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SANAYİ SEKTÖRÜNÜN İHRACATI

16 MİLYAR DOLARI AŞTI
Sanay� sektörü, kasım ayında �hracatını geçen yılın aynı dönem�ne göre yüzde 
33,9 artırırken, aylık bazda �hracat rekorunu da 16 m�lyar 297,2 m�lyon dolara 
taşıdı. 2

MTV
ORANLARI

BELİRLENDİ
3TEPAV 

İst�hdam İzleme 
Bülten�’n�n 112. sayısı 
yayımlandı.
Eylül ayında s�gortalı çalışan sayısı artarken 
ç�ftç� sayısı ger�led�,�şs�zl�k ödeneğ� 
bekleyenler�n sayısı 134 b�n oldu. 4

Kasım Ayında
1511 YERLİ MALI 
BELGESİ ONAYLANDI

Türk�ye Odalar ve Borsalar 
B�rl�ğ�, bu yılın kasım ayında 
1511 yerl� malı belges�ne 

onay verd�. Bu sayı geçen yıl kasımda 
1091 olarak kayıtlara geçm�şt�.

Ek�m Ayında
884 YATIRIM TEŞVİK 
BELGESİ DÜZENLENDİ
Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığının, 
ek�m ayına a�t yatırım teşv�k belges� 
l�stes� Resm� Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, ek�mde 884 yatırım 
teşv�k belges� ver�ld�. 

LİMANLARDAKİ
KONTEYNER VE

YÜK MİKTARI 
ARTTI

İhracat artışıyla hareketl�l�k yaşanan l�manlarda yılın �lk 11 ayında konteyner m�ktarı, 
geçen yılın aynı dönem�ne göre yüzde 7,3 artarak 11 m�lyon 344 b�n adete ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Den�zc�l�k Genel Müdürlüğü, kasım 
ayına �l�şk�n konteyner ve yük �stat�st�kler�n� yayımladı.
 Buna göre, kasımda l�manlarda elleçlenen konteyner 
m�ktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 1 m�lyon 66 
b�n 534 TEU oldu.
 Ocak-kasım dönem�nde l�manlarda elleçlenen konteyner 

m�ktarı, geçen yılın aynı dönem�ne göre yüzde 7,3 artarak 11 m�lyon 
344 b�n 745 TEU'ya ulaştı.
 L�manlarda elleçlenen dış t�carete konu konteyner m�ktarı, 
kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 azalarak 776 b�n 475 
TEU oldu. 3

TEPE, Ek�m 2021'de b�r öncek� aya göre 
1,0 puanlık azalış, b�r öncek� yılın aynı 
dönem�ne göre �se 5,3 puanlık artışla -6,5 
puan değer�n� aldı. TEPE'n�n geçen yıla 
kıyasla artışında geçt�ğ�m�z 3 ayda �şler�n 
durumu gösterges�ndek� �y�leşme �le 
mevcut stok düzey�n�n normal�n altında 
olduğuna yönel�k değerlend�rmeler�n 
artması etk�l� oldu.
 3

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan 
haftalık bültene göre, sektörün kred� hacm� 
3 Aralık �t�barıyla 245 m�lyar 789 m�lyon 
l�ra arttı. Söz konusu dönemde toplam 
kred� hacm� 4 tr�lyon 653 m�lyar 29 m�lyon 
l�radan 4 tr�lyon 898 m�lyar 818 m�lyon 
l�raya çıktı.

TEPAV Perakande Güven
Endeksinin142. sayısı yaynlandı 
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Akaryakıt 
Denetimlerini 
EPDK’nın 
Yetkilendirdiği
Şirketler 
Yapacak 2

Bankaların 
Kredi Hacmi
4,9 Trilyon Lira oldu. 

Bankaların Mevduatları 
5,4 Trilyon Liraya
Yükseldi...

CMB tarafından THaftalık Para ve 
Banka İstat�st�kler� 

yayımlandı.  Bankacılık 
sektörünün toplam mevduatı, 
geçen hafta yaklaşık 342,7 
m�lyar l�ra artarak 5 tr�lyon 
489,2 m�lyar l�raya yükseld�.

Kişi başı milli gelirde en
yüksek pay İstanbul’un

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, 2020 
yılına �l�şk�n "�l bazında gayr�safi yurt 
�ç� hasıla" ver�ler�n� açıkladı.
 Buna göre, 2020'de İstanbul 
1 tr�lyon 517 m�lyar 324 m�lyon 
l�rayla en yüksek GSYH'ye ulaştı ve 
toplam hasıladan yüzde 30,1 pay aldı. 
Bu �l� 482 m�lyar 589 m�lyon l�ra ve 
yüzde 9,6 payla Ankara, 306 m�lyar 

713 m�lyon l�ra ve yüzde 6,1 payla 
İzm�r �zled�.GSYH'den en yüksek 
payı alan �lk 5 �l, 2020'de toplam 
hasılanın yüzde 53,5'�n� oluşturdu.
 İ l  d ü z e y � n d e  H S Y H  
hesaplarında son 3 sırada 5 m�lyar 65 
m�lyon l�rayla Tuncel�, 4 m�lyar 487 
m�lyon l�rayla Ardahan ve 3 m�lyar 
191 m�lyon l�rayla Bayburt yer aldı.
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Sanay� sektörü, kasım ayında �hracatını geçen yılın aynı dönem�ne 
göre yüzde 33,9 artırırken, aylık bazda �hracat rekorunu da 16 
m�lyar 297,2 m�lyon dolara taşıdı.

Sanay� sektörü, kasım ayında �hracatını geçen yılın aynı 
dönem�ne göre yüzde 33,9 artırırken, aylık bazda 
�hracat rekorunu da 16 m�lyar 297,2 m�lyon dolara 

taşıdı.

 Türk�ye İhracatçılar Mecl�s� (TİM) ver�ler�nden 
derlenen b�lg�lere göre, Türk�ye'n�n �hracatı, geçen ay 
2020'n�n aynı dönem�ne kıyasla yüzde 33,4 artarak 21 m�lyar 
468,5 m�lyon dolara yükseld�.

Sanay� sektörü �hracatını kasımda geçen yılın aynı dönem�ne 
göre yüzde 33,9 artarak sektörün aylık bazda �hracat rekoru 
olan 16 m�lyar 297,2 m�lyon dolara çıkardı.

Sanay� �hracatı, geçen ayk� toplam �hracatın yüzde 
75,9'unu oluşturdu.

 Sanay�ye bağlı sektörler arasında geçen ay en fazla 
�hracatı, 2 m�lyar 530,3 m�lyon dolarla otomot�v endüstr�s� 
gerçekleşt�rd�.

 Otomot�v endüstr�s�n�, 2 m�lyar 397,4 m�lyon dolarla 
k�myev� maddeler ve mamuller�, 2 m�lyar 48,3 m�lyon dolarla 
çel�k, 1 m�lyar 733,3 m�lyon dolarla hazır g�y�m ve 
konfeks�yon, 1 m�lyar 282,8 m�lyon dolarla mücevher, 1 
m�lyar 275,2 m�lyon dolarla elektr�k, elektron�k, 1 m�lyar 205 
m�lyon dolarla dem�r ve dem�r dışı metaller, 937,4 m�lyon 
dolarla tekst�l ve hammaddeler�, 840,4 m�lyon dolarla mak�ne 
ve aksamları, 561,3 m�lyon dolarla �kl�mlend�rme sanay��, 
397,2 m�lyon dolarla ç�mento cam seram�k ve toprak ürünler�, 
384,5 m�lyon dolarla savunma ve havacılık sanay��, 280,5 
m�lyon dolarla halı, 259,8 m�lyon dolarla gem� ve yat, 148,6 
m�lyon dolarla der� ve der� mamuller�, 15,2 m�lyon dolarla 
d�ğer sanay� ürünler� �zled�.

Sanay� grubunda en fazla �hracat artışı mücevher 
sektöründe gerçekleşt�

 Sanay� grubu bünyes�ndek� 16 sektörden 15 tanes� 
kasımda �hracatını artırırken 1 sektörün dış satımında 
ger�leme görüldü.

 Sanay�ye bağlı sektörler arasında bu dönemde 
�hracatını en fazla yüzde 307,6 �le mücevher sektörü 
gerçekleşt�rd�.

 Bu sektörü, yüzde 100,9 �le savunma ve havacılık 
sanay��, yüzde 69,5 �le çel�k, yüzde 67,6 �le d�ğer sanay� 
ürünler�, yüzde 58,2 �le dem�r ve dem�r dışı metaller, yüzde 
47,1 �le k�myev� maddeler ve mamuller�, yüzde 43,1 �le der� ve 

der� mamuller�, yüzde 33,1 �le tekst�l ve hammaddeler�, yüzde 
27,8 �le �kl�mlend�rme sanay��, yüzde 24,9 �le ç�mento cam 
seram�k ve toprak ürünler�, yüzde 21,2 �le mak�ne ve 
aksamları, yüzde 16,4 �le gem� ve yat, yüzde 15 �le elektr�k 
elektron�k, yüzde 14,4 �le hazır g�y�m ve konfeks�yon, yüzde 
8,9 �le halı sektörler� tak�p ett�.

 Otomot�v sektörünün dış satımı �se geçen yılın aynı 
dönem�ne göre yüzde 6,2 azaldı. Otomot�v sektörünün dış 
satımı azalmasına karşın �hracatta lokomot�f sektör olmayı 
sürdürdü.

Sanay� �hracatında lokomot�f ülke Almanya

 Kasım ayında, dem�r ve dem�r dışı metaller, der� ve 
der� mamuller�, hazır g�y�m ve konfeks�yon, �kl�mlend�rme 
sanay��, mak�ne ve aksamları, otomot�v endüstr�s� en fazla 
Almanya'ya, ç�mento cam seram�k ve toprak ürünler�, halı, 
savunma ve havacılık sanay�� en fazla ABD'ye, elektr�k 
elektron�k, mücevher sektörler� en fazla B�rleş�k Krallık'a, 
çel�k �le tekst�l ve hammaddeler� sektörler� en fazla İtalya'ya, 
d�ğer sanay� ürünler� en fazla V�etnam'a, gem� ve yat sektörü 
en fazla Ç�n'e, k�myev� maddeler ve mamuller� en fazla 
Hollanda'ya dış satım yaptı.

 Sanay�ye bağlı sektörlere en fazla talep Almanya'dan 
geld�. Almanya'ya dem�r ve dem�r dışı metaller 159,6 m�lyon 
dolar, der� ve der� mamuller� 12,2 m�lyon dolar, hazır g�y�m ve 
konfeks�yon 299 m�lyon dolar, �kl�mlend�rme sanay�� 54,4 
m�lyon dolar, mak�ne ve aksamları 92,9 m�lyon dolar, 
otomot�v endüstr�s� 393,3 m�lyon dolar  tutarında �hracat 
gerçekleşt�rd�.

 ABD'ye, ç�mento cam seram�k ve toprak ürünler� 
49,6 m�lyon dolarlık, halı sektörü 82,2 m�lyon dolarlık, 
savunma ve havacılık sanay�� 103,5 m�lyon dolarlık dış satım 
yaptı.

 B�rleş�k Krallık'a elektr�k elektron�k sektörü 191,3 
m�lyon dolar, mücevher sektörü 368,3 m�lyon dolar tutarında, 
İtalya'ya çel�k sektörü 161,3 m�lyon dolar, tekst�l ve 
hammaddeler� 98,6 m�lyon dolar tutarında �hracat yaptı.

 D�ğer sanay� ürünler� V�etnam'a 1 m�lyon 383 b�n 
dolar, gem� ve yat sektörü Ç�n'e 99,8 m�lyon dolar, k�myev� 
maddeler ve mamuller� Hollanda'ya, 156,2 m�lyon dolar 
tutarında dış satım gerçekleşt�rd�. 

Kasım Ayında
1511 YERLİ MALI 
BELGESİ ONAYLANDI
Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�, bu yılın kasım ayında 1511 yerl� 

malı belges�ne onay verd�. Bu sayı geçen yıl kasımda 1091 olarak 

kayıtlara geçm�şt�.

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�, 
bu yılın kasım ayında 1511 yerl� 
malı belges�ne onay verd�. Bu sayı 
geçen yıl kasımda 1091 olarak 
kayıtlara geçm�şt�.
 Yerl� malı belges�, 4734 
sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 63. 
maddes �  uyar ınca ,  Sanay�  ve 
Teknoloj� Bakanlığınca hazırlanan 
Yerl� Malı Tebl�ğ�'ne göre Türk�ye 
Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB), 
tarafından onaylanıyor.
 Buna göre, TOBB, bu yılın 
kasım ayında 1511 yerl�  malı 
belges�ne onay ver�rken, bu sayı 
geçen yıl kasımda 1091 olarak 
kayıtlara geçm�şt�.
 Kasımda onaylanan 1511 
yerl� malı belges�n�n 1477's� s�stemde 
akt�f olarak bulunan belgelerden 
oluştu. Bu belgeler�n 1114'ü yüksek 

ve orta yüksek teknoloj�  düzey�nde 
olurken, 363'ü �se orta, düşük ve 
düşük teknoloj� düzey�nde yer aldı.
 B u  y ı l ı n  1 1  a y ı n d a 
onaylanan yerl� malı belges�, geçen 
yılın aynı döneme göre yüzde 4,8 
artışla 15 b�n 39 oldu.
Kasımda en çok yerl� malı 
belges�n� İstanbul aldı
 Söz konusu ayda onaylanan 
belgeler�n �llere göre dağılımına 
bakıldığında �se İstanbul, 346 yerl� 
malı belges�yle başı çekt�.
 İstanbul'u 243 belge �le 
Ankara, 195 belge �le Tek�rdağ, 127 
belge �le Konya, 74 belge �le Adana, 
71 belge �le İzm�r, 41 belge �le Bursa, 
39 belge �le Kocael�, 31 belgeyle 
Balıkes�r ve 29 belgeyle Man�sa 
�zled�.

Petrol p�yasasındak� dağıtıcı 
l � s a n s ı  s a h � p l e r � n � n , 
bay�ler�nde yetk�lend�r�lm�ş 

otomasyon ş�rket� aracılığıyla kaçak 
akaryakıt satışının yapılmasını 
önleyen teknoloj�k yöntemler� 
�çeren b�r bay� denet�m s�stem� 
kurması gerekecek.
 Enerj� P�yasası Düzenleme 
Kurumunun  (EPDK)  "Pe t ro l 
P�yasasında Dağı t ıc ı  L�sansı 
S a h � p l e r � n � n  B a y �  D e n e t � m 
S�stem�ne İl�şk�n Usul ve Esaslar 
Hakkında Kararda Değ�ş�kl�k 
Yapılmasına İl�şk�n Kararı" Resm� 
Gazete'de yayımlandı.
 Buna göre, dağıtıcı l�sansı 
sah�pler�n�n tesc�ll� markası altında 
faal�yet gösteren bay�ler�nde, 
yetk�lend�r�lm�ş otomasyon ş�rket� 
aracılığıyla kaçak akaryakıt satışının 
yapılmasını önleyen teknoloj�k 
yöntemler� de �çeren b�r bay� 

dene t �m s � s t em�  kurmas ı  ve 
uygulaması gerekecek.
Otomasyon S�stem� Kılavuzu'nda 
da değ�ş�kl�ğe g�d�ld�
 S ö z  k o n u s u  k a r a r l a , 
Otomasyon S�stem� Kılavuzu'nda da 
değ�ş�kl�ğe g�d�ld�. Buna göre, 
d a ğ ı t ı c ı  l � s a n s ı  s a h � b �  v e 
yetk�lend�r�lm�ş otomasyon ş�rket�, 
EPDK'n�n er�ş�m�ne sunulan ve 
EPDK'ye gönder�len tüm ver�lerden 
ve bu ver�ler�n oluşturduğu tablolar 
arası çapraz kontrollerden sorumlu 
olacak.
S�stem kurulmayan bay�lere 
�l�şk�n ver�ler geçers�z kabul 
ed�lecek
 Y e t k � l e n d � r � l m � ş 
otomasyon ş�rket�n�n otomasyon 
s�stem� kurmadığı bay�lere �l�şk�n 
ver�ler geçers�z kabul ed�lecek.
 Karar, 1 Ocak 2022'den 
�t�baren yürürlüğe g�recek.

Akaryakıt Denetimlerini 
EPDK’nın Yetkilendirdiği
Şirketler Yapacak

ankacılık sektörünün kred� hacm�, geçen hafta 245 m�lyar B789 m�lyon l�ra artarak 4 tr�lyon 898 m�lyar 818 m�lyon 
l�raya yükseld�.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 
yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kred� hacm� 3 Aralık 
�t�barıyla 245 m�lyar 789 m�lyon l�ra arttı.
 Söz konusu dönemde toplam kred� hacm� 4 tr�lyon 653 
m�lyar 29 m�lyon l�radan 4 tr�lyon 898 m�lyar 818 m�lyon l�raya çıktı.
 Bankacılık sektöründek� toplam mevduat (bankalararası dah�l), 
geçen hafta 312 m�lyar 509 m�lyon l�ra arttı. Söz konusu haftada yüzde 
6,2 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 5 tr�lyon 382 m�lyar 
80 m�lyon l�ra oldu.
Taks�tl� t�car� kred�ler 700 m�lyar l�rayı aştı
 Ver�lere göre, tüket�c� kred�ler� tutarı, 3 Aralık �t�barıyla 2 
m�lyar 910 m�lyon l�ra artarak 760 m�lyar 513 m�lyon l�raya yükseld�. 

Söz konusu kred�ler�n 292 m�lyar 910 m�lyon l�rası konut, 13 m�lyar 
657 m�lyon l�rası taşıt ve 453 m�lyar 945 m�lyon l�rası �ht�yaç 
kred�ler�nden oluştu.
 Söz konusu dönemde taks�tl� t�car� kred�ler�n tutarı 25 m�lyar 
408 m�lyon l�ra artarak 703 m�lyar 949 m�lyon l�raya çıktı. Bankaların 
b�reysel kred� kartı alacakları �se yüzde 1,4 artarak 199 m�lyar 280 
m�lyon l�ra oldu. B�reysel kred� kartı alacaklarının 82 m�lyar 741 
m�lyon l�rası taks�tl�, 116 m�lyar 540 m�lyon l�rası taks�ts�z oldu.
Yasal öz kaynaklar arttı
BDDK haftalık ver�ler�ne göre, bankacılık sektöründe tak�ptek� 
alacaklar, 3 Aralık �t�barıyla b�r öncek� haftaya göre 3 m�lyar 99 m�lyon 
l�ra artarak 160 m�lyar 698 m�lyon l�raya yükseld�. Söz konusu tak�ptek� 
alacakların 123 m�lyar 697 m�lyon l�rasına özel karşılık ayrıldı.
Aynı dönemde bankacılık s�stem�n�n yasal öz kaynakları 4 m�lyar 633 
m�lyon l�ra artarak 864 m�lyar 976 m�lyon l�ra oldu.

Bankaların
Kredi 
Hacmi
4,9 Triyon
Lira oldu. 

MTV’de
YENİ ORANLAR
BELİRLENDİ
Araç sah�pler�n� yakından �lg�lend�ren, 
Motorlu Taşıtlar Verg�s� yen�den değerleme 
oranında �nd�r�me g�d�ld�. Buna göre yüzde 
36,2 olan değerleme oranı yüzde 25'e düştü.
 Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı'nın 
tebl�ğ�ne göre, 2022 yılındak� verg�, harç ve 
cezalarda yüzde 36,2 artış oldu.
 Bu artışla b�rl�kte, 2022 yılı �ç�n 1-3 
yaş arası, motor s�l�nd�r hacm� b�n 300 ve altı 
olanların ödeyeceğ� Motorlu Taşıtlar Verg�s� 
tutarının b�n 431 l�raya çıkması 
beklen�yordu.
 Ancak Cumhurbaşkanı Recep 
Tayy�p Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Verg�s� 
yen�den değerleme oranında �nd�r�m 
yetk�s�n� kullandı.
 Cumhurbaşkanı Erdoğan �mzasıyla 
Resm� Gazete'de yayımlanan kararla, 
Motorlu Taşıtlar Verg�s� yen�den değerleme 
oranı yüzde 36,2'den yüzde 25'e �nd�r�ld�.
 Böylece en düşük Motorlu Taşıtlar 
Verg�s� tutarı da, b�n 432 l�radan b�n 300 l�ra 
c�varına ger�lem�ş oldu. 

Ek�m Ayında
884 YATIRIM TEŞVİK 
BELGESİ DÜZENLENDİ

Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığının, ek�m ayına a�t 
yatırım teşv�k belges� l�stes� Resm� Gazete'de 
yayımlandı.
Buna göre, ek�mde 884 yatırım teşv�k belges� 
ver�ld�. Belge alan projeler�n yatırım tutarı 19 
m�lyar 430 m�lyon 786 b�n 983 l�ra olarak 
hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleşt�r�lmes�yle 
31 b�n 397 k�ş�n�n �st�hdam ed�lmes� planlanıyor.
51 yatırım teşv�k belges� �ptal ed�ld�
Öte yandan sab�t yatırım tutarı 544 m�lyon 548 b�n 
507 l�ra olan ve 2 b�n 486 k�ş�n�n �st�hdam ed�lmes� 
öngörülen 51 yatırım teşv�k belges� �ptal ed�ld�.
Bu dönemde 229 yatırım teşv�k belges�ne 
tamamlama v�zes� ver�l�rken bu projeler�n sab�t 
yatırım tutarı 3 m�lyar 188 m�lyon 434 b�n 632 l�ra, 
�st�hdam ed�lenler�n sayısı 11 b�n 231 oldu.

SANAYİ SEKTÖRÜNÜN İHRACATI

16 MİLYAR DOLARI AŞTI
LİMANLARDAKİ KONTEYNER 
VE YÜK MİKTARI ARTTI...

Sanay� sektörü, kasım ayında �hracatını geçen yılın aynı dönem�ne göre yüzde 33,9 
artırırken, aylık bazda �hracat rekorunu da 16 m�lyar 297,2 m�lyon dolara taşıdı.

İhracat artışıyla hareketl�l�k yaşanan l�manlarda yılın �lk 11 ayında konteyner 
m�ktarı, geçen yılın aynı dönem�ne göre yüzde 7,3 artarak 11 m�lyon 344 b�n 
adete ulaştı.
 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Den�zc�l�k Genel Müdürlüğü, kasım 
ayına �l�şk�n konteyner ve yük �stat�st�kler�n� yayımladı.
 Buna göre, kasımda l�manlarda elleçlenen konteyner m�ktarı, geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 1 m�lyon 66 b�n 534 TEU oldu.
 Ocak-kasım dönem�nde l�manlarda elleçlenen konteyner m�ktarı, 
geçen yılın aynı dönem�ne göre yüzde 7,3 artarak 11 m�lyon 344 b�n 745 
TEU'ya ulaştı.
 L�manlarda elleçlenen dış t�carete konu konteyner m�ktarı, kasımda 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 azalarak 776 b�n 475 TEU oldu.
 �hracat amaçlı konteyner yüklemeler� geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 6,1 azalarak 376 b�n 605 TEU, �thalat amaçlı konteyner boşaltmaları 
�se yüzde 1,1 artarak 399 b�n 871 TEU olarak gerçekleşt�
En fazla konteyner elleçlemes� Mısır �le yapılan taşımalarda
 Mısır, geçen ay 107 b�n 461 TEU �le en fazla konteyner elleçlemes� 
yapılan ülke oldu. Mısır'ı sırasıyla 97 b�n 607 TEU �le İsra�l'le yapılan 
taşımalar ve 93 b�n 128 TEU �le Yunan�stan'la yapılan taşımalar tak�p ett�.
 Söz konusu ayda l�manlarda den�z yolu �le yapılan en fazla �hracat 
amaçlı konteyner yüklemes�n� 35 b�n 523 TEU �le Mısır'a g�den konteynerler 
oluşturdu. Bu yükler�n yüzde 83,6'sı (29 b�n 690 TEU'su) yabancı bayraklı 
gem�lerle taşındı. Mısır'ı sırasıyla 33 b�n 963 TEU �le İspanya'ya ve 31 b�n 
966 TEU �le Yunan�stan'a yapılan konteyner yüklemeler� �zled�.
 Kasımda l�manlarda den�z yoluyla yapılan en fazla �thalat amaçlı 
konteyner boşaltmasını 64 b�n 87 TEU �le İsra�l'den gelen konteynerler 
oluşturdu. Bu yükler�n yüzde 94,3'ü (60 b�n 416 TEU'su) yabancı bayraklı 
gem�lerle taşındı. İsra�l'� sırasıyla, 59 b�n 448 TEU �le Mısır'dan ve 50 b�n 408 
TEU �le Yunan�stan'dan gelen konteyner taşımaları tak�p ett�.
 Geçen ay l�manlarda elleçlenen dış t�carete konu 776 b�n 475 TEU 
konteyner�n yüzde 9,9'u Türk bayraklı gem�lerle taşındı.
L�manlarda elleçlenen yük m�ktarı
 L�manlarda elleçlenen yük m�ktarı kasımda geçen yılın aynı ayına 

göre yüzde 6,5 artarak 43 m�lyon 447 b�n 776 ton olarak gerçekleşt�.
 Ocak-kasım dönem�nde �se l�manlarda elleçlenen yük m�ktarı geçen 
yılın aynı dönem�ne göre yüzde 5,6 artarak 477 m�lyon 512 b�n 843 ton olarak 
gerçekleşt�.
 Kasımda l�manlarda gerçekleşt�r�len �hracat amaçlı yükleme 
m�ktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azalarak 12 m�lyon 124 b�n 363 
ton, �thalat amaçlı boşaltma m�ktarı �se geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 
artarak 19 m�lyon 369 b�n 180 ton oldu.
 Ocak-kasım dönem�nde dış t �caret  amaçlı  den�z yolu 
taşımacılığında elleçlenen toplam yük m�ktarı �se geçen yılın aynı dönem�ne 
göre yüzde 5,3 artışla 350 m�lyon 278 b�n 240 ton olarak bel�rlend�.
En fazla artış ham petrol c�ns�nde oldu
 Kasımda l�manlarda 7 m�lyon 282 b�n 548 ton ham petrol 
elleçlemes� gerçekleşt�. Ham petrol, 522 b�n 301 tonluk artışla b�r öncek� aya 
göre elleçleme m�ktarlarında yüzde 7,7'l�k artışla en fazla artış gösteren yük 
c�ns� oldu.
 Dem�r cevher� ve konsantreler� �se 268 b�n 828 tonluk düşüşle b�r 
öncek� aya göre elleçleme m�ktarı en fazla azalan yük c�ns� oldu.
İthalatta Rusya, �hracatta İspanya �lk sırada
 Kasımda den�z yoluyla yapılan dış t�carette en fazla yük elleçlemes� 
4 m�lyon 658 b�n 113 tonla Rusya �le yapılan taşımalarda görüldü. Rusya'yı 
sırasıyla 2 m�lyon 581 b�n 657 ton �le ABD, 1 m�lyon 887 b�n 220 ton �le Mısır 
tak�p ett�.
 Söz konusu ayda den�z yolu �le yapılan �hracatta en fazla yük 
elleçlemes� 1 m�lyon 166 b�n 330 ton �le İspanya'ya yapılan taşımalarda 
gerçekleşt�. Bunu, 1 m�lyon 133 b�n 217 ton �le İtalya'ya ve 957 b�n 167 ton �le 
ABD'ye yapılan taşımalar �zled�.
 İthalatta �se en fazla yük elleçlemes� 4 m�lyon 357 b�n 414 ton �le 
Rusya'dan yapılan taşımalarda oldu. Rusya'yı sırasıyla 1 m�lyon 624 b�n 490 
ton �le ABD'den ve 1 m�lyon 412 b�n 850 ton �le Irak'tan yapılan taşımalar 
tak�p ett�.
 Kasımda l�manlarda elleçlenen dış t�carete konu 31 m�lyon 493 b�n 
543 ton yükün yüzde 7,4'ü Türk bayraklı gem�lerle taşındı.

TEPAV Perakande Güven
Endeksinin142. sayısı yaynlandı 

TEPE, Ek�m 2021'de b�r öncek� aya göre 
1,0 puanlık azalış, b�r öncek� yılın aynı 
dönem�ne göre �se 5,3 puanlık artışla -6,5 
puan değer�n� aldı. TEPE'n�n geçen yıla 
kıyasla artışında geçt�ğ�m�z 3 ayda �şler�n 
durumu gösterges�ndek� �y�leşme �le mevcut 
stok düzey�n�n normal�n altında olduğuna 
yönel�k değerlend�rmeler�n artması etk�l� 
oldu.

 Ancak, perakendec�ler�n geleceğe 
yönel�k satış beklent�s� b�r öncek� aya ve 
yıla kıyasla ger�led�. Önümüzdek� 3 aya 
�l�şk�n satış beklent�ler�n�n denge değer� 
Ek�m 2021'de -15,4 puan oldu. Buna göre 
önümüzdek� 3 aya �l�şk�n satış beklent�ler�, 
b�r öncek� aya göre 2,9 puan, b�r öncek� yılın 
aynı ayına göre 16,8 puan azaldı.

 Perakende güven�  en fazla 
“mob�lya, aydınlatma ek�pmanı ve ev �ç� 
kullanım ürünler�” sektöründe arttı. 
Perakende güven�ne alt sektörler �t�barıyla 
bakıldığında, Ek�m 2021'de, geçen yılın aynı 
dönem�ne göre “mob�lya, aydınlatma 
ek�pmanı ve ev �ç� kullanım ürünler�”, 
“motorlu taşıtlar”, “tekst�l, hazır g�y�m ve 
ayakkabı”, “elektr�kl� ev aletler�, radyo ve 
telev�zyonlar” ve “d�ğer (akaryakıt 
�stasyonu, eczane, parfümer�, nalbur, 
züccac�ye, kırtas�ye, vb.)” sektörler�nde artış 
gerçekleş�rken, “b�rden fazla türde ürün 
satan bakkal, market ve büyük mağazalar” 
ve  “y�yecek, �çecek ve tütün ürünler�” 
sektörler�nde azalış oldu.

 Perakende güven� en çok Orta 
Anadolu Bölges�'nde arttı. Perakende 
güven�ne bölgeler �t�barıyla bakıldığında, 
Ek�m 2021'de, geçen yılın aynı dönem�ne 
göre Orta Anadolu, Doğu Karaden�z ve 
Güneydoğu Anadolu'da 10 puanın üstünde 
artışlar gerçekleş�rken, Batı Anadolu, Ege, 
Doğu Marmara, İstanbul ve Batı Karaden�z 
bölgeler�nde artışlar daha düşük oldu ve 
Akden�z, Batı Marmara, Kuzeydoğu 
Anadolu ve Ortadoğu Anadolu bölgeler�nde 
�se azaldı. En fazla azalış -14,0 puan �le 
Ortadoğu Anadolu Bölges�'nde yaşandı.

Bankaların Mevduatları 
5,4 Trilyon Liraya Yükseldi...
Ba n k a c ı l ı k  s e k t ö r ü n ü n  t o p l a m 

mevduatı, geçen hafta yaklaşık 342,7 
m�lyar l�ra artarak 5 tr�lyon 489,2 

m�lyar l�raya yükseld�.
Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) 
tarafından Haftalık Para ve Banka İstat�st�kler� 
yayımlandı. Bankacılık sektörünün toplam 
mevduatı, geçen hafta yaklaşık 342,7 m�lyar 
l�ra artarak 5 tr�lyon 489,2 m�lyar l�raya 
yükseld�.
 Buna göre, bankacılık sektöründek� 
toplam mevduat (bankalar arası dah�l) 3 Aralık 
�le b�ten haftada 342 m�lyar 652 m�lyon 962 b�n 
l�ra artarak 5 tr�lyon 489 m�lyar 163 m�lyon 84 
b�n l�raya çıktı.
 Aynı dönemde bankalardak� TL c�ns� 
mevduat yüzde 0,41 azalışla 1 tr�lyon 924 
m�lyar 36 m�lyon 416 b�n l�ra, yabancı para 
(YP) c�ns�nden mevduat yüzde 11,24 
yüksel�şle 3 tr�lyon 349 m�lyar 451 m�lyon 673 
b�n l�ra oldu.
 Bankalarda bulunan toplam YP 
mevduatı, geçen hafta 257 m�lyar 627 m�lyon 
dolar düzey�nde gerçekleş�rken, bu tutarın 230 
m�lyar 972 m�lyon  doları yurt �ç�nde 

yerleş�k k�ş�ler�n hesaplarında toplandı. Yurt 
�ç� yerleş�kler�n toplam YP mevduatındak� 
değ�ş�me bakıldığında, par�te etk�s�nden 
arındırılmış ver�lerle 3 Aralık �t�barıyla 667 
m�lyon dolarlık azalış görüldü.
Taks�tl� t�car� kred� m�ktarı arttı
 B�r haftalık dönemde mevduat 
bankalarındak� tüket�c� kred�ler� yüzde 0,37 
artarak 721 m�lyar 335 m�lyon 901 b�n l�ra 
oldu. Aynı dönemde taks�tl� t�car� kred�ler 
yüzde 3,52 artışla 644 m�lyar 282 m�lyon 501 
b�n l�raya, kred� kartları bak�yes� yüzde 1,79 
yüksel�şle 288 m�lyar 180 m�lyon 813 b�n 
l�raya çıktı.
 Mevduat bankalarındak� tüket�c� 
kred�ler�n�n 267 m�lyar 763 m�lyon 241 b�n 
l�rası konut, 8 m�lyar 972 m�lyon 321 b�n l�rası 
taşıt ve 444 m�lyar 600 m�lyon 339 b�n l�rası 
d�ğer kred�lerden oluştu.
 Bankacılık sektörünün TCMB dah�l 
toplam kred� hacm� de 3 Aralık �le b�ten haftada 
232 m�lyar 414 m�lyon 563 b�n l�ra artarak 4 
tr�lyon 717 m�lyar 370 m�lyon 321 b�n l�raya 
yükseld�. Toplam kred� hacm�, geçen yılın aynı 
dönem�ne göre yüzde 34,34 artış kaydett�.
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l düzey�nde yapılan hesaplamalara göre, 2020'de gayr�safi 
yurt �ç� hasıladan en yüksek pay İstanbul'un olurken bu �l� 
Ankara ve İzm�r �zled�.

 Türk�ye İstat�st�k Kurumu, 2020 yılına �l�şk�n "�l 
bazında gayr�safi yurt �ç� hasıla" ver�ler�n� açıkladı.
 Buna göre, 2020'de İstanbul 1 tr�lyon 517 m�lyar 324 
m�lyon l�rayla en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam hasıladan 
yüzde 30,1 pay aldı. Bu �l� 482 m�lyar 589 m�lyon l�ra ve 
yüzde 9,6 payla Ankara, 306 m�lyar 713 m�lyon l�ra ve yüzde 
6,1 payla İzm�r �zled�.
 GSYH'den en yüksek payı alan �lk 5 �l, 2020'de 
toplam hasılanın yüzde 53,5'�n� oluşturdu.
 İl düzey�nde HSYH  hesaplarında son 3 sırada 5 
m�lyar 65 m�lyon l�rayla Tuncel�, 4 m�lyar 487 m�lyon l�rayla 
Ardahan ve 3 m�lyar 191 m�lyon l�rayla Bayburt yer aldı.
14 �l�n k�ş� başına m�ll� gel�r� ortalamanın üzer�nde
 Söz konusu dönemde İstanbul k�ş� başına GSYH'de 
97 b�n 950 l�ra �le �lk sırada yer aldı. Bu �l� 96 b�n 745 l�rayla 
Kocael� ve 85 b�n 396 l�rayla Ankara �zled�.
 İl düzey�nde k�ş� başına GSYH hesaplamalarında, 
22 b�n 104 l�rayla Van, 21 b�n 357 l�rayla Ağrı ve 20 b�n 421 
l�rayla Şanlıurfa son üç sırada yer aldı.
K�ş� başına GSYH, 2020'de 14 �l �ç�n Türk�ye ortalamasının 
üzer�nde gerçekleşt�.
 GSYH'y� oluşturan faal�yetler �ncelend�ğ�nde, 
2020'de car� fiyatlarla GSYH'den en yüksek payı alan 
İstanbul, tarım sektörü ve d�ğer h�zmet faal�yetler� har�ç, tüm 
faal�yetlerde de �lk sırada yer aldı.
 B�lg� ve �let�ş�m faal�yetler� toplamı �ç�nde 
İstanbul'un aldığı pay yüzde 64,4, finans ve s�gorta faal�yetler� 

toplamından aldığı pay yüzde 58,7, meslek�, �dar� ve destek 
h�zmet faal�yetler� toplamından aldığı pay yüzde 46, 
h�zmetler sektörü toplamından aldığı pay yüzde 40,8, �nşaat 
sektörü toplamından aldığı pay yüzde 33,2 olarak gerçekleşt�.
 Konya yüzde 5,9 payla tarım, ormancılık, balıkçılık 
sektöründe 81 �l �ç�nde �lk sırada yer alırken Ankara yüzde 
41,1 payla d�ğer h�zmet faal�yetler�nde z�rvede bulundu.
 İs tanbul ,  2020 yı l ında h�zmetler  sektörü 
toplamından yüzde 40,8 pay alırken �l�n toplam GSYH's� 
�ç�nde h�zmetler sektörünün payı yüzde 30,3 oldu. İstanbul'un 
toplam GSYH's� �ç�nde sanay� sektörü yüzde 17,9 payla �k�nc� 
sırada, meslek�, �dar� ve destek h�zmet faal�yetler� yüzde 7,3 
payla üçüncü sırada yer aldı.
Yıllık GSYH 63 �lde Türk�ye ortalamasının üzer�nde arttı
 Yıllık GSYH, z�nc�rlenm�ş hac�m endeks�yle 
2020'de b�r öncek� yıla göre yüzde 1,79 artarken 63 �lde 
Türk�ye ortalamasının üzer�nde artış gerçekleşt�. B�r öncek� 
yıla göre 2020 yılında en yüksek artış gösteren �lk üç �l 
sırasıyla yüzde 15,8 değ�ş�m oranıyla Aksaray, yüzde 15,5 �le 
Ardahan ve yüzde 13,9 �le Çanakkale oldu. B�r öncek� yıla 
göre en yüksek azalış gösteren üç �l �se sırasıyla yüzde 4,7 
değ�ş�m oranıyla Nevşeh�r, yüzde 8,3 �le Muğla ve yüzde 24,3 
�le Antalya olarak kayıtlara geçt�.
Yıllık GSYH'n�n, z�nc�rlenm�ş hac�m endeks�yle b�r öncek� 
yıla göre yüzde 1,79 artışına en fazla katkı veren �l yüzde 0,59 
�le Ankara oldu. Ankara'yı yüzde 0,21 �le Gaz�antep ve yüzde 
0,19 �le Kocael� �zled�.
 Yıllık GSYH büyümes�ne 2020 yılında negat�f 
yönlü etk� eden �ller�n başında yüzde 0,85 �le Antalya, yüzde 
0,11 �le Muğla, yüzde 0,09 �le İstanbul geld�.
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SGK Eylül ayı ver�ler�ne göre, s�gortalı çalışan sayısı yıllık olarak 
yüzde 6,9 oranında artarak 22,4 m�lyon olarak gerçekleşm�şt�r. 
Toplam s�gortalı çalışanların yüzde 72,6'sını oluşturan s�gortalı 

ücretl� çalışan grubu yıllık olarak yüzde 8,5 (275 b�n) artmış ve genel 
eğ�l�m� bel�rley�c� olmuştur. Esnaf-ç�ftç� grubundak� değ�ş�m yüzde 5 artış 
yönünde olmakla beraber alt sınıflarda eğ�l�mler farklılaşmaktadır; bu 
dönemde esnaf sayısı yüzde 8,1 artış, ç�ftç� sayısında �se yüzde 7,4 (42 b�n) 
düşüş görülmüştür. D�ğer b�r �fadeyle, 2013 yılında 1 m�lyonun üzer�nde 
olan s�gortalı ç�ftç� sayısı, uzun dönemd�r ger�leme eğ�l�m�nded�r ve Eylül 
2021 �t�barıyla 531 b�n sev�yes�ne düşmüştür. Bu dönemde, kamu 
sektöründe s�gortalı çalışan sayısındak� artış �se yüzde 0,7 �le sınırlıdır.

 S�gortalı ücretl� çalışanların yüzde 53'ünü oluşturan 3 ana 
sektörde son altı ayın en düşük �st�hdam artışları gerçekleşm�şt�r. 
Toplam s�gortalı ücretl� çalışanların yüzde 27,1'� �malat, yüzde 15,2's� 
toptan ve perakende t�caret ve yüzde 10,4'ü �nşaat sektörler�nde �st�hdam 
ed�lmekted�r. Yıllık değ�ş�mlere bakıldığında, �nşaat ve �malatta yüzde 
9'un üzer�nde artışlar görülmekte beraber söz konusu oranlar yıl �ç�ndek� 
düşük sev�yelere �şaret etmekte, özell�kle �nşaattak� daralma d�kkat 
çekmekted�r. Benzer değerlend�rme toptan ve perakende t�caret sektörü 
(yıllık artış yüzde 4,8) �ç�n de geçerl�d�r. D�ğer taraftan, s�gortalı ücretl� 
çalışanların yüzde 8,5'�n� oluşturan dördüncü ana sektör olan �dar� ve 
destek faal�yet�ndek� �st�hdam son b�r yılda yüzde 4,0 oranında 
ger�lem�şt�r.

 Son b�r yılda �ş yer� sayısı 71 alt sektörde artmıştır; artışların 
yüzde 45'� t�caret ve �nşaat sektörler�nde kayded�lm�şt�r. Eylül 2021'de 
Türk�ye genel�nde faal�yet gösteren �ş yer� sayısı yüzde 6,9 (133 b�n) 
artarak 2 m�lyon 62 b�n olmuştur. 22 b�n artış �le perakende t�caret sektörü 
�ş yer� sayısı en fazla artan sektördür. Bu sektörü, b�na �nşaatı (20 b�n), kara 
taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı (17 b�n) ve toptan t�caret (7 b�n) 
sektörler� �zlem�şt�r. Bunun dışında, eğ�t�m, y�yecek ve �çecek h�zmetler� 
�le toplan ve perakende t�caret ve motorlu taşıt onarımı sektörler�nde de 
son b�r yılda 5 b�n�n üzer�nde �ş yer� sayısı artışı yaşanmıştır.

 İşs�zl�k ödeneğ� başvuruları Eylül ayında da yüksek 
seyretm�şt�r. İŞKUR ver�ler�ne göre, Kısa Çalışma Ödeneğ� 
uygulamasının 30 Haz�ran 2021 tar�h� �t�barıyla sona ermes�yle �şs�zl�k 
ödeneğ�ne başvurular Haz�ran - Temmuz dönem�nde 27 b�nden 232 b�ne 
yükselm�ş, Eylül 2021 �t�barıyla da �şs�zl�k ödeneğ� bekleyenler�n sayısı 
134 b�n olmuştur. Öte yandan, �şs�zl�k ödeneğ�nden faydalananların oranı 
Temmuz ayında yüzde 56 �ken, Eylül ayında bu oran yüzde 35 olarak 
gerçekleşm�ş ve ödenek alanların sayısı 129 b�nden 48 b�ne ger�lem�şt�r.

Kişi başı 
milli gelirde en
yüksek pay 
İstanbul’un

TEPAV 
İst�hdam İzleme 
Bülten�’n�n 112. sayısı 
yayımlandı.


