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Türkiye Ekonomisi
ENFLASYON / EKİM 2021
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %19,89, aylık %2,39 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın
Aralık ayına göre %15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,09 artış gerçekleşti. Yıllık en düşük artış %5,29
ile haberleşme grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %7,88 ile alkollü içecekler ve
tütün, %8,08 ile giyim ve ayakkabı ve %13,12 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana
gruplar ise sırasıyla, %27,41 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %25,23 ile lokanta ve oteller ve %23,03 ile ev eşyası oldu. Ana harcama grupları itibarıyla
2021 yılı Ekim ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,17 ile eğitim, %0,51 ile eğlence ve kültür ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Ekim
ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %7,56 ile giyim ve ayakkabı, %5,97 ile alkollü içecekler ve tütün ve %2,43 ile ulaştırma oldu.
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,85, bir önceki yılın Aralık
ayına göre %14,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,25 artış gerçekleşti.

Türkiye Ekonomisi
İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ- EYLÜL 2021
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 70 bin kişi azalarak 3 milyon 794
bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %11,5 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Eylül ayında bir önceki
aya göre 426 bin kişi artarak 29 milyon 254 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puanlık artış ile %45,8 oldu. İşgücü 2021 yılı Eylül ayında bir
önceki aya göre 356 bin kişi artarak 33 milyon 48 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık artış ile %51,7 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş
grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak %21,5, istihdam oranı 0,3 puanlık artışla %32,7 oldu. Bu
yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak %41,7 seviyesinde gerçekleşti. Eylül ayında istihdam
edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 21 bin kişi, sanayi sektöründe 218 bin kişi, inşaat sektöründe 13 bin kişi, hizmet
sektöründe 175 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17,0'ı tarım, %21,9'u sanayi, %6,2'si inşaat, %54,9'u ise hizmet sektöründe yer aldı.
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 0,2 puan
artarak %21,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,2 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı
%18,5 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,3 puan azalarak %11,1 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına
göre 147 bin kişi azalarak 3 milyon 754 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 3,2 puan artarak %47,2
oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 499 bin kişi artarak 30 milyon 144 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı ayına
göre 2,8 puan artarak %53,0 oldu. İşgücüne katılan sayısı 2 milyon 352 bin kişi artarak 33 milyon 898 bin kişi olarak gerçekleşti. Tarım dışı
sektörde kayıt dışı çalışanların oranı %18,6 oldu. Eylül ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar
içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2,0 puan azalarak %30,5 olarak gerçekleşti. Tarım dışı
sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,9 puan azalarak %18,6 oldu.

Türkiye Ekonomisi
İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ- EYLÜL 2021

Türkiye Ekonomisi
SANAYİ ÜRETİMİ / EYLÜL 2021
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı)
incelendiğinde, 2021 yılı Eylül ayında madencilik ve
taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına
göre %7,9, imalat sanayi sektörü endeksi %9,7 ve elektrik,
gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü
endeksi %1,0 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde,
2021 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü
endeksi bir önceki aya göre %2,2 artarken, imalat sanayi
sektörü endeksi %1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,2
azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021
yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre
%10,8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim
etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %1,6 arttı.

Türkiye Ekonomisi
KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ- EKİM 2021
Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,9 artarak 137 bin 401 oldu. Konut satışlarında İstanbul 26
bin 41 konut satışı ve %19,0 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 466 konut satışı ve %9,8 pay ile Ankara, 8
bin 218 konut satışı ve %6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 22 konut ile Hakkari, 45 konut ile Ardahan ve
84 konut ile Bayburt oldu. Konut satışları Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,2 azalışla 1 milyon 86 bin 539
olarak gerçekleşti. İpotekli konut satışları 28 bin 49 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın
aynı ayına göre %9,7 artış göstererek 28 bin 49 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %20,4 olarak gerçekleşti. OcakEkim döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %60,7 azalışla 209 bin 904 oldu.

Türkiye Ekonomisi
BÜTÇE DENGESİ- EKİM 2021
2021 yılı Ekim ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 131,4 milyar TL, bütçe gelirleri 114 milyar TL ve bütçe açığı 17,4 milyar TL
olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 117,1 milyar TL ve faiz dışı açık ise 3,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Ekim ayında 4 milyar 892 milyon TL açık vermiş iken 2021 yılı Ekim ayında 17 milyar 406 milyon
TL açık vermiştir. 2020 yılı Ekim ayında 6 milyar 866 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2021 yılı Ekim ayında 3 milyar 106 milyon
TL faiz dışı açık verilmiştir.

Türkiye Ekonomisi
DIŞ TİCARET / EYLÜL 2021
İhracat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek
ve tütünde %7,6, ham maddelerde (yakıt hariç) %24,6, yakıtlarda %75,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %10,2 arttı.
İhracat birim değer endeksi 2021 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre %12,7 arttı. İhracat miktar endeksi Eylül
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %10,8, ham
maddelerde (yakıt hariç) %22,4, yakıtlarda %23,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %16,9 arttı. İhracat miktar endeksi 2021
yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre %15,0 arttı. İthalat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı
ayına göre %23,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %20,2, ham maddelerde (yakıt hariç) %62,2,
yakıtlarda %65,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %18,5 arttı. İthalat birim değer endeksi 2021 yılı üçüncü çeyrekte bir
önceki yılın üçüncü çeyreğine göre %26,6 arttı. İthalat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,2 azaldı. Endeks
bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %38,6, yakıtlarda %0,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,1
artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %10,5 azaldı. İthalat miktar endeksi 2021 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine
göre %7,4 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %1,0 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden
arındırılmış ithalat miktar endeksi %3,2 azaldı. Dış ticaret haddi 2021 yılı Eylül ayında 88,4 olarak gerçekleşti.

Türkiye Ekonomisi
DIŞ TİCARET / EYLÜL 2021

Türkiye Ekonomisi
TURİZM / TURİZM İSTATİSTİKLERİ, III. ÇEYREK: TEMMUZ - EYLÜL 2021
Turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan III. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %181,8 artarak 11
milyar 395 milyon 117 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) %78'i
yabancı ziyaretçilerden, %22'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Ziyaretçiler, seyahatlerini
kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 9 milyar 63 milyon 42 bin dolarını kişisel
harcamalar, 2 milyar 332 milyon 75 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu çeyrekte tüm harcama türleri geçen
yılın aynı çeyreğine göre arttı. Konaklama harcaması %251,3, tur hizmetleri harcaması %233,4 ve spor, eğitim, kültür harcaması
%224,6 arttı. Gecelik ortalama harcama 74 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 61
dolar oldu. Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2021 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %143,4 artarak
13 milyon 640 bin 672 kişi oldu. Bunların %84'ünü 11 milyon 457 bin 951 kişi ile yabancılar, %16'sını ise 2 milyon 182 bin 721
kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Bu çeyrekte yabancı ziyaretçiler ülkemizi %76,8 ile en çok "gezi,
eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti İkinci sırada %15,9 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada
ise ile %2,7 ile "iş amaçlı (konferans, toplantı, görev vb.)" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize %63,7 ile en çok
"akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi. Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın
harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %363,5 artarak 584 milyon 379 bin dolar oldu. Bunun
572 milyon 877 bin dolarını kişisel, 11 milyon 502 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu çeyrekte yurt dışını
ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %329,6 artarak 873 bin 27 kişi oldu. Bunların kişi başı
ortalama harcaması 669 dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Ekonomisi
TURİZM / TURİZM İSTATİSTİKLERİ, III. ÇEYREK: TEMMUZ - EYLÜL 2021

Türkiye Ekonomisi
CARİ DENGE / EYLÜL 2021
2021 yılının Eylül ayında ihracat 20,8 milyar dolar, ithalat ise 23,3 milyar dolar seviyesinde kaydedildi.
Eylül ayında dış ticaret açığı 2,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
Eylül ayında motorlu kara taşıtlar ihracatında yüzde 7,8 azalırken; enerji ithalatında yüzde 65,7 oranında artış yaşanmıştır.
Ağustos ayı ihracat miktar endeksi yüzde 38,2 artmış, ithalat miktar endeksi ise yüzde 2,7 oranında azalmıştır.
Ağustos ayında ihracat fiyatlarında yüzde 9,9; ithalat fiyatlarında ise yüzde 27,1 artış gözlendi.
Dış ticaret haddi ise bir önceki yılın aynı ayına göre 13,6 puan düşerek 86,8 seviyesine geriledi.
Ağustos ayı itibariyle, cari işlemler dengesi 528 milyon dolar fazla verdi.
On iki aylık cari işlemler açığı ise Ağustos ayı itibarıyla 23 milyar dolar seviyesindedir.
Ağustos ayında portföy yatırımları ve diğer yatırımlar kaynaklı net sermaye girişleri sırasıyla 1.339 ve 7.271 milyon dolar
seviyesindeyken; doğrudan yabancı yatırımlar kaynaklı 319 milyon dolarlık net sermaye çıkışı gerçekleşmiştir.

Türkiye Ekonomisi
EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ/
EKİM 2021
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından
hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven
endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre %3,6 oranında azaldı;
Eylül ayında 79,7 olan endeks, Ekim ayında 76,8 oldu. Geçen 12
aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu
endeksi Eylül ayında 62,6 iken, Ekim ayında %3,0 oranında
azalarak 60,7 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin
maddi durum beklentisi endeksi Eylül ayında 79,0 iken, Ekim
ayında %4,4 oranında azalarak 75,6 oldu. Gelecek 12 aylık
döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Eylül
ayında 79,3 iken, Ekim ayında %6,4 oranında azalarak 74,2 oldu.
Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı
tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Eylül
ayında 97,7 iken, Ekim ayında %1,1 oranında azalarak 96,6 oldu.

Bölge Ekonomisi
TR61 BÖLGESİ
(ANTALYA,
BURDUR,
ISPARTA)
İSTİHDAM VE
İŞSİZLİK
RAKAMLARI
EKİM 2021

Bölge Ekonomisi
TURİZM/ EYLÜL 2021
2021 yılında Ülkemize Gelen ziyaretçilerin sayısı 2020 yılı ilk 9 ayına (Ocak-Eylül) göre %81,78 artış gösterdi. Emniyet Genel Müdürlüğü ve
Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan geçici verilere göre; 2021 yılı ilk 9 ayında (Ocak-Eylül) Ülkemize gelen yurt dışında ikamet eden
vatandaş ziyaretçilerin sayısı, 2020 yılı 9 ayına göre %65,34 değerinde bir artış ile 3 923 434 olmuştur. 2021 yılı Eylül ayında Ülkemizi ziyaret
eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %59,45 artış kaydedilmiştir. Ocak-Eylül döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin
en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.
1-Antalya %38,47 (6 764 128 )
2-İstanbul %33,15 (5 829 920 )
3-Edirne %10,27 (1 805 732 )
4-Muğla %4,94 (869 059 )
5-İzmir %2,76 (486 066 )

Kaynak; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Tablo: Fraport TAV Antalya Terminal İşletmeciliği A.Ş.

Bölge Ekonomisi
KONUT SATIŞI / ANTALYA/
EKİM 2021
Yabancılara Ekim ayında 5 bin 893 konut satışı
gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları Ekim
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,1 artarak
5 bin 893 oldu. Toplam konut satışları içinde
yabancılara yapılan konut satışının payı %4,3 oldu.
Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2
bin 464 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u
sırasıyla bin 385 konut satışı ile Antalya, 359 konut
satışı ile Ankara izledi. Yabancılara yapılan konut
satışları Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın
aynı dönemine göre %38,0 artarak 43 bin 372 oldu.
Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran
vatandaşlarına yapıldı. Ekim ayında İran
vatandaşları Türkiye'den bin 265 konut satın aldı.
İran vatandaşlarını sırasıyla 926 konut ile Irak, 543
konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

Bölge Ekonomisi

ANTALYA OSB ENERJİ
TÜKETİMİ
Antalya OSB 2021 EKİM dönemi Elektrik-SuDoğalgaz Tüketim bilgileridir.
Elektrik- 47.755.258,31 kWh
Su- 630.376,00 m³
Doğalgaz- 4.704.718,74 Sm³

Bölge Ekonomisi
ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI
Karşılıksız Çeklerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı - Eylül 2021 (Adet)

Karşılıksız Çeklerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı - Eylül 2021 (Tutar)

Bölge Ekonomisi
ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI
Protesto Edilen Senetlerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı - Eylül 2021 (Adet)

Protesto Edilen Senetlerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı - Eylül 2021 (Tutar)

Bölge Ekonomisi
ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI
Nakdi Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı (Bin TL) - Eylül 2021

ANTALYA SEKTÖREL İHRACAT PERFORMANSI

TARIM- EKİM 2021

Bölge Ekonomisi

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Ekim ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı. Ekim ayında miktar endeksleri
domateste 25, sebzede 45 ve meyvede 79 olarak gerçekleşti. Fiyat endeksleri ise domateste 378, sebzede 342 ve meyvede 391 olarak
yansıdı. Ekim ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste % 21.88, sebzede % 44.65 ve meyvede ise % 28.71 artarken,
geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste % 2.40, sebzede % 21.71 ve meyvede ise % 39.08 artış kaydetti. Miktar endeksleri, geçen
ayların aksine Ekim ayında artış gösterdi. Fiyat endekslerinde ise domates, geçen yılın Ekim ayına göre (yıllık) % 63.98’lik artış gösterdi. Bu
artış, son altı yılın en yüksek üçüncü Ekim ayı artışı oldu. Ekim ayı itibariyle yıllık gerçekleşmelerde sebze miktar endeksindeki % 21.71’lik
artışa rağmen fiyat endeksi % 58.58’lik artış gösterdi. Bu artış, son 6 yılın en yüksek ikinci Ekim ayı artışı oldu. Meyve miktar endeksindeki
yıllık % 39.08’lik artışa rağmen fiyat endeksi % 7.10’luk artış gösterdi. Meyve fiyatlarındaki bu artış son 6 yılın en düşük ikinci artışı oldu.
Antalya hallerinde işlem gören meyvenin 2021 yılı Ekim ayı endeks değişimleri, miktarda ve fiyatta önceki iki yılın değişimlerine göre rekor
değişimler gösterdi. Miktardaki artış, Ekim aylarının rekoru oldu. Buna karşın fiyattaki aylık değişim ise nispi düşüş yönünde gerçekleşti.
Ekim ayında miktardaki rekor artışa rağmen fiyattaki düşüş, geçmiş yıllardan daha düşük oranda fiyat düşüşüne yansıdı

Ekonomik Pariteler
TCMB politika faizini 100 baz puan düşürerek %15 seviyesine indirdi. Türk lirası hızlı değer kaybetmeye devam etti. TCMB
dün gerçekleştiği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini piyasa beklentisi paralelinde 100 baz puan düşürerek
%15 seviyesine indirdi. Böylece, TCMB düzenlediği son üç toplantısında toplam 400 baz puanlık politika faiz indirimi
gerçekleştirdi. Toplantının ardından yayımlanan metinde, para politikası duruşunda yapılan güncellemenin ticari krediler
üzerinde olumlu etkilerinin görülmeye başlandığı, bireysel kredilerle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi. Kurul,
arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin 2022 yılının ilk
yarısı boyunca da etkisini sürdürmesini öngördüğünü belirtti. Ayrıca, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını Aralık
ayında tamamlamayı değerlendireceğini açıkladı. TCMB’nin yayımladığı haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, 12
Kasım haftasında yurt dışı yerleşikler kur ve fiyat hareketlerinden arındırılmış olarak hisse senedi piyasasında 479,6 milyon
USD, DİBS piyasasında 110,5 milyon USD düzeyinde net alım gerçekleştirdi. TCMB verilerine göre, 12 Kasım haftasında
TCMB’nin brüt toplam rezervleri 127,7 milyar USD düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde net uluslararası rezervlerin haftalık
bazda yaklaşık 3,2 milyar USD gerileyerek 28,6 milyar USD seviyesinde gerçekleştiği görüldü. BIST-100 endeksi dün %1,75
yükselerek günü 1.737 düzeyinde tamamladı. Çarşamba günü yükselişi ivme kazanan USD/TL kuru, TCMB’nin para
politikası faizini düşürmesinin yanı sıra Aralık ayında faiz indirebileceğine yönelik mesaj vermesinin etkisiyle dün akşam
saatlerinde 11,2850 ile rekor tazeledi. USD/TL kuru bu sabah 11 seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Türkiye’nin 5 yıl vadeli
CDS risk primi dün 21 baz puan artışla 446 seviyesine ulaşarak yaklaşık son 1 ayın en yüksek düzeyine çıktı.
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