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Türkiye100 Programı 
 

 
 

Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerini belirlediğimiz TOBB Türkiye 100 Programı’nın başvuru tarihi yoğun talep üzerine 

30 Nisan 2021 tarihine kadar uzatıldı. Siz de yeni müşterilere ulaşmak ve başarınızı tescillemek istiyorsanız hemen başvurun. 

Başvuru ve detaylar: https://turkiye100.tobb.org.tr 

@vfisortagim @tepav @tobbetum @Turkiye_100 
  

İşveren ve İşveren Vekilinin İSG Eğitim Rehberi 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gönderilen yazıda, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Genel Müdürlüğü'nce 29.06.2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 

"İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik" in 

ikinci maddesi kapsamındaki işveren veya işveren vekillerine yönelik yapılacak iş sağlığı ve güvenliği eğitim programları için 

kaynak olarak "İşveren veya İşveren Vekilinin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Rehberi" hazırlandığı belirtilmektedir. 
  

Söz konusu Rehber ile Yönetmelik kapsamında eğitimi tamamlayarak işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini 

üstlenecek işveren ve işveren vekillerine, bu hizmetleri işyerinde yürütmeleri sırasında yol göstermesi amaçlanmıştır. 
  

Sınırlı sayıda basılan söz konusu rehberin PDF haline İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden 

https://ailevecalisma.gov.tr/media/65124/isverenvevekiliisgegitimrehberi.pdf ulaşılabilmektedir. 
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İstihdam Teşvikleri 2021 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gönderilen yazıda; 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4447 Sayılı Kanun'a eklenen maddeler ile yeni istihdam teşvikleri 

getirilmiş ve mevcut maddelere yapılan düzenlemeler ile bir kısım istihdam teşviklerinin ise süresinin uzatıldığı bildirilmiştir. 
 

Buna göre ülkemizde halihazırda uygulaması devam eden; 
 

-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 7, 

-4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda 8, 

-4857 sayılı İş Kanununda 1, 

-5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunda 1, 

-5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununda 1, 

-2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda 1, 

-3294 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda 1, 

-6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda 1, 
 

olmak üzere toplamda 21 prim teşvik, destek ve indirim uygulaması bulunmaktadır. 
 

Söz konusu prim destek ve indirim uygulamalarının yasal dayanaklarına, açıklamalarına, başlangıç ve bitiş tarihlerine, 

yararlanma şartlarına ve teşvik tutarlarına, SGK tarafından hazırlanan sunuma http://www.bulancak-

tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-SGK%20Te%C5%9Fvikleri%202021.pdf erişim sağlayabilirsiniz.   
 

Brexit-Ortak Transit Rejimi ve Teminat Uygulamaları 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gönderilen yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı'nın yazısına atfen, Birleşik Krallığın 1 Ocak 

2021 tarihi itibariyla Ortak Transit Sözleşmesine ayrı bir Akit Taraf olacağı için söz konusu ülkeye/ülkeden yapılacak 

taşımalarda AB-Birleşik Krallık sınırında NCTS'de ayrıca bir sınır geçiş işlemi yapılması gerekeceğinden, 01.01.2021 tarihi 

itibarıyla ülkemizden başlayan ve varış ülkesi Birleşik Krallık olan ortak transit beyannamelerinde anılan ülkeye ilk giriş 

idaresinin transit idaresi olarak beyan edilmesi gerektiğinden bahisle gerekli tedbirlerin alınmasını teminen üyelerimizin 

bilgilendirilmesi istenilmiştir. 
  

Ancak, T.C. Ticaret Bakanlığı'na ulaşan bilgilerden, Birleşik Krallık varışlı bazı transit beyannamelerinde transit gümrük 

idaresinin seçilmediği ve bu nedenle IE050 (ATR_SND) (Beklenen Transit Kaydı) mesajının gönderilmediği anlaşılmıştır. 
  

Buna göre, Ortak Transit Sistemi kapsamındaki işlemlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini teminen, varış ülkesi Birleşik 

Krallık olan transit beyannamelerinde transit gümrük idaresinin beyan edilmesine titizlikle riayet edilmesi gerektiği 

belirtilmiştir.  
 

Cezayirli Sorunlu İthalatçı Firmalar 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gönderilen yazıda, Cezayir Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atfen, İhracatçı 

firmalarımızın ticari ilişkilerinde haksız şekilde sorun yaşadıkları aşağıda isimleri belirtilen Cezayirli ithalatçı kişi ve firmalar 

ile ticari münasebette bulunacak ve/veya bulunma ihtimali olan firmalarımızın ihtiyatlı olmaları hususunda 

bilgilendirilmelerinin yararlı olacağı belirtilmiştir. 
  

Cezayir'e ihracat yapan firmaların sorun yaşadığı kişi ve firmalar: 
  

-Sarl Rk International 

-Sarl Sarl Ufmatp Aziez Et Associes 

-Sarl Agro Alimentaire International Gafs Import Export 

-Sarl Senia Electrique 

-Benhaddou Boucif (Şahıs), (Adres: 14 Ilot 07 Zone Oued Tlelat/Oran) 
 

Tekstil, deri, Hazır Giyim ve Ayakkabı Sektörlerinde Faaliyet Gösteren KOBİ'ler ve 

Teknoloji Sağlayıcılar Arasında Ortaklıkların Desteklenmesi ELIIT Çağrısı Eğitim Programı 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gönderilen yazıda; Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ'lerin 

Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşması çerçevesinde, COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör kuruluş 

olarak yetkilendirilmiş olan KOSGEB tarafından ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde 

yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen, farkındalık oluşturma ve bilgilendirme 

çalışmaları yürütülmekte ve duyurular yapılmaktadır. 
 

http://www.bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-SGK%20Te%C5%9Fvikleri%202021.pdf
http://www.bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-SGK%20Te%C5%9Fvikleri%202021.pdf
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COSME Programı kapsamında; Tekstil, Deri; Hazır Giyim ve Ayakkabı (TDGA) Sektörlerinde Faaliyet Gösteren KOBİ'ler 

ve Teknoloji Sağlayıcılar Arasında Ortaklıkların Desteklenmesi ELIIT Çağrısı Eğitim Program duyurusu EK'te yer almaktadır. 
  

3-4 Mart 2021 tarihlerinde, duyurulan online eğitime http://cosme.kosgeb.gov.tr/ adresinden erişilmektedir. 
  

https://cosme.kosgeb.gov.tr/cosme-programi-eliit-konsorsiyumu-ikinci-teklif-cagrisi-icin-egitim-kayitlari-basladi/   
 

Staj Seferberliği 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gönderilen yazıda; T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve 

Birliğimiz arasında 8 Haziran 2020 tarihinde Yetenek Kapısı İş Birliği Protokolü imzalanmış olup bu kapsamda, 

T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından "Staj Seferberliği" programı başlatılmıştır. 
  

T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından oluşturulan stajyer havuzu aracılığıyla firmalar; adayların 

kişisel bilgilerini görmeden akademik, sosyal ve sportif başarılarından oluşan yetkinlik puanlarını baz alarak, liyakat 

esaslı ve şeffaf bir yöntemle staj teklifi sunabilmektedirler. 
  

Stajyer adayları, 22 Şubat - 22 Mart 2021 tarihleri arasında kariyerkapisi.cbiko.gov.tr linki üzerinden staj 

başvurularını yapabileceklerdir. Stajyer havuzu aracılığıyla adaylara ulaşmak isteyen firmaların, 

kariyerkapisi.cbiko.gov.tr linkinde yer alan "Stajyer Havuzu" bağlantısından stajyer kontenjanlarını güncellemesi 

önem arz etmektedir. 
 
 

Pakistan'a İhracatta Karşılaşılan Tarife Dışı Engeller 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gönderilen yazıda, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 

(YDSK) 6. Dönem Toplantısı'nın, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan eş başkanlığında, 13-14 Şubat 2020 tarihlerinde 

İslamabad'da gerçekleştirildiği ve söz konusu toplantıda, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak "Stratejik ve 

Ekonomik Çerçeve (SEÇ) ve Eylem Planı'nın imzalandığı bildirilmektedir. 
  

Toplam 71 maddeden oluşan eylem planı kapsamında yer alan "Ticaret ve Yatırımlar"a ilişkin eylemler T.C. Ticaret Bakanlığı 

koordinasyonunda takip edilmektedir. Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) 7. Dönem 

Toplantısı'nın, bu kez, iki ülke devlet başkanlarının katılımıyla 2021 yılı içerisinde ülkemizde gerçekleştirilmesi 

planlanmaktadır. 
  

SEÇ Eylem Planı'nın Ticaret alt başlığının 2. maddesi; "Elimination of Non-Tariff Barriers and strengtehening cooperation on 

TBT and SPS measures: Both sides have agreed in principle to eliminate Non-Tariff Barriers and strengthening cooperation 

on Technical Barriers to Trade (TBT) and Sanitay and Phytosanitary Measures (SPS) including collaboration between national 

accreditation bodies, accedited and/or authorized certification bodies, testing laboratories and centers" şeklindedir. 
  

Pakistan'a ihracat sırasında karşılaşılan "Tarife Dışı Engel" olarak bildirilebilecek hususların : kaan.gaffaroglu@tobb.org.tr 

iletilmesi hususunu Bilgilerinize sunarız. 

 

Öncelikli Ürün Listesi Tebliği 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gönderilen yazıda; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, yıllık ithalat tutarı 30 milyar 

doları bulan ürünlerin Türkiye'de üretilmesi amacıyla başlattığı Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, 

Türkiye'nin katma değerli üretiminin artırılması amacıyla 11'nci Kalkınma Planında belirlenen orta-yüksek ve yüksek teknoloji 

seviyesindeki odak sektörlerde yerli üretimin artırılması için özel destekler verildiği ifade edilmektedir. 
  

27 Şubat 2021 tarih ve 31408 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapı lmasına 

Dair Tebliğ" ile Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın kapsamı genişletilmiş olup, ilgili tebliğe                  

http://www.bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-%C3%96ncelikli%20%C3%9Cr%C3%BCn%20Listesi%20Tebligi.pdf 

linkinden erişebilirbiniz, 
 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gönderilen yazıda; 3 Şubat 2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe giren ''7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' 

ile ''6491 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda'' yapılan değişikliklere ilişkin kararlar bildirilmektedir. 
 

https://cosme.kosgeb.gov.tr/cosme-programi-eliit-konsorsiyumu-ikinci-teklif-cagrisi-icin-egitim-kayitlari-basladi/
http://www.bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-%C3%96ncelikli%20%C3%9Cr%C3%BCn%20Listesi%20Tebligi.pdf
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Arjantin ve Paraguay İhaleleri 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gönderilen yazıda; Arjantin ve Paraguay’da gerçekleşecek olan ihalelere yer 

verilmektedir. 
  

Söz konusu ihaleler hakkında detaylı bilgilere Arjantin için, www.tobb.org.tr internet adresi “Hizmetler” başlığı altındaki 

“Uluslararası İş İmkânları/Ülke Duyuruları/Arjantin” bölümünden; Paraguay için, www.tobb.org.tr internet adresi 

“Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslararası İş İmkânları/Ülke Duyuruları/Paraguay” bölümünden ulaşılabilmektedir. 
  

Yazıda devamla, bahsi geçen ihalelere ilgi duyan firmalarımızın Buenos Aires Ticaret Müşavirliği ile 

(buenosaires@ticaret.gov.tr; Tel: +54 11 5032 4133 / 4134 Fax: +54 11 4311 6655) temas kurarak destek alabileceği 

bildirilmektedir. 
 

Yurtiçi Fuarlar 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gönderilen yazıda; Yurtiçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar'ın 17. 

maddesinin 2. fıkrasında ''Fuar takvimine sonradan eklenmiş bir fuarın tarihinin veya yerinin, ana fuar takviminde yer almış 

olan, aynı il sınırları içerisindeki aynı ya da benzer isim veya konudaki bir fuarın başlangıç tarihinden bir ay öncesi ya da bitiş 

tarihinden bir ay sonrasına gelecek şekilde, değiştirilmesi başvurusu yapılamaz. Bu şekildeki başvurular Birlik tarafından 

reddedilir. Ana fuar takvimde yer alan fuarlara ilişkin değişiklik başvuruları da bu hükme tabidir.'' hükmünün yer aldığı 

bildirilmektedir. 
  

Ancak Covid-19'un devam eden etkileri nedeniyle düzenleyici şirketlerin başvurularını ve planlamalarını olağanüstü koşullar 

ile gerçekleştirildiği bildirilmektedir. Bu sebep ile 01.09.2021 tarihine kadar yapılan, 2021 fuar takvim yılı içindeki ekleme ve 

değişiklik başvurularında Esaslar'ın 17. maddesi 2. fıkrasında yer alan hükmün askıya alınarak değerlendirilmesine, ayrıca bu 

tarihe kadar yapılan ekleme, iptal ve değişiklik başvurularında Esaslar'da yer alan sürelere uyulmasa dahi başvuruların 

değerlendirmeye alınmasına karar verildiği belirtilmektedir. 
 

Suudi Arabistan'a İhracat 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gönderilen yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı'nın yazısına atfen, 2020 yılının ikinci 

yarısından itibaren basında yer almaya başlayan haberlerde, Suudi Arabistan'ın Türk menşeli ürünlerin ithalatının 

durdurulmasına yönelik bir takım tarife dışı engellemelere başvurduğu bilgisi gündeme gelmiştir. Konu hakkında 

Odalarımız/Suudi Arabistan'a ihracat yapan firmalarımızdan da yazılı/şifahi bildirimlerin Odamıza ulaştığı bildirilmiştir. 
  

Söz konusu haber/bildirimlerin değerlendirilmesinin akabinde, ilgili uygulamaların münferit veya sistematik bir engelleme 

niteliğinde olup olmadığının anlaşılması ve ihracatçı şirket/işletmelerimizin uygulamalardan kaynaklı yaşadıkları 

mağduriyetlerin giderilmesini teminen, Birliğimizce T.C. Ticaret Bakanlığı ve T.C. Dışişleri Bakanlığı'na muhtelif tarihlerde 

konu hakkında başvuruda bulunulmuştur. 
  

Birliğimizce yapılan başvurulara istinaden T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda; 
  

"Suudi Arabistan'da son zamanlarda Türk ürünleri ve Türk firmalarına karşı yapılan haksız uygulamalar, bu ülkeyle olan 

ticaretimizi olumsuz yönde etkilemektedir. STK'larımız ve firmalarımız tarafından Bakanlığımıza iletilen şikayetler, adı geçen 

ülkenin firmalarımız aleyhine uyguladığı olumsuz muamelenin devam ettiğini göstermektedir. 
  

Konu Bakanlığımız tarafından gerek üst düzey temaslar vasıtasıyla, gerekse Suudi Arabistan'da mukim temsilciliklerimiz 

nezdinde yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, Sayın Bakanımız tarafından Suudi muhatabı Ticaret Bakanı Majid bin 

Abdullah El Kasabi ile birçok defa temasa geçilmiş, Türk ihraç ürünlerine ve firmalarımıza uygulanan olumsuz muamelelerden 

duyulan üzüntü dile getirilmiş ve bahse konu menfi uygulamalara son verilmesi talep edilmiştir. Suudi Bakan tarafından iletilen 

cevaplarda ise, Suudi Arabistan'ın ticaret politikalarının ve uygulamalarının, ülkenin uluslararası taahhütlerine uygun bir 

şekilde tüm ticari ortaklıkları ile serbest ve adil bir ticaretin sağlanmasına yönelik olarak belirlendiği iddia edilmiş, ülkemize 

yönelik ayrımcı bir tutumun sergilenmediği ifade edilmiştir. 
  

Öte yandan, Suudi Arabistan gümrüklerinde ihraç ürünlerimize karşı uygulanan ticareti kısıtlayıcı uygulamalara son 

verilmesini teminen, Riyad Büyükelçiliğimizce Suudi Arabistan Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile görüşülmüştür. 

Ayrıca, gümrüklerde bekletildiği bildirilen sevkiyatlara ilişkin bilgiler Riyad Ticaret Müşavirliğimizce Suudi Arabistan Ticaret 

Bakanlığı ve Suudi Arabistan Dış Ticaret İdaresi'ne; Cidde Ticaret Ataşeliğimizce Cidde Gümrük İdaresi ve Cidde Ticaret 

Odası'na ileterek ürünlerin gümrüklerden çekilme süreçlerinin hızlandırılması talep edilmektedir. 
  

Sorunun çözümünü teminen Bakanlığımız tarafından Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde de gerekli tüm girişimler 

yapılmaktadır." denilmektedir. 
 

http://www.tobb.org.tr/
http://www.tobb.org.tr/
mailto:buenosaires@ticaret.gov.tr
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Macaristan Hakkında 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gönderilen yazıda; Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ilettiği yazıya atfen, 

Macaristan'da salgın nedeniyle 1 Mart 2021 tarihinden itibaren yeni kısıtlamaların devreye girdiğini, şimdiye kadar olan 

seyahat kısıtlamalarının daha da katılaştırıldığı ifade edilmektedir. 
  

Yazıda devamla, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun kararı çerçevesinde, Türkiye vatandaşlarının 

da aralarında bulunduğu bazı ülke vatandaşlarının bahsi geçen kısıtlamalardan muaf tutulduğu ve gerçekten iş amaçlı 

seyahatlerin bundan sonra da şimdiye kadar olan kurallar kapsamında tutulacağı, Macaristan'ın 408/2020, (VIII.30.) sayılı 

Hükümet Kararnamesi ile, Macar vatandaşı olmayan kişilerin, belgelemek koşuluyla, ticaret veya iş amacıyla Macaristan'a 

kısıtlama olmaksızın giriş yapabileceği bildirilmektedir.  
  

Ayrıca Macar-Türk ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, mevcut olan veya planlanmış yatırımlara destek için Macaristan 

Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu'nun gerekli tüm yardımı sunmakta olduğu ve firmalarımızın dış ticaret ataşelerine 

başvurabileceği ifade edilmektedir.  
  

Macaristan ekonomisine ve Türkiye-Macaristan ikili iktisadi ilişkilere yönelik, basılı olarak da satın alınabilen, Dünya 

Gazetesi'nin özel sayısına TOBB web sayfası (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkânları/Ülke 

Duyuruları/Macaristan" sayfasından ulaşılabilmektedir. 
 

Kanada Montreal Liman İdaresi Tarafından Yapılan Bildirim 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gönderilen yazıda; Ottava Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen; Kanada'nın 

ikinci büyük limanı olan Montreal Liman İdaresi tarafından 17.02.2021 tarihinde yapılan bildirimde Denizcilik İşverenleri 

Birliği ile Kanada Kamu Çalışanları Birliği arasındaki müzakere sürecinin askıya alındığı ve iki taraf arasında daha önce 

yapılan "grev yapmama" yönündeki anlaşmanın 21.03.2021 tarihinde sona ereceği belirtilerek, Montreal Limanı üzerinden 

Kanada ile ticaret yapan firmalarımızın limandaki iş ve işlemlerdeki olası gecikmeleri dikkate almasında fayda olacağı 

hatırlatılmaktadır. 
 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) İstanbul Tahran-İslamabad Yük Treni 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda;  Devlet Demiryolları Taşımacılık A. Ş. Genel Müdürlüğü yazısına 

atfen, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT) toplantısı neticesinde, İstanbul-Tahran-İslamabad (ITI) Yük Treni'nin hizmete 

sokulması konusunda, ülkemiz, İran ve Pakistan Demiryolları arasında mutabakata varıldığı ve bu kapsamda rekabetçi ve cazip 

bir taşıma tarifesi oluşturularak, taşıma organizasyonunun sağlanması adına, her ülke tarafından aşağıda bilgileri verilen ulusal 

forwarder şirketlerin tespit edildiği bildirilmektedir. 
  

Yazıda belirtildiği üzere, ITI Yük Treni, Türkiye-İran-Pakistan parkurunda işletilecek; trenle, konteyner ve konvansiyonel 

yükler taşınabilecek; yükler, hat farklılığından dolayı İran'ın Zahedan kentinde aktarmaya tabi tutulacak ve trene Türkiye ve 

Pakistan'da farklı noktalardan yük verilmesi mümkün olacaktır. Türkiye (Köseköy) (1850 km) - İran (2603 km) - Pakistan 

(İslamabad) (1990 km) arasında toplam taşıma süresi 14 gün olarak hesaplanmıştır.  
 

İstanbul-Tahran-İslamabad (ITI) Yük Treni Ulusal Forwarder Şirketleri: 

Türkiye: MFA Lojistik A. Ş. (+90 531 779 29 90; +90 312 557 56 81; info@mfalojistik.com) 

İran: Rassan Rail Pars (+98 912 140 27 00) 

Pakistan: Haroon Brothers & Co. (+92 332 94 66 135) 
 

Kolay İhracat Noktaları Genelgesi 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, Gümrük İşlemlerinin 

Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile uygulanmaya başlanan izinli gönderici yetkisi kapsamında yapılan düzenlemelere ilişkin 

yayımlanan 2021/8 Sayılı Genelge ekinde yer alan kılavuza, https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-

yukumlu-statusu/belgeler adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir. 
 

Suudi Arabistan Gümrüklerinde Yaşanan Sorunlar 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen; Suudi Arabistan'a 

ihracatta gümrüklerde bekletilen konteynerler hakkında sorun yaşayan firmaların, ekte sunulan tabloyu doldurarak Riyad 

Ticaret Müşavirliği'ne iletmesi talep edilmektedir. 
  

Riyad Ticaret Müşavirliği iletişim bilgilerine http://riyad.be.mfa.gov.tr/Mission/Contact adresinden ulaşılabilmektedir. 
 

http://www.tobb.org.tr/
https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler
https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler
http://riyad.be.mfa.gov.tr/Mission/Contact
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Ağlara Üyelik Desteği 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; TÜBİTAK Uluslararası İşbirliklerine Katılımı Özendirmeye 

Yönelik Destek ve Ödül Programlarına ilişkin Usul ve Esaslar" kapsamında tasarlanan ve ilk kez 2020 yılında başvuruya açılan 

"Ağlara Üyelik Desteği" ile Avrupa Birliği Çerçeve Programı (AB ÇP) çerçevesinde sunulan başarılı olacak proje 

konsorsiyumlarına dahil olunmasında doğru iletişim ağı içerisinde bulunmak ve AB ÇP önceliklerinin belirlenmesinde etkili 

olan ağlara üyeliğin teşvik edilmesi amaçlanmakta olduğu belirtilmiştir. 
  

Desteğe ilişkin detaylı bilgiye https://ufuk2020.org.tr/tr/haberler/aglara-uyelik-destegi-2021-yili-basvuru-takvimi-belli-oldu  

adresinden erişilebilmektedir. 
 

Küçük İşletmeler İçin Google Platformu 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen 22.03.2021 tarih ve 34221550-050.99-2874 sayılı yazıda; 

KOBİ'lerin dijitalleşmesine yönelik olarak, internetteki varlıklarının oluşturulması, müşterilerine farklı dijital 

kanallar üzerinden satış yapmalarının desteklenmesi ve geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla "Küçük İşletmeler 

için Google" projesinin başlatıldığı ifade edilmektedir. 
  

Bu kapsamda, TOBB ve Google işbirliğinde "Küçük İşletmeler için Google" platformunun kullanıma sunulduğu 

belirtilmekte olup platforma ilişkin detaylı bilgiye https://smallbusiness.withgoogle.com/intl/tr_tr/#!/ adresinden 

erişebilmektedir. KOBİ'lerin dijital ekonomiye uyum sağlaması ve bu alanda güçlendirilmesi için gerekli ürün ve 

çözüm önerileri, tek bir platform üzerinden adım adım açıklanmaktadır. 
 

E-Belge Geçiş Zorunluluğu 
 

Giresun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nden gönderilen yazıda. Ticaret Bakınlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 

yazısına atfen; Hal Kayıt Sistemine yapılan bildirimler ile fatura ve müstahsil makbuzlarındaki bilgilerin uyumlu 

olmasının sağlanması ve kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla; 19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509) ile; 5957 sayılı Sebze ve Meyveler 

ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine 

göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükelleflerin 01.01.2020 tarihi itibarıyla 

e-Fatura, e-İrsaliye ve e-Müstahsil Makbuzu Uygulamalarına geçmelerinin zorunlu kılındığı belirtilmiştir. 
 

Sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden tüccar ve komisyoncuların, bu konuda özel olarak uygulamaya konulan “hal 

tipi” e-belgeyi (e-fatura, e-arşiv fatura, e-müstahsil ve e-irsaliye) kullanması ve hal tipi e-belgelerde o işleme dair 

HKS’ye yapılan bildirime ilişkin künye numarasının yazılması zorunlu hale getirilmiştir. 
 

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün ilgili yazısı eklidir. Toptancı halinde faaliyet gösteren komisyoncu 

ve tüccarların söz konusu uygulamalara geçiş zorunluluğu olduğu ve cezai müeyyideyle karşılaşılmaması için 

düzenleyecekleri e-belgelerde HKS’ye yapılan bildirimdeki bilgilerden farklı bilgilere (ürün, miktar, fiyat 

konusunda) yer verilmemesi hususunu bilgilerinize sunarız. 
 

 
 

ÜNVANI 

YENİ NESİL KERASUS UNLU MAMULLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BULANCAK ŞUBESİ 

SINIRLI SORUMLU AYDINDERE KAMYONCULAR KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ 

MEMTAŞ MADENCİLİK İNŞAAT MAKİNA HAFRİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

CK STİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ ACISU BULANCAK GİRESUN ŞUBESİ 
 

MART 2021 AYINDA ODAMIZDAN KAYDI SİLİNEN FİRMALAR 
 

ÜNVANI 

MİTHAT ALTUN 

KYC MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BULANCAK ŞUBESİ 

GÜNDOĞDU FINDIK MUALLA GÜNDOĞDU 
 

 

MART 2021 AYINDA ODAMIZA KAYIT OLAN FİRMALAR

https://ufuk2020.org.tr/tr/haberler/aglara-uyelik-destegi-2021-yili-basvuru-takvimi-belli-oldu
https://smallbusiness.withgoogle.com/intl/tr_tr/#!/
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Tüketici Fiyat Endeksi, Mart 2021 
 

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %16,19, aylık %1,08 arttı 
 

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

%1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,71, bir önceki yılın aynı 

ayına göre %16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,18 artış 

gerçekleşti. 
 

Yıllık en düşük artış %2,87 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda 

gerçekleşti 
 

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

sırasıyla, %7,43 ile giyim ve ayakkabı, %8,01 ile haberleşme ve 

%8,33 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre 

artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %24,85 ile ulaştırma, 

%23,64 ile ev eşyası ve %21,49 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. 
 

Aylık en az artış gösteren grup %0,04 ile alkollü içecekler ve 

tütün oldu 
 

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Mart ayında ulaştırma 

grubunda değişim gerçekleşmedi. En az artış gösteren diğer ana 

gruplar %0,54 ile ev eşyası ve %0,70 ile konut oldu. Buna karşılık, 

2021 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise 

sırasıyla,%3,70 ile sağlık, %2,77 ile eğitim ve %2,60 ile lokanta ve 

oteller oldu. 
 
 

Mart 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 93 maddenin 

ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 35 maddenin ortalama 

fiyatında değişim olmadı. 287 maddenin ortalama fiyatında ise artış 

gerçekleşti. 
 

 
 

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %17,49, aylık 

%1,26 arttı 
 

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

TÜFE'de 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,26, bir önceki 

yılın Aralık ayına göre %3,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,49 

ve on iki aylık ortalamalara göre %13,25 artış gerçekleşti. 
 

 
 

Kaynak: www.tuik.gov.tr  

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Mart 2021 
 

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %31,20, aylık 

%4,13 arttı 
 

Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %4,13, 

bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,21, bir önceki yılın aynı ayına 

göre %31,20 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,04 artış gösterdi. 
 

 

Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Mart 2021 

 
 
 

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

 

 
 

Sanayinin dört ana sektöründen imalat yıllık %33,96 arttı 

 

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve 

taşocakçılığında %21,26, imalatta %33,96, elektrik, gaz üretimi ve 

dağıtımında %2,55, su temininde %27,30 artış olarak gerçekleşti. 

  

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %37,72, dayanıklı 

tüketim malında %29,68, dayanıksız tüketim malında %23,98, enerjide 

%23,27, sermaye malında %27,31 artış olarak gerçekleşti. 

 

Sanayinin dört ana sektöründen imalat aylık %4,33 arttı 

  

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve 

taşocakçılığında %3,03, imalatta %4,33, elektrik, gaz üretimi ve 

dağıtımında %2,87, su temininde %0,42 artış olarak gerçekleşti. 

  

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %5,05, dayanıklı 

tüketim malında %1,66, dayanıksız tüketim malında %2,73, enerjide 

%5,93, sermaye malında %2,62 artış olarak gerçekleşti. 
 

Yıllık en düşük artış %2,55 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 

üretimi ve dağıtımında gerçekleşti 
 

Yıllık en düşük artış; %2,55 ile elektrik, gaz, buhar ve 

iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, %7,51 ile deri ve ilgili ürünler, 

%8,64 ile giyim eşyası olarak gerçekleşti. Buna karşılık kok ve 

rafine petrol ürünleri %76,19, ana metaller %60,98, kağıt ve kağıt 

ürünleri %45,03 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. 
 

Aylık tek düşüş %1,18 ile deri ve ilgili ürünlerde gerçekleşti 
 

Aylık düşüş; %1,18 ile deri ve ilgili ürünler olarak gerçekleşti. Buna 

karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %14,03, ana metaller %9,05, temel 

eczacılık ürünleri ve müstahzarları %7,28 ile endekslerin en fazla arttığı alt 

sektörler oldu. 
 

Kaynak: www.tuik.gov.tr   

 

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

