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KDV ve Kira Stopaj  
İndirimi Süresi Uzatıldı...
KDV �nd�r�m� ve k�ra stopaj oranlarındak� 
�nd�r�mler 31 Temmuz 2021 tar�h�ne kadar uzatıldı.

Türk�ye ekonom�s�n�n 2021 yılının �lk 
çeyreğ�ne �l�şk�n büyüme rakamları bell� 
oldu. Türk�ye ekonom�s� yıl ın � lk 

çeyreğ�nde yüzde 7 büyüdü.
Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK) tarafından 
yapılan açıklamaya göre, GSYH 2021 yılı b�r�nc� 
çeyrek �lk tahm�n�  z�nc�rlenm�ş hac�m endeks�  
olarak, b�r öncek� yılın aynı çeyreğ�ne göre %7,0 
arttı.
B�lg� ve �let�ş�m faal�yetler� 2021 yılı b�r�nc� 
çeyreğ�nde %18,1 arttı
� G S Y H ' y �  o l u ş t u r a n  f a a l � y e t l e r 
�ncelend�ğ�nde  2021 yılı b�r�nc�  çeyreğ�nde b�r 
öncek� yıla göre z�nc�rlenm�ş hac�m endeks� 
olarak   b�lg� ve �let�ş�m faal�yetler� %18,1, d�ğer 
h�zmet faal�yetler� %14,4,  sanay� %11,7, tarım 
%7,5, h�zmetler %5,9,  meslek�, �dar� ve destek  
h�zmet faal�yetler� %5,3, kamu yönet�m�, eğ�t�m, 
�nsan sağlığı ve  sosyal h�zmet faal�yetler� %3,7,  

finans ve s�gorta faal�yetler� %2,9,  �nşaat %2,8 ve 
gayr�menkul faal�yetler� %2,4 arttı.
� M e v s � m  v e  t a k v � m  e t k � l e r � n d e n 
arındırılmış GSYH z�nc�rlenm�ş hac�m  endeks�, 
b�r öncek� çeyreğe göre %1,7 arttı. Takv�m 
etk�s�nden  arındırılmış GSYH z�nc�rlenm�ş 
hac�m endeks�, 2021 yılı b�r�nc�  çeyreğ�nde b�r 
öncek� yılın aynı çeyreğ�ne göre %7,3 arttı.
GSYH 2021 yılının b�r�nc� çeyreğ�nde car� 
fiyatlarla 1 tr�lyon 386  m�lyar 347 m�lyon TL 
oldu
� Üret�m yöntem�yle Gayr�safi Yurt İç� 
Hasıla tahm�n�, 2021 yılının  b�r�nc� çeyreğ�nde 
car� fiyatlarla b�r öncek� yılın aynı çeyreğ�ne  göre 
%29,1 artarak 1 tr�lyon 386 m�lyar 347 m�lyon TL 
oldu. GSYH'n�n  b�r�nc� çeyrek değer� car� 
fiyatlarla ABD doları bazında 188 m�lyar 65  
m�lyon olarak gerçekleşt�. 

BAŞARI 
HİKAYESİ YAZACAĞIZ

TOBB BAŞKANI

“Yüzde 7 büyüme memnuniyet verici, hizmetler 
sektörüne destek sürmeli” 

BÜYÜME RAKAMLARI AÇIKLANDI

 KDV �nd�r�m� ve k�ra stopaj oranlarındak� 
�nd�r�mler 31 Temmuz 2021 tar�h�ne kadar 
uzatıldı.
 Resm� Gazete'de yayımlanan karara göre 
Katma Değer Verg�s� ve k�ra stopaj oranlarındak� 
�nd�r�m uygulamasının 2 ay daha uzatılmasına 
karar ver�ld�.

Türk�ye ekonom�s�n�n yılın 
�lk çeyreğ�nde yüzde 7 
büyümes�n� değerlend�ren  

 T ü r k � y e  O d a l a r  v e 
Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) Başkanı 
M. R�fat H�sarcıklıoğlu, yüzde 7 
büyümen�n memnun�yet ver�c� 
olduğunu bel�rterek, “Başta 
h�zmetler kes�m� olmak üzere, 
salgından en fazla olumsuz 
etk�lenen ve büyümeden yeter� 
kadar pay alamayan sektörler�m�z 
� ç � n  d e s t e k  a d ı m l a r ı n ı n 
sürdürülmes�n� �st�yoruz” ded�. 
H�sarcıklıoğlu açıklamasında şu 
görüşlere yer verd�:
“Türk�ye ekonom�s�n�n tüm 
dünyayı etk�s� altına alan salgın 
şartlarına rağmen, d�nam�zm�n� 
devam ett�rerek, 2021'�n �lk 
ç e y r e ğ � n d e  y ı l l ı k  y ü z d e  7 
büyümes� son derece memnun�yet 
ver�c�d�r. 
� Dünya genel�nde yaşanan 
daralmaya karşın Türk�ye'n�n 
b ü y ü m e s � n �  s ü r d ü r m e s � , 
ekonom�n�n temeller�n�n ne kadar 
s a ğ l a m  v e  h ü k ü m e t � m � z � n 
zamanında aldığı tedb�rler�n 
etk�s�n�n ne kadar güçlü olduğu 
göstermekted�r. 
Yılın �k�nc� çeyreğ�nde, elbette 

b a z  e t k � s � n � n  d e  d e v r e y e 
g�rmes�yle, ç�ft haney� geçen çok 
daha yüksek b�r  büyümeye 
ulaşılması da beklenmekted�r.
  Ülkeler�n pek çoğunu 
�mrend� recek  bu  büyümey� 
s a ğ l a y a n  t ü c c a r  v e 
sanay�c�ler�m�ze, üret�c�ler�m�ze 
ve çalışanlarımıza m�nnettarız. 
� Bu süreçte �ş dünyamızın 
ses�n� duyan ve sağladıkları destek 
tedb�rler�yle yanında yer alan 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayy�p Erdoğan'a teşekkürler�m�z� 
sunuyoruz.
� B�r d�ğer olumlu gel�şme 
olarak, 2021 yılı �ç�n öngörülen 
184 m�lyar dolarl ık �hracat 
h e d e fi n �  ş � m d � d e n  g e ç m � ş 
durumdayız ve yıllık �hracatımızı 
200 m�lyar dolar sev�yes�n�n 
üzer�ne taşımak ve böylece tar�h� 
b�r eş�ğ� daha aşmak �ç�n de Oda ve 
Borsa cam�ası olarak ülke çapında 
çalışmaya devam ed�yoruz.
Güçlü büyümey� sürdüreb�lmek 
� ç � n ,  k r e d �  f a � z l e r � n d e  v e 
e n fl a s y o n d a  d ü ş ü ş ,  d ö v � z 
kurlarında �st�krar sağlanması 
gerekt�ğ�n� ve geçm�şte yaptığımız 
g�b� y�ne bunun başarılab�leceğ�n� 
de düşünüyoruz.

YENİ BİR

Odamız, Koronav�rüs salgını neden�yle zor 
b�r süreç yaşayan üyeler�m�z�n finansmana 
er�ş�m�n� kolaylaştırmak �ç�n Türk�ye Odalar 
ve Borsalar B�rl�ğ� öncülüğünde uygulamaya 
konan Nefes Kred�s�n� kullanıma sundu. İlk 
6 ay ödemes�z olacak kred�, 12 eş�t taks�tte 
ödeneb�lecek.

� Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer 
Çenes�z, Koronav�rüs salgını neden�yle 
Türk�ye'de b�r çok �lde olduğu g�b� �l�m�z ve 
�lçem�z�n de c�dd� b�r ekonom�k sıkıntıyla 
karşı karşıya olduğunu söyled�. Tüm 
sektörlerde ekonom�k sıkıntı yaşadığını ve 
finansmana er�ş�mde zorlanıldığını kaydeden 
Çenes�z, ekonom�k zorluk çeken üyeler�m�z� 
b�r nebze olsun rahatlatmak �ç�n nefes 
kred�s�n� devreye koyduklarını bel�rtt�. 3

HİSARCIKLIOĞLU:

Mevduata Stopaj 
Desteği Süresi Uzatıldı...
Türk l�rası mevduatları �ç�n stopaj desteğ� 
uygulamasında süre 31 Temmuz 2021'e uzatıldı.  
Konuya �l�şk�n Cumhurbaşkanı Kararı, Resm� 
Gazete'n�n mükerrer sayısında yayımlanarak 
yürürlüğe g�rd�. Buna göre, Türk l�rasının değer�n� 
korumak, b�r�k�mler�n Türk l�rası c�ns�nden açılmış 
mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını 
sağlamak ve yastık altı b�r�k�mler�n bu hesaplarda 
değerlend�r�lmes�n� teşv�k etmek amacıyla ver�len 
stopaj desteğ� 31 Temmuz'a uzatıldı. 

TEPAV Perakende Güven 
Endeksinin 137. Sayısı
Yayınlandı...
 2 9  N � s a n  –  1 7  M a y ı s 
tar�hler�nde gerçekleşt�r�len tam 
kapanma tedb�rler�n�n ve döv�z 
kurundak� hareketl�l�ğ�n etk�s�yle 
TEPE, Mayıs 2021'de b�r öncek� aya 
göre 3,0 puan, b�r öncek� yılın aynı 
dönem�ne göre �se 1,9 puan azalışla -
18,8 puan değer�n� aldı. 
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Türk�ye ekonom�s�n�n 2021 yılının �lk çeyreğ�ne �l�şk�n büyüme 
rakamları bell� oldu. Türk�ye ekonom�s� yılın �lk çeyreğ�nde 
yüzde 7 büyüdü.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, 
GSYH 2021 yılı b�r�nc� çeyrek �lk tahm�n�  z�nc�rlenm�ş hac�m endeks�  
olarak, b�r öncek� yılın aynı çeyreğ�ne göre %7,0 arttı.
B�lg� ve �let�ş�m faal�yetler� 2021 yılı b�r�nc� çeyreğ�nde %18,1 arttı
� GSYH'y� oluşturan faal�yetler �ncelend�ğ�nde  2021 yılı b�r�nc�  
çeyreğ�nde b�r öncek� yıla göre z�nc�rlenm�ş hac�m endeks� olarak   
b�lg� ve �let�ş�m faal�yetler� %18,1, d�ğer h�zmet faal�yetler� %14,4,  
sanay� %11,7, tarım %7,5, h�zmetler %5,9,  meslek�, �dar� ve destek  
h�zmet faal�yetler� %5,3, kamu yönet�m�, eğ�t�m, �nsan sağlığı ve  
sosyal h�zmet faal�yetler� %3,7,  finans ve s�gorta faal�yetler� %2,9,  
�nşaat %2,8 ve gayr�menkul faal�yetler� %2,4 arttı.
� Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış GSYH 
z�nc�rlenm�ş hac�m  endeks�, b�r öncek� çeyreğe göre %1,7 arttı. Takv�m 
etk�s�nden  arındırılmış GSYH z�nc�rlenm�ş hac�m endeks�, 2021 yılı 
b�r�nc�  çeyreğ�nde b�r öncek� yılın aynı çeyreğ�ne göre %7,3 arttı.
GSYH 2021 yılının b�r�nc� çeyreğ�nde car� fiyatlarla 1 tr�lyon 386  
m�lyar 347 m�lyon TL oldu
� Üret�m yöntem�yle Gayr�safi Yurt İç� Hasıla tahm�n�, 2021 
yılının  b�r�nc� çeyreğ�nde car� fiyatlarla b�r öncek� yılın aynı çeyreğ�ne  
göre %29,1 artarak 1 tr�lyon 386 m�lyar 347 m�lyon TL oldu. GSYH'n�n  
b�r�nc� çeyrek değer� car� fiyatlarla ABD doları bazında 188 m�lyar 65  
m�lyon olarak gerçekleşt�.

Yerleş�k hanehalklarının tüket�m harcamaları 2021 yılı b�r�nc�  

çeyreğ�nde %7,4 arttı
Yerleş�k hanehalklarının tüket�m harcamaları, 2021 yılının b�r�nc�  
çeyreğ�nde b�r öncek� yılın aynı çeyreğ�ne göre z�nc�rlenm�ş hac�m  
endeks� olarak %7,4 arttı. Devlet�n n�ha� tüket�m harcamaları %1,3,  
gayr�safi sab�t sermaye oluşumu %11,4 arttı.

92  N�san – 17 Mayıs tar�hler�nde gerçekleşt�r�len tam kapanma 
tedb�rler�n�n ve döv�z kurundak� hareketl�l�ğ�n etk�s�yle 
TEPE, Mayıs 2021'de b�r öncek� aya göre 3,0 puan, b�r öncek� 

yılın aynı dönem�ne göre �se 1,9 puan azalışla -18,8 puan değer�n� 
aldı. TEPE'n�n geçen aya ve geçen yıla kıyasla azalışında 
geçt�ğ�m�z 3 ayda �şler�n durumu ve gelecek 3 ayda satış beklent�s� 
göstergeler�ndek� kötüleşme ve mevcut stok düzey�ndek� artış 
olumsuz katkı yaptı. “Y�yecek, �çecek ve tütün ürünler�” sektörü 
Mayıs ayında perakende güven� artan tek sektör oldu. Bölgeler 
bazında �ncelend�ğ�nde �se Mayıs ayı perakende güven�nde en fazla 
artış Kuzeydoğu Anadolu Bölges�'nde görüldü. Perakende 
güven�nde Türk�ye, geçen yıla göre AB-27 ve Euro Bölges�'nden 
daha kötü performans serg�lerken, AB ülkeler� genel�nde yaşanan 
yüksek yıllık artışta aşı kampanyalarının daha hızlı �lerlemes�n�n 
etk�l� olduğu düşünülmekted�r.

Perakende güven� geçen aya ve geçen yıla kıyasla azaldı

TEPE değer�, Mayıs 2021'de -18,8 puan değer�n� alarak geçen yılın 
aynı dönem�ne göre 1,9 puan, geçen aya göre 3,0 puan azaldı. TEPE 
değer�n�n azalışında, geçt�ğ�m�z 3 ayda �şler�n durumu ve 
önümüzdek� 3 ayda satış beklent�ler� göstergeler�ndek� kötüleşme 
ve mevcut stok düzey�ndek� yüksel�ş etk�l� oldu.

Perakendec�ler�n satış beklent�s� azaldı

Önümüzdek� 3 aya �l�şk�n satış beklent�ler�n�n denge değer� Mayıs 
2021'de -9,5 puan oldu. Buna göre önümüzdek� 3 aya �l�şk�n satış 
beklent�ler�, b�r öncek� aya göre 0,1 puan, b�r öncek� yılın aynı 
ayına göre 0,9 puan azaldı.

Mayıs 2021'de TEPE anket� katılımcılarının yüzde 32,2's� 
önümüzdek� 3 ayda �şler�nde �y�leşme beklerken, yüzde 34,6'sı 
�şler�nde kötüleşme bekled�ğ�n� bel�rtt�. İşler�nde b�r değ�ş�kl�k 
beklemeyenler�n oranı �se yüzde 33,1 oldu.

Türk�ye ekonom�s�n�n yılın �lk çeyreğ�nde 
yüzde 7 büyümes�n� değerlend�ren 
Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� 

(TOBB) Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu, yüzde 
7 büyümen�n memnun�yet ver�c� olduğunu 
bel�rterek, “Başta h�zmetler kes�m� olmak 
üzere, salgından en fazla olumsuz etk�lenen ve 
büyümeden yeter� kadar pay alamayan 
sektör ler �m�z �ç �n  destek adımlar ının 
sürdürülmes�n� �st�yoruz” ded�. 
� H�sarcıklıoğlu açıklamasında şu 
görüşlere yer verd�:
� “Türk�ye ekonom�s�n�n tüm dünyayı 
etk�s� altına alan salgın şartlarına rağmen, 
d�nam�zm�n� devam ett�rerek, 2021'�n �lk 
çeyreğ�nde yıllık yüzde 7 büyümes� son derece 
memnun�yet ver�c�d�r. 
� Dünya genel�nde yaşanan daralmaya 
karşın Türk�ye'n�n büyümes�n� sürdürmes�, 
ekonom�n�n temeller�n�n ne kadar sağlam ve 
hükümet�m�z�n zamanında aldığı tedb�rler�n 
etk�s�n�n ne kadar güçlü olduğu göstermekted�r.
� Yılın �k�nc� çeyreğ�nde, elbette baz 
etk�s�n�n de devreye g�rmes�yle, ç�ft haney� 
geçen çok daha yüksek b�r büyümeye ulaşılması 
da beklenmekted�r.
� Ülkeler�n pek çoğunu �mrend�recek bu 
büyümey� sağlayan tüccar ve sanay�c�ler�m�ze, 
üret�c�ler�m�ze ve çalışanlarımıza m�nnettarız. 
� Bu süreçte �ş dünyamızın ses�n� duyan 
ve sağladıkları destek tedb�rler�yle yanında yer 
alan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayy�p 
Erdoğan'a teşekkürler�m�z� sunuyoruz.
� B�r d�ğer olumlu gel�şme olarak, 2021 
yılı �ç�n öngörülen 184 m�lyar dolarlık �hracat 
hedefin� ş�md�den geçm�ş durumdayız ve yıllık 
�hracatımızı 200 m�lyar dolar sev�yes�n�n 
üzer�ne taşımak ve böylece tar�h� b�r eş�ğ� daha 
aşmak �ç�n de Oda ve Borsa cam�ası olarak ülke 
çapında çalışmaya devam ed�yoruz.
� Güçlü büyümey� sürdüreb�lmek �ç�n, 
kred� fa�zler�nde ve enflasyonda düşüş, döv�z 
kurlarında �st�krar sağlanması gerekt�ğ�n� ve 
geçm�şte  yapt ığ ımız  g�b�  y �ne  bunun 

başarılab�leceğ�n� de düşünüyoruz.
� Bu konuda hükümet�m�z�n de, �ş 
dünyasını, üret�m�, yatırımı ve �st�hdam 
p�yasasını destekley�c� pol�t�kaları devam 
ett�receğ�ne �nanıyoruz.
� Öte yandan başta h�zmetler kes�m� 
olmak üzere, salgından en fazla olumsuz 
etk�lenen ve büyümeden yeter� kadar pay 
alamayan sektörler�m�z �ç�n destek adımlarının 
sürdürülmes�n� �st�yoruz.
� Kapal ı  ka lan  � ş l e tmele r �n  borç 
ödemeler�n�n ertelenmes�n�, yeme-�çme 
sektörümüzün uygun tedb�rlerle açılab�lmes�n� 
bekl�yoruz.
� S a l g ı n d a n  e t k � l e n e n  e k o n o m � k 
faal�yetlere destek amacıyla başlatılan ve süres� 
31 Mayıs'ta dolacak olan stopaj ve KDV 
�nd�r�mler�n�n pandem� sürec� boyunca 
devamında fayda görüyoruz.”

BÜYÜME  
RAKAMLARI 

Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer Çenes�z, 
Koronav�rüs salgını neden�yle Türk�ye'de b�r 
çok �lde olduğu g�b� �l�m�z ve �lçem�z�n de c�dd� 
b�r ekonom�k sıkıntıyla karşı karşıya olduğunu 
söyled�. Tüm sektörlerde ekonom�k sıkıntı 
yaşadığını ve finansmana er�ş�mde zorlanıldığını 
kaydeden Çenes�z, ekonom�k zorluk çeken 
üyeler�m�z� b�r nebze olsun rahatlatmak �ç�n 
nefes kred�s�n� devreye koyduklarını bel�rtt�.

Y E N İ  B İ R  B A Ş A R I  H İ K A Y E S İ 
YAZACAĞIZ

� Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer 
Çenes�z, TOBB �le TOBB'ne bağlı 365 Oda ve 
Borsanın tüm kaynaklarını Nefes Kred�s�'ne 
aktardığını kaydederek, “İşletmeler�m�z 
ülkem�z�n ekonom�s� yönünden öneml� b�r 
lokomot�fi. İşletmeler�m�z�n her gün daha çok 
ağırlığını h�ssett�ğ�m�z salgın sürec�nde ayakta 
kalması mutlak suretle şart. Turhal T�caret ve 
Sanay� Odası olarak her zaman olduğu g�b� 
salgın sürec�nde yaşanan zor ve sıkıntılı 
dönemde üyeler�m�z�n yanındayız. Üret�m 
şevk�m�zden h�ç b�r şey kaybetmeden �nşallah bu 
zorlu sürec� b�rl�kte atlatacak ve salgın sonrası 
sürec� fırsata çev�rerek yen� b�r başarı h�kayes� 
yazacağız.” d�ye konuştu. Çenes�z ayrıca, Nefes 
Kred�s�'n�n hayata geç�r�lmes�nde emeğ� 
bulunan TOBB Başkanı M.R�fat H�sarcıklıoğlu, 

Haz�ne ve Mal�ye Ekonom� Bakanı Lütfi Elvan 
�le T�caret Bakanı Mehmet Muş'a teşekkür ett�.

12 EŞİT TAKSİTLİ, 6 AY ÖDEMESİZ 
KREDİ
� Yönet�m Kurulu Başkanımız Ömer 
Çenes�z, 1 Haz�ran'dan �t�baren kullanıma 
sunulan nefes kred�s�yle �lg�l� b�lg�lerde verd�. 
Çenes�z, nefes kred�s�n�n 6 ay ödemes�z 
olduğunun altını ç�zerken, 6 ayın sonunda 12 eş�t 
taks�tte ödeneb�leceğ�n� kaydett�. Nefes kred�s� 
�ç�n odamızdan alınacak faal�yet belges� �le 
protokol �mzalanan Z�raat Bankası, Vakıfbank, 
Halkbank, İş Bankası, Garant� Bankası, Yapı ve 
Kred� Bankası, Akbank ve Den�zbank'a  
başvuruların yapılab�leceğ�n� bel�rten Çenes�z, 
kred� fa�z�n�n yıllık yüzde 17.50 olacağını 
söyled�. Çenes�z ayrıca, Kred� Garant� Fonu'nun 
Haz�ne desteğ�yle kred�lere kefil olacağını 
sözler�ne ekled�. 
� Nefes kred�s�nden c�rosu 10 m�lyon TL 
ve altında olan ve 2020 yılı c�rosunda 2019 yılına 
göre yüzde 25 kayıp yaşayan �şletmeler 
faydalanab�lecek. 2019 yılından sonra kurulmuş 
�şletmelerde c�ro kaybı şartı aranmayacak. 2020 
yılı c�rosu 1 m�lyon TL'y� aşmayan KOBİ'ler 
azam� 50 b�n TL, c�rosu 1-10 m�lyon TL arasında 
olan KOBİ'ler �se azam� 200 b�n TL kred� 
kullanab�lecek.

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 Mayıs 2021'de 875 adet Yerl� 
Malı Belges� onaylandı. 
Mayıs 2021'de onaylanan Yerl� Malı Belgeler�nden 835 tanes� 
s�stemde akt�f olarak bulunuyor. Bu 835 belgen�n 661'� yüksek 
ve orta-yüksek teknoloj� düzey�nde, 174'ü orta-düşük ve düşük 
teknoloj� düzey�nde.
� Mayıs ayında onaylanan yerl� malı belgeler�n�n; 214'ü 
Ankara'da, 213'ü İstanbul'da, 80'� İzm�r'de, 42's� Konya'da, 33'ü 
Mers�n'de, 25'� Gaz�antep'te, 24'ü Tek�rdağ'da, 23'ü Bursa'da 
20's� Adana'da, 18'� Kayser� ve Kocael�'nde, düzenlend�.
� Mayıs 2021'de Mayıs 2020'ye (229) göre %20,7 oranında 
b�r azalış �le 875 Yerl� Malı Belges� onaylandı.
� 2021 yılının �lk beş ayında 2020 yılındak� (712) aynı 
döneme göre %11,1'l�k b�r artışla 7.119 adet Yerl� Malı Belges� 
onaylandı.
� TOBB Yerl� Malı Belges� Ver� Tabanındak� Akt�f Yerl� 
Malı Belgeler�n�n toplam sayısı 15.889 olarak bel�rlend�.

ÇENESİZ, “YENİ BİR BAŞARI
HİKAYESİ YAZACAĞIZ”
 

TOBB BAŞKANI
HİSARCIKLIOĞLU: 
“Yüzde 7 büyüme memnuniyet verici,
 hizmetler sektörüne destek sürmeli”
   

TEPAV PERAKENDE
Güven Endeksinin
137. Sayısı Yayınlandı

AÇIKLANDI 

KDV KİRA STOPAJ ve 

İNDİRİMİ UZATILDI

Resm� Gazete'de yayımlanan karara göre Katma Değer Verg�s� 
ve k�ra stopaj oranlarındak� �nd�r�m uygulamasının 2 ay daha 
uzatılmasına karar ver�ld�.
� 31 Mayıs 2021'e kadar uygulanması öngörülen yolcu 
taşımacılığı, yeme-�çme h�zmetler�, kültürel faal�yetler, s�nema-
t�yatro, opera, operet, bale, müze g�r�ş ücretler�, kongre, 
konferans, sem�ner, konser, fuar ve lunapark g�r�ş ücretler�, 
düğün, n�kah, balo ve kokteyl salonlarında ver�len organ�zasyon 
h�zmetler�, berberl�k ve kuaförlük h�zmetler�, kuru tem�zleme, 
çamaşırhane ve ütüleme h�zmetler�, halı ve k�l�m yıkama 
h�zmetler� �le küçük esnafın faal�yet alanıyla �lg�l� b�r kısım 
bakım-onarım faal�yetler� �ç�n yapılan KDV oran �nd�r�mler�, 
Temmuz sonuna kadar uzatıldı.
� Buna göre k�ra stopaj kes�nt� oranı yüzde 20 yer�ne 31 
Temmuz 2021 tar�h�ne kadar yüzde 10 olarak uygulanmaya 
devam edecek.
� İşyer� k�ralama h�zmetler�nde KDV yüzde 18 yer�ne yüzde 
8, konaklama h�zmetler�nde KDV yüzde 8 yer�ne yüzde 1, yeme 
ve �çme h�zmetler�nde KDV yüzde 8 yer�ne yüzde 1, kuaförlük 
h�zmetler�nde g�b� �şlerde KDV yüzde 18 yer�ne yüzde 8 olarak 
devam edecek.

KDV �nd�r�m� ve k�ra stopaj oranlarındak� �nd�r�mler 
31 Temmuz 2021 tar�h�ne kadar uzatıldı.

MEVDUATA STOPAJ
DESTEĞİ UZATILDI

Türk l�rası mevduatları �ç�n stopaj desteğ� 
uygulamasında süre 31 Temmuz 2021'e uzatıldı.  
Konuya �l�şk�n Cumhurbaşkanı Kararı, Resm� 
Gazete'n�n mükerrer sayısında yayımlanarak 
yürürlüğe g�rd�. Buna göre, Türk l�rasının değer�n� 
korumak, b�r�k�mler�n Türk l�rası c�ns�nden açılmış 
mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını 
sağlamak ve yastık altı b�r�k�mler�n bu hesaplarda 
değerlend�r�lmes�n� teşv�k etmek amacıyla ver�len 
stopaj desteğ� 31 Temmuz'a uzatıldı. Türk l�rası 
mevduatlara ödenen fa�zlerden, vades�z ve �hbarlı 
hesaplar �le 6 aya kadar (6 ay dah�l) vadel� hesaplar 
�ç�n yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dah�l) vadel� 
hesaplarda yüzde 3 kes�nt� yapılacak. 1 yıldan uzun 
vadel� hesaplarda �se kes�nt� oranı sıfır olarak 
uygulanmaya devam ed�lecek.  

 Katılım bankaları tarafından katılma hesabı 
karşılığında ödenen kar paylarında �se bu oranlar, 
vades�z, �hbarlı ve özel car� hesaplar �le 6 aya kadar (6 
ay dah�l) vadel� hesaplar �ç�n yüzde 5, 1 yıla kadar (1 
yıl dah�l) vadel� hesaplarda yüzde 3 olacak. 1 yıldan 
uzun vadel� hesaplarda �se sıfır olarak uygulanacak.

YERLİ MALI BELGESİ SAYISI 
GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE
GÖRE %11,1 ARTTI...

Odamız, Koronav�rüs salgını neden�yle zor b�r süreç yaşayan üyeler�m�z�n finansmana 
er�ş�m�n� kolaylaştırmak �ç�n Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� öncülüğünde 
uygulamaya konan Nefes Kred�s�n� kullanıma sundu. İlk 6 ay ödemes�z olacak kred�, 12 
eş�t taks�tte ödeneb�lecek.

Mayıs 2021'de Onaylanan Kapasite Raporu
Sayısı %78,2 Arttı...

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� 
tarafından Mayıs 2021'de onaylanan 
kapas�te raporu sayısı Mayıs 2020'ye 

göre 1.553 adet (%78,2) artarak 3.540 adet 
oldu.  
Mayıs ayında onaylanan 3.540 kapas�te 
raporunun; 1000'� İstanbul'da, 269'u Ankara'da, 
234'ü İzm�r'de, 173'ü Bursa'da, 158'� Konya'da, 
154'ü Kocael�'nde, 123'ü Gaz�antep'de, 93'ü 
Tek�rdağ'da, 92's� Man�sa'da, 82's� Adana'da 
düzenlend�.
� TOBB Sanay� Ver� Tabanındak� akt�f 
kapas�te raporlarının toplam sayısı Mayıs 
2020'de 81.124 �ken 112 adet ( -%0.1) azalış �le 
81.012 adet oldu.

� Akt�f Kapas�te Raporlarına göre toplam 
çalışan sayısı �se Mayıs 2020'de 3.320.430 �ken 
58.932 adet (%1.8) artarak, Mayıs 2021'de 
3.379.362 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 
onaylanıyor.
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Türk�ye İhracatçılar Mecl�s� (TİM) ver�ler�nden derlenen 
b�lg�lere göre, Türk�ye'n�n �hracatı geçen ay 2020'n�n aynı 
dönem�ne kıyasla yüzde 65,5 artarak 16 m�lyar 480 m�lyon 
210 b�n dolara, ocak-mayıs dönem�nde de yüzde 38,3 
yükselerek 85 m�lyar 219 m�lyon 653 b�n dolara çıktı.

� Türk�ye'n�n tarım �hracatı ocak-mayıs dönem�nde 
geçen yılın aynı dönem�ne göre yüzde 18,2 artışla 11 
m�lyar 57 m�lyon 202 b�n dolara ulaştı.

� Tarım sektörünün ocak-mayıs dönem�nde dış 
satımlarına bakıldığında Ocak-Mayıs 2021 tar�h�n en 
yüksek 5 aylık �hracatı olarak kayıtlara geçt�. Tarım sektörü 
böyle ocak-mayıs dönem�nde �lk defa 10 m�lyar doları 
aşmış oldu.

� Yılın 5 ayında sanay� �hracatı yüzde 40,4 artarak 63 
m�lyar 934 m�lyon 543 b�n dolara, madenc�l�k �hracatı da 
yüzde 51 yükselerek 2 m�lyar 320 m�lyon 556 b�n dolara 
çıktı.

� Türk�ye'n�n tarım �hracatı, yılın 5 ayında toplam 
�hracatın yüzde 13'ünü oluşturdu.

Tarımda en fazla �hracatı hububat bakl�yat yağlı 
tohumlar ve mamuller� gerçekleşt�rd�

� Tarıma bağlı sektörler arasında söz konusu 
dönemde en fazla �hracatı 3 m�lyar 389 m�lyon 509 b�n 
dolarla hububat bakl�yat yağlı tohumlar ve mamuller� 
gerçekleşt�rd�.

� Bu sektörü 2 m�lyar 601 m�lyon 226 b�n dolarla 
mob�lya kağıt ve orman ürünler�, 1 m�lyar 221 m�lyon 160 
b�n dolarla su ürünler� ve hayvansal mamuller, 1 m�lyar 177 
m�lyon 197 b�n dolarla yaş meyve ve sebze, 890 m�lyon 
481 b�n dolarla fındık ve mamuller�, 742 m�lyon 585 b�n 
dolarla meyve sebze mamuller�, 574 m�lyon 57 b�n dolarla 
kuru meyve ve mamuller�, 272 m�lyon 130 b�n dolarla 
tütün, 113 m�lyon 148 b�n dolarla zeyt�n ve zeyt�nyağı 
sektörler� �zled�.

� Tarıma bağlı sektörler arasında en az dış satımı 75 
m�lyon 709 b�n dolarla süs b�tk�ler� ve mamuller� yaptı.

Tarım, bünyes�ndek� 10 sektörün 8'�yle atağa kalktı

� Tarım grubu bünyes�ndek� 10 sektörden 8'� �lk beş 
ayda �hracatını artırdı. Tarıma bağlı sektörler arasında bu 
dönemde �hracatını en fazla artıran sektör yüzde 51,6 �le 
süs b�tk�ler� ve mamuller� oldu.

� Süs b�tk�ler� ve mamuller� tarım bünyes�ndek� 
sektörler arasında en az dış satımı gerçekleşt�rmes�ne 
karşın �hracat artışında l�derl�k koltuğuna oturdu.

� Bu sektörü yüzde 29,3 �le su ürünler� ve hayvansal 
mamuller, yüzde 28,8 �le yaş meyve ve sebze, yüzde 28,1 
�le mob�lya kağıt ve orman ürünler�, yüzde 16,9 �le hububat 
bakl�yat yağlı tohumlar ve mamuller�, yüzde 11,7 �le 
meyve sebze mamuller�, yüzde 11,6 �le kuru meyve ve 
mamuller�, yüzde 2,3 �le fındık ve mamuller� tak�p ett�.

� Bu dönemde, zeyt�n ve zeyt�nyağı sektörünün 
�hracatı yüzde 7,1, tütün sektörünün dış satımı yüzde 20,4 
azalış kaydett�.

Kanuna göre ,  va tandaş lar ın  kamu 
kurumlarına olan borçlarının yen�den 
yapılandırılması, matrah ve verg� artırımı 

yoluyla verg�lend�rmede öngörüleb�l�rl�ğ�n 
artırılması ve geçm�ş verg� dönemler�ne �l�şk�n 
olası r�skler�n ortadan kaldırılması, kayıtlı 
ekonom�ye geç�ş�n teşv�k ed�lmes� �ç�n �şletme 
kayıtlarının �şletmeler�n �ç�nde bulundukları fi�l� 
duruma uygun hale get�r�lmes�, �şletmeler�n 
b�lançolarında yer alan gayr�menkuller �le 
amort�smana tab� d�ğer �kt�sad� kıymetler �ç�n 
yen�den değerleme yapılması �mkanının 
sağlanması, karşılıksız çıkan çek, protesto ed�lm�ş 
senet, kred� kartı ve d�ğer kred� borçlarını 
z a m a n ı n d a  ö d e y e m e y e n  k � ş � l e r � n 
yükümlülükler�n� yer�ne get�rmeler� hal�nde 
geçm�ş ödeme performanslarına �l�şk�n olumsuz 
kayıtların d�kkate alınmaması sağlanacak.

� Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı, T�caret 
Bakanlığı, Sosyal Güvenl�k Kurumu, �l özel 
�dareler�, beled�yeler �le Yatırım İzleme ve 
Koord�nasyon Başkanlığına 30 N�san 2021'e 
kadar olan bazı borçlar yapılandırılacak.

� Beled�yeler�n su, atık su ve katı atık �le 
sunduğu bazı h�zmetlerden kaynaklanan ücret 
alacakları, aldığı bazı paylar; büyükşeh�r 
beled�yeler�n�n katı atık ücretler� �le su ve 
kanal�zasyon �dareler�n�n su ve atık su bedel� 
alacakları da yapılandırma kapsamında olacak.

� Her b�r taşıt �ç�n motorlu taşıtlar verg�s�, 
taşıta �l�şk�n �dar� para cezaları �le geç�ş ücret�n�n 
en az yüzde 10'unun ödenmes� şartıyla taks�t 
ödeme süres�nce fenn� muayene �zn� ver�lecek.

� T ü r k � y e  E s n a f  v e  S a n a t k a r l a r ı 
Konfederasyonu, Türk�ye Barolar B�rl�ğ�, Türk 
Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ�, Türk 
Tab�pler� B�rl�ğ�, Türk D�ş Hek�mler� B�rl�ğ� �le 
Türk Veter�ner Hek�mler� B�rl�ğ�n�n bazı 
alacakları da yapılandırılab�lecek.

� Ecneb� Memleketlere Gönder�lecek Talebe 
Hakkında Kanun kapsamında yurt dışında 
öğren�m görenler�n borçlarının da yen�den 
yapılandırılmasına �mkan sağlanacak.

� Hesaplanan borç, �lg�l�n�n durumu ve 
ödenmes� gereken meblağ d�kkate alınarak azam� 
5 yıla kadar taks�tlend�r�leb�lecek.

� Kes�nleşmem�ş ya da yargı aşamasında 
olan resen veya �darece yapılmış verg� tarh�yatları 
� l e  gümrük  verg � le r � ,  çeş � t l �  o ran la rda 

yapılandırılacak.

� Yapılandırılacak tutarların, kanunda 
öngörülen süre ve şek�lde ödenmemes� hal�nde 
vade tar�h�nde değ�ş�kl�k yapılmayacak.

� Anapara veya taks�t ödeme tar�h� 20 Mayıs 
2021'den önce olup, kullandığı nakd� ve gayr� 
nakd� kred�ler�n�n anapara, fa�z veya fer�ler�ne 
�l�şk�n ödemeler�n� aksatan gerçek ve tüzel 
k�ş�ler�n, t�car� faal�yette bulunan ve bulunmayan 
gerçek k�ş�ler�n ve kred� müşter�ler�n�n karşılıksız 
çıkan çek, protesto ed�lm�ş senet, kred� kartı ve 
d�ğer kred� borçlarına �l�şk�n Türk�ye Bankalar 
B�rl�ğ� R�sk Merkez� nezd�nde tutulan kayıtları, 
söz konusu borçların ödenmes� gec�ken kısmının 
31 Aralık 202'e kadar tamamının ödenmes� veya 
yen�den yapılandırılması hal�nde, bu k�ş�lerle 
yapılan finansal �şlemlerde kred� kuruluşları ve 
finansa l  ku ru luş l a r  t a r a f ından  d �kka t e 
alınmayacak.

� Kanunla, mükellefler�n gel�r ve kurumlar 
verg�s� matrahlarını artırarak bel�rt�len süre ve 
şek�lde ödemeler� hal�nde, artırımda bulundukları 
yıllar �ç�n yıllık gel�r ve kurumlar verg�s� 
�ncelemes� ve bu yıllara �l�şk�n olarak bu verg� 
türler� �ç�n daha sonra başka b�r tarh�yat 
yapılmayacak.

� Matrah  ve  verg �  a r t ı r ımı  üzer �ne 
hesaplanan verg�ler, �k�şer aylık dönemler hal�nde 
azam� 6 eş�t taks�tte ödenecek.

� Yapılandırılacak borcun taks�tle ödenmek 
�stenmes� hal�nde borçlular, başvuru sırasında 6, 9, 
12 veya 18 eş�t taks�tte ödeme seçenekler�nden 
b�r�n� terc�h edecek. Terc�h ed�len taks�t süres�nden 
daha uzun b�r sürede ödeme yapılamayacak.

Düzenley�c� ve denetley�c� kurumlarca ver�len 
�dar� para cezaları, Kov�d-19 �le mücadele 
kapsamında ver�len �dar� para cezaları �le tütün ve 
tütün mamuller� kullanımından kaynaklanan �dar� 
para cezaları kapsam dışında olacak.

H�ç gel�r  test�ne g�rmem�ş genel sağlık 
s�gortalılarının, 30 Kasım 2021'e kadar gel�r 
test�ne g�tmeler� hal�nde, bel�rlenecek gel�r 
durumlarına göre tesc�ller�n�n güncellenmes� 
sağlanacak.

İ ş l e t m e l e r � n  b � l a n ç o l a r ı n d a  b u l u n a n 
gayr�menkuller �le amort�smana tab� d�ğer �kt�sad� 
kıymetler �ç�n yen�den değerlend�rme �mkanı 
sağlanarak, bu kıymetler b�lançolarda güncel 
değerler�yle yer alacak.

TARIM
İHRACAT REKORU KIRDI COVID 19

RİSK DEVAM EDİYOR!

Kendinizin ve Sevdiklerinizin sağlığı için 

KURALLARA UYUN!
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www.turhaltso.org.tr

KAMU ALACAKLARINA 
YENİDEN YAPILANDIRMA MECLİSTEN GEÇTİ.


