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Koronav�rüs salgınıyla mücadele tedb�rler� kapsamında 
29 N�san Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam 
kapanma bugün saat 05.00'de sona erd�. Bugün saat 
05.00'dan �t�baren 1 Haz�ran Salı günü saat 05.00'e kadar 
sürecek 'kademel� normalleşme' dönem� de başlamış 
oldu.Yen� dönem�n �lk gününde Cumhurbaşkanı Recep 
Tayy�p Erdoğan'ın başkanlığında kab�ne toplantısı 
gerçekleşt�r�ld�.
Toplantıda corona v�rüsü salgının seyr�n�n yanı sıra 
esnafa yönel�k destek paket�n�n de görüşüldüğü 
bel�rt�ld�.
“ S A L G I N I  Y E N İ D E N  B Ü Y Ü K  Ö L Ç Ü D E 
KONTROL ALTINA ALDIK”
 Sona eren toplantının ardından alınan kararlarla 
�lg�l� açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları 
söyled�:
 "* Salgın sebeb� �le gönlümüzce b�r bayram 
�drak edemed�ğ�m�z açıktır. Dünyanın tamamıyla 
b�rl�kte ülkem�z� es�r alan salgın mus�bet�ne karşı 
verd�ğ�m�z mücadelen�n tek amacı 84 m�lyon 
�nsanımızın her b�r�n�n sağlığını korumak, geleceğ�n� 
güvence altına almaktır.
 * Vefat sayısının 45 b�ne dayandığı on b�nlerce 

�nsanımızın yoğun bakımlarda sıkıntılı günler geç�rd�. 
100 b�nlerce �nsanımızın hastanelerde tedav� gördüğü 5 
m�lyon 100 b�n� aşkın �nsanımızın bu �llet� maruz kaldığı 
b�r ortamda başka türlü hareket edeb�lmem�z mümkün 
değ�ld�r.
 * İnsanımızın sağlığını her şey�n önüne koymak 
m�llet�m�z�n b�ze verd�ğ� sorumluluğun en başta gelen 
şartıdır. Ramazan ayı boyunca uyguladığımız kısm� ve 
tam kapanma tedb�rler� sayes�nde hamdolsun salgını 
yen�den büyük ölçüde kontrol altına aldık.
 * Kademel� normalleşme takv�m�n�n �lk etabını 
oluşturan mayıs ayınının kalan günler� �le �lg�l� 
uygulama esaslarını İç�şler� Bakanlığımız duyurdu.
 * Hafta sonu mayıs ayı sonuna kadar sokağa 
çıkma kısıtlaması devam edecek. Şeh�rler arası 
seyahatler, sokağa çıkma kısıtlaması olmayan saatlerde 
serbestçe yapılab�lecek, d�ğer saatlerdek� y�ne �zne tab� 
olacak.
 * Anaokulu, kreşler açılacak d�ğer eğ�t�m-
öğret�m kademeler� �le �lg�l� süreç daha sonra 
bel�rlenecekt�r. Genelgede yer alan bu huşuların 
tem�zl�k, maske, mesafe kurallarına uygun hayata 
geç�r�lmes�n� �st�yoruz.

Hibe Desteği Hakkında 
Karar Yürürlüğe Girdi...
Esnaf ve Sanatkarlar �le Gerçek K�ş� Tac�rlere 
Pandem� Neden�yle Ver�lecek H�be Desteğ� 
hakkındak� karar yürürlüğe g�rd�.

Kültür ve Tur�zm Bakanı Mehmet Nur� Ersoy'un 
eş� Perv�n Ersoy'un sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşım üzer�ne DİMES'ten konuya 
� l �şk�n olarak basın açıklaması  yapı ldı . 
Açıklamada; "Ş�kayete konu had�se, ürünün 
fabr�ka çıkışı sonrasında ambalajının zarar 
görmes� ve hava alması kaynaklı oluşmuş bas�t küf 
olarak tab�r ed�len küf ve mayadır. Yan� ürünün; 
depolama, nakl�ye veya raflarda serg�len�rken 
bulunduğu koşullardan kaynaklı ambalajının 
zarar görmes� ve hava alması sonucunda; yan� 
üret�mden kaynaklanmayan sebepler �le, 
fabr�ka sonrasında kontrolümüz dışında b�r 
küflenme meydana gelm�şt�r."den�ld�.

� DİMES'ten yapılan basın açıklamasının 
ardından konuya �l�şk�n değerlend�rmelerde 
bulunan Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer 
Çenes�z son günlerde  Türk Meyvec�l�k ve �çecek 

sektörünün öneml� kuruluşlarından b�r�s� olan 
DİMES'e yönel�k sosyal medya üzer�nden 
yürütülmekte olan karalama kampanyasının ve 
algı yönet�m�yle yıpratılmaya çalışılmasının 
üzüntü ve şaşkınlığını yaşadığını d�le get�rd�. 

� Çenes�z  açıklamasında DİMES' �n 
Türk�ye'n�n b�r değer� olduğunun altını ç�zd�.

 Çenes�z açıklamasında:
� " Ülkem�zde yerl� sermayen�n en öneml� 
tems�lc�ler�nden olan, üç kuşak boyunca 60 yılı 
aşkın süred�r sağlıklı gıdayı halkımıza ulaştırmak 
ve tarıma dayalı sanay�n�n kalkınması �ç�n h�zmet 
veren, 100'den fazla ülkede güvenle tüket�len ve 
uluslararası b�r marka hal�ne gelm�ş olan DİMES'e 
yönel�k sosyal medya üzer�nden başlatılan 
karalama kampanyasının ve algı yönet�m�yle 
yıpratılmaya çalışılmasının üzüntüsünü ve 
şaşkınlığını yaşamaktayım.”ded�. 
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ESNAFA DESTEK
PAKETİNİ AÇIKLADI...

Kırgızistan 
Cumhurbaşkanı Caparov,   

Kırgız�stan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türk�ye Odalar 
ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu 
ve heyet�n� kabul ett�.  

DİMES Türkiye’nin bir değeridir

Koronav�rüs salgınından etk�lenen esnafa yönel�k 
h�be desteğ� kararı, Resm� Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe g�rd�. 5 b�n �la 3 b�n l�ra h�be desteğ�nden 
17 Mayıs �t�barıyla gel�r verg�s� mükellefi olan esnaf 
yararlanab�lecek. Salgın tedb�rler� neden�yle  
faal�yetler�ne ara veren esnaf ve sanatkara toplamda 
4 m�lyar 662 m�lyon l�ralık h�be ver�lecek.
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Kırgız�stan Cumhurbaşkanı Sadır 
Caparov, Türk�ye Odalar ve 
Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı 
M. R�fat H�sarcıklıoğlu ve 
heyet�n� kabul ett�. 
Kırgız�stan Cumhurbaşkanı Sadır 
Caparov, başkent B�şkek'e gelen 
Türk�ye Odalar ve Borsalar 
B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M. R�fat 
H�sarcıklıoğlu ve beraber�ndek� 
heyet� kabul ett�.
 Kabulde;Kırgız�stan'ın 
Ankara Büyükelç�s� Kubanıçbek 
Omural�yev, TOBB Yönet�m 
Kurulu Başkan Yardımcısı ve 
İstanbul T�caret Borsası Başkanı 
Al� Kopuz, TOBB Yönet�m 
Kurulu Üyes� ve Adana Sanay� 
Odası Başkanı Zek� Kıvanç, 
Nevşeh�r T�caret ve Sanay� Odası 
Başkanı Ar�f Parmaksız, Elazığ 
T�caret ve Sanay� Odası Başkanı 
As�lhan Arslan, Gaz�antep Sanay� 
Odası Mecl�s Başkanı Ad�l S. 
Konukoğlu da hazır bulundu.
� H�sarcıklıoğlu kabulde 
gerçekleşt�rd�ğ� konuşmada, 
Kırgız�stan'ın gel�şt�r�lmes� �ç�n 

sanay� potans�yel�n artırılması 
gerekt�ğ�n� söyled�. Kırgız�stan 
Sanay� Odasının faal�yet�nde 
r e f o r m l a r ı n  y a p ı l m a s ı 
g e r e k t � ğ � n � n  a l t ı n ı  ç � z e n 
H�sarcıklıoğlu, �ş dünyası �le 
ç a l ı ş m a  m e k a n � z m a s ı n ı n 
�y � l e ş t � r � lmes �nde  t ec rübe 
paylaşmaya hazır olduklarını d�le 
get�rd�.
“Türk�ye ,  Kırg ız � s tan ' ın 
öneml� t�car� ve ekonom�k 
ortaklarından”
 � C a p a r o v ,  k a b u l d e 
gerçekleşt�rd�ğ� konuşmada 
K ı r g ı z � s t a n ' d a k �  T ü r k 
y a t ı r ı m c ı l a r ı n  g � r � ş � m  v e 
projeler�n� destekled�kler�n� 
be l � r te rek ,  ü lkede  ya t ı r ım 
ortamının �y�leşt�r�lmes�ne büyük 
önem verd�kler�n�  söyled� . 
Cumhurbaşkanı Caparov, sanay�, 
tarım, hafif sanay�, h�dro enerj�, 
tur�zm, madenc�l�k ve d�ğer 
sektörler�n�n gel�şt�r�lmes�ne 
yönel�k karşılıklı çıkar teşk�l eden 
projelere odaklandıklarını �şaret 
ett�.

CUMHURBAŞKANI

ERDOĞAN
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nu
ve Heyetini Kabul Etti.
   

HİSARCIKLIOĞLU, YENİDEN ICCIA
YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı ve İslam T�caret, Sanay� ve 
Tarım Odası (ICCIA) Başkan Yardımcısı M. R�fat H�sarcıklıoğlu, v�deo 
konferans aracılığıyla yapılan 37. ICCIA Genel Kuruluna katıldı.  2021-2025 
dönem�nde görev yapacak ICCIA Yönet�m Kurulu'nun bel�rlend�ğ� toplantıda, 
TOBB Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu, ICCIA Yönet�m Kurulu üyel�ğ�ne 

seç�ld�.ICCIA Tüzüğü gereğ� önümüzdek� günlerde Yönet�m Kurulu 
toplanarak, Başkan Vek�ller�n� seçecek. TOBB Başkanı M. R�fat 

H�sarcıklıoğlu, halen İslam Odası Başkan Vek�ll�ğ� görev�n� 
sürdürüyor.
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Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 
2021 dönem�ne a�t özel sektörün yurt dışından sağladığı kred� 
borcu gel�şmeler� yayımlandı.
� Buna göre, mart sonu �t�barıyla, özel sektörün yurt 
dışından sağladığı toplam kred� borcu, 2020 yılsonuna kıyasla 3,5 
m�lyar dolar azalarak 170,2 m�lyar dolar oldu. Özel sektörün yurt 
dışından sağladığı uzun vadel� kred� borcu, martta geçen yıl 
sonuna kıyasla 2,9 m�lyar dolar azalarak 161 m�lyar dolara, kısa 
vadel� kred� borcu (t�car� kred�ler har�ç) 605 m�lyon dolar 
ger�leyerek 9,1 m�lyar dolara düştü.
� Borçluya göre dağılıma bakıldığında, martta geçen yıl 
sonuna göre bankaların uzun vadel� kred� b�ç�m�ndek� 
borçlanmaları 1,6 m�lyar dolar azaldı, tahv�l �hracı borçlanmaları 
�se 540 m�lyon dolar artışla 22,1 m�lyar dolar sev�yes�ne ulaştı.
� Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kred� 
b�ç�m�ndek� borçlanmaları 541 m�lyon dolar azalırken, tahv�l 
stoku 2,3 m�lyar dolar sev�yes�nde gerçekleşt�. F�nansal olmayan 
kuruluşların kred� b�ç�m�ndek� borçlanmaları �se 541 m�lyon 
dolar azalırken, tahv�l stoku 19 m�lyon dolar düşüşle 7,7 m�lyar 
dolara ger�led�.
� Bankaların kısa vadel� kred� b�ç�m�ndek� borçlanmaları 
martta geçen yıl sonuna kıyasla 501 m�lyon dolar azalışla 6,1 
m�lyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kred� b�ç�m�ndek� 
borçlanmaları da 62 m�lyon dolar düşüşle 1,2 m�lyar dolar oldu.
BİR YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 42,2 
MİLYAR DOLAR
� Uzun vadel� kred� borcunun alacaklıya göre dağılımı 
�ncelend�ğ�nde, tahv�l har�ç özel alacaklılara olan borçlar, martta 
2020 yıl sonuna göre 3,2 m�lyar dolar azalarak 106,3 m�lyar 
dolara �nd�. Aynı dönemde kısa vadel� kred� borcu açısından tahv�l 
har�ç özel alacaklılara olan borç �se 811 m�lyon dolar azalarak 8,7 
m�lyar dolara ger�led�.
� Uzun vadel� kred� borcunun yüzde 63,4'ü dolar, yüzde 
32,6'sı avro, yüzde 2,2's� Türk l�rası ve yüzde 1,8'� �se d�ğer döv�z 
c�nsler�nden oluştu. Kısa vadel� kred� borcunun �se yüzde 
39,1'�n�n dolar, yüzde 35,8'�n�n avro, yüzde 22,3'ünün Türk l�rası 
ve yüzde 2,8'�n�n d�ğer döv�z c�nsler�nden oluştuğu gözlend�.
� Öte yandan uzun vadel� toplam kred� borcunun yüzde 
43'ünü finansal kuruluşlar, yüzde 57's�n� finansal olmayan 
kuruluşlar gerçekleşt�rd�. Aynı dönemde, kısa vadel� toplam kred� 
borcunun yüzde 83,7's�n� finansal kuruluşların, yüzde 16,3'ünü 
finansal olmayan kuruluşların borçlarından oluştu.
� Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kred� borcu 
mart sonu �t�barıyla kalan vadeye göre �ncelend�ğ�nde, 1 yıl �ç�nde 
gerçekleşt�r�lecek olan anapara ger� ödemeler�n�n toplam 42,2 
m�lyar dolar düzey�nde olduğu hesaplandı.

Koronav�rüs salgınından etk�lenen esnafa yönel�k h�be 
desteğ� kararı, Resm� Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe g�rd�. 5 b�n �la 3 b�n l�ra h�be desteğ�nden 17 

Mayıs � t �barıyla gel�r  verg�s�  mükellefi olan esnaf 
yararlanab�lecek. Salgın tedb�rler� neden�yle faal�yetler�ne ara 
veren esnaf ve sanatkara toplamda 4 m�lyar 662 m�lyon l�ralık 
h�be ver�lecek.

� Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başı Kab�ne toplantısı 
sonrası esnafa destek paket�n� açıklamıştı. Erdoğan, esnaf ve 
�şletmelere �k� ayrı grupta b�r defalık 3 ve 5 b�n l�ra nakd� yardım 
yapılacağını bel�rterek ”235 b�n esnafa 5 b�n TL, 1 m�lyon 150 
b�n esnafa da 3 b�n l�ra h�be ver�lecek” dem�şt�.

� Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paket� 
Resm� Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�rd�. Erdoğan'ın 
�mzasıyla yayımlanan karara göre, Koronav�rüs, salgını 
neden�yle esnaf ve sanatkarlar �le gerçek k�ş� tac�rlere ver�lecek 
h�be desteğ�n�n usul ve esasları yayımlandı. Karara göre, h�be 
desteğ� tek seferde ödenmek üzere ekonom�k faal�yet konuları 
Bakanlık tarafından bel�rlenecek �k� ayrı grup �ç�n 5 b�n TL ve 3 
b�n TL olacak.

� H�be desteğ�nden 17 Mayıs 2021 tar�h�nden �t�baren 
gel�r verg�s� mükellefiyet� olan esnaf ve sanatkarlar �le gerçek 
tac�rler esas faal�yet konuları üzer�nden yararlanab�lecek. 
Başvurular 25.5.2021 tar�h�nden �t�baren E-Devlet üzer�nden 
yapılab�lecek.

Kırgız�stan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 
Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) 
Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu ve 

heyet�n� kabul ett�. 
� Kırgız�stan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 
başkent B�şkek'e gelen Türk�ye Odalar ve Borsalar 
B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu ve 
beraber�ndek� heyet� kabul ett�.  Kabulde; 
Kırgız�stan'ın Ankara Büyükelç�s� Kubanıçbek 
Omural�yev, TOBB Yönet�m Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve İstanbul T�caret Borsası Başkanı Al� 
Kopuz, TOBB Yönet�m Kurulu Üyes� ve Adana 
Sanay� Odası Başkanı Zek� Kıvanç, Nevşeh�r 
T�caret ve Sanay� Odası Başkanı Ar�f Parmaksız, 
Elazığ T�caret ve Sanay� Odası Başkanı As�lhan 
Arslan, Gaz�antep Sanay� Odası Mecl�s Başkanı 
Ad�l S. Konukoğlu da hazır bulundu.
� H�sarcıklıoğlu kabulde gerçekleşt�rd�ğ� 
konuşmada, Kırgız�stan'ın gel�şt�r�lmes� �ç�n sanay� 
potans�yel�n artırılması gerekt�ğ�n� söyled�. 
Kırgız�stan Sanay� Odasının faal�yet�nde 
reformların yapılması gerekt�ğ�n�n altını ç�zen 
H � s a r c ı k l ı o ğ l u ,  � ş  d ü n y a s ı  � l e  ç a l ı ş m a 
mekan�zmasının �y�leşt�r�lmes�nde tecrübe 
paylaşmaya hazır olduklarını d�le get�rd�.
 “Türk�ye, Kırgız�stan'ın öneml� t�car� ve 
ekonom�k ortaklarından”
 � Caparov,  kabulde  gerçekleş t � rd �ğ � 
konuşmada Kırgız�stan'dak� Türk yatırımcıların 
g�r�ş�m ve projeler�n� destekled�kler�n� bel�rterek, 
ülkede yatırım ortamının �y�leşt�r�lmes�ne büyük 
önem verd�kler�n� söyled�. Cumhurbaşkanı 
Caparov, sanay�, tarım, hafif sanay�, h�dro enerj�, 
tur�zm, madenc�l�k ve d�ğer sektörler�n�n 
gel�şt�r�lmes�ne yönel�k karşılıklı çıkar teşk�l eden 
projelere odaklandıklarını �şaret ett�.
� Küresel salgın neden�yle �k�l� t�caret 
hacm�ndek� olumsuz d�nam�ğe rağmen Türk�ye'n�n 
Kırgız�stan' ın öneml� t �car�  ve ekonom�k 
ortaklarından olduğunu d�le get�ren Caparov, 
Kırgız�stan �le Türk�ye arasındak� t�caret hacm�n�n 1 
m�lyar dolara çıkarılması �ç�n tarafların tüm çabayı 
sarf edecekler�ne �nandığını kaydett�. Caparov, 
Temmuz'da yapılacak Kırgız-Türk İş Forumuna, 
Türk �ş dünyasını akt�f b�r şek�lde katılmaya ülken�n 
farklı sektörler�ne yatırım yapmaya çağırdı.
Kırgız�stan Yatırım Teşv�k� ve Korunması 

Bakanı Shykmamatov'a z�yaret
Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı 
M. R�fat H�sarcıklıoğlu, beraber�ndek� heyetle 
b�rl�kte Kırgız�stan Yatırım Teşv�k� ve Korunması 
Bakanı Almambet Shykmamatov'ı z�yaret ett�. 
� H � s a r c ı k l ı o ğ l u  S h y k m a m a t o v ' d a n 
Kırgız�stan'dak� �ş yapma fırsatları hakkında b�lg� 
aldı.
� Görüşmede,  Kırgız �s tan ' ın  Ankara 
Büyükelç�s� Kubanıçbek Omural�yev, TOBB 
Yönet�m Kurulu Başkan Yardımcısı İstanbul 
T�caret Borsası Başkanı Al� Kopuz, TOBB Yönet�m 
Kurulu Üyes� Adana Sanay� Odası Başkanı Zek� 
Kıvanç, Nevşeh�r T�caret ve Sanay� Odası Başkanı 
Ar�f Parmaksız, Elazığ T�caret ve Sanay� Odası 
Başkanı As�lhan Arslan, Gaz�antep Sanay� Odası 
Mecl�s Başkanı Ad�l S. Konukoğlu da hazır 
bulundu.
� Kırgız�stan'da yatırım yapma �mkanları ve 
fırsatları ve d�ğer konular tartışıldığı görüşmede 
Bakan Şıkmamatov, ülkes�n�n yatırım potans�yel� 
olan sektörler ve olası yapılab�lecek projeler 
hakkında b�lg� verd�.
 -“Kırgız�stan'ın geleceğ� parlak”
 � Görüşmen�n ardından basına temaslarını 
değerlend�ren H�sarcıklıoğlu,  “Bayramda 
buradayız. Tüm Kırgız�stan kardeşler�m�z�n 
bayramını kutluyoruz. Kırgız�stan'ın geleceğ� 
parlak. Bu coğrafyanın en demokrat�k ülkes�. En �y� 
yet�şm�ş �nsan gücü” ded�. Beraber�nde Türk�ye'n�n 
en önde gelen �ş adamlarını get�rd�ğ�n� �fade eden 
H�sarcıklıoğlu, Türk �ş adamlarının başta enerj�, 
tekst�l olmak üzere çeş�tl� yatırım alanlarıyla 
� lg � lend�k le r �n �  söy led � .  H�sarc ık l ıoğ lu , 
Kırgız�stan'ın yen� kurduğu Yatırımları Teşv�k ve 
Koruma Bakanlığının doğru b�r yapılanma 
olduğunu �fade ederek, “Kırgız�stan doğru b�r 
yapılanma yapmış. Bütün �ş adamı, yabancı �ş 
adamı problemler�n�, görüşler�n� alacağı yer 
Kalkınma Bakanlığı tesp�t etm�ş. Yabancı yatırımcı 
kapı kapı gezmek �stemez. Tek b�r sorumlu �ster 
karşısında. Kırgız�stan da bu doğru adımı atmış. B�z 
Türk�ye'de de aynı şek�lde yapıyoruz şu anda. 
Esk�den Türk�ye'ye yatırımcı gelmezken tek b�r 
sorumlu onların �ş�n� tak�p eden problemler�n� 
çözen bürokras�de yer var ve patlama yaşadık 
yabancı sermayede” �fadeler�n� kullandı.

Özel Sektörün 
Kredi Borcu 

Koronav�rüs salgınıyla mücadele tedb�rler� 
kapsamında 29 N�san Perşembe saat 19.00'da 
başlayan 17 günlük tam kapanma bugün saat 05.00'de 
sona erd�. Bugün saat 05.00'dan �t�baren 1 Haz�ran 
Salı günü saat 05.00'e kadar sürecek 'kademel� 
normalleşme' dönem� de başlamış oldu.
� Yen� dönem�n �lk gününde Cumhurbaşkanı 
Recep Tayy�p Erdoğan'ın başkanlığında kab�ne 
toplantısı gerçekleşt�r�ld�.
Toplantıda corona v�rüsü salgının seyr�n�n yanı sıra 
esnafa yönel�k destek paket�n�n de görüşüldüğü 
bel�rt�ld�.
“SALGINI YENİDEN BÜYÜK ÖLÇÜDE 
KONTROL ALTINA ALDIK”
� Sona eren toplantının ardından alınan 
kararlarla �lg�l� açıklama yapan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları söyled�:
� "* Salgın sebeb� �le gönlümüzce b�r bayram 
�drak edemed�ğ�m�z açıktır. Dünyanın tamamıyla 
b�rl�kte ülkem�z� es�r alan salgın mus�bet�ne karşı 
verd�ğ�m�z mücadelen�n tek amacı 84 m�lyon 
�nsanımızın her b�r�n�n sağlığını korumak, geleceğ�n� 
güvence altına almaktır.
� * Vefat sayısının 45 b�ne dayandığı on 
b�nlerce �nsanımızın yoğun bakımlarda sıkıntılı 
günler geç�rd�. 100 b�nlerce �nsanımızın hastanelerde 
tedav� gördüğü 5 m�lyon 100 b�n� aşkın �nsanımızın 
bu �llet� maruz kaldığı b�r ortamda başka türlü hareket 
edeb�lmem�z mümkün değ�ld�r.
� * İnsanımızın sağlığını her şey�n önüne 
koymak m�llet�m�z�n b�ze verd�ğ� sorumluluğun en 
başta gelen şartıdır. Ramazan ayı boyunca 
uyguladığımız kısm� ve tam kapanma tedb�rler� 
sayes�nde hamdolsun salgını yen�den büyük ölçüde 
kontrol altına aldık.
� * Kademel� normalleşme takv�m�n�n �lk 
etabını oluşturan mayıs ayınının kalan günler� �le 
�lg�l� uygulama esaslarını İç�şler� Bakanlığımız 
duyurdu.
� * Hafta sonu mayıs ayı sonuna kadar sokağa 
çıkma kısıtlaması devam edecek. Şeh�rler arası 
seyahatler, sokağa çıkma kısıtlaması olmayan 
saatlerde serbestçe yapılab�lecek, d�ğer saatlerdek� 
y�ne �zne tab� olacak.
� * Anaokulu, kreşler açılacak d�ğer eğ�t�m-
öğret�m kademeler� �le �lg�l� süreç daha sonra 
bel�rlenecekt�r. Genelgede yer alan bu huşuların 
tem�zl�k, maske, mesafe kurallarına uygun hayata 
geç�r�lmes�n� �st�yoruz.
1 HAZİRAN'DAN SONRA NE OLACAK?
� * Kab�ne toplantımızda 1 Haz�ran'dan 
�t�baren başlayacak kademel� normalleşme 
takv�m�n�n �k�nc� etabını da ayrıntılı şek�lde görüştük 
�st�şare ett�k.
� * Önümüzdek� günlerde gel�şmelere göre bu 
konudak� uygulama esaslarını m�llet�m�zle 
paylaşacağız.
� * Ay sonuna kadar olan süreçte vaka 
sayılarını daha da aşağılara çekmek �ç�n m�llet�m�z�n 
kademel� normalleşme dönem�n�n tedb�rler�ne 
hassas�yetle uyumunu özell�kle r�ca ed�yorum.
� * Aşı faal�yetler�ne tedar�k programının el 
verd�ğ� ölçüde hız ver�yoruz. Öğretmenler başta 
olmak üzere r�skl� grupların tamamının b�r an önce 
aşılanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Unutmayınız 
salgının üstes�nden ancak hep b�rl�kte hareket 
edersek geleb�l�r�z.
� * Bel�rlenen tedb�rler, hayata geç�r�len 
uygulamalar, �nsanlarımıza ez�yet olsun d�ye değ�l, 
bu sancılı sıkıntılı mal�yette dönem� b�r an önce 
ger �de  b ı rakmak �ç �n  m� l le t �m�z �n  önüne 
konmaktadır.
� * Bu konuda zamanında ve etk�n tedb�rler� 

almayan ülkeler�n daha sonra nasıl ağır bedeller 
öded�ğ�n� s�zler de görüyorsunuz.
� * Türk�ye böyle b�r bedel ödemeden sürec� 
yöneteb�ld�ğ� �se bunu vak�tl�ce aldığımız tedb�rlere 
ve m�llet�m�z�n ortaya koyduğu d�rayete borçluyuz.

“KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN 3.7 MİLYON 
KİŞİ YARARLANDI”
� * Kısıtlamalardan etk�lenen sektörlere maaş, k�ra 
ve gel�r desteğ�, Verg� ve pr�m ödemeler�, hatta 
ötelemeler�n� de yaptık. Verg� ve pr�mle �lg�l� adımların 
yanında kred� kolaylıkları ve taks�t erteleme g�b� her türlü 
kolaylığı gösterd�k. Tur�zm sektörümüzü ayakta tutmak 
�ç�n ayrıca çalıştık, çabaladık.
� * Her kes�nden �ht�yaç sah�b� vatandaşımıza 
çeş�tl� kalemlerde h�be ödemeler� yaptık. Merkez� yönet�m 
bütçes�nden yaptığımız harcamalar ş�md�den 79 m�lyar 
l�raya ulaştı.
� * Bu rakam yıl sonunda 104 m�lyar l�rayı bulacak. 
İlaç tıbb� malzeme ve sağlık personel�ne ek ödeme, tarım 
üret�c�ler�ne kred� desteğ� tem�n ett�k.
� * Ş�md� b�r başka müjdeye daha gel�yorum. 
Yaklaşık 645 b�n emekl�m�z�n maaşını 1500 l�raya 
çıkardık.
� * Esnafımıza verd�ğ�m�z k�ra ve c�ro desteğ�nden 
1 m�lyon 200 b�n vatandaşımız yararlandı. Verg� 
�nd�r�mler� �le devlet�n 26 m�lyar l�rayı bulan alacağından 
vazgeçerek pek çok sektöre destek olduk.
� * Kısa çalışma ödeneğ�nden 3 m�lyon 768 b�n, 
�şs�zl�k ödeneğ�nden 1 m�lyon üzer�nde, nakd� ücret 
desteğ�nden 2 m�lyon 806 b�n vatandaşımız yararlandı. Bu 
destekler�n tutarı ş�md�den 55 m�lyar l�rayı bulmuştur. 
Haz�ran sonu �t�bar�yle 67 m�lyar l�raya ulaşacaktır.
� * Sosyal destek programlarıyla 5 m�lyon üzer�nde 
haneye doğrudan nak�t yardımı yaptık. Merkez� yönet�m 
bütçes� �le b�rl�kte tüm bu nakd� ödemeler�n tutarı 
ş�md�den 134 m�lyar l�ra olarak gerçekleş�rken bu rakam 
haz�ran sonu 181 m�lyar l�rayı bulacaktır.
� * Bankacılık sektörümüzün esnaflarımıza 
Kob�ler�m�ze, �hracatçılarımıza ve vatandaşlarımıza 
verd�kler� kred�ler�, kred� garant� fonu vasıtasıyla 
kolaylaştırdık. Bugüne kadar 400 b�ne yakın firmanın 8 
m�lyon vatandaşımızın 848 b�n esnafımızın faydalandığı 
uygun mal�yetl� kred�ler�n toplamı 315 m�lyar l�rayı 
aşmıştır.
� * Tarım Kred� Kooperat�fler�n�n esnafların, 
mükellefler�n verg� ve s�gorta p�r�m� ödemeler� �le borç 
yen�den yapılandırmalarıyla her kes�mden �nsanımızı 
rahatlattık. Bugüne kadar 206 m�lyar l�rayı bulan borç 
ertelemeler�n�n tutarı yıl sonunda 219 m�lyar l�raya 
ulaşacaktır. Salgının başladığı günden bu yana toplamda 
661 m�lyar l�ralık kaynağı �nsanımızın emr�ne verm�ş 
olduk.
ESNAFA DESTEK PAKETİ
� * Salgın tedb�rler� sebeb�yle �şler�n� ara vermek 
mecbur�yet�nde kalan esnaflarımıza �k� grup hal�nde 
destek olmayı amaçlıyoruz
� * B�r�nc� grupta kahvehane, kafe, çay bahçes� g�b� 
yerler �le okul ve personel serv�sler� düğün salonları 
öğrenc� yurtları hamamlar g�b� sayıları toplamda 235 b�ne 
ulaşan bu �şletmelere b�r defaya mahsus 5 b�n l�ralık h�be 
ödemeler� yapacağız.
� * İk�nc� grupta onarım, tam�rat, kaporta �şler�yle 
uğraşanlar, seyyar satıcılar, hırdavatçılar, müz�syenler, oto 
yıkamacıları, kuru tem�zlemec�ler, oyuncak, kozmet�k ve 
hed�yel�k eşya satıcıları, camcılar, ç�l�ng�rler, bakırcılar, 
kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeks�yoncular, tuhafiyec�ler, 
züccac�yec�ler, kurs �şletmec�ler� yer almaktadır.
� * Gruba daha öncek� destek ödemeler�nden 
yararlanan lokantalar pastaneler dondurmacılar terz�ler 
berberler taks�c� m�n�büsü otobüsçüler �le pazarcılar da 
toplamda 1 m�lyon 150 b�n� aşkın �şletmem�z� kapsayan bu 
gruptak� vatandaşlarımıza b�r defaya mahsus 3 b�n TL h�be 
ödemes� vereceğ�z.
� * Böylece �k� ayrı grup hal�nde 1 m�lyon 384 
b�nden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 m�lyar 622 m�lyon 
l�ralık b�r kaynağın karşılıksız olarak ver�yoruz.
� * Ayrıca salgından etk�lenen tüccar, sanay�c� ve 
büyük ş�rketler �ç�n de nefes kred�s� adı altında kolaylık 
sağlayacak yen� b�r adım atıyoruz."ded�.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), mart ayına �l�şk�n "ücretl� 
çalışan �stat�st�kler�" haber bülten�n� yayımladı. Söz konusu 
�stat�st�kler, 2009'dan başlamak üzere �k�nc� kez duyurulmuş 
oldu.

� Buna göre, sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� 
toplamında ücretl� çalışan sayısı martta b�r öncek� yılın aynı ayına 
göre yüzde 7,5 arttı. Ücretl� çalışan sayısı b�r öncek� yılın aynı 
ayında 12 m�lyon 87 b�n 779 k�ş� �ken, 2021 yılı Mart ayında 13 
m�lyon 274 k�ş� oldu.

Ücretl� çalışanların alt detaylarına bakıldığında; Mart ayında 
ücretl� çalışan sayısı yıllık olarak sanay� sektöründe yüzde 9,6, 
�nşaat sektöründe yüzde 21,9 ve t�caret-h�zmet sektöründe yüzde 
3,9 arttı.
Ücretl� çalışan sayısı aylık yüzde 1,3 arttı
� Sanay�, �nşaat ve t�caret-h�zmet sektörler� toplamında 
ücretl� çalışan sayısı marttça b�r öncek� aya göre yüzde 1,3 arttı.
� Ücretl� çalışanların alt detaylarına bakıldığında; Mart 
ayında ücretl� çalışanlar aylık olarak sanay� sektöründe yüzde 
1,2, �nşaat sektöründe yüzde 0,7 ve t�caret-h�zmet sektöründe 
yüzde 1,4 arttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan
 ESNAFA DESTEK
 
Paketini Açıkladı...
 

Kırgızistan 
Cumhurbaşkanı Caparov,   
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nu
ve Heyetini Kabul Etti.
   

HİBE DESTEĞİ
Hakkındaki Karar
Yürürlüğe Girdi

Ücretl� çalışan sayısı martta yıllık bazda yüzde 7,5 arttı 

Ücretli Çalışan Sayısı Martta
Yıllık Bazda  Arttı...Yüzde 7,5
Ücretl� çalışan sayısı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
7,5 artış gösterd�. Çalışan sayısı sanay� sektöründe yıllık bazda 
yüzde 9,6, �nşaat sektöründe yüzde 21,9 ve t�caret-h�zmet 
sektöründe yüzde 3,9 arttı. 

Martta Azaldı 
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Tarım-ÜFE' de (2015=100),2021 yılı N�san ayında b�r 
öncek� aya göre %0,79 azalış, b�r öncek� yılın Aralık ayına 
göre %7,53, b�r öncek� yılın aynı ayına göre %21,77 ve on 
�k� aylık ortalamalara göre %18,80 artış gerçekleşt�. 
Sektörlerde b�r öncek� aya göre değ�ş�m; tarım ve avcılık 
ürünler� ve �lg�l� h�zmetlerde %1,02 azalış, balık ve d�ğer 
balıkçılık ürünler�nde %3,11, ormancılık ürünler� ve �lg�l� 
h�zmetlerde %5,44 artış gerçekleşt�.

� Sektörlerde b�r öncek� aya göre değ�ş�m; tarım ve 
avcılık ürünler� ve �lg�l� h�zmetlerde %1,02 azalış, balık 
ve d�ğer balıkçılık ürünler�nde %3,11, ormancılık 
ürünler� ve �lg�l� h�zmetlerde %5,44 artış gerçekleşt�. Ana 
gruplarda b�r öncek� aya göre değ�ş�m; çok yıllık b�tk�sel 
ürünlerde %9,03 azalış, tek yıllık b�tk�sel ürünlerde 
%1,30, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %2,64 
artış gerçekleşt�.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 52.67 İLE 
TURUNÇGİLLER ALT GRUBUNDA OLDU
� B�r öncek� yılın aynı ayına göre en fazla artış 
gösteren d�ğer alt gruplar �se %38,73 �le l�fl� b�tk�ler, 
%28,38 �le tahıllar (p�r�nç har�ç),baklag�ller ve yağlı 
tohumlar ve %23,98 �le d�ğer ç�ftl�k hayvanları ve 
hayvansal ürünler oldu. Yıllık en az artış gösteren alt 
gruplar �se %3,58 �le sebze ve kavun-karpuz, kök ve 
yumrular, %6,92 �le çelt�k ve %14,10 �le yağlı meyveler 
oldu.

 Türk�ye İstat�st�k Kurumu, n�san ayına �l�şk�n YD-
ÜFE ver�ler�n� açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE n�sanda, 
mart ayına kıyasla yüzde 7,14, geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 35,31 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 29,45 
artış kaydett�.
� Sanay�n�n �k� sektörünün yıllık değ�ş�mler�ne 
bakıldığında madenc�l�k ve taş ocakçılığında yüzde 36,54, 
�malatta yüzde 35,29 yüksel�ş görüldü.
� Ana sanay� gruplarının yıllık değ�ş�mler� d�kkate 
alındığında �se ara malında yüzde 40,65, dayanıklı tüket�m 
malında yüzde 32,83, dayanıksız tüket�m malında yüzde 
28,10, enerj�de yüzde 209,98, sermaye malında yüzde 
25,98 yüksel�ş d�kkat� çekt�.
� Sanay�n�n �k� sektörünün aylık değ�ş�mler�, 
madenc�l�k ve taş ocakçılığında yüzde 7,29, �malatta 
yüzde 7,14 artış olarak bel�rlend�.
� Ana sanay� gruplarının aylık değ�ş�mler�, ara 
malında yüzde 8,89, dayanıklı tüket�m malında yüzde 
6,92, dayanıksız tüket�m malında yüzde 5,71, enerj�de 
yüzde 7,05, sermaye malında yüzde 6,03 yüksel�ş olarak 
kayded�ld�.
� YD-ÜFE sektörler�nden d�ğer ulaşım araçları 
yüzde 17,66, temel eczacılık ürünler� ve müstahzarları 
yüzde 19,35, basım ve kayıt h�zmetler� yüzde 20,49 �le 
endeksler�n en az arttığı alt sektörler oldu.
� Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünler� yüzde 
209,98, metal cevherler� yüzde 56,39, ana metaller yüzde 
51,60 �le endeksler�n en fazla arttığı alt sektörler olarak 
hesaplandı.
� Aylık bazdak� değ�ş�mlere bakıldığında �se YD-
ÜFE sektörler�nden g�y�m eşyası yüzde 4,38, basım ve 
kayıt h�zmetler� yüzde 4,65, der� ve �lg�l� ürünler yüzde 
4,75 �le endeksler�n en az arttığı alt sektörler oldu. Buna 
karşılık k�myasallar ve k�myasal ürünler yüzde 10,86, 
fabr�kasyon metal ürünler (mak�ne ve ek�pmanlar har�ç) 
yüzde 9,81, ana metaller yüzde 9,13 �le endeks�n en çok 
arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçt�.

Kültür ve Tur�zm Bakanı Mehmet Nur� Ersoy'un eş� 
Perv�n Ersoy'un sosyal medya hesabından yaptığı 
paylaşım üzer�ne DİMES'ten konuya �l�şk�n olarak 
basın açıklaması yapıldı. Açıklamada; "Ş�kayete konu 
had�se, ürünün fabr�ka çıkışı sonrasında ambalajının 
zarar görmes� ve hava alması kaynaklı oluşmuş bas�t küf 
olarak tab�r ed�len küf ve mayadır. Yan� ürünün; 
depolama, nakl�ye veya raflarda serg�len�rken 
bulunduğu koşullardan kaynaklı ambalajının zarar 
görmes� ve hava alması sonucunda; yan� üret�mden 
kaynaklanmayan sebepler �le, fabr�ka sonrasında 
kontrolümüz dışında b�r küflenme meydana 
gelm�şt�r."den�ld�.

� DİMES'ten yapılan basın açıklamasının 
ardından konuya �l�şk�n değerlend�rmelerde bulunan 
Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z son 
günlerde  Türk Meyvec�l�k ve �çecek sektörünün öneml� 
kuruluşlarından b�r�s� olan DİMES'e yönel�k sosyal 
medya üzer�nden yürütülmekte olan karalama 
kampanyasının ve algı yönet�m�yle yıpratılmaya 
çalışılmasının üzüntü ve şaşkınlığını yaşadığını d�le 
get�rd�. �Çenes�z açıklamasında DİMES'�n Türk�ye'n�n 
b�r değer� olduğunun altını ç�zd�.

� Çenes�z açıklamasında ayrıca:
� " Ülkem�zde yerl� sermayen�n en öneml� 
tems�lc�ler�nden olan, üç kuşak boyunca 60 yılı aşkın 

süred�r sağlıklı gıdayı halkımıza ulaştırmak ve tarıma 
dayalı sanay�n�n kalkınması �ç�n h�zmet veren, 100'den 
fazla ülkede güvenle tüket�len ve uluslararası b�r marka 
hal�ne gelm�ş olan DİMES'e yönel�k sosyal medya 
üzer�nden başlatılan karalama kampanyasının ve algı 
yönet�m�yle yıpratılmaya çalışılmasının üzüntüsünü ve 
şaşkınlığını yaşamaktayım. 
� 'Çocuklarımıza �ç�rmeyeceğ�m�z meyve 
suyunu üretmey�z' �lkes�yle hareket eden; m�syonunu 
topraktan �nsana kurduğu değer z�nc�r�ne, 'Doğaya ve 
İnsana Saygı' ana değerler� üzer�ne kuran DİMES zor ve 
sıkıntılı b�r süreçten geçt�ğ�m�z salgın dönem�nde dah� 
üret�m�n� ve �st�hdamını korumuş, “En Fazla Ülkeye Yaş 
Meyve Sebze Mamülü İhracı Gerçekleşt�ren F�rma” 
ödülünü alma başarısını gösterm�şt�r. 
� Tokat'ımızın bereketl� topraklarında fil�zlen�p, 
ulusal ve uluslararası b�r çınar hal�ne gelm�ş olan 
DİMES Türk�ye'n�n b�r değer�d�r.
� DİMES'e karşı sosyal medya üzer�nden 
başlatılan karalama kampanyasına ve algı yönet�m� 
oluşturularak yıpratılmasına asla müsaade etmeyeceğ�z.
� B � l e r e k  v e  b � l m e y e r e k  b u  k a r a l a m a 
kampanyasına dah�l olan vatandaşlarımızı sağ duyuya 
ve aklı sel�m düşünmeye davet ed�yorum.  
DİMES Tokat'tır, DİMES Türk�ye'd�r."�fadeler�n� 
kullandı.

Çenesiz; “  Türkiye’ninDİMES
Bir Değeridir.”

Nisan Ayı Tarım
Ürünleri Üretici Fiyat 
Endeksi Açıklandı... 

YD-ÜFE NİSANDA AYLIK
BAZDA %7,14 ARTTI...

NÜFUSUN YÜZDE 15,4'Ü GENÇ
Türk�ye İstat�st�k Kurumu'nun (TÜİK) "İstat�st�klerle 
Gençl�k 2020" araştırmasına göre, Türk�ye nüfusunun 
yüzde 15,4'ünü 15-24 yaş grubundak� genç nüfus 
oluşturdu.
� Ülke genel�ndek� genç sayısı 12 m�lyon 893 
b�n 750 k�ş� olarak hesaplanırken, bunun yüzde 51,3'ü 
genç erkek, yüzde 48,7's� �se genç kadın nüfus olarak 
kayıtlara geçt�.
� Genç nüfus oranının en yüksek olduğu kent 
yüzde 23,4 �le Hakkar� oldu. Bu �l� yüzde 22,5 �le 
Şırnak ve yüzde 21,8 �le S��rt �zled�. Genç nüfus 
oranının en düşük olduğu �ller �se yüzde 12,5 �le Muğla, 
yüzde 12,8'er �le S�nop ve Balıkes�r olarak sıralandı.
� Araştırmaya göre, ülkede 2018-2019 öğret�m 
yılında yüzde 44,1 olan yükseköğret�m net okullaşma 
oranı, 2019-2020 öğret�m yılında yüzde 43,4'e ger�led�. 
Erkeklerde bu oran yüzde 40,6, kadınlarda yüzde 46,3 
oldu.
� Hanehalkı �şgücü araştırması sonuçlarına göre 
gençlerde �şgücüne katılma oranı, 2019'da yüzde 44,4 
�ken geçen yıl yüzde 39,1 oldu. Genç erkeklerde bu 
oran yüzde 50,1, genç kadınlarda yüzde 27,5 olarak 
hesaplandı.
� Gençlerde �şs�zl�k, 2019'da yüzde 25,4 �ken 

2020'de yüzde 25,3 olarak kayıtlara geçt�. Genç 
erkeklerde �şs�zl�k oranı 2019'da yüzde 22,5 �ken 
2020'de yüzde 22,6 oldu. Genç kadınlarda bu oran 
2019'da yüzde 30,6 �ken geçen yıl yüzde 30,3 olarak 
bel�rlend�.
� Ne eğ�t�mde ne �st�hdamda olan gençler�n 
oranı geçen yıl 28,3 oldu. Bu oranın genç erkeklerde 
yüzde 21,2, genç kadınlarda �se yüzde 35,7 olduğu 
görüldü.
� Genç nüfusun �st�hdam oranı 2019'da yüzde 
33,1 �ken 2020'de yüzde 29,2'ye düştü. Bu oran genç 
erkeklerde 2019'da yüzde 43,4 �ken 2020'de yüzde 
38,8'e, genç kadınlarda yüzde 22,6 �ken yüzde 19,2'ye 
ger�led�.
� Sektörlere göre �ncelend�ğ�nde, �st�hdam 
ed�len gençler�n 2020'de yüzde 20,7's�n�n tarım 
sektöründe, yüzde 28,3'ünün sanay� sektöründe, yüzde 
51'�n�n �se h�zmet sektöründe yer aldığı görüldü.
� İst�hdam ed�len genç erkekler�n yüzde 19,3'ü 
tarım sektöründe, yüzde 32,9'u sanay� sektöründe, 
yüzde 47,8'� h�zmet sektöründe yer aldı. Genç 
kadınların yüzde 23,9'unun tarım, yüzde 18,5'�n�n 
sanay�, yüzde 57,6'sının �se h�zmet sektöründe çalıştığı 
bel�rlend�.

COVID 19
RİSK DEVAM EDİYOR!

Kendinizin ve Sevdiklerinizin sağlığı için 

KURALLARA UYUN!
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