
 
SAYI: 72           BULANCAK TİCARET VE SANAYİ ODASI YAYIN ORGANI   EKİM 2021 

 
 

Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun 
 

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve 

kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun. 
 

Giresun Oda-Borsa Müşterek Toplantısı 
 

 
 

Giresun Oda-Borsa Müşterek Toplantısı; Giresun Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde, Bulancak Ticaret ve 

Sanayi Odası ve Giresun Ticaret Borsası’nın katılımlarıyla gerçekleştirildi. 
 

 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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Toplantıya Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan ÇAKIRMELİKOĞLU, Giresun Ticaret 

Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza BÖLÜK, Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali 

FATOĞLU, Meclis Başkanı Mümtaz BEKCİ, yönetim kurulu üyeleri ve genel sekreterler katıldı. 
  

Ortak Oda-Borsa toplantısında konuşan Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, İlin yeni 

yatırımlara dolayısıyla Giresun Güney Çevre Yolunun yapımı, Giresun Limanında ki sürecin sağlıklı bir şekilde 

düzenlenmesi ve Espiye-Tirebolu arasında kurulması planlanan 3. Organize Sanayi Bölgesi’nin yatırım programına dahil 

edilmesine ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı. 
  

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fatoğlu, Giresun’un önünde set gibi duran Karadeniz 

Sahil Yolu sorununun çözümü açısından Güney Çevre Yoluna ihtiyaca vurgu yaptı ve “Şu an Giresun’un ikinci OSB’si 

olan Bulancak Organize Sanayi Bölgesi faaliyette olan 15 işletmede toplam 2200 istihdam sağlanmaktadır. 42 parselin 

yüzde 95’i doluluk oranına ulaşmış ve şu an tahsis bekleyen iki parsel bulunmaktadır. Göstergeler ortaya koymakla 

birlikte Giresun’un yeni bir Organize Sanayi Bölgesine ihtiyacı vardır. Şu an bölge olarak ara eleman sorunu 

yaşamaktayız, buna yönelik çözüm ve meslek liselerinin özendirilmesini bekliyoruz.” 
  

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu ise, vilayet olarak ulaşım altyapısı 

konusunda yatırım beklentisi bulunduğuna ve öncelik sıralamasında Güney Çevre Yolunun acil ihtiyaç olduğuna vurgu 

yaptı. Çakırmelikoğlu, Samsun-Sarp demiryolu projesinin de önemine değindi ve “Giresun’un birinci Organize Sanayi 

Bölgesinde 41 parselden 36’sı faaliyette, 3 işletme kapalı ve bir işletme ise boş, bir parsel tahsis beklemekte ve toplam 

2100 istihdam sağlanmaktadır. Yani Giresun birinci ve ikinci OSB hedeflenen doluluk oranına ulaşmıştır. Bu bakımdan 

üçüncü ve hatta dördüncü OSB Giresun için ihtiyaçtır. Bu doğrultuda şehrimizin doğu yakasına ilgili bakanlıkça (Espiye-

Tirebolu arası ile Görele (Çavuşlu)-Eynesil arası) iki ayrı bölgede OSB alanları tasarlanmıştır. Espiye-Tirebolu arası OSB 

için yerel idareler yapılanmalarına başlamış ve (Giresun Ticaret ve Sanayi Odası) sorumluluk sahamızda bulunmasından 

dolayı bu girişime ortak olunmuştur. Yine Görele-Eynesil arası OSB için bölge yerel idarelerinin yapılanması halinde 

ortak olma kararımız bulunmaktadır. Ayrıca ilimizin genel sorunlarının yanında sektörel sorunları da mevcuttur, bunları 

ara ara ilgili makamlar ile paylaşmaktayız ve bugün özet şekilde sizlerin kanaatlerine sunmayı planlamaktayız.” 
  

Toplantıda, Giresun adına ve uluslararası karayolu ağının bileşenlerinden olması için projelendirilen Giresun Güney 

Çevre Yolu’na vurgu yapıldı. Ortak toplantıda öne çıkan konular ise şu şekilde; 

  

* Giresun Güney Çevre Yolunun bölge ekonomisine ve imarına sağlayacağı katkı. Bu projenin ivedilikle faaliyete 

geçirilmesi için çalışma yapılması. 

  

* Samsun-Sarp Demiryolu yatırımının bölgemiz ve ülkemizin ticari ve sosyal yaşamına sağlayacağı faydalar kapsamında 

projenin acilen hayata geçirilmesi. 

* Ara eleman sorununun çözümüne katkı sağlayacak meslek liselerinin özendirilmesi ve staj kapsamında olan meslek 

liselilerinin devlet teşviki ile özendirilmesi. 

  

* Ticari faaliyet yürüten ulusal ölçekteki internet sitelerinin 5. ve 6. bölge teşvik kapsamında bulunan vilayetlerden satış 

ve üretim yapan işletmelere yönelik komisyon ücretlerinde devlet katkısı/desteğinin sağlanması. 

  

* Pandemi dönemiyle serbest piyasada yaşanan daralma kapsamında kamuya ait borçlarda yapılan yapılandırmaların en 

az beş yıl vadeli faizsiz taksitlendirilmesi. 

  

* Devlet garantörlüğünde yer alan alacak sigortasının işletmelerin finansa erişiminde teminat kapsamına alınması. 
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Akıllı KOBİ Platformu Tanıtımı 
 

 
 

Akıllı KOBİ Platformu hayata geçti. Dijital dönüşümünü gerçekleştirmek ve işini dijitale taşımak isteyen tüm KOBİ’leri Akıllı 

KOBİ’ye bekliyoruz. http://www.akillikobi.org.tr   

@TOBBiletisim @Visa_TR @akillikobiorgtr 
 

Brexit sürecinde Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği Arasında Taşımalar 

Hakkında Güncelleme 
 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 01.10.2021 tarih ve 47154870-250-8875 sayılı yazısı. 
  

İlgi kayıtlı yazıda, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliğinden (IRU) alınan 22 Eylül 2021 tarih ve CAD/GE7739/ELB 

sayılı yazı ile TIR Karnesi Hamillerinin dikkatine sunulmak üzere, Brexit süreci ile Avrupa Birliği'nden ayrılan Birleşik Krallık 

(İngiltere) gümrük prosedürlerindeki güncellemeler paylaşılmıştır. 
  

Bu çerçevede; tam gümrük beyan ve kontrolleri daha önce duyurulduğu üzere 1 Ocak 2022 itibariyle başlayacaktır. İthalatlarda 

Emniyet ve Güvenlik Beyanı şartı 1 Temmuz 2022 itibariyle yürürlükte olacaktır. İhracatlar da Emniyet ve Güvenlik beyanı 

şartında bir değişiklik olmayıp 1 Ekim 2021 itibariyle yürürlükte olacaktır. İşlemlerin yürürlük takvimi aşağıdaki şekilde 

gerçekleşecektir: 
  

1 Ekim 2021 itibariyle uygulanacak olan Bitki Sağlık Kontrolüne (SPS) tabii yüklerdeki ön bildirim zorunluluğu 1 Ocak 2022 

olarak güncellenmiştir. 
  

1 Ekim 2021 itibariyle uygulanacak olan yeni getirilen İhracat Sağlık Belgeleri / Sertifikaları zorunluluğu 1 Temmuz 2022 

olarak güncellenmiştir. 
  

1 Ocak 2022 itibariyle uygulanacak olan sınır kontrol noktalarındaki SPS'e tabii yüklere yönelik fiziki ve Bitki Sağlığı Sertifika 

kontrolleri, 1 Temmuz 2022 olarak güncellenmiştir. 
  

1 Ocak 2022 itibariyle uygulanacak olan İngiltere'ye ithalatlarda, Emniyet ve Güvenlik Beyannamesi sunma zorunluluğu                                      

1 Temmuz 2022 olarak güncellenmiştir. 
  

İngiltere çıkışlarda, EXS (bir çıkış özet beyannamesi) sunulması 1 Ekim 2021 itibariyle zorunlu olacaktır. 
  

İngiltere'ye ithalatlarda, ENS (giriş özet beyannamesi 1 Temmuz 2022 itibariyle zorunlu olacaktır. 
  

Daha fazla bilgiye https://www.gov.uk/government/news/government-sets-out-pragmatic-new-timetable-for-

introducing-border-controls  internet adresinden ulaşabilirsiniz. 
  

http://www.akillikobi.org.tr/
https://www.gov.uk/government/news/government-sets-out-pragmatic-new-timetable-for-introducing-border-controls
https://www.gov.uk/government/news/government-sets-out-pragmatic-new-timetable-for-introducing-border-controls


EKİM 2021     BULANCAK TİCARET VE SANAYİ ODASI YAYIN ORGANI   SAYFA 4 

 

Taşımacıların sorumluluğu kapsamında İngiltere'den çıkış yapacak aşağıdaki yük hareketlerinde EXS zorunludur: 
  

Transit işlemler (Ortak Transit Sözleşmesi veya TIR Sözleşmesi) kapsamında eşya hareketi; 
  

AB taşımacılık kuralları kapsamında hareket eden boş palet, konteyner, taşıtlar 
  

Yükün geçici depolandığı durumlardaki belirli kategoriler. 
  

İngiltere'den çıkış yapacak yükler için ihracat beyannamesinin emniyet ve güvenlik bilgisini içermesi gerekli olup, taşımacılar 

(veya ihracatçıları/acenteleri) ilk olarak bu bilginin ihracat beyannamesinde bulunduğundan emin olmak zorundadır. Eğer 

ihracat beyannamesinde bu veri eksik ise, taşımacı hareket etmeden önce EXS'in düzgün şekilde sunulmasını sağlamak 

zorundadır. 
  

İngiltere'den çıkışlarda, EXS karayolu taşımalarında hareketten 1 saat öncesine kadar, kısa deniz yolculukları için- limandan 

çıkmadan 2 saat öncesine kadar gönderilmelidir. EXS beyanı dahil olarak İhracat beyannameleri, Ulusal İhracat Sistemi 

(National Export System – NES) tabanlı olan HMRC Customs of Import and Export Freight (CHIEF) uygulaması üzerinden 

yapılır. Taşımacıların kendilerinin de EXS beyannamesi verme imkanları olsa da CHIEF erişimlerinin olması gereklidir 

(başvuru için: https://www.gov.uk/guidance/apply-to-access-customs-handling-of-import-and-export-freight-c1800) Bu 

nedenle, çoğu taşımacının, EXS beyanlarını göndermek için gümrük komisyoncularının hizmetlerini kullanma ihtiyacı 

duyacağı anlaşılmaktadır. 
  

Bu konuda, üyelerimize, İngiltere'deki TIR Kefil Kuruluşu olan RHA tarafından RHA aracılık hizmetlerinin 

(https://www.rhacustoms.co.uk/) taşımacılara sunulabileceği konusunda bilgilendiriyoruz. İngiltere'de hizmet sunan tüm 

Gümrük acentelerinin tam listesine https://www.gov.uk/guidance/list-of-customs-agents-and-fast-parcel-operators 

internet adresinden ulaşılabilmektedir. 
  

İngiltere gümrük idaresine bir ihracat beyanının nasıl doldurulup gönderileceğine dair daha fazla bilgi 

https://www.gov.uk/guidance/find-out-when-to-make-an-exit-summary-declaration  internet adresinden temin edilebilir. 
 
 

İngiltere – Avrupa Birliği arasındaki TIR Karnesi kapsamında yapılan taşımalara ilişkin olarak son dönemde artan 

sorunların önlenmesi amacıyla Calais ve Dunkerque gümrük idarelerinde gümrük memurlarına yönelik olarak IRU 

tarafında eğitimler düzenlenmiştir. Buna rağmen artan eksik işlemli TIR Karnesi kapsamı taşımalarında sonradan bir 

takibat ile karşılaşmamak için TIR Karnesi Hamillerinin aşağıdaki konulara özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir: 
  

TIR Karnesi Hamilleri İngiltere'ye giriş yapmadan önce, AB gümrük bölgesi çıkışında (örneğin Calais'de) TIR Karnesi 

işlemlerinin tamamlandığından her zaman emin olmalılar, zira TIR Karnesi üzerinde ilgili mühürlerin eksik olması AB 

giriş/hareket gümrük idarelerince potansiyel olarak takibat açılmasına sebep olabilir. Bu nedenle, TIR Karnesi Hamilleri, 

Eurotunnel'e geçmeden veya gemiye binmeden önce zorunlu olarak TIR Karnelerini sınır kapısı gümrük makamlarına 

ibraz etmek zorundadırlar. 
  

TIR Karnesi Hamillerine, İngiltere'de başlayan TIR taşımalarında, AB gümrük sahasına geçilmeden önce; ellerinde olan 

TIR Karnelerini, en az, gerekli olan tüm taşıma belgeleri ve bilgileri (örneğin; MRN) ile birlikte bulundurmaları gerektiği 

hatırlatmalı. 
  

TIR Karnesi Hamilleri, karşılaşabilecekleri herhangi bir sorunda, sorun yaşandığı anda, ivedilikle TOBB’ ne hızlı çözüm 

sağlamaları için bilgi vermeliler. 
 

“ICC SME360X” KOBİ’ler için Çevre Üzerindeki Etkilerini Ölçme ve 

Değerlendirme Platformu 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 08.10.2021 tarih ve 34221550-050.99-9053 sayılı yazısı. 
  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altında faaliyet göstermekte olan Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) 

Türkiye Milli Komitesi, 1934 yılından bu yana, ülkemizde ICC'nin temsilciliğini üstlenmektedir. ICC'nin küresel ağı, 

100'den fazla ülkede 6 milyonun üzerindeki teşebbüs, ticaret odaları ve meslek birliklerini kapsamaktadır. 92 ülkede Milli 

Komitesi bulunan ICC'nin en etkili Milli Komitelerinden biri olan Türkiye Milli Komitesi güçlü ve köklü bir Milli Komite 

olarak uzun yıllardır faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye'nin önde gelen hukuk büroları, bankaları, firmaları, iş dünyası 

kuruluşları ve ticaret odaları dahil olmak üzere 250'den fazla üyeyi temsil etmektedir. ICC Türkiye Milli Komitesi, Türk  
 

https://www.gov.uk/guidance/apply-to-access-customs-handling-of-import-and-export-freight-c1800
https://www.rhacustoms.co.uk/
https://www.gov.uk/guidance/list-of-customs-agents-and-fast-parcel-operators
https://www.gov.uk/guidance/find-out-when-to-make-an-exit-summary-declaration
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iş dünyasının uluslararası çalışmalarına katkı sağlamak hedefiyle, başta tahkim, bankacılık, gümrük, rekabet, dijitalleşme, 

fikri mülkiyet ve dış ticaret olmak üzere ICC'nin faaliyet gösterdiği alanlarda faaliyetlerini sürdürmektedir. 
  

ICC'nin bir girişimi olarak, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) İş Dünyası Forumu'yla eş zamanlı olarak 

SME360X Platformunun açılışı yapılmıştır. KOBİ'ler için Çevre Üzerindeki Etkilerini Ölçme ve Değerlendirme 

Platformu; KOBİ'lerin dijital ekonomiye dahil edilmesi ve büyümelerine, ticaret yapmalarına ve dirençli olmalarına 

yardımcı olmayı amaçlamaktadır. SME360X; KOBİ'lerin çevre üzerindeki etkilerini ölçmeleri ve değerlendirmeleri için 

dijital bir değerlendirme aracıdır. Bir KOBİ, temel ortam verilerini SME360X'e girdikten sonra, platform otomatik olarak 

küresel bir kıyaslama sistemine dayalı olarak tahmini bir sürdürülebilirlik puanı ve değerlendirme sağlamaktadır. 
  

KOBİ'lerin daha çevreci ve daha rekabetçi olmasını amaçlayan SME360X platformunun tanıtım broşürü 

http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-brochuresep2021_iccsme360x%20(3%20sayfa).pdf 

linkinde yer almaktadır. 
 

Port Sudan Limanı'nın ve Hartum'a Bağlanan Karayolunun Kapanması 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 08.10.2021 tarih ve 84403118-720- 9069 sayılı yazıda, Ticaret 

Bakanlığı'nın 07.10.2021 tarihli ve 67974125 sayılı yazısına atfen; Doğu Sudan'ın Beja Kabileleri üyelerinin, 

bölgedeki siyasal otorite boşluğu ve kötü ekonomik koşulları protesto etmek için Port Sudan Limanı'ndaki 

faaliyetlerin durmasına sebebiyet verecek şekilde bir isyan başlattıkları bildirilmektedir. Anılan isyan çerçevesinde, 

Hartum'a bağlanan anayolu kapattıkları ve söz konusu limanın kapanmasından önce limana indirilmiş konteynerlerin 

gümrük işlemlerinin gerçekleştirilememesi nedeniyle büyük miktarlarda demuraj masraflarının oluştuğu 

bildirilmektedir. 
  

Yazıda devamla, ihracatçılarımızın, mal teslimi yapan acentalar ile mücbir sebep durumundan dolayı yeniden bir 

değerlendirme yapılmasını talep etmelerinde ve Sudan'daki durumu takip ederek yükleme yapmalarında fayda 

görüldüğü belirtilmektedir.  
 

Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı 
 

Giresun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nden iletilen 08.10.2021 tarih ve E-80514378-435.99-00067989127 sayılı 

yazıda, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 06.10.2021 tarihli ve E-42352526-435.99-00067952892 

sayılı yazısına atfen; Sebze ve meyve zayiatının azaltılması için soğuk zincir oluşturulmasını temin etmek amacıyla 

Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında yürütülen çalışmalar sonucunda, Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, 

komisyoncu meslek mensupları ile sebze ve meyve taşımacılığı yapan lojistik firmalarının desteklenmesi 

kapsamında “Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı” yürürlüğe konulduğu, 
  

Söz konusu destek programı kapsamında, “Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, sebze ve meyve zayiatını azaltmak 

üzere soğuk zincir oluşturmaları sürecinde, finansal kiralama yöntemiyle temin edecekleri, yerli malı ve yeni soğuk 

hava ünitesi ve/veya soğutucu frigorifik kasa/ünite yatırımları için finansal kiralama faiz/ kâr payı masraflarına katkı 

sağlanması.” amaçlanmakta olduğu ve desteğe başvuru www.kosgeb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılabildiği 

belirtilmektedir. 
 

İran'a Ait Eyalet Tanıtım Kartları 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 11.10.2021 tarih ve 84403118-720- 9149 sayılı yazıda, Ticaret 

Bakanlığı'nın 08.10.2021 tarih ve 68038150 sayılı yazısı ve Tahran Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen bir 

yazıya atfen; İran'da bulunan 31 eyaletin (Ostan) tamamı için Tebriz ve Urumiye Ticaret Ataşeliklerimizin de 

katkılarıyla, Ostan (İran Eyaleti) Tanıtım Kartları oluşturulduğu ifade edilmektedir. 
  

Ostan Tanıtım Kartları'nda her bir eyaletin nüfusu, sosyoekonomik gelişmişlik seviyesi, sanayi bölgeleri, hizmet 

sektörleri, dış ticaretindeki önde gelen ürün ve ülkeler bulunmakta olup kartların İran'daki yatırımcılarımızın 

çalışmalarını kolaylaştırması, eyaletlere yatırım veya iş seyahati yapmak isteyenler için genel bir perspektif 

vermesinin hedeflendiği belirtilmektedir. Söz konusu kartlara https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/guney-

asya/iran/raporlar/musavirlik-raporlari  adresinden ulaşılabilir. 
 

http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-brochuresep2021_iccsme360x%20(3%20sayfa).pdf
http://www.kosgeb.gov.tr/
https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/guney-asya/iran/raporlar/musavirlik-raporlari
https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/guney-asya/iran/raporlar/musavirlik-raporlari
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İslamabad - Tahran - İstanbul (İTİ) Ulaştırma Koridoru 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 14.10.2021 tarih ve 47154870-250- 9299 sayılı yazıda;  Pakistan yakın geçmişte 

TIR Sözleşmesine katılmış olup, bu sayede TIR Karnesi kapsamında Pakistan hareket ve varışlı taşımalar yapılması imkânı 

sağlandığı, 
  

Pakistan-İran-Türkiye güzergâhında ilerleyen İslamabad-Tahran-İstanbul (İTİ) karayolu ulaştırma koridoru, 08.10.2021 tarihinde 

TIR Karnesi kapsamında yapılan 2 adet taşıma ile birlikte hayata geçirildiği, 
  

Söz konusu koridor özellikle zaman ve maliyet bakımından büyük avantajlar sağlamaktadır. Oluşturulan koridor, ortalama 1 ay süren 

denizyolu seferi teslim süresini 8 ila 12 güne düşürecek ve aynı zamanda dünya genelinde yaşanan konteyner kısıtlılığının yarattığı 

maliyet artışı ve teslimatta gecikme sorunundan kaçınılmasını da sağlayabileceği, 
  

Diğer taraftan oluşturulan koridor, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) isimli proje ile birlikte kullanıldığında, yakın gelecekte 

Çin Halk Cumhuriyeti ile ülkemiz arasındaki yük akışı için de bir alternatif bir güzergâh oluşturabileceği ifade edilmektedir. 
 

Helal Belgelendirme Destekleri 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 14.10.2021 tarih ve 84990428-045.99-9310 sayılı yazıda, Helal Akreditasyon 

Kurumu Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından Birliğe iletilen 29.09.2021 tarih ve 67556678 sayılı "Helal Belgelendirme 

Destekleri" konulu yazıya atfen; dünya genelinde helal belgelendirmesi alanında güvenilir bir akreditasyon mekanizması kurulması, 

ihracatçıların pazara güvenilir ürünlerle girmesi ve "Türk Malı" ibareli ürünlerin itibar kazanmasını teminen yapılan çalışmalar 

neticesinde Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite helal belgeleri, Ticaret Bakanlığı'nın 2014/8 sayılı "Pazara Giriş 

Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar"ı kapsamına alındığı ifade edilmektedir. 
  

Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş kurum ve kuruluşların listesine Ticaret Bakanlığı'nın pazara giriş 

desteklerine ilişkin internet adresinden (https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/tebligbazinda-destek-mevzuati/2014-8-

sayili-pazara-giris-belgelerinin-desteklenmesine-iliskin-karar/destek-1-pazara-giris-belgeleri)   erişim sağlanabilmektedir. 
 

Giresun Üniversitesi Bulancak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'ndan Odamızı Ziyaret 
 

 
 

Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Oktay KARAMAN 

başkanlığında akademik personelden oluşan heyet 18 Ekim 2021 tarihinde Odamızı ziyaret ettiler. Yapılan görüşmede Bulancak 

Ticaret ve Sanayi Odası-Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu işbirliği hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. Ayrıca 2. OSB’de 

devam eden çalışmalar ve yatırımcı süreçleriyle ilgili bilgiler verildi. 
 

https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/tebligbazinda-destek-mevzuati/2014-8-sayili-pazara-giris-belgelerinin-desteklenmesine-iliskin-karar/destek-1-pazara-giris-belgeleri
https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/tebligbazinda-destek-mevzuati/2014-8-sayili-pazara-giris-belgelerinin-desteklenmesine-iliskin-karar/destek-1-pazara-giris-belgeleri
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Tek Pazar Programı – Ortak Küme Girişimleri (EUROCLUSTERS) Çağrısı 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen “Tek Pazar Programı – Ortak Küme Girişimleri (EUROCLUSTERS) Çağrısı” 

ile ilgili 18.10.2021 tarih ve 34221550-050.99-9415 sayılı yazı aşağıdaki linkte yer almaktadır. 
 

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

T%C3%BCrkiye%20Odalar%20ve%20Borsalar%20Birli%C4%9Fi'nin%2018.10.2021%20tarih%20ve%2034221550-

050.99-9415%20say%C4%B1l%C4%B1%20yaz%C4%B1s%C4%B1.pdf  
 

Gürcistan - Rusya Sınırındaki İnşaat Çalışmaları 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 18.10.2021 tarih ve 84403118-720-9418 sayılı yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın 

15.10.2021 tarih ve 68191325 sayılı yazısı ve Tiflis Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin 07.10.2021 tarihli ve 67993330 sayılı 

yazısına atfen; Gürcistan Dışişleri Bakanlığından Tiflis Büyükelçiliğine iletilen 06.10.2021 tarihli notada özetle, Gürcistan - 

Rusya arasındaki Zemo-Larsi gümrük geçiş noktasının Rusya tarafında gerçekleştirilen inşaat çalışmaları nedeniyle Rusya'nın 

yeterli sayıda yük taşıtının geçiş işlemini gerçekleştiremediği bildirilerek Türk nakliye firmalarının alternatif gümrük geçiş 

noktalarını (Tsiteli Khidi - Siniq Korpu 'Kırmızı Köprü' ve/veya Lagodekhi - Mazimchay) kullanmalarının tavsiye edildiği 

belirtilmektedir. 
  

Söz konusu notada yer verilen hususların Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna TURAGAY'ın 8 Ekim 2021 tarihinde İzmir'de 

Gürcü ve Azerbaycanlı muhataplarıyla yaptığı toplantıda gündeme getirildiği, söz konusu görüşmeler çerçevesinde 

Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Safar MEHDİYEV'in, Gürcistan'dan Rusya'ya geçişte yaşanan sorunların 

çözümüne yardımcı olmak adına Azerbaycan Cumhuriyeti olarak Türk taşımacıların ve ihracatçıların Gürcistan yerine 

Azerbaycan rotasını kullanmaları hususunda gerekli yardımı ve desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade ettiği 

bildirilmektedir. 
  

Ayrıca söz konusu hususun, Ticaret Bakanlığımız tarafından Rus yetkili makamlarıyla yapılan ve yapılacak olan toplantılarda 

da gündeme getirilmekte olduğu ifade edilmektedir. 
 

Yurt İçi Fuar Duyuruları 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 19.10.2021 tarih ve 81555272-120.03.01-9442 sayılı yazıda; 2022 Yılı Ana 

Fuar Takvimi’nin 18 Ekim 2021 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin internet sayfasında 

yayımlandığı belirtilmektedir. 
  

Ayrıntılı bilgiye https://www.tobb.org.tr/FuarlarMudurlugu/Sayfalar/AnaSayfa.php adresinden ulaşılabilmektedir. 
 

NAFEZA Sistemi 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 20.10.2021 tarih ve 61828824-100-9512 sayılı yazıda, Mısır 

Başkonsolosluğu'nun 02.04.2021 tarihli ve 42 sayılı yazısına atfen; Ekte bir örneği sunulan 02.04.2021 tarihli, Birliğimize 

08.10.2021'de iletilen ilgi yazıda, Mısır'ın uygulamaya koyduğu Advanced Cargo Information System (ACI) hakkındaki tüm 

bilgilere www.nafeza.gov.eg adresi üzerinden erişilebileceği bildirilmektedir. 
 

Pazarlama ve Satış Eğitimi 
 

    
 

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de yaşanan Koronavirüs (COVID-19) Salgını döneminde ara verilmek 

durumunda kalınan üye eğitimlerine başlandı. 
 

21 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 13:00 te Odamız ev sahipliğinde konferans salonumuzda Odamız üyelerine yönelik 

“Pazarlama ve Satış Eğitimi” düzenlendi. Emine Fatoğlu Topkaya’ nın eğitimci olarak katıldığı eğitime, bilgilendirme 

sonrası soru- cevap şeklinde devam edildi. 
 

http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-T%C3%BCrkiye%20Odalar%20ve%20Borsalar%20Birli%C4%9Fi'nin%2018.10.2021%20tarih%20ve%2034221550-050.99-9415%20say%C4%B1l%C4%B1%20yaz%C4%B1s%C4%B1.pdf
http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-T%C3%BCrkiye%20Odalar%20ve%20Borsalar%20Birli%C4%9Fi'nin%2018.10.2021%20tarih%20ve%2034221550-050.99-9415%20say%C4%B1l%C4%B1%20yaz%C4%B1s%C4%B1.pdf
http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-T%C3%BCrkiye%20Odalar%20ve%20Borsalar%20Birli%C4%9Fi'nin%2018.10.2021%20tarih%20ve%2034221550-050.99-9415%20say%C4%B1l%C4%B1%20yaz%C4%B1s%C4%B1.pdf
https://www.tobb.org.tr/FuarlarMudurlugu/Sayfalar/AnaSayfa.php
http://www.nafeza.gov.eg/
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Birleşik Krallık'a İhracatta Karşılaşılan İhracat Engellerinin İhracat Performansı 

Üzerindeki Etkisi Üzerine Yürütülen Anket Çalışması 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 22.10.2021 tarih ve 61828824-100-9600 sayılı yazıda, 27.09.2021 tarihli ve 8681 

sayılı yazıları ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 18.10.2021 tarihli e-postasına atfen; Birleşik Krallık'a ihracat yapan firmaların, 

ihracatta karşılaştığı engellerin ihracat performansı ile arasındaki ilişkinin bir anket çalışması ile ortaya konulmasının amaçlandığı 

ifade edilerek, ankete ilişkin bilgilendirme yapıldığı, 
  

Bu defa ilgi (b)'de kayıtlı e-postada, anket çalışmasının tamamlanma süresinin 15 Kasım 2021 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmiştir. 
  

E-postada devamla, anketin işletme yöneticisi ya da ihracat birim sorumlusu tarafından değerlendirilerek, en uygun olan cevabın 

işaretlenmesi talep edilmektedir. Ayrıca, anket soruları üzerinden güvenilir sonuçlara ulaşılabilmesi için cevapların gerçeği yansıtır 

nitelikte ve eksiksiz olmasının gerektiği vurgulandığı, 
  

Bu itibarla, https://anketler.ticaret.gov.tr/index.cfm?ID=95 uzantısından erişilebilecek anket çalışmasına katılımın artırılması için, 

tekrar duyuru yapılması istenmiştir. 
 

Not-1: Cevaplar toplu olarak değerlendirileceğinden lütfen isim ve iletişim bilgilerini belirtmeyiniz. 
 

Not-2: Firefox veya Google Chrome kullanarak anket sorularını görüntüleyebilirsiniz. 
 

Not-3:Çalışma ile ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda sakalsize@ticaret.gov.tr e-posta adresine tüm sorularınızı 

iletebilirsiniz. 
 

Kriz Yönetimi ve İkna Eğitimi 
 

   
 

27 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 15:00’te Odamız ev sahipliğinde konferans salonumuzda meclis üyelerimize yönelik “Kriz 

Yönetimi ve İkna Eğitimi” düzenlendi. Emine Fatoğlu Topkaya’ nın eğitimci olarak katıldığı eğitime, bilgilendirme sonrası soru- 

cevap şeklinde devam edildi. 
 

Tacikistan'da Gerçekleştirilebilecek Yatırımlar 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 28.10.2021 tarih ve 34221550-720-9771 sayılı yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın 

26.10.2021 tarih ve 68549493 sayılı yazısına atfen; 11-13 Ekim 2021 tarihleri arasında Duşanbe'de gerçekleştirilen Türkiye-

Tacikistan Karma Ekonomik Komisyon 11. Dönem Toplantısı kapsamında, Tacik tarafınca, 2023 yılı itibarıyla ham madde ihracının 

yasaklanarak ürünlerin ithal ikameci anlayış çerçevesinde ülkede işlenmesinin hedeflendiği, Tacikistan'ın ana gelir kaynaklarından 

işlenmemiş alüminyum ve pamuk satışlarının önümüzdeki dönemde azaltılarak, söz konusu ürünlerin Tacikistan'da işlenmesine 

yönelik bir strateji geliştirileceği ve bu çerçevede özellikle pamuk ve alüminyum işleme sahalarında Türk yatırımlarının beklendiği 

ifade edilmektedir. 
  

Yazıda ayrıca, Tacik tarafınca tekstil, tarım/seracılık, işlenmiş gıda üretimi, hastane ekipmanı ve ilaç üretimi gibi sektörlerde de 

ülkemizden yatırımcı beklendiği ifadelerine yer verilmektedir. 
 

 
 

ÜNVANI 

ÇAKMAKOĞLU TARIM VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

CİHANGİR KERESTECİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BULANCAK ŞUBESİ 

ESİN AYAKKABI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

SINIRLI SORUMLU PİRAZİZ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ 
 

EKİM 2021 AYINDA ODAMIZDAN KAYDI SİLİNEN FİRMALAR 
 

ÜNVANI 

OLGA KIROĞLU KIROĞLU TİCARET 

EKİM 2021 AYINDA ODAMIZA KAYIT OLAN FİRMALAR

https://anketler.ticaret.gov.tr/index.cfm?ID=95
mailto:sakalsize@ticaret.gov.tr
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Tüketici Fiyat Endeksi, Ekim 2021 
 

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %19,89, aylık %2,39 arttı 
 

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

%2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,75, bir önceki yılın 

aynı ayına göre %19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,09 artış 

gerçekleşti. 
 

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

değişim gösterdi 
 

Yıllık en düşük artış %5,29 ile haberleşme grubunda gerçekleşti. Bir 

önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar 

sırasıyla, %7,88 ile alkollü içecekler ve tütün, %8,08 ile giyim ve 

ayakkabı ve %13,12 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir 

önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise 

sırasıyla, %27,41 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %25,23 ile lokanta 

ve oteller ve %23,03 ile ev eşyası oldu. 
 

Aylık TÜFE'ye göre 9 ana grup daha düşük, 3 ana grup daha 

yüksek değişim gösterdi 
 

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ekim ayında en az artış 

gösteren ana gruplar %0,17 ile eğitim, %0,51 ile eğlence ve kültür ile 

haberleşme oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Ekim ayında artışın yüksek 

olduğu gruplar ise sırasıyla, %7,56 ile giyim ve ayakkabı, %5,97 ile 

alkollü içecekler ve tütün ve %2,43 ile ulaştırma oldu. 
 
 

Ekim 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 46 maddenin 

ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 38 maddenin ortalama 

fiyatında değişim olmadı. 331 maddenin ortalama fiyatında ise artış 

gerçekleşti. 
 

 
 

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %18,50, aylık 

%1,85 arttı 
 

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

TÜFE'de 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,85, bir önceki 

yılın Aralık ayına göre %14,73, bir önceki yılın aynı ayına göre 

%18,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,25 artış gerçekleşti. 
 

 
 

Kaynak: www.tuik.gov.tr  

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ekim 2021 
 

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %46,31, aylık 

%5,24 arttı 
 

Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %5,24, 

bir önceki yılın Aralık ayına göre %37,34, bir önceki yılın aynı ayına 

göre %46,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %36,20 artış gösterdi. 
 

 

Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Ekim 2021 

 
 

 

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

 

 
 

Sanayinin dört ana sektöründen imalat yıllık %45,94 arttı+ 

 

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş 

ocakçılığında %32,25, imalatta %45,94, elektrik, gaz üretimi ve 

dağıtımında %53,37, su temininde %32,40 artış olarak gerçekleşti. 

 

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %53,20, dayanıklı 

tüketim malında %29,13, dayanıksız tüketim malında %31,47, enerjide 

%72,63, sermaye malında %26,72 artış olarak gerçekleşti. 

 

Sanayinin dört ana sektöründen imalat aylık %5,37 arttı 

  

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş 

ocakçılığında %4,50, imalatta %5,37, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında 

%4,61, su temininde %2,01 artış olarak gerçekleşti. 

 

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %5,34, dayanıklı 

tüketim malında %3,17, dayanıksız tüketim malında %3,25, enerjide 

%9,33, sermaye malında %3,99 artış olarak gerçekleşti. 
 

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 21 alt sektör daha düşük, 8 alt sektör daha 

yüksek değişim gösterdi 
 

Yıllık en düşük artış; %10,26 ile giyim eşyası, %12,31 ile deri ve 

ilgili ürünler, %12,79 ile diğer mamul eşyalar olarak gerçekleşti. 

Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %130,59, ana metaller 

%91,22, ham petrol ve doğal gaz %85,45 ile endekslerin en fazla 

arttığı alt sektörler oldu. 
 

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 21 alt sektör daha düşük, 8 alt sektör 

daha yüksek değişim gösterdi 
 

Aylık en düşük artış; %0,17 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, 

%1,56 ile giyim eşyası, %2,01 ile su ve suyun arıtılması ve dağıtılması alt 

sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri 

%20,85, tütün ürünleri %19,38, kimyasallar ve kimyasal ürünler %7,96 ile 

endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. 
 

Kaynak: www.tuik.gov.tr   

 

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

