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HAFTALIK AR-GE RAPORU 

 

R. NO  : 132 

R. TARİHİ  : 18.05.2021 

Gündem : İsrail ile Ticaret Hacmi, Türkiye’nin Dünyadaki Yeri, Bugün Piyasalar, Esnafa 
Destek, Vergi Gelirlerinin Artışı ve Hibeler 

 

2013 yılından bu yana olan veriler Türkiye ile İsrail arasında ticarette Türkiye pozitif 
konumda.  

Bu yılın ilk çeyreğinde; İsrail’e 1.4 milyar dolarlık ihracat yaptık. Bu ülkeden 472 milyon 
dolarlık ithalat gerçekleştirdik ve 910 milyon dolarlık ticaret fazlası elde ettik. Geçen yılın 
tümündeki ticaret fazlamız da 3.2 milyar dolar olmuştu. 

 

TÜRKİYE’NİN DÜNYADAKİ YERİ 

Aşağıdaki tablo; 2015-2020 yılları arasında Türkiye’nin dünyadaki sosyal, siyasal ve ekonomik 
yerine ilişkin gösterge ve endeksleri bir araya getiren ve aynı gösterge ve endeksleri 
karşılaştırıyor.  
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(Kaynak: https://knoema.com/atlas. Bu site yayımladığı verileri IMF’nin World Economic Outlook 

April 2021 Database setinden alıyor. İkisi arasında fark olduğu hallerde IMF verisi esas alınmıştır. 

Not: Endeksler içinde yalnızca Yolsuzluk Algı Endeksi ‘en düşük puan en iyi’, diğerleri ‘en yüksek puan 

en iyi’ olarak düşünülmelidir.) 

 Türkiye, son beş yılda 200 milyar dolardan fazla GSYH kaybetmiş. Kişi başına gelirde 

2.400 dolardan fazla kaybetmiş.  

 GSYH büyüklüğü açısından 16’ncı sıradan 18’inci sıraya, kişi başına gelirde 64’üncü 

sıradan 72’nci sıraya gerilemiş.  

 Enflasyon ve işsizlik sıralamalarında daha yukarı sıralara çıkmış.  

 Türkiye, turizm gelirleri dışında kalan bütün ekonomik göstergelerde, son beş yılda 

hızla bozulma yaşamış.  

 Sosyal göstergeler / endeksler kategorisinde de Türkiye’nin son beş yılda zemin kaybı 

yaşamış.  
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PİYASALAR (18 MAYIS 2021) 

% 0.348,34220,0288 

EUR/TRY 

% 0.7810,19170,0808 

EUR/USD 

% 0.531,22170,0063 

FAİZ 

0,2918,230,29 

ALTIN/ONS 

% 0.121.869,182,50 

BRENT 

% 0.7369,970,53 

 

BIST 100 

% 0.641.463,628,96 

 
ESNAFA DESTEK 

Hükümet dün itibariyle pandeminin en fazla vurduğu esnafımızla ilgili bir destek paketi 

açıkladı. İki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak verilecek.  

Pakette esnaflar gruplara ayrılarak pozisyona göre destekler verileceği bildirildi.  Birinci 

grupta yer alan,  kahvehane, kafe, çay bahçesi, okul personel servisi, düğün salonu, öğrenci 

yurdu, hamamlar, kırtasiyeler, internet kafeler, lunaparklar gibi işletmelere bir defaya 

mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak. 

İkinci grupta yer alan bakım, onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, 

sıhhi tesisat, hırdavat, müzisyen, oto yıkamacı, kuru temizlemeci, oyuncak, kozmetik, camcı, 

çilingir, bakırcı, kalaycı, ayakkabı, konfeksiyon, zücaciye, tuhafiye, lokantalar, pastaneler, 

dondurma, berber, taksici, minibüsçü, otobüsçü, pazarcılar ve kurs işletmelerine ise bir 

defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacak. Bu grupta 1 milyon 384 binde fazla esnaf 

bulunduğu anlaşılmaktadır. Krediler hibe olarak karşılıksız verilecektir.   

Tüccar, sanayici, büyük şirketler için de nefes kredisi adı altında finansa erişim kolaylığı 

sağlanacağı ifade edilerek detayların Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bildirileceği ifade 

edilmiştir.” 

-Pandemide en kötü dönem aşının bulunmasıyla geride kaldı. Şimdi sorunu çözmek zaman 

işi, yeterli aşıyı üretmeye ve aşılanmayı yapmaya bağlı. 

-Türkiye’de bu yıl aşılama büyük ölçüde tamamlanacak gibi. Dolayısıyla gelecek yıl salgından 

kurtulabilir ve önemli ölçüde normal hayatımıza dönebiliriz diye tahmin yapılabilir. 

https://www.bloomberght.com/doviz/dolar
https://www.bloomberght.com/doviz/euro
https://www.bloomberght.com/doviz/parite/eur-usd
https://www.bloomberght.com/tahvil/faiz
https://www.bloomberght.com/altin/altin-ons
https://www.bloomberght.com/emtia/brent-petrol
https://www.bloomberght.com/borsa/endeks/bist-100
https://www.bloomberght.com/borsa/endeks/bist-100
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VERGİ GELİRLERİ ARTTI HİBELER DEVREYE GİRDİ 

Mart ayından sonra nisan ayı bütçesinde de iyileşmeler oldu hatta iyileşmeler geçici değil, 

bir konjonktüre dönüşmüş kabul edilmeye başlandı. 

 

- Vergilerde çok yüksek oranlı artışlar oldu. 

- İthalat ve ihracat rekor kırdı. İthalattan alınan vergiler de rekor düzeyde yükseldi. (Nisan 

ayında yüzde 142 olan artış, 4 ayda yüzde 82 düzeyinde. Ekonominin normalleşmeye 

başladığı ve yüksek enflasyon dönemini geride bıraktığı 2000’li yıllarda bile görülmeyen 

rakamlar.) 

- Özel Tüketim Vergisi hem aylık hem de 4 aylık birikimli olarak yüzde 25 düzeyinde arttı. 

Sonuçta mal ve hizmetlerden alınan dolaylı vergiler nisanda yüzde 48, birikimli 4 ayda 

yüzde 39 artış kaydetti.  

- Tüketim yüksek. Toplam vergi gelirlerindeki artış da nisanda yüzde 55, dört aylık 

dönemde yüzde 47 oldu. 

- Bütçe giderleri ise normal seyrini sürdürdü ve 4 ayda yüzde 9.7 arttı. Doğal olarak 4 aylık 

açığı geçen yılki 73 milyar liradan bu yıl 6 milyar liralık fazlaya döndü. 

      Bütçe gelişmeleri bu şekilde devam ederse hibe yapma cesareti de artacak demektir.  

Harcama Yapan Kesimler:  

- Pandemi sırasında birikmiş talep açılmaya başlar.  

- Salgın ve kapanma döneminde geliri olanlar. 

- Geçen yıl kredi kullananlar, borçlarını erteleyenler, finansal varlıklarını negatif faizden 

koruyabilenler, 

- Dövizden, altından, kripto varlıklardan, borsadan kazananlar. 

 


