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30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun 

 
 

30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, bu topraklarda ay yıldızlı bayrağımız altında özgürce yaşamamızı kanları ve canları 

pahasına sağlayan başta Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman 

gazilerimizi ve şehitlerimizi hürmet, minnet ve şükranla anıyoruz. 
 

Almanya’ya İhracatın İlk Adımları Bilgilendirme Semineri (İnternet Üzerinden) 
 

 
 

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası ve Odamız işbirliğinde 03 Eylül 2021 Cuma günü saat 11:00’de “ALMANYA’YA 

İHRACATIN İLK ADIMLARI” konulu Bilgilendirme Seminerimiz zoom üzerinden çevrim içi düzenlenecektir. 
  

Katılım kayıt linki aşağıda ve ekte yer almaktadır. 
 

https://us06web.zoom.us/j/83590354265?pwd=YXU2RlZ2YUlQMGRoRDBDVTl6U3l1dz09  
  

Bilgilendirme seminerine katılımınızı bekliyoruz. 
 

 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

https://us06web.zoom.us/j/83590354265?pwd=YXU2RlZ2YUlQMGRoRDBDVTl6U3l1dz09
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YÖREX-Yöresel Ürünler Fuarı 
 

 
 

Antalya Ticaret Borsası Başkanlığından iletilen 17.08.2021 tarih ve 21/184 sayılı yazıda; YÖREX-Yöresel Ürünler Fuarı’nın 

20-24 Ekim 2021 tarihlerinde ANFAŞ-Antalya Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirileceği bildirilmektedir. 
 

YÖREX-Yöresel Ürünler Fuarı ile ilgili tüm bilgilere www.yorex.com.tr web adresinden ulaşabilirsiniz. 
 

TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi 
 

 
 

İş dünyamızın ve vatandaşlarımızın uyuşmazlıklarının ekonomik, gizli, hızlı ve sürdürülebilir çözümlere ulaşmasına yardımcı 

olmak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) girişimleri ile TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm 

Merkezi 09.12.2020’de kurulmuş ve ulusal-uluslararası alanda resmi faaliyetlerine başlamıştır. 
  

Sağladığı Hizmetler; 

● Arabuluculuk Hizmeti 

● Çevrimiçi (Online) Arabuluculuk Hizmeti 

● TOBB Tahkim işbirliği ile Tahkim Hizmeti 

● Müzakere Hizmeti 

● Uyuşmazlık Analizleri Hizmetleri 

● Eğitim ve Sertifika Hizmetleri 
  

TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi olarak sizlere mahkeme öncesi veya mahkemede devam eden 

tüm uyuşmazlıklarınız için uzman arabulucularımız, hakemlerimiz ve danışmanlarımız ile profesyonel uyuşmazlık çözümleri 

alanında sertifika eğitimleri hizmeti sunmaktan mutluluk duyarız. 
  

Detaylı bilgi için; www.tobbuyum.com.tr  
 

http://www.yorex.com.tr/
http://www.tobbuyum.com.tr/
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IsDBG Özel Sektör Forumu 
 

  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 06.08.2021 tarihli ve   

84403118-720- 7140 sayılı yazıda; İslam Kalkınma Bankası (IsDB) 

Grubu'nun, 46. Yönetim Kurulu Toplantısı vesilesiyle 2 Eylül 2021 

Perşembe günü 09:30-16:30 saatleri arasında "IsDBG Özel Sektör 

Forumu" düzenleneceği bildirilmektedir. 
  

Yazıda devamla, Taşkent'te gerçekleştirilecek olan ilgili Forum'un 

amaçlarının; üye ülkelerdeki yatırım, ticaret ve sigorta alanında IsDB 

Grubu faaliyetlerini, hizmetlerini, girişimlerini ve ortak çözümlerini vurgulamak, üye ülkelerin ilgili deneyimlerini, 

başarı öykülerini ve en iyi uygulamalarını paylaşmak ve iş dünyası temsilcileri arasında ortaklıklar kurulması için 

bir platform sağlamak olduğu belirtilmektedir. 
  

İlgili Forumun konuşmacı listesi http://www.bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-

Konu%C5%9Fmac%C4%B1lar%20(1%20sayfa).pdf linkinde yer almakta olup, ayrıntılı bilgiye aşağıdaki 

iletişim adresleri üzerinden ulaşmak mümkündür: 
  

İnternet sitesi: www.IsDBG-PSF.org  
 

Kuşak ve Yol Zirvesi 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 06.08.2021 tarih ve 84403118-720-7157 sayılı yazıda,  Hong Kong 

Başkonsolosluğu'nun 05.08.2021 tarih ve 66092732 sayılı yazısına atfen; Hong Kong Ticaret Ataşeliğinin görev alanı Hong 

Kong'da, resmi niteliği haiz çatı kuruluşu olan Hong Kong Ticareti Geliştirme Konseyi (HKTDC) organizasyonunda 2016 

yılından beri Kuşak ve Yol Hong Kong Zirvesi düzenlendiği, anılan Zirve'nin temel amacının, Kuşak ve Yol güzergah 

ülkelerinde yer alan yatırım projelerine, Hong Kong'da yerleşik finansman kuruluşları aracılığı ile fon sağlanması ve Hong 

Kong'un finans merkezi olduğu belirtilmektedir. Zirve'nin Hong Kong hükümeti tarafından da desteklendiği ve 2021 yılında 

koronavirüs pandemisine bağlı olarak 01-02 Eylül 2021 tarihlerinde dijital platform üzerinden düzenlenmesi planlanan 

Zirve'ye dair genel bilgiler paylaşılmaktadır: 

 

Fiziken en son 2019 yılında düzenlenen Zirve'ye, o dönemde 67 ülkeden 5000'in üzerinden ziyaretçi katılım sağlamıştır. Yine 

son düzenlenen fiziki organizasyonlarında, Zirve kapsamında 200'ün üzerindeki yatırım projesine 700'den fazla ticari 

eşleştirme programı tertip edilmiştir. İlk defa 2020 yılında pandemi gerekçesi ile dijitalde düzenlenen Zirve'de, yine 80'nin 

üzerinde ülkeden ülkenin katılım sağladığı ve 250'nin üzerinde ticari eşleştirme programı düzenlendiği ilan edilmiştir. 

  

Temel hedefi Kuşak ve Yol güzergah ülkelerindeki yatırım projelerine fon sağlamak olan Zirve'ye katılım sağlayan finansman 

kuruluşları Anakara Çin ağırlıklıdır. Yatırım projeleri bağlamında ele alındığında ise, Avrupa başta olmak üzere finansman 

arayışı bulunan tüm dünyadan yatırımcıların Zirve'de aktif olarak yer aldıkları görülmektedir. 

  

III. Ülkemizden katılımcıların seneler itibari ile Zirve'ye iştirakinde artış olduğu görülmek ile birlikte, firmalarımızın ticari 

eşleştirme programında yer almadıkları bilinmektedir. Bu kapsamda, yatırım projeleri için finansman arayışı bulunan 

firmalarımızın Zirve kapsamında düzenlenen ticari eşleştirme programlarına katılımında büyük yarar görülmektedir. İlgilenen 

firmalarımızın https://www.beltandroadsummit.hk/en/ üzerinden kayıt olmaları, kayıt esnasında ise Ticaret Ataşeliğimze tahsis 

edilen "03P30SOCGTUR" kodu üzerinden sağlanan kod (indirimli fiyat uygulanacağı ana organizatör tarafından beyan 

edilmiştir.) ile giriş yapmaları önerilmektedir. Zirve'nin dijital katılım ücreti her bir kayıt için 390 HKD ( yaklaşık 50 ABD 

Doları) olarak belirlenmiştir. 
 

Ticari eşleştirme organizasyonlarının yanı sıra Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (Regional Comprehensive Economic 

Partnership RCEP) başta olmak üzere uluslararası ticaret gündemine dair tematik forumların da düzenleneceği Zirve'nin 

program akışına resmi web portalından erişim sağlanması mümkündür. 
  

Zirve'ye katılımdan bağımsız olarak, proje finansmanı arayışında olan şirketlerin, HKTDC'ye ait https://beltroad.hktdc.com/  

web portalında "Türkiye" başlığı altında yatırım projelerine ait detayları ücretsiz yayımlatma imkanı bulunmaktadır. 

  

Zirve'ye dair katılımı değerlendiren firmalarımızın, daha detayda bilgileri, HKTDC'de ilgili irtibat kişisi olarak belirtilen 

pamela.cn.wong@hktdc.org üzerinden edinmeleri mümkündür.  
 

http://www.bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-Konu%C5%9Fmac%C4%B1lar%20(1%20sayfa).pdf
http://www.bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-Konu%C5%9Fmac%C4%B1lar%20(1%20sayfa).pdf
http://www.isdbg-psf.org/
https://beltroad.hktdc.com/
mailto:pamela.cn.wong@hktdc.org
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İkinci Afrika İçi Ticaret Fuarı 
 

 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 09.08.2021 tarih ve 84403118-720-7197 sayılı yazıda, Ticaret 

Bakanlığı'nın 06.08.2021 tarihli ve 66134010 sayılı yazısına atfen; 8-14 Aralık 2021 tarihleri arasında Kigali'de 

düzenlenmesi öngörülen İkinci Afrika İçi Ticaret Fuarı'nın (Intra-African Trade Fair-IATF2021) lojistik kısıtlamalar 

nedeniyle 15-21 Kasım 2021 tarihlerinde Durban'da (GAC) düzenlenmesine karar verildiği bildirilmektedir. 
  

Yazıda devamla, IATF2021'in Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması (AfCFTA) kapsamında ticareti 

kolaylaştıracak bir platform sunarak; kıtasal ve küresel alıcı ve satıcıları bir araya getireceği belirtilmekte olup, 

Afrika ve başka coğrafyalardan 55'ten fazla ülkeden 10.000 ziyaretçinin katılımının öngörüldüğü,"IATF2021 

Virtual" adı altında çevrimiçi olarak katılım imkanı da sağlanacağı ifade edilmektedir. 
  

İlgili Fuara ilişkin Afrika Birliği'nden alınan Not http://www.bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-

Nota%20(1%20sayfa).pdf linkinde yer almakta olup, ayrıntılı bilgi ve kayıt için 

https://www.intrafricantradefair.com/en  internet sitesinin kullanılması mümkünüdür.  
 

Kazakistan’da Yaşanan İşçi Sorunları 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 12.08.2021 tarih ve 84403118-720-7325  sayılı yazıda, Ticaret 

Bakanlığı’nın 11.08.2021 tarih ve 66280831 sayılı yazısı ve Dışişleri Bakanlığı'nın yazısına atfen, Kazakistan'da iş 

yapan bazı firmaların istihdam ettiği işçilerin hak edişlerinin ödenmesi ve yurda dönüşleri konusunda basına da 

yansıyan sorunlar yaşandığı; hem işçilerin mağduriyetine, hem genel olarak Türk firmalarının itibarının 

zedelenmesine yol açan bu tür sorunların çoğunlukla işçilerin çalışma vizesi ve/veya iş sözleşmesi bulunmadan 

Kazakistan'a getirilmesinden ve kayıt dışı çalıştırılmasından kaynaklandığının bilindiği; işçilerin ise, bilgi eksikliği 

veya seçeneksizlik nedeniyle bu şartlarda istihdamı kabul ettikleri ifade edilmektedir. 
 

Söz konusu yazıda devamla, Nur-Sultan Büyükelçiliğimizin bu sorunların önlenmesi amacıyla; Kazakistan'da proje 

üstlenen şirketlerimizin, projeyi üstlenme aşamasında yerel makamlardan ülkemizden işçi getirmelerine izin 

verileceğine ve bu işçilerin giriş-çıkış ve çalışma izinleri konusunda gerekli kolaylığın sağlanacağına dair yazılı 

taahhüt almalarını veya çalıştıracakları işçilere öncesinde uzun süreli çalışma vizesi temin etmelerini tavsiye ettiği 

belirtilmektedir. 
 

http://www.bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-Nota%20(1%20sayfa).pdf
http://www.bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-Nota%20(1%20sayfa).pdf
https://www.intrafricantradefair.com/en
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Helal Akreditasyon İşlemleri 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 13.08.2021 tarih ve 84990428-010.07.02-7372  sayılı yazıda, Helal 

Akreditasyon Kurumu tarafından Birliğimize iletilen 06.08.2021 tarih ve 66117731 sayılı "Helal Akreditasyon 

İşlemleri" konulu yazıya http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-

06.08.2021%20tarih%20ve%2066117731%20say%C4%B1l%C4%B1%20Helal%20Akreditasyon%20%C

4%B0%C5%9Flemleri%20konulu%20yaz%C4%B1%20(1%20sayfa).pdf  linkinden erişebilirsiniz. 

 

Söz konusu yazıda "Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Helal Akreditasyonu" ve "Helal Uygunluk Alanında 

Deney Yapan Laboratuvarların Akreditasyonu" olmak üzere iki yeni akreditasyon programının oluşturulduğu bilgisi 

iletilmekte olup bahsi geçen programlara yönelik oluşturulan temel uygulama dokümanlarına 

https://www.hak.gov.tr/helal-akreditasyon/helal-akreditasyon-programlari  adresi üzerinden erişilebildiği 

ifade edilmektedir. 
 

ETUYS Yetkilendirme KEP ile Evrak Gönderimi 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 17.08.2021 tarih ve 34221550-050.99-7425  sayılı yazıda, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize iletilen; 

Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) yetkilendirmesi için yapılacak 

başvurulara dair yazıya aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. 
 

http://www.bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-1-%20ETUYS%20KEP%20%C4%B0le%20Evrak%20G%C3%B6nderimi.pdf  
 

http://www.bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-2-%20ETUYS%20Yetkilendirme%20Basvuru%20Usul%20ve%20Esaslar%C4%B1.pdf%20(2%20sayfa).pdf  
 

Münster'de FMO'nun Türk Yatırımcılar Tarafından Ofis ve Lojistik Merkezi Olarak Kullanılması 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 19.08.2021 tarih ve 84403118-720-7530  sayılı yazıda, Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı'nın 18.08.2021 tarih ve 51383 sayılı yazısına atfen, Münster Başkonsolosumuzun Kuzey Vestfalya Sanayi ve Ticaret 

Odası ile Münster-Osnabrück Havalimanı (FMO) yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanlığı'nın bir 

yazısında özetle, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen FMO'nun yabancı yatırımcılar için bir ofis ve lojistik merkezi 12 bin 

metrekare) haline getirilmek istendiği ve buna ilaveten 10 hektarlık alana 2 kiralama ya da satın alma yoluyla lojistik, kargo 

ve depolama alanlarının inşa edileceği, Münster'in Kuzey-Güney (Köln-Hamburg) ve Doğu-Batı (Amsterdam-Berlin) 

ekseninde bir çok önemli kent ve limana kısa sürede ulaşım imkanı sunduğu belirtilmekte olup, yatırım yapmak isteyen Türk 

şirketleri için bölgenin avantajlı olduğu bildirilmektedir. 
  

Söz konusu yazıda ayrıca, FMO'dan Corendon ve Sun Express şirketleri tarafından Ülkemizde Antalya, Adana, Ankara, İzmir, 

Kayseri ve Zonguldak olmak üzere altı şehre uçuşlar gerçekleştirildiği, FMO kullanan en büyük yolcu grubunu 

vatandaşlarımızın oluşturduğu, öte yandan THY'nin FMO-İstanbul Havaalanı arasında sefer başlatmasının arzu edildiği 

kaydedilmektedir. 
  

Yazıda devamla, Almanya'nın, Avrupa'da hem en büyük ticaret ortağımız hem de önemli bir transit geçiş ülkesi olması 

nedeniyle ve de bölgede yaşayan Türk nüfusu dikkate alındığında, ikili ilişkilerimizin daha üst seviyeye çıkarılması açısından 

bölgeye yatırım yapılmasının önemli kazanç sağlayacağının düşünüldüğü ifade edilmektedir. 
 

İşyerleri için Afet Farkındalık Eğitimi 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 24.08.2021 tarih ve 39841840-770-7640 sayılı yazıda, Birliğimiz 

organizasyonunda, 1 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 14:00'te internet üzerinden " İş Yerleri için Afet Farkındalık 

Eğitimi" düzenleneceği belirtilmektedir. Eğitim programına ilişkin davet ekte sunulmaktadır. Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği ile AFAD iş birliğinde gerçekleştirilecek olan webinarda 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı 

çerçevesinde afetler kapsamında iş yerlerindeki riskler, afet ve acil durum öncesi hazırlıklar, afet ve acil durum 

sonrası ilk saatlerde yapılması gerekenler ile afet acil durum sırasında doğru davranışlar anlatılacak olup program 

sonunda katılımcıların konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır. 

 

http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-

%C4%B0%C5%9F%20Yerleri%20i%C3%A7in%20Afet%20Fark%C4%B1ndal%C4%B1k%20E%C4%9Fitim%20Daveti

%201%20Eyl%C3%BCl%202021%20(1%20sayfa).pdf  
 

http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-06.08.2021%20tarih%20ve%2066117731%20say%C4%B1l%C4%B1%20Helal%20Akreditasyon%20%C4%B0%C5%9Flemleri%20konulu%20yaz%C4%B1%20(1%20sayfa).pdf
http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-06.08.2021%20tarih%20ve%2066117731%20say%C4%B1l%C4%B1%20Helal%20Akreditasyon%20%C4%B0%C5%9Flemleri%20konulu%20yaz%C4%B1%20(1%20sayfa).pdf
http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-06.08.2021%20tarih%20ve%2066117731%20say%C4%B1l%C4%B1%20Helal%20Akreditasyon%20%C4%B0%C5%9Flemleri%20konulu%20yaz%C4%B1%20(1%20sayfa).pdf
https://www.hak.gov.tr/helal-akreditasyon/helal-akreditasyon-programlari
http://www.bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-1-%20ETUYS%20KEP%20%C4%B0le%20Evrak%20G%C3%B6nderimi.pdf
http://www.bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-2-%20ETUYS%20Yetkilendirme%20Basvuru%20Usul%20ve%20Esaslar%C4%B1.pdf%20(2%20sayfa).pdf
http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-%C4%B0%C5%9F%20Yerleri%20i%C3%A7in%20Afet%20Fark%C4%B1ndal%C4%B1k%20E%C4%9Fitim%20Daveti%201%20Eyl%C3%BCl%202021%20(1%20sayfa).pdf
http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-%C4%B0%C5%9F%20Yerleri%20i%C3%A7in%20Afet%20Fark%C4%B1ndal%C4%B1k%20E%C4%9Fitim%20Daveti%201%20Eyl%C3%BCl%202021%20(1%20sayfa).pdf
http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-%C4%B0%C5%9F%20Yerleri%20i%C3%A7in%20Afet%20Fark%C4%B1ndal%C4%B1k%20E%C4%9Fitim%20Daveti%201%20Eyl%C3%BCl%202021%20(1%20sayfa).pdf
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COVİD-19 Aşısı 
 

 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 24.08.2021 tarih ve 331/3538  sayılı yazıda; yaklaşık 1,5 senedir 

tüm dünyayı etkisi altına alarak sosyal ve ekonomik hayatı son derece olumsuz etkilemiş olan Covid-19 salgınına 

karşı geliştirilen aşılar sayesinde yeni bir dönemin başladığı ifade edilmektedir. 
  

Aşılarla hem salgının kontrol altına alınabilmesi ve hem de virüse yakalananların bu süreci daha hafif atlatabilmesi 

mümkün olmaktadır. 
  

Dolayısıyla aşı olmak herkesin dikkate alması gereken önemli bir vatandaşlık görevidir. 
  

Özellikle okullarımızın yeniden yüz yüze eğitime başlamasıyla bu konu daha da önemli hale gelmektedir. 
  

Yeniden yalnızlığa mahkum olacağımız günleri yaşamamak için, başta okul kantinleri ve servis araçlarının 

çalışanları olmak üzere, herkesin aşılarını yaptırmasında azami gayret göstermesi gerekmektedir. 
 

Pakistan'daki Demiryolları Hastaneleri 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 26.08.2021 tarih ve 84403118-720-7763  sayılı yazıda, Pakistan 

Büyükelçiliği'nin 24.08.2021 tarih ve 589 sayılı yazısına atfen, Pakistan Demiryolları'nın Kamu-Özel Sektör 

Ortaklığı (PPP) yöntemi ile, bünyesindeki hastaneleri yönetim ve işletme olarak özel sektör 

firmalarına/kuruluşlarına devretmeyi arzuladığı belirtilmektedir. 
 

Hastanelerin 2 yılı inşa-onarım süresi olmak üzere 30 yıllığına devredileceği bildirilmekte olup, söz konusu 

Hastaneler ile ilgili bilgilere aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. 
 

http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-Pakistan%20Demiryollar%C4%B1%20Projeleri%20(2%20sayfa).pdf  
 

Automechanika Dubai 2021 Fuarı 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 26.08.2021 tarih ve 84403118-720-01.01.E.7766  sayılı yazıda, 

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yazısına atfen: Dubai Emirliği'nde her yıl düzenlenen ve Türkiye milli iştirak 

organizasyonunun 14-16 Aralık 2021 tarihleri arasında İstanbul Ticaret Odasınca gerçekleştirileceği bildirilen 

Automechanika Dubai Fuarı'nda boş yerlerin mevcut olduğu ve hala Fuara katılma imkanının bulunduğu 

bildirilmektedir. 
 

 
 

ÜNVANI 

ABDULLAH ALİ TÜRKMENOĞLU TÜRKMENOĞLU OTOMOTİV BULANCAK ŞUBESİ 

GÜNGÖR KARDEŞLER PETROL TURİZM İNŞAAT NAKLİYAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BULANCAK ŞUBESİ 

MEHMET KÜÇÜK MENTAŞ MADENCİLİK 
 

AĞUSTOS 2021 AYINDA ODAMIZDAN KAYDI SİLİNEN FİRMALAR 
 

ÜNVANI 

TASFİYE HALİNDE ELMAS SİGORTA EKSPERLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

BİLGE YALITIM GIDA İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BULANCAK ŞUBESİ 

EGEAS SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ BULANCAK ŞUBESİ 
 

 

AĞUSTOS 2021 AYINDA ODAMIZA KAYIT OLAN FİRMALAR

http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-Pakistan%20Demiryollar%C4%B1%20Projeleri%20(2%20sayfa).pdf
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Tüketici Fiyat Endeksi, Ağustos 2021 
 

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %19,25, aylık %1,12 arttı 
 

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 

%1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,65, bir önceki yılın 

aynı ayına göre %19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,78 artış 

gerçekleşti. 
 

Yıllık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek 

değişim gösterdi 
 

Yıllık en düşük artış %1,79 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda 

gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer 

ana gruplar sırasıyla, %4,79 ile haberleşme, %7,47 ile giyim ve 

ayakkabı ve %10,75 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın 

aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, 

%29,00 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %22,91 ile ev eşyası ve %21,76 

ile ulaştırma oldu. 
 

Aylık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha 

yüksek değişim gösterdi 
 

Aylık düşüş gösteren ana gruplar %3,08 ile giyim ve ayakkabı ve 

%0,77 ile ulaştırma oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı 

Ağustos ayında en az artış gösteren diğer ana gruplar %0,18 ile alkollü 

içecekler ve tütün, %0,31 ile sağlık ve %0,58 ile eğitim oldu. Buna 

karşılık, 2021 yılı Ağustos ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise 

sırasıyla, %3,18 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %2,27 ile lokanta ve 

oteller ve %1,38 ile ev eşyası oldu. 
 
 

Ağustos 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 59 maddenin 

ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 49 maddenin ortalama 

fiyatında değişim olmadı. 307 maddenin ortalama fiyatında ise artış 

gerçekleşti. 
 

 
 

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %18,46, aylık 

%0,74 arttı 
 

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

TÜFE'de 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,74, bir 

önceki yılın Aralık ayına göre %10,98, bir önceki yılın aynı ayına 

göre %18,46 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,14 artış 

gerçekleşti. 
 

 
 

Kaynak: www.tuik.gov.tr  

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2021 
 

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %45,52, aylık 

%2,77 arttı 
 

Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 

%2,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,51, bir önceki yılın aynı 

ayına göre %45,52 ve on iki aylık ortalamalara göre %31,34 artış 

gösterdi. 
 

Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Ağustos 2021 
 

 
 
 

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Ağustos 2021 

 

 
 

Sanayinin dört ana sektöründen imalat yıllık %45,37 arttı 
 

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş 

ocakçılığında %31,81, imalatta %45,37, elektrik, gaz üretimi ve 

dağıtımında %48,39, su temininde %28,61 artış olarak gerçekleşti. 

 

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %54,71, dayanıklı 

tüketim malında %29,12, dayanıksız tüketim malında %31,49, enerjide 

%59,39, sermaye malında %27,48 artış olarak gerçekleşti. 

 

Sanayinin dört ana sektöründen imalat aylık %1,24 arttı 

  

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş 

ocakçılığında %2,72 imalatta %1,24, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında 

%19,53, su temininde %0,90 artış olarak gerçekleşti. 

 

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %2,12, dayanıklı 

tüketim malında %1,07, dayanıksız tüketim malında %0,94, enerjide 

%9,77, sermaye malında %0,45 artış olarak gerçekleşti. 
 

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 22 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha 

yüksek değişim gösterdi 
 

Yıllık en düşük artış; %10,77 ile giyim eşyası, %12,38 ile deri ve 

ilgili ürünler, %12,73 ile diğer mamul eşyalar olarak gerçekleşti. 

Buna karşılık ana metaller %100,27, kok ve rafine petrol ürünleri 

%92,19, ham petrol ve doğal gaz %82,69 ile endekslerin en fazla 

arttığı alt sektörler oldu. 
 

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 20 alt sektör daha düşük, 9 alt sektör 

daha yüksek değişim gösterdi 
 

Aylık azalış; %3,11 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %1,05 ile diğer mamul 

eşyalar, %0,14 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt 

sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık Elektrik, gaz, buhar ve 

iklimlendirme üretimi ve dağıtımı %19,53, ağaç ve mantar ürünleri 

(mobilya hariç) %6,61, metal cevherleri %5,54 ile endekslerin en fazla 

arttığı alt sektörler oldu. 
 

Kaynak: www.tuik.gov.tr   

 

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

