
Bülten Bülten 
NİSAN

2021
2

A 17 

HAFTALIK

TURHAL TİCARET VE SANAYİ ODASI HAFTALIK YAYIN ORGANI

HAFTALIK

HAFTA:17
29 Mart/02 Nisan 2021

Türkiye - Afganistan 
Oda Forumu Kuruldu

Türk�ye-Afgan�stan T�caret ve Sanay� Odası Forumu 
Kuruluş Anlaşması mutabakatı, Türk�ye Odalar ve 
Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu 

ve Afgan�stan Odalar Federasyonu (AFN) Başkanı İsma�l 
Ghazanfar tarafından onl�ne olarak �mzalandı. 
 Tören�n açılışında konuşan TOBB Başkanı H�sarcıklıoğlu, 
“Türk�ye'de salgın, toplum ve ekonom� �ç�n hala büyük b�r mesele. 
Bu yüzden, ş�md�ye kadar Türk makamları durumu �y� yönett�ler. 
14 m�lyondan fazla vatandaşımızı aşılamayı başardık. Yan� şu ana 
kadar 65 yaş üstü vatandaşlar, sağlık personel�, ordu aşılandı. 
Pandem�ye rağmen geçen yıl poz�t�f b�r ekonom�k büyüme 
kaydett�k. Afgan�stan'ın stratej�k önem�n� hep�m�z b�l�yoruz. Türk 
halkı, ülkeler�m�z arasında uzun süred�r devam eden dostluğa 
m�nnettardır. Bu yıl Türk – Afgan d�plomat�k �l�şk�ler�n�n 100. 
yılını kutlayacağız. Geçt�ğ�m�z yüz yıl boyunca dayanışmayı 
paylaştık ve b�rçok zorluğa karşı b�rl�kte durduk. Bu nedenle, �ş örgütler� olarak 
dostluğumuzu sürdürmek ve hatta �lerletmek b�z�m sorumluluğumuzdur. Bunun 
gelecek nes�llere aktarılması gerek�yor” ded�.Afgan�stan'dak� ortaklarla uzun 
zamandır görüşme hal�nde olunduğunu bel�rten H�sarcıklıoğlu, “Türk ş�rketler� 
Afgan�stan'da 7 m�lyar doların üzer�nde proje gerçekleşt�rd�. Bu t�caret hacm� 

yeterl� değ�l. Daha fazlasını yapab�l�r�z. İş ortamı 
üyeler�m�z� Afgan�stan'a daha fazla yatırım 
yapmasını sınırlamıştır. Ancak Afgan�stan'ın 
potans�yel�n� ve normalleşme sürec�n� göz 
önünde  bu lundurursak ,  daha  faz las ın ı 
başaracağımıza em�n�m. Yan�, bu �k�l� oda böyle 
b�r ortaklık �ç�n yararlı olacaktır. Bu �k�l� oda 
sayes�nde, �ş dünyası, �ş destek kuruluşları ve �ş 
ortamının gel�şt�r�lmes�nde çok şey başarab�l�r�z” 
d�ye konuştu.

 TOBB Başkanı H�sarcıklıoğlu, çeş�tl� platformlarda Afgan �ş örgütler�yle 
b�rl�kte çalışıldığını bel�rterek, “EİT T�caret ve Sanay� Odası'nın �lk Afgan 
Başkanı'nın olmasını destekled�k. Bu çok öneml�. Bu örgütlerde güçlü b�r tems�le 
sah�p olmak elbette �y�d�r. Sürekl�l�k ve �st�krara sah�p olmak öneml�d�r. 
Anladığım kadarıyla Afgan�stan'da oda s�stem�nde reform yapmaya devam 
ed�yorsunuz. Bu çok �y�. Ancak, bu karışıklık yaratmamalıdır. Bu Afgan�stan 
Odalar Federasyonu g�r�ş�m� çok �y� görünüyor. Yan�, tüm odaları şems�yen�n 
altında buluşturmayı başarıyorsunuz. Oda s�stem�n�z�n uluslararası tems�l�n� 
netleşt�rmen�z gerekeb�l�r. B�rl�kte çalışmaya ve �ht�yacınız olursa her türlü tekn�k 
desteğ� sağlamaya hazırım” şekl�nde konuştu.Afgan�stan Odalar Federasyonu 
(AFN) Başkanı İsma�l Ghazanfar da pandem� sürec�nde ekonom�k olarak sorunlar 
yaşadıklarını ama bu durumdan fırsatlarda gel�şt�rmeye çalıştıklarını söyled�. 
Teknoloj�y� daha fazla kullanmaya ve d�j�talleşmeye çalıştıklarını bel�rten 
Ghazanfar, Türk halkını dost olarak gördükler�n� vurgulayarak, TOBB'un tüm 
desteğ� �ç�n teşekkür ett�.

Martta En Fazla İhracat 
Otomotivde Gerçekleşti.
Otomotiv endüstrisi, mart ayında 2 milyar 892 milyon 
730 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör 
oldu.

Türk�ye İhtracatçılar Mecl�s� 
(TİM) ver�ler�ne göre, 
otomot�v endüstr�s� geçen 

ay 2 m�lyar 892 m�lyon 730 b�n 
dolarlık �hracata �mza attı.

 Otomot�v endüstr�s�n� 2 
m�lyar 2 m�lyon 718 b�n dolarla 
k�myev� maddeler ve mamuller�, 1 
m�lyar 677 m�lyon 874 b�n dolarla 
hazır g�y�m ve konfeks�yon tak�p 
ett�.

 Mart ayında en fazla 
�hracat artışı yüzde 123,8 �le gem� 
ve yat sektöründe gerçekleşt�.

 T ü r k � y e ' n � n  t o p l a m 
�hracatının geçen ay yüzde 83,1'�n� 
gerçekleşt�ren sanay� grubunda 
martta 2020 yılının aynı dönem�ne 
göre yüzde 42,2 artışla 14 m�lyar 
162 m�lyon 11 b�n dolarlık �hracat 
yapıldı.Söz konusu dönemde 
toplam �hracatın yüzde 14,3'ünü 
oluşturan tarım grubunda yüzde 
19,6 yüksel�şle 2 m�lyar 430 
m�lyon 627 b�n dolarlık, toplam 
�hracattan yüzde 2,6 pay alan 
madenc�l�k grubunda da yüzde 
37,9 artışla 446 m�lyon 771 b�n 
dolarlık �hracata �mza atıldı.

Kira ve Gelir Kaybı 
Desteği Başvuru
Süresi Uzatıldı

T�caret Bakanı Ruhsar 
P e k c a n ,  T w � t t e r 
hesabından  yapt ığ ı 

paylaşımda, esnaf ve sanatkarlar 
�le gerçek k�ş� tac�rlere yönel�k 
k�ra ve gel�r kaybı destekler� �le  
y � y e c e k  � ç e c e k  h � z m e t � 
f a a l � y e t l e r � n d e  b u l u n a n 
�şletmelere yönel�k c�ro kaybı 
destekler�nde başvuru süreler�n�, 
esnaf ve �şletmeler�n hak kaybına 
uğramamaları �ç�n uzattıklarını 
bel�rtt�. Başvurular 30 N�san 
tar�h�ne kadar e-devlet üzer�nden 
yapılab�lecek.

Tarımsal Destek 
Ödemeleri Başladı

Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Şubat’ta 
943 Yatırım Teşvik 
Belgesi Düzenledi...
Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı, şubatta 943 
yatırım teşv�k belges�ne �mza atarken, 
belge alan projeler�n sab�t yatırım tutarı 15 
m�lyar 562 m�lyon 851 b�n 58 l�ra olarak 
hesaplandı.Buna göre, şubatta 943 yatırım 
teşv�k belges� ver�ld�. Belge alan projeler�n 
sab�t yatırım tutarı 15 m�lyar 562 m�lyon 
851 b�n 58 l�ra olarak hesaplandı. 

 Bakan Pakdem�rl� 395 m�lyon l�ralık 
tarımsal desteğ�n Cuma gününden �t�baren 
ödeneceğ�n� b�ld�rd�. Tarım ve Orman 
Bakanı Bek�r Pakdem�rl�, 394 m�lyon 514 
b�n 187 l�ralık tarımsal desteğ�, bugün saat 
18.00 �t�barıyla üret�c�ler�n hesaplarına 
aktaracaklarını �fade ett�. 
 Tarım ve Orman Bakanı Bek�r 
Pakdem�rl�, yazılı açıklamasında, tarımsal 
destek ödemeler�ne �l�şk�n b�lg� verd�.

Varank; “Üreterek
Büyümeye Devam
Ediyoruz.”
 Sanay� ve Teknoloj� Bakanı Mustafa 
Varank, Türk�ye İmalat Satın Alma Yönet�c�ler� 
Endeks�'ndek� (PMI) mart ayı ver�ler�ne �l�şk�n, 
"PMI endeks� üst üste 10 aydır 50'n�n üzer�ndek� 
poz�t�f eş�k değer�n� korumayı başardı. Üreterek 
büyümeye devam ed�yoruz." �fadeler�n� 
kullandı.

Bankacılık Sektörünün 
Kredi hacmi 3,7 Trilyon 
Liraya Yükseldi.
 Bankacılık sektöründek� 
toplam mevduat, geçen hafta 180 
m�lyar 70 m�lyon l�ra artarak, 3 
tr�lyon 603 m�lyar 805 m�lyon l�ra 
oldu.Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu (BDDK) 
tarafından yayımlanan haftalık 
bültene göre, sektörün kred� hacm� 
26 Mart �le b�ten haftada 121 
m�lyar 120 m�lyon l�ra arttı.
 Söz konusu dönemde 
toplam kred� hacm� 3 tr�lyon 596 
m�lyar 119 m�lyon l�radan 3 tr�lyon 
717 m�lyar 238 m�lyon l�raya çıktı.
Bankacılık sektöründek� toplam 
mevduat (bankalararası dah�l), 

geçen hafta 180 m�lyar 70 m�lyon 
l�ra arttı. Söz konusu haftada yüzde 
5,3 yükselen bankacılık sektörü 
toplam mevduatı, 3 tr�lyon 603 
m�lyar 805 m�lyon l�ra oldu.
 Ver�lere göre, tüket�c� 
kred�ler� tutarı, 26 Mart �le b�ten 
haftada 3 m�lyar 480 m�lyon l�ra 
artarak 690 m�lyar 25 m�lyon 
l�raya yükseld�. Söz konusu 
kred�ler�n 276 m�lyar 789 m�lyon 
l�rası konut, 13 m�lyar 344 m�lyon 
l�rası taşıt ve 399 m�lyar 893 
m�lyon l�rası �ht�yaç kred�ler�nden 
oluştu.
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Martta Tüm Zamanların 
En Yüksek İhracat 
Rakamına Ulaşıldı... 

Ticaret Bakanı Pekcan, "Martta ihracat 2020'nin aynı ayına göre yüzde 42,2 
artışla 18 milyar 985 milyon dolara ulaştı. Tüm zamanların en yüksek aylık 
ihracat rakamı." dedi.

T�caret Bakanı Ruhsar Pekcan, T�caret 
Bakanlığı Konferans Salonu'nda, 
Türk�ye İhracatçılar Mecl�s� (TİM) 

Başkanı İsma�l Gülle'n�n de katıldığı basın 
toplantısında, mart ayı ve �lk çeyrek dış t�caret 
rakamlarını açıkladı.
 Yen� t�p koronav�rüs (Kov�d-19) 
salgınında tüm dünyada görülen yen� dalga ve 
vaka artışları ted�rg�nl�ğe sebep olurken, 
aşılama çalışmalarının 2021 yılına daha 
poz�t�f bakmayı sağladığını d�le get�ren 
Pekcan ,  tüm dünyada  pandem�yle 
mücadelede kes�n sonuca en kısa sürede 
ulaşılmasını umduklarını söyled�.
 Pekcan, daha önce 2020'n�n Aralık 
ayında 17 m�lyar 847 m�lyon dolarla en 
yüksek aylık �hracat rekorunun 
kırıldığına �şaret ederek, "Ş�md� bu 
rekorumuzu da geçerek aylık �hracat 
tutarları bakımından çok öneml� yen� 
b�r rekor elde etm�ş bulunuyoruz. Mart 
ayında �hracatımız, geçen sene mart 
ayına göre yüzde 42,2 artışla 18 m�lyar 
985 m�lyon dolara ulaşmıştır. Bu, tüm 
zamanların en yüksek aylık �hracat rakamıdır. 
18 m�lyar doları b�le gerçekleşt�remem�şt�k, 
19 m�lyar doları yakaladık çok şükür. Bu 
�hracatçılarımızın b�r zafer�d�r. " d�ye konuştu.
 Bakan Pekcan, salgının etk�s�yle geçen 
yıl azalan �hracattak� baz etk�s�n� göz önünde 
bulundurarak, en yüksek yıllık �hracatın 
gerçekleşt�ğ� 2019 yılının mart ayıyla b�r 
karşılaştırma yapıldığında �hracatta yüzde 16,2 
g�b� oldukça yüksek b�r artış sağlandığının 
ortaya çıktığını bel�rterek şöyle devam ett�:
 "İthalatımız �se mart ayında geçen 
senen�n aynı ayına göre yüzde 25,8 artarak 23 
m�lyar 679 m�lyon dolar olmuştur. Mart ayı dış 
t�caret açığımız, 2020'n�n mart ayına göre 
yüzde 14,2 g�b� öneml� b�r düşüş göstererek 5,5 
m�lyar dolardan 4,7 m�lyar dolara ger�lem�şt�r. 
Enerj� har�ç dış t�caret açığımız �se 1,9 m�lyar 
dolardır. Bu da enerj� har�ç dış t�caret açığında 
geçen seneye göre yüzde 39,2'l�k b�r düşüşe 
karşılık gelmekted�r. İhracatın �thalatı 
karşılama oranı mart ayında geçen seneye göre 
9,2 puan yükselerek yüzde 80,2 olmuştur. 
Enerj� har�ç karşılama oranı �se 10,2 puan 
artışla yüzde 90,6 olarak gerçekleşm�şt�r.
"İk� çeyrek üst üste 50 m�lyar doları aşmış 
bulunmaktayız"
 Bakan Pekcan, 2021 yılı �lk çeyrek dış 
t�caret rakamlarına �l�şk�n olarak da şunları 
söyled�:
 "İlk çeyrekte �hracatımız geçen sene �lk 
çeyreğe göre yüzde 17,3 artışla 50 m�lyar 23 
m�lyon dolar olarak gerçekleşm�şt�r. Bu değer, 
bugüne kadark� en yüksek �lk çeyrek �hracat 
değer�d�r. Bu şek�lde, 2020 son çeyreğ�nde 
olduğu g�b� �lk çeyrekte de 50 m�lyar doların 
üzer�nde b�r �hracat yapma başarısını gösterd�k. 
İk� çeyrek üst üste 50 m�lyar doları aşmış 
bulunmaktayız. 2021 yılı �lk çeyrektek� 
�thalatımız geçen sene �lk çeyreğe göre yüzde 

9,7 artışla 61 m�lyar dolar olmuştur. Yılın �lk 
çeyreğ�nde dış t�caret açığı geçen sene �lk 
çeyreğe göre yüzde 15,2 oranında kayda değer 
b�r düşüş göstererek 13 m�lyar dolardan 11 
m�lyar dolara ger�lem�şt�r. Enerj� har�ç dış t�caret 
açığımız �se 3 m�lyar 925 m�lyon dolar olup, bu 
da geçen sene aynı döneme göre yüzde 15,3'lük 
b�r düşüşe karşılık gelmekted�r. Yılın �lk 
çeyreğ�nde �hracatın �thalatı karşılama oranı 
geçen sene �lk çeyreğe göre 5,3 puan artarak 
yüzde 81,9'a yükselm�şt�r. Enerj� har�ç karşılama 
oranı �se 2,6 puan artışla yüzde 92,5 olmuştur."
"İhracatçılarımız, Türk ürünler�n� dünyanın 
dört b�r noktasına ulaştırmaya devam 
ed�yor"
 Salgının yarattığı tüm olumsuzluklara 
rağmen dış t�carette oldukça olumlu b�r tabloya 
sah �p  o lduklar ın ı  � fade  eden  Pekcan , 
�hracatçıların her zamank� g�b� d�rençl�, d�nam�k 
ve d�rayetl� b�r şek�lde Türk ürünler�n� dünyanın 
dört b�r noktasına ulaştırmaya devam ett�kler�n� 
d�le get�rd�.
 Pekcan, salgının başından ber� özel 
sektörle koord�nasyon �ç�nde attıkları adımlarla, 
aldıkları tedb�rlerle, bu olağanüstü sürec� etk�n 
b�r şek�lde yönett�kler�n� vurgulayarak, 
"Bakanlığımızın, İhracatçılar Mecl�s�m�z�n, 
sanay�c�ler�m�z�n, kamu ve özel sektörümüzün
ortak çabaları ve �ş b�rl�ğ�yle �hracatımızda c�dd� 
b�r hasara, ger�lemeye �z�n vermeden, hızlı b�r 
toparlanma ve artış yaşadığımızı görmekten 
memnun�yet duyuyoruz." �fades�n� kullandı.

Martta En Fazla İhracat 
Otomotivde Gerçekleşti.

Otomotiv endüstrisi, mart ayında 2 milyar 892 
milyon 730 bin dolarla en fazla ihracat 
gerçekleştirilen sektör oldu.

Türk�ye İhtracatçılar Mecl�s� (TİM) ver�ler�ne göre, 
otomot�v endüstr�s� geçen ay 2 m�lyar 892 m�lyon 730 b�n 
dolarlık �hracata �mza attı.

 Otomot�v endüstr�s�n� 2 m�lyar 2 m�lyon 718 b�n dolarla 
k�myev� maddeler ve mamuller�, 1 m�lyar 677 m�lyon 874 b�n 
dolarla hazır g�y�m ve konfeks�yon tak�p ett�.

 Mart ayında en fazla �hracat artışı yüzde 123,8 �le gem� ve 
yat sektöründe gerçekleşt�.

 Türk�ye'n�n toplam �hracatının geçen ay yüzde 83,1'�n� 
gerçekleşt�ren sanay� grubunda martta 2020 yılının aynı 
dönem�ne göre yüzde 42,2 artışla 14 m�lyar 162 m�lyon 11 b�n 
dolarlık �hracat yapıldı.

 Söz konusu dönemde toplam �hracatın yüzde 14,3'ünü 
oluşturan tarım grubunda yüzde 19,6 yüksel�şle 2 m�lyar 430 
m�lyon 627 b�n dolarlık, toplam �hracattan yüzde 2,6 pay alan 
madenc�l�k grubunda da yüzde 37,9 artışla 446 m�lyon 771 b�n 
dolarlık �hracata �mza atıldı.

AB'ye �hracat artışı yüzde 47'ye çıktı

 Mart ayında, ülke gruplarına göre en büyük pazar olan 
Avrupa B�rl�ğ�'ne (AB-27) �hracat, yüzde 47 artışla, 7,9 m�lyar 
dolarlık b�r hacme ulaşarak yüzde 41,4 pay aldı. AB har�c�ndek� 
d�ğer Avrupa ülkeler� de toplandığında Avrupa kıtasının, mart ayı 
�hracatındak� payı �se yüzde 54,7 oldu. D�ğer ülke gruplarında, 
Yakın ve Orta Doğu ülkeler�ne 3,5 m�lyar dolar, Afr�ka kıtasının 
tamamına 1,8 m�lyar dolar, Uzak Doğu ülkeler�ne 1,4 m�lyar 
dolar, Kuzey Amer�ka'ya �se 1,3 m�lyar dolarlık, �hracat 
gerçekleşt�r�ld�.

 Bu dönemde �hracatçılar Türk bayrağını 218 ülke ve 
bölgede dalgalandırmayı başarırken, 150 ülkeye �hracatta artış 
kayded�ld�.

 En çok �hracat gerçekleşt�r�len �lk 3 ülke 1 m�lyar 670 
m�lyon dolarla Almanya, 1 m�lyar 240 m�lyon dolarla ABD ve 1 
m�lyar 6 m�lyon dolarla B�rleş�k Krallık oldu. İhracatın tutar 
bazında en çok arttığı ülkeler �se 535 m�lyon dolarlık artışla 
B�rleş�k Arap Em�rl�kler�, 439 m�lyon dolarlık artışla İtalya ve 
437 m�lyon dolarlık artışla Irak olarak gerçekleşt�.

 En çok �hracat gerçekleşt�ren �lk 3 �l �se sırasıyla 7 m�lyar 
161 m�lyon dolarla İstanbul, 1 m�lyar 464 m�lyon dolarla 
Kocael�, 1 m�lyar 333 m�lyon dolarla Bursa oldu.

M�ktar bazında �hracat artışı 15 m�lyon tona yaklaştı

 M�ktar bazında �hracat �se; geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 18,7 artarak, 14,9 m�lyon ton olarak gerçekleşt�. Yılın �lk 
çeyreğ�nde �se yüzde 7,8 artışla, 40,3 m�lyon tonluk �hracat 
gerçekleşt�. Son dönemde Avro/dolar par�tes�ndek� artış ,�hracata 
poz�t�f yansıdı. Mart ayında par�tedek� artışın poz�t�f etk�s� 572 
m�lyon dolar oldu. Türk l�rası �le açılan beyannamelere göre, 174 
ülkeye toplam 6,3 m�lyar TL tutarında Türk L�rası �le �hracat 
gerçekleşt�r�ld�. 7 b�n 175 firmamız �hracat �şlemler�nde Türk 
L�rasını terc�h ett�. İk�l� t�carette yerl� para b�r�mler�n�n 
kullanılmasını �hracat a�les� desteklemeye devam edecek. 
Kaynak:TRT Haber

2021 Yılı Mart Ayı Dış Ticaret, 
Ticaret, Esnaf ve Kooperatif

Verileri Açıklandı...

T�caret Bakanlığı'nca açıklanan ver�lere göre İhracatımız Mart 
ayında, b�r öncek� yılın aynı ayına kıyasla % 42,2 oranında artarak 
18 m�lyar 985 m�lyon dolar olarak gerçekleşm�şt�r.

GTS'YE GÖRE MART AYINDA İHRACATIMIZ BİR ÖNCEKİ 
YILIN AYNI AYINA GÖRE %42,2, İTHALATIMIZ İSE %25,8 
ORANINDA ARTTI.
2021 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre;
- İhracat, % 42,2 artarak 18 m�lyar 985 m�lyon dolar,
- İthalat, % 25,8 artarak 23 m�lyar 679 m�lyon dolar,
- Dış t�caret hacm�, % 32,6 artarak 42 m�lyar 665 m�lyon dolar olarak 
gerçekleşm�şt�r.
- İhracatın �thalatı karşılama oranı �se % 80,2 olmuştur.
 GTS'ye göre �hracatımız Mart ayında, b�r öncek� yılın aynı ayına 
kıyasla % 42,2 oranında artarak 18 m�lyar 985 m�lyon dolar olarak 
gerçekleşm�şt�r. Aynı ayda �thalatımız �se b�r öncek� yılın aynı ayına göre 
% 25,8 artışla 23 m�lyar 679 m�lyon dolar olmuştur.
 Mart ayında dış t�caret hacm�m�z b�r öncek� yılın aynı ayına göre 
% 32,6 artarak 42 m�lyar 665 m�lyon dolar olmuş, �hracatın �thalatı 
k a r ş ı l a m a  o r a n ı  � s e  %  8 0 , 2  o l a r a k  g e r ç e k l e ş m � ş t � r . 
GTS'YE GÖRE MART AYINDA ALTIN HARİÇ İHRACATIMIZ 
BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE % 41,5, ALTIN HARİÇ 
İTHALATIMIZ İSE % 34,4 ORANINDA ARTTI.
 Altın t�caret� har�ç tutulduğunda, 2021 yılı Mart ayında geçen 
yılın aynı ayına göre;
- İhracat, % 41,5 artarak 18 m�lyar 549 m�lyon dolar,
- İthalat, % 34,4 artarak 22 m�lyar 974 m�lyon dolar,
- Dış t�caret hacm�, % 37,5 artarak 41 m�lyar 524 m�lyon dolar olarak 
gerçekleşm�şt�r.
- İhracatın �thalatı karşılama oranı �se % 80,7 olmuştur.
 İşlenmem�ş veya yarı �şlenm�ş altın �thalatı har�ç tutulduğunda, 
Mart ayı �thalatının b�r öncek� yılın aynı ayına göre % 34,4 oranında 
arttığı görülmekted�r. Bununla b�rl�kte, �şlenmem�ş veya yarı �şlenm�ş 
altın dış t�caret� har�ç olarak bakıldığında Mart ayında �hracatın �thalatı 
karşılama oranının % 80,7 sev�yes�ne çıktığı anlaşılmaktadır.
 2020 yılı Mart ayından �t�baren tüm dünyayı hem sosyal hem de 
ekonom�k anlamda çok büyük oranda olumsuz etk�leyen Cov�d-19 
salgınını neden�yle dünya ekonom�ler�nde yaşanan daralmanın olumsuz 
etk�ler�n�n, hem ülkem�z�n hem de dünya ekonom�ler�n�n normalleşme 
sürec�ne g�rd�ğ� 2020 yılı Haz�ran ayından �t�baren ortadan kalkmaya 
başladığı görülmekted�r. Cov�d-19 salgınının uluslararası t�carette 
yarattığı daralma sonucu 2020 yılı N�san ayında 8 m�lyar 978 m�lyon 
dolar olarak gerçekleşen �hracatımız, 2021 yılı Mart ayında 18 m�lyar 
985 m�lyon dolar olmuştur. Bu değer �le Cumhur�yet tar�h�n�n en yüksek 
�hracat değer� gerçekleşm�şt�r.
 M A R T  A Y I N D A  E N  F A Z L A  İ H R A C A T I 
GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FASIL “MOTORLU KARA 
TAŞITLARI” OLDU.
 “Motorlu Kara Taşıtları” faslında �hracatımız Mart ayında b�r 
öncek� yılın aynı ayına göre % 43,3 artışla, 2 m�lyar 495 m�lyon dolar 
olarak gerçekleşm�şt�r. Mart ayında en fazla �hracat yaptığımız d�ğer 
fasıllar �se sırasıyla % 32,5 artışla “Kazanlar ve Mak�nalar” (1 m�lyar 820 
m�lyon dolar) ve % 73,1 artışla “Dem�r ve Çel�k” (1 m�lyar 157 m�lyon 
dolar) olmuştur.
 D�ğer taraftan, normalleşme sürec�n�n etk�s�yle, Şubat ayına 
kıyasla Mart ayında �hracatı öneml� ölçüde artış gösteren fasıllar göze 
çarpmaktadır. Buna göre Mart ayında b�r öncek� aya göre Elektr�kl� 
mak�na ve c�hazlar fasıl �hracatı %14, Kıymetl� taşlar fasıl �hracatı %52,9 
ve Örme g�y�m eşyası fasıl �hracatı %19,2 oranında artmıştır.
EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKE ALMANYA
 Mart ayında en fazla �hracat yaptığımız ülkeler sırasıyla 
Almanya (1 m�lyar 675 m�lyon dolar), ABD (1 m�lyar 242 m�lyon dolar) 
ve İng�ltere (1 m�lyar 63 m�lyon dolar) olurken, �thalatta �se �lk üç sırayı 
Ç�n (2 m�lyar 812 m�lyon dolar), Rusya (2 m�lyar 560 m�lyon dolar) ve 
Almanya (2 m�lyar 237 m�lyon dolar) almıştır. Mart ayında 
�hracatçılarımız 218 farklı �hracat pazarına ulaşmayı başarmıştır. 
 EN BÜYÜK İLK 3 İHRACAT PAZARIMIZ TOPLAM 
İHRACATIMIZIN %21,1'İNİ OLUŞTURDU
 Mart ayında GTS'ye göre en fazla �hracat yaptığımız �lk üç ülke 
olan Almanya, ABD ve İng�ltere'ye yönel�k �hracatımız toplam aylık 
�hracatımızın % 21'�n� oluştururken, en fazla �thalat yaptığımız �lk üç ülke 
olan Ç�n, Rusya Federasyonu ve Almanya'nın aylık �thalatımızdan aldığı 
pay �se % 32,1 olarak gerçekleşm�şt�r.
Buna �laveten “T�carette Yen� Yol Har�tası” çerçeves�nde 2021 yılı Mart 
ayında potans�yel pazarlarımızdan Ç�n'e �hracatımız geçen yılın aynı 
ayına göre %45,1 artmış, Rusya'ya �hracatımız �se %32,8 oranında 
artmıştır.
 Geçen yılın aynı ayına göre 2021 yılı Mart ayında görülen 
İtalya'ya %81,5'l�k, Irak'a %89,3'lük, Fransa'ya % 67,8'l�k ve İspanya'ya 
%61,5'l�k �hracat artışları �se d�kkat çekm�şt�r.
Mart ayında Avrupa B�rl�ğ� ülkeler�ne yapmış olduğumuz �hracat b�r 
öncek� yılın aynı ayına göre % 47,1 artışla 7 m�lyar 867 m�lyon dolar 
olurken söz konusu ülkelere yapmış olduğumuz �hracat toplam 
�hracatımızın % 41,4'ünü oluşturmuştur den�ld�. 
Kaynak: T�caret Bakanlığı

Bankacılık sektöründek� toplam mevduat, geçen 
hafta 180 m�lyar 70 m�lyon l�ra artarak, 3 tr�lyon 
603 m�lyar 805 m�lyon l�ra oldu.

 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, 
sektörün kred� hacm� 26 Mart �le b�ten haftada 121 
m�lyar 120 m�lyon l�ra arttı.
 Söz konusu dönemde toplam kred� hacm� 3 
tr�lyon 596 m�lyar 119 m�lyon l�radan 3 tr�lyon 717 
m�lyar 238 m�lyon l�raya çıktı.
B a n k a c ı l ı k  s e k t ö r ü n d e k �  t o p l a m  m e v d u a t 
(bankalararası dah�l), geçen hafta 180 m�lyar 70 m�lyon 
l�ra arttı. Söz konusu haftada yüzde 5,3 yükselen 
bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 tr�lyon 603 
m�lyar 805 m�lyon l�ra oldu.
Tüket�c� kred�ler� arttı
 Ver�lere göre, tüket�c� kred�ler� tutarı, 26 Mart 
�le b�ten haftada 3 m�lyar 480 m�lyon l�ra artarak 690 
m�lyar 25 m�lyon l�raya yükseld�. Söz konusu kred�ler�n 
276 m�lyar 789 m�lyon l�rası konut, 13 m�lyar 344 

m�lyon l�rası taşıt ve 399 m�lyar 893 m�lyon l�rası 
�ht�yaç kred�ler�nden oluştu.
 Söz konusu dönemde taks�tl� t�car� kred�ler�n 
tutarı 10 m�lyar 998 m�lyon l�ra artarak 604 m�lyar 595 
m�lyon l�ra oldu. Bankaların b�reysel kred� kartı 
alacakları da yüzde 2,3 yükselerek 150 m�lyar 837 
m�lyon l�ra oldu.
B�reysel kred� kartı alacaklarının 61 m�lyar 330 m�lyon 
l�rası taks�tl�, 89 m�lyar 506 m�lyon l�rası taks�ts�z oldu.
Yasal öz kaynaklar azaldı
BDDK haftalık ver�ler�ne göre, bankacılık sektöründe 
tak�ptek� alacaklar, 26 Mart �t�barıyla b�r öncek� haftaya 
göre 1 m�lyar 403 m�lyon l�ra artarak 149 m�lyar 962 
m�lyon l�raya yükseld�. Söz konusu tak�ptek� alacakların 
114 m�lyar 476 m�lyon l�rasına özel karşılık ayrıldı.
Aynı dönemde bankacılık s�stem�n�n yasal öz 
kaynakları 922 m�lyon l�ra azalarak 778 m�lyar 247 
m�lyon l�ra oldu.

Kaynak:TRT

Bankacılık Sektörünün 
Kredi hacmi 3,7 Trilyon 
Liraya Yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat, geçen hafta 180 milyar 70 milyon lira 
artarak, 3 trilyon 603 milyar 805 milyon lira oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Şubat’ta 943 Yatırım Teşvik Belgesi 
Düzenledi...

S
anay� ve Teknoloj� Bakanlığı, şubatta 943 

yatırım teşv�k belges�ne �mza atarken, belge 

alan projeler�n sab�t yatırım tutarı 15 m�lyar 

562 m�lyon 851 b�n 58 l�ra olarak hesaplandı.

 Bakanlığın, Şubat 2021 dönem� yatırım 
teşv�k belges� l�stes� Resm� Gazete'de yayımlandı.

 Buna göre, şubatta 943 yatırım teşv�k 
belges� ver�ld�. Belge alan projeler�n sab�t yatırım 
tutarı 15 m�lyar 562 m�lyon 851 b�n 58 l�ra olarak 
hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleşt�r�lmes�yle 
26 b�n 886 k�ş�n�n �s t �hdam ed�lmes� 

planlanıyor.

 Öte yandan, sab�t yatırım tutarı 902 
m�lyon 812 b�n 182 l�ra olan ve 1447 k�ş�n�n 
�st�hdamı öngörülen 44 yatırım teşv�k belges� 
�ptal ed�ld�.

 Bu dönemde, yatırım teşv�k belges� 
tamamlama v�zes� alan 229 firmanın sab�t 
yatırım tutarı 2 m�lyar 123 m�lyon 475 b�n 53 
l�ra, bu firmalarda �st�hdam ed�len k�ş� sayısı da 
10 b�n 577 olarak gerçekleşt�.



  Bülten Bülten 
HAFTALIKHAFTALIK

  Bülten Bülten 
HAFTALIKHAFTALIK

04 05

Varank; “Üreterek
Büyümeye Devam
Ediyoruz.”

Sanay� ve Teknoloj� Bakanı Mustafa Varank, Türk�ye 
İmalat Satın Alma Yönet�c�ler� Endeks�'ndek� (PMI) 
mart ayı ver�ler�ne �l�şk�n, "PMI endeks� üst üste 10 aydır 
50'n�n üzer�ndek� poz�t�f eş�k değer�n� korumayı başardı. 
Üreterek büyümeye devam ed�yoruz." �fadeler�n� 
kullandı.
 Bakan Varank, Tw�tter hesabından yaptığı 
paylaşımında, İstanbul Sanay� Odası tarafından 
açıklanan Türk�ye İmalat PMI ver�s�ne �l�şk�n 
değerlend�rmede bulundu. 

Bakan  Varank ,  Tw� t t e r  hesab ından  yap t ığ ı 
paylaşımında, İstanbul Sanay� Odası tarafından 
açıklanan Türk�ye İmalat PMI ver�s�ne �l�şk�n 

değerlend�rmede bulundu. Endeks�n martta b�r öncek� aya 
göre 0,9 puan artışla 52,6 düzey�ne yükseld�ğ�n� bel�rten 
Varank, şunları kaydett�: "Böylel�kle PMI endeks� üst üste 10 
aydır 50'n�n üzer�ndek� poz�t�f eş�k değer�n� korumayı başardı. 
Üreterek büyümeye devam ed�yoruz."

DESTEKLER KARŞILIK BULDU

 Bakan Varank, �malat sanay�s�ne ver�len destek ve 
teşv�kler�n karşılık bulduğunu bel�rtt�. Mart ayında sanay� s�c�l 
b�lg� s�stem�ne yen� kaydolan �şletme sayısının geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 30 artışla 1703 olduğunu vurgulayan 
Varank, "Ekonom�m�z�n rotasını yatırım, �st�hdam, üret�m ve 
�hracatta tutmakta kararlıyız." �fades�n� kullandı.

 Varank'ın paylaşımında yer verd�ğ� �nfografiklere 
göre, şubatta 51,7 değer�nde olan İmalat Satın Alma 
Yönet�c�ler� Endeks� (PMI), martta 52,6'ya çıktı. Martta 1703 
olan sanay� s�c�l�ne yen� kaydolan �şletme sayısının da 2020'de 
ve bu yılın �lk çeyreğ�nde en yüksek aylık rakam olduğu 
görüldü.

 YATIRIM TALEBİNDEKİ GÜÇLÜ SEYİR 
DEVAM EDİYOR
 Sanay� ve Teknoloj� Bakanı Mustafa Varank, yatırım 
taleb�ndek� güçlü seyr�n devam ett�ğ�n� bel�rtt�.
 Varank, Tw�tter hesabından şubat ayında düzenlenen 
yatırım teşv�k belgeler�ne �l�şk�n paylaşımda bulundu.
 Paylaşımında "Yatırım taleb�ndek� güçlü sey�r devam 
ed�yor." �fades�ne yer veren Varank, şubat ayında düzenlenen 
yatırım teşv�k belges� sayısının geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 41,6 artışla 943, öngörülen �lave �st�hdamın yüzde 23,9 
artışla 26 b�n 886 ve sab�t yatırım tutarının �se yüzde 2,3 artışla 
15,6 m�lyar l�ra olduğunun b�lg�s�n� verd�. 
 YATIRIMLARIN YÜZDE 74'Ü İMALAT 
SANAYİSİNDE
 Bakan Varank'ın paylaştığı �nfografiğe göre de şubatta 
teşv�k belges� düzenlenen yatırımların yüzde 74'ü �malat, 
yüzde 11'� h�zmetler, yüzde 9'u madenc�l�k sektöründe yer 
alırken, enerj� ve tarım sektörler� yapılacak yatırımlardan 
yüzde 3'er pay aldı. Yatırımların bölgelere göre dağılımı 
�ncelend�ğ�nde �se en fazla yatırımı yüzde 50'l�k payla 1. Bölge 
çekt�.

Varank, "Böylelikle PMI endeksi üst üste 10 aydır 50'nin 
üzerindeki pozitif eşik değerini korumayı başardı. 
Üreterek büyümeye devam ediyoruz."

Tarımsal Destekleme 
Ödemeleri Cuma 
Gününden İtibaren 
Ödenmeye Başlanıyor... 

Tarım ve Orman Bakanı 
Bek�r Pakdem�rl�, 394 
m�lyon 514 b�n 187 

l�ralık tarımsal desteğ�, bugün 
saat 18.00 �t�barıyla 
üret�c�ler�n hesaplarına 
aktaracaklarını �fade ett�.

 Tarım ve Orman Bakanı 
Bek� r  Pakdem�r l � ,  yaz ı l ı 
açıklamasında, tarımsal destek 
ödemeler�ne �l�şk�n b�lg� verd�.

B u  k a p s a m d a ,  h u b u b a t -
baklag�l-dane mısır �ç�n 35 b�n 
525 üret�c�ye 94 m�lyon 362 b�n 
593 l�ra, yaş çay fark ödemes� 
desteğ� kapsamında 182 b�n 
316 üret�c�ye 188 m�lyon 561 
b�n 122 l � ra  ödeneceğ�n� 

bel�rten Pakdem�rl�, şunları 
kaydett�:

 "Yem b�tk�ler� desteğ� 
k a p s a m ı n d a  3 4  b � n  7 9 8 
üret�c�ye 99 m�lyon 585 b�n 662 
l�ra, sert�fikalı fidan kullanım 
desteğ� �ç�n 2 b�n 454 üret�c�ye 
9 m�lyon 630 b�n 312 l�ra, 
sert�fikalı tohum kullanım 
desteğ� �ç�n de 4 b�n 952 
üret�c�ye 2 m�lyon 374 b�n 498 
l�ra ödenecek. Toplamda 394 
m�lyon 514 b�n 187 l�ra destek 
ödemes� yapacağız. Ödemeler, 
bugün saat 18.00 �t�barıyla 
üret�c�ler�m�z�n hesaplarına 
aktarılacak. Üret�c�ler�m�ze, 
ç � f t ç � l e r � m � z e  h a y ı r l ı 
olsun."ded�.

Kira ve gelir kaybı 
desteklerinde başvuru

süresi uzatıldı...

T�caret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
k�ra, gel�r kaybı ve c�ro kaybı 
d e s t e k l e r � n d e  b a ş v u r u 

süreler�n� uzattıklarını açıkladı. Son 
başvuru tar�h� 30 N�san olarak 
bel�rlend�. Pekcan, Tw�tter hesabından 
yap t ığ ı  pay laş ımda ,  e sna f  ve 
sanatkarlar �le gerçek k�ş� tac�rlere 
yönel�k k�ra ve gel�r kaybı destekler� 
� l e  y � y e c e k  � ç e c e k  h � z m e t � 
faal�yetler�nde bulunan �şletmelere 
yönel�k c�ro kaybı destekler�nde 
b a ş v u r u  s ü r e l e r � n � ,  e s n a f  v e 
� ş l e t m e l e r � n  h a k  k a y b ı n a 
uğramamaları �ç�n uzattıklarını 
bel�rtt�.

 Bakan Pekcan, "Desteklerden 
yararlanma şartlarını taşıyan fakat 
ç e ş � t l �  s e b e p l e r l e  b a ş v u r u d a 
b u l u n a m a y a n  e s n a f ı m ı z  � l e 
�şletmeler�m�z 30 N�san 2021 tar�h� 
saat 23:59'a kadar e-devlet üzer�nden 
başvuru yapab�lecekler. Hayırlı 
olsun." ded�.

COVID 19
RİSK DEVAM EDİYOR!

Kendinizin ve Sevdiklerinizin sağlığı için 

KURALLARA UYUN!

+ +

www.turhaltso.org.tr

TUTSO


