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Türk�ye İstat�st�k Kurumu ver�ler�ne göre, 
n�san ayı �t�barıyla 12 aylık ortalamalar 
d�kkate alındığında, tüket�c� fiyatları 

yüzde 13,70, yurt �ç� üret�c� fiyatları yüzde 19,44 
arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 1,68, Yİ-ÜFE yüzde 
4,34 artış kaydett�.
� TÜFE, n�sanda geçen yılın aralık ayına 
göre yüzde 5,45, geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 17,14 yükseld�.
� Yİ-ÜFE �se Aralık 2020'ye göre yüzde 
12,91, geçen yılın n�san ayına göre yüzde 35,17 
artış gösterd�.
Sanay�n�n 4 sektörünün n�sanda yıllık bazda 
değ�ş�mler�
� Sanay�n�n 4 sektörünün n�sanda yıllık 
bazda değ�ş �mler � ,  madenc� l �k  ve  taş 
ocakçılığında yüzde 27,07, �malatta yüzde 
38,11, elektr�k, gaz üret�m� ve dağıtımında 

yüzde 4,5, su tem�n�nde yüzde 28,32 artış olarak 
gerçekleşt�.
Bu grupların aylık değ�ş�mler�ne bakıldığında 
�se madenc�l�k ve taş ocakçılığında yüzde 5,02, 
�malatta yüzde 4,55, elektr�k, gaz üret�m� ve 
dağıtımında yüzde 2,22, su tem�n�nde yüzde 
0,27 artış görüldü.
� Ana sanay� gruplarının yıllık değ�ş�mler� 
�ncelend�ğ�nde, ara malında yüzde 42,59, 
dayanıklı tüket�m malında yüzde 29,24, 
dayanıksız tüket�m malında yüzde 24,97, 
enerj�de yüzde 38,64, sermaye malında yüzde 
27,24 artış yaşandı.
� Bu grupların aylık değ�ş�mler�ne 
bakıldığında �se ara malında yüzde 6,63, 
dayanıklı tüket�m malında yüzde 2,05, 
dayanıksız tüket�m malında yüzde 1,99, enerj�de 
yüzde 3,51, sermaye malında yüzde 2,85 artış 
kayıtlara geçt�.

Beyanname ve Vergi 
Ödeme Süreleri UZATILDI
Gel�r ve kurum geç�c� verg� beyannameler�n�n ver�lmes� 
�le tahakkuk eden verg�ler�n ödeme süreler� 31 Mayıs 
Pazartes� gün sonuna kadar uzatıldı.

Türk�ye açısından stratej�k öneme sah�p 
ürünler �n  yer l �  ve  m� l l �  �mkanlar la 
üret�lmes�n� amaçlayan Teknoloj� Odaklı 

Sanay� Hamles� Programı'ndan yen� b�r hamle geld�. 
Programın �lk çağrısı olan Mak�ne'n�n ardından 
Mob�l�te çağrısı da başvuruya açıldı. Yen� çağrıyı 
duyuran Sanay� ve Teknoloj� Bakanı Mustafa Varank, 
bu çağrı �le orta-yüksek ve yüksek teknoloj�l� 152 
ürün ve 5 başlık altında toplam 40 yen�l�kç� 
teknoloj�n�n üret�m�n� destekleyecekler�n� açıkladı.
YOL HARİTASI HAZIRLANIYOR
2023 Sanay� ve Teknoloj� Stratej�s� ve On B�r�nc� 
Kalkınma Planı hedefler� doğrultusunda “Mob�l�te 
Araç ve Teknoloj�ler� Stratej� Yol Har�tası” 
çalışmasını yürüttükler�n� kaydeden Bakan Varank, 
Mob�l�te çağrısını da bu kapsamda ele aldıklarını 
b�ld�rd�.
                                                                       

YÜZDE 85'İ AVRUPA'YA
� B a k a n  Va r a n k ,  “ M o b � l � t e  A r a ç  v e 
Teknoloj�ler� Stratej� Yol Har�tası”nı yakın zamanda 
yayınlayacaklarını vurgulayarak “Üret�m�n�n yüzde 
85'�n� Avrupa'ya �hraç eden mob�l�te sektörümüzün, 
yeş�l mutabakat sonrasında AB'n�n sanay�, 
d�j�talleşme ve çevreye yönel�k pol�t�kalarından 
kaynaklı yükümlülükler�n� karşılayacak şek�lde 
�hracat oranını artırması ana hedefim�zd�r.” ded�.
KALDIRAÇ ETKİSİ
Mob�l�te sektörünün 2023 yılına kadar �hracattak� 
payının yüzde 20'ye ulaşmasını, 2030'a kadar yerl�l�k 
oranını da yüzde 75'e çıkarmayı amaçladıklarını 
vurgulayan Bakan Varank, “Teknoloj� Odaklı Sanay� 
Hamles �  P rog ramı  Mob � l � t e  Çağr ı s ı ”  bu 
hedefler�m�ze ulaşmada öneml� b�r kaldıraç etk�s� 
oluşturacak. Bu hedeflere katkısı olab�lecek projeler 
bu çağrı �le destekleneb�lecek. “ d�ye konuştu.
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Tüket�c� F�yat Endeks� (TÜFE) n�sanda aylık bazda yüzde 1,68, Yurt İç� 
Üret�c� F�yat Endeks� (Yİ-ÜFE) yüzde 4,34 artış gösterd�. Yıllık enflasyon 
tüket�c� fiyatlarında yüzde 17,14, yurt �ç� üret�c� fiyatlarında yüzde 35,17 
oldu.

RAKAMLARI AÇIKLANDI

TEPAV 

Perakende güven�, geçen yıla kıyasla �y�leşmeye �şaret 
ederken 2021 yılı �ç�n durağanlığını koruyor. 

HAMLE’de Yeni Çağrı 

 Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı Gel�r İdares� 
Başkanlığının �nternet s�tes�nde yer alan duyuruya 
göre, Bakanlığa �let�len talepler ve sokağa çıkma 
kısıtlaması uygulaması neden�yle 17 Mayıs gün 
sonuna kadar ver�lmes� gereken 2021 yılı b�r�nc� 
geç�c� verg� dönem�ne (ocak-şubat-mart) a�t gel�r ve 
kurum geç�c� verg� beyannameler�n�n ver�lme ve 
ödeme süreler�n�n uzatılması kararlaştırıldı.
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GÜVEN EKDEKSİNİN
136. SAYISI YAYINLANDI

PERAKENDE
 
TEPE, N�san 2021'de b�r öncek� 
aya göre 1,6 puan, b�r öncek� yılın 
aynı dönem�ne göre �se 13,8 puan 
artışla -16,2 puan değer�n� aldı. 
TEPE değer�n�n yıllık artışında 
COVID-19 neden�yle N�san 
2020'de -30 puan sev�yes�ne kadar 
ger�lem�ş olmasından kaynaklı baz 
etk�s� bel�rley�c� oldu. TEPE'n�n 
geçen aya kıyasla sınırlı artışında 
geçt�ğ�m�z 3 ayda �şler�n durumu 
gösterges�ndek� �y�leşme etk�l� 
olurken gelecek 3 ayda satış 
b e k l e n t � s �  g ö s t e rg e s � n d e k � 
kö tü l e şme  ve  mevcu t  s t ok 
düzey�ndek� artış olumsuz katkı 
yaptı. “Mob�lya, aydınlatma 
ek�pmanı ve ev �ç� kullanım 
ürünler�” sektörü N�san ayında da 
perakende güven� en fazla artan 
sektör oldu. Bölgeler bazında 
�ncelend�ğ�nde �se N�san ayı 

perakende güven�nde en fazla artış 
B a t ı  M a r m a r a  B ö l g e s � ' n d e 
görüldü. Perakende güven�nde 
Türk�ye, geçen yıla göre AB-27 ve 
Euro Bölges�'nden daha kötü 
performans serg�led�.
Perakende güven� geçen aya ve 
geçen yıla kıyasla arttı
N�san 2020'de -30 puan sev�yes�ne 
kadar ger�leyen TEPE değer�, 
N�san 2021'de -16,2 puan değer�n� 
alarak geçen yılın aynı dönem�ne 
göre 13,8 puan, geçen aya göre 1,6 
puan arttı. TEPE değer�n�n aylık 
bazdak� sınırlı  değ�ş�m�nde, 
geçt�ğ�m�z 3 ayda �şler�n durumu 
g ö s t e r g e s � n d e k �  � y � l e ş m e , 
ö n ü m ü z d e k �  3  a y d a  s a t ı ş 
beklent�ler�ndek� kötüleşme ve 
mevcut stok düzey�ndek� yüksel�ş 
etk�l� oldu.

ENFLASYON

TCMB Faiz Kararını
Açıkladı...
 Merkez Bankası Para Pol�t�kası Kurulu pol�t�ka 
fa�z�n� yüzde 19'da sab�t tuttu.Türk�ye Cumhur�yet 
Merkez Bankasından (TCMB) fa�z oranlarına 
�l�şk�n yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı 
Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para 
Pol�t�kası Kurulu'nun (PPK), pol�t�ka fa�z�n� yüzde 
19 düzey�nde sab�t tutmaya karar verd�ğ� 
açıklandı. Açıklamada, “Enflasyon ve enflasyon 
beklent�ler�ndek� yüksek sev�yeler d�kkate 
alınarak, n�san Enflasyon Raporu tahm�n 
pat�kasındak� bel�rg�n düşüş sağlanana kadar para 
pol�t�kasındak� mevcut duruş sürdürülecekt�r."

81 İl Valiliğine Market 
Tedbirleri Genelgesi 
Gönderildi...
İç�şler� Bakanlığı tarafından 81 İl 
Val�l�ğ�ne  Market Tedb�rler� 
genelges� gönder�ld�. 
� Genelgede, tam kapanma 
sürec�nde uygulanan sokağa çıkma 
kısıtlaması �le �lg�l� usül ve esasların 
bel�rlenerek, val�lere duyurulduğu 
hatırlatıldı.
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Türk�ye açısından stratej�k öneme sah�p ürünler�n yerl� ve 
m�ll� �mkanlarla üret�lmes�n� amaçlayan Teknoloj� Odaklı 
Sanay� Hamles� Programı'ndan yen� b�r hamle geld�. 

Programın �lk çağrısı olan Mak�ne'n�n ardından Mob�l�te çağrısı 
da başvuruya açıldı. Yen� çağrıyı duyuran Sanay� ve Teknoloj� 
Bakanı Mustafa Varank, bu çağrı �le orta-yüksek ve yüksek 
teknoloj�l� 152 ürün ve 5 başlık altında toplam 40 yen�l�kç� 
teknoloj�n�n üret�m�n� destekleyecekler�n� açıkladı.
YOL HARİTASI HAZIRLANIYOR
� 2023 Sanay� ve Teknoloj� Stratej�s� ve On B�r�nc� 
Kalkınma Planı hedefler� doğrultusunda “Mob�l�te Araç ve 
Teknoloj�ler� Stratej� Yol Har�tası” çalışmasını yürüttükler�n� 
kaydeden Bakan Varank, Mob�l�te çağrısını da bu kapsamda ele 
aldıklarını b�ld�rd�.
YÜZDE 85'İ AVRUPA'YA
� Bakan Varank, “Mob�l�te Araç ve Teknoloj�ler� Stratej� 
Yol Har�tası”nı yakın zamanda yayınlayacaklarını vurgulayarak 
“Üret�m�n�n yüzde 85'�n� Avrupa'ya �hraç eden mob�l�te 
sektörümüzün, yeş�l mutabakat sonrasında AB'n�n sanay�, 
d�j�talleşme ve çevreye yönel�k pol�t�kalarından kaynaklı 
yükümlülükler�n� karşılayacak şek�lde �hracat oranını artırması 
ana hedefim�zd�r.” ded�.
KALDIRAÇ ETKİSİ
� Mob�l�te sektörünün 2023 yılına kadar �hracattak� payının 
yüzde 20'ye ulaşmasını, 2030'a kadar yerl�l�k oranını da yüzde 
75'e çıkarmayı amaçladıklarını vurgulayan Bakan Varank, 
“Teknoloj� Odaklı Sanay� Hamles� Programı Mob�l�te Çağrısı” bu 
hedefler�m�ze ulaşmada öneml� b�r kaldıraç etk�s� oluşturacak. Bu 
hedeflere  ka tk ı s ı  o l ab � l ecek  p ro je l e r  bu  çağ r ı  � l e 
destekleneb�lecek. “ d�ye konuştu.
9,3 MİLYAR DOLARLIK CARİ AÇIĞIN KAYNAĞI
� Varank, çağrı kapsamında kod bazında desteklenmes� 
öngörülen 152 ürünün, 2015-2019 dönem�nde 9,3 m�lyar dolarlık 
car� açığın kaynağı olan ürünler olduğunu vurgulayarak; “Ayrıca 
burada desteklenecek yen�l�kç� teknoloj�ler, önümüzdek� 
dönemde mob�l�te alanındak� parad�gma değ�ş�m�n�n etk�s�yle 
dünya t�caret�ndek� payını hızla artırması beklenen 
teknoloj�lerden oluşuyor.” ded�.
HIZLI ESNEK VE ETKİN
� Yen� çağrı �le bu alanda orta-yüksek ve yüksek teknoloj�l� 
152 ürüne ve 5 başlık altında 40 yen�l�kç� teknoloje dönük 
yatırımları destekleyecekler�n� anlatan Varank, “B�ld�ğ�n�z g�b� 
hamle programı �le yatırımların çok daha hızlı, esnek ve etk�n b�r 
şek�lde desteklenmes� mümkün hale geld�” d�ye konuştu.
TEK PENCERE MEKANİZMASI
� Çağrıdak� ürün ve teknoloj�ler�n üret�m�ne yönel�k olarak 
ver�lecek TÜBİTAK ve KOSGEB proje destekler� �le yatırım 
teşv�k belges� kapsamındak� destekler, tek pencere mekan�zması 
�le b�r arada tanımlanab�l�yor.
UÇTAN UCA DESTEK
� Hamle programı �le desteklenmes�ne karar ver�len 
yatırımlar, stratej�k yatırım teşv�kler�nden faydalanab�l�yor. 
Ayrıca, 50 m�lyon TL üzer�nde sab�t yatırım öngörülen projeler 
�ç�n proje bazlı teşv�k s�stem� devreye g�reb�l�yor. Hamle 
programı, b�r ürünün Ar-Ge, Ür-Ge, t�car�leşme, ser� üret�m ve 
�şletme dönem� süreçler�n� kapsayacak şek�lde uçtan uca tüm 
aşamalarının destekleneb�lmes�ne �mkân tanıyor.
SON BAŞVURU 8 HAZİRAN'DA
� Tamamen elektron�k ortamda yürütülecek başvurular, 
hamle.gov.tr adres� üzer�nden gerçekleşt�reb�lecek. Son başvuru 
tar�h�, 8 Haz�ran 2021 olacak.
Mob�l�te çağrısı �le destek kapsamında yer alan 5 yen�l�kç� 
teknoloj� üst başlığı şöyle:
 Otonom veya Yarı-Otonom Konsept Araçlar
Sürücü Destek ve Güvenl�k Teknoloj�ler�
İler� Malzeme Teknoloj�ler�
Batarya ve Enerj� Yönet�m Teknoloj�ler�
Yen� Nes�l İler� Kablosuz ve Mob�l Teknoloj�ler

TEPE, N�san 2021'de b�r öncek� aya göre 1,6 puan, b�r öncek� 
yılın aynı dönem�ne göre �se 13,8 puan artışla -16,2 puan 
değer�n� aldı. TEPE değer�n�n yıllık artışında COVID-19 

neden�yle N�san 2020'de -30 puan sev�yes�ne kadar ger�lem�ş 
olmasından kaynaklı baz etk�s� bel�rley�c� oldu. TEPE'n�n geçen aya 
kıyasla sınırlı artışında geçt�ğ�m�z 3 ayda �şler�n durumu 
gösterges�ndek� �y�leşme etk�l� olurken gelecek 3 ayda satış beklent�s� 
gösterges�ndek� kötüleşme ve mevcut stok düzey�ndek� artış olumsuz 
katkı yaptı. “Mob�lya, aydınlatma ek�pmanı ve ev �ç� kullanım 
ürünler�” sektörü N�san ayında da perakende güven� en fazla artan 
sektör oldu. Bölgeler bazında �ncelend�ğ�nde �se N�san ayı perakende 
güven�nde en fazla artış Batı Marmara Bölges�'nde görüldü. 
Perakende güven�nde Türk�ye, geçen yıla göre AB-27 ve Euro 
Bölges�'nden daha kötü performans serg�led�.
Perakende güven� geçen aya ve geçen yıla kıyasla arttı
N�san 2020'de -30 puan sev�yes�ne kadar ger�leyen TEPE değer�, 
N�san 2021'de -16,2 puan değer�n� alarak geçen yılın aynı dönem�ne 
göre 13,8 puan, geçen aya göre 1,6 puan arttı. TEPE değer�n�n aylık 
bazdak� sınırlı değ�ş�m�nde, geçt�ğ�m�z 3 ayda �şler�n durumu 
gösterges�ndek� �y�leşme, önümüzdek� 3 ayda satış beklent�ler�ndek� 
kötüleşme ve mevcut stok düzey�ndek� yüksel�ş etk�l� oldu.
Perakendec�ler�n satış beklent�s� geçen yıla kıyasla arttı
Önümüzdek� 3 aya �l�şk�n satış beklent�ler�n�n denge değer� N�san 
2021'de -12,5 puan oldu. Buna göre önümüzdek� 3 aya �l�şk�n satış 
beklent�ler�, b�r öncek� aya göre 0,5 puan azalırken, b�r öncek� yılın 
aynı ayına göre 28,8 puan arttı.
N�san 2021'de TEPE anket� katılımcılarının yüzde 28,9'u önümüzdek� 
3 ayda �şler�nde �y�leşme beklerken, yüzde 35,8'� �şler�nde kötüleşme 
bekled�ğ�n� bel�rtt�. İşler�nde b�r değ�ş�kl�k beklemeyenler�n oranı �se 
yüzde 35,3 oldu.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu ver�ler�ne göre, n�san 
ayı �t�barıyla 12 aylık ortalamalar d�kkate 
alındığında, tüket�c� fiyatları yüzde 13,70, yurt 

�ç� üret�c� fiyatları yüzde 19,44 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 1,68, Yİ-ÜFE yüzde 4,34 
artış kaydett�.
� TÜFE, n�sanda geçen yılın aralık ayına göre 
yüzde 5,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,14 
yükseld�.
� Yİ-ÜFE �se Aralık 2020'ye göre yüzde 12,91, 
geçen yılın n�san ayına göre yüzde 35,17 artış 
gösterd�.
Sanay�n�n 4 sektörünün N�san da yıllık bazda 
değ�ş�mler�
� Sanay�n�n 4 sektörünün n�sanda yıllık bazda 
değ�ş�mler�, madenc�l�k ve taş ocakçılığında yüzde 
27,07, �malatta yüzde 38,11, elektr�k, gaz üret�m� ve 
dağıtımında yüzde 4,5, su tem�n�nde yüzde 28,32 artış 
olarak gerçekleşt�.
Bu grupların aylık değ�ş�mler�ne bakıldığında �se 
madenc�l�k ve taş ocakçılığında yüzde 5,02, �malatta 
yüzde 4,55, elektr�k, gaz üret�m� ve dağıtımında 
yüzde 2,22, su tem�n�nde yüzde 0,27 artış görüldü.
� Ana sanay� gruplarının yıllık değ�ş�mler� 
�ncelend�ğ�nde, ara malında yüzde 42,59, dayanıklı 
tüket�m malında yüzde 29,24, dayanıksız tüket�m 
malında yüzde 24,97, enerj�de yüzde 38,64, sermaye 
malında yüzde 27,24 artış yaşandı.
� B u  g r u p l a r ı n  a y l ı k  d e ğ � ş � m l e r � n e 
bakıldığında �se ara malında yüzde 6,63, dayanıklı 
tüket�m malında yüzde 2,05, dayanıksız tüket�m 
malında yüzde 1,99, enerj�de yüzde 3,51, sermaye 
malında yüzde 2,85 artış kayıtlara geçt�.

� Yıllık en düşük artış yüzde 4,5 �le elektr�k, 
gaz, buhar ve �kl�mlend�rme üret�m� ve dağıtımı, 

yüzde 8,49 �le der� ve �lg�l� ürünler, yüzde 8,92 �le 
g�y�m eşyasında gerçekleşt�. Buna karşılık kok ve 
rafine petrol ürünler� yüzde 159,53, ham petrol ve 
doğal gaz yüzde 109,1, ana metaller yüzde 71,71 �le 
endeksler�n en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en düşük artış yüzde 0,27 �le su ve su

Ana harcama grupları

� Ana harcama grupları �t�barıyla n�sanda, 
aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla 
yüzde 7,57 �le g�y�m ve ayakkabı, yüzde 2,13 �le gıda 
ve alkolsüz �çecekler ve yüzde 2,09 �le eğ�t�m oldu.

� N�san ayında aylık en yüksek düşüş gösteren 
grup yüzde 0,28 �le haberleşme olurken, ana harcama 
grupları �t�barıyla n�sanda azalış gösteren d�ğer ana 
grup yüzde 0,03 �le ev eşyası olarak kayıtlara geçt�. En 
az artış gösteren d�ğer ana gruplar yüzde 0,56 �le 
sağlık ve yüzde 0,73 �le alkollü �çecekler ve tütün 
olarak bel�rlend�.

Yıllık değ�ş�mler

� TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 
29,31 �le ulaştırma grubunda görüldü. Ulaştırmayı 
yüzde 22,27 �le ev eşyası ve yüzde 19,2 �le sağlık 
�zled�.

N�san 2020'ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar 
sırasıyla yüzde 3,6 �le alkollü �çecekler ve tütün 
grubu, yüzde 9,05 �le haberleşme, yüzde 10,21 �le 
eğ�t�m ve yüzde 11,03 �le g�y�m ve ayakkabı olarak 
bel�rlend�.

� N�sanda, endekste kapsanan 415 maddeden 
92's�n�n ortalama fiyatında düşüş gerçekleş�rken, 
42's�n�n ortalama fiyatında değ�ş�m olmadı. 281 
madden�n ortalama fiyatında �se artış gerçekleşt�.

Genelgede, tam kapanma dönem�nde üret�m, 
�malat, tedar�k ve loj�st�k z�nc�rler�nde 
herhang� b�r aksama yaşanmaması �ç�n 

sokağa çıkma kısıtlaması muafiyet� get�r�len �şkolları 
ve görevl�ler� tesp�t ed�lerek duyurulduğu b�ld�r�ld�.
� Genelgede, tam kapanma sürec�nde muafiyet 
kapsamında  bu lunan  � şko l la r ında  ü re t �m 
faal �yet ler �n�n devamlı l ığını  sağlamak ve 
muafiyetler�n su�st�mal ed�lmes�n� önlemek 
amacıyla, sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf �ş 
yerler�nde görevl� k�ş�lere e-Başvuru s�stem� 
üzer�nden “çalışma �z�n belges�” veya manuel olarak 
doldurularak çalışan ve �ş yer� yetk�l�s�nce �mzalanıp 
onaylanan “çalışma �zn� görev belges� formunu” 
alma ve denet�mlerde �braz etme zorunluluğunun 
get�r�ld�ğ� hatırlatıldı. 
� Genelgede, tam kapanma sürec�nde muafiyet 
tanınan sektör çalışanlarına yönel�k e-Başvuru 

s�stem� üzer�nden bugün �t�bar�yle 9.5 m�lyona yakın 
başvuru net�celend�r�ld�ğ� ve muafiyet neden�, 
güzergahı ve zamanı �le kısıtlı olacak şek�lde çalışma 
�zn� görev belges� düzenlend�ğ� bel�rt�ld�.
� Genelgede, Nace kodu eşleşme hatası, 
muafiyet kapsamındak� b�r �şyer�nde görev 
yapmasına rağmen alt �şveren�n�n muafiyet 
kapsamında olmaması neden�yle çalışma �zn� görev 
belges� alamayanlar �le er�ş�m hatası g�b� geç�c� 
durumlar göz önünde bulundurulduğunda;s�stem 
üzer�nden görev belges� alınamamasının üret�m, 
�malat, tedar�k ve loj�st�k z�nc�rler�nde herhang� b�r 
aksamaya yol açmaması �ç�n Ek'te yer alan ve �şveren 
� l e  ça l ı şan ın  beyanı / taahhüdüyle  manuel 
doldurularak �mza altına alınan “çalışma �zn� görev 
belges� formunun” geçerl�l�k süres�n�n 12 Mayıs 
2021 Çarşamba Günü saat 24.00'e kadar uzatıldığı 
�fade ed�ld�.

HAMLE’  DE
YENİ ÇAĞRI

TEPAV PERAKENDE
Güven Endeksinin
136.Sayısı Yayınlandı 

Tüket�c� F�yat Endeks� (TÜFE) n�sanda aylık bazda yüzde 1,68, Yurt İç� Üret�c� F�yat Endeks� 
(Yİ-ÜFE) yüzde 4,34 artış gösterd�. Yıllık enflasyon tüket�c� fiyatlarında yüzde 17,14, yurt �ç� 
üret�c� fiyatlarında yüzde 35,17 oldu Türk�ye İstat�st�k Kurumu'nun (TÜİK) n�san ayında 

Tüket�c� F�yat Endeks�'n�n (TÜFE) yüzde 1,68 
arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 17,14 

olduğunu açıklamasının ardından TCMB'n�n N�san Ayı 
F�yat Gel�şmeler� Raporu da yayımlandı.

� Rapora göre, gıda dışındak� ana kalemlerde 
yıllık enflasyon yüksel�rken, tüket�c� enflasyonundak� 
artışa en bel�rg�n katkı enerj� grubundan geld�. Bu 
dönemde eşel mob�l s�stem� ve tavan fiyat uygulamasının 
etk�s�yle enerj� fiyatları yatay seyrederken; ancak baz 
etk�s� neden�yle grup yıllık enflasyonu bel�rg�n şek�lde 
yükseld�.

� Temel mallarda yıllık enflasyon artarken, yen� 
sezon geç�ş�n�n de etk�s�yle g�y�mdek� yüksel�ş eğ�l�m� 
sürdü, dayanıklı ve d�ğer temel mal grubunda döv�z kuru 
gel�şmeler�n�n yansımaları �zlend�. H�zmet grubunda 
yıllık enflasyon yükseld�,, aylık bazda �se mart ayındak� 
açılma etk�s�n�n ardından yavaşlama kayded�ld�.

� Bu dönemde emt�a fiyatlarındak� yüksel�ş 
tarımsal emt�a ve endüstr�yel metal fiyatları öncülüğünde 
sürdü. Türk l�rası c�ns�nden �thalat fiyatlarındak� 
gel�şmeler ve bazı ürünlerde süregelen arz sıkıntılarının 
etk�s�yle üret�c� fiyatlarındak� hızlı artış eğ�l�m� devam 
ett�.

� Bu gel�şmelerle, B ve C göstergeler�n�n yıllık 
enflasyonları artarken, eğ�l�mler� b�r m�ktar �y�leşmekle 
b�rl�kte yüksek sev�yeler�n� korudu. B ve C endeksler�n�n 
yıllık değ�ş�m oranları, n�sanda sırasıyla 0,62 ve 0,89 
puan artarak yüzde 18,11 ve yüzde 17,77 düzey�nde 
gerçekleşt�.

� Yıllık tüket�c� enflasyonuna katkının enerj� 
grubunda 0,58 puan, h�zmet grubunda 0,12 puan ve temel 
mal grubunda 0,38 puan arttığı, gıda ve gıda grubunda 
değ�şmed�ğ�, alkol-tütün-altın grubunda �se 0,13 puan 
azaldığı görüldü.

"Özel okul ücret artışına bağlı olarak eğ�t�m 
h�zmetler� öne çıktı"

� H�zmet fiyatları n�sanda yüzde 0,72 yüksel�rken, 
grup yıllık enflasyonu 0,56 puan artarak yüzde 13,12 
oldu. Öte yandan, mevs�msell�kten arındırılmış ver�lerle 
aylık enflasyon, açılma etk�s�yle mart ayında kayded�len 
artışın ardından yavaşladı.

� Yıllık enflasyon artışı lokanta-otel ve d�ğer 
h�zmetlerde daha bel�rg�nken, d�ğer alt gruplarda görece 
sınırlı oldu. Lokanta-otel yıllık enflasyonu b�r öncek� 
sene salgın hastalığa bağlı olarak faal�yet�n kes�nt�ye 
uğraması kaynaklı düşük bazın da etk�s�yle artarken, 
aylık bazda gerek yemek h�zmetler� gerekse konaklama 
h�zmetler�ndek� fiyat artışları d�kkat� çekt�.

� D�ğer h�zmetler grubu fiyatlarındak� yüksel�şte 
özel okul ücret artışına bağlı olarak eğ�t�m h�zmetler� öne 
çıkarken, bu gel�şmede geçm�ş enflasyona endeksleme 
davranışı �le geç�c� KDV �nd�r�mler�n�n sona ermes� 
bel�rley�c� oldu. Bu grupta ayrıca döv�z kuru 
gel�şmeler�ne bağlı olarak k�ş�sel ulaştırma araçlarının 
bakım onarımı ve d�şç�l�k ücret� g�b� kalemlerde fiyat 
artışları �zlend�.

� Ulaştırma h�zmetler�nde havayolu �le yolcu 
taşımacılığı fiyatlarında artış kayded�l�rken, karayolu �le 
şeh�rlerarası yolcu taşımacılığı fiyatları ger�lem�şt�r. 
Haberleşme h�zmet� fiyatlarında �se �nternet ücret�ndek� 
artışa karşın cep telefonu görüşme ücret� kaynaklı düşüş 
görüldü.

� Temel mal yıllık enflasyonu n�san ayında 0,99 
puan artışla yüzde 23,13 oldu. Bu dönemde yıllık 
enflasyon, dayanıklı mallarda ger�lerken, g�y�m ve 
ayakkabı �le d�ğer temel mallarda yükseld�.

� Aylık fiyat gel�şmeler�ne bakıldığında, son �k� 
aydır görece ılımlı b�r sey�r �zleyen dayanıklı mallarda 
n�san ayında döv�z kuru etk�ler�yle fiyat artışı hızlanırken, 
bu gel�şmede otomob�l fiyatları öne çıktı ve mob�lya 
fiyatlarındak� ger�leme sınırlayıcı rol oynadı.

� Döv�z kuru gel�şmeler�n�n yanı sıra endüstr�yel 
metal fiyatlarındak� yüksel�ş eğ�l�m� dayanıklı tüket�m 
malı fiyatları üzer�ndek� etk�s�n� sürdürdü. G�y�m ve 

ayakkabı grubunda fiyatlar yılbaşından bu yana 
serg�led�ğ� yüksek artış eğ�l�m�n� sürdürürken, yen� 
sezona geç�şle b�rl�kte yıllık enflasyon 3,63 puan artarak 
yüzde 10,96 sev�yes�ne yükseld�. D�ğer temel mallar 
grubunda fiyatlar hızlı b�r artış göster�rken, grup yıllık 
enflasyonu 2,01 puan artarak yüzde 18,81'e ulaştı.

"Kırmızı ve beyaz et fiyatlarındak� bel�rg�n yüksel�ş 
eğ�l�m� sürdü"

� Enerj� fiyatları n�sanda yüzde 0,10 �le n�speten 
yatay seyrett�. Doğal gaz ve tüp gaz fiyatları, sırasıyla 
yüzde 1,07 ve 1,64 artarken, Türk l�rasındak� değer 
kaybına karşın, eşel mob�l ve tavan fiyat uygulamalarının 
etk�s�yle akaryakıt fiyatları yüzde 0,78 oranında ger�led�. �
Hal�hazırda eşel mob�l uygulaması öneml� b�r 
enflasyon�st etk�y� bertaraf ederken, bu dönemde enerj� 
fiyatlarındak� yatay görünüme karşın, yıllık enflasyon baz 
etk�s�yle 6,01 puan artarak yüzde 18,44'e yükseld�.

� Gıda ve alkolsüz �çecek fiyatları n�sanda yüzde 
2,13 artarak, grup yıllık enflasyonu �se 0,46 puan azalarak 
yüzde 16,98 oldu. Bu dönemde yıllık enflasyon 
�şlenmem�ş gıda grubunda 0,31 puan azalışla yüzde 
14,67'ye, �şlenm�ş gıda grubunda �se 0,51 puan azalışla 
yüzde 19,36'ya ger�led�.

� İşlenmem�ş gıda grubunda mevs�msell�kten 
arındırılmış ver�ler, sebze grubunda bel�rg�n b�r artışa 
�şaret ett�. Bu dönemde, d�ğer �şlenmem�ş gıda grubunda 
kırmızı ve beyaz et fiyatlarındak� bel�rg�n yüksel�ş eğ�l�m� 
sürdü. N�san ayında �şlenm�ş gıda fiyatları aylık bazda 
yüzde 0,97 artarken; uluslararası emt�a fiyatlarındak� 
gel�şmeler�n etk�ler�n�n gözlend�ğ� katı-sıvı yağlardak� 
yüksek oranlı artışlar devam ett�.

� Bu gel�şmelerle, taze meyve-sebze dışı gıda 
grubu yıllık enflasyonu yüzde 17,78 sev�yes�ne ger�led�. 
N�san ayında tütün ürünler� fiyatlarında sınırlı b�r artış 
görülürken, grup yıllık enflasyonu yüzde 2,56'ya 
yükseld�.

"Tüket�c� fiyatları üzer�ndek� üret�c� fiyatları 
kaynaklı baskılar güçlenerek devam ett�"

� Yurt �ç� üret�c� fiyatları n�san ayında yüzde 4,34 
�le kayda değer b�r oranda yüksel�rken, yıllık enflasyon 
3,97 puan artarak yüzde 35,17'ye ulaştı. Üret�c� 
fiyatlarındak� bu yüksel�şte, döv�z kuru gel�şmeler�, 
uluslararası emt�a fiyatlarında süregelen artışlar ve arz 
kısıtları bel�rley�c� oldu.

� Bu dönemde petrol fiyatları sınırlı b�r oranda 
ger�lerken tarımsal emt�a ve endüstr�yel metal 
fiyatlarında bel�rg�n artışlar �zlend�. Bu doğrultuda, ana 
metal, k�myasal, kağıt, tekst�l, fabr�kasyon metal, ağaç ve 
mantar başta olmak üzere küresel ve yurt �ç� tedar�k 
sorunlarının etk�l� olduğu ara malı sektörler�nde güçlü 
fiyat artışları gözlend�. Bu gel�şmelerle, petrol ve ana 
metal har�ç �malat sanay� fiyatlarının eğ�l�m� yüksel�ş�n� 
sürdürdü.

� Ana sanay� gruplarına göre �ncelend�ğ�nde, 
yıllık enflasyon enerj� ve ara malı gruplarında bel�rg�n b�r 
şek�lde yükseld�. Enerj� yıllık enflasyonundak� kayda 
değer artışta geçen yılın aynı ayındak� düşük baz da etk�l� 
oldu.

� N�san ayında ara mallarında oldukça bel�rg�n b�r 
fiyat artışı gözlend�. Bu gel�şmede dem�r-çel�k ve ferro 
alaşımlar, plast�k ürünler �le temel k�myasallar, tekst�l 
�pl�k-elyafları �le kâğıt ve kâğıt ürünler� öne çıkarken, 
artışların grup genel�ne yayıldığı �zlend�.

� Enerj� grubu fiyatlarındak� artışta rafine ed�lm�ş 
petrol ürünler� ve elektr�k enerj�s�n�n üret�m� ve dağıtımı 
öne çıkarken, sermaye malı grubunda metal yapı ürünler�, 
motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarları, mak�neler 
�le b�lg�sayar ve çevre b�l�mler�ndek� artışlar d�kkat� 
çekt�.

� Dayanıklı tüket�m malları fiyatlarındak� artışta 
mücevherat, ev aletler�, mob�lya ve tüket�c� elektron�ğ� 
bel�rley�c� olurken, et ürünler�, d�ğer tekst�l ürünler� ve 
katı-sıvı yağlar dayanıksız tüket�m malları fiyatlarındak� 
artışı sürükleyen kalemler oldu. Bu gel�şmelerle, tüket�c� 
fiyatları üzer�ndek� üret�c� fiyatları kaynaklı baskılar 
güçlenerek devam ett�.

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) Aylık F�yat Gel�şmeler� Raporu'na göre, gıda 
dışındak� ana kalemlerde yıllık enflasyon yüksel�rken, tüket�c� enflasyonundak� artışa en 
bel�rg�n katkı enerj� grubundan geld�.

2021 N�san ayında Onaylanan Yerl� Malı Belges� sayısı 
2020 N�san ayına göre % 28,6 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 N�san 2021'de 
1.339 adet Yerl� Malı Belges� onaylandı. 
N�san 2021'de s�stemde akt�f halde 1.301 Yerl� Malı Belges� 
bulunuyor. Akt�f durumdak� 1.301 belgen�n 865'� yüksek ve orta-
yüksek teknoloj� düzey�nde, 436'sı orta-düşük ve düşük teknoloj� 
düzey�nde.
� N�san ayında onaylanan yerl� malı belgeler�n�n; 277's� 
Ankara'da, 238'� İstanbul'da, 163'ü İzm�r'de, 78'� Konya'da, 64'ü 
Kocael�'nde,  39'u Bursa'da, 38'� Adana'da, 34'ü Mers�n'de, 31'� 
Antalya'da,  29'u Tek�rdağ'da düzenlend�.
� N�san 2021'de N�san 2020'ye (298) göre %28,6 oranında 
b�r artış �le 1.339 Yerl� Malı Belges� onaylandı.
� 2021 yılının �lk dört ayında 2020 yılındak� (941) aynı 
döneme göre %17,7'l�k b�r artışla 6244 adet Yerl� Malı Belges� 
onaylandı.
TOBB Yerl� Malı Belges� Ver� Tabanındak� Akt�f Yerl� Malı 
Belgeler�n�n toplam sayısı 16.241 olarak bel�rlend�.

ÇALIŞMA İZİN GÖREV BELGESİ

SÜRESİ UZATILDI

ENFLASYON   
RAKAMLARI AÇIKLANDI

YERLİ MALI BELGESİ
SAYISI  ARTTI%28,6

Perakende güven�, geçen yıla kıyasla �y�leşmeye �şaret 
ederken 2021 yılı �ç�n durağanlığını koruyor. 

TCMB  AYI NİSAN
FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU YAYIMLANDI 

İç�şler� Bakanlığı'nca muafiyet kapsamındak� �şveren ve çalışanların 
manuel olarak doldurdukları çalışma �zn� görev belges� formunun 
geçerl�l�k süres� 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24.00'e kadar 
uzatıldı.

http://www.hamle.gov.tr/


  Bülten Bülten 
HAFTALIKHAFTALIK

  Bülten Bülten 
HAFTALIKHAFTALIK

04 05

Merkez Bankası Para Pol�t�kası Kurulu pol�t�ka fa�z�n� 
yüzde 19'da sab�t tuttu.Türk�ye Cumhur�yet Merkez 
Bankasından (TCMB) fa�z oranlarına �l�şk�n yapılan 

duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu 
başkanlığında toplanan Para Pol�t�kası Kurulu'nun (PPK), 
pol�t�ka fa�z�n� yüzde 19 düzey�nde sab�t tutmaya karar verd�ğ� 
açıklandı.

� Merkez Bankasından yapılan açıklamada, şunlar 
kayded�ld�:

� "Salgın kısıtlamalarına bağlı olarak �ç talep b�r m�ktar 
�vme kaybederken, dış talep gücünü korumaktadır. Son 
dönemde emt�a fiyatlarında yen�den artış gözlen�rken, yükselen 
küresel enflasyon beklent�ler�n�n uluslararası finansal p�yasalar 
üzer�ndek� etk�ler� önem�n� korumaktadır. T�car� kred�ler�n yanı 
sıra b�reysel kred�lerde de daha ılımlı b�r sey�r gözlenmekle 
b�rl�kte, bu gel�şmen�n kalıcılığı makroekonom�k �st�krar 
açısından yakından tak�p ed�lmekted�r. Emt�a fiyatlarındak� 
yüksel�şe karşın, �hracattak� güçlü artış eğ�l�m�, altın 
�thalatındak� bel�rg�n ger�leme ve finansal koşullardak� 
sıkılaşmanın etk�s�yle kred�lerde gözlenen yavaşlama car� 
�şlemler denges�nde öngörülen �y�leşmey� desteklemekted�r.

� Emt�a fiyatlarındak� yüksel�şe karşın, �hracattak� güçlü 
artış eğ�l�m�, altın �thalatındak� bel�rg�n ger�leme ve finansal 
koşullardak� sıkılaşmanın etk�s�yle kred�lerde gözlenen 
yavaşlama car� �şlemler denges�nde öngörülen �y�leşmey� 
desteklemekted�r. Enflasyon ve enflasyon beklent�ler�ndek� 
yüksek sev�yeler d�kkate alınarak, n�san Enflasyon Raporu 
tahm�n pat�kasındak� bel�rg�n düşüş sağlanana kadar para 
pol�t�kasındak� mevcut duruş sürdürülecekt�r."

TCMB
FAİZ KARARINI
AÇIKLADI

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� tarafından N�san 
2021'de onaylanan kapas�te raporu sayısı N�san 
2020'ye göre 1.782 adet (%67,3) artarak 4.431 adet 

oldu. 
N�san ayında onaylanan 4.431 kapas�te raporunun; 1324'ü 
İstanbul'da, 296'sı Ankara'da, 274'ü İzm�r'de, 270'� 
Bursa'da, 175'� Kocael�'nde, 170'� Konya'da, 148'� 
Gaz�antep'de, 106'sı Tek�rdağ'da, 105'� Den�zl�'de, 96'sı 
Mers�n'de düzenlend�.
� TOBB Sanay� Ver� Tabanındak� akt�f kapas�te 
raporlarının toplam sayısı N�san 2020'de 80.307 �ken 972 
adet (%1.2) artışla 81.279 adede ulaştı.
� Akt�f Kapas�te Raporlarına göre toplam çalışan 
sayısı �se N�san 2020'de 3.301.908 �ken 77.872 adet 
(%2.4) artarak, N�san 2021'de 3.379.780 olarak bel�rlend�.
� Kapas�te raporları; tezgâh, c�haz, mak�ne g�b� 
muharr�k kuvvet kullanarak hammadde, yarı ve tam 
mamuller�, özell�k, �çer�k, b�leş�m veya şekl�n� kısmen 
veya tamamen değ�şt�rmek amacıyla �şleyerek, ser� halde 
veya standart olarak yen� b�r ürün üreten �şyerler� �le yer 
altı kaynaklarının çıkarılıp �şlend�ğ� yerler� �şletenler ve 
b�l�ş�m teknoloj�s� �le yazılım üretenler �ç�n yereldek� 
Odalar tarafından düzenlen�yor ve TOBB tarafından 

Türk�ye Ekonom� Pol�t�kaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve ödeme teknoloj�ler� 
l�der� Mastercard KOBİ'ler�n E-karnes�n� oluşturmak üzere b�r araya geld�.

TEPAV ve Mastercard, 13 farklı sektörden, farklı 
büyüklükte, b�nlerce KOBİ'n�n d�j�talleşme 
süreçler�n�, �l, sektör ve KOBİ büyüklüğü özel�nde 

�nceleyen ön araştırma gerçekleşt�rmey� ve sonrasında 
uygulanacak yaygınlaştırılmış anket �le tüm KOBİ'ler�n 
özell�kler�ne göre,  d�j � talleşme düzeyler�n� nasıl 
artırab�lecekler�ne yönel�k firma bazlı b�r karne ve yol har�tası 
bel�rlenmes�ne �mkan tanıyacak yen� b�r araç ortaya koymayı 
hedefl�yor. Pandem�yle b�rl�kte toplum, e-t�caret ve temassız 
alışver�şler g�b� b�rçok d�j�tal çözüme uyum sağladı. Büyük 
firmalar d�j�talleşen �ş modeller�ne daha hızlı adapte olab�ld�. 
Öte yandan, küçük ve orta büyüklüktek� �şletmeler (KOBİ) 
d�j�tal dönüşümde b�rtakım adaptasyon sorunlarıyla 
karşılaştı. T�car� varlığını sürdürürken b�r yandan da artan 
taleplere cevap vermeye çalışan KOBİ'ler�n d�j�tale er�ş�m� 
artık esk�s�nden daha büyük önem arz ed�yor. Ülkem�zde 
ver�ml�l�k artışı, e-�hracat ve rekabet gücünün gel�şmes� �ç�n 
de KOBİ'ler�n d�j�tal dönüşüme hızla ayak uydurması 
gerek�yor.

� KOBİ'ler�n d�j�tal dönüşümler�n� destekleyerek 
sürdürüleb�l�r büyüme ve ver�ml�l�kler�n� artırmayı 
hedefleyen ödeme teknoloj�ler� l�der� Mastercard, Türk�ye 
Ekonom� Pol�t�kaları Araştırma Vakfı (TEPAV) �le b�r araya 
gelerek, Türk�ye'dek� KOBİ'ler�n d�j�talleşme sürec�n� her 
yönüyle ele alan “KOBİ'ler�n E-Karnes�” çalışmasını hayata 
geç�r�yor. Detaylı l�teratür taraması ve KOBİ'lere �l�şk�n 
sektör kırılımlarında; ölçek, �st�hdam, üret�m, katma değer, 
�hracat ve çeş�tl� d�j�tal teknoloj�ler� kullanma oranları g�b� 
unsurları �nceleyen ve Türk�ye'dek� KOBİ profil�n� d�ğer 
ülkelerle kıyaslamalı olarak ortaya koyan ön araştırma 
aşamaları tamamlandı.  Proje kapsamında, 12 �lde 13 farklı 
sektörde faal�yet gösteren, farklı büyüklükte yaklaşık 2600 
KOBİ'ye uygulanacak anket �le firmaların teknoloj�ye er�ş�m 
ve kullanım, s�ber güvenl�k ve B�lg� Teknoloj�ler� (BT) 
yatırımları, e-�şletme yönet�m�, İnsan Kaynakları (İK) 
pol�t�kaları, d�j�tal pazarlama ve etk�leş�m adımlarının detaylı 
olarak �ncelenmes� hedeflen�yor. Bu anketten elde ed�len 
sonuçlarla KOBİ'ler�n d�j�talleşme düzeyler�ne da�r referans 
noktaları bel�rlenecekt�r. Bu sayede her b�r KOBİ'n�n 
d�j�talleşme düzey� sektör, �l ve ölçeğe göre kıyaslanab�l�r 
hale gelm�ş olacaktır.

� TEPAV ve Mastercard'ın ortaklığında, Türk�ye'de 
KOBİ'ler�n kend� d�j�talleşme düzeyler�n�, sektör ve ülke 
genel�ne göre sayısal olarak değerlend�reb�lecekler� çevr�m�ç� 
b�r araç hayata geç�r�lecek; bu araç, tüm KOBİ'ler�n er�ş�m�ne 
ücrets�z b�r şek�lde açık olacak. S�tede yer alan anket� 
dolduran tüm KOBİ'ler, d�j�talleşme düzeyler�n� gösteren 
b�reysel b�r karneye sah�p olacak ve ön araştırma �le derlenen 
ver�lere göre, d�j�tal dönüşümler�ndek� gel�ş�m alanlarını ve 
Türk�ye ortalamasında nerede olduklarını göreb�lecekler. 
Anket sonucunda ver�lecek öner�ler ve MasterKOBİ'ye özel 
tekl�flerle dönüşüm yolculuklarını destekleyeb�lecekler.

Sektör, Ölçek ve İl Bazında Kıyaslama

� Ön araştırmaya göre, tüm dünyada olduğu g�b� 
KOBİ'ler, Türk�ye ekonom�s�nde de sayı olarak büyük b�r 
hacme sah�p. TÜİK ver�ler�ne göre ülkedek� tüm g�r�ş�mler�n 
%99,8'�n�, �st�hdamın %72,4'ünü, �hracat yapan ş�rketler�n de  
%95,9'unu oluşturuyorlar, dolayısıyla ekonom�n�n d�namosu 

n�tel�ğ�ndeler. Ancak bu yoğunlaşmaya karşın Türk�ye 
ekonom�s�nde yaratılan c�ronun %50,4'ünü, katma değer�n 
%44'ünü ve �hracat değer�n�n �se %36,6'sını tems�l ed�yorlar. 
Bu çerçevede ekonom�ye katkıları bakımından d�ğer 
ülkelerden öneml� oranda ayrışıyorlar. Öte yandan, 
pandem�yle b�rl�kte hızla değ�şen tüket�c� talepler�yle yepyen� 
b�r gerçekl�kle tanışan KOBİ'ler�n, hem satış hem de tedar�k 
süreçler�nde �ht�yaç duydukları d�j�talleşme, ortaya 
koyacakları katma değerde hayat� b�r rol oynuyor.

� Projeyle �lg�l� değerlend�rmelerde bulunan 
Mastercard Türk�ye ve Azerbaycan Müdürü Y�ğ�t Çağlayan 
pandem�n�n �lk dönem�nde KOBİ'ler�n d�j�talleşmede öneml� 
b�r �vme kazandığına değ�nerek, “Pandem�yle b�rl�kte 
Türk�ye'de E-t�carete yönelen �şletmeler�n sayısı %200'ün 
üzer�nde arttı. Bunun yanı sıra, 25 b�n KOBİ kred� kartı 
ödemeler�n� bünyes�ne aldı. Her 3 market alışver�ş�nden 1'� 
�se mahalle esnafına taşındı. Bütün bunlar öneml� b�r 
dönüşümün s�nyal�. Bu çalışmayla Türk�ye'dek� KOBİ'ler�n 
d�j�talleşme düzeyler�n� detaylı b�r şek�lde anal�z edecek, bu 
dönüşümde yaşadıkları sorunları ve �ht�yaçlarını tesp�t 
ederek, zayıf oldukları alanlara �l�şk�n destek vereceğ�z” ded�.

� D�j�talleşmen�n artık temel b�r �ht�yaç olduğunun 
altını ç�zen Çağlayan, tam da bu nedenle bugüne kadar 
kayded�len gel�şmeler�n yapısal ve sürdürüleb�l�r b�r 
platforma oturtulması gerekt�ğ�n� vurguladı: “D�j�talleşmeye 
yönel�k yatırım ve pol�t�kalar KOBİ'ler �ç�n stratej�k öncel�k. 
İht�yaçları ortaya koyan, özelleşt�r�lm�ş ver�ler çok kr�t�k. Bu 
nedenle, “KOBİ'ler�n E-Karnes�”n�n ülke ekonom�s�ne 
kazandırılacak katma değerler� ortaya koyması ve �lg�l� 
planlamaların yapılab�lmes�nde çok öneml� b�r kaynak 
olacağına �nanıyorum.”

Yen� Teknoloj�lere Uyum Notumuz İsted�ğ�m�z Sev�yede 
Değ�l

� OECD ver�ler�ne göre, OECD ve d�ğer ülke 
örnekler� arasında yapılan kıyaslamalarda Türk�ye'n�n KOBİ 
ekos�stem�, yen� teknoloj�lere adaptasyon, B�l�ş�m 
Teknoloj�ler�nde donanım, yazılım ve �nsan kaynağı yatırımı, 
kurumsal kaynak planlama adaptasyonu ve �nternet bağlantılı 
taşınılab�l�r teknoloj�ye sah�p �st�hdam alanlarında 
sıralamaların en ger�s�nde kalıyor.
� KOBİ'ler�n potans�yeller�n� gerçekleşt�rmeler�nde 
d�j�talleşmen�n hayat� değer� olduğuna vurgu yapan TEPAV 
İcra D�rektörü Şenay Akyıldız; “D�j�tal dönüşüm kr�t�k ancak 
adaptasyonda atılması gereken öneml� adımlar var. Hala esk� 
teknoloj�lerle, önceden aş�na olduğumuz �ş süreçler�yle 
�lerl�yoruz. Ülke karşılaştırmalarına göre yapay zeka 
kullanımı, �nternet kullanımlı taşınab�l�r c�hazlar, kurumsal 
kaynak planlama g�b� alanlarda yol almamız gerek�yor. Öte 
yandan, KOBİ'ler farklı sektörlerde faal�yet göster�yor ve �ş 
modeller� de değ�ş�k yapılarda. Dolayısıyla, pol�t�ka 
tasarımlarında da bu farklılıkların d�kkate alınması, her 
grubun hassas�yet ve öncel�kler�n�n değerlend�r�lmes� 
gerekl�. Mastercard'la gerçekleşt�rd�ğ�m�z KOBİ'ler�n E-
Karnes� çalışması, KOBİ'ler�m�z�n sürdürüleb�l�r b�r şek�lde 
katma değer yaratab�lmes�ne yönel�k gerekl� d�j�tal 
�ht�yaçların bel�rlenmes�nde b�r kılavuz rolü üstlenecekt�r” 
şekl�nde konuştu.

81 İL VALİLİĞİNE
MARKET TEDBİRLERİ
GENELGESİ GÖNDERDİLDİ

İ
ç�şler� Bakanlığı tarafından 81 İl Val�l�ğ�ne Market 
Tedb�rler� genelges� gönder�ld�. 

� Genelgede, tam kapanma sürec�nde uygulanan sokağa 
çıkma kısıtlaması �le �lg�l� usül ve esasların bel�rlenerek, val�lere 
duyurulduğu hatırlatıldı.
 � Bu kapsamda daha önce �llere gönder�len sokağa çıkma 
kısıtlaması sırasında temel gıda, �laç ve tem�zl�k ürünler�n�n 
satıldığı yerler �le üret�m, �malat, tedar�k ve loj�st�k z�nc�rler�n�n 
aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan �ş yerler� 
dışında tüm t�car� �şletme, �ş yer� ve/veya ofisler�n kapalı olacağı 
bel�rt�lm�ş, vatandaşlarımızın zorunlu temel �ht�yaçlarını 
karşılamakla sınırlı olacak şek�lde bakkal, market, fırın, kasap, 
manav, kuruyem�şç� ve tatlıcıların tam kapanma dönem�nde 
10.00 - 17.00 saatler� arasında faal�yet göstereb�leceğ�, z�nc�r ve 
süper marketler�n pazar günler� kapalı kalacağı b�ld�r�lm�şt�.
 � Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 
marketlerde oluşab�lecek yoğunlukların önüne geçmek 
amacıyla �lg�l� Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek 
odaları ve sektör tems�lc�ler� �le yapılan görüşmeler sonucunda 
alınan tedb�rler şu şek�lde sıralandı: 

· Marketlerde (z�nc�r ve süper marketler dah�l) 
va tandaş lar ımız ın  zorunlu  temel  �h t �yaç lar ı 
kapsamındak� ürünler�n dışında herhang� b�r ürün 
satışına �z�n ver�lmeyecek.

· 7 Mayıs 2021 Cuma gününden �t�baren marketlerde 
(z�nc�r ve süper marketler dah�l) temel gıda ve tem�zl�k 
ürünler�n�n yanı sıra sadece hayvan yem�, mamaları �le 
kozmet�k ürünler� (parfümer� ve makyaj malzemeler� 
har�ç) satılab�lecek. 

· Daha önce get�r�len alkollü ürün satışı kısıtlamasının 
yanı sıra marketlerde (z�nc�r ve süper marketler dah�l) 
elektron�k eşya, oyuncak, kırtas�ye, g�y�m ve aksesuar, 
ev tekst�l�, oto aksesuar, bahçe malzemeler�, hırdavat, 
zücac�ye vb. ürünler�n satışına �z�n ver�lmeyecek.

� Bu esaslar doğrultusunda Umum� Hıfzıssıhha 
Kanununun 27'nc� ve 72'nc� maddeler� uyarınca İl/İlçe Umum� 
Hıfzıssıhha Kurulları kararları �ved�l�kle alınacak.
� Başta zabıta görevl�ler� ve kolluk kuvvetler� olmak üzere 
denet�m ek�pler�nce bu hususa �l�şk�n tebl�ğler ve kontroller 
eks�ks�z yer�ne get�r�lecek. Uygulamada herhang� b�r aksaklığa 
meydan ver�lmeyecek ve mağdur�yete neden olunmayacak.

BEYANNAME VE VERGİ 
ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI 

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı Gel�r İdares� Başkanlığının 
�nternet s�tes�nde yer alan duyuruya göre, Bakanlığa 
�let�len talepler ve sokağa çıkma kısıtlaması 

uygulaması neden�yle 17 Mayıs gün sonuna kadar ver�lmes� 
gereken 2021 yılı b�r�nc� geç�c� verg� dönem�ne (ocak-şubat-
mart) a�t gel�r ve kurum geç�c� verg� beyannameler�n�n ver�lme 
ve ödeme süreler�n�n uzatılması kararlaştırıldı.
� Buna göre, söz konusu beyannameler�n ver�lmes� �le bu 
beyannameler üzer�ne tahakkuk eden verg�ler�n ödeme süreler� 
31 Mayıs Pazartes� günü sonuna kadar uzatıldı.
� Söz konusu uzatma, �lg�l� geç�c� verg� dönem� �t�barıyla 
beyanname verme tar�h� 17 Mayıs günü sonu olan özel hesap 
dönem�ne tab� mükellefler� de kapsıyor.

Gel�r ve kurum geç�c� verg� 
beyannameler�n�n ver�lmes� �le tahakkuk 
eden verg�ler�n ödeme süreler� 31 Mayıs 

Pazartes� gün sonuna kadar uzatıldı.

Mastercard TEPAV  ve KOBİ’lerin 
e-karnesini Ortaya Koyacak

T�caret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 
GTS'ye Göre N�san Ayında İhracatımız b�r 
Öncek� Yılın Aynı Ayına Göre %109, İthalatımız 

İse %61,4 Oranında Arttı.
� Açıklamada:
� "2021 yılı N�san ayında geçen yılın aynı 
ayına göre;

· İhracat, % 109 artarak 18 m�lyar 766 m�lyon 

dolar,

· İthalat, % 61,4 artarak 21 m�lyar 886 m�lyon 

dolar,

· Dış t�caret hacm�, % 80,4 artarak 40 m�lyar 653 

m�lyon dolar olarak gerçekleşm�şt�r.
� İhracatın �thalatı karşılama oranı �se % 85,7 
olmuştur.
� GTS'ye göre �hracatımız N�san ayında, b�r 
öncek� yılın aynı ayına kıyasla % 109 oranında artarak 
18 m�lyar 766 m�lyon dolar olarak gerçekleşm�şt�r.  
Aynı ayda �thalatımız �se b�r öncek� yılın aynı ayına göre 
% 61,4 artışla 21 m�lyar 886 m�lyon dolar olmuştur. 
� N�san ayında dış t�caret hacm�m�z b�r öncek� 
yılın aynı ayına göre % 80,4 artarak 40 m�lyar 653 
m�lyon dolar olmuş, �hracatın �thalatı karşılama oranı 
�se % 85,7 olarak gerçekleşm�şt�r.
GTS'YE GÖRE NİSAN AYINDA ALTIN HARİÇ 
İHRACATIMIZ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI 
AY I N A G Ö R E  %  1 0 7 , 8  A LT I N  H A R İ Ç 
İTHALATIMIZ İSE % 67,1 ORANINDA ARTTI.
� Altın t�caret� har�ç tutulduğunda, 2021 yılı 
N�san ayında geçen yılın aynı ayına göre;

· İhracat, % 107,8 artarak 18 m�lyar 452 m�lyon 

dolar,

· İthalat, % 67,1 artarak 21 m�lyar 560 m�lyon 

dolar,

· Dış t�caret hacm�, % 83,7 artarak 40 m�lyar 12 

m�lyon dolar olarak gerçekleşm�şt�r.
� İhracatın �thalatı karşılama oranı �se % 85,6 
olmuştur.
� İşlenmem�ş veya yarı �şlenm�ş altın �thalatı 
har�ç tutulduğunda, N�san ayı �thalatının b�r öncek� yılın 
aynı ayına göre % 67,1 oranında arttığı görülmekted�r.
� Enerj� har�ç olarak bakıldığında, N�san ayında 
�hracatın �thalatı karşılama oranı % 97,7 sev�yes�ne 
yükselm�şt�r. Ocak-N�san dönem�nde �se bu oranın 
%93,8 sev�yes�ne çıktığı anlaşılmaktadır.
� Bununla b�rl�kte,  �şlenmem�ş veya yarı 

�şlenm�ş altın dış t�caret� har�ç olarak bakıldığında 
N�san ayında �hracatın �thalatı karşılama oranının % 
85,6 olduğu anlaşılmaktadır.
� 2020 yılı N�san 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 
e tk� ler �n �n ,   hem ülkem�z�n  hem de dünya 
ekonom�ler�n�n normalleşme sürec�ne g�rd�ğ� 2020 yılı 
ortalarından �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 N�san ayında 18 m�lyar 766 
m�lyon dolar olmuştur. Bu değer �le tüm yılların en 
yüksek N�san ayı �hracat değer� ve ayrıca tüm yılların en 
yüksek �k�nc� �hracat değer� gerçekleşm�şt�r.
NİSAN AYINDA İHRACAT YAPAN FİRMA 
SAYIMIZ % 49,4 ARTTI.
� 2020 yılı N�san ayında 30.112 olan �hracat 
yapan firma sayısı �se, 2021 yılı N�san ayında %49,4 
artışla 44.988 olarak kayded�lm�şt�r.
� 2021 yılı Ocak-N�san dönem�nde �se �hracat 
yapan firma sayısı b�r öncek� yılın aynı dönem�ne göre 
%12,07 artış gösterm�ş, 60.329'den  67.611'e 
yükselm�şt�r.
N İ S A N  AY I N D A E N  FA Z L A İ H R A C AT I 
GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FASIL “MOTORLU 
KARA TAŞITLARI” OLDU
 
“Motorlu Kara Taşıtları” faslında �hracatımız N�san 
ayında b�r öncek� yılın aynı ayına göre % 308,2 artışla, 2 
m�lyar 109 m�lyon dolar olarak gerçekleşm�şt�r. N�san 
ayında en fazla �hracat yaptığımız d�ğer fasıllar �se 
sırasıyla % 104,5 artışla “Kazanlar ve Mak�nalar” (1 
m�lyar 875 m�lyon dolar) ve % 97,9 artışla “Dem�r ve 
Çel�k” (1 m�lyar 289 m�lyon dolar) olmuştur.
EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKE 
ALMANYA
� N�san ayında en fazla �hracat yaptığımız 
ülkeler sırasıyla Almanya (1 m�lyar 654 m�lyon dolar), 
ABD (1 m�lyar 182 m�lyon dolar) ve İng�ltere (1 m�lyar 
33 m�lyon dolar) olurken, �thalatta �se �lk üç sırayı Ç�n 
(2 m�lyar 412 m�lyon dolar), Rusya (2 m�lyar 174 
m�lyon dolar) ve Almanya (2 m�lyar 131 m�lyon dolar) 
almıştır. N�san ayında �hracatçılarımız 218 farklı �hracat 
pazarına ulaşmayı başarmıştır. 

Ticaret Bakanlığı
2021 Yılı Nisan Ayı 
Dış Ticaret, Esnaf ve Kooperatif Verilerini Açıkladı

Bakanlık ver�ler�ne göre �hracatımız N�san ayında, b�r öncek� yılın aynı 
ayına kıyasla % 109 oranında artarak 18 m�lyar 766 m�lyon dolar olarak 
gerçekleşt�.

Nisan 2021'de  Sanayi Kapasite Raporu
Sayısı Nisan 2020'ye göre  arttı. %67,3



COVID 19
RİSK DEVAM EDİYOR!

Kendinizin ve Sevdiklerinizin sağlığı için 

KURALLARA UYUN!

+ +

www.turhaltso.org.tr
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