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Bankaların Mevduat   
ve Kred� Hacm�  Arttı...
TCMB tarafından haftalık para ve 
banka �stat�st�kler� yayımlandı.Buna 
göre, bankacılık sektöründek� 
toplam mevduat (bankalar arası 
dah�l) 7 Ocak �le b�ten haftada 155 
m�lyar 636 m�lyon 697 b�n l�ra 
artarak 5 tr�lyon 560 m�lyar 910 
m�lyon 486 b�n l�raya çıktı.

Türk�ye’de Aralık 
2021'de 226 b�n 503 
Konut Satıldı...

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB), Türk�ye'n�n t�car� 
�l�şk�ler�n�n önünü açmak, gel�şt�rmek ve Türk�ye'n�n yurtdışı 
lob� faal�yetler�ne destek vermek amacıyla her zaman akt�f b�r 

rol almıştır. Bu kapsamda Avrupa B�rl�ğ�, ABD başta olmak üzere 
dünyanın b�rçok ülkes�nde uluslararası etk�nl�kler yapılmıştır ve 
yapılmaya devam ed�lecekt�r. İlg�l� Bakanlığın olumlu görüşü �le bu 
faal�yetler düzenlen�rken yurtdışında lob� gücü ve kamuoyunu 
etk�leme �mkânı yüksek kuruluşlarla da �şb�rl�ğ� yapılmaktadır. 

TOBB �le German Marshall Fund (GMF) arasında da bu 
kapsamda b�r d�z� programlar yapılmıştır. Brüksel, Par�s, Berl�n, 
Vaş�ngton'da kamuoyuna açık b�r şek�lde gerçekleşt�r�len bu 
programlarda, Türk�ye'n�n ekonom�k potans�yel� ve ülkem�z tezler� 
ABD ve Avrupa'dak� hükümet, �ş dünyası ve düşünce kuruluşları 
çevreler�ne anlatılmaktadır.  Türk�ye'den kamu kurum ve 

kuruluşlarından yetk�l�ler ve devlet adamlarımız da programlarda yer 
almış ve ülkem�z�n görüşler�n� tüm bu çevrelere aktarma fırsatı 
bulmuşlardır.

Türk�ye karşıtı lob�ler�n ülkem�ze karşı harekete geçt�ğ�, b�lg� 
k�rl�l�ğ�n�n arttığı b�r dönemde, ülkem�z�n hak ve menfaatler�n� 
korumak ve oluşturulmak �stenen negat�f kamuoyu algısının önüne 
geçmek üzere uluslararası arenadak� faal�yetler�m�z�n artması gerekt�ğ� 
b�r dönemdey�z.

Hal böyleyken ve ülkem�z�n son yıllarda yurtdışında karşı 
karşıya bırakıldığı durum ortadayken, TOBB'un ülkem�z leh�ne 
German Marshall Fund (GMF) �le yaptığı yurtdışı lob� faal�yetler�ne  
“çamur at �z� kalsın” düşünces� �le get�r�lmek �stenen akıl dışı 
suçlamaları, karalama çabalarını hayretle ve üzüntüyle karşılıyor, 
kamuoyunun takd�r�ne sunuyoruz.

TÜİK, kasım ayına �l�şk�n ücretl�  çalışan 
�stat�st�kler�n� yayımladı.Buna göre, sanay�, �nşaat 
ve t�caret-h�zmet sektörler� toplamında ücretl� 
çalışan sayısı 2021 Kasım ayında b�r öncek� yılın 
aynı ayına göre yüzde 8,8 arttı. Ücretl� çalışan sayısı 
b�r öncek� yılın aynı ayında 12 m�lyon 754 b�n 93 k�ş� 
�ken, 2021 yılı Kasım ayında 13 m�lyon 880 b�n 830 
k�ş� oldu.Ücretl� çalışanların alt detaylarına 
bakıldığında; 2021 yılı Kasım ayında ücretl� çalışan 
sayısı yıllık olarak sanay� sektöründe yüzde 7,4, 
�nşaat sektöründe yüzde 8,7 ve t�caret-h�zmet 
sektöründe yüzde 9,8 arttı.
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Ücretli Çalışan Sayısı  
13 Milyon 880 bin oldu...
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Ciro Endeksi
Kasımda Arttı

TÜİK, kasım ayına 
�l�şk�n c�ro 
endeksler�n� açıkladı. 
Buna göre, sanay�, 
�nşaat, t�caret ve 
h�zmet sektörler� 
toplamında c�ro 
endeks� kasımda 
yıllık yüzde 60,4 arttı.

TCMB REZEVRLERİ 109,4 MİLYAR DOLAR
OLDU...

Türk�ye Cumhur�yet  Merkez 
Bankası (TCMB) toplam rezervler� 
7 Ocak haftasında 1 m�lyar 607 
m�lyon dolar azalarak 109 m�lyar 
445 m�lyon dolara ger�led�.

TCMB tarafından Haftalık 
Para  ve  Banka İs ta t �s t �k ler � 
yayımlandı. Buna göre, 7 Ocak'ta 
Merkez  Bankas ı  b rü t  döv �z 
rezervler� 1 m�lyar 575 m�lyon dolar 
azalışla 70 m�lyar 989 m�lyon 
do la ra  ge r � l ed � .  Brü t  döv �z 
rezervler�, 31 Aralık'ta 72 m�lyar 

564 m�lyon dolar sev�yes�ndeyd�.
Söz konusu dönemde altın 

rezerv le r � ,  33  m� lyon  do la r 
ger�leyerek 38 m�lyar 489 m�lyon 
dolardan 38 m�lyar 456 m�lyon 
dolara düştü. Böylece Merkez 
Bankası'nın toplam rezervler�, 7 
Ocak haftasında b�r öncek� haftaya 
kıyasla 1 m�lyar 607 m�lyon dolar 
azalarak 111 m�lyar 52 m�lyon 
dolardan 109 m�lyar 445 m�lyon 
dolara ger�led�.

33

TÜİK, kasım ayına �l�şk�n perakende satış 
endeksler�n� açıkladı.Buna göre, sab�t 
fiya t la r la  perakende  sa t ı ş  hacm� 

(2015=100) 2021 yılı Kasım ayında b�r öncek� 
yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 arttı. Aynı ayda 
gıda, �çecek ve tütün satışları yüzde 8,8, gıda dışı 
satışlar (otomot�v yakıtı har�ç) yüzde 25,7, 
otomot�v yakıtı satışları yüzde 1,0 arttı.
Perakende satış hacm� aylık yüzde 1,3 arttı

Sab�t fiyatlarla perakende satış hacm� 
2021 yılı Kasım ayında b�r öncek� aya göre yüzde 
1,3 arttı. Aynı ayda gıda, �çecek ve tütün satışları 
yüzde 1,7, gıda dışı satışlar (otomot�v yakıtı 
har�ç) yüzde 2,3 artarken, otomot�v yakıtı 
satışları yüzde 2,2 azaldı.

Perakende c�ro yıllık yüzde 45,5 arttı
Car� fiyatlarla perakende c�ro 2021 yılı 

Kasım ayında b�r öncek� yılın aynı ayına göre 
yüzde 45,5 arttı. Aynı ayda gıda, �çecek ve tütün 
satışları yüzde 35,7, gıda dışı satışlar (otomot�v 
yakıtı har�ç) yüzde 50,4, otomot�v yakıtı satışları 
yüzde 46,9 arttı.
Perakende c�ro aylık yüzde 6,1 arttı

Car� fiyatlarla perakende c�ro 2021 yılı 
Kasım ayında b�r öncek� aya göre yüzde 6,1 arttı. 
Aynı ayda gıda, �çecek ve tütün satışları yüzde 
4,3, gıda dışı satışlar (otomot�v yakıtı har�ç) 
yüzde 6,6, otomot�v yakıtı satışları yüzde 7,7 
arttı.

İthalat ve İhracat Endeksleri Kasımda Yükseldi

TÜİK, Kasım 2021 dönem�ne �l�şk�n dış 
t�caret endeksler�n� açıkladı.Buna göre, 
�hracat b�r�m değer endeks� kasımda öncek� 
yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 yükseld�. 
Endeks, öncek� yılın aynı ayına göre gıda, 
�çecek ve tütünde yüzde 7,5, ham maddelerde 
(yakıt har�ç) yüzde 20,1, yakıtlarda yüzde 83,1 
ve �malat sanay�nde (gıda, �çecek, tütün har�ç) 
yüzde 7,3 artış kaydett�.İthalat b�r�m değer 
endeks� bu dönemde yıllık bazda yüzde 29,3 
yükseld�. 

TOBB’DAN KAMUOYU 
DUYURUSU
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SGK, 2022'de Genel Sağlık S�gortası (GSS) 
pr�m�n� aylık 150,12 l�ra, emz�rme ödeneğ�n� 
316 l�ra, cenaze ödeneğ�n� 1.250 l�ra, geç�c� �ş 
göremezl�k ödeneğ�n� �se günlük 166,80 l�ra 
o l a r a k  d u y u r d u .  S o s y a l  G ü v e n l � k 
Kurumu'ndan (SGK) yapılan açıklamaya göre, 
s�gortalı b�r �şte çalışmayan veya herhang� b�r 
kapsamda sosyal  güvences�  olmayan 
vatandaşlar, 2022'de ayda 150,12 l�ra Genel 
Sağlık S�gortası (GSS) pr�m� ödeyerek kend�s� 
ve bakmakla yükümlü olduğu k�ş�ler �ç�n 
sağlık h�zmetler�nden yararlanab�lecek.

Cari 
Açık
Verisi 
Yayınladı

SKG’nın 2022'de geçerli olacak
ödenek ve prim rakamları 
belli oldu...
 

İşsizlik
Rakamları
Açıklandı...

Türkiye’nin Sanayi Üretimi Arttı

TÜİK, kasım ayına �l�şk�n sanay� üret�m endeks� 
sonuçlarını açıkladı.Buna göre, sanay�n�n alt 
sektörler� �ncelend�ğ�nde, kasımda madenc�l�k ve 
taşocakçılığı sektörü endeks� b�r öncek� yılın aynı 
ayına göre yüzde 7,5, �malat sanay� sektörü 
endeks� yüzde 12,5 ve elektr�k, gaz, buhar ve 
�kl�mlend�rme üret�m� ve dağıtımı sektörü 
endeks� yüzde 4,0 arttı.Kasımda madenc�l�k ve 
taşocakçılığı sektörü endeks� b�r öncek� aya göre 
yüzde 1,6 azalırken, �malat sanay� sektörü 
endeks� yüzde 3,8 ve elektr�k, gaz, buhar ve 
�kl�mlend�rme üret�m� ve dağıtımı sektörü 
endeks� yüzde 0,4 arttı.
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Perakande Satış
Endeksleri Kasımda Arttı...
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TÜİK, Aralık 2021 ayına �l�şk�n 
konut satış �stat�st�kler�n� açıkladı.
Buna göre, konut satışları 2021 
yılında b�r öncek� yıla göre yüzde 
0,5 azalışla 1 m�lyon 491 b�n 856 
olarak gerçekleşt�

Otomotivde

ÖTV
Düzenlemesi  
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Türk�ye'de �şs�zl�k oranı, Kasım 2021'de b�r öncek� aya göre değ�ş�m göstermeyerek 
yüzde 11,2 sev�yes�nde gerçekleşt�.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), Kasım 2021 dönem�ne 
�l�şk�n �ş gücü �stat�st�kler�n� açıkladı.

Buna göre, Türk�ye genel�nde 15 ve daha yukarı 
yaştak� k�ş�lerde �şs�z sayısı, geçen yılın kasım ayında b�r 
öncek� aya göre 39 b�n k�ş� artarak 3 m�lyon 777 b�n k�ş�ye 
çıktı. İşs�zl�k oranı öncek� ayla aynı kaldı ve yüzde 11,2 
sev�yes�nde gerçekleşt�. İşs�zl�k oranı geçen yılın aynı ayına 
göre �se 1,8 puan azaldı.

Tarım dışı �şs�zl�k oranı kasımda b�r öncek� aya göre 
0,1 puan artarak yüzde 13,1 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç 
nüfusta �şs�zl�k oranı b�r öncek� aya göre 1,7 puan artarak 
yüzde 22,3, �st�hdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 33,2 oldu. 
Bu yaş grubunda �ş gücüne katılma oranı �se b�r öncek� aya 
göre 1,2 puan artarak yüzde 42,8 sev�yes�nde gerçekleşt�.

Mevs�m etk�s�nden arındırılmış �st�hdam ed�lenler�n 
sayısı kasımda b�r öncek� aya kıyasla 288 b�n k�ş� artarak 29 
m�lyon 855 b�n k�ş� oldu. İst�hdam oranı �se 0,3 puanlık artışla 
yüzde 46,6'ya ulaştı.

Mevs�m etk�s�nden arındırılmış �ş gücü, söz konusu 
ayda b�r öncek� aya göre 267 b�n k�ş� artarak 33 m�lyon 632 
b�ne çıktı. İş gücüne katılma oranı �se 0,4 puanlık artışla yüzde 
52,5 oldu.

Bu dönemde �st�hdam ed�lenler�n sayısı b�r öncek� 
aya göre tarım sektöründe 49 b�n k�ş�, sanay� sektöründe 73 
b�n k�ş�, �nşaat sektöründe 10 b�n k�ş�, h�zmet sektöründe 96 
b�n k�ş� arttı.

İst�hdam ed�lenler�n yüzde 17,1'� tarım, yüzde 21,6'sı 

sanay�, yüzde 6,1'� �nşaat, yüzde 55,2's� �se h�zmet sektöründe 
yer aldı.

Zamana bağlı eks�k �st�hdam, potans�yel �ş gücü ve 
�şs�zlerden oluşan atıl �şgücü oranı kasımda b�r öncek� aya 
göre 0,7 puan azalarak yüzde 22,1 oldu. Zamana bağlı eks�k 
�st�hdam ve �şs�zler�n bütünleş�k oranı yüzde 15,4 �ken, 
potans�yel �ş gücü ve �şs�zler�n bütünleş�k oranı yüzde 18,2 
olarak gerçekleşt�.

- Mevs�m etk�ler�nden arındırılmamış �şs�zl�k ve �st�hdam 
ver�ler�

Mevs�m etk�ler�nden arındırılmamış �şs�zl�k oranı bu 
dönemde yıllık bazda 2 puan azalarak yüzde 10,9 oldu. İşs�z 
sayısı geçen yılın aynı ayına göre 309 b�n k�ş� azalarak 3 
m�lyon 651 b�n k�ş� olarak gerçekleşt�. İst�hdam oranı �se 4 
puan artarak yüzde 46,4 olarak hesaplandı. İst�hdam 
ed�lenler�n sayısı 3 m�lyon 18 b�n k�ş� artarak 29 m�lyon 746 
b�n k�ş�ye ulaştı.

İş gücüne katılma oranı kasımda geçen yılın aynı 
ayına göre 3,4 puan artarak yüzde 52,1 oldu. İş gücüne katılan 
sayısı 2 m�lyon 710 b�n k�ş� artarak 33 m�lyon 398 b�n k�ş� 
olarak gerçekleşt�.

Sosyal güvenl�k kuruluşuna bağlı olmadan 
çalışanların toplam çalışanlar �ç�ndek� payını gösteren kayıt 
dışı çalışanların oranı, ek�mde geçen yılın aynı ayına göre 0,7 
puan azalışla yüzde 29 olarak gerçekleşt�.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı 
kasımda geçen yılın aynı ayına göre 1,2 puan azalarak yüzde 
17,9 oldu.

TÜİK, Kasım 2021 dönem�ne 
�l�şk�n dış t�caret endeksler�n� 
açıkladı.

Buna göre, �hracat b�r�m 
değer endeks� kasımda öncek� yılın 
aynı ayına göre yüzde 9,7 yükseld�. 
Endeks, öncek� yılın aynı ayına göre 
gıda, �çecek ve tütünde yüzde 7,5, 
ham maddelerde (yakıt har�ç) yüzde 
20,1, yakıtlarda yüzde 83,1 ve �malat 
sanay�nde (gıda, �çecek, tütün har�ç) 
yüzde 7,3 artış kaydett�.

İthalat b�r�m değer endeks� 
bu dönemde yıllık bazda yüzde 29,3 
yükseld�. Endeks öncek� yılın aynı 
ayına göre, gıda, �çecek ve tütünde 
yüzde 19,6, ham maddelerde (yakıt 
har�ç) yüzde 46,9, yakıtlarda yüzde 
137,4 ve �malat sanay�nde (gıda, 
�çecek, tütün har�ç) yüzde 15,6 artış 
gösterd�.

İhracat m�ktar endeks� yüzde 21,8 

arttı

İhracat  m�ktar  endeks� 
Kasım 2021'de öncek� yılın aynı 
ayına göre yüzde 21,8 artış olarak 
kayıtlara geçt�. Endeks öncek� yılın 
aynı ayına göre, gıda, �çecek ve 
tütünde yüzde 20,4, ham maddelerde 
(yakıt har�ç) yüzde 18, yakıtlarda 
yüzde 34,4 ve �malat sanay�nde (gıda, 
�çecek, tütün har�ç) yüzde 17,3 arttı.

İthalat m�ktar endeks� �se 

kasımda yıllık bazda yüzde 1,5 azaldı. 
Endeks öncek� yılın aynı ayına göre, 
gıda, �çecek ve tütünde yüzde 14,6, 
ham maddelerde (yakıt har�ç) yüzde 
6,9, yakıtlarda yüzde 9,6 ve �malat 
sanay�nde (gıda, �çecek, tütün har�ç) 
yüzde 5,1 artış gösterd�.

Mevs�m ve takv�m etk�s�nden 

arındırılmış ver�ler

M e v s � m  v e  t a k v � m 
etk�ler�nden arındırılmış ser�ye göre, 
Ek�m 2021'de 150,1 olan �hracat 
m�ktar endeks� yüzde 0,5 artarak, 
kasımda 150,8'e çıktı.  Takv�m 
etk�ler�nden arındırılmış ser�ye göre 
�se Kasım 2020'de 135 olan �hracat 
m�ktar endeks� yüzde 17 artarak, 
Kasım 2021'de 157,9 oldu.

M e v s � m  v e  t a k v � m 
etk�ler�nden arındırılmış ser�ye göre, 
ek�mde 101,4 olan �thalat m�ktar 
endeks� yüzde 11 artarak, kasımda 
112,5'e yükseld�. Takv�m etk�ler�nden 
arındırılmış ser�ye göre �se, Kasım 
2020'de 120,5 olan �thalat m�ktar 
endeks� yüzde 4,7 azalarak, Kasım 
2021'de 114,9 olarak bel�rlend�.

İ h r a c a t  b � r � m  d e ğ e r 
endeks�n�n �thalat b�r�m değer 
endeks�ne bölünmes�yle hesaplanan 
ve Kasım 2020'de 96,2 olarak elde 
ed�lm�ş olan dış t�caret hadd�, 14,6 
puan azalarak, Kasım 2021'de 81,6 
oldu.

Sosyal Güvenl�k Kurumu'ndan (SGK) yapılan 
açıklamaya göre, s�gortalı b�r �şte çalışmayan veya 
herhang� b�r kapsamda sosyal güvences� olmayan 

vatandaşlar, 2022'de ayda 150,12 l�ra Genel Sağlık S�gortası 
(GSS) pr�m� ödeyerek kend�s� ve bakmakla yükümlü olduğu 
k�ş�ler �ç�n sağlık h�zmetler�nden yararlanab�lecek.

GSS pr�m�n� ödeyecek madd� gücü olmayan 
vatandaşların �se �kametler�n�n bulunduğu yerdek� Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek gel�r 
test� yaptırmaları gerekecek.

Gel�r test� yaptıran vatandaşların a�le �ç�nde k�ş� 
başına düşen gel�r� brüt asgar� ücret�n üçte b�r�n�n altında �se 
GSS pr�mler� devlet tarafından karşılanacak. Bu k�ş�ler devlet 
ve ün�vers�te hastaneler�ne başvurduklarında sağlık 
h�zmetler�nden ücrets�z faydalanab�lecek.

Doğum yapması hal�nde s�gortalı kadına veya 
s�gortalı olmayan eş�n�n doğum yapması hal�nde s�gortalı 
erkeğe ver�len emz�rme ödeneğ�, yen� yılla b�rl�kte 232 l�radan 
316 l�raya yükselt�ld�.

Emz�rme ödeneğ�nden faydalanab�lmek �ç�n 4A'lı 
(SSK) çalışanların doğumdan öncek� b�r yıl �ç�nde en az 120 
gün kısa vadel� s�gorta kolları pr�m�n�n yatmış olması, 4B'l� 
(Bağ-Kur) çalışanların �se doğumdan öncek� b�r yıl �ç�nde en 
az 120 gün kısa vadel� s�gorta kolları pr�m�n�n yatmış 
olmasının yanında pr�m borcunun bulunmaması gerek�yor.

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen ya da 
sürekl� �ş göremezl�k gel�r�, malullük, vaz�fe malullüğü veya 
yaşlılık aylığı almakta �ken ölenler�n ve en az 360 gün pr�m 
b�ld�r�lm�ş olup da ölen s�gortalıların hak sah�pler�ne ver�len 
cenaze ödeneğ�, 2022 yılı �ç�n 1250 l�ra oldu.
Asgar� günlük kazanç üzer�nden hesaplanarak, �ş kazası, 
meslek hastalığı, hastalık ve analık haller� neden�yle �st�rahatl� 
olan s�gortalılara ver�len geç�c� �ş göremezl�k ödeneğ�, 
2022'de s�gortalıların �st�rahatl� bulundukları günlerde 166,80 
l�ra üzer�nden hesaplanacak.

Çırak ve öğrenc�ler �ç�n �se bu hesaplama 83,40 l�ra 
asgar� üzer�nden yapılacak. Bu artıştan, rapor kullanmaya 
2021 yılında başlamış olanlar da yararlanacak.

TÜİK, Aralık 2021 ayına �l�şk�n konut satış �stat�st�kler�n� 
açıkladı.

Buna göre, konut satışları 2021 yılında b�r öncek� 
yıla göre yüzde 0,5 azalışla 1 m�lyon 491 b�n 856 olarak 
gerçekleşt�. Konut satışlarında İstanbul 276 b�n 223 konut 
satışı ve yüzde 18,5 �le en yüksek paya sah�p oldu. İstanbul'u 
144 b�n 104 konut satışı ve yüzde 9,7 pay �le Ankara, 86 b�n 
722 konut satışı ve yüzde 5,8 pay �le İzm�r �zled�. Konut satış 
sayısının en az olduğu �ller sırasıyla 267 konut �le Hakkar�, 
377 konut �le Ardahan ve 871 konut �le Bayburt oldu.

Türk�ye genel�nde Aralık ayında 226 b�n 503 konut satıldı

Türk�ye genel�nde konut satışları Aralık ayında b�r 

öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 113,7 artarak 226 b�n 503 

oldu. Konut satışlarında İstanbul 39 b�n 26 konut satışı ve 

yüzde 17,2 �le en yüksek paya sah�p oldu. İstanbul'u 21 b�n 

481 konut satışı ve yüzde 9,5 pay �le Ankara, 13 b�n 386 konut 

satışı ve yüzde 5,9 pay �le İzm�r �zled�. Konut satışlarının en az 

olduğu �l 44 konut �le Hakkar� oldu.
İlk el konut satış sayısı 76 b�n 747 olarak gerçekleşt�

Türk�ye genel�nde �lk el konut satış sayısı Aralık 
ayında b�r öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 108,0 artarak 76 
b�n 747 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Aralık dönem�nde �se 
b�r öncek� yılın aynı dönem�ne göre yüzde 1,7 azalışla 461 b�n 
523 olarak gerçekleşt�. 2021 yılında toplam konut satışları 
�ç�nde �lk el satışların payı yüzde 30,9 olarak gerçekleşt�.

İk�nc� el konut satışlarında 149 b�n 756 konut el değ�şt�rd�
Türk�ye genel�nde �k�nc� el konut satışları Aralık 

ayında b�r öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 116,8 artış 
göstererek 149 b�n 756 oldu. İk�nc� el konut satışları Ocak-
Aralık dönem�nde �se b�r öncek� yılın aynı dönem�ne göre 
yüzde 0,1 artışla 1 m�lyon 30 b�n 333 olarak gerçekleşt�. 2021 

yılında toplam konut satışları �ç�nde �k�nc� el satışların payı 
yüzde 69,1 olarak gerçekleşt�.

Türk�ye genel�nde 2021 yılında yabancılara 58 b�n 576 

konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları 2021 yılında b�r 

öncek� yıla göre yüzde 43,5 artarak 58 b�n 576 oldu. 2021 

yılında toplam konut satışları �ç�nde yabancılara yapılan 

konut satışının payı yüzde 3,9 oldu. Yabancılara yapılan konut 

satışlarında �lk sırayı 26 b�n 469 konut satışı �le İstanbul aldı. 

İstanbul'u sırasıyla 12 b�n 384 konut satışı �le Antalya, 3 b�n 

672 konut satışı �le Ankara �zled�.

Yabancılara yapılan konut satışları 2021 yılı Aralık 

ayında �se b�r öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 77,1 artarak 7 

b�n 841 oldu. Aralık ayında yabancılara yapılan konut 

satışlarında �lk sırayı 3 b�n 300 konut satışı �le İstanbul aldı. 

İstanbul'u sırasıyla b�n 827 konut satışı �le Antalya, 489 konut 

satışı �le Ankara �zled�.

İran vatandaşları 2021 yılında Türk�ye'den 10 b�n 56 

konut satın aldı. İran'ı, 8 b�n 661 konut �le Irak ve 5 b�n 379 

konut �le Rusya Federasyonu vatandaşları �zled�. İran 

vatandaşları 2021 yılı Aralık ayında �se Türk�ye'den b�n 462 

konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla b�n 39 konut �le 

Irak, 885 konut �le Rusya Federasyonu vatandaşları �zled�.

Türk�ye genel�nde 2021 yılında kadınlar yüzde 34,0 
pay �le 506 b�n 495, erkekler yüzde 54,9 pay �le 819 b�n 730 
konut sah�b� olurken, yüzde 1,9 pay �le 28 b�n 900 konut kadın 
ve erkek tarafından ortaklaşa alındı.

İthalat ve İhracat
B�r�m değer endeksler� 
Kasım 2021'de Yükseld�.   

TÜİK, kasım ayına �l�şk�n 
ü c r e t l �  ç a l ı ş a n 
�stat�st�kler�n� yayımladı.

Buna göre, sanay�, �nşaat ve 
t � c a r e t - h � z m e t  s e k t ö r l e r � 
toplamında ücretl� çalışan sayısı 
2021 Kasım ayında b�r öncek� yılın 
aynı ayına göre yüzde 8,8 arttı. 
Ücretl� çalışan sayısı b�r öncek� 
yılın aynı ayında 12 m�lyon 754 
b�n 93 k�ş� �ken, 2021 yılı Kasım 
ayında 13 m�lyon 880 b�n 830 k�ş� 
oldu.

Ücretl� çalışanların alt detaylarına 
bakıldığında; 2021 yılı Kasım 
ayında ücretl� çalışan sayısı yıllık 
olarak sanay� sektöründe yüzde 

7,4, �nşaat sektöründe yüzde 8,7 ve 
t�caret-h�zmet sektöründe yüzde 
9,8 arttı.

Ücretl� çalışan sayısı aylık yüzde 
0,8 arttı

Sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet 
sektörler� toplamında ücretl� 
çalışan sayısı 2021 Kasım ayında 
b�r öncek� aya göre yüzde 0,8 arttı.

Ücretl� çalışanların alt detaylarına 
bakıldığında; 2021 yılı Kasım 
ayında ücretl� çalışanlar aylık 
olarak sanay� sektöründe yüzde 
0,6, �nşaat sektöründe yüzde 0,8 ve 
t�caret-h�zmet sektöründe yüzde 
0,8 arttı.
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CMB tarafından haftalık para ve banka �stat�st�kler� Tyayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründek� toplam 
mevduat (bankalar arası dah�l) 7 Ocak �le b�ten haftada 155 

m�lyar 636 m�lyon 697 b�n l�ra artarak 5 tr�lyon 560 m�lyar 910 m�lyon 
486 b�n l�raya çıktı.

Aynı dönemde bankalardak� TL c�ns� mevduat yüzde 1,54 
artışla 1 tr�lyon 899 m�lyar 604 m�lyon 633 b�n l�ra, yabancı para (YP) 
c�ns�nden mevduat da yüzde 3,89 yüksel�şle 3 tr�lyon 452 m�lyar 290 
m�lyon 698 b�n l�ra oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 260 
m�lyar 690 m�lyon dolar düzey�nde gerçekleş�rken, bu tutarın 234 
m�lyar 292 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 7 Ocak �t�barıyla 
2 m�lyar 200 m�lyon dolarlık azalış görüldü.
Taks�tl� t�car� kred� m�ktarı arttı

Mevduat bankalarındak� tüket�c� kred�ler�, geçen hafta yüzde 
0,09 azalarak 736 m�lyar 124 m�lyon 895 b�n l�ra oldu. Aynı dönemde 
taks�tl� t�car� kred�ler yüzde 0,75 artışla 646 m�lyar 183 m�lyon 318 
b�n l�raya yüksel�rken, kred� kartları bak�yes� yüzde 2,07 düşüşle 297 
m�lyar 983 m�lyon 630 b�n l�raya ger�led�.

Mevduat bankalarındak� tüket�c� kred�ler�n�n 273 m�lyar 790 
m�lyon 739 b�n l�rası konut, 8 m�lyar 478 m�lyon 363 b�n l�rası taşıt ve 
453 m�lyar 855 m�lyon 793 b�n l�rası d�ğer kred�lerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dah�l toplam kred� hacm� de 7 
Ocak �le b�ten haftada 57 m�lyar 788 m�lyon 53 b�n l�ra artarak 4 
tr�lyon 779 m�lyar 85 m�lyon 192 b�n l�raya yükseld�. Toplam kred� 
hacm�, geçen yılın aynı dönem�ne göre yüzde 39,06 artış kaydett�.

İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI 

SGK 2022 yılı ödenek ve 
prim rakamları belirlendi.

Bankaların 
Mevduat ve Kredi Hacmi Arttı 

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI
13 MİLYON 880 BİN OLDU

Türk�ye Sermaye P�yasaları B�rl�ğ� (TSPB), 2021 yılı 
sonu finansal p�yasa özet ver�ler�n� açıkladı.

TSPB'n�n Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası 
(TCMB) ve Merkez� Kayıt Kuruluşu (MKK) kaynaklarından 
derleyerek hazırladığı finansal p�yasa özet ver�ler�ne göre, yurt 
�ç� yerleş�kler�n (yerl� yatırımcılar) finansal varlıkları 2021 
yılında b�r öncek� yıla kıyasla yüzde 39 artarak (2 tr�lyon l�ra) 
7.3 tr�lyon l�ra oldu. 2021 yılında yerl� yatırımcıların pay 
sened� varlıkları �se yüzde 38 büyüyerek 525 m�lyar l�ra oldu.

TSPB tarafından açıklanan ver�ler, 2021 yılında yurt 
dışı yerleş�kler�n (yabancı yatırımcı) finansal varlıkları yüzde 6 
artarak 653,3 m�lyar l�ra oldu.
Pay sened� bak�yel� yatırımcı sayısındak� artış 2021 yılında 
da sürdü

Uzun yıllar 1 m�lyon c�varında kalan Borsa İstanbul 
pay sened� p�yasasında bak�yel� yatırımcı sayısı, 2020 yılı 
sonunda hızlı b�r artışla 2 m�lyona ulaştı. Yatırımcıların 
sermaye p�yasalarına olan �lg�s� 2021 yılında da devam ett�. 
TSPB ver�ler�ne göre, 2021 yılı n�san ayı sonunda 2 m�lyon 674 
b�n g�b� rekor b�r sev�yeye çıkan pay sened� bak�yel� yatırımcı 
sayısı, sonrasında ger�lese de b�r yılda 355 b�n k�ş� artarak 2021 
yılı sonunda 2 m�lyon 355 b�ne çıktı.

Pay sened� p�yasası akt�f yatırımcı (ayda en az b�r kez 
�şlem yapan yatırımcı) sayısında �se yaz aylarında yaşanan 
ger�lemen�n ardından yen�den artış yaşansa da b�r öncek� yıla 
göre b�r m�ktar düşüş gözlemlend�. 2020 yılı sonunda 1 m�lyon 
433 b�n olan pay sened� akt�f yatırımcı sayısı, 2021 yılı Kasım 
ayı sonunda 1 m�lyon 359 b�ne ger�led�.
Halka arzda rekor

Yatırımcıların başta pay sened� olmak üzere sermaye 
p�yasalarına artan �lg�s�, ş�rketler�n de halka arzlara rekor 
düzeyde �lg�s�n� beraber�nde get�rd�. 2021 yılında 4'ü yatırım 
ortaklığı olmak üzere 53 ş�rket�n halka arzı gerçekleşt�r�ld�. 
Söz konusu ş�rketler�n halka arz yoluyla sermaye 
p�yasalarından sağladıkları kaynak �se 21,6 m�lyar l�ra oldu. 
Halka arzda rekor sev�yeler�n yakalandığı 2021 yılında, 
borçlanma araçları tarafında �se büyüme sınırlı kaldı.

Yerl�ler�n pay sened� varlıkları yüzde 38 büyüdü
Ver�ler, yerl� yatırımcıların pay sened� varlıklarının 

2021 yılında yüzde 38 büyüdüğünü ortaya koydu. Ver�lere 
göre, 2020 yıl sonu �t�barıyla 380,8 m�lyar l�ra olan yerl� 
yatırımcıların pay sened� varlıkları 2021 yılı sonunda 524,7 
m�lyar l�raya çıktı. Yerl� yatırımcıların pay sened� varlıklarının 
294,3 m�lyar l�rası b�reysel yatırımcılara, 230,4 m�lyar l�rası �se 
kurumsal yatırımcılar ve tüzel k�ş�lere a�t.

2021 yılında yerl� yatırımcıların finansal varlıkları 
�çer�s�nde yıllık bazda en yüksek artış, kur artışının da etk�s�yle 
eurobond varlıklarında yaşandı. Yerl� yatırımcıların özel sektör 
eurobond varlıkları 2021 yılı sonu �t�barıyla b�r öncek� yıla 
göre, yüzde 124 artarak 169,5 m�lyar l�ra olurken, aynı 
dönemde kamu eurobond varlıkları da yüzde 100 artarak 505,5 
m�lyar l�raya çıktı.

2020 yılı sonu �t�barıyla 1,8 tr�lyon l�ra olan yerl� 
yatırımcıların döv�z tevd�at hesaplarındak� varlıkları, yüzde 53 
artarak 2021 yılı sonunda 2,7 tr�lyon l�ra oldu. Yerl� 
yatırımcıların TL mevduatları �se aynı dönemde yüzde 19,6 
artarak 2021 yılı sonunda 1,8 tr�lyon l�raya çıktı. Yerl� 
yatırımcılara a�t; pay sened�, varlığa dayalı menkul kıymet, 
varlık tem�natlı menkul kıymet, özel ve kamu eurobond, devlet 
�ç borçlanma senetler�, varant ve sert�fikadan oluşan sermaye 
p�yasası varlıklarının, toplam finansal varlıklar �çer�s�ndek� 
payı 2021 yılı sonu �t�bar�yle yüzde 38,2 oldu.

TSPB tarafından açıklanan 2021 yılı aralık ayı özet 
finansal p�yasa ver�ler�ne göre, 2020 yılı sonu �t�barıyla 615.7 
m�lyar l�ra olan yabancı yatırımcıların finansal varlıkları, 
yüzde 6,1 oranında artarak 2021 yılı sonunda 653,3 m�lyar l�ra 
oldu. TSPB tarafından açıklanan ver�lere göre, yabancı 
yatırımcıların pay sened� varlıkları �se 2021 yılı sonunda b�r 
öncek� yıla göre yüzde 4 düşerek 347,7 m�lyar l�raya ger�led�.

Ver�lere göre, 2019 sonunda yüzde 60'ın üzer�nde 
olan yabancı yatırımcıların pay sened� portföyündek� ağırlığı, 
2020 sonunda yüzde 48'e, 2021 yılı sonunda �se yüzde 40'ın 
altına ger�ld�. 2021 sonu �t�barıyla Türk�ye'de toplam 872,4 
m�lyar l�ra olan pay sened� portföy değer�n�n, yüzde 39,8'� 
yabancı yatırımcılara, yüzde 60,2's� �se yerl� yatırımcılara a�t.

Otomob�ller �ç�n merakla beklenen ÖTV matrah güncellemes� yapıldı. 
ÖTV'de motor hacm� b�n 600'e kadar olan otomob�llerde matrah 
d�l�m� 3'ten 5'e çıktı. Matrah güncellemes�yle b�rl�kte ÖTV oranı 

düşen otomob�llere �nd�r�m gelecek.
Benz�nl� otomob�ller �ç�n yüzde 45, 50, 80 şekl�nde üç farklı d�l�mde 

uygulanan ÖTV oranlarına ara kademeler eklend�.
ÖTV oranları artık yüzde 45, 50, 60, 70 ve 80 şekl�nde uygulanacak. 

Buna göre, Özel Tüket�m Verg� matrahı 120 b�n l�rayı aşmayan otomob�ller 
yüzde 45'l�k verg� oranı d�l�m�nde olacak.
120 b�n l�rayı aşıp 150 b�n l�raya kadar olanlar yüzde 50'l�k verg� d�l�m�nde 
değerlend�r�lecek.

Elektr�kl� araçları da kapsıyor
ÖTV matrahı 150 b�n l�ra �le 175 b�n l�ra arasında olan araçlar �ç�n �se 

oran yüzde 60 olarak bel�rlend�.
175 b�n l�ra �le 200 b�n aralığında olan araçlar da yüzde 70 verg� oranı 

�ç�nde yer alacak. Özel Tüket�m Verg� matrahı 200 b�n l�ra üstü �ç�n verg� oranı 
da yüzde 80 oldu.

Düzenleme elektr�kl� araçları da kapsayacak. 

SGK, 2022'de Genel Sağlık S�gortası (GSS) pr�m�n� aylık 150,12 l�ra, 
emz�rme ödeneğ�n� 316 l�ra, cenaze ödeneğ�n� 1.250 l�ra, geç�c� �ş 
göremezl�k ödeneğ�n� �se günlük 166,80 l�ra olarak duyurdu.

Aralık 2021'de 
226 bin 503 Konut Satıldı.

Yerli Yatırımcıların Finansal Varlıkları

7 Trilyon Lirayı Aştı 

OTOMOTİVDE 
ÖTV DÜZENLEMESİ

CARİ AÇIK VERİLERİ AÇIKLANDI

Merkez Bankası, kasım ayı ödemeler denges� ver�ler�n� açıkladı.Car� 
�şlemler açığı, öncek� yılın Kasım ayına göre 866 m�lyon dolar azaldı, 2 
m�lyar 681 m�lyon dolar olarak gerçekleşt�.

Bu gel�şmede, h�zmetler denges� kaynaklı net g�r�şler�n yükselmes� ve dış t�caret 
açığındak� azalma etk�l� oldu.
Altın ve enerj� har�ç car� �şlemler hesabı �se kasım ayında 2 m�lyar 406 m�lyon 
dolar fazla verd�.
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net g�r�şler 359 m�lyon dolar oldu. 12 aylık 
car� �şlemler açığı 14 m�lyar 256 m�lyon dolar olarak açıklandı.

İhracat b�r�m değer endeks�, Kasım 2021'de öncek� yılın aynı ayına 

göre yüzde 9,7, �thalat b�r�m değer endeks� yüzde 29,3 arttı.

Sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� toplamında ücretl� 
çalışan sayısı, Kasım 2021'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
8,8 artış gösterd�.

Türk�ye genel�nde konut satışları 2021 yılında 1 m�lyon 491 b�n 856 olarak gerçekleşt�. Konut 
satışlarında İstanbul 276 b�n 223 konut satışı ve yüzde 18,5 �le en yüksek paya sah�p oldu.

Car� �şlemler hesabı Kasım 2021'de 2 m�lyar 681 m�lyon dolar 
açık ver�rken, 12 aylık car� �şlemler açığı 14 m�lyar 256 m�lyon 
dolar oldu.
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KOSGEB'�n 4 Ocak'ta başlattığı ve m�kro/küçük 
�şletmelere sağladıkları yen� �st�hdam başına 100 
b�n l�raya kadar fa�zs�z finansman desteğ� ver�lmes� 

öngörülen uygulamaya b�r hafta g�b� kısa sürede 17 b�n 
başvuru geld�. 
	 KOSGEB Başkanı Hasan Basr� Kurt'un b�r 
gazeteye verd�ğ� b�lg�lere göre henüz b�r haftalık zaman 
d�l�m�nde 17 b�n ş�rket, 22 b�n �st�hdam taahhüt ett�. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 75 b�n genç, yen� mezun ve 
kadının �st�hdama katılmasına yönel�k sözler�n� hatırlatan 
Kurt, “B�z, m�kro ve küçük ölçekl� �şletmeler�m�z�n eller�n� 
çabuk tutmalarını �st�yoruz. Son tar�h olarak 31 Mart'ı 
bel�rlem�şt�k. Ancak, daha önces�nde bu 75 b�n hedefine 
ulaşacağımızı düşünüyoruz” �fadeler�n� kullandı.
M�kro ve küçüklere yönel�k

Başkan Kurt'un kısa sürede yüksek �lg� gördüğüne 
yönel�k tesp�t�n�n yanı sıra, bu yıl 1 hafta g�b� kısa sürede 
gelen başvurular, geçen yıl ver�len ve 4 ay süren başvuru 
m�ktarını yakalamış oldu. 2021 yılı 3 Mayıs-3 Eylül 
dönem�nde 21 b�n 946 başvuru onaylanmıştı. M�kro ve 
Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projes�; KOSGEB, Dünya 

Bankası ve Japonya Uluslararası İşb�rl�ğ� Ajansı-JICA 
�şb�rl�ğ�nde yürütülüyor. Destek kapsamında; 1981 ve 
sonrası doğumlu, daha önce h�ç çalışmamış veya son 3 yılda 
6 aydan fazla çalışmamış olan yen� personel �st�hdam 
ed�leb�lecek. Destekten, ün�vers�te mezununun yanı sıra, 
meslek� ve tekn�k l�se mezunu olan k�ş�ler� �st�hdam eden 
�şletmeler yararlanab�lecek. Desteğe, salgından önce akt�f 
olduğu kabul ed�len m�kro ve küçük �şletmeler başvuru 
yapab�lecek.
Ödeme 24 ay sonra başlayacak

KOSGEB'�n g�r�ş�mc� m�kro ve küçük ölçekl� 
esnafa kullandıracağı �st�hdam ed�lecek k�ş� başına 100 b�n 
l�ralık fa�zs�z destek, �k� taks�tte ver�lecek. Bunun tahs�lâtı 
�se 2 yıl sonra başlayacak. Bu kapsamda m�kro �şletmeler 2, 
küçük �şletmeler �se 5 k�ş�l�k �st�hdama kadar destekten 
yararlanab�lecekler. G�r�ş�mc�n�n kadın olduğu �şletmeler 
yanı sıra �st�hdam ed�lecek k�ş�n�n de kadın olması 
durumunda destek m�ktarı yüzde 10 oranında artırılacak. 
KOSGEB'�n daha öncek� destekler�nden farklı olarak bu 
kez toptan ve perakende t�caret alanında faal�yet gösteren 
g�r�ş�mc� esnaf da uygulamadan yararlanab�lecek.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, Aralık 
2021 ayına �l �şk�n Tarım ÜFE 
ver�ler�n� açıkladı.

Buna göre, Tarım-ÜFE'de, 
2021 yılı Aralık ayında b�r öncek� aya 
göre yüzde 12,51, b�r öncek� yılın 
Aralık ayına göre yüzde 36,39, b�r 
öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 
36,39 ve on �k� aylık ortalamalara göre 
yüzde 23,73 artış gerçekleşt�.

Sektörlerde b�r öncek� aya 
göre ormancılık ürünler� ve �lg�l� 
h�zmetlerde yüzde 5,49, balık ve d�ğer 
balıkçılık ürünler�nde yüzde 6,95, 
tarım ve avcılık ürünler� ve �lg�l� 
h�zmetlerde yüzde 12,91 art ış 
gerçekleşt�. Ana gruplarda b�r öncek� 
aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal 
ürünlerde yüzde 10,60, çok yıllık 
b�tk�sel ürünlerde yüzde 11,71, tek 
yıllık b�tk�sel ürünlerde yüzde 15,00 
artış gerçekleşt�.

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 7 alt grup 
daha düşük, 5 alt grup daha yüksek 
değ�ş�m gösterd�

Yıllık artışın düşük olduğu alt 
gruplar sırasıyla, yüzde 2,43 �le 
turunçg�ller ve yüzde 20,32 �le çelt�k 

oldu. Buna karşılık, yıllık artışın 
yüksek olduğu alt gruplar �se sırasıyla, 
yüzde 123,44 �le l�fl� b�tk�ler, yüzde 
67,33 �le tahıllar (p�r�nç har�ç), 
baklag�ller ve yağlı tohumlar ve yüzde 
49,31 �le canlı kümes hayvanları ve 
yumurtalar oldu. B�r öncek� yılın aynı 
ayına göre azalış gösteren tek alt grup 
�se yüzde 19,80 �le trop�kal ve 
subtrop�kal meyveler oldu.

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 6 alt grup 
daha düşük, 6 alt grup daha yüksek 
değ�ş�m gösterd�

B�r öncek� aya göre artışın 
düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, 
yüzde 2,44 �le koyun ve keç�, canlı; 
bunların �şlenmem�ş süt ve yapağıları 
ve yüzde 4,20 �le d�ğer ağaç ve çalı 
meyveler� �le sert kabuklu meyveler 
oldu. Buna karşılık, aylık artışın 
yüksek olduğu alt gruplar �se sırasıyla, 
yüzde 26,44 �le turunçg�ller ve yüzde 
17,77 �le tahıllar (p�r�nç har�ç), 
baklag�ller ve yağlı tohumlar oldu. B�r 
öncek� aya göre azalış gösteren tek alt 
grup �se yüzde 10,45 �le trop�kal ve 
subtrop�kal meyveler oldu.

Tarım ÜFE Aralık 2021'de

Aylık Yüzde 12,5 Yıllık  

Yüzde 23,73 Arttı 

İnşaat Maliyet
Endeksi Arttı... 

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, Kasım 2021 
dönem�ne �l�şk�n �nşaat mal�yet endeks� 
ver�ler�n� açıkladı. Buna göre, endeks geçen 

yılın kasım ayında aylık yüzde 7,94, yıllık yüzde 
48,87 yükseld�.

Aylık bazda malzeme endeks� yüzde 10,71, 
�şç�l�k endeks� yüzde 0,25 arttı. Yıllık bazda malzeme 
endeks� yüzde 60,13, �şç�l�k endeks� yüzde 22,5 artış 
gösterd�.

B�na �nşaatı mal�yet endeks�, geçen yıl 
kasımda b�r öncek� aya göre yüzde 7,77, b�r öncek� 
yılın aynı ayına göre yüzde 48,79 arttı. B�r öncek� aya 

göre malzeme endeks� yüzde 10,54, �şç�l�k endeks� 
yüzde 0,26 artış kaydett�. Ayrıca b�r öncek� yılın aynı 
ayına göre malzeme endeks� yüzde 60,29, �şç�l�k 
endeks� yüzde 22,55 yükseld�.

B�na dışı yapılar �ç�n �nşaat mal�yet endeks�, 
geçen yıl kasımda aylık bazda yüzde 8,51, b�r öncek� 
yılın aynı ayına göre yüzde 49,15 arttı. Ek�m 2021'e 
kıyasla geçen yıl kasımda malzeme endeks� yüzde 
11,28, �şç�l�k endeks� yüzde 0,18 artış gösterd�. Ayrıca 
b�r öncek� yılın aynı ayına göre malzeme endeks� 
yüzde 59,62, �şç�l�k endeks� yüzde 22,29 yükseld�.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, kasım 
ayına �l�şk�n c�ro endeksler�n� 
açıkladı.
Buna göre, sanay�, �nşaat, t�caret 
ve h�zmet sektörler� toplamında 
c�ro endeks� kasımda yıllık yüzde 
60,4 arttı.
Toplam c�ronun alt detaylarına 
bakıldığında; Kasımda yıllık 
sanay� sektörü c�ro endeks� yüzde 
67,9, �nşaat c�ro endeks� yüzde 
52,9, t�caret c�ro endeks� yüzde 
53,8, h�zmet c�ro endeks� yüzde 

71,7 arttı.
Toplam c�ro aylık yüzde 11,8 
arttı
 Sanay�, �nşaat, t�caret ve 
h�zmet sektörler� toplamında c�ro 
endeks� kasımda aylık yüzde 11,8 
arttı.
 To p l a m  c � r o n u n  a l t 
detaylarına bakıldığında; Kasımda 
sanay� sektörü c�ro endeks� yüzde 
12,4, �nşaat c�ro endeks� yüzde 6,7, 
t�caret c�ro endeks� yüzde 12,6, 
h�zmet c�ro endeks� yüzde 9,5 arttı.

Toplam Ciro 
Endeksi Kasımda
Yüzde 60,4 Arttı...

KOSGEB DESTEĞİNE 1 HAFTADA

Takv�m etk�s�nden arındırılmış sanay�, �nşaat, t�caret ve h�zmet sektörler� 
toplamında c�ro endeks�, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,4 
artış gösterd�.

17 BİN BAŞVURU

KOSGEB Başkanı Hasan Basr� Kurt, küçük �şletmelere sağlanan fa�zs�z 
kred� finansman desteğ�ne b�r haftada 17 b�n başvuru geld�ğ�n� söyled�.

İnşaat mal�yet endeks� Kasım 2021'de aylık bazda yüzde 7,94, yıllık yüzde 48,87 
artış kaydett�.


