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Toplam Ciro
Endeksi Yıllık Bazda
Yüzde 96,9 Arttı...
Takv�m etk�s�nden arındırılmış sanay�, 
�nşaat, t�caret ve h�zmet sektörler� 
toplam c�ro endeks�, n�sanda geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 96,9 artış 
gösterd�. 2

Kurulan   

Mayıs 2021'de, Mayıs 2020'ye 
göre kurulan ş�rket sayısı %30,3 
kurulan kooperat�f sayısı %51,2 
oranında artmış olup kurulan 
gerçek k�ş� t�car� �şletme sayısı 
%22,1 oranında azaldı.  Mayıs 
2021'de, kapanan ş�rket sayısı 
2020 yılının aynı ayına göre %8,4 
kapanan kooperat�f sayısında 
%75,0 oranında artış olup kapanan 
gerçek k�ş� t�car� �şletme sayısında 
%61,3 oranında azalış oldu. 2

Yeniden  
Yapılandırmaya
İlişkin Usul ve Esaslar  

Belli Oldu

Y e n � d e n  y a p ı l a n d ı r m a 
d ü z e n l e n m e s � n d e n 
yararlanmak �steyen borçlular, 

31 Ağustos gün sonuna kadar �lg�l� 
� da reye  başvuruda  bu lunacak . 
Borçların �lk taks�t ödeme süres� 30 
Eylül mesa� saat� b�t�m�nde sona 
erecek.

 H a z � n e  v e  M a l � y e 
Bakanlığının,  Bazı  Alacaklar ın 
Yen�den Yapılandırılmasına İl�şk�n 
7326 Sayılı Kanun Genel Tebl�ğ�, 
Resm� Gazete 'de  yayımlanarak 
yürürlüğe g�rd�.�T e b l � ğ l e ,  B a z ı 
Alacakların Yen�den Yapılandırılması 
� le Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k 
Yapılmasına İl�şk�n Kanun uyarınca, 
Bakanlığa bağlı tahs�l da�reler�nce 
tak�p ed�len amme alacakları, �l özel 
�dareler� ve beled�yeler �le Yatırım 
İ z l e m e  v e  K o o r d � n a s y o n 
B a ş k a n l ı k l a r ı n a  ( Y İ K O B )  a � t 
alacakların yapılandırılması, matrah ve 
verg� artırımı, �şletme kayıtlarının 
düzelt�lmes�ne �l�şk�n hükümler�n�n 
uygulamasına da�r usul ve esaslar 
bel�rlend�.

TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA 

TSO FORUMU KURULUŞ
ANLAŞMASI İMZALANDI

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) �le 
Kuzey  Makedonya  Ekonom�  Odas ı 
(MCHAMBER) arasında Türk�ye-Kuzey 

Makedonya T�caret ve Sanay� Odası Forumu 
kuruldu.  
� H�sarcıklıoğlu yaptığı konuşmada, 2021 
yılının �lk çeyreğ�nde % 7 oranında büyüme 
gerçekleşt�ğ�n�, bu yılın genel�nde ekonom�n�n 
yüzde 5-6 c�varında büyüyeceğ�n�n beklend�ğ�n� 
söyled�.
� İhracatın �lk 5 ayda yüzde 38 artışla 85 
M � l y a r  d o l a r a  y ü k s e l d � ğ � n �  a n ı m s a t a n 

H�sarcıklıoğlu, yılın tamamı �ç�n �hracatta 200 
m�lyar doları geçecekler�n� tahm�n ett�kler�n� 
vurguladı.
� H�sarcıklıoğlu, Türk�ye'n�n aşılamada 
dünyada �lk 15 ülke arasında olduğunu, tur�zm 
sektörünün de öncel�kl� aşılama grubuna dah�l 
ed�ld�ğ�n� bel�rterek, “Haz�ran ayından �t�baren 
kısm� normalleşmeye geçt�k. Temmuz ayında daha 
fazla rahatlama olur d�ye umuyoruz. O zaman 
tur�zmde de yen� poz�t�f gel�şmeler olacağını tahm�n 
ed�yoruz” ded�. 2

İTHALAT VE İHRACAT
Birim Değer Endeksleri

Türk�ye İstat�st�k Kurumu, 
n�san ayına �l�şk�n dış 
t � c a r e t  e n d e k s l e r � n � 

açıkladı.
� Buna göre, �hracat b�r�m 
değer endeks� n�sanda geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 9,2 arttı.
 � Endeks geçen yılın aynı 
ayına göre, gıda, �çecek ve tütünde 
yüzde 3,9, ham maddelerde (yakıt 
har�ç) yüzde 22,8, yakıtlarda yüzde 
80,5 ve �malat sanay�nde (gıda, 
�çecek, tütün har�ç) yüzde 6,5 arttı.

� İthalat b�r�m değer endeks� 

n�sanda yıllık bazda yüzde 23,9 

yükseld�. Endeks geçen yılın aynı 

ayına göre, gıda, �çecek ve tütünde 

yüzde 10, ham maddelerde (yakıt 

har�ç) yüzde 7,3, yakıtlarda yüzde 

71,9 ve �malat sanay�nde (gıda, 

�çecek, tütün har�ç) yüzde 16,3 

artış kaydett�.

Türk�ye Odalar ve Borsalar 
B�rl�ğ� (TOBB) Türk�ye 
Serbest Bölgeler Mecl�s� 

�le Dünya Serbest Bölgeler 
Ö rg ü t ü  ( W F Z O )  a r a s ı n d a 
“ U l u s a l  İ r t � b a t  N o k t a s ı 
Anlaşması” �mzalandı. Anlaşma 
�le Türk�ye Serbest Bölgeler 
Mecl�s� Türk�ye'de temas noktası 
hal�ne geld�. 
� T�caret Bakanlığı Serbest 
Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve 

H�zmetler Genel Müdürü Emel 
E m � r l � o ğ l u  ş a h � t l � ğ � n d e 
düzenlenen anlaşma tören�ne 
TOBB Yönet�m Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ayhan Zeyt�noğlu, 
TOBB Yönet�m Kurulu Üyes� M. 
C�hat Lokmanoğlu, Türk�ye 
Serbest Bölgeler Mecl�s Başkanı 
Edvar Mum, Dünya Serbest 
Bölgeler Örgütü CEO'su Mr. 
Hamroun� ve Mecl�s Üyeler� 
katıldı. 

3

Nisan’da 1189 Yatırım
Teşvik Belgesi Verildi 
Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı, n�san ayında 
1189 yatırım teşv�k belges� düzenled�. Bu 
yatırımların gerçekleşmes�yle 28 b�n 321 
k�ş�n�n �st�hdam ed�lmes� planlanıyor.

3

Nisan Ayına İlişkin
Perakende Endeksleri Açıklandı
Sab�t fiyatlarla perakende satış hacm� 
n�sanda yıllık bazda yüzde 41,7 yükseld�. Bu 
dönemde gıda dışı satışlar (otomot�v yakıtı 
har�ç) yüzde 74,6, otomot�v yakıtı satışları 
yüzde 38,5, gıda, �çecek ve tütün satışları 
yüzde 10,2 arttı. 4

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� (TOBB) �le Kuzey Makedonya Ekonom� Odası 
(MCHAMBER) arasında Türk�ye-Kuzey Makedonya T�caret ve Sanay� Odası Forumu 
kuruldu. TOBB Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu'nun, Kuzey Makedonya Ekonom� Odası 
Başkanı Branko Azesk� �le gerçekleşt�rd�ğ� onl�ne görüşme sonrası, Türk�ye-Makedonya 
T�caret ve Sanay� Odası Forumu kurulmasına �l�şk�n anlaşma �mzalandı. 
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 Nisan’da Yükseldi
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Türkiye Serbest Bölgeler Meclisi, Dünya Sebest
Bölgeler Örgütü’nün İrtibat Noktası Oldu...

Şirket Sayısı
Geçen Yılın Aynı
Ayına Göre  %30,3
Artış gösterdi...



KURULAN ŞİRKET SAYISI ARTTI
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Türk�ye Odalar ve Borsalar 
B�rl�ğ� (TOBB) �le Kuzey 
M a k e d o n y a  E k o n o m � 

Odası (MCHAMBER) arasında 
Türk�ye-Kuzey  Makedonya 
T�caret ve Sanay� Odası Forumu 
kuruldu. TOBB Başkanı M. R�fat 
H � s a r c ık l ı o ğ lu ' n u n ,  K u zey 
Makedonya Ekonom� Odası 
Başkanı  Branko Azesk�  � le 
gerçekleşt�rd�ğ� onl�ne görüşme 
sonrası, Türk�ye-Makedonya 
T�caret ve Sanay� Odası Forumu 
kurulmasına �l�şk�n anlaşma 
�mzalandı. 
� H�sarcıklıoğlu yaptığı 
konuşmada, 2021 yılının �lk 
çeyreğ�nde % 7 oranında büyüme 
gerçekleşt�ğ�n�, bu yılın genel�nde 
ekonom�n�n yüzde 5-6 c�varında 
büyüyeceğ�n�n beklend�ğ�n� 
söyled�.
� İhracatın �lk 5 ayda yüzde 
38 artışla 85 M�lyar dolara 
y ü k s e l d � ğ � n �  a n ı m s a t a n 
H�sarcıklıoğlu, yılın tamamı �ç�n 
�hracat ta  200 m�lyar  doları 
geçecekler�n� tahm�n ett�kler�n� 
vurguladı.
� H � s a r c ı k l ı o ğ l u , 
Türk�ye'n�n aşılamada dünyada �lk 
15 ülke arasında olduğunu, tur�zm 
sektörünün de öncel�kl� aşılama 
grubuna dah�l ed�ld�ğ�n� bel�rterek, 
“Haz�ran ayından �t�baren kısm� 

normalleşmeye geçt�k. Temmuz 
ayında daha fazla rahatlama olur 
d�ye umuyoruz. O zaman tur�zmde 
de  yen �  poz � t � f  ge l � şme le r 
olacağını tahm�n ed�yoruz” ded�. 
� T ü r k � y e  � ç � n 
Makedonya 'n ın  çok öneml� 
o l d u ğ u n u  v u r g u l a y a n 
H�sarcıklıoğlu, “2000 yılından 
ber� yürürlükte olan serbest t�caret 
an laşmas ı ,  s anay �  ü rün le r � 
t�caret�m�z� karşılıklı olarak 
olumlu etk�lem�şt�r. Ayrıca, Ç�fte 
Verg�lend�rmen�n Önlenmes� ve 
Yatırımların Karşılıklı Teşv�k� ve 
K o r u n m a s ı  A n l a ş m a l a r ı , 
U l u s l a r a r a s ı  K a r a y o l u 
Taşımacılığı g�b� temel anlaşmalar 
tamamlanmıştır. Bunları varlığı, 
� k � l �  t � c a r �  v e  e k o n o m � k 
�l�şk�ler�m�z�n gel�şt�r�lmes� �ç�n 
uygun b�r altyapı oluşturmaktadır. 
Serbest T�caret Anlaşmasının 
ta r ım ürünler �n �  ve  h �zmet 
sektörünü de kapsayacak şek�lde 
gen�şlet � lmes�  çalışmalarını 
d e s t e k l � y o r u z .  B u  a l a n d a 
sağlanacak başarı, �k�l� t�caret 
hacm�m�z� (halen 543 m�lyon 
dolar) kısa sürede �k� katına 
çıkaracaktır şekl�nde konuştu. 
� Kuzey Makedonya'dak� 
Türk firmalarının yatırımlarının 
son 10 yılda hızla arttığına d�kkat 
çeken H�sarcıklıoğlu şunları 

kaydett�: “Halen yaklaşık 100 
yat ı r ımcı  firmamız faal �yet 
göster�yor.  1,2 m�lyar  avro 
tutarında b�r yatırım söz konusu. 
Türk firmaları, Makedonya'da 
5.000 k�ş�ye �st�hdam sağlıyor. 
Yatırımlarımızın artması karşılıklı 
t � c a r e t � m � z �  d e  o l u m u 
etk�leyecekt�r. Müteahh�tler�m�z 
1,1 m�lyar dolar tutarında 32 proje 
ü s t l e n d � .  B u n l a r l a  g u r u r 
duyuyoruz. Kuracağımız Türk�ye-
Makedonya T�caret ve Sanay� 
O d a s ı  F o r u m u  � l e  � k � l � 
�l�şk�ler�m�z�n hacm�n� çok daha 
yukarılara çıkaracağız”. 
� K u z e y  M a k e d o n y a 
Ekonom� Odası Başkanı Azesk� de 
p a n d e m � n � n  K u z e y 
Makedonya'dak� etk�ler� hakkında 
b�lg� vererek, Makedonya'dak� 
Türk yatırımlarının büyük b�r 
başarıyla devam ett�ğ�n� �fade ett�. 
Azesk�, pandem�n�n �y�leşmes�yle 
T ü r k  t u r � s t l e r � n  K u z e y 
M a k e d o n y a ' y a  d a h a  f a z l a 
gelecekler�ne �nandığını bel�rtt�. 
B ö l g e s e l  � ş b � r l � ğ � n e  ö n e m 
verd�kler�n� söyleyen Azesk�, 
TOBB �le MCHAMBER arasında 
kurulan Türk�ye-Makedonya 
T � c a r e t  v e  S a n a y �  O d a s ı 
Forumu'nun �k�l� �l�şk�lere katkı 
sağlayacağını vurguladı.

Mayıs 2021'de, Mayıs 2020'ye göre kurulan 
ş�rket sayısı %30,3 kurulan kooperat�f sayısı 
%51,2 oranında artmış olup kurulan gerçek k�ş� 
t�car� �şletme sayısı %22,1 oranında azaldı. 
Mayıs 2021'de, kapanan ş�rket sayısı 2020 
yılının aynı ayına göre %8,4 kapanan 
kooperat�f sayısında %75,0 oranında artış olup 
kapanan gerçek k�ş� t�car� �şletme sayısında 
%61,3 oranında azalış oldu.
 -Kapanan ş�rketler�n sayısında b�r öncek� 
aya göre %41,9 azalış oldu
�  B�r öncek� aya göre kurulan ş�rket 
sayısı %47,7 kurulan kooperat�f sayısı %56,3 
kurulan gerçek k�ş� t�car� �şletme sayısı %46,2 

oranında azaldı.
� B�r öncek� aya göre kapanan ş�rket 
sayısında %41,9 kapanan gerçek k�ş� t�car� 
�şletme sayısında %56,5 kapanan kooperat�f 
sayısında %88,3 oranında azalış oldu.
-Mayıs 2021'de Gümüşhane ve Bayburt'ta 
ş�rket kuruluşu gerçekleşmed�
 � Mayıs 2021'de kurulan toplam 4.542 
ş�rket ve kooperat�fin %85,4'ü l�m�ted ş�rket, 
% 1 3 , 2 ' s �  a n o n � m  ş � r k e t ,  % 1 , 4 ' ü  � s e 
kooperat�ft�r. Ş�rket ve kooperat�fler�n %37,8'� 
İstanbul, %10,0'ı Ankara, %5,6'sı İzm�r'de 
kuruldu. Bu ay Gümüşhane ve Bayburt'ta ş�rket 
kuruluşu gerçekleşmed�.

Toplam Ciro Endeski 

Yıllık Bazda 
%96,9 Arttı...
Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), n�san ayına �l�şk�n c�ro 
endeksler�n� açıkladı.
� Buna göre, mevs�m ve takv�m etk�s�nden arındırılmış 
toplam c�ro endeks� n�sanda aylık bazda yüzde 1,8 azaldı.
Takv�m etk�s�nden arındırılmış sanay�, �nşaat, t�caret ve h�zmet 
sektörler� toplam c�ro endeks�, n�sanda geçen yılın aynı ayına 
kıyasla yüzde 96,9 yükseld�.
Sanay� ve �nşaat endeksler�
� Sanay�de takv�m etk�s�nden arındırılmış c�ro endeks�, 
n�sanda yıllık bazda yüzde 120,4 artış kaydett�. Mevs�m ve 
takv�m etk�s�nden arındırılmış sanay� c�ro endeks� de n�sanda 
b�r öncek� aya göre yüzde 3,9 yükseld�.
� İnşaat sektöründe takv�m etk�s�nden arındırılmış c�ro 
endeks�, n�sanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,9 artış 
gösterd�. Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış �nşaat 
c�ro endeks�nde b�r öncek� aya göre yüzde 0,1 düşüş 
gerçekleşt�.
T�caret ve h�zmet endeksler�
� Takv�m etk�s�nden arındırılmış t�caret c�ro endeks�, 
n�sanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 92,5 değer kazandı. 
Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış t�caret c�ro endeks� 
�se b�r öncek� aya göre yüzde 5,4 azaldı. 
� H�zmet sektöründe takv�m etk�s�nden arındırılmış c�ro 
endeks�, n�sanda yıllık bazda yüzde 77,6 artarken mevs�m ve 
takv�m etk�ler�nden arındırılmış h�zmet c�ro endeks� b�r öncek� 
aya göre yüzde 2,7 ger�led�. 

Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� 
(TOBB) Türk�ye Serbest Bölgeler 
Mecl�s� �le Dünya Serbest Bölgeler 

Örgütü (WFZO) arasında “Ulusal İrt�bat 
Noktası Anlaşması” �mzalandı. Anlaşma �le 
Türk�ye Serbest Bölgeler Mecl�s� Türk�ye'de 
temas noktası hal�ne geld�. 
� T�caret Bakanlığı Serbest Bölgeler, 
Yurtdışı Yatırım ve H�zmetler Genel Müdürü 
Emel Em�rl�oğlu şah�tl�ğ�nde düzenlenen 
anlaşma tören�ne TOBB Yönet�m Kurulu 
Başkan Yardımcısı Ayhan Zeyt�noğlu, TOBB 
Yönet�m Kurulu Üyes� M. C�hat Lokmanoğlu, 
Türk�ye Serbest Bölgeler Mecl�s Başkanı Edvar 
Mum, Dünya Serbest Bölgeler Örgütü CEO'su 
Mr. Hamroun� ve Mecl�s Üyeler� katıldı. 
� Ayhan Zeyt�noğlu yaptığı konuşmada, 
“Bugün burada Dünya Serbest Bölgeler Örgütü 
(WFZO) �le Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� 
Türk�ye Serbest Bölgeler Mecl�s� arasında 
Ulusal İrt�bat Noktası Anlaşması �mza tören�n� 
gerçekleşt�r�yoruz. Ulusal �rt�bat noktası olarak 
TOBB Türk�ye Serbest Bölgeler Mecl�s�, 
Türk�ye �ç�n odak noktası olarak hareket etmek 
üzere Dünya Serbest Bölgeler Örgütü �le 
ülkem�zdek� serbest bölge ekos�stem� arasında 
b�lg� alışver�ş� ve akışını sağlayacak b�r çalışma 
düzenlemes� görev� üstlenm�ş olacak” ded�.
� Türk�ye Serbest Bölgeler Mecl�s 
Başkanı Edvar Mum da “Dünya Serbest 
Bölgeler Örgütü (WFZO) bugüne kadark� en 
başarılı serbest bölge kuruluşu olmakla b�rl�kte 
b�lg� ve deney�m alışver�ş� sunmakla görevl� 
olan, prat�k ve eğ�t�m konusunda b�reyler�n 
gel�ş�m�n� sağlayan b�r platform oluşturmayı 
amaçlamıştır. Bu yöndek� yönet�msel başarıyı, 
serbest bölge gel�ş�m�n� ve dünya çapında 
yaygınlaşmasını sağlayacak çalışmaların, 
serbest bölgelere sunduğu katkının c�dd� 
sev�yede olduğu görülmekted�r. Bugüne kadar 
elde ed�len �let�ş�m ağı ve ulaşılan �ş b�rl�ğ� 
düzey�, 138 ülkeden yaklaşık 740 üye �le �y� b�r 
noktadadır. Bugün �mzalanacak olan Ulusal 
Temas Noktası (NCP) anlaşmasıyla b�rl�kte, 
Türk serbest bölge kültürü oldukça olumlu 
şek�lde gel�şecekt�r. Kend�m ve Türk�ye Serbest 
Bölgeler Mecl�s� adına, sunulmuş katkılar ve 
yapılan �ş b�rl�kler� �ç�n teşekkür eder�m” 
şekl�nde konuştu. 

� Dünya Serbest Bölgeler Örgütü CEO'su 
Mr. Hamroun� �se “Bugün çok mutlu olduğum 
b�r gün. İlk olarak, 2014 yılında d�rekt olarak 
temas kurulab�lecek, lokal yapıya sah�p b�r 
mecl�se �ht�yacımız vardı ve bu gerçekleşt�. 
Öncel�kle bunun �ç�n teşekkür eder�m. Mutluluk 
duyduğum �k�nc� b�r husus da y�ne 2014 yılında 
karar verd�ğ�m�z serbest bölgeler konulu 
etk�nl�ğ�n gerçekleşmes�yd�. K�ş�sel olarak, 
serbest bölgeler �ç�n yapılan bu etk�nl�kte 
Türk�ye'n�n önem�n� kavramış bulunuyorum. 
Mart 2015 tar�h�nde bu etk�nl�ğ�n gerçekleşmes� 
�ç�n z�yaret ett�ğ�m �lk ülke Türk�ye'yd�. Serbest 
bölgeler� z�yaret ett�ğ�m�zde Türk�ye �le �ş b�rl�ğ� 
açısından oldukça �y� vak�t geç�rd�k. Bugüne 
geld�ğ�m�zde, �mzalayacağımız Ulusal Temas 
Noktası (NPC) anlaşmasının, bahsetm�ş 
olduğum 2 hususu da kapsadığını görüyorum. 
Bu hususları serbest bölgelere daha yakın 
olab�lme ve oldukça önem arz eden ülke serbest 
bölge ver�ler�n�n tutulması ve korunması olarak 
değerlend�reb�l�r�z. Geç�rd�ğ�m�z zaman 
dah�l�nde eks�k olan tek b�r nokta var: Gelecek 
adına �mzalanması gereken All-�n-one 
Anlaşması.  Tüm üyeler�n�z ve serbest 
bölgeler�n�z�n katkı sunması doğrultusunda bu 
yol �ç�n çalışmamız gerek�yor. Son olarak, 
haftaya gerçekleşecek olan Global Konferans 
etk�nl�ğ�n�n 21 �le 24 Haz�ran arasında 
gerçekleşeceğ�n� ve hep�n�z�n bu etk�nl�ğe 
davetl� olduğunu bel�rtmek �ster�m” ded�.
-Dünya Serbest Bölgeler Örgütü
� Dünya Serbest Bölgeler Örgütü (WFZO-
World Free Zone Organ�zat�on); dünya üzer�nde 
faal�yet gösteren serbest bölgeler, serbest bölge 
�şlet�c�ler�, serbest bölgeler dernekler� �le serbest 
bölgeler ve özel ekonom�k bölgeler kullanıcıları 
b�rl�ğ�d�r.  
� 138 ülkeden 740'ın üzer�nde üyes� olan 
Dünya Serbest Bölgeler Örgütü (WFZO), 
dünyadak� serbest bölgeler� tek çatı altında 
b�rleşt�rerek her yıl düzenlemekte olduğu 
konferans, etk�nl�kler, eğ�t�mler, danışmanlıklar, 
sert�fikalar, yayınlar, B2B h�zmetler aracılığıyla 
dünyanın her yer�ndek� tüm Serbest Bölge 
paydaşlarının deney�m, en �y� uygulamalar ve 
b�lg� alışver�ş�yle öğrenmeler�, büyümeler� ve 
gel�şmeler� �ç�n b�r platform sağlamaktadır.

nerj� P�yasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), LPG P�yasası L�sans EYönetmel�ğ�nde Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Yönetmel�ğ�, Resm� 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�rd�.

� Buna göre, LPG p�yasasında l�sans başvurusu, tad�l ve süre uzatım 
talepler�n�n yer�ne get�r�leb�lmes� �ç�n başvuru sah�b�n�n Sosyal Güvenl�k 
Kurumuna vades� geçm�ş pr�m ve �dar� para cezası borcu �le Amme 
Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanun kapsamında vades� geçm�ş 
borcunun bulunmaması gerekecek.

� Başvuru sah�b�n�n vades� geçm�ş borcu bulunup bulunmadığına da�r 
b�lg�ler, EPDK tarafından Gel�r İdares� Başkanlığı �le Sosyal Güvenl�k 
Kurumundan tem�n ed�lecek.

İt�razlar Sosyal Güvenl�k Kurumu'na veya Gel�r İdares� Başkanlığı'na 
yapılacak

� Borç b�lg�ler�ne �l�şk�n �t�razlar, borcun kapsamına göre Sosyal 
Güvenl�k Kurumuna veya Gel�r İdares� Başkanlığına yapılacak. Bu konuda 
başvuru sah�b� tarafından EPDK'ye yapılan �t�razlar veya sunulan b�lg� ve 
belgeler �ncelemeye alınmayacak.

� LPG Otogaz Bay�l�k L�sansı sah�pler�n�n, LPG Dağıtıcı L�sansı 
sah�pler� �le yaptıkları sözleşmeler�n�n herhang� b�r nedenle sona ermes�nden 
�t�baren 30 gün �çer�s�nde dağıtıcı tad�l başvurusunda bulunmaması veya 
mevcut dağıtıcısıyla sözleşmes�n� yen�lememes� durumunda LPG P�yasası 
Da�res� Başkanlığı kararıyla l�sansı sona ereb�lecek.

� L�sans sah�pler�, l�sanslarında tad�l gerekt�ren hususları en geç 60 gün 
�ç�nde, LPG otogaz bay�l�k l�sansına kayıtlı dağıtım ş�rket�n�n değ�şmes� 
hal�nde �se 30 gün �ç�nde gerekl� tüm b�lg� ve belgelerle b�rl�kte EPDK'ye 
b�ld�rmek ve l�sanslarında tad�l talep etmekle yükümlü olacak.

� Geçm�ş dönemlere �l�şk�n gel�r payı borcu olanların l�sans alma, tad�l 
ve süre uzatımı başvuruları, söz konusu borcun, EPDK tarafından yapılacak 
b�ld�r�mden �t�baren 10 �ş günü �çer�s�nde ödenmemes� hal�nde, yapılmamış 
sayılacak.

� Öte yandan, kurumun LPG P�yasasında Yapılacak Denet�mler �le Ön 
Araştırma ve Soruşturmalarda Tak�p Ed�lecek Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmel�kte Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Yönetmel�ğ� de Resm� Gazete'de 
yayımlandı. Buna göre, LPG p�yasasında l�sansa tab� faal�yetlerde 
bulunanlardan Verg� Usul Kanunu kapsamında �sten�len tem�natı 
vermeyenler�n p�yasa faal�yet� tem�nat ver�l�nceye kadar durdurulacak.

TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA 
TSO FORUMU KURULUŞ ANLAŞMASI İMZALANDI

Türkiye Serbest Bölgeler Meclisi, Dünya Sebest

Bölgeler Örgütü’nün İrtibat Noktası Oldu...

LPG Piyasasında Vadesi Geçmiş
Borcu Olanlar Lisans Başvurusu
Yapamayacak...

Nisan’da 1189 Yatırım
Teşvik Belgesi Verildi 

Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı, n�san ayında 1189 yatırım teşv�k belges� 
düzenled�. Bu yatırımların gerçekleşmes�yle 28 b�n 321 k�ş�n�n �st�hdam 
ed�lmes� planlanıyor.
� Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığının, n�san ayına a�t yatırım teşv�k 
belges� l�stes� Resm� Gazete'de yayımlandı.
� Buna göre, n�san ayında 1189 yatırım teşv�k belges� ver�ld�. 
Belge alan projeler�n yatırım tutarı 20 m�lyar 652 m�lyon 258 b�n 773 
l�ra olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleşt�r�lmes�yle 28 b�n 321 
k�ş�n�n �st�hdam ed�lmes� planlanıyor.
32 yatırım teşv�k belges� �ptal ed�ld�
� Öte yandan, sab�t yatırım tutarı 440 m�lyon 934 b�n 80 l�ra olan 
ve 958 k�ş�n�n �st�hdam ed�lmes� öngörülen 32 yatırım teşv�k belges� 
�ptal ed�ld�.
İst�hdam ed�len k�ş� sayısı 11 b�n 543 olarak gerçekleşt�
� Bu dönemde 185 firma yatırım teşv�k belges� tamamlama v�zes� 
alırken, belge alan projeler�n sab�t yatırım tutarı 4 m�lyar 654 m�lyon 972 
b�n 534 l�ra, bu firmalarda �st�hdam ed�len k�ş� sayısı 11 b�n 543 olarak 
gerçekleşt�.
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Yeniden Yapılandırmaya İlişkin

 Usul ve Esaslar Belli Oldu 
Yen�den  yap ı land ı rma  düzen lenmes �nden 
yararlanmak �steyen borçlular, 31 Ağustos gün 
sonuna kadar �lg�l� �dareye başvuruda bulunacak. 
Borçların �lk taks�t ödeme süres� 30 Eylül mesa� saat� 
b�t�m�nde sona erecek.
� Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığının, Bazı 
Alacakların Yen�den Yapılandırılmasına İl�şk�n 7326 
Sayılı Kanun Genel Tebl�ğ�, Resm� Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe g�rd�. 
 Tebl �ğle ,  Bazı  Alacaklar ın  Yen�den 
Yapılandırılması �le Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k 
Yapılmasına İl�şk�n Kanun uyarınca, Bakanlığa bağlı 
tahs�l da�reler�nce tak�p ed�len amme alacakları, �l 
özel �dareler� ve beled�yeler �le Yatırım İzleme ve 
Koord�nasyon Başkanlıklarına (YİKOB) a�t 
alacakların yapılandırılması, matrah ve verg� artırımı, 
�şletme kayıtlarının düzelt � lmes�ne � l �şk�n 
hükümler�n�n uygulamasına da�r usul ve esaslar 
bel�rlend�.
31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerek�yor
� Buna göre, kanun kapsamında 30 N�san 
2021'den (bu tar�h dah�l) öncek� dönemlere, beyana 
dayanan verg�lerde �se bu tar�he kadar ver�lmes� 
gereken beyannamelere �l�şk�n verg� ve bunlara bağlı 
verg� cezaları, gec�kme fa�zler�, gec�kme zamları yer 
alıyor. Düzenlemeden yararlanmak �steyen 
borçluların 31 Ağustos 2021 tar�h� gün sonuna kadar 
�lg�l� �dareye başvuru yapmaları şartı bulunuyor.
� Bakanlığa, �l özel �dareler�ne, beled�yelere, 
büyükşeh�r beled�yeler�ne, YİKOB'lara, büyükşeh�r 
beled�yeler� su ve kanal�zasyon �dareler�ne bağlı 
tahs�l da�reler�ne olan borçlarını ödemek �steyenler�n, 
borçlu bulundukları tahs�l da�reler�ne yazılı 
başvurmaları gerek�yor.
� Bakanlığa bağlı verg� da�reler�ne olan borçlar 
�ç�n Gel�r İdares� Başkanlığının (GİB) �nternet adres� 
( w w w . g � b . g o v . t r )  y a  d a  e - D e v l e t 
( w w w. t u r k � v e . g o v. t r )  ü ze r � n d en  b a ş v u r u 
yapılab�leceğ� g�b� bağlı bulunulan verg� da�res�ne 
doğrudan veya posta yoluyla ya da d�ğer verg� 
da�reler� aracılığıyla başvurulab�lecek.
� Borçluların b�rden fazla verg� da�res�ne olan 
borçları �ç�n kanundan yararlanma taleb�nde 
bulunmaları hal�nde, her b�r verg� da�res� �ç�n ayrı ayrı 
başvurmaları gerek�yor.
Açılan davalardan vazgeç�lmes� şartı bulunuyor
� M�rasçılar, kefiller, ş�rket ortakları ve kanun� 
tems�lc�ler g�b� amme borçlusu sayılan k�ş�ler 
sorumlu oldukları tutarlar d�kkate alınarak �lg�l� verg� 
da�res�ne yazılı başvurarak kanun hükümler�nden 
yararlanab�lecek.
� Borçlular, toplam borçları ya da talep ett�kler� 
dönem ve türler açısından da düzenlemeden 
yararlanab�lecek. Ancak motorlu taşıtlar verg�s� 
mükellefler�n�n, her b�r taşıt �t�barıyla hesaplanacak 

toplam borç tutarı �ç�n başvuruda bulunmaları 
gerek�yor.
Borçluların, tak�p ve tahs�lat �şlemler�nden dolayı 
açtıkları davalardan da vazgeçmeler� şartı bulunuyor.
� Alacak asılları üzer�nden hesaplanan fa�z, 
gec�kme fa�z�, gec�kme zammı g�b� fer'� amme 
alacakları yer�ne Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranlan 
kullanılarak hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarı alacak 
asılları �le b�rl�kte ödenecek.

Taks�tle ödeme �mkanı
� Yapılandırılan borçların �lk taks�t ödeme 
süres� �ç�nde tamamen ya da �k�şer aylık dönemler 
hal�nde azam� 18 eş�t taks�tte ödenmes� �mkanı 
bulunuyor. İlk taks�t ödeme süres� de 30 Eylül 2021 
tar�h� mesa� saat� b�t�m�nde sona erecek. Azam� taks�t 
süres� 18 eş�t taks�t olarak bel�rlenm�ş olmakla 
b�rl�kte 6, 9 ve 12 eş�t taks�tte ödeme seçenekler� de 
bulunuyor. Taks�tl� ödeme seçeneğ�n�n terc�h 
ed�lmes� hal�nde katsayı uygulanacak.
� Yapılandırılan tutarların tamamının �lk taks�t 
ödeme süres� �ç�nde peş�n olarak ödenmes� hal�nde, 
bu tutarlara katsayı uygulanmayacak. Fer'� alacaklar 
yer�ne Yİ-ÜFE aylık değ�ş�m oranlan esas alınarak 
hesaplanacak tutarların yüzde 90'ı �le Yİ-ÜFE aylık 
değ�ş�m oranları esas alınarak hesaplanacak tutar �le 
b�rl�kte hesaplanan gec�kme fa�z�n�n yüzde 90'ının 
tahs�l�nden vazgeç�lecek. İdar� para cezalarında �se 
yüzde 25 �nd�r�m yapılacak. � Y a p ı l a n d ı r m a 
sonucu ödenecek alacağın sadece fer'� alacaktan 
�baret olması hal�nde, fer'� alacak yer�ne Yİ-ÜFE 
aylık değ�ş�m oranlan esas alınarak hesaplanacak 
tutardan yüzde 50 �nd�r�m yapılacak.
� Kanun kapsamında yapılandırılan alacak 
tutarının kred� kartı kullanılmak suret�yle de ödemes� 
yapılab�lecek. Ancak bunun �ç�n aracılık yapan 
bankalarla anlaşma yapılması gerekecek.
Matrah ve verg� artırım �mkanı
� Yıl l ık  ge l � r  veya  kurumlar  verg �s � 
beyannames� vermek mecbur�yet�nde olan gel�r ve 
kurumlar verg�s� mükellefler� �le katma değer verg�s� 
mükellefler� 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takv�m 
yı l la r ı  �ç �n  matrah  ve  verg�  a r t ı r ımından 
yararlanab�lecek.
� Buna göre artırılan verg�ler 30 Eylül 2021'e 
kadar (bu tar�h dah�l) tamamen ödeneb�lecek. Bu 
verg�ler�n �lk taks�t� Eylül 2021'den başlamak üzere 
�k�şer aylık dönemler hal�nde 6 eş�t taks�tte ödenmes� 
�mkanı da bulunuyor.
� Matrah veya verg� artırımı sonucunda 
tahakkuk eden verg�ler�n tamamının �lk taks�t ödeme 
süres� �çer�s�nde peş�n olarak ödenmes� hal�nde, bu 
verg�lerden yüzde 10 �nd�r�m yapılacak ve bu 
verg�lere katsayı uygulanmayacak. 

Sab�t fiyatlarla perakende satış hacm� n�sanda yıllık 
bazda yüzde 41,7 yükseld�. Bu dönemde gıda dışı 
satışlar (otomot�v yakıtı har�ç) yüzde 74,6, otomot�v 

yakıtı satışları yüzde 38,5, gıda, �çecek ve tütün satışları 
yüzde 10,2 arttı.
� Sab�t fiyatlarla perakende satış hacm�, n�sanda b�r 
öncek� aya göre yüzde 6,3 azaldı. Söz konusu ayda gıda 
dışı satışlar (otomot�v yakıtı har�ç) yüzde 11,4, otomot�v 
yakıtı satışları yüzde 6,3 azalırken, gıda, �çecek ve tütün 
satışları yüzde 3,2 arttı.
PERAKENDE CİRO
� Car� fiyatlarla perakende c�ro n�sanda geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 66,3 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar 
(otomot�v yakıtı har�ç) yüzde 102,6, otomot�v yakıtı 
satışları yüzde 78,6, gıda �çecek ve tütün satışları yüzde 
28,2 yükseld�.
� Perakende c�ro n�sanda b�r öncek� aya göre yüzde 
5,4 azaldı. Söz konusu ayda gıda dışı satışlar (otomot�v 
yakıtı har�ç) yüzde 9,9, otomot�v yakıtı satışları yüzde 6,7 
azalırken, gıda, �çecek ve tütün satışları yüzde 3 artış 
gösterd�.

Nisan Ayına İlişkin
Perakende Endeksleri Açıklandı

İ
hracat b�r�m değer endeks�, n�sanda geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 9,2, �thalat b�r�m değer endeks� yüzde 23,9 arttı.

� Türk�ye İstat�st�k Kurumu, n�san ayına �l�şk�n dış t�caret 
endeksler�n� açıkladı. Buna göre, �hracat b�r�m değer endeks� 
n�sanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 arttı.
 � Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, �çecek ve 
tütünde yüzde 3,9, ham maddelerde (yakıt har�ç) yüzde 22,8, 
yakıtlarda yüzde 80,5 ve �malat sanay�nde (gıda, �çecek, tütün 
har�ç) yüzde 6,5 arttı.
� İthalat b�r�m değer endeks� n�sanda yıllık bazda yüzde 
23,9 yükseld�. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, �çecek 
ve tütünde yüzde 10, ham maddelerde (yakıt har�ç) yüzde 7,3, 
yakıtlarda yüzde 71,9 ve �malat sanay�nde (gıda, �çecek, tütün 
har�ç) yüzde 16,3 artış kaydett�.
İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ
� İhracat m�ktar endeks� n�sanda geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 91,8 arttı. Endeks aynı dönemde, gıda, �çecek ve 
tütünde yüzde 15,6, ham maddelerde (yakıt har�ç) yüzde 36,3, 
yakıtlarda yüzde 20,2 ve �malat sanay�nde (gıda, �çecek, tütün 
har�ç) yüzde 115,9 değer kazandı.
� İthalat m�ktar endeks� n�sanda yıllık bazda yüzde 30,1 
yükseld�. Endeks bu dönemde, gıda, �çecek ve tütünde yüzde 
10,2 azalırken, ham maddelerde (yakıt har�ç) yüzde 17,4, 
yakıtlarda yüzde 29,8 ve �malat sanay�nde (gıda, �çecek, tütün 
har�ç) yüzde 40,4 artış kaydett�.
MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ 
VERİLER
� Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış ser�ye 
göre, martta 132,4 olan �hracat m�ktar endeks� değer� yüzde 7,5 
artarak, n�sanda 142,4'ye çıktı. Takv�m etk�ler�nden 
arındırılmış ser�ye göre �se n�sanda 74,1 olan �hracat m�ktar 
endeks� yüzde 91,8 artarak n�sanda 142,1 oldu.
� Mevs�m ve takv�m etk�ler�nden arındırılmış ser�ye 
göre, martta 111,8 olan �thalat m�ktar endeks� yüzde 3,4 
azalarak n�sanda 107,9'ye ger�led�. Takv�m etk�ler�nden 
arındırılmış ser�ye göre �se n�sanda 82,5 olan �thalat m�ktar 
endeks� yüzde 30,1 artarak n�sanda 107,3'e çıktı.
� Dış t�caret hadd�, n�sanda yıllık bazda 12,3 puan 
azalarak 91,3 oldu..

İTHALAT VE İHRACAT
Birim Değer Endeksleri

 Nisan’da Yükseldi COVID 19
RİSK DEVAM EDİYOR!

Kendinizin ve Sevdiklerinizin sağlığı için 

KURALLARA UYUN!
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