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Giresun Valisi Ziyareti 
 

 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ali FATOĞLU, Meclis Başkanı Mümtaz BEKCİ, yönetim kurulu 

üyelerinden oluşan heyet; Mülkiye Başmüfettişi olarak merkeze atanan Valimiz Sayın Harun 

SARIFAKIOĞULLARI’ nı veda ziyaretinde bulundu. 
 

Kendilerine şehrimize yapmış olduğu hizmetleri için teşekkür ederek, yeni görevlerinin hayırlı 

olması temennisinde bulundular. 
 

Bulancak Ziraat Odası Ziyareti 
 

Yönetim Kurulu Başkanımız Ali FATOĞLU, 

Meclis Başkanımız Mümtaz BEKCİ, Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcımız Hacı Salih 

SARIGÖL, Yönetim Kurulu Üyemiz; Aydın 

KARATAŞ ile Giresun 2.Organize Sanayi 

Bölgesi Müdürü Mete Bahadır YILMAZ’ dan 

oluşan heyet yeni hizmet binasına taşınan 

Bulancak Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret 

ederek. hayırlı olsun temennisinde bulundular. 
 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin 

Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 
 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 22.05.2020 tarih ve 34221550-640-4546 sayılı yazısı. 
 

17 Mayıs 2020 tarihli ve 31130 sayılı Resmi Gazete'de 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13 üncü Maddesinin 

Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yayınlanmıştır. 
 

Bu tebliğde sermaye şirketlerinin, 30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca yüzde yirmi beşinin nakden 

dağıtımına karar verilebileceği, geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceği düzenlenmektedir. 

Devlet il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait 

fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketlerin Tebliğ dışında olduğu 

düzenlenmektedir. Ayrıca bu düzenlemenin istisnaları ve bu istisnalardan yararlanılabilmesi için Bakanlıktan uygun görüş 

alınması gerektiği düzenlenmektedir. 
  

 BULANCAK
  TİCARET VE SANAYİ ODASI

Tüccar; Milletin emeğini ve 

üretimini kıymetlendirmek 

için, eline ve zekasına 

emniyet edilen ve bu 

emniyete liyakat 

göstermesi gereken 

adamdır.                                                                                              

K.ATATÜRK

        www.bulancak-tso.org.tr       facebook.com/Bulancak-Ticaret-ve-Sanayi-Odası twitter.com/Bulancak_TSO
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Odamız Haziran Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı 
 

  
Odamız Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı 24.06.2020 Çarşamba akşamı Odamız Konferans Salonunda Meclis 

Başkanı Mümtaz BEKCİ Başkanlığında gerçekleşti. 
 

Gündem maddesinin oylanmasından sonra kürsüye gelen Yönetim Kurulu Başkanı Ali FATOĞLU; “2020 Nefes 

Kredisi” hakkında genel bilgilendirmede bulundu. 
 

Gündemin dilek ve temenniler bölümünün ardından, Meclis Başkanı Mümtaz BEKCİ, tüm meclis üyelerine teşekkür 

ederek, toplantıyı tamamladı. 
 

KOBİ'lere Yönelik Devlet Desteği 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) tarafımıza ulaşan yazıda KOBİ'lerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri 

sonucu geliştireceği ve potansiyel müşterisi hazır olan yenilikçi ürünlerin/süreçlerin, bir Müşteri Kuruluş eşliğinde 

ortaya çıkarılacağı ortaklı projelerin desteklenerek gerek iş birliklerinin artırılması gerekse Ar-Ge destekleri için 

ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımının sağlanması amacıyla "Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için 

KOBİ Destekleme Çağrısı (Sipariş Ar-Ge 2020)"nın açıldığı bilgisi verilmektedir. 
 

Yazıda bahse konu çağrı kapsamında bir "Müşteri Kuruluş" ve en az bir "Tedarikçi Kuruluş"un ortak başvuru 

yapabileceği belirtilerek proje bütçesinin üst sınırının 2.500.000 TL olarak belirlendiği ifade edilmektedir. 
 

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Uygulaması 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen 02.06.2020 tarih ve 4740 sayılı yazı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 

kendilerine intikal eden yazıya atfen; 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj 

Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği dahilinde plastikten yapılmış, mal veya ürünlerin satış noktalarında tüketicilere taşıma 

amacıyla temin edilen saplı ve sapsız torbaların ambalaj olarak kabul edildiği hatırlatılmaktadır. 
 

İlgi yazıda, Bakanlıkça belirtilen “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”ın Genel Esaslar başlıklı 5inci 

maddesinde plastik poşetlerin yüzeylerinde yer alması gereken öğeler, kalınlıklarına dair parametreler ve barkod taşımaları 

hususlarında hükümler yer almakta olduğu, plastik poşetlerin ücretlendirilmesine tabi plastik poşetlerin söz konusu maddede 

yer alan bu hükümler doğrultusunda üretilmeleri gerektiği ifade edilmiştir. 
 

Bu kapsamda, ücretlendirme uygulamasına tabi plastik poşetlerin söz konusu Usul ve Esaslarda belirlenmiş olan özelliklerde 

üretimi ve piyasaya sürülmesi önem arz etmektedir. 
 

SGK Genel Yazısı 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda;  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın 01/06/2020 tarihi ve 

41481264-207.02-E.6383458 sayılı Genel Yazısında; Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemizde de 11/03/2020 

tarihinden itibaren görülen yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle, 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesi 

kapsamında geriye dönük prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanma başvurusunu yasal süreci içinde yapan işverenlerin, 

bu taleplerine ilişkin düzenleyecekleri iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet 

beyannamelerini en son Kuruma verme tarihlerinde değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek; 
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-5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 2018/Nisan ayı ve sonrasına ilişkin olmak üzere geriye 

yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği için; 
 

Altı aylık yasal süre içinde Kuruma başvurduğu halde talepte bulunduğu aylara ilişkin asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve 

hizmet belgelerini/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini 01/06/2020 tarihi itibariyle halen sisteme yüklemeyen 

işverenlerin, sözkonusu asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini en 

geç 30/06/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) sistemi yüklemesi gerektiği, 
 

-5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin olmak üzere geriye 

yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği için; 
 

2018/ Mart ayı ve öncesine ilişkin yasal süresi içinde (01/06/2018 ve öncesi) teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği 

talebinde bulunan işverenlerin, bu başvurularına ilişkin iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar ve 

prim hizmet beyannamelerini en geç 30/06/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) "e-SGK/İşveren/E-Bildirge V2/ Aylık Prim 

Hizmet Belgesi Girişi" ekranları vasıtasıyla Kuruma göndermeleri gerektiği, 
 

Dolayısıyla 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği talebini yasal süresi içinde yapan 

işverenlerin 30/06/2020 tarihinden sonra "e-SGK/İşveren/E-Bildirge V2/Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi" Kuruma 

gönderecekleri iptal/asıl/ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgeleri/muhtasar ve prim hizmet beyannameleri işleme 

alınmayacağı ifade edilmektedir. 
 

Böylece Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) girişimleri sonucu geriye yönelik teşvik değişiklik taleplerine ilişkin 

düzenlenecek APHB'lerin SGK'ya gönderilme süresi 01/06/2020 tarihinden 30/06/2020 tarihine uzatılmış bulunmaktadır. 
 

Koronavirüs Tedbirleri ( Geçici/Süreli Düzenleme) 
 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 05.06.2020 tarih ve 34221550-250-4861 sayılı yazısı. 

 

İlgide kayıtlı yazıda, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığından alınan 26.05.2020 tarih ve 29259 sayılı yazıda, bildirilen 

uygulamalara aşağıdaki şekilde güncelleme yapıldığı bildirilmektedir: 
 

Bakanlıkları tarafından yapılan değerlendirmede ilk defa yetki belgesi alma ve değişim talepleriyle ilgili olarak, mevzuat 

çerçevesinde karşılanması mümkün olanlardan; 
 

a) Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında düzenlenen yetki belgelerine ilişkin taleplerin sadece elektronik olarak (müracaat 

dosyası taranarak Belge-Net üzerinden), 

 

b) Taşıma İşleri Organizatörleri Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen TİO Belgesi, Demiryolu İşletmeciği Yetkilendirme 

Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen DD Belgesi ve Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 

çerçevesinde düzenlenen TMFB Belgesi ile ilgili taleplerin fiziki olarak, 

 

değerlendirilmek üzere Bakanlıklarına gönderilmesi gerekmektedir. 
  

COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi 
Sayın Üyemiz, COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine, Bilimsel Danışma Kurulu çalışmasına 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

Yolcu Taşıma Kapasiteleri Hakkında 
 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 05.06.2020 tarih ve 34221550-010.07.02-4874 sayılı yazısı. 

 

İlgide kayıtlı yazıda, COVID-19 Pandemisi sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kara yolu taşımacılığı sektörünün 

ciddi bir şekilde etkilendiği, her gün artan bir şekilde tedbirler alındığı ve hayata geçirildiği belirtilmektedir. 

 

Normalleşme sürecinde Odalardan gelen en büyük taleplerinden biri olan 2+1 koltuklu otobüslerdeki taşıma konusu Sağlık 

Bakanlığı tarafından 1 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan "Sektörler İçin Covid19-Salgın Yönetimi Ve Çalışma Rehberi" 

başlıklı çalışmada yer almaktadır. Konu başlıklı rehberin 151. sayfasının ilgili maddesinde "Oturma düzeni genel olarak kişiler 

arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yapılmalıdır. Oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı olmamalı, Çapraz 

oturma olmalıdır. Tekli koltuk ve koridordan sonra ikili koltuk olan araçlarda tekli koltuğa bir kişi, ikili koltuğa pencere 

kenarına bir kişi oturması sağlanarak sosyal mesafe korunmalıdır." cümlesi yer almaktadır. 
 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi
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Ayrıca yine aynı rehberin 151. sayfasının ilgili maddesinde "Eşler ve 20 yaş altı aynı soyadı taşıyan çocuklar yan yana seyahat 

edebilirler. Bir aile için satışı yapılmış yan yana oturulan koltukların ön ve arka sırasındaki koltuklarda, cam kenarına tekli 

oturma sağlanarak sosyal mesafe korunur. "cümlesi de yer almaktadır. 
 

Bunun yanı sıra; aynı rehberin 129. sayfasında yer alan "Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler" başlığı 

altında belirtilen hususlara istinaden personel servislerinin %50 değerlendirmesi dışında bırakıldığı ve personel servislerinde 

tüm koltukların oturma düzeni içinde %100 olarak kullanılabileceğinin anlaşıldığı görülmektedir. 

 

Dijital Pazarlama Desteği Duyurusu 
 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 08.06.2020 tarih ve 34221550-100-4893 sayılı yazısı. 
 

İlgide kayıtlı yazıda, 27/05/2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2573 sayılı "Pazara Girişte Dijital 

Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar" ile E-ticaret Sitelerine Üyelik Desteği, Sanal Ticaret Heyeti Desteği, Sanal 

Fuarlara Katılım Desteği ve Sanal Fuar Organizasyonu Desteği'nin yürürlüğe konulduğu ifade edilerek, anılan Karar ile 

firmaların pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerinin desteklenmesinin amaçlandığı belirtilmiştir. 
 

Yazıda devamla, 2573 sayılı "Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar" ve karara ilişkin Uygulama 

Usul ve Esasları Genelgesi'nin Ticaret Bakanlığı web sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yayımlandığı açıklanmıştır. 
 

Birleşik Krallık'ın Yeni Gümrük Vergileri 
 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 08.06.2020 tarih ve 34221550-100-4905 sayılı yazısı. 
 

İlgide kayıtlı yazıda, Birleşik Krallık hükümeti tarafından 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermesi planlanan 'Geçiş Dönemi' 

sonrasında 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla uygulanması öngörülen yeni gümrük vergisi oranlarının yayımlandığı belirtilmiştir. 
 

Yazıda, söz konusu gümrük vergisi oranlarına https://www.gov.uk/check-tariffs-1-january-2021 bağlantısından ulaşılabileceği 

açıklanmıştır. 

 

Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formlarının Elektronik Ortama Alınması 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; 01.04.2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 30'uncu maddesindeki hüküm gereğince, mevzuatta 

gerekli değişikliğinin yapıldığı belirtilmiştir. Yazıda, yapılan değişiklik uyarıca anılan yönetmeliğinin 78 no.lu ekinde yer alan 

"Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu"nun elektronik ortamda sunulmasına ilişkin teknik çalışmaların tamamlanmış 

olduğu ve "Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi"nin devreye alındığı ifade edilmiştir. 
 

Yazıda devamla, söz konusu sistemin kullanımı ile ilgili bilginin ekte bir örneği sunulan kılavuzda yer aldığı açıklanmakla 

birlikte, 01.07.2020 tarihinden itibaren bahse konu yönetim sisteminin Tek Pencere Sistemi ile birlikte kullanılmaya başlanacak 

olmasıyla birlikte ilgili kılavuzun da güncellenerek Ticaret Bakanlığı web sitesine bilahare ekleneceği bildirilmiştir. 
 

Singapur İş Federasyonu’nun Duyurusu 
 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 12.06.2020 tarih ve 34221550-720-5044 sayılı yazısı. 

 

İlgide kayıtlı yazıda, Singapur Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atfen, Singapur'da oda/birliklerin çatı örgütü olarak 

faaliyet göstermekte olan Singapur İş Federasyonu (Singapore Business Federation) tarafından firmalar arası eşleştirme 

hizmetlerine ilişkin bir bilgilendirmeye yer verildiği belirtilmektedir. 

 

Yazıda devamla, Covid-19 salgını sebebiyle ortaya çıkan talebi karşılamaya yönelik olarak işletmelerin hem yerli firmalar hem 

de yurtdışında faaliyet gösteren firmalar ile iletişimlerini kolaylaştırmak amacıyla "Covid-19 Firma Eşleştirme Hizmeti 

(Covid-19 Business Matching Service)" uygulamasının başlatıldığı; ilk olarak cerrahi maskeler, termometreler, dezenfektanlar, 

koruyucu gözlükler ve eldivenler gibi kişisel koruyucu ekipmanlar ile medikal ürünlerin tedarik ve talebine yönelik olarak 

uygulamanın olacağı, ilerleyen aşamalarda ise daha fazla ürün kategorisinde eşleştirme yapılmasının planlandığı ifade 

edilmektedir. 

 

Bu çerçevede, söz konusu uygulama ile ilgilenen alıcı ve/veya tedarikçi firmaların online bir form ile başvurarak veri tabanına 

dahil olabilecekleri belirtilmekte olup, sistemde eşleşme oluşması halinde de alıcı ve tedarikçi firmaların irtibatlandırılacağı 

ifade edilmektedir. Alım yapma talebinde bulunan firmalar ve tedarik sunmak isteyen firmaların başvuru yapabileceği formlar 

"Covid-19 Business Matching Service" başlık altında https://www.sbf.org.sg/ sayfasında yer almaktadır. 
 

http://www.ticaret.gov.tr/
https://www.sbf.org.sg/
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"Yetenek Kapısı" Kariyer Platformu 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hizmete 

sunulan "Yetenek Kapısı" çevrimiçi kariyer platformu (www.yetenekkapisi.org); işverenlerin ihtiyaç duydukları yetenekleri 

henüz eğitimleri devam ederken keşfetmelerine, öğrenci/mezunlar ile zaman ve mekândan bağımsız şekilde iletişim 

kurmalarına imkân sağlamaktadır. 

 

TOBB, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile 8 Haziran 2020 tarihinde İş Birliği Protokolü imzalamış olup "Yetenek 

Kapısı" çevrimiçi kariyer platformunu desteklemektedir. 

 

Yetenek Kapısı “İşveren” Kılavuzu ekte yer almakta olup, sisteme ilişkin sorularınız olması halinde 

destek@yetenekkapisi.org adresine iletebilirsiniz. 

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Değişiklikleri 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yayımlanan Karayolu Taşıma 

yönetmeliğinde sektörden gelen talepler ve günün değişen koşullarına göre çeşitli değişikliklerin yapıldığı iletilmektedir. 

Değişiklik metnine aşağıda yer alan internet adresinden ulaşılabilmektedir. 

 

Bu değişiklikler arasında taşımacılık alanında faaliyet gösteren üyelerimizi ilgilendiren başlıca konular aşağıda 

belirtilmektedir. 

 

A) Eşya Taşımacılığı ile ilgili olarak; 
 

1. Söz konusu yönetmelik kapsamında halihazırda geçerli olan yetki belgesi sahiplerine ilk belge yenilemelerinde ilave 6 ay 

süre verilmiştir. 
 

2. R1 ve R2 yetki belgeleri herhangi bir işleme gerek kalmadan taşıma işleri organizatörlüğü (TİO) yetki belgesiyle 

değiştirilmesi sağlanmıştır. 
 

3. Tehlikeli madde taşımalarında C1 ve K2 yetki belgesi sahiplerinin de UETDS sistemi üzerinden ön bildirim yapması 

zorunluluğu getirilmiştir. 

 

B) Yolcu Taşımacılığı ile ilgili olarak; 
 

1) B türü yolcu taşımacılığı yetki belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak araç yaşı şartı yumuşatılmıştır (10 yaşından 12 

yaşına çıkartılmıştır). 

 

2) Otomobil ile uluslararası tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacaklara verilen yetki belgesinde kayıtlı taşıtlar ile bu yetki 

belgelerine 30/6/2020 tarihine kadar kaydedilecek 6 yaşından büyük araçların 31/12/2021 tarihine kadar kullanılmasına imkan 

sağlanmaktadır. 
 

İnternet Adresi: 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200623-1.htm  
 

 
 

ÜNVANI 

RM HENDEN MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

RANA GREEN PARK OTEL TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 

ÇETİNER LİFE TURİZM OTEL TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 

İSA KORKMAZ BÖLÜKBAŞIOĞULLARI İNŞAAT YAPI 

İKİZ KONUT İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

SARIGÖL DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI MOBİLYA EV TEKSTİLİ İNŞ. TAAH. SANAL PAZ. SAN. TİC. LTD ŞTİ. BALLICA ŞUBESİ 
 

HAZİRAN 2020 AYINDA ODAMIZDAN KAYDI SİLİNEN FİRMALAR 
 

ÜNVANI 

TİMURLAR SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ BULANCAK ŞUBESİ 
 

HAZİRAN 2020 AYINDA ODAMIZA KAYIT OLAN FİRMALAR

http://www.yetenekkapisi.org/
mailto:destek@yetenekkapisi.org
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200623-1.htm
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Tüketici Fiyat Endeksi, Haziran 2020 
 

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,62, aylık %1,13 arttı 
 

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 

%1,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,75, bir önceki yılın aynı 

ayına göre %12,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,88 artış 

gerçekleşti. 
 

Yıllık en düşük artış %4,84 ile haberleşme grubunda gerçekleşti 
 

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar 

sırasıyla, %6,32 ile eğlence ve kültür, %9,74 ile ev eşyası ve %10,66 

ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına 

göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %22,41 ile alkollü 

içecekler ve tütün, %19,80 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %14,95 ile 

konut oldu. 
 

Aylık düşüş gösteren tek grup %1,60 ile gıda ve alkolsüz 

içecekler oldu 
 

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Haziran ayında azalış 

gösteren tek ana grup %1,60 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. En 

az artış gösteren gruplar ise %0,70 ile konut, %0,87 ile alkollü 

içecekler ve tütün ve %0,97 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Buna 

karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Haziran ayında 

artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %4,49 ile ulaştırma, %2,83 

ile lokanta ve oteller ve %2,45 ile eğlence ve kültür oldu. 
 
 

Haziran 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 71 maddenin 

ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 57 maddenin ortalama 

fiyatında değişim olmadı. 290 maddenin ortalama fiyatında ise artış 

gerçekleşti. 
 

 
 

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %11,95, aylık 

%1,86 arttı 
 

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç 

TÜFE'de 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,86, bir 

önceki yılın Aralık ayına göre %5,72, bir önceki yılın aynı ayına göre 

%11,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,42 artış gerçekleşti. 
 

 
 

Kaynak: www.tuik.gov.tr  

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Haziran 2020 
 

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %6,17, aylık %0,69 

arttı 
 

Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 

%0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,89, bir önceki yılın aynı 

ayına göre %6,17 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,74 artış gösterdi. 
 

 

Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Haziran 2020 

 
 

 

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Haziran 2020 

 

 
 

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %5,99 arttı 

 

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve 

taşocakçılığında %4,19 imalatta %5,99, elektrik, gaz üretimi ve 

dağıtımında %9,40, su temininde %7,30 artış olarak gerçekleşti. 

  

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %6,14, dayanıklı 

tüketim malında %13,04, dayanıksız tüketim malında %8,00 artış, enerjide 

%5,00 azalış, sermaye malında %11,57 artış olarak gerçekleşti. 

 

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık %0,51 arttı 

  

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve 

taşocakçılığında %1,05, imalatta %0,51, elektrik, gaz üretimi ve 

dağıtımında %3,03, su temininde %1,08 artış olarak gerçekleşti. 

  

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %0,55, dayanıklı 

tüketim malında %0,42 azalış; dayanıksız tüketim malında %0,15, enerjide 

%8,48, sermaye malında %0,83 artış olarak gerçekleşti. 

 

Yıllık en yüksek azalış %55,59 ile ham petrol ve doğal gaz 

endeksinde gerçekleşti 
 

Yıllık en fazla azalış; %55,59 ile ham petrol ve doğal gaz, %28,24 

ile kok ve rafine petrol ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık 

metal cevherleri %23,35, tütün ürünleri %22,64, diğer mamul 

eşyalar %19,53 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. 
 

Aylık en yüksek azalış %5,14 ile diğer ulaşım araçları 

endeksinde gerçekleşti 
 

Aylık en fazla azalış; %5,14 ile diğer ulaşım araçları, %3,14 ile kağıt ve 

kağıt ürünleri, %1,02 ile ana metaller alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna 

karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %29,89, ham petrol ve doğalgaz 

%20,70, elektrik-gaz üretim ve dağıtımı %3,03 ile endekslerin en fazla 

arttığı alt sektörler oldu. 

Kaynak: www.tuik.gov.tr   

 

http://www.tuik.gov.tr/
http://www.tuik.gov.tr/

