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Türk�ye’de Kasımda
178 BİN 814 KONUT 
SATILDI.
TÜİK, kasım ayına �l�şk�n konut satış 
�stat�st�kler�n� açıkladı. Buna göre, 
Türk�ye genel�nde konut satış sayısı 
kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla 
yüzde 59 artarak 178 b�n 814 oldu.

Ek�m Ayında
TOPLAM CİRO YILLIK 
YÜZDE 47,5 ARTTI.

MERKEZ 
BANKASI

FAİZİ 
DÜŞÜRDÜ

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası Para Pol�t�kası Kurulu, pol�t�ka fa�z�n� 100 baz puan 
düşürerek yüzde 14 sev�yes�ne çekt�.

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası Para Pol�t�kası 
Kurulu, pol�t�ka fa�z�n� 100 baz puan düşürerek 
yüzde 14 sev�yes�ne çekt�.

 Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası Merkez 
Bankası (TCMB) Para Pol�t�kası Kurulu, Merkez Bankası 

Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı.
 Toplantıda, pol�t�ka fa�z� olan b�r hafta vadel� repo 
�hale fa�z oranının yüzde 15'den yüzde 14 sev�yes�ne 
çek�lmes�ne karar ver�ld�.
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Sab�t fiyatlarla perakende satış hacm�, ek�mde 
yıllık bazda yüzde 15,2 arttı.
 TÜİK, ek�m ayına �l�şk�n perakende 
satış endeksler�n� açıkladı.
 Buna göre, sab�t fiyatlarla perakende 
satış hacm� ek�mde b�r öncek� yılın aynı ayına 
göre yüzde 15,2 arttı. Aynı ayda gıda, �çecek ve 
tütün satışları yüzde 4,8, gıda dışı satışlar 
(otomot�v yakıtı har�ç) yüzde 24,5, otomot�v 
yakıtı satışları yüzde 6,0 arttı.
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Türk�ye İstat�st�k Kurumu, ek�m ayına 
�l�şk�n dış t�caret endeksler�n� açıkladı.

Buna göre, �hracat b�r�m değer endeks� 
ek�mde b�r öncek� yılın aynı ayına göre 
yüzde 12,0 arttı. Endeks b�r öncek� yılın aynı 
ayına göre, gıda, �çecek ve tütünde yüzde 
8,1, ham maddelerde (yakıt har�ç) yüzde 
19,6, yakıtlarda yüzde 100,3 ve �malat 
sanay�nde (gıda, �çecek, tütün har�ç) yüzde 
10,1 arttı.

Perakende Satış Endeksleri 
Kasımda Arttı. 
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TÜRKİYE’NİN
SANAYİ
ÜRETİMİ
ARTTI... 3

DIŞ TİCARET İSTATİS-
TİKLERİ AÇIKLANDI 
 

ÖDEMELER DENGESİ 
VERİLERİ AÇIKLANDI
TCMB tarafından ek�m 
2021 dönem�ne �l�şk�n 
ödemeler denges� ver�ler� 
açıklandı. Buna göre, car� 
�şlemler hesabı, ek�m 
ayında 3  m�lyar  156 
m � l y o n  d o l a r  f a z l a 
ver�rken, 12 aylık car� açık 
15 m�lyar 425 m�lyon 
dolar oldu.

Sanayide Çalışan Kişi başı 
Üretim Arttı...

Sanay�de çalışan k�ş� başına üret�m 
endeks�, yılın üçüncü çeyreğ�nde 
geçen yılın aynı dönem�ne göre 
yüzde 1,2 yükseld�.
 S a n a y �  v e  Te k n o l o j � 
Bakanlığı, yılın üçüncü çeyreğ�ne 
�l�şk�n ver�ml�l�k �stat�st�kler�n� 
açıkladı. B u n a  g ö r e ,  t a k v � m 
etk�ler�nden arındırılmış toplam 

sanay� çalışan k�ş� başına üret�m 
endeks � ,  söz  konusu  zaman 
d � l � m � n d e  g e ç e n  y ı l ı n  a y n ı 
dönem�ne kıyasla yüzde 1,2 arttı.
 M e v s � m  v e  t a k v � m 
etk�ler�nden arındırılmış toplam 
sanay� çalışan k�ş� başına üret�m 
endeks� de bu yılın �k�nc� çeyreğ�ne 
kıyasla yüzde 1,1 yükseld�.
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ÜCRETLİ
ÇALIŞAN 
SAYISI
13,9 MİLYON
OLDU.

Takv�m etk�s�nden arındırılmış 
sanay�, �nşaat, t�caret ve h�zmet 
sektörler� toplamında c�ro endeks�, 
ek�mde geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 47,5 artış gösterd�.

İNŞAAT 
MALİYET
ENDEKSİ

ARTTI...

Ukrayna İle Ticarette Hedef 10 Milyar Dolar

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) 
Başkanı  M.R�fa t  H�sarc ık l ıoğlu , 
U k r a y n a ' n ı n  Ya t ı r ı m  A j a n s ı 

'Ukra�neInvest' CEO'su Serg�y Ts�vkach �le 
çalışma yemeğ�nde b�r araya geld�. 
 Toplantıya, TOBB �le Ukrayna T�caret 
ve Sanay� Odası arasında kurulan Türk�ye-
Ukrayna T�caret ve Sanay� Odası Forumu 
üyeler�n�n yanısıra; Onur Taahhüt Taşımacılık 
İnşaat T�caret ve Sanay� A.Ş. Yönet�m Kurulu 
Başkanı Onur Çet�ncev�z, Türk Ukrayna 
İşadamları Derneğ� (TUİD) Başkanı Burak 
Pehl�van, Toprak Mahsüller� Ofis� Yönet�m 
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, 
Türk�ye Yem Sanay�c�ler� B�rl�ğ� Yönet�m 
Kurulu Başkanı ve Türk�ye Tarım Mecl�s� 
Başkanı Ülkü Karakuş, Ukrayna'nın Ankara 
Büyükelç�l�ğ� Müsteşarı Natal�a Lopat�na ve �ş 

�nsanları �şt�rak ett�ler. 
 Toplant ın ın  aç ı l ı ş ında  konuşan 
H�sarcıklıoğlu, Türk�ye �le Ukrayna arasındak� 
t�car� �l�şk�ler�n g�derek gel�şt�ğ�n�, 2021 yılının 
�lk on ayında, pandem� şartlarına rağmen 
�hracatta yaklaşık % 70 oranında artış 
yaşandığını bel�rtt�. H�sarcıklıoğlu, Türk�ye �le 
Ukrayna'nın 10 m�lyar dolarlık b�r t�caret hacm� 
hedefi bel�rlend�ğ�n� �fade ett�. 
 Serbest T�caret Anlaşması'nın en kısa 
sürede �mzalanarak yürürlüğe g�rmes�n�n 
önem�n� vurgulayan H�sarcıklıoğlu, Şu an 
�t�barıyle Ukrayna'da 700 c�varı Türk firması 
olduğunu ve 4,1 m�lyar dolarlık b�r yatırım söz 
konusu olduğunu; Türk�ye'n�n son 5 yıllık 
süreçte Ukrayna'ya en fazla yatırım yapan ülke 
konumunda bulunduğunu bel�rtt�.
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ASGARİ ÜCRETTE DETAYLAR BELLİ OLDU

M�lyonlarca çalışanın merakla bekled�ğ� asgar� 
ücret rakamı, 1 Aralık'ta başlayan görüşmeler�n 
ardından bel�rlend�.
 Asgar� ücret 2022 yılı �ç�n brüt 5 b�n 4 
l�ra, net 4 b�n 253 l�ra 40 kuruş olarak bel�rlend�. 
İşs�zl�k ödeneğ�, asgar� geç�m �nd�r�m�, kıdem 
ve �hbar tazm�natlarının da aralarında olduğu 
b�rçok kalem, yen� asgar� ücrettek� değ�ş�mden 
etk�lenecek. İşç�,  �şveren ve hükümet 
heyetler�n�n oy b�rl�ğ�yle asgar� ücret brüt 5 b�n 
4 l�ra, net 4 b�n 253 l�ra 40 kuruş oldu.
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TCMB REZEVRLERİ 122,9 MİLYAR $ OLDU

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) 
toplam rezervler� 10 Aralık haftasında 1 m�lyar 
135 m�lyon dolar azalarak 122 m�lyar 891 
m�lyon dolara ger�led�.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka 
İstat�st�kler� yayımlandı.
Buna göre, 10 Aralık'ta Merkez Bankası brüt 
döv�z rezervler� 855 m�lyon dolar ger�leyerek 
84 m�lyar 153 m�lyon dolara düştü. Brüt döv�z 
rezervler�, 3 Aralık'ta 85 m�lyar 8 m�lyon dolar 
sev�yes�ndeyd�.
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Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası Para Pol�t�kası Kurulu, 
pol�t�ka fa�z�n� 100 baz puan düşürerek yüzde 14 sev�yes�ne 
çekt�.

T
ürk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası Para Pol�t�kası 

Kurulu, pol�t�ka fa�z�n� 100 baz puan düşürerek yüzde 

14 sev�yes�ne çekt�.
 Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası Merkez 
Bankası (TCMB) Para Pol�t�kası Kurulu, Merkez Bankası 
Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı.
 Toplantıda, pol�t�ka fa�z� olan b�r hafta vadel� repo 
�hale fa�z oranının yüzde 15'den yüzde 14 sev�yes�ne 
çek�lmes�ne karar ver�ld�.
 PPK toplantı özet�ne �l�şk�n şunlar kayded�ld�;
 "Salgında yen� varyantlar neden�yle kapanma 
tedb�rler�n�n ve seyahat kısıtlamalarının yen�den başlaması, 
küresel �kt�sad� faal�yet üzer�ndek� aşağı yönlü r�skler� canlı 
tutmakta ve bel�rs�zl�kler� artırmaktadır. 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 açmaktadır.
 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, �kt�sad� 
faal�yet, �şgücü p�yasası ve enflasyon beklent�ler�nde ülkeler 
arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gel�şm�ş ülke 
merkez bankalarının para pol�t�kası �let�ş�mler�nde ayrışma 
gözlenmekle b�rl�kte, merkez bankaları destekley�c� parasal 
duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam 
etmekted�r.

Car� �şlemler denges�n�n 2022 yılında fazla vermes� 

öngörülmekted�r
 M�ll� gel�r ver�ler� ve 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. İhracattak� 
artış eğ�l�m�n�n güçlenmes�yle car� �şlemler denges�n�n 2022 
yılında fazla vermes� öngörülmekted�r. Car� �şlemler 
denges�ndek� �y�leşme eğ�l�m�n�n güçlenerek devam etmes� 
fiyat �st�krarı hedefi �ç�n önem arz etmekte, bu bağlamda t�car� 
ve b�reysel kred�ler yakından tak�p ed�lmekted�r.
 Enflasyonda Kasım ayında gözlenen yüksel�şte; 
döv�z kuru gel�şmeler�, küresel gıda ve tarımsal emt�a 
fiyatlarındak� artışlar �le tedar�k süreçler�ndek� aksaklıklar 
g�b� arz yönlü unsurlar ve talep gel�şmeler� etk�l� olmaktadır. 
Kurul, pol�t�ka fa�z�n�n 100 baz puan �nd�r�lerek, arz yönlü ve 
para pol�t�kası etk� alanı dışındak� arız� faktörler�n fiyat 
artışları üzer�nde oluşturduğu geç�c� etk�ler�n �ma ett�ğ� alanın 
kullanımının tamamlanmasına karar verm�şt�r. Alınmış olan 
kararların b�r�k�ml� etk�ler� 2022 yılının �lk çeyreğ�nde 
yakından tak�p ed�lecek ve bu dönemde fiyat �st�krarının 
sürdürüleb�l�r b�r zem�nde yen�den şek�llenmes� amacıyla 
gen�ş kapsamlı pol�t�ka çerçeves� gözden geç�rme sürec� 
yürütülecekt�r.
Eldek� araçlar kararlılıkla kullanılmaya devam ed�lecek
 TCMB, 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 edecekt�r. 
F�yatlar genel düzey�nde sağlanacak �st�krar, 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 �ye t le r �n �n  ka l ıc ı  o la rak  ger � l emes �  yo luy la 
makroekonom�k �st�krarı ve finansal �st�krarı olumlu 
etk�leyecekt�r. 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.

 Kurul, kararlarını şeffaf, öngörüleb�l�r ve ver� odaklı 

b�r çerçevede almaya devam edecekt�r."den�ld�.

Asgar� Ücretde
Detaylar Bell� Oldu   Asgar� ücret 2022 yılı �ç�n brüt 5 b�n 4 l�ra, net 4 b�n 253 l�ra 40 kuruş 

olarak bel�rlend�. İşs�zl�k ödeneğ�, asgar� geç�m �nd�r�m�, kıdem ve 

�hbar tazm�natlarının da aralarında olduğu b�rçok kalem, yen� asgar� 

ücrettek� değ�ş�mden etk�lenecek.

Asgar� ücret 2022 yılı 
�ç�n brüt 5 b�n 4 l�ra, 
net 4 b�n 253 l�ra 40 

kuruş olarak bel�rlend�. İşs�zl�k 
ödeneğ�, asgar� geç�m �nd�r�m�, 
kıdem ve �hbar tazm�natlarının 
da aralarında olduğu b�rçok 
kalem, yen� asgar� ücrettek� 
değ�ş�mden etk�lenecek.
 M�lyonlarca çalışanın 
merakla bekled�ğ� asgar� ücret 
rakamı, 1 Aralık'ta başlayan 
g ö r ü ş m e l e r � n  a r d ı n d a n 
bel�rlend�.
 Asgar� Ücret Tesp�t 
Kom�syonu'nda �şç�, �şveren ve 
hükümet  heyet ler �n�n  oy 
b�rl�ğ�yle asgar� ücret brüt 5 b�n 
4 l�ra, net 4 b�n 253 l�ra 40 kuruş 
oldu.
Asgar� ücretten gel�r ve damga 
verg�s� alınmayacak.
 Brüt asgar� ücret�n 700 
l�ra 56 kuruşunu çalışan SGK 
pr�m�, 50 l�ra 4 kuruşunu 
çalışanın �şs�zl�k s�gortası 
pr�m� (%1) oluşturacak. Yen� 
asgar� ücret�n �şverene toplam 
mal�yet� b�r �şç� �ç�n 5 b�n 879 
l�ra 70 kuruş olacak.
 Bunun 5 b�n 4 l�rası brüt 
asgar� ücret, 775 l�ra 62 kuruşu 

sosyal güvenl�k pr�m�, 100 l�ra 
8 kuruşu �se �şs�zl�k s�gorta 
pr�m� �şveren payından (%2) 
oluşacak.
 2022 yılı �ç�n açıklanan 
asgar� ücretten gel�r verg�s� 
kes�nt�s� yapılmayacağı �ç�n 
a s g a r �  g e ç � m  � n d � r � m � 
bordrolara yansımayacak.
Yen� rakam b�rçok kalem� 
etk�leyecek
 A s g a r �  ü c r e t , 
m�lyonlarca çalışanın geç�m 
ücret� olmasının yanında, 
m e v z u a t t a k �  b � r ç o k 
düzenlemede ölçü olarak kabul 
ed�lmes� neden�yle de tüm 
v a t a n d a ş l a r ı  y a k ı n d a n 
�lg�lend�r�yor.
 Başta �şs�zl�k ödeneğ� 
olmak üzere, asgar� geç�m 
�nd�r�m�,  kıdem ve �hbar 
tazm�natları, genel sağlık 
s�gortası pr�m�, geç�c� �ş 
göremezl�k ödeneğ�, SGK pr�m 
borçlanmaları ve �dar� para 
cezalarının da aralarında 
olduğu b�rçok kalem, yen� 
asgar� ücrettek� değ�ş�mden 
etk�lenecek.

T
ürk�ye İstat�st�k Kurumu 

(TÜİK), ek�m ayına �l�şk�n 

�ş gücü �stat�st�kler�n� 

açıkladı.

 Buna göre, 15 ve daha 
yukarı yaştak� k�ş�lerde �şs�z sayısı 
ek�mde b�r öncek� aya göre 75 b�n k�ş� 
azalarak 3 m�lyon 717 b�n k�ş� oldu. 
İşs�zl�k oranı �se 0,2 puanlık azalış �le 
yüzde 11,2 sev�yes�nde gerçekleşt�.

İst�hdam ed�lenler�n sayısı ek�mde b�r 
öncek� aya göre 180 b�n k�ş� artarak 
29 m�lyon 581 b�n k�ş�, �st�hdam oranı 
�se 0,2 puanlık artış �le yüzde 46,2 
oldu.

İşgücüne katılma oranı yüzde 52,0 
olarak gerçekleşt�.

 İşgücü 2021 yılı  Ek�m 
ayında b�r öncek� aya göre 104 b�n 
k�ş� artarak 33 m�lyon 297 b�n k�ş�, 
�şgücüne katılma oranı �se 0,1 puanlık 
artış �le yüzde 52,0 olarak gerçekleşt�.

Genç nüfusta �şs�zl�k oranı yüzde 
20,1, �st�hdam oranı yüzde 33,4 
oldu

 15-24 yaş grubunu kapsayan 
genç nüfusta �şs�zl�k oranı b�r öncek� 
aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 
20,1, �st�hdam oranı 0,3 puanlık 
artışla yüzde 33,4 oldu. Bu yaş 
grubunda �şgücüne katılma oranı �se 
b�r öncek� aya göre 0,1 puan azalarak 
yüzde 41,8 sev�yes�nde gerçekleşt�.

İst�hdamın yüzde 55,4'ü h�zmet 
sektöründe yer aldı

 Ek�m ayında  � s t �hdam 
ed�lenler�n sayısı b�r öncek� aya göre 
tarım sektöründe 33 b�n k�ş�, h�zmet 
sektöründe 211 b�n k�ş� artarken 
sanay� sektöründe 58 b�n k�ş�, �nşaat 
sektöründe 4 b�n k�ş� azaldı. İst�hdam 
ed�lenler�n yüzde 17,0'ı tarım, yüzde 
21,5'� sanay�, yüzde 6,1'� �nşaat, 
yüzde 55,4'ü �se h�zmet sektöründe 
yer aldı.

İşs�zl�k oranı yüzde 10,7, �st�hdam 
oranı yüzde 47,2 oldu

 İşs�zl�k oranı b�r öncek� yılın 
aynı ayına göre 2,1 puan azalarak 
yüzde 10,7 oldu. İşs�z sayısı b�r 
öncek� yılın aynı ayına göre 384 b�n 
k�ş� azalarak 3 m�lyon 623 b�n k�ş� 
olarak gerçekleşt�.

İst�hdam oranı b�r öncek� yılın aynı 
ayına göre 3,6 puan artarak yüzde 
47,2 oldu. İst�hdam ed�lenler�n sayısı 
2 m�lyon 802 b�n k�ş� artarak 30 
m�lyon 217 b�n k�ş� oldu.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı 
çalışanların oranı yüzde 18,1 oldu

 E k � m  a y ı n d a  s o s y a l 
güvenl�k kuruluşuna bağlı olmadan 
çal ışanların toplam çalışanlar 
�ç�ndek� payını gösteren kayıt dışı 
çalışanların oranı, b�r öncek� yılın 
aynı ayına göre 2,3 puan azalarak 
yüzde 29,5 olarak gerçekleşt�. Tarım 
dışı sektörde kayıt dışı çalışanların 
oranı b�r öncek� yılın aynı ayına göre 
2,6 puan azalarak yüzde 18,1 oldu.

İşsizlik Rakamları Açıklandı

İ
nşaat mal�yet endeks� ek�mde b�r öncek� yılın aynı 
ayına göre yüzde 41,93, malzeme endeks� yüzde 
50,47, �şç�l�k endeks� �se yüzde 22,62 arttı.

 Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), ek�m 
ayına �l�şk�n �nşaat mal�yet endeks�n� açıkladı.
 Buna göre, �nşaat mal�yet endeks�, ek�mde b�r 
öncek� aya göre yüzde 4,75, b�r öncek� yılın aynı ayına 
göre yüzde 41,93 arttı. B�r öncek� aya göre malzeme 
endeks� yüzde 6,15, �şç�l�k endeks� yüzde 1,06 arttı. 
Ayrıca b�r öncek� yılın aynı ayına göre malzeme 
endeks� yüzde 50,47, �şç�l�k endeks� yüzde 22,62 arttı.
B�na �nşaatı mal�yet endeks� yıllık yüzde 42,13, 
aylık yüzde 4,37 arttı
 B�na �nşaatı mal�yet endeks�, b�r öncek� aya 

göre yüzde 4,37, b�r öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 
42,13 arttı. B�r öncek� aya göre malzeme endeks� 
yüzde 5,69, �şç�l�k endeks� yüzde 0,98 arttı. Ayrıca b�r 
öncek� yılın aynı ayına göre malzeme endeks� yüzde 
50,98, �şç�l�k endeks� yüzde 22,64 arttı.
B�na dışı yapılar �ç�n �nşaat mal�yet endeks� yıllık 
yüzde 41,24, aylık yüzde 6,04 arttı
 B�na dışı yapılar �ç�n �nşaat mal�yet endeks�, 
b�r öncek� aya göre yüzde 6,04, b�r öncek� yılın aynı 
ayına göre yüzde 41,24 arttı. B�r öncek� aya göre 
malzeme endeks� yüzde 7,69, �şç�l�k endeks� yüzde 
1,34 arttı. Ayrıca b�r öncek� yılın aynı ayına göre 
malzeme endeks� yüzde 48,78, �şç�l�k endeks� yüzde 
22,52 arttı.

İnşaat Maliyet Endeksi Arttı... 

TOPLAM CİRO
ENDEKSİ EKİMDE

YILLIK %47,5 
ARTTI

Takv�m etk�s�nden arındırılmış sanay�, �nşaat, 
t�caret ve h�zmet sektörler� toplamında c�ro 
endeks�, ek�mde geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 47,5 artış gösterd�.
Türk�ye İstat�st�k Kurumu, eylül ayına �l�şk�n 
c�ro endeksler�n� açıkladı.
Buna göre, sanay�, �nşaat, t�caret ve h�zmet 
sektörler� toplamında c�ro endeks� ek�mde 
yıllık yüzde 47,5 arttı.
Toplam c�ronun alt detaylarına bakıldığında 
ek�mde yıllık sanay� sektörü c�ro endeks� 
yüzde 52,8, �nşaat c�ro endeks� yüzde 37,6, 
t�caret c�ro endeks� yüzde 42,1, h�zmet c�ro 
endeks� yüzde 59,4 arttı.
Toplam c�ro aylık yüzde 6,4 arttı
Sanay�, �nşaat, t�caret ve h�zmet sektörler� 
toplamında c�ro endeks� (2015=100), 2021 yılı 
Ek�m ayında aylık yüzde 6,4 arttı.
Toplam c�ronun alt detaylarına bakıldığında 
ek�mde aylık sanay� sektörü c�ro endeks� 
yüzde 7,5, �nşaat c�ro endeks� yüzde 3,7, 
t�caret c�ro endeks� yüzde 6,4, h�zmet c�ro 
endeks� yüzde 4,8 arttı.

Sanay� üret�m endeks�, ek�mde aylık bazda yüzde 
0,6, yıllık bazda yüzde 8,5 artış gösterd�.
 Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), ek�m 
ayına �l�şk�n sanay� üret�m endeks� sonuçlarını 
açıkladı.
 Buna göre, sanay�n�n alt sektörler� 
� nce lend �ğ �nde ,  ek �mde  madenc � l �k  ve 
taşocakçılığı sektörü endeks� b�r öncek� yılın aynı 
ayına göre yüzde 9,2, �malat sanay� sektörü 
endeks� yüzde 9,2 ve elektr�k, gaz, buhar ve 
�kl�mlend�rme üret�m� ve dağıtımı sektörü endeks� 
yüzde 3,5 arttı.
Sanay� üret�m� aylık yüzde 0,6 arttı
Sanay�n�n alt sektörler� �ncelend�ğ�nde, ek�mde 
madenc�l�k ve taşocakçılığı sektörü endeks� b�r 
öncek� aya göre yüzde 0,3 azalırken, �malat sanay� 
sektörü endeks� yüzde 0,7 ve elektr�k, gaz, buhar 
ve �kl�mlend�rme üret�m� ve dağıtımı sektörü 
endeks� yüzde 0,1 arttı.

MERKEZ BANKASI 

FAİZİ DÜŞÜRDÜ

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M.R�fat H�sarcıklıoğlu, Ukrayna'nın 

Yatırım Ajansı 'Ukra�neInvest' CEO'su Serg�y Ts�vkach �le çalışma yemeğ�nde b�r araya geld�. 

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M.R�fat 
H�sarcıklıoğlu, Ukrayna'nın Yatırım Ajansı 'Ukra�neInvest' CEO'su 
Serg�y Ts�vkach �le çalışma yemeğ�nde b�r araya geld�. 

 Toplantıya, TOBB �le Ukrayna T�caret ve Sanay� Odası arasında 
kurulan Türk�ye-Ukrayna T�caret ve Sanay� Odası Forumu üyeler�n�n 
yanısıra; Onur Taahhüt Taşımacılık İnşaat T�caret ve Sanay� A.Ş. Yönet�m 
Kurulu Başkanı Onur Çet�ncev�z, Türk Ukrayna İşadamları Derneğ� (TUİD) 
Başkanı Burak Pehl�van, Toprak Mahsüller� Ofis� Yönet�m Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, Türk�ye Yem Sanay�c�ler� B�rl�ğ� Yönet�m 
Kurulu Başkanı ve Türk�ye Tarım Mecl�s� Başkanı Ülkü Karakuş, 
Ukrayna'nın Ankara Büyükelç�l�ğ� Müsteşarı Natal�a Lopat�na ve �ş �nsanları 
�şt�rak ett�ler. 
 Toplantının açılışında konuşan H�sarcıklıoğlu, Türk�ye �le Ukrayna 
arasındak� t�car� �l�şk�ler�n g�derek gel�şt�ğ�n�, 2021 yılının �lk on ayında, 
pandem� şartlarına rağmen �hracatta yaklaşık % 70 oranında artış yaşandığını 
bel�rtt�. H�sarcıklıoğlu, Türk�ye �le Ukrayna'nın 10 m�lyar dolarlık b�r t�caret 
hacm� hedefi bel�rlend�ğ�n� �fade ett�. 
 Serbest T�caret Anlaşması'nın en kısa sürede �mzalanarak yürürlüğe 
g�rmes�n�n önem�n� vurgulayan H�sarcıklıoğlu, Şu an �t�barıyle Ukrayna'da 

700 c�varı Türk firması olduğunu ve 4,1 m�lyar dolarlık b�r yatırım söz 
konusu olduğunu; Türk�ye'n�n son 5 yıllık süreçte Ukrayna'ya en fazla 
yatırım yapan ülke konumunda bulunduğunu bel�rtt�.
 - Ts�vkach 'den Türk yatırımcılara davet 
 Ukrayna'dak� yatırım fırsatları üzer�ne b�r sunum gerçekleşt�ren 
Ukra�neInvest CEO'su Serg�y Ts�vkach �se, daha fazla Türk yatırımcıyı 
Ukrayna'da görmek �sted�kler�n� �fade ett�. 
 Gerçekleşen açılış konuşması ve sunumum ardından katılımcılar 
Türk�ye-Ukrayna t�car� ve ekonom�k �l�şk�ler� �le Ukrayna'dak� yatırım 
fırsatları hakkında görüş alış ver�ş�nde bulundular.
 - Türk�ye-Ukrayna T�caret ve Sanay� Odası Forumu'nun yapısı
  Türk�ye-Ukrayna T�caret ve Sanay� Odası Forumu, Türk�ye Odalar 
ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) �le Ukrayna T�caret ve Sanay� Odası (UCCI) 
tarafından 2019 yılında kuruldu. Oda'nın Türk�ye tarafı Başkan ve üyeler� 
TOBB, Ukrayna tarafı da UCCI tarafından bel�rlen�yor. Yıllık ekonom� 
z�rveler�, ortak yönet�m kurulu toplantıları, �ş forumları, �ş görüşmeler� ve 
Türk�ye-Ukrayna �ş �l�şk�ler�n� gel�şt�rmeye dönük çalışmalar, Türk�ye-
Ukrayna T�caret ve Sanay� Odası Forumu'nun ana çalışma alanlarını teşk�l 
ed�yor.

Perakande Satış
Endeksi Ekimde
Arttı...
Sab�t fiyatlarla perakende satış hacm�, ek�mde 
yıllık bazda yüzde 15,2 arttı.
 TÜİK, ek�m ayına �l�şk�n perakende 
satış endeksler�n� açıkladı.
 Buna göre, sab�t fiyatlarla perakende 
satış hacm� ek�mde b�r öncek� yılın aynı ayına 
göre yüzde 15,2 arttı. Aynı ayda gıda, �çecek ve 
tütün satışları yüzde 4,8, gıda dışı satışlar 
(otomot�v yakıtı har�ç) yüzde 24,5, otomot�v 
yakıtı satışları yüzde 6,0 arttı.

Perakende satış hacm� aylık yüzde 0,9 arttı

 Sab�t fiyatlarla perakende satış hacm� 
ek�mde b�r öncek� aya göre yüzde 0,9 arttı. Aynı 
ayda gıda, �çecek ve tütün satışları yüzde 0,6, 
gıda dışı satışlar (otomot�v yakıtı har�ç) yüzde 
1,6 artarken, otomot�v yakıtı satışları yüzde 0,8 
azaldı.

Perakende c�ro aylık yüzde 3,5 arttı

 Car� fiyatlarla perakende c�ro ek�mde 
b�r öncek� aya göre yüzde 3,5 arttı. Aynı ayda 
gıda, �çecek ve tütün satışları yüzde 2,4, gıda dışı 
satışlar (otomot�v yakıtı har�ç) yüzde 4,0, 
otomot�v yakıtı satışları yüzde 3,6 arttı.Türkiye’de Kasımda  

178 Bin 814  Konut Satıldı
Türk�ye genel�nde kasımda 178 b�n 814 konut 
satışı gerçekleşt�r�ld�. Kasımda satılan konut sayısı, 
ek�me göre yüzde 30,14, geçen yılın aynı ayına 
kıyasla yüzde 59 artış gösterd�

 Türk�ye İstat�st�k Kurumu, kasım ayına 
�l�şk�n konut satış �stat�st�kler�n� açıkladı.
 Buna göre, Türk�ye genel�nde konut satış 
sayısı kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 
59 artarak 178 b�n 814 oldu.
 Kasımda satılan konut sayısı, ek�me göre 
de yüzde 30,14 arttı. Ek�mde 137 b�n 401 konut 
satılmıştı.
 Satış sayıları bakımından İstanbul, 31 b�n 
706 konut satışı ve yüzde 17,7 �le en yüksek paya 
sah�p oldu. İstanbul'u 17 b�n 117 konut satışı ve 
yüzde 9,6 payla Ankara, 11 b�n 116 konut satışı ve 
yüzde 6,2 payla İzm�r �zled�. Konut satış sayısının 
en az olduğu �ller 36 konutla Hakkar�, 65 konutla 
Ardahan ve 98 konutla Bayburt oldu.
 Ocak-kasım dönem�nde �se konut satışları 
geçen yılın aynı dönem�ne kıyasla yüzde 9,2 
azalarak, 1 m�lyon 265 b�n 353'e ger�led�.
Yabancılara yapılan konut satışları kasımda 
yüzde 48,4 arttı
 Buna göre, Türk�ye genel�nde kasımda 
toplam 178 b�n 814 konut satıldı. Bu dönemde 
yabancılar 7 b�n 363 konut satın aldı. Yabancılara 
yapılan konut satışları, kasımda yıllık bazda yüzde 
48,4 artış kaydett�.
Toplam konut satışları �ç�nde yabancılara yapılan 
konut satışının payı yüzde 4,1 oldu
 Yabancılara konut satışlarında, kasımda 
�lk sırayı 2 b�n 922 satışla �le İstanbul aldı. Bu �l� 
1917 konut satışıyla Antalya, 428 konut satışıyla 
Ankara �zled�.
 Ocak-kasım dönem�nde yabancılara 
yapılan konut satışları geçen yılın aynı dönem�ne 

göre yüzde 39,4 artarak 50 b�n 735'e ulaştı.
 Kas ım ay ında  İ r an  va t andaş l a r ı 
Türk�ye 'den 1406 konut sat ın aldı .  İran 
vatandaşlarını sırasıyla 1075 konut �le Irak, 836 
konut �le Rusya Federasyonu vatandaşları tak�p 
ett�.
İpotekl� konut satışları yükseld�
 Kasımda �potekl� konut satışları geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 61 artış göstererek 39 
b�n 366 oldu.  Toplam konut satışları �ç�nde 
�potekl� satışların payı yüzde 22 olarak kayıtlara 
geçt�.
 Ocak-kasım dönem�nde gerçekleşen 
�potekl� konut satışları geçen yılın aynı dönem�ne 
göre yüzde 55,4 azalışla 249 b�n 270 oldu.
D�ğer konut satışları arttı
 D�ğer konut satışları kasımda geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 58,4 artarak 139 b�n 448 
oldu. Toplam konut satışları �ç�nde d�ğer satışların 
payı yüzde 78 olarak gerçekleşt�.
 Ocak-kasım dönem�nde gerçekleşen d�ğer 
konut satışları �se geçen yılın aynı dönem�ne göre 
yüzde 21,7 artışla 1 m�lyon 16 b�n 83 oldu.
 Türk�ye genel�nde �lk el konut satış sayısı, 
kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52 
artarak 55 b�n 706'ya çıktı. Toplam konut satışları 
�ç�nde �lk el konut satışının payı yüzde 31,2 oldu. 
İlk el konut satışları ocak-kasım dönem�nde �se 
geçen yılın aynı dönem�ne göre yüzde 11,1 azalışla 
384 b�n 776'a ger�led�.
 İk�nc� el konut satışları kasımda geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 62,4 artış göstererek 
123 b�n 108 oldu. Toplam konut satışları �ç�nde 
�k�nc� el konut satışının payı yüzde 68,8 oldu. 
İk�nc� el konut satışları ocak-kasım dönem�nde �se 
geçen yılın aynı dönem�ne göre yüzde 8,3 azalışla 
880 b�n 577 olarak gerçekleşt�.

Ukrayna İle Ticarette 
Hedef 10 Milyar Dolar

TÜRKİYE’NİN 
SANAYİ 
ÜRETİMİ 
ARTTI

TCMB REZEVRLERİ 122,9 MİLYAR $ OLDU

Türk�ye Cumhur�yet Merkez 
Bankası (TCMB) toplam 
r e z e r v l e r �  1 0  A r a l ı k 

haftasında 1 m�lyar 135 m�lyon 
dolar azalarak 122 m�lyar 891 
m�lyon dolara ger�led�.
TCMB tarafından Haftalık Para ve 
Banka İstat�st�kler� yayımlandı.
Buna göre, 10 Aralık'ta Merkez 
Bankası brüt döv�z rezervler� 855 
m�lyon dolar ger�leyerek 84 m�lyar 
153 m�lyon dolara düştü. Brüt döv�z 
rezervler�, 3 Aralık'ta 85 m�lyar 8 

m�lyon dolar sev�yes�ndeyd�.
S ö z  k o n u s u  d ö n e m d e  a l t ı n 
rezervler� ,  281 m�lyon dolar 
azalarak 39 m�lyar 18 m�lyon 
dolardan 38 m�lyar 737 m�lyon 
dolara ger�led�.
Böylece Merkez Bankası 'nın 
toplam rezervler� ,  10 Aral ık 
haftasında b�r öncek� haftaya 
kıyasla 1 m�lyar 135 m�lyon dolar 
azalışla 124 m�lyar 26 m�lyon 
dolardan 122 m�lyar 891 m�lyon 
dolara �nd�.

Dış Ticaret 
İstatistikleri
Açıklandı...
İ

hracat b�r�m değer endeks�, ek�mde b�r 
öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 12, 
�thalat b�r�m değer endeks� de yüzde 39 

arttı.
 Türk�ye İstat�st�k Kurumu, ek�m 
ayına �l�şk�n dış t�caret endeksler�n� açıkladı.
 Buna göre, �hracat b�r�m değer 
endeks� ek�mde b�r öncek� yılın aynı ayına 
göre yüzde 12,0 arttı. Endeks b�r öncek� yılın 
aynı ayına göre, gıda, �çecek ve tütünde 
yüzde 8,1, ham maddelerde (yakıt har�ç) 
yüzde 19,6, yakıtlarda yüzde 100,3 ve �malat 
sanay�nde (gıda, �çecek, tütün har�ç) yüzde 
10,1 arttı.
İthalat b�r�m değer endeks� yüzde 39,0 
arttı
 İthalat b�r�m değer endeks� Ek�m 
ayında b�r öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 
39,0 arttı. Endeks b�r öncek� yılın aynı ayına 
göre, gıda, �çecek ve tütünde yüzde 23,1, ham 
maddelerde (yakıt har�ç) yüzde 53,9, 
yakıtlarda yüzde 184,0 ve �malat sanay�nde 
(gıda, �çecek, tütün har�ç) yüzde 18,7 arttı.
Dış t�caret hadd� 2021 yılı ek�mde 79,2 
olarak gerçekleşt�
 İhracat b�r�m değer endeks�n�n 
�thalat b�r�m değer endeks�ne bölünmes�yle 
hesaplanan ve 2020 yılı Ek�m ayında 98,3 
olarak elde ed�lm�ş olan dış t�caret hadd�, 19,1 
puan azalarak, 2021 yılı Ek�m ayında 79,2 
oldu.
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KURULAN ŞİRKET SAYISI 

YÜZDE 7,6 ARTTI...
2021'�n �lk 11 ayında, geçen yılın aynı 

dönem�ne göre kurulan ş�rket sayısı 
%7,6 artarken, kurulan kooperat�f sayısı 

%6,8 kurulan gerçek k�ş� t�car� �şletme sayısı 
%12,3 oranında azaldı. 
 2021'�n �lk 11 ayında, geçen yılın aynı 
dönem�ne göre kapanan ş�rket sayısı %1,8 
kapanan kooperat�f sayısı %25,5 oranında 
artarken, kapanan gerçek k�ş� t�car� �şletme 
sayısında %6,7 oranında azalış oldu.
 -Kasım 2021'de kurulan ş�rketler�n 
sayısında b�r öncek� aya göre %9,2 artış 
oldu
  B�r öncek� aya göre kurulan ş�rket 
sayısı %9,2 kurulan gerçek k�ş� t�car� �şletme 
sayısı %7,5 oranında artarken, kurulan 
kooperat�f sayısı %13,4 azaldı.

 B�r öncek� aya göre kapanan ş�rket 
sayısında %3,2 kapanan kooperat�f sayısında 
%14,0 kapanan gerçek k�ş� t�car� �şletme 
sayısında %7,0 oranında arttı.
-Kurulan ş�rket sayısında geçen yılın aynı 
ayına göre %17,6 artış oldu
 Kasım 2021'de, Kasım 2020'ye göre 
kurulan ş�rket sayısında %17,6 artarken, 
kurulan kooperat�f sayısı %2,7 kurulan gerçek 
k�ş� t�car� �şletme sayısı %6,4 oranında azaldı.
 Kasım 2021'de, kapanan ş�rket sayısı 
2020 yılının aynı ayına göre %57,4 kapanan 
kooperat�f sayısı %3.700,0 kapanan gerçek 
k�ş� t�car� �şletme sayısı %33,0 oranında arttı.

SANAYİDE ÇALIŞAN 
KİŞİ BAŞI ÜRETİM ARTTI
Sanay�de çalışan k�ş� başına üret�m endeks�, 

yılın üçüncü çeyreğ�nde geçen yılın aynı 
dönem�ne göre yüzde 1,2 yükseld�.

 Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı, yılın üçüncü 
çeyreğ�ne �l�şk�n ver�ml�l�k �stat�st�kler�n� açıkladı.
 Buna göre, takv�m etk�ler�nden arındırılmış 
toplam sanay� çalışan k�ş� başına üret�m endeks�, 
söz konusu zaman d�l�m�nde geçen yılın aynı 
dönem�ne kıyasla yüzde 1,2 arttı.
 Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış 
toplam sanay� çalışan k�ş� başına üret�m endeks� de 
bu yılın �k�nc� çeyreğ�ne kıyasla yüzde 1,1 yükseld�.

 Bu yılın üçüncü çeyreğ�nde toplam sanay� 
çalışılan saat başına üret�m endeks�, yıllık bazda 
yüzde 1, çeyrekl�k bazda yüzde 0,8 düştü.
Yıllık en fazla artış enerj� üret�m�nde
 Takv�m etk�ler�nden arındırılmış ana sanay� 
grupları ver�ler� �ncelend�ğ�nde, çalışan k�ş� başına 
üret�m endeks�nde yıllık bazda en fazla artış yüzde 
3,4 �le enerj� üret�m�nde gerçekleşt�.
 Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış 
çalışan k�ş� başına üret�m endeks�nde, üçüncü 
çeyrekte b�r öncek� çeyreğe göre en fazla artış yüzde 
3,2 �le dayanıksız tüket�m malı üret�m�nde oldu.

Ücretli Çalışan Sayısı
 Oldu...13,9 Milyon

Verileri Açıklandı 
Türk�ye'n�n car� �şlemler hesabı, 

ek�m ayında 3 m�lyar 156 m�lyon 
dolar fazla ver�rken, 12 aylık car� 

açık 15 m�lyar 425 m�lyon dolar oldu.

 Türk�ye Cumhur�yet Merkez 
Bankası (TCMB) tarafından ek�m 2021 
dönem�ne �l�şk�n ödemeler denges� ver�ler� 
açıklandı. Buna göre, car� �şlemler hesabı, 
ek�m ayında 3 m�lyar 156 m�lyon dolar 
fazla ver�rken, 12 aylık car� açık 15 m�lyar 
425 m�lyon dolar oldu.

 Bu gel�şmede, b�r öncek� yılın 
aynı dönem�nde 1 m�lyar 289 m�lyon dolar 
açık veren ödemeler denges� tanımlı dış 

t�caret denges�n�n bu ayda 146 m�lyon 
dolar fazla vermes� ve h�zmetler denges� 
kalem� kaynaklı net g�r�şler�n 1 m�lyar 843 
m�lyon ABD dolar artarak 3 m�lyar 863 
m�lyon dolara yükselmes� etk�l� oldu.

 Altın ve enerj� har�ç car� �şlemler 
hesabı, b�r öncek� yılın Ek�m ayında 3 
m�lyar 106 m�lyon dolar fazla verm�şken, 
bu ay 7 m�lyar 721 m�lyon dolar fazla verd�.

 H�zmetler denges� altında seyahat 
kalem�nden kaynaklanan net gel�rler b�r 
öncek� yılın aynı ayına göre 1 m�lyar 336 
m�lyon doları artarak 3 m�lyar 25 m�lyon 
dolar olarak gerçekleşt�.

Sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet 
sektörler� toplamında ücretl� 
çalışsan sayısı, ek�m ayında 13,9 

m�lyon oldu.
 Türk�ye İstat�st�k Kurumu, ek�m 
ayına �l�şk�n ücretl� çalışan �stat�st�kler�n� 
yayımladı.
 Buna göre, Ek�m 2020'de 12 
m�lyon 796 b�n 11 k�ş� olan sanay�, �nşaat 
ve t�caret-h�zmet sektörler� toplamında 
ücretl� çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında 
yüzde 8,6 artışla 13 m�lyon 896 b�n 250 

k�ş�ye yükseld�.
 Söz konusu ayda ücretl� çalışan 
sayısı, sanay� sektöründe yıllık bazda 
yüzde 7,2, �nşaat sektöründe yüzde 8,2 ve 
t�caret-h�zmet sektöründe yüzde 9,6 arttı.
 Sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet 
sektörler� toplamında ücretl� çalışan 
sayısı ek�mde, b�r öncek� aya göre yüzde 
0,5 artış gösterd�. Bu dönemde ücretl� 
çalışan sayısı sanay� sektöründe yüzde 
0,3, t�caret-h�zmet sektöründe yüzde 0,7 
arttı, �nşaat sektöründe yüzde 0,3 azaldı.

Ödemeler Dengesi 


