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ENFLASYON / KASIM 2021

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,31

ve on iki aylık ortalamalara göre %17,71 artış gerçekleşti. Yıllık en düşük artış %5,77 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına

göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %7,91 ile alkollü içecekler ve tütün, %8,33 ile giyim ve ayakkabı ve %13,96 ile eğlence ve kültür

oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,90 ile lokanta ve oteller, %27,11 ile gıda ve

alkolsüz içecekler, %25,14 ile ev eşyası oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Kasım ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,03 ile alkollü

içecekler ve tütün, %0,08 ile eğitim ve %0,58 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Kasım ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla,

%6,31 ile ulaştırma, %5,36 ile çeşitli mal ve hizmetler, %4,10 ile lokanta ve oteller oldu. Kasım 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 34 maddenin

ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 36 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 345 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,22, bir önceki yılın Aralık

ayına göre %18,43, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,76 artış gerçekleşti.

Türkiye Ekonomisi



İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ- EKİM 2021

Hanehalkı İşgücü Araştırması'nda 2021 Ocak ayından itibaren, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile eş zamanlı olarak; Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 19.

Çalışma İstatistikçileri Konferansı (ICLS) kararlarına ve ilgili AB tüzüğüne uyum sağlamak amacıyla yeni düzenlemelere geçilmiştir. 19. ICLS ile birlikte

işgücü piyasasındaki gelişmeleri daha iyi takip edebilmek amacıyla, istihdam ve işsizliğe ek olarak tamamlayıcı göstergeler tanımlanmıştır. AB İstatistik

Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanmakta olan bu tamamlayıcı göstergelere bültende yer verilmeye başlanmıştır. Üçer aylık hareketli ortalamalar olarak

aylık yayımlanan işgücü istatistikleri, 2021 yılından itibaren bağımsız aylık tahminler olarak yayımlanmaya başlanmıştır. Yeni düzenlemelere ilişkin ayrıntılı

bilgiye metaveriden ulaşılabilir. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 75 bin kişi

azalarak 3 milyon 717 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puanlık azalış ile %11,2 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Ekim ayında

bir önceki aya göre 180 bin kişi artarak 29 milyon 581 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile %46,2 oldu.  İşgücü 2021 yılı Ekim ayında bir önceki

aya göre 104 bin kişi artarak 33 milyon 297 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile %52,0 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu kapsayan

genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak %20,1, istihdam oranı 0,3 puanlık artışla %33,4 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma

oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak %41,8 seviyesinde gerçekleşti. Ekim ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım

sektöründe 33 bin kişi, hizmet sektöründe 211 bin kişi artarken sanayi sektöründe 58 bin kişi, inşaat sektöründe 4 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin

%17,0'ı tarım, %21,5'i sanayi, %6,1'i inşaat, %55,4'ü ise hizmet sektöründe yer aldı. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl

işgücü oranı 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 1 puan artarak %22,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,6 iken,

potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,7 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,1 puan azalarak %10,7 oldu. İşsiz

sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 384 bin kişi azalarak 3 milyon 623 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 3,6 puan

artarak %47,2 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 802 bin kişi artarak 30 milyon 217 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı ayına

göre 3,0 puan artarak %52,9 oldu. İşgücüne katılan sayısı 2 milyon 418 bin kişi artarak 33 milyon 840 bin kişi olarak gerçekleşti. Ekim ayında sosyal

güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2,3

puan azalarak %29,5 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,6 puan azalarak %18,1 oldu.

Türkiye Ekonomisi



İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ- EKİM 2021

Türkiye Ekonomisi



SANAYİ ÜRETİMİ / EKİM 2021

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı)

incelendiğinde, 2021 yılı Ekim ayında madencilik

ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın

aynı ayına göre %9,2, imalat sanayi sektörü

endeksi %9,2 ve elektrik, gaz, buhar ve

iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi

%3,5 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde,

2021 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı

sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,3

azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %0,7 ve

elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve

dağıtımı sektörü endeksi %0,1 arttı. 

Türkiye Ekonomisi



KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ- KASIM 2021

Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %59,0 artarak 178 bin 814 oldu. Konut satışlarında İstanbul 31

bin 706 konut satışı ve %17,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 17 bin 117 konut satışı ve %9,6 pay ile Ankara, 11

bin 116 konut satışı ve %6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 36 konut ile Hakkari, 65 konut ile Ardahan ve

98 konut ile Bayburt oldu. Konut satışları Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,2 azalışla 1 milyon 265 bin 353

olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %61,0 artış göstererek 39 bin 366

oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %22,0 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları

ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %55,4 azalışla 249 bin 270 oldu.

Türkiye Ekonomisi



BÜTÇE DENGESİ-  KASIM 2021

2021 yılı Kasım ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 135,8 milyar TL, bütçe gelirleri 167,8 milyar TL ve bütçe fazlası 32

milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 120,4 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 47,3 milyar TL olarak

gerçekleşmiştir. Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Kasım ayında 13 milyar 430 milyon TL fazla vermiş iken 2021 yılı Kasım

ayında 31 milyar 999 milyon TL fazla vermiştir. 2020 yılı Kasım ayında 22 milyar 922 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken

2021 yılı Kasım ayında 47 milyar 318 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir.

Türkiye Ekonomisi



DIŞ TİCARET / EKİM 2021

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021

yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %20,1 artarak 20 milyar 792 milyon dolar, ithalat %12,8 artarak 22 milyar 230 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,9 artarak 181 milyar 673 milyon dolar, ithalat

%22,5 artarak 215 milyar 533 milyon dolar olarak gerçekleşti. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Ekim ayında %19,8 artarak 16 milyar

410 milyon dolardan, 19 milyar 659 milyon dolara yükseldi. Ekim ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %5,9 artarak 15 milyar 611 milyon

dolardan, 16 milyar 533 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Ekim ayında 3 milyar 126 milyon dolar olarak

gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %13,0 artarak 36 milyar 193 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı

%118,9 oldu. Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %40,1 azalarak 2 milyar 399 milyon dolardan, 1 milyar 438 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ekim ayında %87,8 iken, 2021 Ekim ayında %93,5'e yükseldi. Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığı %15,9 azalarak 40

milyar 275 milyon dolardan, 33 milyar 860 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Ekim döneminde %77,1 iken, 2021 yılının aynı

döneminde %84,3'e yükseldi. Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Ekim ayında imalat sanayinin payı %95,0, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün

payı %3,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,5 oldu. Ocak-Ekim döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,6,

tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,8 oldu. Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre

ithalatta, 2021 Ekim ayında ara mallarının payı %79,4, sermaye mallarının payı %12,0 ve tüketim mallarının payı %8,6 oldu. İthalatta, 2021 Ocak-Ekim

döneminde ara mallarının payı %76,9, sermaye mallarının payı %13,4 ve tüketim mallarının payı %9,5 oldu. Ekim ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı.

Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 692 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 306 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 223 milyon dolar ile Birleşik Krallık,

1 milyar 131 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 104 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,1'ini oluşturdu. İthalatta Çin ilk

sırayı aldı. Ekim ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 525 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 434 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 509 milyon

dolar ile Almanya, 1 milyar 58 milyon dolar ile ABD, 945 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38,1'ini oluşturdu. Yüksek

teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %2,7 oldu. Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı

dönemine göre %34,2 artarak 172 milyar 303 milyon dolar, ithalat %23,0 artarak 207 milyar 342 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Ekonomisi



DIŞ TİCARET / EKİM 2021

İhracat, ithalat ve dış ticaret dengesi, Ekim 2021

Türkiye Ekonomisi



TURİZM / OCAK-EKİM 2021

2021 yılı Ekim ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %99,25 artış kaydedilmiştir. Emniyet

Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2021 yılı Ekim ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı

ayına göre %99,25 oranında bir artış göstererek 3 471 540 olmuştur. Ekim ayında ülkemize gelen 3 471 540 yabancı

ziyaretçinin 10 075 ( % 0,29 ) günübirlikçidir. Ekim ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır

kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti: 

1-Antalya %44,69 (1 551 552 )

2-İstanbul %33,21 ( 1 152 771 )

3-Edirne %7,03 ( 244 002 )

4-Muğla %4,40 ( 152 709 )

5-İzmir %2,41 ( 83 580 )

Türkiye Ekonomisi



CARİ DENGE / EKİM 2021

2021 yılının Ekim ayında ihracat 20,8 milyar dolar, ithalat ise 22,2 milyar dolar seviyesinde kaydedildi.

Ekim ayında dış ticaret açığı 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ekim ayında motorlu kara taşıtlar ihracatında yüzde 8,9 azalırken; enerji ithalatında yüzde 159,3 oranında artış yaşanmıştır.

Eylül ayı ihracat miktar endeksi yüzde 16,3 artmış, ithalat miktar endeksi ise yüzde 9,2 oranında azalmıştır.

Eylül ayında ihracat fiyatlarında yüzde 11,8; ithalat fiyatlarında ise yüzde 23,4 artış gözlenmiştir.

Dış ticaret haddi ise bir önceki yılın aynı ayına göre 9,1 puan düşerek 88,4 seviyesine gerilemiştir.

Eylül ayı itibariyle, cari işlemler dengesi 1.674 milyon dolar fazla verdi.

On iki aylık cari işlemler açığı ise Eylül ayı itibarıyla 18,7 milyar dolar seviyesindedir.

Eylül ayında doğrudan yabancı yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımlar kaynaklı net sermaye girişleri sırasıyla 1.085,

1.212 ve 376 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Türkiye Ekonomisi



EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ/ 

ARALIK 2021

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından

hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven

endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre %3,1 oranında azaldı;

Kasım ayında 71,1 olan endeks, Aralık ayında 68,9 oldu. Geçen 12

aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu

endeksi Kasım ayında 56,1 iken, Aralık ayında %3,6 oranında

azalarak 54,1 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin

maddi durum beklentisi endeksi Kasım ayında 68,9 iken, Aralık

ayında %5,3 oranında azalarak 65,2 oldu.  Gelecek 12 aylık

döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Kasım

ayında 68,2 iken, Aralık ayında %2,2 oranında azalarak 66,7 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı

tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Kasım

ayında 91,4 iken, Aralık ayında %1,9 oranında azalarak 89,6 oldu.

Türkiye Ekonomisi



TR61 BÖLGESİ
(ANTALYA,
BURDUR,
ISPARTA)

İSTİHDAM VE
İŞSİZLİK
RAKAMLARI

ARALIK 2021

Bölge Ekonomisi



TURİZM/ EKİM 2021

2021 yılı Ocak-Ekim döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %87,98 artış kaydedilmiştir. 2021 yılı

Ocak-Ekim döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %87,98 artış göstererek 21 055 764 olmuştur.

2021 yılı Ocak-Ekim döneminde Ülkemize gelen 21 055 764 yabancı ziyaretçinin 76 268 (% 0,36) günübirlikçidir. Ocak-Ekim döneminde

Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde

gerçekleşti.

1-Antalya %39,49 (8 315 680 )

2-İstanbul %33,16 (6 982 691 )

3-Edirne %9,73 (2 049 734 )

4-Muğla %4,85 (1 021 768 )

5-İzmir %2,71 (569 646 )

Bölge Ekonomisi

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



KONUT SATIŞI / ANTALYA/ KASIM
2021

Yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında bir önceki

yılın aynı ayına göre %48,4 artarak 7 bin 363 oldu. Toplam

konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı

%4,1 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2

bin 922 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin

917 konut satışı ile Antalya, 428 konut satışı ile Ankara izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Kasım döneminde ise

bir önceki yılın aynı dönemine göre %39,4 artarak 50 bin 735

oldu. Kasım ayında İran vatandaşları Türkiye'den bin 406

konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla bin 75 konut ile

Irak, 836 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

Bölge Ekonomisi



ANTALYA OSB ENERJİ
TÜKETİMİ

Antalya OSB 2021 KASIM dönemi Elektrik-Su-

Doğalgaz Tüketim bilgileridir.

Elektrik- 47.153.360,17 kWh

Su- 651.271,00 m³
Doğalgaz- 3.728.321,58 Sm³

Bölge Ekonomisi



ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI

Bölge Ekonomisi

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

Karşılıksız Çeklerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı - Ekim 2021 (Adet)



ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI

Protesto Edilen Senetlerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı - Ekim 2021 (Adet)

Bölge Ekonomisi

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



ÇEK, SENET VE KREDİ KULLANIMI

Nakdi Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı (Bin TL) - Ekim 2021

Bölge Ekonomisi



ANTALYA SEKTÖREL İHRACAT PERFORMANSI



TARIM- KASIM 2021

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Kasım ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı. Kasım ayında miktar endeksleri,

domateste 72, sebzede 86 ve meyvede 80 olarak, fiyat endeksleri ise domateste 217, sebzede 313 ve meyvede 369 olarak gerçekleşti.

Kasım ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste % 183.20, sebzede % 90.57 ve meyvede ise % 1.10 arttı. Geçen yılın

aynı ayına göre (yıllık) ise domateste % 38.22, sebzede % 43.46 ve meyvede ise % 36.17 artış kaydetti. Miktar endekslerindeki değişimler,

geçen ayların aksine Kasım ayında artış gösterirken, bu artışlar fiyat endekslerine düşüş yönünde değişimler olarak yansıdı. Fiyat

endekslerinde ise domates, geçen yılın Kasım ayına göre (yıllık) % -26.25 azalırken, bu azalış son 6 yılın en düşük ikinci Kasım ayı değişimi

oldu. Kasım ayı itibariyle yıllık gerçekleşmelerde sebze miktar endeksindeki % 43.46’lık artışa karşılık fiyat endeksi % 3.10’luk artış gösterdi.

Bu artış, son 6 yılın en düşük üçüncü Kasım ayı artışı oldu.

Bölge Ekonomisi
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ABD’de tüketici güveni Aralık’ta beklentilerin üzerinde arttı. Türk lirasındaki değer kazancı dün de devam etti. Dün ABD’de

açıklanan nihai verilere göre, ülke ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak %2,3 ile daha önce açıklanan %2,1

düzeyinin bir miktar üzerinde büyüdü. Bu dönemde koronavirüs vaka sayılarındaki artış, devam eden küresel tedarik zinciri

sorunları ve kamunun yardım ödemelerindeki düşüş ekonomik büyümeyi baskıladı. ABD’de tüketici güveni endeksi Aralık’ta

bir önceki aya göre 3,9 puan artarak 115,8 düzeyine yükseldi. Tüketici güveninde yılın son ayında da devam eden iyileşme,

artan vakalara ve mali teşviklerin azalmasına karşın ekonominin 2022’de genişlemeye devam edeceği beklentisine işaret etti.

Kasım ayında ikinci el konut satışları aylık bazda %1,9 artışla 6,46 milyon adet düzeyinde gerçekleşti. Öte yandan, ülkede

yüksek fiyatlar nedeniyle konut piyasasındaki sıkılığın devam ettiği izleniyor. Dün ABD borsaları günü yükselişlerle tamamladı.

Bu sabah Asya piyasalarında da alıcılı bir görünüm hakim. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), “yenilenmiş

ürün” kapsamındaki cep telefonu satış fiyat limitlerinde ve taksit sınırlarında değişiklik yaptı. Buna göre, banka kartları ve kredi

kartları için yenileme merkezi veya yetkili satıcı niteliğinde olması kaydıyla, "yenilenmiş ürün" niteliğinde olan cep telefonu

alımlarında taksit süresi; fiyatı 5 bin TL altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 6

ay olarak belirlendi. Ayrıca, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde

dikkate alınan 3 bin 500 TL üst sınır 5 bin TL'ye yükseltildi. Söz konusu vade sınırı, fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları

için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 3 ay olarak belirlendi. BIST-100 endeksi dün %4,6 oranında

gerileyerek satıcılı seyrini üst üste dördüncü günde de sürdürdü. Hafta başından bu yana %27 gerileyen USD/TL kuru dün

kapanışta 12 düzeyinin altına indi. Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS risk primi ise 14 baz puan azalarak 588 puan düzeyinde

gerçekleşti. Bugün küresel piyasalarda ABD’de Kasım ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri ile yeni konut satışları verileri öne

çıkıyor. Yurt içinde ise TCMB geçen hafta Perşembe günü gerçekleştirdiği para politikası toplantısının özetini yayımlayacak. 
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