
 U y g u l a m a , 
yurt dışındak� para, 
altın, döv�z, menkul 
k ı y m e t  v e  d � ğ e r 
s e r m a y e  p � y a s a s ı 
a r a ç l a r ı n ı n  v e r g � 
� nce l emes �ne  t ab � 
olmadan Türk�ye'de 
değerlend�r�leb�lmes�-
n� kapsıyor.

İthalat Rej�m� Kararında Değ�ş�kl�k Yapılmasına 
İl�şk�n Cumhurbaşkanı Kararı, Resm� Gazete'de 
yayımlandı.
� Kararla yerl� üret�m�n korunması ve 
desteklenmes� amacıyla sarımsak, badem, cev�z, 
muz, çay, çerezl�k ayç�çeğ� ve yer fıstığı 
� tha la t ında  uygulanan gümrük verg�s � 
oranlarında değ�ş�kl�k yapıldı. 

Türk�ye'n�n Otomob�l� G�r�ş�m 
Grubu Sanay� ve T�caret AŞ'n�n 
(TOGG) teknoloj�ler�n�n 

�nceleneceğ�, test ed�l�pdeney�mleneceğ� 
Kullanıcı Laboratuvarı'nın (User Lab) 
B�l�ş�m Vad�s�'nde faal�yete geçt�ğ� 
b�ld�r�ld�.
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: 
“TATARİSTAN’LA, DAHA FAZLA TİCARET 
VE İŞ BİRLİĞİ YAPMAK İSTİYORUZ.”

Türk�ye-Tatar�stan İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısı, 
Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�'n�n (TOBB) ev 

sah�pl�ğ�nde, Tatar�stan Cumhur�yet� Cumhurbaşkanı Rustam 
M�nn�hanov ve TOBB Başkanı M. R�fat H�sarcıklıoğlu'nun 
katılımıyla gerçekleşt�r�ld�. 
Toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı H�sarcıklıoğlu, 
Türk�ye �le Rusya Federasyonu arasındak� �l�şk�ler�n gel�şmes�ne 
önem verd�kler�n� bel�rterek, “İk�l� ekonom�k ve t�car� �l�şk�ler, 
Rusya Federasyonu �le �l�şk�ler�m�z�n �t�c� gücünü oluşturmalıdır. 
Rusya, Türk�ye'n�n en öneml� dış t�car� ortaklarından b�r�d�r. İş 
�nsanlarımız uzun süred�r Rusya Federasyonunda akt�ft�r. Ayrıca 
başarılı ortaklıklar da tes�s ett�ler. Bunun sonucu olarak, tüm 

dünyayı sarsan Kov�d 19 pandem�s�ne rağmen, 2020 yılında 
Rusya �le t�caret hacm�m�z 22 m�lyar dolar olarak gerçekleşt�” 
ded�.
 Asıl hedefler�n�n �k� ülken�n t�caret hacm�n�n 100 m�lyar 
dolara ulaşması olduğuna d�kkat çeken H�sarcıklıoğlu, t�caret, 
enerj�, müteahh�tl�k, yatırım ve tur�zm alanlarında �şb�rl�ğ�n�n, bu 
hedefe ulaşmada yardımcı olacağını söyled�.
 H�sarcıklıoğlu, kov�d salgının get�rd�ğ� kısıtlamalar 
önces�nde Türk�ye'n�n, Rusya vatandaşlarının en çok terc�h ett�ğ� 
tat�l dest�nasyonu olduğunu, bu hafta uçuşların başlamasıyla 
b�rl�kte, Rusya'dan b�rçok m�safir� ağırlamaya devam 
edecekler�n� �fade ett�.   2

Binaların Kimlik
Kartı Olacak
B�na K�ml�k S�stem� 
uygulaması yürürlü-
ğe g�rd�. B�nalara a�t 
tekn�k b�lg�lertekno-
loj�k levhalara �şle-
necek.QR kodu �le 
b�lg�lere 50 metre 
mesafeden dah� 
ulaşmak mümkün 
olacak.
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Esnafa Hibe Desteğinde Başvuru 
Süresi Uzatıldı...
Esnafa h�be desteğ�nde başvuru süres�1 
Temmuz 2021 Perşembe günü saat 23:59'a 
kadar uzatıldı. 4

Pandemiden, Etkilenen İmalatçı 
İşletmeler İçin Yeni Dönem!
KOSGEB, pandem�den etk�lenen �malat ve 
�malat sektörünü tamamlayıcı sektörlerdek� 
m�kro ve küçük ölçekl� �şletmelere yönel�k 
olarak başlattığı Hızlı Destek Programı'nda 
�k�nc� başvuru dönem�ne geçt�. 4

Yurtdışı Yatırım Anketi
Sonuçları Açıklandı...

T�caret Bakanlığı tarafından 
yapılan Yurtdışı Yatırım Anket� 
sonuçları açıklandı.

Ankete göre Türk�ye'de yerleş�k gerçek 
ve tüzel  k�ş � ler �n yurtdış ındak� 
doğrudan yatırımları 2020 yılı sonu 
�t�barıyla 43,9 m�lyar dolar olarak tesp�t 
ed�ld�.
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Kullanıcı 
Laboratuvarı
Faaliyete Geçti
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Türkiye’nin Ham Çelik
Üretimi % 42 Yükseldi

Türk�ye'n�n ham çel�k üret�m� �se yıllık 
bazda yüzde 42,4 artışla 3,2 m�lyon tona 
yükseld�.

 Küresel ham çel�k üret�m�, mayısta 
geçen yılın aynı dönem�ne göre yüzde 16,5 
artarak 174,4 m�lyon tona yükseld�. 
Türk�ye'n�n ham çel�k üret�m� de mayısta 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,4 artışla 
3,2 m�lyon ton sev�yes�nde gerçekleşt�.

3

Tüketici Güven Endeksi
Haziran’da Arttı
Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), haz�ran 
ayına �l�şk�n tüket�c� güven endeks� 
ver�ler�n� açıkladı. Tüket�c� güven endeks�, 
haz�randa aylık bazda yüzde 5,8 yüksel�şle 
81,7'ye çıktı.
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Halkbank’ın Esnafa Yönelik 
Kredileri İçin Faiz Kolaylığı
Bankadan fa�z destekl� kred�ler kapsamında 
öncek� yıllarda kullandırılıp bak�yes� 2021 
yılına devreden kred�lerde, esnaf aleyh�ne 
tahakkuk eden �lave fa�z tutarını Haz�ne ve 
Mal�ye Bakanlığı üstlenecek.

� Halkbank'tan fa�z destekl� kred�ler 
kapsamında öncek� yıllarda kullandırılıp 
bak�yes� 2021 yılına devreden kred�lerde, 
esnaf aleyh�ne tahakkuk eden �lave fa�z tutarı 
Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığınca karşılanacak.

3

Kapasite 
Kullanım Oranı 

Haziran’da
Arttı.
İmalat sanay�s� 
genel�nde kapas�te 
kullanım oranı, 
Haz�randa yüzde 
76,6 �le Aralık 
2019'dan bu yana 
en yüksek sev�yeye 
ulaştı.
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İsviç’re Avrupa’nın
en pahalı 
ülkesi oldu.

Avrupa'da tüket�m 
mal ve 
h�zmetler�ne �l�şk�n 
fiyat düzey� 
endeks� en yüksek 
ülke İsv�çre oldu.
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Bazı Tarım Ürünlerinin
Gümrük Vergileri Yeniden
Düzenlendi

3

Varlık Barışı 
İçin Son Haftaya 
Girildi

3

Isı Sayaçlarına Yönelik Servis Hizmeti Vermek
İsteyenlerde Düzenlemeye Gidildi.
 Isı sayaçlarının tam�r�, bakımı, 
a y a r l a n m a s ı ,  m u a y e n e s �  v e 
damgalanmasıyla �lg�l� serv�s h�zmet� 
sunmak �steyenlerde aranan şartlarda 
düzenleme yapıldı.
Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığının, Isı 
Sayaçları Muayene Yönetmel�ğ�nde 
D e ğ � ş � k l � k  Ya p ı l m a s ı n a  D a � r 

Y ö n e t m e l � ğ � ,  R e s m �  G a z e t e ' d e 
yayımlanarak, yürürlüğe g�rd�.
� B u n a  g ö r e ,  y ö n e t m e l � ğ � n 
yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren 4 yıl 
�çer�s�nde, serv�s h�zmet� vereb�lmek �ç�n 
müracaat edenlerden akred�tasyon 
sert�fikası şartı aranmayacak. Daha önce 
bu süre 3 yıl olarak bel�rlenm�şt�.
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU:
“TATARİSTAN’LA, DAHA TİCARET
VE İŞ BİRLİĞİ YAPMAK İSTİYORUZ”

Türk�ye-Tatar�stan İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısı, 
Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�'n�n (TOBB) ev 
sah�pl�ğ�nde, Tatar�stan Cumhur�yet� Cumhurbaşkanı 

R u s t a m  M � n n � h a n o v  v e  TO B B  B a ş k a n ı  M .  R � f a t 
H�sarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşt�r�ld�. 
Toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı H�sarcıklıoğlu, 
Türk�ye �le Rusya Federasyonu arasındak� �l�şk�ler�n gel�şmes�ne 
önem verd�kler�n� bel�rterek, “İk�l� ekonom�k ve t�car� �l�şk�ler, 
Rusya Federasyonu �le �l�şk�ler�m�z�n �t�c� gücünü oluşturmalıdır. 
Rusya, Türk�ye'n�n en öneml� dış t�car� ortaklarından b�r�d�r. İş 
�nsanlarımız uzun süred�r Rusya Federasyonunda akt�ft�r. Ayrıca 
başarılı ortaklıklar da tes�s ett�ler. Bunun sonucu olarak, tüm 
dünyayı sarsan Kov�d 19 pandem�s�ne rağmen, 2020 yılında 
Rusya �le t�caret hacm�m�z 22 m�lyar dolar olarak gerçekleşt�” 
ded�.
� Asıl hedefler�n�n �k� ülken�n t�caret hacm�n�n 100 m�lyar 
dolara ulaşması olduğuna d�kkat çeken H�sarcıklıoğlu, t�caret, 
enerj�, müteahh�tl�k, yatırım ve tur�zm alanlarında �şb�rl�ğ�n�n, bu 
hedefe ulaşmada yardımcı olacağını söyled�.
� H�sarcıklıoğlu, kov�d salgının get�rd�ğ� kısıtlamalar 
önces�nde Türk�ye'n�n, Rusya vatandaşlarının en çok terc�h ett�ğ� 
tat�l dest�nasyonu olduğunu, bu hafta uçuşların başlamasıyla 
b�rl�kte,  Rusya'dan b�rçok m�safir� ağırlamaya devam 
edecekler�n� �fade ett�.   
-“Tatar�stan �le olan �k�l� �l�şk�ler, güçlü tar�h� ve �kt�sad� 
geçm�şe dayanıyor”
� Türk�ye �le Rusya arasındak� �şb�rl�ğ�n�n gen�şlemes�n�n, 
Tatar�stan'la �l�şk�ler�n gel�şmes�ne de büyük katkı sağladığına 
vurgu yapan H�sarcıklıoğlu, “Tatar�stan Cumhur�yet�, Rusya 
Federasyonu'nun ekonom�k açıdan en gel�şm�ş, en zeng�n ve 
refah sev�yes� en yüksek bölgeler�nden b�r�. Kazan şehr�, 
zeng�nl�k, kültür ve b�l�m� bünyes�nde barındıran, çok müstesna 
b�r şeh�r. Kazan Ün�vers�tes�, 200 seney� aşan, köklü b�r geçm�şe 
sah�p, Rusya'nın en esk� 3 ün�vers�tes�nden b�r�. Tolstoy ve Len�n 
g�b�, pek çok ünlü �s�m, buranın mezunu ya da burada okumuş. 
Öte yandan, Türk�ye Cumhur�yet�'n�n kuruluşunda ve 
gel�şmes�nde, Tatar�stan kökenl� pek çok öneml� �s�m bulunur; 
Yusuf Akçura, Sadr� Maksud�, İsma�l Gaspıralı g�b�. Ayrıca 
Türk�ye'n�n en öneml� tar�hç�ler� de tatar kökenl�d�r; İlber Ortaylı 
ve Kemal Karpat g�b�.Ünlü Tatar Şa�r Gabdulla Tukay, Türk�ye'de 
çok tanınır ve sev�l�r. Onun anısına hem İstanbul hem de 
Ankara'da şeh�r merkez�nde heykel� ve �sm�n�n ver�ld�ğ� b�r cadde 
ve park vardır. Hatta İstanbul'dak�n�n açılışında, 2012'de, Sayın 
Cumhurbaşkanı bulunarak, b�zler� onurlandırmıştır” şekl�nde 
konuştu.
� Kazan ve İstanbul'un, kardeş şeh�rler �lan ed�ld�ğ�n� 
anımsatan TOBB Başkanı, Tatar�stan �le olan �k�l� �l�şk�ler�n, 
güçlü tar�h� ve �kt�sad� geçm�şe dayandığını söyled�.
Tatar�stan'la, daha fazla t�caret ve �şb�rl�ğ� yapmak �sted�kler�n� 
bel�rten H�sarcıklıoğlu, “Tatar�stan, firmalarımız �ç�n öneml� 
yatırım merkez�d�r. Moskova'dan sonra Tatar�stan Cumhur�yet� 
Rusya'da Türk firmalarının en fazla yatırım ve t�caret yaptığı 
bölged�r. Toplam Türk yatırımları 2,5 m�lyar dolar c�varındadır. 
Tatar�stan'da faal�yet gösteren yabancı sermayel� ş�rketler 
arasında, Türk firmaları �lk sırada yer alıyor. Bu, b�ze gurur ve 
mutluluk ver�yor” ded�.
� H�sarcıklıoğlu, Türk müteahh�tl�k firmaları tarafından 
2021 yılı Mayıs sonu �t�barıyla Rusya'da toplam 84 m�lyar dolar 
tutarında, 2085 projey� başarıyla gerçekleşt�r�ld�ğ�n�, bu 
projelerden 2,5 m�lyar dolarının Tatar�stan'da olduğunu 
bel�rterek, “Büyük �nşaat projeler�nde firmalarımız hal� hazırda 
faal�yetler�ne devam ed�yor. Önümüzdek� dönemde de yerel 
ortaklarla yen� projeler� gerçekleşt�rmeye tal�b�z. Başka b�r 
dey�şle, b�z t�caret ve yatırım hacm�n� daha da artırmak �st�yoruz” 
şekl�nde konuştu.

-“Türk�ye �le Tatar�stan arasında her alanda t�caret ve 
yatırım yapma �mkânı var”
� Türk�ye'n�n, Avrupa'nın en büyük t�car� araç, beyaz eşya, 
tekst�l ve tarımsal ürün üret�c�s� olduğunu anlatan H�sarcıklıoğlu 
şöyle devam ett�: “Kov�d pandem�s�ne rağmen Türk�ye 
ekonom�s� geçen yıl % 1,8, bu sene �lk çeyrekte % 7 büyümüştür. 
İhracatımız bu yıl �lk 5 ayda yüzde 38 artışla 85 M�lyar dolara 
yükselm�şt�r. En büyük �hracatçı sektörümüz otomot�vd�r. 2020 
yılında 25 m�lyar dolar otomot�v �hracatı yapılmıştır. Türk�ye'de 
üret�len otomob�ller�n yüzde 80'�, beyaz eşyanın yüzde 70'� 
Avrupa'ya �hraç ed�lmekted�r. Yurtdışı müteahh�tl�kte, dünyanın 
�lk 250 ş�rket�nden 44'ü Türk�ye kökenl�d�r. Tur�zm'de dünyanın 
�lk 10 dest�nasyonu �ç�ndey�z. Sağlık tur�zm�nde de hızla 
büyüyoruz. 2020 yılında 1 m�lyon 300 b�n yabancı hasta, sağlık 
h�zmet� almak �ç�n Türk�ye'y� terc�h ett�. Rehab�l�tasyon ve termal 
sağlık tur�zm�, büyük gel�şme potans�yel�ne sah�pt�r. Daha fazla 
Rusya vatandaşının bu �mkânlardan faydalanmasını umuyoruz”.
� H�sarcıklıoğlu, Türk�ye �le Tatar�stan arasında her alanda 
t�caret ve yatırım yapma �mkânı olduğunu bel�rterek, “Özell�kle 
enerj�, petrok�mya ve otomot�v sektöründe faal�yet gösteren 
büyük ş�rketler�n, Türk�ye'dek� yatırım �mkânlarından 
faydalanab�leceğ�n� düşünüyoruz. Helal pazarına verd�ğ�n�z 
önem�n de farkındayız. Bu bağlamda, helal gıda alanında ortak 
projeler gerçekleşt�reb�l�r�z. D�ğer muhtemel �şb�rl�ğ� alanımız 
�se elektron�k t�caret. Rusya dünyanın en hızlı büyüyen e-t�caret 
ülkeler�nden b�r�d�r. Türk�ye �se e-�hracat konusunda deney�ml� 
ve güven�l�r b�r ortaktır. Türk markalarımızı Rusya pazarına e-
t�caret yoluyla ulaştırmamız �k�l� t�caret�m�z� olumlu 
etk�leyecekt�r. Kısacası b�z, her alanda s�zlerle b�rl�kte �şb�rl�ğ� 
yapmaya hazırız”.
-Cumhurbaşkanı M�nn�hanov
� Türk�ye Tatar�stan �k�l�  ekonom�k �l�şk�ler�n� 
değerlend�ren Tatar�stan Cumhurbaşkanı Rustam M�nn�hanov da 
“Bugün Tatar�stan ve Türk�ye �ş b�rl�ğ� sözleşmes� faal�yette ve 
Kazan'da Türk�ye Cumhur�yet� başkonsolosluğu başarılı b�r 
şek�lde gerçekleşt�r�l�yor. Kazan'ın Türk�ye'dek� şeh�rlerle 
İstanbul, Ankara, Antalya ve Esk�şeh�r �le kardeş şeh�r �l�şk�ler� 
bulunuyor. Tatar�stan Cumhur�yet�, Türk�ye Cumhur�yet�'n�n en 
öneml� ekonom�k partnerler�nden b�r�s�d�r” ded�.
� Açılış konuşmalarının ardından, Tatar�stan Cumhur�yet� 
Başbakan Yardımcısı, Sanay� ve T�caret Bakanı Albert Kar�mov, 
Tatar�stan Ekonom�s� ve Yatırım Fırsatları Sunumu yaptı.
� Toplantının sonunda TOBB Başkanı H�sarcıklıoğlu ve 
Tatar�stan Cumhurbaşkanı M�nn�hanov'un şah�tl�ğ�nde, 
Tatar�stan Cumhur�yet� Sanay� ve T�caret Bakanlığı �le Gür�ş 
İnşaat ve Mühend�sl�k A.Ş. arasında yen�leneb�l�r enerj� 
kaynaklarının gel�şt�r�lmes� alanındak� �ş b�rl�ğ�ne da�r anlaşma 
ve g�zl�l�k sözleşmes� �mzalandı.

TÜKETİCİ GÜVEN 
ENDEKSİ HAZİRAN’DA
ARTTI

Tüket�c� güven endeks�, haz�randa aylık 

bazda yüzde 5,8 yüksel�şle 81,7'ye 

çıktı.
Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK), haz�ran 
ayına �l�şk�n tüket�c� güven enedeks� ver�ler�n� 
açıkladı. Tüket�c� güven endeks�, haz�randa 
aylık bazda yüzde 5,8 yüksel�şle 81,7'ye çıktı.

       � TÜİK ve Türk�ye Cumhur�yet Merkez 
Bankası �ş b�rl�ğ�yle yürütülen Tüket�c� Eğ�l�m 
Anket� sonuçlarından hesaplanan mevs�m 
etk�ler�nden arındırılmış tüket�c� güven 
endeks�, haz�randa b�r öncek� aya göre yüzde 
5,8 arttı. Mayısta 77,3 olan endeks, haz�randa 
81,7'ye yükseld�.

� Geçen 12 aylık döneme göre mevcut 
dönemde hanen�n madd� durumu endeks� 
mayısta 61,5 �ken, haz�randa yüzde 0,8 
azalarak 61'e ger�led�. Gelecek 12 aylık 
döneme �l�şk�n hanen�n madd� durum 
beklent�s� endeks� mayısta 76,6 �ken, haz�randa 
yüzde 8,3 artarak 82,9'a ulaştı.

� Mayısta gelecek 12 aylık döneme 
�l�şk�n genel ekonom�k durum beklent�s� 
endeks� 78,8 �ken, haz�ran ayında yüzde 9,2 
artarak 86'ya çıktı.

� Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 
12 aylık dönemde dayanıklı tüket�m mallarına 
harcama yapma düşünces� endeks� mayısta 
92,2 �ken, haz�randa yüzde 5,2 artarak 96,9 
olarak kayıtlara geçt�.

İsviçre, Avrupa’nın
En Pahalı Ülkesi Oldu
AB ülkeler�nde 100 avro karşılığı satın alınan aynı mal 
ve h�zmet sepet�, Türk�ye'de 38 avro karşılığı alınıyor. 
Türk�ye'n�n lokanta ve otel bedeller�nde endeks� 40 
oldu.
� Avrupa'da tüket�m mal ve h�zmetler�ne �l�şk�n 
fiyat düzey� endeks� en yüksek ülke İsv�çre oldu.
� TÜİK 2020 yılına �l�şk�n "hanehalkı n�ha� 
tüket�m harcamalarına göre satınalma gücü par�tes�" 
sonuçlarını açıkladı.
� Buna göre, Türk�ye'n�n tüket�m mal ve 
h�zmetler�ne �l�şk�n fiyat düzey� endeks� 38 oldu. Bu 
değer, 27 Avrupa B�rl�ğ� (AB) ülkes� genel�nde 100 
avro karşılığı satın alınan aynı mal ve h�zmet sepet�n�n, 
Türk�ye'de 38 avro karşılığı Türk l�rası �le satın 
alınab�ld�ğ�n� gösterd�.
� Karşılaştırmalarda, 27 AB üyes� ülke, 3 
Avrupa Serbest T�caret B�rl�ğ� (EFTA) ülkes� (İsv�çre, 
İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türk�ye, Kuzey 
Makedonya, Karadağ, Sırb�stan ve Arnavutluk), 1 
potans�yel aday ülke (Bosna-Hersek) ve B�rleş�k 
Krallık kapsandı.
� Ülkeler �t�barıyla karşılaştırıldığında, 37 ülke 
arasında tüket�m mal ve h�zmetler�ne �l�şk�n fiyat 
düzey� endeks� en yüksek ülke 170 �le İsv�çre, en düşük 
ülke �se 38 �le Türk�ye oldu.
� Türk�ye'n�n tüket�m mal ve h�zmetler� 
grubuna �l�şk�n fiyat düzey� endeks� alt gruplar 
�t�barıyla �ncelend�ğ�nde, k�ş�sel ulaşım araçları 
endeks� 89 olarak gerçekleşt� ve bu gruba a�t fiyat 
düzey�n�n, AB ülkeler� ortalamasının yüzde 11 altında 
olduğu görüldü.
� D�ğer alt gruplar bazında �se tüket�c� 
elektron�ğ� endeks� 75 olarak bel�rlend� ve bu 
gruplarda Türk�ye'n�n fiyat düzey� d�ğer alt gruplara 
n�speten yüksek seyrett�. Buna karşılık lokanta ve 
oteller endeks� 40 olarak hesaplandı ve fiyatlar d�ğer 
alt gruplara göre düşük düzeyde kaldı. G�y�m 
grubunda �se Türk�ye, 33 endeks değer�yle 
karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında en düşük 
endekse sah�p ülke oldu.
� F�yat düzey� endeks�, ülkeler�n ulusal para 
b�r�mler�n�n karşılaştırmalı olarak döv�z kuruna göre 
alım gücünü göster�yor. B�r ülken�n fiyat düzey� 
endeks� 100'den büyük �se bu ülke karşılaştırıldığı ülke 
grubu ortalamasına göre "pahalı", 100'den küçük �se 
"ucuz" olarak �fade ed�l�yor.
MAL VE HİZMET GRUPLARI
� Gıda ve alkolsüz �çecekler: Ekmek ve tahıllar, 
et, süt, yumurta, meyve, sebze, su, meyve suyu ve 
d�ğer alkolsüz �çecekler,
� Alkollü �çecekler, s�gara ve tütün: Şarap, b�ra, 
vb. alkollü �çecekler, s�gara ve tütün ürünler�,
� G�y�m:Kumaşlar, erkek, kadın, çocuk ve 
bebek g�y�m eşyaları,
� Tüket�c� elektron�ğ�: Telev�zyon, ses ve 
görüntü kaydeden ve oynatan c�hazlar, b�lg�sayarlar 
vb.,
� K�ş�sel ulaşım araçları: Motorlu araçlar, 
motos�klet ve b�s�kletler,
� Lokanta ve oteller: Y�yecek ve �çecek 
h�zmetler�, konaklama h�zmetler�.

VARLIK BARIŞI’NA BAŞVURU İÇİN
SON HAFTAYA GİRİLDİ...
Uygulama, yurt dışındak� para, altın, döv�z, menkul kıymet ve 

d�ğer sermaye p�yasası araçlarının verg� �ncelemes�ne tab� 
olmadan Türk�ye'de değerlend�r�leb�lmes�n� kapsıyor.

� Yurt dışında bulunan para, altın, döv�z, menkul kıymet ve d�ğer 
sermaye p�yasası araçlarını verg� �ncelemes�ne tab� olmadan Türk�ye'de 
değerlend�rmek üzere başlatılan "Varlık Barışı" uygulamasına başvuru 
�ç�n son haftaya g�r�ld�.

� Hem yurt dışında hem de yurt �ç�nde bulunan ancak gel�r ve 
kurumlar verg�s� mükellefler�n�n kanun� defter kayıtlarında yer almayan 
para, altın, döv�z, menkul kıymet ve d�ğer sermaye p�yasası araçları �le 
taşınmazların m�ll� ekonom�ye kazandırılmasını amaçlayan Varlık 
Barışı düzenlemes�ne başvurularda süre azaldı.

� Bu kapsamda, yurt dışındak� varlıklarını 30 Haz�ran'a kadar 
Türk�ye'dek� banka veya aracı kurumlara b�ld�ren gerçek ve tüzel 
k�ş�ler, bunları serbestçe tasarruf edeb�lecek, verg� da�reler�ne herhang� 
b�r b�ld�r�mde bulunmayacak.

� B�ld�r�len varlıklar neden�yle h�çb�r suretle verg� �ncelemes� ve 
verg� tarh�yatı yapılmayacak.

� Bu hükümden faydalanılab�lmes� �ç�n b�ld�r�len varlıkların 3 ay 
�ç�nde Türk�ye'ye get�r�lmes� veya ülkedek� banka ya da aracı 
kurumlarda açılacak b�r hesaba transfer ed�lmes� gerekecek.

� Öte yandan, söz konusu varlıklar, yurt dışında bulunan banka 
veya finansal kurumlardan kullanılan ve 17 Kasım 2020 �t�barıyla 
kanun� defterlerde kayıtlı olan kred�ler�n en geç 30 Haz�ran 2021'e kadar 
kapatılmasında kullanılab�lecek. Böylel�kle borcun ödenmes�nde 
kullanılan varlıklar �ç�n Türk�ye'ye get�r�lme şartı aranmayacak.

Türk�ye'de bulunan varlıkların b�ld�r�m�

� Uygulamadan Türk�ye'de bulunan ancak kanun� defter 
kayı t lar ında yer  almayan varl ıklar ı  olan mükellefler  de 
yararlanab�lecek.

� Gel�r veya kurumlar verg�s� mükellefler�nce sah�p olunan ve 
Türk�ye'de bulunan ancak kanun� defter kayıtlarında yer almayan, para, 
altın, döv�z, menkul kıymet ve d�ğer sermaye p�yasası araçları �le 
taşınmazlar da 30 Haz�ran'a kadar gel�r veya kurumlar verg�s� yönünden 
bağlı olunan verg� da�reler�ne elektron�k ortamda b�ld�r�leb�lecek.

� Taşınmazların ayn� sermaye olarak konulmak suret�yle �şletme 
kayıtlarına alınması hal�nde de sermaye artırım kararının b�ld�r�m tar�h� 
�t�barıyla alınmış olması ve söz konusu kararın b�ld�r�m tar�h�n� �zleyen 
10'uncu ayın sonuna kadar t�caret s�c�l�ne tesc�l ed�lmes� kaydıyla bu 
madde hükümler�nden faydalanılab�lecek.

B�ld�r�mlerde varlıkların Türk l�rası karşılığı bedeller� esas 

alınacak

� Gerek yurt dışında bulunan varlıkların banka veya aracı 
kurumlara gerekse yurt �ç�nde bulunan varlıkların verg� da�reler�ne 
b�ld�r�lmes�nde, Türk l�rası c�ns�nden para �t�bar� (nom�nal) değer�yle, 
altın ray�ç bedel�yle Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası döv�z alış 
kuruyla hesaplanacak.

� Menkul kıymet ve d�ğer sermaye p�yasası araçlarından pay 
senetler�, varsa borsa ray�c�yle, borsa ray�c� yoksa ray�ç bedel�yle, bu 
bedel tesp�t ed�lem�yorsa alış bedel�yle, alış bedel� de bell� değ�lse �t�bar� 
(nom�nal) değer�yle hesaplanarak Türk�ye'de değerlend�r�leb�lecek.

� Tahv�l, bono, eurobond g�b� borçlanma araçlarında, varsa borsa 
ray�c�yle, borsa ray�c� yoksa ray�ç bedel�yle, bu bedel tesp�t 
ed�lem�yorsa alış bedel�yle, alış bedel� de bell� değ�lse �t�bar� (nom�nal) 
değer�yle, yatırım fonu katılma paylarında, �lg�l� p�yasasında 
bel�rlenm�ş kapanış fiyatıyla, vadel� �şlem ve ops�yon sözleşmeler� g�b� 
türev araçlarda, varsa borsa ray�c�yle, borsa ray�c� yoksa ray�ç bedel�yle, 
bu bedel tesp�t ed�lem�yorsa alış bedel�yle, alış bedel� de bell� değ�lse 
�t�bar� (nom�nal) değer�yle, taşınmazlarda, ray�ç bedel�yle söz konusu 
düzenlemeden yararlanılacak.� B�ld�r�mlerde söz konusu varlıkların 
Türk l�rası karşılığı bedeller� esas alınacak.

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN GÜMRÜK VERGİLERİ
ORANLARDA ARTIŞA GİDİLMEDEN YENİDEN DÜZENLENDİ

arımsak, badem, cev�z, muz, çay, çerezl�k ayç�çeğ� ve yer Sfıstığı �thalatında alınacak gümrük verg�s� oranı 
değ�şmeyecek şek�lde düzenlemeye g�d�ld�.

İthalat Rej�m� Kararında Değ�ş�kl�k  Yapılmasına İl�şk�n 
Cumhurbaşkanı Kararı, Resm� Gazete'de yayımlandı.
� Kararla yerl� üret�m�n korunması ve desteklenmes� 
amacıyla sarımsak, badem, cev�z, muz, çay, çerezl�k ayç�çeğ� ve 
yer fıstığı �thalatında uygulanan gümrük verg�s� oranlarında 
değ�ş�kl�k yapıldı. 
Verg� oranları n�sp� ve maktu (ton başına ek mal� yükümlülük) 
olarak �k�ye bölünürken toplamda alınan gümrük verg�s� oranı 
değ�şt�r�lmeden daha etk�n b�r uygulamaya g�d�lmes� 
amaçlandı.
� Düzenlemeyle dünya fiyatlarının çok altında b�r�m 
fiyatla gerçekleşt�r�len �thalatın önüne geç�lerek tarım 
sektöründe ad�l ve rekabetç� b�r yapı oluşturulması 
hedeflen�yor. Bu kapsamda üret�c�n�n korunması, p�yasada 
haksız rekabet ortamının oluşmasının engellenmes� ve devlet�n 
verg� kaybının önlenmes� öngörülüyor.
� Öte yandan, İk�l� Anlaşmalar Çerçeves�nde Bazı Tarım 
ve İşlenm�ş Tarım Ürünler� İthalatında Tar�fe Kontenjanı 
Uygulanmasına İl�şk�n Kararlarda Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r �
Cumhurbaşkanı Kararı da Resm� Gazete'de yayımlandı. Bu 
kararla da İthalat Rej�m� Kararında Değ�ş�kl�k  Yapılmasına 
İl�şk�n Karar'ın �k�l� t�caret anlaşması �mzalanan ülkelerle 
uyumlaştırılması amaçlandı.
� T�caret Bakanlığının Avrupa B�rl�ğ� Menşel� Bazı Tarım 

Ürünler� İthalatında Tar�fe Kontenjanı Uygulanmasına İl�şk�n 
Tebl�ğde Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Tebl�ğ'� de Resm� 
Gazete'de yayımlandı. Tebl�ğle, Avrupa B�rl�ğ� menşel� bazı 
ürünlerde açılan tar�fe kontenjanlarının dağıtım yöntem�yle 
başvuru ve kullanım usul ve esasları bel�rlend�.
� Bakanlığın Gürc�stan Menşel� Bazı Tarım ve İşlenm�ş 
Tarım Ürünler� İthalatında Tar�fe Kontenjanı Uygulanmasına 
İl�şk�n Tebl�ğde Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Tebl�ğ'� de Resm� 
Gazete'de yayımlanan düzenlemeler�nden b�r� oldu. Tebl�ğle, 
Gürc�stan menşel� bazı ürünlerde açılan tar�fe kontenjanlarının 
dağıtım yöntem�yle başvuru ve kullanım usul ve esasları 
düzenlend�.
� Konuya �l�şk�n tüm Cumhurbaşkanı kararları �le 
tebl�ğler 15 gün sonra yürürlüğe g�recek.
Yerl� üret�m� olmayan bazı sanay� ürünler�n�n gümrük 
verg�s� oranları düşürüldü
� D�ğer yandan, Resm� Gazete'de yayımlanan b�r d�ğer 
İthalat Rej�m� Kararında Değ�ş�kl�k Yapılmasına İl�şk�n 
Cumhurbaşkanı Kararı �le de bazı özel tanımlı sanay� 
ürünler�n�n gümrük verg�s� oranları düzenlend�.
� Kararla, Türk�ye'de yerl� üret�m� olmayan g�rd� 
mah�yet�ndek� ham madde ve ara mamullere uygulanan gümrük 
verg�ler�, Avrupa B�rl�ğ� �le eşzamanlı olarak düşürüldü. 
Kararla sanay�c�ler�n g�rd� mal�yetler�n�n düşürülmes� ve 
rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor.
� Karar, 1 Temmuz'dan �t�baren yürürlüğe g�recek.

Bankadan fa�z destekl� kred�ler kapsamında 
öncek� yıllarda kullandırılıp bak�yes� 2021 
yılına devreden kred�lerde, esnaf aleyh�ne 
tahakkuk eden �lave fa�z tutarını Haz�ne ve 
Mal�ye Bakanlığı üstlenecek.

� Halkbank'tan fa�z destekl� kred�ler 
kapsamında öncek� yıllarda kullandırılıp 
bak�yes� 2021 yılına devreden kred�lerde, 
esnaf aleyh�ne tahakkuk eden �lave fa�z tutarı 
H a z � n e  v e  M a l � y e  B a k a n l ı ğ ı n c a 
karşılanacak.

� Türk�ye Halk Bankası Anon�m 
Ş�rket�nce Esnaf ve Sanatkarlara Kred� 
Kullandırılmasına Da�r Kararda Değ�ş�kl�k 
Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, 
R e s m �  G a z e t e ' d e  y a y ı m l a n a r a k  1 
Haz�ran'dan �t�baren geçerl� olmak üzere 
yürürlüğe g�rd�.

� Buna göre, Halkbank'tan fa�z 
destekl� kred�ler kapsamında öncek� yıllarda 
kullandırılıp bak�yes� 2021 yılına devreden 
kred�ler �ç�n fa�z tahakkuk tar�hler�nde 
Bankanın kooperat�f kred�ler�ne özgü 
kaynak mal�yet�n� d�kkate alarak bel�rled�ğ� 
car� fa�z oranları �le �lg�l� madden�n yürürlük 
tar�h� �t�barıyla kred�lere uygulanan fa�z 
oranları arasında fark olması hal�nde, esnaf 
aleyh�ne tahakkuk eden �lave fa�z tutarı 
H a z � n e  v e  M a l � y e  B a k a n l ı ğ ı n c a 
karşılanacak.

� Karar, 31 Aralık 2021 tar�h�ne kadar 
uygulanacak.

HALKBANK’IN ESNAFA
YÖNELİK KREDİLERİ
İÇİN FAİZ KOLAYLIĞI

Türkiye’nin Ham Çelik
%42 Yükseldi...

Türk�ye'n�n ham çel�k üret�m� �se 
yıllık bazda yüzde 42,4 artışla 3,2 
m�lyon tona yükseld�.

Küresel ham çel�k üret�m�, mayısta geçen 
yılın aynı dönem�ne göre yüzde 16,5 
artarak 174,4 m�lyon tona yükseld�. 
Türk�ye'n�n ham çel�k üret�m� de mayısta 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,4 
artışla 3,2 m�lyon ton sev�yes�nde 
gerçekleşt�.

�  Merkez� Brüksel'de bulunan 
Dünya Çel�k B�rl�ğ� (Worldsteel), mayıs 
ayı ham çel�k üret�m ver�ler�n� açıkladı. 
Buna göre, küresel ham çel�k üret�m�, 
mayısta 2020'n�n aynı dönem�ne kıyasla 
yüzde 16,5 artarak 174,4 m�lyon tona 
ulaştı.

� Söz konusu dönemde Ç�n'�n 
üret�m� yüzde 6,6 artarak 99,5 m�lyon 
tona ve Japonya'nın üret�m� yüzde 42,2 
yükselerek 8,4 m�lyon tona çıktı.

� ABD'n�n üret�m� yüzde 47,6 
artarak 7,2 m�lyon ton oldu. Almanya'nın 
üret�m� �se yüzde 35,5 yüksel�şle 3,5 
m�lyon ton olarak tesp�t ed�ld�.

� Söz konusu dönemde çel�k 
üret�m� Brez�lya'da yüzde 40,1 artarak 3,2 
m�lyon ton, İran'da 7,7 yükselerek 2,6 
m�lyon ton ve H�nd�stan'da yüzde 46,9 
artışla 9,2 m�lyon ton şekl�nde kayıtlara 
geçt�.

� Bu arada, küresel ham çel�k 
üret�m� ocak-mayıs dönem�nde �se b�r 
öncek� yılın aynı dönem�ne göre yüzde 
14,5 artarak 837,5 m�lyon tona yükseld�.
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Pandemiden Etkilenen
İmalatçı İşletmeler İçin
Yeni Dönem...

KOSGEB, pandem�den etk�lenen �malat ve �malat sektörünü 
tamamlayıcı sektörlerdek� m�kro ve küçük ölçekl� �şletmelere yönel�k 
olarak başlattığı Hızlı Destek Programı'nda �k�nc� başvuru dönem�ne 
geçt�.
� Bu yen� aşamada programdan �malat, b�lg�sayar programlama 
ve b�l�msel Ar-Ge sektörler�nde faal�yet gösteren daha fazla �şletmen�n 
yararlanması amacıyla kapsam gen�şlet�ld�.
� Başvuru koşullarında değ�ş�kl�k yapılan yen� etap, 21 
Haz�ran'da başlayacak ve 9 Temmuz'a kadar devam edecek.
GELİR KAYBI HESABI
Programın yen� dönem�nde gel�r kaybı kr�ter�nde 2019 yılı toplamı �le 
2020 toplamı yan� 12 aylık dönem� d�kkate alınacak. Gel�r kaybı, KDV 
beyannames� üzer�nden değ�l defter türüne bakılmaksızın 
hesaplanacak. Yen�l�kç� genç m�kro ve küçük �şletmeler bu kr�terden 
muaf olacak. 2020 ve 2019 net satış hasılatları karşılaştırıldığında gel�r 
artışı olmayan �şletmeler programdan faydalanab�lecek.
İŞE DEVAM KREDİSİ
Kamu banları tarafından başlatılan İşe Devam Kred�s�'n� Kred� Garant� 
Fonu aracılığıyla 250 b�n TL'ye kadar kullanan �şletmelere de kolaylık 
sağlanacak. Bu durumdak� �şletmeler, destekten �st�fade edeb�lecek.
GİRİŞİMCİLİK KREDİSİ
Daha önce KOSGEB'den g�r�ş�mc�l�k kred�s� alanlar, ana veya yan 
faal�yet kodları hedef sektörler arasında bulunanlar da destek 
kapsamında olacak. Yan� mal� kayıtlardak� sektör kodlarının herhang� 
b�r� programın hedef k�tles�ne uyan ve bu sektörler�n en az b�r�nde 
faal�yet gösteren �şletmeler�n başvurusu kabul ed�lecek.
YENİDEN YAPILANDIRMA
Kamu alacaklarının yen�den yapılandırılması kapsamında verg� veya 
SGK borcu olan �şletmeler, başvuru sırasında borçlarını 
erteleyecekler�ne veya taks�tlend�recekler�ne �l�şk�n beyanda 
bulunurlarsa programa başvuru yapab�lecek. KOSGEB, destek 
ödemes� önces�nde borcunu kapatan, erteleyen veya taks�tlend�ren 
�şletmelere bakarak destek ödemes� yapab�lecek.
İKİ BİLEŞEN
Programın bu etabı y�ne �k� b�leşenden oluşacak. İmalat ve b�l�msel Ar-
Ge sektörler�ndek� m�kro ve küçük �şletmeler b�r�nc�, 2017 ve 
sonrasında kurulan �malat, b�lg�sayar programlama ve b�l�msel Ar-Ge 
sektörler�ndek� yen�l�kç� genç m�kro ve küçük �şletmeler de �k�nc� 
b�leşen kapsamında değerlend�r�lecek.
� 3 – 21 Mayıs 2021 tar�hler� arasındak� �lk başvuru dönem�nde 
başvurusu redded�len �şletmeler, yen� koşulları karşılıyorlarsa başvuru 
yapab�lecek.
Programın bu fazında da uygulanacak genel özell�kler �se şöyle:
75 BİN TL'LİK CİRO: İşletmeler�n Cov�d-19'dan önce faal olması 
ve 2019 yılında en az 75 b�n l�ra gel�r sev�yes�ne ulaşmış olması 
gerekecek. Yen�l�kç� genç m�kro ve küçük �şletmelerde bu asgar� gel�r 
kr�ter�ne bakılmayacak.
FAİZSİZ GERİ ÖDEMELİ: M�kro ölçekl� �şletmelere 3 ay boyunca 
30 b�n l�raya kadar küçük �şletmelere de y�ne 3 ay boyunca 75 b�n l�raya 
kadar destek sağlanacak. İşletmeler, bu destek programından fa�zs�z, 
ger� ödemel� ve tem�natsız olarak yararlanacak.
İLAVE 25 BİN LİRA: 2017 ve sonrasında kurulan ve yen�l�kç� 
faal�yetlerde bulunan �şletmelere 25 b�n l�raya kadar �lave destek 
ver�lecek.
GERİ ÖDEME SÜRECİ: Desteğ�n ger� ödeme sürec�, 2024'te 
başlayacak ve 2025'�n sonuna kadar devam edecek. Ger� ödeme, 4'er 
aylık 6 eş�t taks�tte yapılacak.
BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN: Başvuru ve uygunluk 
kr�terler�n� karşılayan m�kro ve küçük �şletmeler, e-Devlet üzer�nden 
onl�ne başvuru yapab�lecek.

KAPASİTE KULLANIM ORANI

%76,6 İLE 
1,5 YILIN ZİRVESİNDE

İmalat sanay�s� genel�nde kapas�te kullanım oranı, 
haz�randa yüzde 76,6 �le Aralık 2019'dan bu yana en 
yüksek sev�yeye ulaştı.

� Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası'ndan 
(TCMB) yapılan açıklamada, �malat sanay�s�nde 
faal�yet gösteren 1.749 �ş yer� tarafından haz�ran ayı 
İkt�sad� Yönel�m Anket� 'ne ver�len yanıtların 
toplulaştırılarak değerlend�r�ld�ğ� b�ld�r�ld�.

� Anket sonuçlarına göre, �malat sanay�s� 
genel�nde kapas�te kullanım oranı, haz�randa b�r öncek� 
aya kıyasla 1,3 puan artarak yüzde 76,6'ya yükseld�. 
Böylece kapas�te kullanım oranı (KKO), son 1,5 yılın en 
yüksek sev�yes�n� gördü.

� Aynı  dönemde mevs �mse l  e tk � le rden 
arındırılmış kapas�te kullanım oranı da (KKO-MA) 1,1 
puan artışla yüzde 76,3'e ulaştı.

Reel Kes�m Güven Endeks� haz�randa 113 �le 7 yılın 

z�rves�nde

� Reel Kes�m Güven Endeks� de (RKGE), 
haz�randa 113 �le Mayıs 2014'ten bu yana en yüksek 
sev�yeye ulaştı.

� Merkez Bankası tarafından haz�ran ayına 
�l�şk�n İkt�sad� Yönel�m İstat�st�kler� ve Reel Kes�m 
Güven Endeks� açıklandı.

� Buna göre, RKGE haz�randa b�r öncek� aya 
kıyasla 2,7 puan artarak 113 sev�yes�nde gerçekleşt�. 
Aynı dönemde mevs�msell�kten arındırılmış reel kes�m 
güven endeks� (RKGE-MA) �se 2,7 puan artışla 109,8'e 
yükseld�. Böylece RKGE, son 7 yılın en yüksek 
sev�yes�n� gördü.

� Endeks� oluşturan anket sorularına a�t yayılma 
endeksler� �ncelend�ğ�nde, gelecek üç aydak� �hracat 
s�par�ş m�ktarı, gelecek üç aydak� üret�m hacm�, gelecek 
üç aydak� toplam �st�hdam, genel g�d�şat, mevcut 
toplam s�par�ş m�ktarı ve sab�t sermaye yatırım 
harcamasına �l�şk�n değerlend�rmeler endeks� artış 
yönünde, mevcut mamul mal stoku ve son üç aydak� 
toplam s�par�ş m�ktarına �l�şk�n değerlend�rmeler 
endeks� azalış yönünde etk�led�.

� Gelecek üç aydak� satış fiyatına �l�şk�n artış 
yönlü beklent�ler de zayıflarken, gelecek on �k� aylık 
dönem sonu �t�barıyla yıllık ÜFE beklent�s� b�r öncek� 
aya göre 1,2 puan artarak yüzde 21,8 sev�yes�ne çıktı.

İmalat sanay�s� genel�nde kapas�te kullanım oranı, haz�randa yüzde 76,6 
�le Aralık 2019'dan bu yana en yüksek sev�yeye ulaştı.

Ankete göre Türk�ye'de yerleş�k gerçek ve tüzel 
k�ş�ler�n yurtdışındak� doğrudan yatırımları 2020 yılı 
sonu �t�barıyla 43,9 m�lyar dolar olarak tesp�t ed�ld�.
Türk�ye'de yerleş�k gerçek ve tüzel k�ş�ler�n 
yurtdışındak� yatırımları, 1567 sayılı Türk Parasının 
Kıymet�n� Koruma Hakkında Kanun, Türk Parası 
Kıymet�n� Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve �lg�l� 
mevzuat kapsamındak� düzenlemelere dayanarak 
T�caret Bakanlığı tarafından yıllık olarak yapılan 
“Yurtdışı Yatırım Anketler�” kapsamında tesp�t 
ed�lmekted�r.
� Bu kapsamda, Türk�ye'de yerleş�k gerçek ve 
tüzel k�ş�ler�n 2020 yılı sonu �t�barıyla yurtdışındak� 
yatırımlarının tesp�t�ne yönel�k olarak T�caret 
Bakanlığı tarafından yapılan “Yurtdışı Yatırım Anket� – 

2021”, 26 N�san – 4 Haz�ran 2021 tar�hler� arasında 
gerçekleşt�r�ld�.
� T�caret Bakanlığı tarafından kurulan “onl�ne 
s�stem” üzer�nden gerçekleşt�r�len anket sonucunda, 
Türk�ye'de yerleş�k gerçek ve tüzel k�ş�ler�n 124 
ülkedek� yatırımlarında sermaye poz�syonu 43,9 
m�lyar dolar olarak tesp�t ed�ld�.
� Anket çalışması sonucunda, Türk�ye'de 
yerleş�k yatırımcıların yurtdışında 2.118 yatırımda 
147.034'ü yabancı, toplam 158.066 k�ş�ye �st�hdam 
sağladığı, bu yatırımlara Türk�ye'den yapılan �hracatın 
6,4 m�lyar dolar, bu yatırımlardan Türk�ye'n�n yaptığı 
�thalatın �se 4,1 m�lyar dolar olduğu, yurtdışı 
yatırımların toplam c�rolarının �se 35 m�lyar dolara 
ulaştığı bel�rlend�.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan Yurtdışı Yatırım 
Anketi Sonuçları Açıklandı...

Esnafa Hibe Desteğinde 
Başvuru Süresi Uzatıldı
Esnafa h�be desteğ�nde başvuru süres�1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 
23:59'a kadar uzatıldı. 
� Konu �le �lg�l� olarak T�caret Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. 
Bakanlıktan Açıklamada:
� "B�l�nd�ğ� üzere, koronav�rüs salgınının (COVID-19) ülkem�z t�car� 
hayatı üzer�ndek� olumsuz etk�ler�n�n azaltılmasına yönel�k çeş�tl� tedb�rler 
alınmaktadır.
� COVİD-19 salgınından olumsuz etk�lenen esnaf ve sanatkârlar �le 
gerçek k�ş� tac�rlere yönel�k destek paket� Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayy�p Erdoğan tarafından 17 Mayıs 2021 tar�hl� Kab�ne toplantısının 
ardından açıklanmıştır.
� Bu çerçevede 20/05/2021 tar�hl� ve 3998 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar 
İle Gerçek K�ş� Tac�rlere Koronav�rüs Salgını Neden�yle Ver�lecek H�be 
Desteğ� Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, 21 Mayıs 2021 tar�h�nde Resm� 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe g�rm�şt�r.
� Karar gereğ�nce; h�be desteğ� tek seferde ödenmek üzere, ekonom�k 
faal�yet konuları Bakanlık tarafından bel�rlenen �k� ayrı grup �ç�n 5.000 Türk 
L�rası ve 3.000 Türk L�rası olarak bel�rlenm�ş ve başvurular 25 Mayıs tar�h� 
�t�bar�yle alınmaya başlanmıştır.
� Esnaf ve sanatkarlarımız ve gerçek k�ş� tac�rler�m�zden gelen yoğun 
talepler üzer�ne başvuru süres� 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 23:59'a 
kadar uzatılmıştır.
� Başvurular www.turk�ye.gov.tr üzer�nden alınacak olup, başvuru 
sah�pler� başvuru durumunu ve sonucunu y�ne aynı adresten kontrol 
edeb�leceklerd�r.
� Kamuoyuna saygıyla duyurulur."den�ld�.

BİNALARIN  KİMLİK
KARTI OLACAK
B�na K�ml�k S�stem� uygulaması yürürlüğe g�rd�. 
B�nalara a�t tekn�k b�lg�ler teknoloj�k levhalara 
�şlenecek, QR kodu �le b�lg�lere 50 metre mesafeden 
dah� ulaşmak mümkün olacak.
 Yapı Denet�m� Uygulama Yönetmel�ğ�'nde 
" B � n a  K � m l � k  S � s t e m � "  d ü z e n l e m e s �
Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığınca Yapı Denet�m� 
Uygulama Yönetmel�ğ�nde Değ�ş�kl�k Yapılmasına 
Da�r Yönetmel�k Resm� Gazete'de yayımlandı.
� Yönetmel�k değ�ş�kl�ğ�yle, Türk�ye'de yapı 
denet�ml� olarak tamamlanan her b�nanın denet�m� ve 
tak�b� �le tekn�k ve genel b�lg�ler�ne ulaşılması 
amacıyla gel�şt�r�len B�na K�ml�k S�stem�'n�n (BKS) 
uygulanmasına �l�şk�n düzenlemeler yapıldı.
Yapının kolayca görünen b�r yer�ne asılacak
� Bu kapsamda Bakanl ıkça  be l � r lenen 
yapılardan �ş b�t�rme aşamasına gelenler, yapı denet�m 
kuruluşunca Bakanlıktan tem�n ed�len BKS'y� yapının 
kolayca görünen b�r yer�ne asacak.
� Sert�fikanın bedeller� her yıl Bakanlıkça 
bel�rlenerek �lan ed�lecek. Bu bedel Bakanlık döner 
sermaye hesabına yatırılacak.
Madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce �ş b�t�rme 
aşamasına gelen yapıların sert�fikalandırılmasının usul 

ve esasları da Bakanlıkça bel�rlenecek.
B�na K�ml�k S�stem� ned�r?
� Bakanlıkça Türk�ye'de yapı denet�ml� olarak 
tamamlanan her b�nanın denet�m� ve tak�b� �le tekn�k ve 
genel b�lg�ler�ne ulaşılması amacıyla BKS uygulaması 
gel�şt�r�ld�.
Yapılara k�ml�k belges� ver�lmes� n�tel�ğ�nde olan BKS 
�le her yapıya sert�fika n�tel�ğ�nde QR kodlu ve RFID 
ç�pl� elektron�k et�ket ver�lecek.
� Yapı sah�pler�nden herhang� b�r ücret 
alınmaksızın montajı yapılacak levha �le m�mar� 
k�rl�l�ğ�n önlenmes�, stat�k aykırılıkların engellenmes�, 
uzun mesafe okuma �şlem�n� yapab�len RFID okuyucu 
sayes�nde b�na kat planları g�b� tekn�k ver�lere, yapının 
genel ver�ler�ne ve yapıda �kamet edenler�n b�lg�ler�ne 
kısa zamanda er�ş�lmes� sağlanacak.

� İnşaat sektöründe faal�yetler� kısıtlayan temel 
faktörlerden "finansman sorunları" mayısta yüzde 24,2 
�ken haz�randa yüzde 26,7, "talep yeters�zl�ğ�" mayısta 
yüzde 26,6 �ken haz�randa yüzde 19,1 ve "d�ğer 
faktörler" mayısta yüzde 30,1 �ken haz�randa yüzde 
25,8 olarak kayıtlara geçt�.

KULLANICI 
Laboratuvarı Faaliyete Geçti

Türk�ye'n�n Otomob�l� G�r�ş�m Grubu Sanay� ve 
T�caret AŞ'n�n (TOGG) teknoloj�ler�n�n 
�nceleneceğ�, test ed�l�p deney�mleneceğ� 
Kullanıcı Laboratuvarı'nın (User Lab) B�l�ş�m 
Vad�s�'nde faal�yete geçt�ğ� b�ld�r�ld�.
� TOGG'un resm� Tw�tter hesabından, 
TOGG'un kullanıcı odaklı yaklaşımla oluşturup 
dünyada tesc�l ett�rd�ğ� "#usecasemob�l�ty" ve 
"#Yen�L�geYolculuk" et�ketler�yle yapılan 
p a y l a ş ı m d a ,  " TO G G  t e k n o l o j � l e r � n � n 
�nceleneceğ�, test ed�l�p deney�mleneceğ� 
Kullanıcı Laboratuvarı (User Lab) B�l�ş�m 
Vad�s�'nde faal�yete geçt�." den�ld�.
Üret�m sürec� hız kesmeden devam ed�yor
� Öte yandan, Türk�ye'n�n Otomob�l�'nde 
üret�m sürec� devam ed�yor.
TOGG Geml�k tes�s�nde üret�m ve montaj 
hatlarının kurulması �le 2022 yılının son 
çeyreğ�nde �lk ser� otomob�l�n banttan �nd�r�lmes� 
hedeflen�yor.
Üret�m başlangıcında yerl�l�k yüzde 51 olacak. 
2025 yılında yerl�l�k oranı yüzde 68'e kadar 

ulaşacak. 2030 yılına kadar ortak platformda 
elektr�kl� ve bağlantılı 5 farklı model üret�lecek.
TOGG bünyes�nde 4 b�n 300 k�ş� �st�hdam 
ed�lecek
� Geml�k tes�s�n�n üstyapı çalışmaları Yapı 
Merkez� tarafından Ocak 2021'de başlatıldı. Tes�s 
1,2 m�lyon metrekarel�k alan üzer�ne �nşa 
ed�lecek ve tam kapas�teye ulaştığında 230 b�n 
metrekare kapalı alana sah�p olacak.
� Geml�k tes�s�nde üret�m kapas�tes� yıllık 
175 b�n adede ulaştığında toplam 4 b�n 300 k�ş�ye 
�st�hdam sağlanacak.
� Bu arada, TOGG, 846 m�lyon 774 b�n TL 
sermaye artırımına g�derek 996 m�lyon 774 TL �le 
Türk�ye'de ödenm�ş sermayes� en yüksek 
otomot�v ş�rket� olurken, bunu hedefled�ğ� 
tar�hten b�r yıl önce gerçekleşt�rd�.
� Öte yandan, TOGG'un "b�r fabr�kadan 
daha fazlası" şekl�nde tanımladığı Geml�k 
tes�s�nde süren �nşaat çalışmaları, TOGG'un 
resm� �nternet s�tes� "togg.com.tr"dek� "TOGG 
TV" sekmes�nden canlı olarak �zleneb�l�yor.

Isı Sayaçlarına Yönelik Servis
Hizmeti Vermek İsteyenlerde 
ArananŞartlarda Düzenlemeye
Gidildi...

Isı sayaçlarının tam�r�, bakımı, ayarlanması, muayenes� ve 
damgalanmasıyla �lg�l� serv�s h�zmet� sunmak �steyenlerde aranan 
şartlarda düzenleme yapıldı.
� Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığının, Isı Sayaçları Muayene 
Yönetmel�ğ�nde Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Yönetmel�ğ�, Resm� 
Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe g�rd�.
� Buna göre, yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren 4 yıl 
�çer�s�nde, serv�s h�zmet� vereb�lmek �ç�n müracaat edenlerden 
akred�tasyon sert�fikası şartı aranmayacak. Daha önce bu süre 3 yıl 
olarak bel�rlenm�şt�.
� Ancak bu k�ş� ve kuruluşların müracaat esnasında aynı 
standardın �lg�l� maddeler�ne uygunluğuna da�r Türk Standardları 
Enst�tüsü tarafından düzenlenen raporu, Bakanlığa �braz etmes� 
gerekecek.
� Söz konusu rapora �st�naden yetk�lend�r�len serv�sler�n, 
yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren akred�tasyon 
sert�fikasını alarak Bakanlığa �braz etmes� zorunluluğu da 3 yıldan 4 
yıla çıkarıldı.
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COVID 19
RİSK DEVAM EDİYOR!

Kendinizin ve Sevdiklerinizin sağlığı için 

KURALLARA UYUN!
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