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Ziraat Bankası ile Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Protokolü 
 

 
 

Ziraat Bankası ve TOBB arasında imzalanarak geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılan ticari mal alım-satımlarında 

kolay finansman için gerçekleşecek işbirliğine ilişkin oluşturulan "Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi" 

kapsamında Odamız ile Ziraat Bankası arasında "Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Protokolü” imzalandı. 
 

16 Aralık 2020 Çarşamba günü Meclis Başkanımız Mümtaz BEKCİ, Genel Sekreter Tunay GÜNDOĞAR, Ziraat 

Bankası Bölge Müdürü Murat ALKAN ve Ziraat Bankası Bulancak Şube Müdürü Hakan LEVENT’in katıldığı, 

Odamız Hizmet Binasında imzalanan protokolle “Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Protokolü” devreye girmiş 

oldu. 
 

İmzalanan protokol ile ilgili açıklamada bulunan Meclis Başkanımız Mümtaz BEKCİ; “Pandemi sürecinin devam 

etmesiyle birlikte, üyelerimizin finansman ihtiyaçlarının karşılanabilmesi adına kurum ve kuruluşlar tarafından 

alternatif mekanizmalar geliştirilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda Ziraat Bankası işbirliğinde Oda üyelerinin mal 

alımlarında esnek vadelendirme ve taksit imkanı sağlayarak nakit akışını kolaylaştıracak olan “Bankkart Tedarik 

Zinciri Finansmanı Projesi” hayata geçirmiş bulunuyoruz. Proje, taraflar arasındaki ticaretin kart sistemi üzerinden 

güvenle yapılmasını ve iş hacimlerinin büyütülmesini amaçlıyor. Bu sayede tedarik zincirinin 
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aksamadan sürdürülmesine ciddi bir katkı sağlamış oluyoruz. Tedarik Zincirinin işleyişini ve devamlılığını kolaylaştırıyoruz. 

Alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önünü açıyoruz” dedi. 
 

Protokol sayesinde, üreticilerin veya satıcıların, tahsilat ile uğraşmadan, güven içinde mallarını satabileceklerine işaret eden 

BEKCİ, “Sattıkları mal bedelini, alacak riski taşımadan, Ziraat Bankası garantisiyle peşin ya da taksitli alacaklar. Böylece 

nakit akışını öngörülebilir hale getirmiş olacaklar. Alıcılar da uygun vade ve maliyette finansman temin ederek, tedarik 

ihtiyaçlarını karşılamış olacaklar 540 güne ulaşan vade imkanına kavuşacaklar. Ödemelerini de esnek vadelendirme ile 

yapacaklar. Böylece nakit akışlarını rahatlatacaklar. Yani kısaca, mal almak gerekince, bu kart ile para ödemeden satın alma 

yapılıyor. Satıcı da, bu kimdir diye endişe etmeden malını güvenle satıp, parasını bankadan tahsil ediyor” ifadesini kullandı. 
 

TÜBİTAK Ar-Ge Destekleri 2021 Yılı Çağrısı 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gönderilen yazıda; TÜBİTAK Ar-Ge destekleri kapsamında, KOBİ'lere yönelik olarak 

%75 oranında 600.000 TL destekli "1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı" ile bütçe sınırlaması bulunmaksızın 

uygulanacak "1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı" 2021 yılı çağrılarının açılacağı bildirilmektedir. 
 

Bilgi Notu Link: http://www.bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-%201501-1507%20Bilgi%20Notu%20(1%20sayfa).pdf    

 

COSME Programı Son Turizm Çağrısı 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gönderilen 01.12.2020 tarih ve 10446 sayılı yazıda, “AB COSME Programı Son 

Turizm Çağrısı” duyurusunun yapıldığı belirtilmiş ve program ayrıntıları paylaşılmıştır. 
 

Bilgi Notu Link: http://www.bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-%20AB%20COSME%20Pnogram%C4%B1..%20(3%20sayfa).pdf  
 

İşyeri Tehlike Sınıfları 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş 

Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince Birliğimizin de üyesi bulunduğu iş sağlığı ve 

güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonunun, ‘’İşyeri 

Tehlike Sınıfına Yapılan  İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü’’ çerçevesinde her yıl Ocak ayı içinde toplanarak 

çalışmalarını yürüttüğü ifade edilmektedir. 
  

Anılan prosedür gereğince, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz taleplerinin en geç Komisyon toplanmadan 30 gün öncesine 

kadar bağlı oldukları üst işveren kuruluşları aracılığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Genel Müdürlüğü’ne gönderileceği bildirilmektedir. 
  

http://www.mevzuat.gov.tr internet sitesinde yer alan “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’’ 

ekindeki İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi’ne ilişkin değişiklik taleplerinin, İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılan İtirazların 

Değerlendirilmesi Prosedürüne uygun olarak doldurulmuş Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formları ile Birliğimize 

iletilmesi gerektiği bildirilmektedir. Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru 

Formuna www.tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar/Sayfalar/AnaSayfa.php adresinden ulaşılabilmektedir. 
  

Birliğimize iletilmek üzere, İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi’ne ilişkin değişiklik taleplerinizin, Tehlike Sınıfı Değişikliğine 

İlişkin Başvuru Formları doldurularak en geç 22.12.2020 Salı günü mesai bitimine kadar bulancak@bulancak-

tso.org.tr adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız. 
 

BİGG GARAJ 2020/1 Tanıtım Duyurusu 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Transfer 

Ofisi'nin, 2015 yılından beri yürütücüsü olduğu TÜBİTAK BİGG (Bireysel Genç Girişim) Programı kapsamında, Teknoloji 

ve Yenilik tabanlı AR-GE projeleri için eğitimler ve mentorluklar vererek sürdürdüğü faaliyetler sonucunda, 7 çağrı döneminde 

69 girişimcinin kendi işini kurması için 9.800.000 TL hibe alınmasını sağladığı ifade edilmektedir. 
 

Tanıtım Duyurusu Link : http://www.bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-

TOBB%20Ekonomi%20ve%20Teknoloji%20%C3%9Cniversitesi%20Teknoloji%20Transfer%20Ofisi%20-

%20B%C4%B0GG%20GARAJ%202020-1%20tan%C4%B1t%C4%B1m%20duyurusu%20(5%20sayfa).pdf  
 

Doğrudan Yabancı Yatırımların İzlenmesi Hakkında AB Tüzüğü 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; Avrupa Birliği (AB) Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği’nden 

T.C. Ticaret Bakanlığı’na iletilen yazıya istinaden, Doğrudan Yabancı Yatırımların (DYY) İzlenmesine İlişkin 2019/452/EU 

sayılı AB Tüzüğü’nün 10 Nisan 2019 tarihinden bu yana yürürlükte olduğu ifade edilmiş; ilgili tüzük hakkında bilgi ifade 

edilmiştir. 
 

http://www.bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-%201501-1507%20Bilgi%20Notu%20(1%20sayfa).pdf
http://www.bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-%20AB%20COSME%20Pnogram%C4%B1..%20(3%20sayfa).pdf
http://www.mevzuat.gov.tr/
http://www.tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar/Sayfalar/AnaSayfa.php
mailto:bulancak@bulancak-tso.org.tr
mailto:bulancak@bulancak-tso.org.tr
http://www.bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-TOBB%20Ekonomi%20ve%20Teknoloji%20%C3%9Cniversitesi%20Teknoloji%20Transfer%20Ofisi%20-%20B%C4%B0GG%20GARAJ%202020-1%20tan%C4%B1t%C4%B1m%20duyurusu%20(5%20sayfa).pdf
http://www.bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-TOBB%20Ekonomi%20ve%20Teknoloji%20%C3%9Cniversitesi%20Teknoloji%20Transfer%20Ofisi%20-%20B%C4%B0GG%20GARAJ%202020-1%20tan%C4%B1t%C4%B1m%20duyurusu%20(5%20sayfa).pdf
http://www.bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-TOBB%20Ekonomi%20ve%20Teknoloji%20%C3%9Cniversitesi%20Teknoloji%20Transfer%20Ofisi%20-%20B%C4%B0GG%20GARAJ%202020-1%20tan%C4%B1t%C4%B1m%20duyurusu%20(5%20sayfa).pdf
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İhale - Arnavutluk 
 

Arnavutluk'un Ankara Büyükelçiliği elektronik postasına istinaden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)'nden gönderilen 

yazıda; Arnavutluk hükümetinin, Arnavutluk'un Durres şehrinde 100 MW'lık bir fotovoltaik tesis projesini gerçekleştireceği, 

tesise ilişkin transfer, kurulum, dizayn, finans ve operasyonel gibi konuların uluslararası ihaleye açılacağı bildirilmektedir. 
 

Söz konusu ihalenin başvuru süresinin 1 Şubat 2021 tarihinde saat 16.00 (CET)'da sona ereceği belirtilmektedir. İhaleye ilişkin 

detaylı bilgilere TOBB web sayfası (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkânları/Ülke 

Duyuruları/Arnavutluk" bölümünden ulaşılabilmektedir. 
 

Kısa Çalışma Ödeneği 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 07.12.2020 tarih ve 34221550-045.01-10609 sayılı yazısı ile; 01 Aralık 2020 

tarihli ve 31321 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kısa çalışma ödeneği hakkındaki 

Cumhurbaşkanlığı Kararı’na ilişkin bilgi notu hazırlandığı bildirilmiştir. 
 

Standartların Gözden Geçirilmesi 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; Uluslararası ve Avrupa Birliği standart hazırlama prosedürleri 

gereğince, basımı üzerinden 5 yıl geçmiş olan Standartların; revizyon, tadil, yürürlükten kaldırılma ve aynen kabul edilmesini 

sağlamak amacıyla sistematik olarak gözden geçirildiği, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan ve 2016 

yılında yayımlanmış bulunan Türk standardları ile bu uygulamaya paralel bir çalışmanın başlatıldığı ifade edilmektedir. Buna 

göre, Uluslararası ve Avrupa Birliği prosedürleri ile uyumluluğu sağlamak açısından, Türk Standartlarının ilgili sektör, kurum 

ve kuruluşlarca gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu sistematik gözden geçirme işlemi, Türk Standartlarının revizyonu, tadili, 

yürürlükten kaldırılma ve aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Bu standardları bizzat kullanan ve 

uygulayan tarafların görüşlerinin büyük önemi olduğu belirtilmiştir. 

 

Bu bilgiler ışığında, sektörel bazda sınıflandırılmış olan Türk Standartları listesi ve bu standardların işletmeler tarafında gözden 

geçirilmesini müteakip doldurulması gereken ‘sistematik gözden geçirme oy formu’ 

https://www.tobb.org.tr/KobiArastirma/Sayfalar/GoruseAcilanTSEStandartlari.php adresinde yer almaktadır. 
 

Oy formunun ilgili işletmeler tarafından listedeki faaliyet alanı ile ilgili her standart için ayrı ayrı doldurularak görüşlerin her 

sektörel grup için karşılarında verilen e-posta adresine ulaştırılması rica edilmektedir. 

 

İşletme Değerlendirme Raporu (İDR) 
 

İşletmelerin mevcut durumlarını, sektörünün gelişimini, sektör içerisinde konumlarını görebilmeleri ve ekonomik 

faaliyetlerinin yürütülmesinde alacakları kararlarına yardımcı olması amacı ile 2015-2019 yıllarına ait idari kayıtlar 

esas alınarak Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan, İşletme Değerlendirme Raporu (İDR) e-devlet üzerinden 

işletmelerin erişimine ücretsiz olarak açılmış bulunmaktadır. 

 

Konaklama Tesislerindeki Restoranlar 
 

Bulancak Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü’nden gönderilen yazıda;  Giresun Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 

yazısına atfen, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün “Konaklama Tesislerindeki Restoranlar” konulu genelgesi 

ile İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının 

yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken yeni kurallar 

ve önlemlerin belirlendiği ifade edilmektedir. 

 

Buna rağmen bazı oteller ve/veya konaklama tesislerinde bulunan restoran ve lokantaların için belirlenen kurallara aykırı 

uygulamalar yapıldığı, şartları taşımayan kişilerin otel veya konaklama tesisi içerisindeki reztoran veya lokantalara kabul 

edildiği ya da kısıtlamaları aşmak adına içerisinde konaklama da eklenerek müzikli-yemekli eğlence programı paketlerinin 

satışa sunulduğu hangi esaslar çerçevesinde faaliyet verebilecekleri ise İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Sıkça Sorulan 

Soruların" 9 uncu maddesinde açıklanmıştır. Buna rağmen bazı oteller ve/veya konaklama tesislerinde restoran ve lokantalar 

için belirlenen kurallara aykırı uygulamalar yapıldığı, şartları taşımayan kişilerin ote1 veya konaklama tesisi içerisindeki 

restoran veya lokantalara kabul edildiği ya da kısıtlamaları aşmak adına içerisine konaklama da eklenerek müzikli-yemekli 

eğlence program paketlerinin satışa sunulduğunun görüldüğü belirtilmiştir. 
 

http://www.tobb.org.tr/
https://www.tobb.org.tr/KobiArastirma/Sayfalar/GoruseAcilanTSEStandartlari.php
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Bu doğrultuda; 
 

1- Yeme-içme yerleri için getirilen kısıtlamalardan istisna tutulan otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların 

sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verebilmeleri, 
 

2- Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların dışarıya paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade 

edilmemesi, 
 

3- Bu yerlere yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılması ve etkinliğinin artırılması, 
 

4- Kimlik Bildirme Kanunun ek 2 nci maddesinde yer alan " Bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü 

konaklama tesisleri tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine 

bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorundadırlar. " hükmü uyarınca 

konaklama yapan müşterilerin bildirildiği kolluk birimlerince yapılacak denetimlerde, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta 

veya restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığının muhakkak 

kontrol edilmesi, 
 

5- Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde yapılan bildirimlerle otel ve konaklama tesislerinin kendi kayıtları arasında tutarsızlık 

o1up olmadığının denetlenmesi, 
 

6- Otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00'den sonra müzik yayınına 

(canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesi gerekmektedir. 

 

KKYDP 14. Etap Destekleri 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 04.12.2020 tarih ve 34221550-045.01-10590 sayılı yazısında; Kırsal 

Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamındaki %50 hibe desteği sağlayan 14. etap 

kırsal ekonomik altyapı yatırımları ile tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesine ilişkin 2020/24 ve 

2020/25 no'lu tebliğlerin yayımlandığı bildirilmiş olup,  Her iki tebliğe ilişkin bilgi notu ekte sunulmuştur. 
 

Bilgi Notu Link: http://www.bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-KKYDP%20-%2014.%20ETAP%20(2%20sayfa).pdf  
 
 

Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda;  Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği 

(COSME) Programı kapsamında, "İnovasyon Alımı Aracılığı: İnovatif Kamu Alımlarının Kolaylaştırılması için Bağlantılar 

Oluşturma- Creating Links for the Facilitation of Public Procurement of Innovation (COS-LINKPP-2020-2-05)" başlıklı proje 

teklif çağrısı yayınlandığı belirtilmiştir. 
  

Son başvuru tarihi 25 Şubat 2021 olan proje teklif çağrısına ait dokümanlara EK'te belirtilen internet sayfasından 

ulaşılabilmektedir. 

  

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB, elektronik posta: 

abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr), programın ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir. Bu 

çerçevede, KOSGEB tarafından, COSME kapsamında açılan çağrılara ilişkin proje teklifi hazırlama konulu eğitim ve 

çalıştaylar düzenlenmektedir. Bu etkinliklerin takibinin www.cosme.kosgeb.gov.tr adresinden yapılabileceği belirtilmiştir. 
 

Proje Teklif Çağrısı Linki: 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/wp-call/call-fiche_cos-linkpp-2020-2-05_en.pdf    
 

Hibe ve Kira Desteği 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda;  Koronavirüs salgını nedeniyle verilecek hibe ve kira 

desteği programı kapsamında, Ek-1'de yer alan faaliyet konularında iştigal eden gerçek kişi tacir niteliğindeki 

firmaların da söz konusu destekten faydalanabileceği belirtilmekte olup, anılan program ve uygulama esasları 

hakkındaki tebliğ Ek-2'de sunulmaktadır. 
  

Salgın sebebiyle "Gerçek Kişi Tacirlere Verilecek Destekler Hakkında Duyuru" Ticaret Bakanlığı'nın 

https://ticaret.gov.tr/duyurular/koronavirus-salgini-nedeniyle-esnaf-ve-sanatkarlar-ile-gercekkisi-tacirlere-veri   

web adresinde yer almaktadır. 
 

http://www.bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-KKYDP%20-%2014.%20ETAP%20(2%20sayfa).pdf
mailto:abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr
http://www.cosme.kosgeb.gov.tr/
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/wp-call/call-fiche_cos-linkpp-2020-2-05_en.pdf
https://ticaret.gov.tr/duyurular/koronavirus-salgini-nedeniyle-esnaf-ve-sanatkarlar-ile-gercekkisi-tacirlere-veri


ARALIK 2020     BULANCAK TİCARET VE SANAYİ ODASI YAYIN ORGANI   SAYFA 5 

 

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Uzaktan Eğitime Destek 
 

   
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından ülke çapında hayata geçirilen Tablet Bağış Kampanyası kapsamında 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile 55 Adet Tablet ihtiyaç sahibi 

çocuklara dağıtılmak üzere Bulancak Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Teslim Edildi. 

 

Koronavirüsün (Covid–19) dünyaya yayılarak pandemiye dönüşmesi sonrasında hemen hemen bütün ülkelerde 

olduğu gibi bizim ülkemizde de virüsün yayılmasını kısıtlamak için yüz yüze eğitime ara vererek tüm kademelerdeki 

okulları kapatma kararı verildi. Okulların kapatılması ile birlikte, çocukların eğitimden uzak kalmaması için online 

eğitim süreçleri uygulamaya başlandı. Uzaktan eğitim süreçleri çocukların öğrenme süreçlerinin kesintiye 

uğramamasını sağladı fakat imkanları kısıtlı öğrencilerin tableti veya bilgisayarı olmaması sebebiyle eğitime 

katılamadılar. Bu kampanya çocukların eğitim hayatından kopmamalarını sağlamak amacıyla başlatılmıştır. 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile alınan 55 adet Tablet Bulancak 

Milli Eğitim Müdürü V.  İsmail Sarıgül, Bulancak TSO Genel Sekreteri Tunay Gündoğar ve Muhasebe Memuru İsa 

Fat’ın katılımıyla Bulancak Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. 
 

 
 

ÜNVANI 

YÜKSEL ISI SİSTEMLERİ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BULANCAK ŞUBESİ 

TESYAP MEKANİK DOĞAL GAZ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BULANCAK ŞUBESİ 

ARMADA TOPTAN GIDA VE TEMİZLİK MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

BAYRAKTAROĞLU KUYUMCULUK NAKLİYE İNŞAAT GIDA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

KUTSİ YAŞAR EKİN TARIM PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 

POLO GOLD TEKSTİL GIDA İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BULANCAK ŞUBESİ 

ÇAĞILGAN TARIM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
 

ARALIK 2020 AYINDA ODAMIZDAN KAYDI SİLİNEN FİRMALAR 
 

ÜNVANI 

CAN NAKLİYAT MUSTAFA SAVAŞ YILMAZ 

YENER AYDIN YENER MOBİLYA VE İNŞAAT 

AYDIN FINDIK CEMİL AYDIN 

TUĞÇE KIRIMLI 

MEHMET PATAR PATAR KUYUMCULUK 

FURKAN HÜSEM AK GIDA DAĞITIM 
 

 

ARALIK 2020 AYINDA ODAMIZA KAYIT OLAN FİRMALAR
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Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2020 
 

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %14,60, aylık %1,25 arttı 
 

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

%1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,60, bir önceki yılın 

aynı ayına göre %14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,28 artış 

gerçekleşti. 
 

Yıllık düşüş gösteren tek grup %0,32 ile giyim ve ayakkabı oldu 
 

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana gruplar 

sırasıyla, %0,65 ile alkollü içecekler ve tütün, %5,73 ile haberleşme 

ve %6,84 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına 

göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,12 ile çeşitli 

mal ve hizmetler, %21,12 ile ulaştırma ve %20,61 ile gıda ve alkolsüz 

içecekler oldu. 
 

Aylık en yüksek düşüş gösteren grup %3,18 ile giyim ve 

ayakkabı oldu 
 

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Aralık ayında azalış 

gösteren diğer ana gruplar, %0,58 ile çeşitli mal ve hizmetler, %0,03 

ile eğitim ve %0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, 

ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Aralık ayında artışın yüksek 

olduğu gruplar ise sırasıyla, %3,46 ile ev eşyası, %2,64 ile ulaştırma 

ve %2,53 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. 
 
 

Aralık 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 98 maddenin 

ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 36 maddenin ortalama 

fiyatında değişim olmadı. 284 maddenin ortalama fiyatında ise artış 

gerçekleşti. 
 

 
 

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %14,52, aylık 

%1,11 arttı 
 

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

TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,11, bir 

önceki yılın Aralık ayına göre %14,52, bir önceki yılın aynı ayına 

göre %14,52 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,83 artış 

gerçekleşti. 
 

 
 

Kaynak: www.tuik.gov.tr  

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Aralık 2020 
 

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %25,15, aylık 

%2,36 arttı 
 

Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,36, 

bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,15, bir önceki yılın aynı ayına 

göre %25,15 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,18 artış gösterdi. 
 

 

Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Aralık 2020 

 
 
 

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

 

 
 

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %27,32 arttı 

 

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve 

taşocakçılığında %19,02, imalatta %27,32, elektrik, gaz üretimi ve 

dağıtımında %0,25 ve su temininde %14,83 artış olarak gerçekleşti. 

  

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %32,92, dayanıklı 

tüketim malında %27,70, dayanıksız tüketim malında %19,18, enerjide 

%3,24 ve sermaye malında %29,70 artış olarak gerçekleşti. 

 

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık %2,67 arttı 

  

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve 

taşocakçılığında %0,02, imalatta %2,67 artış, elektrik, gaz üretimi ve 

dağıtımında %1,21 azalış ve su temininde %1,18 artış olarak gerçekleşti. 

  

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %2,91, dayanıklı 

tüketim malında %1,31, dayanıksız tüketim malında %1,47, enerjide %2,86 

ve sermaye malında %1,87 artış olarak gerçekleşti. 
 

Yıllık tek azalış %17,77 ile tütün ürünleri endeksinde gerçekleşti 
 

Yıllık azalış %17,77 ile tütün ürünleri alt sektöründe gerçekleşti. 

Buna karşılık ana metaller %56,29, metal cevherleri %48,97, kağıt 

ve kağıt ürünleri %34,94 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler 

oldu. 
 

Aylık en fazla azalış %2,34 ile metal cevherleri endeksinde 

gerçekleşti 
 

Aylık en fazla azalış; %2,34 ile metal cevherleri, %1,73 diğer mamul 

eşyalar, %1,21 elektrik, gaz ve üretim alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna 

karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %10,71, tütün ürünleri %7,74, ana 

metaller %6,48 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. 
 

Kaynak: www.tuik.gov.tr   

 

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

