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“Faizin Yükselmemesi için Enflasyonun Kontrolü Zorunlu”
FED 2006’dan bu yana ilk kez faiz oranını artırdı. Böylece ABD kaynaklı likidite
bolluğu dönemi sona erdi. Faiz artışının devam edecek olması ile birlikte, küresel
ölçekte doların fiyatı daha da yükselecek. Türkiye de para çıkışı yaşanacak ülkeler
arasında sayılıyor. Likidite bolluğu dönemine özgü borçla büyüme yönteminin artık
uygulanamayacağı, yatırım ve ihracat temelli büyüme dönemine girildiği görülüyor.
Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte %4; ilk dokuz ayda %3,4 büyüdü. Büyüme
tüketim artışından kaynaklandı. Yatırımlar üçüncü çeyrekte azalırken, ilk dokuz
aydaki artış oranı toplam büyüme oranının gerisinde kaldı. Üçüncü çeyrekte büyüme
hızı ekonomi genelinde arttı, buna karşılık sanayinin büyüme hızı tempo kaybetti.
Sanayi üretimi Ekim ayında Eylül ayına göre değişmezken, Ekim 2014’e göre önemli
ölçüde arttı. Özellikle dayanıklı tüketim malı imalatı sektöründeki üretim ve ciro
artışının devam etmesi, yılın son çeyrek büyüme oranını yukarı çekebilir.
2015 Eylül döneminde işsizlik oranı azaldı, istihdam oranı arttı. Sanayi istihdamının
toplam istihdamdaki payı azalmaya devam etti.
Dış ticaret hacmindeki daralmada ihracattaki düşüş kadar, ithalattaki hızlı azalış da
önemli rol oynadı. 2015 yılında ihracat sadece Ekim ayında arttı. Ancak ilk on ayda
bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,2 oranında geriledi.
Yıllık cari açık 38,1 milyar dolara geriledi. Parasal olmayan altın net ihracatı bu
azalışta etkili oldu. Turizm gelirleri zayıfladı. Portföy yatırımları yılın on aylık
döneminde 11,6 milyar dolar azaldı. Yabancıların DİBS talebi 2013’ten bu yana
sürekli geriliyor. 2015 yılında cari açığın ana finansman kaynağı net hata noksan
kalemi oldu; on ayda cari açığın %44’ünü karşıladı.
TCMB 2016 yılına ilişkin enflasyon beklentisi konusunda kötümser bir tablo çizdi.
2015 yılında fiyat istikrarının sağlanamamış olması bu duruma kaynaklık etti. TCMB,
2016 yılında asgari ücretin enflasyonu 1,5 puan artıracağını tahmin ediyor.
Gıda ve alkolsüz içecekler grubu enflasyonu ortalama enflasyonun üzerinde
gerçekleşti. Rusya’ya sebze-meyve ihracatının durması kısa vadede gıda fiyatlarında
gerileme yaratabilir ancak orta vadede enflasyonda kalıcı bir gerilemeye neden
olması beklenmiyor.
TCMB, dünya emtia fiyatları düşük düzeyde seyrederken ve likidite bolluğu sürerken
döviz kurunda istenilen stabiliteyi sağlayamadı. Beklentilerde istikrar olmaması da
bu durumu etkiledi. FED’in faiz artırımına rağmen, TCMB’nin faiz oranlarını
artırmaması, olası döviz kuru hareketlenmelerine karşılık Bankanın pasif bir politika
yürüteceğine işaret ediyor.
FED’in faiz oranını artırması ile enflasyon daha kritik bir değişken haline geldi. Öyle
ki, TCMB’nin enflasyon hedefini tutturması gerekiyor. Aksi halde, döviz kuru artışı
kaçınılmaz olacağından, faiz oranlarında artış yapmak zorunda kalacak.
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DÜNYA EKONOMİSİ:

ABD Merkez Bankası (FED) bir yıldır konuşulan faiz oranı artışını %0,25
oranında yaparak, politika faiz oranı da %0,50’ye yükseltmiştir. Bu 2006
yılından sonra FED tarafından yapılan ilk faiz oranı artışıdır. FED, politika faiz
oranının yılda dört kez artırılacağını, ikinci artırımın Mart 2016’da
yapılacağını bildirmiştir.
FED’in faiz oranı artışının bu kadar önemli olmasının nedeni, ABD’nin dünya ekonomisinin
yaklaşık %25’ini oluşturması ve dünyada merkez bankaları tarafından tutulan toplam
rezervlerin %70’inin ABD Doları cinsinden olmasıdır.
Faiz oranı artışı ile ABD kaynaklı likidite bolluğu sona ermiştir. Bu, küresel
ölçekte doların fiyatının daha yüksek olacağını ifade etmektedir. Faiz oranının
artması ile birlikte kriz sonrası gelişmiş ülkelerin unuttuğu bir kavram olan
“enflasyon” yeniden gündeme girmiştir.
Yükselen ekonomiler bu artışa farklı tepkiler verecektir. Bu noktada elbette
makro-ekonomik temel göstergeler belirleyici olacaktır. Ülkelerin cari açık, bütçe açığı
oranı, resmi rezerv düzeyi, bankaların açık pozisyonu, özel sektör ve kamu borç stoku oranı
temel belirleyiciler olarak karşımıza çıkmaktadır. FED’in söz konusu kararından sonra söz
konusu göstergeler açısından sorun yaşayan ülkelerden sermaye çıkışı başlayacaktır.
IMF iktisatçıları Eugenio Cerutti, Stijn Claessens ve Damien Puy tarafından 2015 Eylül
ayında yapılan çalışmada Brezilya, Güney Afrika, Endonezya ve Türkiye, hisse
senedi ve tahvil piyasaları ile bankalardan para çıkışı yaşanacak ülkeler olarak
belirtilmiştir. Likidite bolluğu dönemine özgü borçla büyüme yönteminin artık
uygulanamayacağı, yatırım ve ihracat temelli büyüme dönemine girildiği
değerlendirilmektedir.
TÜRKİYE EKONOMİSİ:
Türkiye ekonomisi 2015 yılının üçüncü çeyreğinde %4, ilk dokuz aylık dönemde
%3,4 büyümüştür. GSYH ABD doları cinsinden ilk dokuz ay döneminde 545
milyar 946 milyon düzeyinde gerçekleşmiştir. Üretim yöntemi ile sabit fiyatlarla
hesaplanan GSYH’ya göre üçüncü çeyrekte tarım sektörü %11,1; sanayi sektörü %1,5 ve
hizmetler sektörü %5 oranında büyüme performansı göstermiştir. Sanayi sektörü içinde yer
alan imalat sanayi %1,3; inşaat sektörü %1,9 oranında büyümüştür (Grafik 1). Büyüme hızı
ekonomi genelinde artmış, buna karşılık sanayinin büyüme hızı tempo kaybetmiştir.
Üçüncü çeyrekte harcama yöntemine göre ise %4’lük büyümenin %2,68’i hanehalkı (yerleşik
ve yerleşik olmayan) ve devletin yaptığı tüketimden gelmiştir. Tüketimde en yüksek büyüme
oranı %7,8 ile kamu kesimince gerçekleştirilmiştir. Yılın üçüncü çeyreğinde iç talebin
büyümeye katkısı %2,58 olurken, ihracatın katkısı ancak %0,09 düzeyinde kalmıştır.
Yatırımlarda ise gerileme olmuştur; katkısı negatiftir (-0,10 puan). İç ve dış talep toplamının
büyümeye katkısı %2,67 düzeyinde kalmıştır. Geriye kalan kısım ise stok artışından
kaynaklanmıştır.
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Grafik 1: GSYH Sektörel Büyüme Hızları , 2014-2015
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Kaynak: TÜİK veri tabanı kullanılarak hazırlanmıştır.
Yılın ilk dokuz aylık döneminde büyüme tüketime dayalı olmuş, %3,3’lük
yatırım artış oranı toplam büyüme oranının gerisinde kalmıştır.
Sanayide Üretim ve Ciro:
Ekim ayında Mevsim ve Takvim Etkisinden Arındırılmış Sanayi Üretimi Eylül
ayına göre önemli bir değişme göstermemiş, %0,1 oranında artmıştır. Üretim, alt
sektörlerden madencilikte %4,1; imalat sanayiinde %0,3 artarken, enerjide %2,8 azalmıştır.
Ana sanayi grupları içinde en yüksek üretim artışı sağlayan sektörler %4,2 ile dayanıklı
tüketim malı ve %2,2 ile ara malı imalatı olmuştur. Ekim ayında üretim dayanıksız tüketim
malı sektöründe %2,7; enerjide %1,8 düşmüştür.
Mevsim ve Takvim Etkisinden Arındırılmış Sanayi Üretim endeksinde yer alan imalat sanayi
alt sektörleri içinde üretim hacmini bir önceki aya göre en fazla artıran sektör %26,5 ile
bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerin imalatı olmuştur. Bu sektörü %16,2’lik artış ile
makine kurulumu, onarımı ve %15,4 ile diğer ulaşım araçlarının imalatı izlemiştir.
Grafik 2a: Toplam Sanayi ve Dayanıklı
Tüketim Malı Üretim Endeksi
(Takvim Etkisinden Arındırılmış)

Grafik 2b:Toplam Sanayi ve Dayanıklı
Tüketim Malı Endeksi
(Mevsim ve Takvim Etkisinden
Arındırılmış)
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Takvim Etkisinden Arındırılmış Sanayi Üretim Endeksine göre ise sanayi
üretimi Ekim 2015’te, 2014’ün aynı ayına göre %4,6 oranında yükselmiştir.
Üretim, alt sektörlerden madencilikte %0,5 azalırken, imalat sanayiinde %5; enerjide %4,1
artmıştır. Ana sanayi grupları içinde en yüksek üretim artışı sağlayan sektör %11 ile sermaye
malı imalatı olmuştur. Bu sektörü %5,5 ile dayanıklı tüketim malı imalatı, %4,3 ile ara malı
imalatı, %3,3 ile enerji ve %1,2 ile dayanıksız tüketim malı imalatı sektörleri takip etmiştir.
Ekim 2015’te Mevsim ve Takvim Etkisinden Arındırılmış Sanayi Ciro Endeksi
Eylül ayına göre %2,7 oranında düşmüştür. Ciro, alt sektörlerden madencilikte %7,3
artarken, imalat sanayiinde %2,9 azalmıştır. Ekim ayında ana sanayi grupları içinde
dayanıklı tüketim malı imalatı dışındaki tüm sektörlerde ciro azalmıştır. En fazla ciro kaybı
%5,3 ile ara malı imalatında görülmüştür. Dayanıklı tüketim malı imalatı sektöründeki ciro
artışı ise %3,9 düzeyinde gerçekleşmiştir.
İmalat Sanayi Mevsim ve Takvim Etkisinden Arındırılmış Sanayi Ciro Endeksinde en yüksek
artış %27,8 ile tütün ürünleri imalatında görülmüştür. En yüksek düşüş %17,8 ile diğer
ulaşım araçlarının imalatında görülmüştür.
Ekim ayında Takvim Etkisinden Arındırılmış Sanayi Ciro Endeksi 2014 yılı
Ekim ayına göre %11,5 oranında yükselmiştir. Alt sektörlerden madencilikte
ciro %2,4 azalırken, imalat sanayiinde %12 artmıştır. Ana sanayi grupları
kapsamında ciro sadece enerjide azalmıştır. Enerjide ciro kaybı %13,8 olmuştur. Diğer ana
sanayi gruplarında sermaye malı imalatı %27,8; dayanıklı tüketim malı imalatı %20,5;
dayanıksız tüketim malı imalatı %11,8 ve ara malı imalatı %7,2 oranında ciro artışı elde
etmiştir.
Sanayi üretimi Ekim ayında bir önceki aya göre değişmezken, 2014 Ekim ayına
göre önemli ölçüde artış kaydetmiştir. Özellikle dayanıklı tüketim malı imalatı
sektöründeki üretim ve ciro artışının devam etmesini, yılın son çeyrek büyüme
oranını yukarı çekecek bir gelişme olarak görülebilir (Grafik 2a ve 2b).
İstihdam ve İşsizlik:
2015 yılı Eylül döneminde işgücüne katılma oranı artmaya devam etmiştir.
2014 yılı Eylül ayında %51,1 olan oran 2015 yılında 1 puanlık artışla %52,1’e
yükselmiştir. Son bir yılda işgücü piyasasına 1 milyon 26 bin kişi daha katılmış ve toplam
işgücü 30 milyon 259 bin kişiye ulaşmıştır. Bu dönemde erkeklerde işgücüne katılma oranı
0,8 puanlık artışla %72,5’e; kadınlarda ise 1,2 puanlık artışla %32,3’e ulaşmıştır.
2015 Eylül döneminde işsiz sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 39 bin
kişi artarak 3 milyon 103 bin kişiye ulaşmıştır. İşsizlik oranı 0,2 puan azalarak
%10,3’e; tarım dışı işsizlik oranı 0,3 puan azalarak %12,4’e gerilemiştir. Genç
işsizlik oranı ise 0,6 puan azalmasına rağmen %18,5 gibi yüksek bir
düzeydedir.
İstihdam edilenlerin sayısı, yıllık bazda 987 bin kişi artarak 27 milyon 156 bin kişiye
ulaşmıştır. İstihdam oranı 1 puan artmış ve %46,8 olmuştur. İstihdam artışının 200 bin
kişisi tarım sektöründe, 786 bin kişisi tarım dışı sektörlerde yaratılmıştır. Çalışanların
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%21,5’i tarım, %19,6’sı sanayi, %7,5’i inşaat ve %51,4’ü ise hizmetler sektöründe istihdam
edilmiştir.
Sanayinin ülkemiz istihdamındaki payı azalmaya devam etmiş, %20,3’ten
%19,6’ya gerilemiştir.
Kayıt dışı istihdam 0,9 puan azalmakla birlikte, %34,8 gibi yüksek bir düzeydedir.
Ödemeler Dengesi:
Ekim ayında dış ticaret hacmi 2014 yılının aynı ayına göre %5,8 oranında
azalmıştır. Ocak-Ekim döneminde ise 2014 yılının aynı dönemine göre dış
ticaret hacmindeki düşüş %11,1’i bulmuştur. İlk on ayda dış ticaret hacmindeki
daralmada ihracattaki düşüş kadar, ithalattaki hızlı azalış da önemli rol
oynamıştır.
2015 yılında ihracat ilk defa Ekim ayında artmıştır. İhracat geçen yılın Ekim
ayına göre %3,1 oranında artış kaydetmiş ise de, Ocak-Ekim döneminde
ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %8,2 oranında düşerek, 131 milyar 274
milyon dolardan, 120 milyar 505 milyon dolara gerilemiştir.
2015 yılında dış ticaretteki daralmada ithalatın payı ihracattan daha fazla
olmuştur. İthalat Ekim ayında %11,9; Ocak-Ekim döneminde ise %13 oranında düşerek,
199 milyar 4 milyon dolardan, 173 milyar 231 milyon dolara inmiştir.
İthalattaki hızlı düşüş dış ticaret dengesine en azından rakamsal olarak olumlu
yansımıştır. Dış ticaret açığı Ekim ayında %42,5’lik azalış ile 3 milyar 621
milyon dolara kadar gerilemiştir. Ocak-Ekim 2015 döneminde ise 2014 yılının aynı
dönemine göre %22,2 oranında azalarak, 52 milyar 726 milyon dolar düzeyinde
gerçekleşmiştir. Böylece ihracatın ithalatı karşılama oranı da %78,6’ya kadar
yükselmiştir.
İhracattaki artışta AB’ne yapılan ihracatın etkisi olmuştur. Ekim ayında
Avrupa Birliği’ne yapılan ihracat %10,7 oranında artarak 6 milyar 288 milyon
dolara ulaşmıştır. Ocak-Ekim 2015 döneminde ise bu kapsamdaki ihracat %7,7
oranında azalarak, 53 milyar 028 milyon dolara gerilemiştir. Buna rağmen
AB’nin ihracattaki payı 2014 Ekim ayında %44,1 iken, 2015 Ekim ayında
%47,3’e yükselmiştir.
2015 yılı Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 320 milyon dolar ile Almanya
olurken, bu ülkeyi 986 milyon dolar ile İngiltere, 870 milyon dolar ile Irak ve 707 milyon
dolar ile İtalya izlemiştir. İthalatta ise ilk sırayı 2 milyar 270 milyon dolar ile Çin almıştır.
Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 820 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 517 milyon dolar ile
Rusya ve 925 milyon dolar ile İtalya izlemiştir.
Dış ticaret açığındaki düşüş doğal olarak cari işlemler açığını da etkilemiştir. 2015 yılı
Ekim ayında cari işlemler açığı, 2014 yılının Ekim ayına göre 2 milyar 176
milyon dolar azalarak 133 milyon dolara kadar gerilemiştir. Yıl bazında da cari
açık 38 milyar 109 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir.
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Grafik 4: Cari Açığın Kaynakları
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Kaynak: TCMB veri tabanı kullanılarak hazırlanmıştır.
Cari açığın düşmesinde parasal olmayan altın net ihracatının Ekim ayında 478
milyon dolara, Ocak-Ekim döneminde de 4 milyar 378 milyon dolara ulaşması
etkili olmuştur. 2015 yılında seyahat gelirlerinin (turizm) cari açığı
düşürmedeki gücü zayıflamıştır. Ocak-Ekim 2015 döneminde bu kalemden elde edilen
gelir 2014 yılının aynı dönemine göre %11,5 oranında azalmış ve 19 milyar 656 milyon
dolara inmiştir (Grafik 4).
Grafik 5: Yabancıların DİBS Stoku, 2013-2015 (Milyon ABD Doları)
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Kaynak: TCMB veri tabanı kullanılarak hazırlanmıştır.
Ekim ayında cari açığın finansman kaynaklarından doğrudan yatırımlar 2014
yılının aynı ayına göre 158 milyon dolar azalarak 367 milyon dolar olmuştur.
Ocak-Ekim döneminde doğrudan yabancı sermaye girişi ise %61,6 oranında
artmış ve 9 milyar 86 milyon dolara ulaşmıştır.
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Ekim ayında portföy yatırımlarında 147 milyon dolarlık giriş olmuş ise de yılın
ilk on ayında bu kalemden 11 milyar 550 milyon dolarlık çıkış yaşanmıştır.
Burada altı çizilmesi gereken bir başka nokta da yabancıların DİBS talebinin
2013 yılından bu yana sürekli bir biçimde azalmasıdır (Grafik 5).
Grafik 6: TCMB Net Rezervi
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Kaynak: TCMB veri tabanı kullanılarak hazırlanmıştır.
2015 yılında cari açığın asıl finansman kaynağı net hata noksan kalemi
olmuştur. Bu kalemden Ekim ayında 2 milyar 136 milyon dolarlık çıkış olmakla
birlikte, Ocak-Ekim dönemindeki giriş 11 milyar 203 milyon dolara ulaşmıştır.
Bu da cari açığın %44’üne karşılık gelmektedir. Ekim ayında TCMB rezervleri 1
milyar 197 milyon dolar azalmıştır (Grafik 6).
Para ve Maliye Politikası:
2015 yılı Kasım ayında bütçe yine fazla vermiştir. Ancak geçen yılın aynı ayına
göre bütçe fazlası %77,8 oranında azalarak 798 milyon TL’ye gerilemiştir.
Kasım ayında faiz dışı bütçe fazlası da geçen yıla göre %31,2 oranında azalarak
4 milyar 667 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir.
2015 yılı Kasım ayında bütçe gelirleri 2014 yılının Kasım ayına göre %11,7
oranında artarak 43,8 milyar TL’ye, bütçe giderleri de %20,8 oranında artarak
43 milyar TL’ye erişmiştir. Bütçe giderlerinin %35’ini oluşturan cari
transferler Kasım ayında %32,9 oranında artmıştır. Bu artışta sosyal güvenlik
sistemindeki açıklar ile özellikle seçimlere yönelik artan kamu harcamaları
etkili olmuştur. Kasım ayında ekonomideki harcama eğilimi açısından sinyal
niteliğinde olan KDV, ÖTV ve ithalattan alınan KDV gelirlerinin tümü yükseliş
göstermiştir.
2015 yılı Ocak-Kasım döneminde merkezi yönetim bütçe açığı 2014 yılı OcakKasım dönemine göre %52,1 oranında azalarak 5 milyar 429 milyon TL’ye
gerilemiştir. Bu dönemde faiz dışı bütçe fazlası da %23,5 oranında artarak 45
milyar 842 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamlar 2015 yılında mali
disipline bağlı kalındığının açık işaretleridir.
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TCMB’nin temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu çerçevede, Orta Vadeli Program
hazırlık sürecinde Hükümet ile varılan mutabakatla, 2018 yılı enflasyon hedefi de %5
düzeyinde belirlenmiştir. TCMB enflasyonda belirsizlik aralığını, önceki yıllarda olduğu gibi
her iki yönde 2 puan olarak korumuştur.
TCMB’nin 2016 Yılı Faiz ve Kur Politikası belgesine göre, 2013 Mayıs sonrası
dönemde Türk Lirasında yaşanan değer kaybı, enflasyonu ve enflasyon
beklentilerini olumsuz etkilemiştir. TCMB 2016 yılında da “yurtiçi ve küresel
piyasalara ilişkin belirsizliklerin döviz kuru üzerindeki etkileri ile gıda
fiyatlarındaki seyrin yanında, ücret gelişmelerinin enflasyon ve enflasyon
beklentileri üzerindeki yansımalarının enflasyon görünümü açısından
belirleyici olacağının” altını çizmiştir.
Başkan Başçı yaptığı basın toplantısında 2016 yılında uygulanacak asgari
ücretin enflasyon oranını 1,5 puan artıracağını tahmin ettiklerini belirtmiştir.
Bankanın 2016 yılında enflasyon konusunda üstü kapalı olarak kötümser bir
tablo çizmesinin altında 2015 yılında fiyat istikrarın sağlanamamış olması
yatmaktadır. Bu tablo Kasım ayında da kısmen sürmüştür.
Kasım ayında TÜFE, Ekim ayına göre %0,67 oranında yükselmiştir. Enflasyon
oranı yıllık bazda ise %8,10 olmuştur. Kasım ayında enflasyon oranı hız
kesmekle birlikte yine de beklentilerin üzerinde kalmıştır. TÜFE yükseliş
eğilimini korumuştur. TÜFE mal grupları içinde en yüksek aylık fiyat artışı %5,37 ile
giyim ve ayakkabıda görülmüştür. Bu grubu %1 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %0,66 ile ev
eşyası ve %0,54 ile konut izlemiştir. Fiyatı en fazla düşen mal grubu ise %0,78 ile ulaştırma
olmuştur.
Yıllık bazda ise geçen yılın Kasım ayına göre fiyatı en yüksek artan grup %13,44 ile lokanta
ve oteller olmuştur. Bu grubu %11,41 ile eğlence ve kültür, %11,37 ile çeşitli mal ve hizmetler,
%10,50 ile ev eşyası ve %9,51 ile gıda ve alkolsüz içecekler izlemiştir.
Gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık enflasyon %1; yıllık enflasyon oranı %9,51
düzeyine çıkarak, ortalama enflasyonun üzerinde kalmıştır. Yıllık %8,10 olan
enflasyonun %2,31’lik kısmı gıda ve alkolsüz içeceklerden gelmektedir. Bu kalemi %1,01 ile
konut ve %0,94 ile lokanta ve oteller izlemektedir. Gıda ve alkolsüz içecekler grubu
enflasyonun %29’unu oluşturmaktadır.
Kasım ayında TÜFE içinde yer alan 426 maddeden, 49 maddenin ortalama fiyatlarında
değişme olmazken, 289 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 88 maddenin ortalama
fiyatlarında ise düşüş görülmüştür.
Rusya ile yaşanan kriz sonrası sebze-meyve ihracatının durması, yurt içinde
bunların arzını artıracağı için kısa vadede geçici olarak gıda fiyatlarını
düşürebilir. Ancak bunun orta vadede, enflasyonda ciddi ve kalıcı bir
gerilemeye neden olma ihtimali zayıf görünmektedir.
Kasım ayında Yİ-ÜFE Ekim ayına göre %1,42 düşerken, 2014 yılının Aralık ayına göre
%6,06, Kasım ayına göre %5,25 ve on iki aylık ortalamalara göre %5,33 yükselmiştir. Yİ8
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