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Hisarcıklıoğlu’ndan 

D-8 Üyelerine 
“Ticaretimizi artıralım”

Çağrısı 
Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M. R�fat 

H�sarcıklıoğlu, çevr�mç� olarak düzenlenen D-8 İş Forumu'nda 
yaptığı konuşmada tamamına yakını Müslüman ülkelerden 

oluşan D-8 üyes� ülkeler�n 1,5 tr�lyon dolara yakın �hracat yapmayı 
başardıklarını bel�rt�rken, “Ancak, b�rb�r�m�zle t�caret�m�z sadece 110 
m�lyar dolar. Bu yeterl� değ�l. Ülkeler�m�z arasında daha �y� t�caret ve 
yatırım ortamına �ht�yacımız var. Terc�hl� t�caret anlaşmamızın kapsamını gen�şletmem�z 
gerek�yor“ ded�. TOBB Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu ve T�caret Bakanı Ruhsar Pekcan; 
TOBB, Bangladeş T�caret ve Sanay� Odaları Federasyonu (FBCCI) ve D-8 TSO 
İşb�rl�ğ�nde, 10'uncu D-8 Dakka Z�rves� kapsamında, sanal ortamda düzenlenen D-8 İş 

Forumu'na da katıldı. Toplantıda Bangladeş T�caret 
Bakanı T�pu Munsh�, Bangladeş Dış�şler� Bakanı 
Abdul Momen de yer aldı. 
TOBB Başkanı H�sarcıklıoğlu, açılış oturumunda 
yaptığı konuşmada T�caret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın 
kadın g�r�ş�mc�l�ğ�n� gel�şt�rmeye çalışan kadınların 
her zaman güçlü b�r savunucu olduğunu hatırlatarak, 
Pekcan'ın aynı zaman uzun yıllar TOBB Kadın 
G�r�ş�mc�ler Kurulu'nun l�derl�ğ�n� üstlend�ğ�n�n de 
altını ç�zd�. 
 H�sarcıklıoğlu, gel�şmekte olan Müslüman 
ülkeler arasında �şb�rl�ğ� fikr�n�n Necmett�n Erbakan 

tarafından 24 yıl önce öner�ld�ğ�n� anımsatarak, 24 yıl aradan sonra D-8 Organ�zasyonun 
gel�şt�ğ�n� ve Türk�ye �le katılımcı ülkeler arasındak� �l�şk�ler�n der�n ve güçlend�r�lmes�ne 
yardımcı olduğunu kaydett�.
-“110 m�lyar dolar t�caret� büyütmel�y�z” 

 H�sarcıklıoğlu, D-8 ülkeler�n�n 1 m�lyardan fazla nüfusunun refahının ekonom�k 

güce bağlı olduğunun altını ç�zerek, D-8 üyes� ülkeler�n 4 tr�lyon dolar c�varında Gayr� 

Safi Yurt İç� Hasıla ürett�ğ�ne vurgu yaptı. D-8 ülkeler� olarak 1,5 tr�lyon dolar c�varında 

�hracat yapmayı başardıklarını d�le get�rerek, “Ancak, b�rb�r�m�zle t�caret�m�z sadece 110 

m�lyar dolar. Bu yeterl� değ�l. Ülkeler�m�z arasında daha �y� t�caret ve yatırım ortamına 

�ht�yacımız var. Terc�hl� t�caret anlaşmamızın kapsamını gen�şletmem�z gerek�yor. Bu 

anlaşmaya üye ülkeler�m�z�n tam katılımının olması gerek�yor. Daha �y� bağlantı �ç�n daha 

�y� fiz�ksel ve yasal altyapıya �ht�yacımız var. Bu, ülkeler�m�z arasındak� v�zes�z seyahat� 

kapsamalıdır. Bu nedenle hükümetler�m�z�n sorumluluklarına ek olarak D-8 T�caret 

Sanay� Odası'na (TSO) çok öneml� b�r yükümlülük get�rmekted�r. Bunun D-8 

bünyes�ndek� özel sektörün tek çatı kuruluşu olduğunun b�l�nc�nde olmalıyız” ded�.

Mart 2021'de 
Kapasite Raporu Sayısı 
Mart 2020'ye Göre%18,20 Arttı...
Türk�ye Odalar ve Borsalar 
B � r l � ğ �  t a r a f ından  Mar t 
2021'de onaylanan kapas�te 
raporu sayısı Mart 2020'ye 
göre 769 adet (%18,2) artarak 
4.986 adet oldu. 
 Mart ayında onaylanan 
4.986 kapas�te raporunun; 
1442's� İstanbul'da, 314'ü 
Ankara'da,313'ü Bursa'da, 
3 0 5 ' �  İ z m � r ' d e ,  2 2 7 ' s � 
Konya'da, 178'� Kocael�'nde, 
167's� Gaz�antep'de, 118'� 
Man�sa'da, 109'u Adana ve 

Den�zl�'de, düzenlend�.
 TOBB Sanay� Ver� 
Tabanındak� akt�f kapas�te 
raporlarının toplam sayısı 
Mart 2020'de 77.945 �ken 
2.835 adet (%3.6) artışla 
80.780 adede ulaştı.Akt�f 
Kapas�te Raporlarına göre 
toplam çalışan sayısı �se Mart 
2020 'de  3 .245 .664  �ken 
109.270 adet (%3.4) artarak, 
Mart 2021'de 3.354.934 olarak 
bel�rlend�.

Enasyon 
Rakamları Açıklandı

Tüket�c� F�yat Endeks� martta 

aylık bazda yüzde 1,08, Yurt İç� 

Üret�c� F�yat Endeks� yüzde 

4,13 artış gösterd�.  Yıllık 

enflasyon tüket�c� fiyatlarında 

yüzde 16,19, yurt �ç� üret�c� 

fiyatlarında yüzde 31,20 oldu.

 T ü r k � y e  İ s t a t � s t � k 
Kurumu ver�ler�ne göre, mart 
a y ı  � t � b a r ı y l a  1 2  a y l ı k 
ortalamalar d�kkate alındığında, 
tüket�c� fiyatları yüzde 13,18, 
yurt �ç� üret�c� fiyatları yüzde 
17,04 arttı.

 Aylık bazda Tüket�c� 
F�yat Endeks� (TÜFE) yüzde 
1,08, Yurt İç� Üret�c� F�yat 
Endeks� (Yİ-ÜFE) yüzde 4,13 
artış kaydett�.

 TÜFE, martta geçen 
yılın aralık ayına göre yüzde 
3,71, geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 16,19 yükseld�.

 Yİ-ÜFE � se  Ara l ık 
2020'ye göre yüzde 8,21, geçen 
yılın mart ayına göre yüzde 
31,20 artış gösterd�.

İhracatta Transit 
İşlemleri Kolaylaşacak

TOBB VE TÜRK PATENT
ARASINDA İŞ BİRLİĞİ
PROTOKOLÜ İMZALANDI
 Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� 
(TOBB) ve Türk Patent ve Marka Kurumu 
(TÜRKPATENT) arasında, fikr� ve sına� mülk�yet 
haklarına �l�şk�n 'Çerçeve İş B�rl�ğ� Protokolü' 
�mzalandı.Protokol kapsamında TOBB ve 
TÜRKPATENT, ün�vers�te-sanay� arasında ve 
farklı ölçektek� firmaların kend� aralarında �ş 
b�rl�ğ�n�n gel�şt�r�lmes�ne yönel�k olarak ortak 
projeler ve etk�nl�kler gerçekleşt�recek.

 

 T � c a r e t  B a k a n ı  R u h s a r  P e k c a n , 
�hracatçıların yerleş�k olduğu yerlerden sıfır 
bürokras�yle beyanname açab�lmes�n� sağlamak, 
daha kal�tel� h�zmet sunmak ve gümrükler�n �ş 
yükünü azaltmak amacıyla "Kolay İhracat 
Noktaları" projes�n�  hayata geç�rd�kler�n� 
b�ld�rd�.Bakan Pekcan, Türk�ye'y� dünyada "t�caret�n 
en kolay, en hızlı ve en güven�l�r adres� kılma" 
m�syonuyla, yakın zamanda devreye aldıkları 
kağıtsız �hracat, varış önces� gümrükleme, 
�hracatçılar �ç�n �thalatta gümrükleme, �z�nl� alıcı 
g�b� projeler�ne b�r yen�s�n� daha ekled�kler�n� 
vurguladı.

1 Milyon Liraya 
Kadar Dijitalleşme 
Desteği
 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
KOBİ'lere 1 milyon TL'ye kadar dijitalleşme desteği 
vereceklerini açıkladı. KOSGEB'in bugün itibarıyla 
“İmalat Sanayinde Dijitalleşme” temasıyla 3'üncü 
çağrıya çıktığını duyuran Bakan Varank, “Akıllı dijital 
teknolojileri geliştiren veya bunları imalat 
süreçlerinde kullanan KOBİ'leri destekleyeceğiz.” 
dedi. 

Hamiline Yazılı Pay 
Senedi Sahipleri MKK’ya 
Bildirimde Bulunacak.

H a m � l � n e  y a z ı l ı  p a y 
senetler�n�n ve bunlara 
sah�p olanların b�lg�ler�n�n 

Merkez� Kayıt Kuruluşu'na (MKK) 
b�ld�r�lmes� ve kayıt altına alınması 
zorunluluğuna �l�şk�n usul ve esaslar 
bel�rlend�. Bakan Pekcan, t�caret�n 
daha güvenl� yapılab�lmes� amacıyla 
ham�l�ne yazılı pay senetler�ne 
�l�şk�n yen� b�r düzenlemey� hayata 
geç�rd�kler�n� �fade ederek, 1 N�san 
2021 �t�barıyla bu senetler�n ve 
s a h � p l e r � n � n  M e r k e z �  K a y ı t 
Kuruluşu'na (MKK) b�ld�r�lmes�n�n 
zorunlu hale get�r�ld�ğ�n� bel�rtt�.
T�caret  Bakanl ığı  taraf ından 

hazırlanan Ham�l�ne Yazılı Pay 
S e n e t l e r � n � n  M e r k e z �  K a y ı t 
Kuruluşu'na B�ld�r�lmes� ve Kayıt 
Altına Alınması Hakkında Tebl�ğ, 
Resm� Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe g�rd�.
 Te b l � ğ l e ,  1  N � s a n ' d a 
yürürlüğe g�ren ve payları kayden 
�zlenmeyen anon�m ş�rketlerde 
ham�l�ne yazılı pay senetler�n�n ve 
bunlara sah�p olanlara �l�şk�n 
b�lg�ler�n MKK'ya b�ld�r�lmes� ve 
kayıt altına alınması zorunluluğu 
get�ren Türk T�caret Kanunu'ndak� 
değ�ş�kl�kler�n �şley�ş süreçler� ve 
uygulamaları açıklığa kavuşturuldu.
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e-ticaret Hacmi  
226,2Milyar Liraya 
Yükseldi...  

Ticaret Bakanı Pekcan, "2020 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 2019 
yılına göre yüzde 66 artış göstererek 136 milyar liradan 226,2 milyar liraya 
yükseldi" dedi.

T�caret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlıkta 
düzenled�ğ� basın toplantısında 2020 yılı e-
t�caret ver�ler�n� açıkladı.

 Dünyada e-t�caret�n yıllık bazda yüzde 
18 büyüdüğünü, 2020 yılı dünya e-t�caret 
hacm�n�n 4,3 tr�lyon dolar olduğunu bel�rten 
Pekcan, geçen yıl �t�barıyla Türk�ye'de e-t�caret 
hacm�n�n 2019 yılına göre yüzde 66 artış 
göstererek 136 m�lyar l�radan 226 m�lyar 200 
m�lyon l�raya yükseld�ğ�n� söyled�.

 Pekcan, 2020'de kayded�len e-t�caret 
tutarının, 207 m�lyar l�rayla yüzde 91,4'ünün 
yurt �ç� harcamalardan, 9,3 m�lyar l�rayla 
yüzde 4,2's�n�n d�ğer ülkeler�n Türk�ye e-
t�caret s�teler�nden yaptığı harcamalardan, 
9,9 m�lyar l�ra �le yüzde 4,4'ünün �se yurt 
dışından yapılan alımlardan oluştuğunu 
bel�rterek, toplam e-t�caret �ç�ndek� 
perakende t�caret�n payının �se yüzde 64 
olduğunu vurguladı. Pekcan, e-t�carette 
s�par�ş adetler�n�n de 2019 yılına göre 
yüzde 68 artışla 1 m�lyar 366 m�lyondan 
2 m�lyar 297 m�lyona çıktığını kaydett�.

 e - t � c a r e t  g ü m r ü k  t � c a r e t 
beyannames�n� haz�ran �t�barıyla devreye 
aldıklarını hatırlatan Pekcan, "Haz�ran-Aralık 
2020 dönem� �ç�n, yan� 6 aylık b�r dönem �ç�n 
ülkem�z genel �hracat rakamı 108 m�lyar 71 
m�lyon dolar �ken, aynı dönemde e-�hracat 
rakamımız 1 m�lyar 421 m�lyon dolar olarak 
gerçekleşt�. Söz konusu altı aylık dönemde e-
�hracatın genel �hracata oranı �se yüzde 1,3 
olarak tesp�t ed�ld�. Bu oran dünyada yaklaşık 
yüzde 4,4 sev�yes�nde." d�ye konuştu.

 Pekcan, geçen yıl salgının başladığı 
dönemlerde genel t�carette düşüş gözlemlen�rken, 
e-t�carette böyle b�r düşüş görülmed�ğ�n�, e-
t�caret�n artış trend�n� sürdürdüğünü bel�rterek, 
şunları kaydett�:

 "e-t�caret harcamalarının gayr� safi yurt�ç� 
hasıladak� oranı b�r öncek� yıla göre yüzde 
51,8'l�k öneml� b�r artışla yüzde 4,1 olarak 
gerçekleşm�şt�r. M�ll� gel�re oranla görülen bu 
artış e-t�caret�n ülkem�zde nasıl d�nam�k b�r 
b�ç�mde gel�şt�ğ�ne da�r b�r d�ğer çarpıcı b�r 
örnekt�r. e-t�caret hacm�n�n genel t�carete oranı 
2019 yılında yüzde 9,8 �ken, 2020 yılında 5,9 
puan artışla ortalama yüzde 15,7'ye yükselm�şt�r. 
Bu oranın yıl �ç�nde mayıs ve kasım aylarında 
olduğu g�b� yüzde 19'a kadar çıktığı da 
görülmekted�r. Gel�şm�ş ülkeler�n ortalaması 
yüzde 12,3 c�varındadır. Pandem�n�n ve e-t�caret 
s�teler�m�z�n kampanyalarının da etk�s�yle en 
yüksek oran yüzde 19 �le kasım ayında 
gerçekleşm�şt�r."

e-t�carette en fazla artış gösteren sektörler

 Bakan Pekcan, e-t�carette yüzde 129 �le 
beyaz eşya, yüzde 38 �le g�y�m, ayakkabı ve 
aksesuar, yüzde 56 �le elektron�k, yüzde 61 �le 
yemek, yüzde 105 �le ev, bahçe, mob�lya ve 
dekorasyon sektörü, yüzde 200'ün üzer�nde 
artışla gıda-süpermarket, yüzde 43 �le eğ�t�m ve 
danışmanlık, yüzde 100 �le ç�çekç�l�k ve yüzde 
189 �le metalürj� ve k�mya sektörünün en fazla 
artış gösteren alanlar olduğunu b�ld�rd�.

 Pekcan, buna karşın hava yolları, seyahat 
taşımacılık, konaklama, eğlence ve sanat 
sektörler�nde geçen seneye göre yüzde 46'ya varan 
düşüşler�n göze çarptığını aktardı.

Ödeme yöntemler� �t�barıyla e-t�caret hacm�

 e-t�caret hacm�n�n, 138,4 m�lyar l�rasını 
kartlı ödemeler, 80,4 m�lyar l�rasını havale/EFT 
ödemeler�, 7,4 m�lyar l�rasını kapıda ödemeler�n 
oluşturduğuna d�kkat� çeken Pekcan, toplam s�te 
z�yaretler�n�n e-t�carete dönüşüm oranının yüzde 
1,8 olduğunu, bu oranın dünyada yüzde 2,6 
düzey�nde bulunduğunu söyled�.Pekcan, aracı 
h�zmet sağlayıcılar üzer�nden alışver�ş yapanların 
yüzde 42's�n� kadınlar, yüzde 58'�n� erkekler�n 
oluşturduğunu bel�rterek, "Vatandaşlarımızın 
yüzde 63'ü aracı h�zmet sağlayıcılardan alışver�ş 
yaparken mob�l uygulama kullanmayı terc�h 
etmekted�rler. Bu oran dünyada yüzde 66'dır. Bu 
da ülkem�zde akıllı telefonların ve mob�l 
uygulamaların kullanımındak� yaygınlığa �şaret 
eder k� bu yüzde 75'� buluyor, öneml� b�r gösterge 
olarak karşımıza çıkmaktadır." şekl�nde konuştu.

 Elektron�k t�caret yoluyla gerçekleşen 
alışver�şler�n yüzde 35'�n� İstanbul, yüzde 11'�n� 
Ankara ,  yüzde  6 ' s ın ı  İzm�r 'de  yaşayan 
vatandaşların gerçekleşt�rd�ğ�n� �fade eden 
Pekcan, bu �ller� yüzde 3 �le Bursa ve Antalya'nın 
tak�p ett�ğ�n� b�ld�rd�.

 Pekcan, Türk�ye'de gerçekleşen tüm kargo 
ve kurye �şlemler�n�n yüzde 60'ını e-t�caret 
gönder�ler�n�n oluşturduğunu söyled�.

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu, çevr�mç� 
olarak düzenlenen D-8 İş Forumu'nda yaptığı konuşmada tamamına yakını Müslüman 
ülkelerden oluşan D-8 üyes� ülkeler�n 1,5 tr�lyon dolara yakın �hracat yapmayı 
başardıklarını bel�rt�rken, “Ancak, b�rb�r�m�zle t�caret�m�z sadece 110 m�lyar dolar. Bu 
yeterl� değ�l. Ülkeler�m�z arasında daha �y� t�caret ve yatırım ortamına �ht�yacımız var. 
Terc�hl� t�caret anlaşmamızın kapsamını gen�şletmem�z gerek�yor“ ded�. 
 TOBB Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu ve T�caret Bakanı Ruhsar Pekcan; TOBB, 
Bangladeş T�caret ve Sanay� Odaları Federasyonu (FBCCI) ve D-8 TSO İşb�rl�ğ�nde, 
10'uncu D-8 Dakka Z�rves� kapsamında, sanal ortamda düzenlenen D-8 İş Forumu'na da 
katıldı. Toplantıda Bangladeş T�caret Bakanı T�pu Munsh�, Bangladeş Dış�şler� Bakanı 
Abdul Momen de yer aldı.
 TOBB Başkanı H�sarcıklıoğlu, açılış oturumunda yaptığı konuşmada T�caret 
Bakanı Ruhsar Pekcan'ın kadın g�r�ş�mc�l�ğ�n� gel�şt�rmeye çalışan kadınların her zaman 
güçlü b�r savunucu olduğunu hatırlatarak, Pekcan'ın aynı zaman uzun yıllar TOBB Kadın 
G�r�ş�mc�ler Kurulu'nun l�derl�ğ�n� üstlend�ğ�n�n de altını ç�zd�. 
 H�sarcıklıoğlu, gel�şmekte olan Müslüman ülkeler arasında �şb�rl�ğ� fikr�n�n 
Necmett�n Erbakan tarafından 24 yıl önce öner�ld�ğ�n� anımsatarak, 24 yıl aradan sonra D-8 
Organ�zasyonun gel�şt�ğ�n� ve Türk�ye �le katılımcı ülkeler arasındak� �l�şk�ler�n der�n ve 
güçlend�r�lmes�ne yardımcı olduğunu kaydett�.
-“110 m�lyar dolar t�caret� büyütmel�y�z” 
 H�sarcıklıoğlu, D-8 ülkeler�n�n 1 m�lyardan fazla nüfusunun refahının ekonom�k 
güce bağlı olduğunun altını ç�zerek, D-8 üyes� ülkeler�n 4 tr�lyon dolar c�varında Gayr� Safi 
Yurt İç� Hasıla ürett�ğ�ne vurgu yaptı. D-8 ülkeler� olarak 1,5 tr�lyon dolar c�varında �hracat 
yapmayı başardıklarını d�le get�rerek, “Ancak, b�rb�r�m�zle t�caret�m�z sadece 110 m�lyar 
dolar. Bu yeterl� değ�l. Ülkeler�m�z arasında daha �y� t�caret ve yatırım ortamına �ht�yacımız 
var. Terc�hl� t�caret anlaşmamızın kapsamını gen�şletmem�z gerek�yor. Bu anlaşmaya üye 
ülkeler�m�z�n tam katılımının olması gerek�yor. Daha �y� bağlantı �ç�n daha �y� fiz�ksel ve 
yasal altyapıya �ht�yacımız var. Bu, ülkeler�m�z arasındak� v�zes�z seyahat� kapsamalıdır. Bu 
nedenle hükümetler�m�z�n sorumluluklarına ek olarak D-8 T�caret Sanay� Odası'na (TSO) 
çok öneml� b�r yükümlülük get�rmekted�r. Bunun D-8 bünyes�ndek� özel sektörün tek çatı 
kuruluşu olduğunun b�l�nc�nde olmalıyız” ded�.
 H�sarcıklıoğlu, Türk�ye'n�n kurulduğu günden ber� D-8'e ayrı b�r önem verd�ğ�n� 
aktararak, Ek�m 2017'de İstanbul'da 9. D-8 Z�rves�'n� gerçekleşt�rerek Teşk�lat Başkanlığını 
devraldığını söyled�. H�sarcıklıoğlu, Başkanlığını yaptığı D-8 TSO'da görev�n� devretme 
zamanının geld�ğ�n� bel�rterek, görev�n� Şeyh Fazle Fah�m'e, “D-8 TSO başkanlığını tesl�m 
etmekten gerçekten onur ve memnun�yet duyuyorum. İht�yacınız olduğunda desteğ�m her 
zaman mevcut olacaktır. Tüm D-8 ulusal odalarının destekler�n� vermeye devam 
edeceğ�nden em�n�m. İnşallah bu pandem� kısa sürede sona erecek ve toplantılarımızı ve �ş 
etk�nl�kler�m�z� yüz yüze yapacağız. S�ze �y� şanslar ve büyük başarılar d�l�yorum” 
�fadeler�yle devrett�.
-T�caret Bakanı Ruhsar Pekcan
  T�caret Bakanı Ruhsar Pekcan �se konuşmasında, tamamı Müslüman ülkelerden 
oluşan D-8 ülkeler�n�n t�caret hacm�n�n 1,6 tr�lyon dolar olduğunu, bunun da sadece yüzde 
6,5'�n�n D-8 üyes� ülkeler arasında yapıldığını bel�rterek, "Dolayısıyla t�caret �l�şk�ler�m�z� 
gel�şt�rmem�z gerekt�ğ�n� düşünüyorum. Özell�kle D-8 �çer�s�nde 500 m�lyar dolarlık t�caret 
hacm�ne ulaşma hedefi yönünde çalışmalıyız. 6. D-8 z�rves�nde ortaya koyulan yol 
har�tasında 500 m�lyar dolarlık t�caret hacm� hedefi bel�rlenm�şt�. Bu bağlamda D-8 Terc�h� 
T�caret Anlaşması, çok öneml� olab�l�r" �fades�n� kullandı.
 Bakan Pekcan, D-8 üyes� Müslüman ülkeler�n b�rl�kte t�caret yapmalarının her 
ülke �ç�n çok öneml� olduğuna vurgu yaparak, t�caret hacm�n�n gel�şt�r�lmes�ne yönel�k 
çağrıda bulundu.
 Bakan Pekcan, Uluslararası t�caret ve uluslararası �ş �l�şk�ler�n�n yapıcı b�r şek�lde 
olmasına gerekt�ğ�ne �nandıklarını bel�rterek, D-8 üyes� ülkeler�n, refahını artırma yönünde 
yapılacak tüm çalışmalardan faydalanması gerekt�ğ�n� d�le get�rd�.
-“T�caret �l�şk�ler�m�z� gel�şt�rmem�z gerekt�ğ�n� düşünüyorum”
 D-8 ülkeler�n�n potans�yel�ne �nandıklarını aktıran Bakan Pekcan, D-8 üyes� 
ülkeler�ne oldukça öneml� ekonom�k ve s�yas� aktörler olduğunu vurguladı. Pekcan, 
yaklaşık 4 tr�lyon dolar Gayr� Safi Yurt İç� Hasıla (GSYİH) �le İslam İşb�rl�ğ� Örgütü Üyeler� 
�çer�s�nde enerj� dışındak� �hracatın yüzde 90'ını gerçekleşt�rd�ğ�n� söyled�. Pekcan, “D-8 
ülkeler�n�n toplam t�caret hacm� 1.6 tr�lyon dolar. Bunun sadece yüzde 6,5'� D-8 �çer�s�ndek� 
t�caretten elde ed�l�yor. Dolayısıyla t�caret �l�şk�ler�m�z� gel�şt�rmem�z gerekt�ğ�n� 
düşünüyorum. Özell�kle D-8 �çer�s�nde 500 m�lyar dolarlık t�caret hacm�ne ulaşma hedefi 
yönünde çalışmalıyız. 6. D-8 z�rves�nde ortaya koyulan yol har�tasında 500 m�lyar dolarlık 
t�caret hacm� hedefi bel�rlenm�şt�. Bu bağlamda D-8 Terc�h� T�caret Anlaşması, çok öneml� 
olab�l�r” ded�.
  Türk�ye'n�n Terc�h� T�caret Anlaşması'nı uygulamaya başladığının altını ç�zen 
Pekcan, özell�kle Endonezya, Bangladeş, N�jerya ve Pak�stan'ın uygulama aşamasına en 
kısa zamanda geçmes�n� bekled�kler�n� ve bu ülkeler� de anlaşmanın �çer�s�nde görmek 
�sted�kler�n� aktardı.
 Söz konusu T�caret Anlaşması'nın yanı sıra yatırımcı �l�şk�ler�n� gel�şt�rmeler� 
yönünde teşv�k çalışmalarının yapılması gerekt�ğ�ne d�kkat� çeken Bakan Pekcan, “Bence 
bu özell�kle yatırımcı ve �ş dostu altyapıların kurulmasıyla daha kolay olacaktır. Aynı 
zamanda d�j�tal ekonom�, d�j�talleşme ve E-T�caret konularında da �ş b�rl�ğ� yapmamız 
gerekt�ğ�n� vurgulamak �st�yorum. Türk�ye olarak b�z D-8 ortaklarımızla bu �novat�f 
alanlarda ortak çalışmalar yapmaya hazırız” d�ye konuştu.
 Bakan Pekcan, b�r başka öneml� konunun �se D-8 ülkeler� arasında t�caret�n 
kolaylaştırılması ve özell�kle gümrük �şlemler� �le �lg�l� konularda �ş b�rl�ğ� olduğunu 
bel�rtt�. Pekcan, D-8 ülkeler�n�n tekn�k düzeyde �ş b�rl�ğ� yapma, ortaklık yapma fırsatına 
sah�p olduklarını kaydederek, “Bu sayede gümrük ve t�caret �şlemler�m�z� 
uyumlaştırab�l�r�z. Böyle b�r tekn�k düzeyde �ş b�rl�ğ�n�n teşv�k ed�lmes� gerçekten çok 
faydalı olacaktır” d�ye konuştu.

HAMİLİNE PAY SENEDİ
SAHİPLERİ MKK’YA

BİLDİRİMDE BULUNACAK
Ham�l�ne yazılı pay senetler�n�n ve bunlara sah�p olanların b�lg�ler�n�n 

Merkez� Kayıt Kuruluşu'na (MKK) b�ld�r�lmes� ve kayıt altına alınması 

zorunluluğuna �l�şk�n usul ve esaslar bel�rlend�. Bakan Pekcan, t�caret�n daha 

güvenl� yapılab�lmes� amacıyla ham�l�ne yazılı pay senetler�ne �l�şk�n yen� 

b�r düzenlemey� hayata geç�rd�kler�n� �fade ederek, 1 N�san 2021 �t�barıyla 

bu senetler�n ve sah�pler�n�n Merkez� Kayıt Kuruluşu'na (MKK) 

b�ld�r�lmes�n�n zorunlu hale get�r�ld�ğ�n� bel�rtt�.
 T�caret Bakanlığı tarafından hazırlanan Ham�l�ne Yazılı Pay 
Senetler�n�n Merkez� Kayıt Kuruluşu'na B�ld�r�lmes� ve Kayıt Altına 
Alınması Hakkında Tebl�ğ, Resm� Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�rd�.
 Tebl�ğle, 1 N�san'da yürürlüğe g�ren ve payları kayden �zlenmeyen 
anon�m ş�rketlerde ham�l�ne yazılı pay senetler�n�n ve bunlara sah�p olanlara 
�l�şk�n b�lg�ler�n MKK'ya b�ld�r�lmes� ve kayıt altına alınması zorunluluğu 
get�ren Türk T�caret Kanunu'ndak� değ�ş�kl�kler�n �şley�ş süreçler� ve 
uygulamaları açıklığa kavuşturuldu.
 Ayrıca, bu kapsamda alınacak ücretler �le pay sah�pler� ç�zelges�n�n 
Merkez� Kayıt Kuruluşundan sağlanmasının usul ve esasları da bell� oldu.
 Buna göre, ham�l�ne yazılı pay sened� �hraç eden anon�m 
ş�rketler�n yönet�m kurulları, senetler� pay sah�pler�ne dağıtmadan 
önce pay sah�pler�n� ve paya �l�şk�n b�lg�ler� MKK'ye b�ld�rmekle 
yükümlü kılındı.
 Ayrıca pay senetler�n�n devr�nde, payı devralan tarafından 
MKK'ye b�ld�r�m zorunluluğu get�r�ld�.
MEVCUT PAY SENETLERİNİN KAYDI İÇİN GEÇİŞ SÜRECİ YIL 
SONUNDA BİTECEK
 Mevcut ham�l�ne yazılı pay senetler�n�n kayıt altına alınmasına 
�l�şk�n geç�ş sürec� 31 Aralık 2021'e kadar tamamlanacak.
 Yönet�m kurullarınca, genel kurullara �l�şk�n hazır bulunanlar 
l�stes�, ham�l�ne yazılı pay sened� sah�pler� bakımından MKK'den alınacak 
l � s t e y e  g ö r e  o l u ş t u r u l a c a k .
 Ham�l�ne yazılı pay sened� sah�pler� MKK tarafından sağlanacak bu 
ç�zelgeye göre ve toplantıdan önce pay sened�ne z�lyet olduklarını �spat 
ederek genel kurul toplantılarına katılab�lecek.
TÜM BİLDİRİMLER ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK
 Öte yandan, MKK tarafından Ham�l�ne Yazılı Pay Kayıt S�stem� 
(HPKS) uygulamaya alındı. Ş�rketler ve pay sah�pler�n�n tüm b�ld�r�m ve 
kayıtları bu s�stem üzer�nden tamamen elektron�k ortamda yer�ne get�r�lecek.
 Ş�rketler�n b�ld�r�m �şlemler�, t�caret s�c�l�ne tesc�ll� bulunan, 
Merkez� S�c�l Kayıt S�stem�'ne (MERSİS) kayıtlı ş�rket tems�lc�ler� 
tarafından yapılab�lecek.
 Ş�rketler b�ld�r�mler�n� HPKS üzer�nden, pay sah�pler� �se 
b�ld�r�mler�n� MKK'n�n “e-Yatırımcı: Yatırımcı B�lg� Merkez�” uygulaması 
ü z e r � n d e n  e l e k t r o n � k  o r t a m d a  � l e t e c e k .
 Pay sah�pler�, Yatırımcı B�lg� Merkez� (e-Yatırımcı) uygulamasına 
e-Devlet Kapısı üzer�nden e-Devlet ş�freler�yle veya MKK s�c�l numaraları 
ve MKK'den alacakları ş�freler�yle er�ş�m sağlayab�lecek. Pay sah�pler� 
HPKS'de kend� adına kayıtlı payları elektron�k ortamda sorgulayab�lecek.
 Ham�l�ne yazılı pay sened�n�n devr�n�n ş�rket ve üçüncü k�ş�ler 
nezd�nde hüküm �fade etmes� �ç�n MKK'ye yapılan b�ld�r�m�n tar�h� esas 
alınacak, gerekl� b�ld�r�mde bulunulmaması durumunda, devralan genel 
kurula katılma, oy kullanma, kar payı alma, b�lg� alma ve �nceleme hakkı g�b� 
Türk T�caret Kanunu'ndan doğan paya bağlı haklarını b�ld�r�m yapılıncaya 
kadar kullanamayacak.
 Bu kapsamda, MKK tarafından ş�rketlerden 150 l�ra kayıt ücret�, 50 
l�ra b�ld�r�m ücret�, 150 l�ra pay sah�pler� ç�zelges� ücret�, pay sah�pler�nden 
50 l�ra dev�r b�ld�r�m ücret� alınacak.
 BAKAN PEKCAN:HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNE 
İLİŞKİN DÜZENLEMEYİ HAYATA GEÇİRDİK

 T�caret Bakanı Ruhsar Pekcan, t�caret�n daha güvenl� yapılab�lmes� 
amacıyla ham�l�ne yazılı pay senetler�ne �l�şk�n yen� b�r düzenlemey� hayata 
geç�rd�kler�n� �fade ederek, 1 N�san 2021 �t�barıyla bu senetler�n ve 
sah�pler�n�n Merkez� Kayıt Kuruluşuna (MKK) b�ld�r�lmes�n�n zorunlu hale 
get�r�ld�ğ�n� bel�rtt�.

 Bakan Pekcan, Tw�tter hesabından paylaştığı mesajında, ham�l�ne 
yazılı pay senetler�ne �l�şk�n b�ld�r�m ve kayıt �şlem�n� �çeren tebl�ğ�n bugün 
Resm� Gazete'de yayımlandığını hatırlattı.

 Bu süreçler�n yürütülmes� amacıyla MKK tarafından Ham�l�ne 
Yazılı Pay Kayıt S�stem�'n�n de uygulamaya alındığı b�lg�s�n� veren Pekcan, 
b�ld�r�mler�n bu s�stemle elektron�k ortamda kolaylıkla yapılab�leceğ�n� 
kaydett�.

Pekcan, "T�caret�n daha güvenl� yapılab�lmes� amacıyla ham�l�ne yazılı pay 
senetler�ne �l�şk�n düzenlemey� hayata geç�rd�k. 1 N�san 2021 tar�h� �t�barıyla 
bu senetler�n ve bu senetlere sah�p olanların MKK'ye b�ld�r�lmes� zorunlu 
hale get�r�ld�" �fadeler�n� kullandı.

 1 N�san'dan önce bastırılmış ham�l�ne yazılı pay senetler�n�n 
kayıt altına alınmasına �l�şk�n olarak da 31 Aralık 2021'e kadar geç�ş 
sürec� tanıdıklarına d�kkat� çeken Pekcan, mevcut senet sah�pler�n�n yıl 
sonuna kadar ortağı oldukları ş�rkete başvurmaları gerekt�ğ�n� b�ld�rd�.

 Pekcan, artık ham�l�ne yazılı pay sened� sah�pler�n�n genel kurul 
toplantılarına MKK'de kayıtlı olmak kaydıyla katılım sağlayab�leceğ�n� 
bel�rterek, "Bu yen� düzenlemeyle ham�l�ne yazılı pay sened�ne �l�şk�n 
�şlemler kayıt altına alınarak daha şeffaf ve güvenl� şek�lde sürdürülecek. 
Hayırlı olsun" değerlend�rmes�nde bulundu.olurken söz konusu ülkelere 
yapmış olduğumuz �hracat toplam �hracatımızın % 41,4'ünü oluşturmuştur 
den�ld�. 
Kaynak: T�caret Bakanlığı

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) 
ve Türk Patent ve Marka Kurumu 
(TÜRKPATENT) arasında, fikr� ve sına� 

mülk�yet haklarına �l�şk�n 'Çerçeve İş B�rl�ğ� 
Protokolü' �mzalandı. 
TOBB Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu ve 
TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Hab�p Asan 
tarafından �mzalanan protokol �le Türk�ye'de 
faal�yet gösteren firmaların sına� mülk�yet hakları 
konusunda b� l �nçlend�r � lmes�  ve TOBB 
bünyes�nde faal�yet gösteren oda/borsalara, sektör 
mecl�sler�ne, kadın ve genç g�r�ş�mc� kurullarına 
ve akadem�k danışmanlara yönel�k etk�nl�klerle �ş 
dünyasının fikr� ve sına� mülk�yet haklarına �l�şk�n 
b�lg� düzey�n�n artırılması amaçlanıyor.
  Gel�şt�r�len �şb�rl�ğ� kapsamında, TOBB'a 
üye olan �şletmeler�n sına� mülk�yet �ht�yaçları 
bel�rlenerek, sanay�c�lere müşter� odaklı ve 

yer�nde h�zmet sunulacak. Ayrıca TOBB'a bağlı 
oda ve borsaların coğrafi �şaretl� ürünler�n 
tesc� l �ne yönel�k kurumsal  kapas� teler � 
güçlend�r�lecek.
 TOBB bünyes�nde faal�yet gösteren 
Türk�ye Patent ve Marka Vek�ller� Mecl�s� �le 
ortaklaşa düzenlenecek etk�nl�klerle �ş dünyasının 
fikr� ve sına� mülk�yet haklarına �l�şk�n farkındalık 
düzey� artırılacak, s�c�le kayıtlı patent ve marka 
vek�ller� arasındak� �let�ş�m güçlend�r�lerek 
sektörün gel �ş �m�ne yönel�k faal �yet ler 
yürütülecek.
 P r o t o k o l  k a p s a m ı n d a  TO B B  v e 
TÜRKPATENT, ün�vers�te-sanay� arasında ve 
farklı ölçektek� firmaların kend� aralarında �ş 
b�rl�ğ�n�n gel�şt�r�lmes�ne yönel�k olarak ortak 
projeler ve etk�nl�kler gerçekleşt�recek.

TOBB ve Türk Patent 
Arasında İş Birliği 

Protokolü İmzalandı...

2021'in İlk 3 Ayında Onaylanan 
Yerli Malı BelgesiGeçen Yılın Aynı 

Dönemine Göre %15,1 Arttı.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 
63'üncü maddes� uyarınca Sanay� ve 
Teknoloj� Bakanlığı'nca hazırlanan ve 13 

Eylül 2014 tar�hl� ve 29118 sayılı Resm� Gazete 
'de yayımlanarak yürürlüğe g�ren Yerl� Malı 
Tebl�ğ� (SGM 2014/35)'ne göre TOBB 
tarafından  Mart 2021'de 1.825 adet Yerl� 
Malı Belges� onaylandı. 
 Mart 2021'de s�stemde akt�f halde 1.774 
Yerl� Malı Belges� bulunuyor. Akt�f durumdak� 
1.774 belgen�n 1.230'u yüksek ve orta-yüksek 
teknoloj� düzey�nde, 544'ü orta-düşük ve düşük 
teknoloj� düzey�nde.
 Mart ayında onaylanan yerl� malı 

belgeler�n�n; 311'� İstanbul'da, 242's� İzm�r'de, 
231'� Ankara'da, 168'� Tek�rdağ'da, 119'u 
Konya'da, 80'� Kocael�'nde,  63'ü Bursa'da, 52's� 
Adana'da, 41'� Gaz�antep'te,  35'� Kayser�'de 
düzenlend�.
 Mart 2021'de Mart 2020'ye (61) göre 
%3,5 oranında b�r artış �le 1.825 Yerl� Malı 
Belges� onaylandı.
 2021 yılının �lk üç ayında 2020 yılındak� 
(643) aynı döneme göre %15,1'l�k b�r artışla 
4.905 adet Yerl� Malı Belges� onaylandı.
 TOBB Yer l �  Ma l ı  Be lges �  Ver � 
Tabanındak� Akt�f Yerl� Malı Belgeler�n�n 
toplam sayısı 15.937 olarak bel�rlend�.

Hisarcıklıoğlu’ndan D-8 
Üyelerine “Ticaretimizi

Artıralım” Çağrısı 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİ'lere 1 
milyon TL'ye kadar dijitalleşme desteği vereceklerini 
açıkladı. KOSGEB'in bugün itibarıyla “İmalat Sanayinde 

Dijitalleşme” temasıyla 3'üncü çağrıya çıktığını duyuran Bakan 
Varank, “Akıllı dijital teknolojileri geliştiren veya bunları imalat 
süreçlerinde kullanan KOBİ'leri destekleyeceğiz.” dedi. Varank, 
pandemi ile birlikte KOBİ'lerin iş süreçlerine dijitalleşmeyi entegre 
etmeye başladığına işaret ederek “Dijital teknolojilerin yerli 
üretimini ve ticarileşmesini sağlayarak güçlü bir dijital ekosistem 
oluşturmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.KOBİGEL-KOBİ 
Gelişim Destek Programı'nın "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" 
çağrısını kamuoyu ile paylaşan Varank, şunları kaydetti: 

ODAK ALANLAR: İmalat sanayisinde dijital dönüşüm, 11'inci 
Kalkınma Planımız ve 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programımızın 
odak alanları arasında yer alıyor. Biz de dijital teknolojiler ile verimliliğin 
artmasını, standartlara tam uyumlu ve kaliteli ürünlerin üretilmesini ve 
böylece KOBİ'lerimizin rekabet gücünü arttırmayı hedeflerimiz arasına 
koyduk.

DİJİTALLEŞME TETİKLENDİ: Bildiğiniz gibi içinde bulunduğumuz 
pandemi süreci, bütün iş yapma biçimlerimizi değiştirdi. Bu dönemde 
birçok yeni kavram hayatımıza girdi. İmalat sektörü olarak baktığımızda 
salgın ile birlikte dijitalleşmenin tetiklendiğini görüyoruz. KOBİ'lerimiz iş 
süreçlerine dijitalleşmeyi entegre etmeye başladı. İmalat sanayimiz, artık 
dijital dönüşümün ne kadar önemli olduğunu daha iyi kavradı.

3'ÜNCÜ ÇAĞRI: KOSGEB olarak KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek 
Programı "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" temasıyla yeni bir çağrıya 
çıkıyoruz. Bu temayla üçüncü kez çıktığımız bu çağrımız ile yine akıllı 
dijital teknolojileri geliştiren veya bunları imalat süreçlerinde kullanan 
KOBİ'leri destekleyeceğiz. Dijital teknolojilerin yerli üretimini ve 
ticarileşmesini sağlayarak güçlü bir dijital ekosistem oluşturmaya devam 
edeceğiz.

FARKINDALIK OLUŞTURDUK: “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” 
temayla ilk çağrıya 2019'da çıkmıştık. Toplamda 258 KOBİ'ye 71,5 milyon 
liralık desteği onaylamıştık. 2020 yılında ikinci çağrıyı ilan ettik. Artan 
farkındalık ve talep doğrultusunda 396 KOBİ'mizin 158 milyon liralık 
destekten faydalanması yönünde karar aldık. Bu çağrılarımızla sanayide 
dijitalleşme konusunda KOBİ'lerde farkındalık oluşturduk.

TOPLAM 1 MİLYON TL: İlk ikisinde olduğu gibi bu yeni çağrımızda da 
KOBİ'lerimize 300 bin liraya kadar geri ödemesiz, 700 bin lira kadar geri 
ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon liraya kadar destek vereceğiz. 
Böylece yerli ve yetkin dijital teknoloji geliştiricisi KOBİ'lerin sayısını 
artırmayı sürdüreceğiz. Başvuruları, 17 Mayıs'a kadar alacağız. 
KOBİ'lerimiz çağrıya e-Devlet üzerinden başvurabilir. Çağrı sonuçlarını 
da Temmuz ayında açıklamayı planlıyoruz.

NİTELİKLİ PERSONEL VE YAZILIM LİMİTİ ARTTI

KOSGEB, ilk iki çağrıda KOBİ'lerden gelen geri dönüşleri de dikkate aldı. 
Akıllı dijital teknolojileri geliştiren KOBİ'lerin ihtiyaç duydukları en 
önemli kaynağın nitelikli personel olduğu tespitinden hareketle personel 
desteği üst limitini, 90 bin TL'den 300 bin TL'ye çıkardı. Akıllı dijital 
teknolojileri kendi iş süreçlerine adapte edecek imalatçı KOBİ'lerinin 
yazılım desteği limiti de 100 bin TL'den 300 bin TL'ye yükseltildi.

ERKEN ÖDEME İMKANI

İmalat Sanayinde Dijitalleşme temalı çağrıda geri ödemeli destek tutarının 
yüzde 50'ye kadar olan kısmı, "erken ödeme" olarak verilebilecek. 
KOBİ'ler çağrı kapsamında en az 8 ay, en fazla 16 ay içinde projelerini 
tamamlayabilecek.

8 BAŞLIKTA DESTEK

"Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde 
Kullanımı", "İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti", "İmalat Sanayinde 
Endüstriyel Robot Teknolojileri", "İmalat Sanayinde Akıllı Sensör 
Teknolojileri", "Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem 
ve Bileşenleri", "İmalat Sanayinde Siber Güvenlik", "İmalat Sanayinde 
Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri" ve "İmalat Sanayinde Sanal 
Gerçeklik/Artırılmış Gerçeklik" başlıklarında 8 alandaki projeler 
desteklenecek.

İhracatta Transit İşlemleri
Kolaylaşacak...
Bakan Pekcan: "İhracatçımızın 
bulunduğu yerden sıfır bürokras�yle 
beyanname açab�lmes�n� sağlamak, 
daha kal�tel� h�zmet sunmak ve 
g ü m r ü k l e r � m � z � n  � ş  y ü k ü n ü 
azaltmak amacıyla 'Kolay İhracat 
N o k t a l a r ı '  p ro j e s � n �  h a y a t a 
geç�r�yoruz"

T�caret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
�hracatçıların yerleş�k olduğu 
yerlerden sıfır bürokras�yle 

beyanname açab�lmes�n� sağlamak, 
daha kal�tel� h�zmet sunmak ve 
gümrükler�n �ş yükünü azaltmak 
amacıyla "Kolay İhracat Noktaları" 
projes�n� hayata geç�rd�kler�n� b�ld�rd�.

 Bakan Pekcan, Türk�ye'y� dünyada 
"t�caret�n en kolay, en hızlı ve en güven�l�r adres� 
kılma" m�syonuyla, yakın zamanda devreye 
aldıkları kağıtsız �hracat, varış önces� gümrükleme, 
�hracatçılar �ç�n �thalatta gümrükleme, �z�nl� alıcı 
g�b� projeler�ne b�r yen�s�n� daha ekled�kler�n� 
vurguladı.

 Söz konusu projeyle güvenl�ğ� üst sev�yede 
tutarak �hracatta trans�t prosedürler�n� öneml� 
ölçüde azalttıklarını b�ld�ren Pekcan, �hracatçılara 
ofisler�nden �hracat beyannames�n� en yakın 
gümrük müdürlüğünü seçerek açab�lme ve eşyasını 
h�ç vak�t kaybetmeden doğrudan fabr�kasından 
yükleyerek �z�nl� gönder�c�n�n tes�sler�ne 
yollayab�lme �mkanı tanındığını söyled�.

 Pekcan, "Dolayısıyla trans�t beyannames� 
açılmasına, mühür tatb�k ed�lmes�ne, gümrük 
müdür lüğüne  uğranı lmas ına  veya  evrak 
götürülmes�ne gerek kalmayacak, taşımacı aynı 
s�stemle yol boyunca �hracat eşyasını toplayarak 

�lerleyeb�lecek. Belge kontrolü elektron�k ortamda 
yapılacak, �ht�yaç duyulması hal�nde fiz�k� kontrol 
� s e  � z � n l �  g ö n d e r � c � n � n  t e s � s l e r � n d e 
gerçekleşt�r�lecek." d�ye konuştu.

AB'dek� merkez� gümrükleme uygulamasının 
Türk�ye'dek� �lk altyapısı

 Kolay İhracat Noktaları �le �hracat 
yükler�n�n hedef pazarlara daha kolay şek�lde 
ulaştırılmasını mümkün hale get�rd�kler�n� anlatan 
Pekcan, "Daha düşük mal�yetle �hracat yükü 
t a ş ı n m a s ı n ı n  v e  y ü k  k o n s o l � d a s y o n u 
yapab�lmes�n�n önünü açarak, operasyonel 
kolaylıklar sağladık." ded�.

 Bu kolaylığın aynı zamanda, Avrupa 
B � r l � ğ � ' n d e  ( A B )  u y g u l a n a n  m e r k e z � 
gümrüklemen�n Türk�ye'dek� �lk aşaması ve 
altyapısını oluşturduğunu vurgulayan Pekcan, "Bu 
yen� kolaylığın başta �hracat a�lem�z olmak üzere 
tüm �ş dünyamıza hayırlı olmasını d�l�yorum." 
�fadeler�n� kullandı.
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Enasyon Rakamları Açıklandı... 
Tüket�c� F�yat Endeks� martta aylık bazda yüzde 1,08, 

Yurt İç� Üret�c� F�yat Endeks� yüzde 4,13 artış gösterd�. 

Yıllık enflasyon tüket�c� fiyatlarında yüzde 16,19, yurt �ç� 

üret�c� fiyatlarında yüzde 31,20 oldu.

 Türk�ye İstat�st�k Kurumu ver�ler�ne göre, mart ayı 
�t�barıyla 12 aylık ortalamalar d�kkate alındığında, tüket�c� 
fiyatları yüzde 13,18, yurt �ç� üret�c� fiyatları yüzde 17,04 
arttı.

 Aylık bazda Tüket�c� F�yat Endeks� (TÜFE) yüzde 
1,08, Yurt İç� Üret�c� F�yat Endeks� (Yİ-ÜFE) yüzde 4,13 
artış kaydett�.

 TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 
3,71, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,19 yükseld�.

 Yİ-ÜFE �se Aralık 2020'ye göre yüzde 8,21, geçen 
yılın mart ayına göre yüzde 31,20 artış gösterd�.

 Yİ-ÜFE, martta b�r öncek� aya göre yüzde 4,13, 
geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8,21, geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 31,20 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 
17,04 artış gösterd�.

 B�r öncek� yılın aynı ayına göre artışın düşük 
olduğu d�ğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 7,43 �le g�y�m ve 
ayakkabı, yüzde 8,01 �le haberleşme ve yüzde 8,33 �le 
eğ�t�m oldu. Buna karşılık, b�r öncek� yılın aynı ayına göre 
artışın yüksek olduğu ana gruplar �se sırasıyla, yüzde 24,85 
�le ulaştırma, yüzde 23,64 �le ev eşyası ve yüzde 21,49 �le 
çeş�tl� mal ve h�zmetler oldu.

 Ana harcama grupları �t�barıyla 2021 yılı Mart 
ayında ulaştırma grubunda değ�ş�m gerçekleşmed�. En az 
artış gösteren d�ğer ana gruplar yüzde 0,54 �le ev eşyası ve 
yüzde 0,70 �le konut oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Mart 
ayında artışın yüksek olduğu gruplar �se sırasıyla,yüzde 
3,70 �le sağlık, yüzde 2,77 �le eğ�t�m ve yüzde 2,60 �le 
lokanta ve oteller oldu.

Sanay�n�n dört ana sektöründen �malat yıllık yüzde 
33,96 arttı

 Sanay�n�n dört sektörünün yıllık değ�ş�mler�; 
madenc�l�k ve taşocakçılığında yüzde 21,26, �malatta yüzde 
33,96, elektr�k, gaz üret�m� ve dağıtımında yüzde 2,55, su 
tem�n�nde yüzde 27,30 artış olarak gerçekleşt�.

 Ana sanay� gruplarının yıllık değ�ş�mler�; ara 
malında yüzde 37,72, dayanıklı tüket�m malında yüzde 
29,68, dayanıksız tüket�m malında yüzde 23,98, enerj�de 
yüzde 23,27, sermaye malında yüzde 27,31 artış olarak 
gerçekleşt�.

Sanay�n�n dört ana sektöründen �malat aylık yüzde 4,33 
arttı

 Sanay�n�n dört sektörünün aylık değ�ş�mler�; 
madenc�l�k ve taşocakçılığında yüzde 3,03, �malatta yüzde 
4,33, elektr�k, gaz üret�m� ve dağıtımında yüzde 2,87, su 
tem�n�nde yüzde 0,42 artış olarak gerçekleşt�.

 Ana sanay� gruplarının aylık değ�ş�mler�; ara 
malında yüzde 5,05, dayanıklı tüket�m malında yüzde 1,66, 
dayanıksız tüket�m malında yüzde 2,73, enerj�de yüzde 
5,93, sermaye malında yüzde 2,62 artış olarak gerçekleşt�.

Yıllık en düşük artış yüzde 2,55 �le elektr�k, gaz, buhar ve 
�kl�mlend�rme üret�m� ve dağıtımında gerçekleşt�

 Yıllık en düşük artış; yüzde 2,55 �le elektr�k, gaz, 
buhar ve �kl�mlend�rme üret�m� ve dağıtımı, yüzde 7,51 �le 
der� ve �lg�l� ürünler, yüzde 8,64 �le g�y�m eşyası olarak 
gerçekleşt�. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünler� yüzde 
76,19, ana metaller yüzde 60,98, kağıt ve kağıt ürünler� 
yüzde 45,03 �le endeksler�n en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık tek düşüş yüzde 1,18 �le der� ve �lg�l� ürünlerde 
gerçekleşt�

 Aylık düşüş; yüzde 1,18 �le der� ve �lg�l� ürünler 
olarak gerçekleşt�. Buna karşılık kok ve rafine petrol 
ürünler� yüzde 14,03, ana metaller yüzde 9,05, temel 
eczacılık ürünler� ve müstahzarları yüzde 7,28 �le 
endeksler�n en fazla arttığı alt sektörler oldu. Kaynak TRT


