
Gıda et�ketleme mevzuatında yapılacak 
değ�ş�kl�kle, et�ketler artık daha kolay okunacak. 
Gıdalarda yanıltıcı görseller, �s�mler ve �fadeler 
kullanılmayacak.
 Tarım ve Orman Bakanlığı'nca gıda 
et�ket yönetmel�ğ�nde değ�ş�kl�ğe g�d�l�yor. 
Yapılacak düzenlemeyle, et�ketler artık daha 
kolay okunacak. Gıdalarda yanıltıcı görseller, 
�s�mler ve �fadeler kullanılmayacak.

4

Bülten Bülten 
KASIM

2021
2

A 38 

HAFTALIK

TURHAL TİCARET VE SANAYİ ODASI HAFTALIK YAYIN ORGANI

HAFTALIK

HAFTA:38
22-26 Kasım 2021

Türk�ye-AB Karma İst�şare Kom�tes� (KİK) 40. Toplantısı'nda 
konuşan TOBB Başkanı ve Türk�ye-AB Karma İst�şare Kom�tes� Eş 
Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu KİK'�n Türk�ye Kanadı'nın, 

Türk�ye �le AB arasındak� �l�şk�ler�, Türk�ye'n�n ekonom�k, �ş, sosyal ve 
�nsan� yaşamının dönüşümü �ç�n b�r yol har�tası ve reçete olarak gördüğünü 
vurguladı. 
Türk�ye-AB Karma İst�şare Kom�tes� (KİK) 40. Toplantısı İzm�r'de 
gerçekleşt�r�ld�. TOBB Başkanı ve Türk�ye-AB Karma İst�şare Kom�tes� 
Eş Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu'nun moderatörlüğündek� toplantıya; 
T.C. Dış�şler� Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelç� Faruk 
Kaymakcı, Avrupa Ekonom�k ve Sosyal Kom�tes� Üyes�, Türk�ye-AB 
Karma İst�şare Kom�tes� Eş Başkanı Peter Clever, AB Türk�ye 
Delegasyonu Başkanı Büyükelç� N�kolaus Meyer-Landrut, Avrupa 
Ekonom�k ve Sosyal Kom�tes�, Dış İl�şk�ler Bölüm Başkanı D�m�tr�s 
D�m�tr�ad�s katıldı. Avrupa Komşuluk Pol�t�kaları ve Gen�şleme 
Müzakereler� Genel D�rektör Yardımcısı Mac�ej Popowsk� �se v�deo 

konferans yoluyla toplantıya �şt�rak ett�.
 TOBB Başkanı ve Türk�ye-AB Karma İst�şare Kom�tes� Eş 
Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada KİK'�n Türk�ye 
Kanadı'nın Türk�ye'n�n AB �le �l�şk�ler�n�n her zaman güçlü b�r destekç�s� 
olduğunu �fade ett�. Bugün Türk�ye ve AB �l�şk�ler�nde yakın d�yaloğa her 
zamank�nden daha fazla �ht�yacı olduğunu anlatan H�sarcıklıoğlu, “1995 
yılından bu yana, Türk�ye-AB KİK, �y� günde ve zor günlerde b�r araya 
gelmey� başarmıştır. Bugün de Türk�ye �le AB arasındak� d�yaloğa 
desteğ�m�z� göstermek �ç�n b�r kez daha b�r aradadır. Gümrük b�rl�ğ�, 
Türk�ye ekonom�s�n�n dönüşümünde en öneml� araç olmuştur. Katılım 
müzakereler� bunu daha da gen�şlem�şt�r. Katılım müzakereler�n�n olumlu 
etk�s�n� b�rçok alanda hep�m�z h�ssett�k. Hem AB hem de Türk�ye �ç�n ortak 
b�r gelecek düşünmem�z� sağlayan b�r gündem�m�z vardı. Ancak son 
yıllarda ne yazık k� Türk�ye �le AB arasındak� �l�şk�ler durgunlaşmaya 
başladı. Öte yandan hep�m�z b�l�yoruz k� b�rb�r�m�ze �ht�yacımız var. 
Mevcut durumu bu hal�yle sürdürmem�z mümkün değ�l” ded�.

İşgücü Girdi 
Endeksleri Arttı...

Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), yılın 
üçüncü çeyreğ�ne �l�şk�n �ş gücü g�rd� 
endeksler�n� yayımladı.

 Buna göre, sanay�, �nşaat ve t�caret-
h�zmet sektörler� toplamında �st�hdam endeks�, 
2021 yılı lll. çeyreğ�nde b�r öncek� yılın aynı 
çeyreğ�ne göre yüzde 9,9 arttı. Alt sektörler 
�ncelend�ğ�nde, endeks; sanay� sektöründe yüzde 
9,5, �nşaat sektöründe yüzde 12,3, t�caret-h�zmet 
sektörler�nde �se yüzde 9,7 arttı.

TSE Karadeniz 
Bölge Koordinatörü 
Erol Kaygı Odamızı
Ziyaret Etti...

Türk Standart lar ı  Enst � tüsü (TSE) 
Karaden�z Bölge Koord�natörü Erol Kaygı, 
beraber�nde Türk Standartları Enst�tüsü 
(TSE) Tokat İl Tems�lc�s� Seza�  Akçapınar 
�le b�rl�kte Turhal T�caret ve Sanay� Odası 
Yönet�m Kurulu Başkanı Ömer Çenes�z'� 
makamında z�yaret ett�. 

TOBB ve VİSA’dan Kadın
Girişimcilere Pos Cihazı
Desteği...
TOBB ve V�sa, kadın g�r�ş�mc�ler �ç�n yen� b�r 
teşv�k programı açıkladı. Pandem� dönem�nde 
küçük �şletmeler�n faal�yetler�ne devam 
etmeler�n� desteklemek ve tüket�c�ler�n 
�ht�yaçlarını küçük �şletmelerden karşılamaya 
davet etmek üzere hayata geç�r�len “B�r 
Alışver�şle Çok Şey Fark Eder” kampanyasının 
devamı n�tel�ğ�nde olan bu çalışma �le 1.000 
kadın g�r�ş�mc�ye satışlarını artırmak amacıyla 
kartlı ödemey� kolaylaştırmak �ç�n POS c�hazı 
desteğ� sağlanacak.

Yurtdışı Yerleşikler 1,2 Milyar Dolar Hisse Senedi Aldı...
urt dışında yerleş�k k�ş�ler, geçen hafta Y384 m�lyon dolarlık h�sse sened� 
alırken, son 4 haftadak� toplam alışları 

1 m�lyar 162,5 m�lyon dolara ulaştı.
 Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası 
(TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet 
İstat�st�kler� yayımlandı.
 Buna göre, yurt dışında yerleş�k 
k�ş�ler, 19 Kasım �le b�ten haftada net 384 
m�lyon dolarlık h�sse sened� alırken, 72,2 
m�lyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Sened� 
(DİBS) ve 800 b�n dolarlık Ş�rket Borçlanma 
Senetler� (ŞBS) sattı.
 Geçen haftayla b�rl�kte h�sse sened� 

tarafında üst üste 4 haftadır net alıcı olan yurt 
dışında yerleş�k k�ş�ler, bu dönemde toplamda 
net 1 m�lyar 162,5 m�lyon dolarlık h�sse sened� 
alımı yaptı.
Yurt dışında yerleş�k k�ş�ler�n 12 Kasım 
�t�barıyla 22 m�lyar 848,4 m�lyon  dolarolan 
h�sse sened� stoku, 19 Kasım'da 22 m�lyar 
781,5 m�lyon dolara �nd�.
 Aynı dönemde yurt dışında yerleş�k 
k�ş�ler�n DİBS stoku 5 m�lyar 449,8 m�lyon 
dolardan 4 m�lyar 974,1 m�lyon dolara, ŞBS 
stokları da 205,6 m�lyon dolardan 190,1 m�lyon 
dolara ger�led�.

10 Ayda 1 Milyon Araç
Trafiğe Çıktı

Türk�ye'de ocak-ek�m dönem�nde 998 b�n 860 
taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 34 b�n 111 taşıtın kaydı 
s�l�nd�. Ek�m sonu �t�barıyla trafiğe kayıtlı toplam 
taşıt sayısı 25 m�lyon 105 b�n 532 oldu.

Ham Çelik Üretimi %10 Azaldı
Küresel ham çel�k üret�m�, ek�mde 
Ç�n'dek� üret�m�n yüzde 23'ün üzer�nde 
düşmes�yle geçen yılın aynı dönem�ne göre 
yüzde 10,6 azalarak 145,7 m�lyon tona 
ger�led�.
Merkez� Brüksel'de bulunan Dünya Çel�k 
B�rl�ğ� (Worldsteel), ek�m ayı ham çel�k 
üret�m ver�ler�n� açıkladı.
 Buna göre, küresel ham çel�k 
üret�m�, ek�mde 2020'n�n aynı dönem�ne 
kıyasla yüzde 10,6 azalarak 145,7 m�lyon 
tona ger�led�.

Gıda Etiketlerinde
Yeni Dönem

YENİDEN DEĞERLEME
ORANI BELİRLENDİ...
Verg�, ceza ve harçlarda yen�den değerleme oranı yüzde 
36,2 oldu. 2022'de ve 2021'�n son geç�c� verg� 
dönem�nde uygulanacak olan oran Resm� Gazetede 
yayımlandı. Verg� d�l�mler�, ceza, harç ve verg�lerde 
uygulanacak yen�den değerleme oranı bell� oldu. 
Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı'nın tebl�ğ�nde, yen�den 
değerleme oranının her yılın ek�m ayında, üret�c� fiyat 
endeks�ndek� yıllık ortalama artış oranında bel�rlend�ğ� 
hatırlatıldı. Buna göre değerleme oranının yüzde 36,2 
olarak gerçekleşt�ğ� bel�rt�ld�. Yen�den değerleme oranı 
2022'de ve 2021'�n son geç�c� verg� dönem�nde 
uygulanacak.  Cumhurbaşkanı  Recep Tayy�p 
Erdoğan'ın, yen�den değerleme oranını yüzde 50'ye 
kadar �nd�rme ve yükseltme yetk�s� bulunuyor.

Bankacılık Sektörünü 
Kredi Hacmi 4,2
Trilyon Oldu 
Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) tarafından 
yayımlanan haftalık 
bültene göre, sektörün 
kred� hacm� 19 Kasım 
�t�barıyla 176 m�lyar 
295 m�lyon l�ra arttı.

TCMB Rezevr Varlıkları Arttı... 

Türkiye’nin  
Elektrik Üretimi
Arttı...
Türk�ye'n�n l �sanslı 
elektr�k üret�m�, eylülde 
geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 0,7 artışla 26 
m�lyon 725 b�n 285 
m e g a v a t s a a t  o l d u . 
Üret�mde en büyük pay 
yüzde 40,4 �le doğal gaz 
santraller�n�n oldu.

Yurtdışı Fiyat Endeksi
Ekimde Arttı

Türk�ye İstat�st�k 
Kurumu (TÜİK), 
e k � m  a y ı n a 

�l�şk�n Yurt Dışı Üret�c� 
F�yat Endeks� (YD-
ÜFE) ver�ler�n� açıkladı.   
    Yurt Dışı Üret�c� F�yat 
Endeks�, ek�mde yıllık 
bazda yüzde 32,96, aylık 
bazda �se yüzde 7,93 
artış gösterd�.

LPG 
İTHALATI 
EYLÜLDE 

ARTTI
T ü r k � y e ' n � n  L P G 
�thalatı, eylülde geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 19,4 artarak 324 
b�n 410 ton oldu.
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU; 
“YEŞİL MUTABAKAT DÖNEMİNDE GÜMRÜK
 BİRLİĞİNİN MODERNİZASYONUNA İHTİYACIMIZ VAR  
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Sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� 
toplamında takv�m etk�ler�nden arındırılmış 
�st�hdam endeks�, yılın üçüncü çeyreğ�nde 
geçen yılın aynı dönem�ne göre yüzde 9,9 
arttı.
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Türk�ye-AB Karma İst�şare Kom�tes� (KİK) 40. 
Toplantısı'nda konuşan TOBB Başkanı ve Türk�ye-AB 
Karma İst�şare Kom�tes� Eş Başkanı M. R�fat 

H�sarcıklıoğlu KİK'�n Türk�ye Kanadı'nın, Türk�ye �le AB 
arasındak� �l�şk�ler�, Türk�ye'n�n ekonom�k, �ş, sosyal ve �nsan� 
yaşamının dönüşümü �ç�n b�r yol har�tası ve reçete olarak 
gördüğünü vurguladı. 
 Türk�ye-AB Karma İst�şare Kom�tes� (KİK) 40. 
Toplantısı İzm�r'de gerçekleşt�r�ld�. TOBB Başkanı ve Türk�ye-
AB Karma İs t �şare  Kom�tes �  Eş  Başkanı  M.  R�fa t 
H�sarcıklıoğlu'nun moderatörlüğündek� toplantıya; T.C. Dış�şler� 
Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelç� Faruk Kaymakcı, 
Avrupa Ekonom�k ve Sosyal Kom�tes� Üyes�, Türk�ye-AB Karma 
İst�şare Kom�tes� Eş Başkanı Peter Clever, AB Türk�ye 
Delegasyonu Başkanı Büyükelç� N�kolaus Meyer-Landrut, 
Avrupa Ekonom�k ve Sosyal Kom�tes�, Dış İl�şk�ler Bölüm 
Başkanı D�m�tr�s D�m�tr�ad�s katıldı. Avrupa Komşuluk 
Pol�t�kaları ve Gen�şleme Müzakereler� Genel D�rektör 
Yardımcısı Mac�ej Popowsk� �se v�deo konferans yoluyla 
toplantıya �şt�rak ett�.
 TOBB Başkanı ve Türk�ye-AB Karma İst�şare Kom�tes� 
Eş Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada 
KİK'�n Türk�ye Kanadı'nın Türk�ye'n�n AB �le �l�şk�ler�n�n her 
zaman güçlü b�r destekç�s� olduğunu �fade ett�. Bugün Türk�ye ve 
AB �l�şk�ler�nde yakın d�yaloğa her zamank�nden daha fazla 
�ht�yacı olduğunu anlatan H�sarcıklıoğlu, “1995 yılından bu yana, 
Türk�ye-AB KİK, �y� günde ve zor günlerde b�r araya gelmey� 
başarmıştır. Bugün de Türk�ye �le AB arasındak� d�yaloğa 
desteğ�m�z� göstermek �ç�n b�r kez daha b�r aradadır. Gümrük 
b�rl�ğ�, Türk�ye ekonom�s�n�n dönüşümünde en öneml� araç 
olmuştur. Katılım müzakereler� bunu daha da gen�şlem�şt�r. 
Katılım müzakereler�n�n olumlu etk�s�n� b�rçok alanda hep�m�z 
h�ssett�k. Hem AB hem de Türk�ye �ç�n ortak b�r gelecek 
düşünmem�z� sağlayan b�r gündem�m�z vardı. Ancak son yıllarda 
ne yazık k� Türk�ye �le AB arasındak� �l�şk�ler durgunlaşmaya 
başladı. Öte yandan hep�m�z b�l�yoruz k� b�rb�r�m�ze �ht�yacımız 
var. Mevcut durumu bu hal�yle sürdürmem�z mümkün değ�l” 
ded�.
-İşb�rl�ğ�n� gel�şt�rmek gerek�yor
 Sur�yel� mültec�ler konusundak� �şb�rl�ğ�n�n, olumlu b�r 
gündem maddes� olarak, yen�den ortak b�r gelecek düşünmeye 
yardımcı olacak kadar der�n olmadığını söyleyen H�sarcıklıoğlu, 
�şb�rl�ğ�n� daha da öteye götürmek gerekt�ğ�n�n altını ç�zd�. 
H�sarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Bana göre, Başkan Ursula von der 
Leyen tarafından sunulan "Yeş�l Mutabakat" olumlu gündem�n 
b�r anahtarı olarak düşünülmel�d�r. Yeş�l Mutabakat dönem�nde 
gümrük b�rl�ğ�n�n modern�zasyonunu şu an çok �ht�yacımız olan 
ve �l�şk�ler� güçlend�recek b�r adım olarak görüyoruz. Bu �k�s� 
b�rb�r�yle bağlantılı. Bu, hem Türk�ye'dek� hem de AB'dek� �ş 
dünyalarına da yardımcı olacaktır. Çünkü Yeş�l Mutabakat sürec�, 
gümrük b�rl�ğ� modern�zasyonu gündem�n� kökten değ�şt�recek 
b�r yapıdadır. Buna ek olarak, AB-KİK olarak afet yönet�m�n� 
yakın �şb�rl�ğ� alanı olarak kabul ed�yoruz. İkl�m değ�ş�kl�ğ�n�n 
olumsuz etk�ler�ne tanık olmaya başladık. Bu yaz çıkan orman 
yangınları Türk�ye, Yunan�stan ve d�ğer Akden�z ülkeler�n� çok 
kötü etk�led�. Türk�ye, Almanya ve d�ğer AB üye ülkeler�ndek� 
seller de ortak end�şe kaynağıydı. Deprem hem Türk�ye hem de 
Yunan�stan'ın ortak meseles� oldu. Bu da her �k� ülke halkı 
arasında ortak b�r dayanışmaya da yol açtı.”
-Fonların m�ktarı artırılmalı
 Olumlu gündem�n anahtarı olan bazı konuların da altını 
ç�zen TOBB Başkanı ve Türk�ye-AB Karma İst�şare Kom�tes� Eş 
Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu, Türk�ye'n�n s�v�l toplum 
kuruluşlarının uzun yıllardır AB-Türk�ye mal� �şb�rl�ğ�nden 
yararlandığını, ancak bu fonların m�ktarının azaldığını �fade ett�. 
Türk�ye'n�n, ekonom�s�n� Yeş�l Mutabakat, döngüsel ekonom� ve 
d�j�talleşmeye adapte edeb�lmek üzere dönüştürmek zorunda 
olduğuna �şaret eden H�sarcıklıoğlu, “Dolayısıyla bu tür 
destekleme fonlarının m�ktarını artırmak �ç�n desteğ�n�z� r�ca 
ed�yoruz. Tüm Türk�ye vatandaşları �ç�n, ancak özell�kle �ş 
dünyası �ç�n v�ze d�yaloğunun başarıya ulaşması gerekl�d�r. 
Burada da desteğ�n�ze �ht�yacımız var. B�ld�ğ�n�z g�b� AB, 
Türk�ye'n�n b�r numaralı t�caret ortağıdır. Türk�ye'de AB'n�n 

altıncı büyük t�caret ortağıdır. T�caret�m�z�n çoğu kara 
taşımacılığı �le yapılmaktadır. Hem AB'ye g�den hem de AB'den 
gelen t�caret hatlarımız, trans�t kotalarıyla karşı karşıyadır. Bu da, 
hem mal�yetler ve hem tesl�mat süreler�n� olumsuz 
etk�lemekted�r. Bu konunun çözümü �ç�n de y�ne desteğ�n�ze 
�ht�yacımız var. Türk�ye'ye ve AB üyel�k sürec�ne yen�den enerj� 
vermel�y�z. Türk�ye'n�n s�v�l toplumu olarak her türlü yapıcı 
g�r�ş�m� desteklemek �ç�n buradayız. Bu sürece karşılıklı katkıda 
bulunab�leceğ�m�z pek çok konu bulunmaktadır” d�ye konuştu.
-Dış�şler� Bakan Yardımcısı ve Avrupa B�rl�ğ� (AB) Başkanı 
Büyükelç� Faruk Kaymakcı
 Dış�şler� Bakan Yardımcısı ve Avrupa B�rl�ğ� (AB) 
Başkanı Büyükelç� Faruk Kaymakcı da konuşmasında, 
Türk�ye'n�n AB sürec�ne �l�şk�n, "Türk�ye aslında uzaklaşmıyor, 
esk�den bulunduğu yerde ama Türk�ye bazı üye devletler�n 
hareketler� neden�yle uzağa �t�l�yor. B�z Türk�ye'y� kes�nl�kle 
üyel�k perspekt�finden değerlend�r�lmes�n� �st�yoruz." ded�.
 Poz�t�f ajandayı sürdürmey� üm�t ett�kler�n� d�le get�ren 
Kaymakcı, şöyle konuştu:
 "Poz�t�f ajanda üzer�nde çalışılması gereken b�r konu. 
Ta m  ü y e l � k  ö n e m l �  b � r  p e r s p e k t � f .  B u n u n  y a r ı n 
gerçekleşmeyeceğ�n� b�l�yoruz. Türk�ye'n�n reform�st b�r yolda 
�lerlemes� �sten�yorsa, Kopenhag kr�terler� �ç�nde hareket etmes� 
beklen�yorsa tam üyel�k sürec�n�n durdurulması demot�vasyon 
kaynağı oluyor. Türk�ye aslında uzaklaşmıyor, esk�den 
bulunduğu yerde ama Türk�ye bazı üye devletler�n hareketler� 
neden�yle uzağa �t�l�yor.  B�z Türk�ye'n�n kes�nl�kle 
üyel�k perspekt�finden değerlend�r�lmes�n� �st�yoruz. Ancak 
b�l�yorsunuz k� Gümrük B�rl�ğ�'n�n güncellenmes� gerek�yor. 
Bugünkü uygulamalarda as�metr�ler var ve t�caret açısından 
pürüze neden olan noktalar var. Ama AB ve Türk�ye arasındak� 
olumlu gündem�n devam ett�r�lmes� �ç�n öneml�. Üst sev�ye 
toplantıların yapılması öneml�. Özell�kle pol�t�k sebeplerle üyel�k 
sürec�m�z�n beklemeye alınması ne yazık k� b�z�m �ç�n 
mot�vasyonu düşüren b�r uygulama oldu."
-D�ğer konuşmacılar
 Avrupa Ekonom�k ve Sosyal Kom�tes� Üyes� ve Türk�ye-
AB Karma İst�şare Kom�tes� Eş Başkanı Peter Clever da ülkeler�n 
yaşadığı tüm güçlüklere rağmen �let�ş�m kanallarını açık tutmak 
zorunda olduğunu söyled�. Bugün �k� meseleye odaklanmak 
gerekt�ğ�n� anlatan Clever, "B�r�nc�s� ortak afet yönet�m�ndek� 
değ�ş�mler. Aynı ek�pmanlara ve eğ�t�me sah�p olmalıyız. Bunu 
yaparken de �z�n �stemem�z lazım. D�ğer� �se ekonom�n�n 
yeş�llenmes�, bu hep�m�z �ç�n �ht�yaç. Şu anda Par�s 
Anlaşması'nda hareket ed�yoruz bundan mutluyuz, b�rl�kte 
yapab�leceğ�m�z çok şey var." �fadeler�n� kullandı.
- Landrut'tan Türk�ye'ye "Sur�yel�" övgüsü
 AB Türk�ye Delegasyonu Başkanı Büyükelç� N�kolaus 
Meyer-Landrut de İzm�r'de bulunmaktan duyduğu memnun�yet� 
d�le get�rerek, toplantının ver�ml� geçmes�n� temenn� ett�.
 Tüm ülkeler olarak c�dd� sorunlarla karşı karşıya 
olduklarını ve bunlardan b�r�n�n �kl�m değ�ş�kl�ğ�, d�ğer�n�n �se 
göç konusu olduğunu vurgulayan N�kolaus Meyer-Landrut, 
şunları söyled�:
 "İkl�m değ�ş�kl�ğ� açısından Türk�ye'n�n Par�s 
Antlaşması'nı �mzalamasını büyük b�r mutlulukla karşıladık. 
Artık bu konuda b�rl�kte yol alıyoruz. Bu anlamda yetk�l�lere 
teşekkür ed�yorum. Enerj�, ulaşım, çevre, tarım ve eğ�t�m konuları 
b�z�m bugüne kadar finansal anlamda anlaşmalarımızın temel�n� 
oluşturdu. Doğal afet konuları da öneml� b�r konu, bu konuda sık 
sık çeş�tl� olaylarla karşılaşıyoruz. Göç konusunda �se b�r kez 
daha altını ç�zmek �st�yorum k� Türk�ye, Sur�ye kr�z�n�n başladığı 
günden bu yana gerçekten çok �y� b�r ev sah�pl�ğ� yaptı. Şu anda 
3,7 m�lyon resm� kayıtlara göre Sur�yel� göçmen alınmış 
durumda. Türk�ye'de göçmenlere yönel�k çeş�tl� kom�teler 
kurulmuş durumda. 4,3 m�lyar avroluk yardım ş�md�ye 
gerçekleşm�ş durumda. Afgan�stan'da ne kadar �ş yapılması 
gerekt�ğ� ortada, bu konuda Türk�ye'n�n düzens�z göç akımlarını 
Belarus üzer�nden durdurması çok öneml�yd�."
 Avrupa Ekonom�k ve Sosyal Kom�tes� Dış İl�şk�ler 
Bölüm Başkanı D�m�tr�s D�m�tr�ad�s �le toplantıya çevr�m �ç� 
katılan AB Komşuluk Pol�t�kası ve Gen�şleme Müzakereler� 
Genel D�rektör Yardımcısı Mac�ej Popowsk� de konuşma yaptı.

Bankacılık sektörünün kred� hacm�, geçen hafta 176 
m�lyar 295 m�lyon l�ra artarak 4 tr�lyon 425 m�lyar 748 
m�lyon l�raya yükseld�.
 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, 
sektörün kred� hacm� 19 Kasım �t�barıyla 176 m�lyar 
295 m�lyon l�ra arttı.
 Söz konusu dönemde toplam kred� hacm� 4 
tr�lyon 249 m�lyar 453 m�lyon l�radan 4 tr�lyon 425 
m�lyar 748 m�lyon l�raya çıktı.
 Bankacılık sektöründek� toplam mevduat 
(bankalararası dah�l), geçen hafta 279 m�lyar 75 m�lyon 
l�ra arttı. Söz konusu haftada yüzde 6,2 yükselen 
bankacılık sektörü toplam mevduatı, 4 tr�lyon 774 
m�lyar 134 m�lyon l�ra oldu.
Taks�tl� t�car� kred�ler 651 m�lyar l�rayı aştı
 Ver�lere göre, tüket�c� kred�ler� tutarı, 19 
Kasım �t�barıyla 345 m�lyon l�ra artarak 751 m�lyar 129 
m�lyon l�raya yükseld�. Söz konusu kred�ler�n 289 
m�lyar 37 m�lyon l�rası konut, 13 m�lyar 938 m�lyon 
l�rası taşıt ve 448 m�lyar 154 m�lyon l�rası �ht�yaç 
kred�ler�nden oluştu.
 Söz konusu dönemde taks�tl� t�car� kred�ler�n 
tutarı 20 m�lyar 222 m�lyon l�ra artarak 651 m�lyar 496 
m�lyon l�raya çıktı. Bankaların b�reysel kred� kartı 
alacakları �se yüzde 0,98 azalarak 190 m�lyar 357 
m�lyon l�ra oldu. B�reysel kred� kartı alacaklarının 79 
m�lyar 632 m�lyon l�rası taks�tl�, 110 m�lyar 725 m�lyon 
l�rası taks�ts�z oldu.
Yasal öz kaynaklar arttı
 BDDK haftalık ver�ler�ne göre, bankacılık 
sektöründe tak�ptek� alacaklar, 19 Kasım �t�barıyla b�r 
öncek� haftaya göre 2 m�lyar 292 m�lyon l�ra artarak 
155 m�lyar 767 m�lyon l�raya yükseld�. Söz konusu 
tak�ptek� alacakların 120 m�lyar 419 m�lyon l�rasına 
özel karşılık ayrıldı.
 Aynı dönemde bankacılık s�stem�n�n yasal öz 
kaynakları 12 m�lyar 827 m�lyon l�ra artarak 853 m�lyar 
185 m�lyon l�ra oldu.

üresel ham çel�k üret�m�, ek�mde Ç�n'dek� Küret�m�n yüzde 23'ün üzer�nde düşmes�yle 
geçen yılın aynı dönem�ne göre yüzde 10,6 

azalarak 145,7 m�lyon tona ger�led�.
Merkez� Brüksel'de bulunan Dünya Çel�k B�rl�ğ� 
(Worldsteel), ek�m ayı ham çel�k üret�m ver�ler�n� 
açıkladı.
 Buna göre, küresel ham çel�k üret�m�, ek�mde 
2020'n�n aynı dönem�ne kıyasla yüzde 10,6 azalarak 
145,7 m�lyon tona ger�led�.
 Söz konusu dönemde Ç�n'�n üret�m� yüzde 
23,3 azalarak 71,6 m�lyon tona düştü. Dünyanın en 
büyük çel�k üret�c�s� konumundak� Ç�n'�n üret�m� eylül 
ayında da yüzde 21,2 azalmıştı.
 Japonya'nın üret�m� yüzde 14,3 artarak 8,2 
m�lyon ton, ABD'n�n üret�m� yüzde 20,5 yüksel�şle 7,5 
m�lyon ton ve Almanya'nın üret�m� yüzde 7 artışla 3,7 
m�lyon ton olurken, Güney Kore'n�n üret�m�n�n yüzde 1 
azalarak 5,8 m�lyon tona �nd�ğ� tahm�n ed�ld�.
Türk�ye'de yüzde 8 arttı
 Türk�ye'n�n ham çel�k üret�m� �se ek�mde 
geçen yılın aynı dönem�ne göre yüzde 8 artarak 3,5 
m�lyon tona yükseld�.
 Söz konusu dönemde Brez�lya'da yüzde 10,4 
artarak 3,2 m�lyon tona çıkan çel�k üret�m�n�n, İran'da 
yüzde 15,3 azalarak 2,2 m�lyon tona �nd�ğ� tahm�n 
ed�ld�.
 Öte yandan, bu yılın ocak-ek�m dönem�nde 
küresel ham çel�k üret�m�, 2020'n�n aynı dönem�ne göre 
yüzde 5,9 artarak 1 m�lyar 607 m�lyon tona yükseld�.

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) ve V�sa, kadın g�r�ş�mc�ler�n 
satışlarını artırmak amacıyla kart kabulüne geç�şler�n� kolaylaştırmak üzere 
POS c�hazı desteğ� sunacağını açıkladı. Avrupa KOBİ Haftası �ç�n gel�şt�r�len 
kampanyadan Akıllı KOBİ Platformu üzer�nden başvuru yapan 1.000 kadın 
g�r�ş�mc� faydalanab�lecek.  
TOBB ve V�sa, kadın g�r�ş�mc�ler �ç�n yen� b�r teşv�k programı açıkladı. 
Pandem� dönem�nde küçük �şletmeler�n faal�yetler�ne devam etmeler�n� 
desteklemek ve tüket�c�ler�n �ht�yaçlarını küçük �şletmelerden karşılamaya 
davet etmek üzere hayata geç�r�len “B�r Alışver�şle Çok Şey Fark Eder” 
kampanyasının devamı n�tel�ğ�nde olan bu çalışma �le 1.000 kadın g�r�ş�mc�ye 
satışlarını artırmak amacıyla kartlı ödemey� kolaylaştırmak �ç�n POS c�hazı 
desteğ� sağlanacak.
 Avrupa KOBİ Haftası �ç�n gel�şt�r�len kampanya, kadın g�r�ş�mc�ler�n 
nak�t �le ödemey� terc�h etmeyen kart sah�pler�ne de ulaşab�lmes� hedefiyle, 
�şletmeler�n�n kartlı ödemey� kabul etmes�n� kolaylaştırmayı ve bu yolla 
Türk�ye'de kadın g�r�ş�mc�l�ğ�n� desteklemey� amaçlıyor. 
 Kadın g�r�ş�mc�ler kampanyadan yararlanmak �ç�n, KOBİ'ler�n 
d�j�talleşme konusunda kapsamlı ürün, h�zmet ve eğ�t�mlere er�şeb�ld�kler�, 
Türk�ye'n�n d�j�talleşme üssü olan Akıllı KOBİ Platformu üzer�nden 31 Aralık 
2021 tar�h�ne kadar başvuru yapab�lecekler. Kr�terlere uyan ve bel�rlenen 
tar�hler arasında �lk kez POS c�hazı satın almış 1.000 kadın g�r�ş�mc� 

kampanyadan yararlanab�lecek. adres�nde yer akillikobi.org.tr/pos-destegi/
alan kr�terler doğrultusunda teşv�k almaya hak kazanan kadın g�r�ş�mc�ler yen� 
yıl �le b�rl�kte bu destekten faydalanab�lecek.
 TOBB Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu, konuyla �lg�l� şu açıklamayı 
yaptı: “Nüfusumuzun yarısı kadın �ken, çalışma hayatının 3'te 1'�n� kadınlar 
oluşturuyor. G�r�ş�mc�lere baktığımızda �se her 10 g�r�ş�mc�den 1'� kadın 

g�r�ş�mc� oldu. Bu oran geçm�şte yüzde 4'tü, bugün geld�ğ�m�z noktada yüzde 
10 sev�yes�ne ulaşab�ld�k. Ülkem�z�n gelecek hedefler�ne ulaşab�lmes� �ç�n 
kadınların ekonom�ye daha çok entegre olması gerek�yor. G�r�ş�mc�ler 
arasındak� kadın g�r�ş�mc�ler�n�n sayısının artması gerek�yor. İşte bu v�zyonla 
kadın g�r�ş�mc�l�ğ�n� artırmak amacıyla 2007 yılında 81 �lde örgütlü olan TOBB 
Kadın G�r�ş�mc�ler Kurulu'nu kurduk. Ülkem�zde kadın g�r�ş�mc� sayısının 
artışında şüphes�z k� TOBB Kadın G�r�ş�mc�ler Kurulu'nun payı var.
 Tüket�c�ler olarak kartla ödeme eğ�l�m�m�z pandem�n�n de etk�s� �le 
son dönemde c�dd� oranda arttı. TOBB ve V�sa olarak vereceğ�m�z POS c�hazı 
desteğ� �le t�caret ve üret�m �ç�n yola çıkan kadın g�r�ş�mc�ler�n kartla ödeme 
kabul etmes�n� de sağlayarak daha çok satış yapab�lmeler�ne destek olmak 
�st�yoruz.
 Böylel�kle TOBB ve V�sa olarak Akıllı KOBİ Platformu, “B�r 
Alışver�şle Çok Şey Fark Eder” kampanyası ve Kartlı Harcamalar Raporlarının 
ardından yen� b�r �ş b�rl�ğ�n� daha hayata geç�rm�ş oluyoruz. 2021 yılında 
�şletmeler�n� faal�yete geç�ren tüm kadın g�r�ş�mc�ler� bu destekten 
yararlanmaya davet ed�yorum.”
 V�sa Türk�ye Genel Müdürü Merve Tezel de "V�sa olarak, kadın 
g�r�ş�mc�ler�n �şler�n� büyüteb�lmeler� �ç�n pek çok başlık altında  ver�yoruz ve 
onları �ş hayatında güçlend�rmek üzere mentörlük sağlıyoruz. Ş�md� de 
pandem� dönem�nde küçük �şletmeler� desteklemek üzere TOBB �le b�rl�kte 
hayata geç�rd�ğ�m�z “B�r Alışver�şle Çok Şey Fark Eder” kampanyamızın 
kapsamında, kadın g�r�ş�mc�lere kart kabulü konusunda destek olmak �sted�k. 
Tüm kadın g�r�ş�mc�ler�m�z� Akıllı KOBİ Platformu üzer�nden başvuruya 
davet ed�yoruz.” ded�.  �f değ�l, proakt�f olma zamanı. Geç olmadan 
harekete geçel�m” ded�. .

Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), kasım ayına 
�l�şk�n tüket�c� güven endeks�  ver�ler�n� 
açıkladı.Tüket�c� güven endeks�, kasımda aylık 
bazda yüzde 7,3 azalarak 71,1'e ger�led�.
 Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), 
kasım ayına �l�şk�n tüket�c� güven endeks�  
ver�ler�n� açıkladı.
Buna göre, TÜİK ve Türk�ye Cumhur�yet Merkez 
Bankası �şb�rl�ğ� �le yürütülen tüket�c� eğ�l�m 
anket� sonuçlarından hesaplanan mevs�m 
etk�ler�nden arındırılmış tüket�c� güven endeks�, 
Kasım ayında b�r öncek� aya göre yüzde 7,3 
oranında azaldı; Ek�m ayında 76,8 olan endeks, 
Kasım ayında 71,1 oldu.
Hanen�n madd� durumu endeks� 56,1 oldu
 Geçen 12 aylık döneme göre mevcut 
dönemde hanen�n madd� durumu endeks� Ek�m 
ayında 60,7 �ken, Kasım ayında yüzde 7,5 
oranında azalarak 56,1 oldu.
Hanen�n madd� durum beklent�s� endeks� 68,9 
oldu
 Gelecek 12 aylık döneme �l�şk�n 
hanen�n madd� durum beklent�s� endeks� Ek�m 
ayında 75,6 �ken, Kasım ayında yüzde 8,8 
oranında azalarak 68,9 oldu.
Genel ekonom�k durum beklent�s� endeks� 
68,2 oldu
 Gelecek 12 aylık döneme �l�şk�n genel 
ekonom�k durum beklent�s� endeks� Ek�m ayında 
74,2 �ken, Kasım ayında yüzde 8,1 oranında 
azalarak 68,2 oldu.
Dayanıklı tüket�m mallarına harcama yapma 
düşünces� endeks� 91,4 oldu
 Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 
aylık dönemde dayanıklı tüket�m mallarına 
harcama yapma düşünces� endeks� Ek�m ayında 
96,6 �ken, Kasım ayında yüzde 5,4 oranında 
azalarak 91,4 oldu.

Yurtdışı Üretici 
Fiyat Endeksi
Ekimde Arttı...

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, ek�m ayına �l�şk�n 
Yurt Dışı Üret�c� F�yat Endeks� (YD-ÜFE) 
ver�ler�n� açıkladı.Buna göre, YD-ÜFE 
ek�mde b�r öncek� aya göre yüzde 7,93, b�r 
öncek� yılın Aralık ayına göre yüzde 31,31, b�r 
öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 32,96 ve on 
�k� aylık ortalamalara göre yüzde 35,36 artış 
gösterd�.
Sanay�n�n �k� ana sektöründen �malat yıllık 
yüzde 33,09 arttı
 Sanay�n�n �k� sektörünün yıllık 
değ�ş�mler�; madenc�l�k ve taşocakçılığında 
yüzde 25,60, �malatta yüzde 33,09 artış olarak 
gerçekleşt�.
 Ana sanay�  gruplar ının yı l l ık 
değ�ş�mler�; ara malında yüzde 42,00, 
dayanıklı tüket�m malında yüzde 25,07, 
dayanıksız tüket�m malında yüzde 21,89, 
enerj�de yüzde 139,16, sermaye malında 
yüzde 18,48 artış olarak gerçekleşt�.
Sanay�n�n �k� ana sektöründen �malat aylık 
yüzde 7,96 arttı
 Sanay�n�n �k� sektörünün aylık 
değ�ş�mler�; madenc�l�k ve taşocakçılığında 
yüzde 6,46, �malatta yüzde 7,96 artış olarak 
gerçekleşt�.
 Ana sanay�  gruplar ın ın  ay l ık 
değ�ş�mler�; ara malında yüzde 8,15, dayanıklı 
tüket�m malında yüzde 5,70, dayanıksız 
tüket�m malında yüzde 6,54, enerj�de yüzde 
18,28, sermaye malında yüzde 6,74 artış 
olarak gerçekleşt�.
Yıllık YD-ÜFE'ye göre 19 alt sektör daha 
düşük, 6 alt sektör daha yüksek değ�ş�m 
gösterd�
 YD-ÜFE sektörler�nden d�ğer ulaşım 
araçları yüzde 12,47, temel eczacılık ürünler� 
ve müstahzarları yüzde 12,76, mak�ne ve 
ek�pmanlar (b.y.s.) yüzde 15,04 �le endeksler�n 
en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık 
kok ve rafine petrol ürünler� yüzde 139,16, ana 
metaller yüzde 63,34, k�myasallar ve k�myasal 
ürünler yüzde 48,39 �le endeksler�n en fazla 
arttığı alt sektörler oldu.
Aylık YD-ÜFE'ye göre 22 alt sektör daha 
düşük, 3 alt sektör daha yüksek değ�ş�m 
gösterd�
 YD-ÜFE sektörler�nden �çecekler 
yüzde 4,91, temel eczacılık ürünler� ve 
müstahzarları yüzde 5,13, b�lg�sayarlar �le 
elektron�k ve opt�k ürünler yüzde 5,20 �le 
endeksler�n en az arttığı alt sektörler oldu. 
Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünler� 
yüzde 18,28, ana metaller yüzde 9,41, 
k�myasallar ve k�myasal ürünler yüzde 8,12 �le 
endeks�n en çok arttığı alt sektörler oldu.

Ham Çelik Üretmi 
Yüzde 10 Azaldı...

erkez Bankası'nın resm� rezerv varlıkları, Mek�mde b�r öncek� aya göre yüzde 2,2 artarak 
123,9 m�lyar dolar oldu.

 Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) 
tarafından, Ek�m 2021 dönem�ne �l�şk�n "Uluslararası Rezervler 
ve Döv�z L�k�d�tes� Gel�şmeler�" ver�ler� yayımlandı.
Buna göre, resm� rezerv varlıkları ek�mde b�r öncek� aya kıyasla 
yüzde 2,2 artarak 123,9 m�lyar dolara yükseld�.
 Aynı dönemde döv�z varlıkları yüzde 2 artarak 76,4 
m�lyar dolar, altın c�ns�nden rezerv varlıkları yüzde 3 
yükselerek 39,7 m�lyar dolar oldu.
 Vades�ne 1 yıl veya daha az kalmış Merkez� Yönet�m 
ve Merkez Bankasının önceden bel�rlenm�ş döv�z çıkışları 
(döv�z kred�ler�, menkul kıymetler ve mevduat �şlemler�nden 
doğan yükümlülükler) ek�mde b�r öncek� aya göre yüzde 3,8 
artarak 25,6 m�lyar dolar sev�yes�nde gerçekleşt�. Bu tutarın 
19,9 m�lyar doları anapara, 5,7 m�lyar doları fa�zden oluştu.
 Bu dönemde, Merkez Bankasının yurt �ç� ve yurt dışı 
yerleş�k bankalarla yapmış olduğu finansal türev �şlemler�nden 
kaynaklanan net döv�z ve altın yükümlülükler� yaklaşık 68,3 
m�lyar dolar düzey�nden gerçekleş�rken, söz konusu tutarın 26,6 
m�lyar doları b�r ay vadel� olarak kayıtlara geçt�.
 Şarta bağlı döv�z çıkışları, 1 yıl �ç�nde ödenecek 
Haz�ne garant�l� dış borçlar �le d�ğer yükümlülüklerden (döv�z 
ve altın c�ns�nden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve 
akred�t�fler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler eylülde b�r 
öncek� aya göre yüzde 6,9 artarak 53,2 m�lyar dolar oldu.

TOBB ve VİSA’dan Kadın Girişimcilere 
POS Cihazı Desteği 

Bankacılık Sektörünün 
Kredi Hacmi 4,2 Trilyon
Oldu...

Sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� toplamında takv�m etk�ler�nden 
arındırılmış �st�hdam endeks�, yılın üçüncü çeyreğ�nde geçen yılın aynı 
dönem�ne göre yüzde 9,9 arttı.

 Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğ�ne �l�şk�n �ş 
gücü g�rd� endeksler�n� yayımladı.
 Buna göre, sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� toplamında 
�st�hdam endeks�, 2021 yılı lll. çeyreğ�nde b�r öncek� yılın aynı çeyreğ�ne göre 
yüzde 9,9 arttı. Alt sektörler �ncelend�ğ�nde, endeks; sanay� sektöründe yüzde 
9,5, �nşaat sektöründe yüzde 12,3, t�caret-h�zmet sektörler�nde �se yüzde 9,7 
arttı.
Çalışılan saat endeks� yıllık yüzde 13,4 arttı
 Sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� toplamında çalışılan saat 
endeks�, üçüncü çeyrekte b�r öncek� yılın aynı çeyreğ�ne göre yüzde 13,4 arttı. 
Alt sektörler �ncelend�ğ�nde, endeks; sanay� sektöründe yüzde 12, �nşaat 
sektöründe yüzde 15 ve t�caret-h�zmet sektörler�nde yüzde 14 arttı.
Brüt ücret-maaş endeks� yıllık yüzde 44,2 arttı
 Sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� toplamında brüt ücret-maaş 
endeks�, üçüncü çeyrekte b�r öncek� yılın aynı çeyreğ�ne göre yüzde 44,2 arttı. 
Alt sektörler �ncelend�ğ�nde, endeks; sanay� sektöründe yüzde 42,3, �nşaat 
sektöründe yüzde 40,9 ve t�caret-h�zmet sektörler�nde yüzde 45,9 arttı.
İst�hdam endeks� çeyrekl�k yüzde 1,2 arttı
 Sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� toplamında �st�hdam 
endeks�, üçüncü çeyrekte b�r öncek� çeyreğe göre yüzde 1,2 arttı. Alt sektörler 
�ncelend�ğ�nde, endeks; sanay� sektöründe yüzde 0,5, �nşaat sektöründe yüzde 
0,9 ve t�caret-h�zmet sektörler�nde yüzde 1,7 arttı.
Çalışılan saat endeks� çeyrekl�k yüzde 4,6 arttı
 Sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� toplamında çalışılan saat 
endeks�, üçüncü çeyrekte b�r öncek� çeyreğe göre yüzde 4,6 arttı. Alt sektörler 
�ncelend�ğ�nde, endeks; sanay� sektöründe yüzde 2,5, �nşaat sektöründe yüzde 5 
ve t�caret-h�zmet sektöründe yüzde 5,9 arttı.
Brüt ücret-maaş endeks� çeyrekl�k yüzde 11,3 arttı
Sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� toplamında brüt ücret-maaş endeks�, 
üçüncü çeyrekte b�r öncek� çeyreğe göre yüzde 11,3 arttı. Alt sektörler 

�ncelend�ğ�nde, endeks; sanay� sektöründe yüzde 9,3, �nşaat sektöründe yüzde 8 
ve t�caret-h�zmet sektörler�nde yüzde 13,3 arttı.
Saatl�k �şgücü mal�yet� endeks� yıllık yüzde 29 arttı
 Sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� toplamında saatl�k �şgücü 
mal�yet� endeks�, üçüncü çeyrekte b�r öncek� yılın aynı çeyreğ�ne göre yüzde 29 
arttı. Alt sektörler �ncelend�ğ�nde, endeks; sanay� sektöründe yüzde 29,8, �nşaat 
sektöründe yüzde 23,6 ve t�caret-h�zmet sektörler�nde yüzde 29,5 arttı.
Saatl�k kazanç endeks� yıllık yüzde 27,1 arttı
 Sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� toplamında saatl�k kazanç 
endeks�, üçüncü çeyrekte b�r öncek� yılın aynı çeyreğ�ne göre yüzde 27,1 arttı. 
Alt sektörler �ncelend�ğ�nde, endeks; sanay� sektöründe yüzde 27,1, �nşaat 
sektöründe yüzde 22,4 ve t�caret-h�zmet sektörler�nde yüzde 28 arttı.
Saatl�k kazanç dışı �şgücü mal�yet� endeks� yıllık yüzde 40,6 arttı
 Sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� toplamında saatl�k kazanç 
dışı �şgücü mal�yet� endeks�, üçüncü çeyrekte b�r öncek� yılın aynı çeyreğ�ne 
göre yüzde 40,6 arttı. Alt sektörler �ncelend�ğ�nde, endeks; sanay� sektöründe 
yüzde 46,2, �nşaat sektöründe yüzde 29,5, t�caret-h�zmet sektörler�nde yüzde 
38,7 arttı.
Saatl�k �şgücü mal�yet� endeks� çeyrekl�k yüzde 7,2 arttı
 Sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� toplamında saatl�k �şgücü 
mal�yet� endeks�, üçüncü çeyrekte b�r öncek� çeyreğe göre yüzde 7,2 arttı. Alt 
sektörler �ncelend�ğ�nde, endeks; sanay� sektöründe yüzde 7,8, �nşaat 
sektöründe yüzde 3,4 ve t�caret-h�zmet sektörler�nde yüzde 7,5 arttı.
Saatl�k kazanç endeks� çeyrekl�k yüzde 6,4 arttı
 Sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� toplamında saatl�k kazanç 
endeks�, üçüncü çeyrekte b�r öncek� çeyreğe göre yüzde 6,4 arttı. Alt sektörler 
�ncelend�ğ�nde, endeks; sanay� sektöründe yüzde 6,7, �nşaat sektöründe yüzde 
2,8 ve t�caret-h�zmet sektörler�nde yüzde 6,9 arttı.
Saatl�k kazanç dışı �şgücü mal�yet� endeks� çeyrekl�k yüzde 11,7 arttı
 Sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� toplamında saatl�k kazanç 
dışı �şgücü mal�yet� endeks�, üçüncü çeyrekte b�r öncek� çeyreğe göre yüzde 
11,7 arttı. Alt sektörler �ncelend�ğ�nde, endeks; sanay� sektöründe yüzde 14,1, 
�nşaat sektöründe yüzde 6,6 ve t�caret-h�zmet sektörler�nde yüzde 11 arttı.
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Türk�ye'n�n l�sanslı elektr�k üret�m�, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 artışla 26 
m�lyon 725 b�n 285 megavatsaat oldu. Üret�mde en büyük pay yüzde 40,4 �le doğal gaz 
santraller�n�n oldu.
 Enerj� P�yasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) eylül ayına �l�şk�n "Elektr�k 
P�yasası Sektör Raporu"na göre, l�sanslı elekt�rk üret�m�n�n yüzde 40,4'ü doğal gaz santraller�, 
yüzde 15,7's� �thal kömür santraller�, yüzde 14,3'ü l�ny�t santraller� ve yüzde 10,7's� 
h�droelektr�k santraller�nden sağlandı.
 Bu kaynakları sırasıyla rüzgar, jeotermal, b�yokütle, taş kömürü, asfalt�t, güneş ve 
fuel-o�l �zled�.
Faturalanan elektr�k tüket�m m�ktarı �se aynı dönemde yaklaşık yüzde 1,8 artarak 22 m�lyon 
422 b�n 292 megavatsaat oldu.
 Tüket�m�n yüzde 42,6'sı sanay�, yüzde 25,6'sı t�carethane ve yüzde 23,1'� mesken 
aboneler� tarafından gerçekleşt�r�ld�. Tarımsal sulamanın payı yüzde 6,7, aydınlatmanın payı 
�se yüzde 2 olarak kayıtlara geçt�.
Abone sayısı ve kurulu güç arttı
 Elektr�kte abone sayısı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 46 
m�lyon 985 b�n 329'a ulaştı.
 Bu dönemde, sanay� tüket�c�ler�n�n sayısında yaklaşık yüzde 6,8, tarımsal sulama 
tüket�c�ler�n�n sayısında yüzde 3,4, t�carethane tüket�c�ler�n�n sayısında yüzde 2,9, mesken 
tüket�c�ler�n�n sayısında yüzde 2,6 ve aydınlatma tüket�c�ler�n�n sayısında yüzde 1,8 artış 
görüldü.
 Türk�ye'n�n l�sanslı elektr�k kurulu gücü �se bu dönemde yaklaşık yüzde 5,6 artarak 
91 b�n 440 megavat oldu.
 Kurulu gücün yüzde 27,9'u doğal gaz çevr�m santraller�, yüzde 25,5'� barajlı 
h�drolelektr�k santraller�, yüzde 11,1'� l�ny�t santraller�, yüzde 11'� rüzgar santraller�nden, 
kalan bölüm �se d�ğer enerj� kaynaklarından elektr�k üreten tes�slerden oluştu.

Türk�ye'de ocak-ek�m dönem�nde 998 b�n 
860 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 34 b�n 111 
taşıtın kaydı s�l�nd�. Ek�m sonu �t�barıyla 

trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 25 m�lyon 105 b�n 
532 oldu.
 Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), ek�m 
ayına �l�şk�n motorlu kara taşıtları �stat�st�kler�n� 
açıkladı.Buna göre, ek�m sonu �t�barıyla trafiğe 
kayıtlı toplam taşıt sayısı 25 m�lyon 105 b�n 532 
oldu.
 Bu araçların yüzde 54,3'ünü otomob�l, 
yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,8'�n� 
motos�klet, yüzde 8'�n� traktör, yüzde 3,5'�n� 
kamyon, yüzde 2's�n� m�n�büs, yüzde 0,8'�n� otobüs 
ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Ek�mde 85 b�n araç yollara çıktı
 Ek�mde trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt 
sayısı 85 b�n 691 olarak bel�rlend�. Bu taşıtların 
yüzde 50,8'�n�n otomob�l, yüzde 22,8'�n�n 
motos�klet, yüzde 15,4'ünün kamyonet, yüzde 
7's�n�n traktör, yüzde 2,9'unun kamyon, yüzde 
0,5'�n�n m�n�büs, yüzde 0,4'ünün otobüs ve yüzde 
0,2's�n�n özel amaçlı taşıtlar olduğu kayıtlara geçt�.
 Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ek�mde b�r 
öncek� aya göre yüzde 7,9 azaldı. Söz konusu ayda 
kayıt sayıları özel amaçlı taşıtlarda yüzde 27,1, 
kamyonda yüzde 19,2, kamyonette yüzde 15,6 
artarken m�n�büste yüzde 46,9, motos�klette yüzde 
27,6, otobüste yüzde 12,2, traktörde yüzde 10,3 ve 
otomob�lde yüzde 2,1 ger�led�.
 Geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 
yıllık bazda yüzde 25,1 düştü. Bu dönemde trafiğe 
kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda yüzde 12,7, 
motos�klette yüzde 5,6, traktörde yüzde 3,9, özel 
amaçlı taşıtlarda yüzde 3,8 artarken otomob�lde 

yüzde 38,6, m�n�büste yüzde 21, kamyonette yüzde 
17 ve otobüste yüzde 13,5 azaldı.
 Söz konusu ayda 884 b�n 90 taşıtın devr� 
yapıldı. Devr� yapılan taşıtların yüzde 71,4'ünü 
otomob�l, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 5,4'ünü 
motos�klet, yüzde 3,2's�n� traktör, yüzde 2's�n� 
kamyon, yüzde 1,8'�n� m�n�büs, yüzde 0,5'�n� 
otobüs ve yüzde 0,1'�n� özel amaçlı taşıtlar 
oluşturdu. Geçen ay 43 b�n 538 otomob�l�n trafiğe 
kaydı gerçekleşt�r�ld�.
Ocak-ek�m dönem� ver�ler�
 Ocak-ek�m dönem�nde geçen yılın aynı 
dönem�ne göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 
yüzde 17,4 artarak 998 b�n 860, trafikten kaydı 
s�l�nen taşıt sayısı yüzde 13,8 azalarak 34 b�n 111 
oldu. Böylece ocak-ek�m dönem�nde trafiktek� 
toplam taşıt sayısında 964 b�n 749 artış gerçekleşt�.
 Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 540 b�n 
642 otomob�l�n yüzde 61,7's�n�n benz�n, yüzde 
23,9'unun d�zel, yüzde 8,9'unun elektr�kl� veya 
h�br�t, yüzde 5,5'�n�n LPG yakıtlı olduğu görüldü.
 Ek�m sonu �t�barıyla trafiğe kayıtlı 13 
m�lyon 634 b�n 249 otomob�l�n �se yüzde 37,7's�n�n 
d�zel, yüzde 36'sının LPG, yüzde 25,4'ünün benz�n 
yakıtlı, yüzde 0,6'sının elektr�kl� veya h�br�t olduğu 
tesp�t ed�ld�. Yakıt türü b�l�nmeyen otomob�ller�n 
oranı yüzde 0,3 oldu.
 Yılın 10 ayında trafiğe kaydı yapılan 
otomob�ller�n yüzde 28,9'unun 1401-1500, yüzde 
26,6'sının 1300 ve altı, yüzde 22,2's�n�n 1301-1400, 
yüzde 14,8'�n�n 1501-1600, yüzde 6,1'�n�n 1601-
2000, yüzde 0,7's�n�n 2001 ve üstü motor s�l�nd�r 
hacm�ne sah�p olduğu bel�rlend�. Söz konusu 
dönemde trafiğe kaydı yapılan otomob�llerden 
yüzde 41'�n�n beyaz olduğu kayıtlara geçt�.

Gıda Etiketlerinde Yeni Dönem
Gıda et�ketleme mevzuatında yapılacak değ�ş�kl�kle, 
et�ketler artık daha kolay okunacak. Gıdalarda 
y a n ı l t ı c ı  g ö r s e l l e r ,  � s � m l e r  v e  � f a d e l e r 
kullanılmayacak.
 Tarım ve Orman Bakanlığı'nca gıda et�ket 
yönetmel�ğ�nde değ�ş�kl�ğe g�d�l�yor. Yapılacak 
düzenlemeyle, et�ketler artık daha kolay okunacak. 
Gıdalarda yanıltıcı görseller, �s�mler ve �fadeler 
kullanılmayacak.
 Yönetmel�k değ�ş�kl�ğ�ne �l�şk�n �lg�l� 
bakanlıklar, ün�vers�teler, s�v�l toplum kuruluşları, 
tüket�c� tems�lc�ler�, sektör vb. bütün paydaşlar 
görüşünü b�r ay �ç�nde b�ld�reb�lecek.
 Taslak, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere 
�lg�l� d�ğer bakanlıklar, ün�vers�teler, STK'lar ve 
sektörden gelen fik�r ve öner�ler�n alınmasının 
a r d ı n d a n  o l u ş t u r u l a n  a l t  k o m � s y o n d a 
değerlend�r�lecek ve daha sonra Ulusal Gıda Kodeks 
Kom�syonunda ele alınacak. Kom�syonda son şekl� 
ver�lecek olan Yönetmel�k, Tarım ve Orman Bakanı 
Bek�r Pakdem�rl�'n�n onayının ardından Resm� 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe g�recek.
Hazır lanan taslak düzenlemeye göre gıda 
et�ketler�nde şunlara d�kkat ed�lecek;
- Gıdanın adı ve �ç�ndek�ler b�lg�s� (b�leşenler l�stes�) 
mevcut düzenlemeye göre ambalajın boyutuna bağlı 
olarak 2.5 kat daha büyük yazılacak.
- B�r ambalajın en gen�ş yüzey�nde markanın en 
büyük yazıldığı alan “Temel Görüş Alanı” olarak 

bel�rlend�. Gıdanın adının temel görüş alanında da 
yazılması zorunlu olacak.
- B�rb�r�ne benzeyen ve tüket�c�ler tarafından benzer 
gıdalarla karıştırılab�lecek gıdalarda yanıltıcı 
görseller, �s�mler ve �fadeler kullanılmayacak.
- Tüket�c�ler tarafından karıştırılab�lecek b�rb�r�ne 
benzeyen gıdalarda gıdanın adı; et�ket üzer�nde 
markanın geçt�ğ� her yerde, gıdanın markasının 
hemen yanında veya altında gıdanın markası �le aynı 
punto büyüklüğünde yazılacak.
- Üret�m�nde meyve veya sebze yer�ne sadece aroma 
ver�c� kullanılan b�r gıdanın et�ket�nde aroma ver�c� 
�le �lg�l� görsel bulunamayacak. Gıdanın adında 
aromalı olduğu “…. Aromalı” �fades� kullanılarak ve 
gıdanın adının geçt�ğ� her yerde en az 3 mm olacak 
şek�lde yer alacak.
-  Tüket�c�ler tarafından karıştırılab�lecek b�rb�r�ne 
benzeyen gıdalarda, özell�kler�n� taşımadığı b�r 
gıdanın adı kullanılarak, “….tadında”, “… lezzet�”, 
….keyfi vb. �fadeler kullanılamayacak.
- B�r gıda b�leşen�n�n görsel�n�n et�kette veya ürün 
adında yer alması durumunda görsel�n olduğu her 
yerde veya ürün adının yanında veya altında o 
b�leşen�n m�ktarı en az 3 mm olacak şek�lde yer 
alacak.
- Tatlandırıcı �çeren gıdalarda “Tatlandırıcı �çer�r” 
veya “Tatlandırıcılı” �fades� temel görüş alanında 
gıdanın adının yanında veya altında en az 3 mm 
olacak şek�lde yer alacak.
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LPG İthalatı Eylülde Arttı

Türk�ye'n�n LPG �thalatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 artarak 
324 b�n 410 ton oldu.

Enerj� P�yasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) eylül ayına �l�şk�n "Sıvılaştırılmış 
Petrol Gazları P�yasası Sektör Raporu"na göre, rafiner�c� ve dağıtıcı l�sansı 
sah�pler�nce LPG �thalatı yapılan ülkeler ABD, Cezay�r, Kazak�stan, N�jerya, 
Yunan�stan, Hırvat�stan ve Rusya oldu.
LPG üret�m ve �hracatı da arttı
Bu dönemde, rafiner�c� ve dağıtıcı l�sansı sah�pler�nce yapılan LPG �hracatı �se yüzde 
303,2 artarak 19 b�n 698 tona çıktı. İhracat, Lübnan, Bulgar�stan, Romanya, İsv�çre 
ve Türk�ye Serbest Bölgeler�ne yapıldı.
 LPG üret�m� de aynı dönemde yüzde 4,3 artarak 96 b�n 746 ton oldu.
Dağıtıcı l�sansı sah�pler�nce eylülde 310 b�n 520 ton otogaz, 65 b�n 583 ton tüplü LPG 
ve 8 b�n 205 ton dökme LPG satışı yapıldı. Böylece, eylülde toplam LPG satışı 
yaklaşık 384 b�n 309 ton olarak gerçekleşt�.
 Yıllık bazda dökme LPG satışı yüzde 13,5, otogaz satışı yüzde 7,9, tüplü 
LPG satışı �se yüzde 4,6 arttı. Böylece, �ç p�yasada toplam LPG satışı yaklaşık yüzde 
7,5 artış gösterd�.
 Söz konusu ayda yüzde 80,8 pazar payıyla otogaz b�r�nc� sırada yer aldı. 
Bunu, yüzde 17,1 �le tüplü LPG ve yüzde 2,1 �le dökme LPG �zled�.

10 Ayda 
1 Milyon Araç
Trafiğe Çıktı...

TSE Karadeniz Bölge Koordinatörü 
Erol Kaygı Odamızı Ziyaret Etti...

Türk Standartları Enst�tüsü (TSE) Karaden�z Bölge Koord�natörü Erol Kaygı, 
beraber�nde Türk Standartları Enst�tüsü (TSE) Tokat İl Tems�lc�s� Seza�  Akçapınar 
�le b�rl�kte Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z'� makamında z�yaret ett�. 
 Türk Standartları Enst�tüsü (TSE) Karaden�z Bölge Koord�natörü Erol 
Kaygı z�yarette, yaptıkları çalışmalar konusunda odamız �le �ş b�rl�ğ�n� gel�şt�rmey� 
amaçladıklarını bel�rterek, TSE'n�n sürekl� yen�lenen faal�yetler� hakkında Yönet�m 
Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z'e b�lg�ler verd�. Kaygı ayrıca bölgedek� 
�şletmelere ver�len h�zmet kal�tes�n�n daha da artarak devam ett�r�lmes� amacıyla 
gerçekleşt�rd�kler� çalışmalardan da söz ett�. 
 Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z'de Türk Standartları Enst�tüsü 
(TSE) Karaden�z Bölge Koord�natörü Erol Kaygı ve Türk Standartları Enst�tüsü 
(TSE) Tokat İl Tems�lc�s� Seza�  Akçapınar'ın gerçekleşt�rd�ğ� z�yaretten duyduğu 
memnun�yet� d�le get�rerek, "Ülkem�z�n uluslararası arena da, hak ett�ğ� yer� ve payı 
almasının yolunun uzun soluklu rekabete dayanıklı kurum ve kuruluşlara sah�p 
olmasından geç�yor, bunun en öneml� unsurunun �se standard�zasyon ve kal�teye 
yatırım yapmaktan geç�yor. Bu nedenle TSE öneml� b�r kurum ve öneml� b�r görev �fa 
ed�yor. Belgelend�rme çalışmalarının artarak devam etmes� Turhal �ş dünyasının 
potans�yel�n� gel�şt�recekt�r” ded�.
 Karşılıklı fik�r alış ver�ş� �le devam eden z�yaret d�lek ve temenn�ler �le son 
buldu.


