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19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız Kutlu Olsun 
 

 
 

Görev Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Güncelleme 
 

İçişleri Bakanlığı'nın 02.05.2021 Pazar E897808651537815 sayılı Görev Belgesi Hakkında konulu yazısı; 
 

Muafiyet alanında olmasına rağmen sistem üzerinden çalışma izni görev belgesi alma imkanı olmayan; 

-İşyeri sahipleri, 

-Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, 

-Kendi özel sandıklarına tabi olmaları nedeniyle sosyal güvenlik sisteminde kayıtları bulunmayan bankacılık sektörü 

çalışanları, 
 

gibi alanlarda gerekli kurumlar arası entegrasyon Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği başta olmak üzere ilgili 

kurum ve kuruluşlarca 2 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacaktır. 
 

29.04.2021 tarihli ve 7705 sayılı Genelgede Çalışma İzni Görev Belgesi formunun 5 Mayıs Çarşamba gününe kadar geçerli 

olan geçerlilik süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır. 
 

Görev Belgesi Süresi Uzatıldı 
 

İçişleri Bakanlığınca muafiyet kapsamında olanların manuel doldurdukları “Çalışma İzni Belgesi Görev Belgesi Formu” nun 

geçerlilik süresi 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24:00 ‘e kadar uzatıldı.   
  

İç İşleri Bakanlığının Genelgesi ekte bilgilerinize sunulmuştur. 
  

Görev Belgesi Süresinin Uzatılması konusunda gösterdikleri gayretli çalışmaları için Birliğimiz Başkanı Sayın                                   

M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU’ na teşekkür eder, Saygılarımızı sunarız. 
 

 BULANCAK
  TİCARET VE SANAYİ ODASI

Ekonomik kalkınma, 

Türkiye’nin hür, müstakil, 

daima daha kuvvetli, daima 

daha refahlı Türkiye 

idealinin bel kemiğidir.                                                                                             

K.ATATÜRK

        www.bulancak-tso.org.tr       facebook.com/Bulancak-Ticaret-ve-Sanayi-Odası twitter.com/Bulancak_TSO
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KOSGEB - Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı 
 

 
 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve pandemiden etkilenen ve imalat sanayi ve teknoloji sektöründe 

faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yonelik KOSGEB üzerinden mikro işletmelere 30 Bin küçük işletmelere 

75 bin TL'ye kadar faizsiz ve 3 yıl geri ödemesiz toplam 5 Milyar TL'lik yeni destek programı ile ilgili tüm detaylar belli oldu. 

  

Genel itibariyle aşağıda yer alan şartları taşııyan işletmeler; 

  

1- İmalat, Bilgisayar Programlama ve Bilimsel Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan işletmeler 

2- 2019 yılı Mayıs ayından önce kurulmuş olan, 

3- 2019 net satış hasılatı en az 75 bin tl olmalı 

4- 2020 ilk 5 ay kdv beyannamesinde 2019 ilk 5 ay kdv beyannamesine göre %25 gelir kaybı olan, 

5- 2020 mart ayı istihdam sayısını 2021 Mart,Nisan,Mayıs ayında koruyor olmak 

6- Yasal limitlerin üzerinde vadesi geçmiş ve tecil/taksitlendirilmemiş vergi yada SGK borcu olmayan 

7- Pandemi süresininin başlangıcında    tüm esnaflara  devlet bankalarınca kullandırılan 25.000 TLlik işe devam  kredi 

paketinden faydalanmamak 

8- Kosgeb Kobi Finansman Desteğinden faydalanmamak, 

Şartlarını Sağlayan Mikro ölçekli işletmelere 30 Bin TL, Küçük ölçekli işletmelere  75 Bin TL  faizsiz Kredi  Kosgeb Üzerinden  

kullandırılacak olup, ödemesi 2024 yılında başlayarak 4 er aylık taksitlerle yapılacaktır. 

Başvurular 3 Mayıs 2021 Pazartesi gününden itibaren başlamıştır. 

Bu destek programında asgari prosedürle, süratli ve güvenli bir yöntemle destek verilmesi gerektiğinden, diğer KOSGEB 

destek programlarından farklı ve yeni bir destek programı uygulanacaktır.  

  

Uygunluk kriterlerini karşılayan MKİ’ler, KOSGEB'in web tabanlı destek uygulama arayüzü olan KBS (E-devlet sistemi, Gelir 

İdaresi Başkanlığı, SGK, MERSİS – ESBİS ve diğer bazı veritabanlarıyla bağlantılı olan KOBİ Bilgi Sistemi) üzerinden 

başvuru yapabilecektir. 

  

- https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7786/Mikro-ve-Kucuk-Isletmelere-Hizli-Destek-Programi  

- https://edevlet.kosgeb.gov.tr/OAuth?h=43A5921A-053B-4F39-A679-A9E5BD5C4344  
 

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7786/Mikro-ve-Kucuk-Isletmelere-Hizli-Destek-Programi
https://edevlet.kosgeb.gov.tr/OAuth?h=43A5921A-053B-4F39-A679-A9E5BD5C4344
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Diğer KOSGEB destek programından farklı olarak bu yeni programda kurul veya komite değerlendirme prosedürü 

olmayacaktır. Gelir İdaresi Başkanlığı ve SGK ağırlıklı resmi kayıtlara göre başvuru ve uygunluk kriterlerini karşıladığı 

belirlenen KOBİ’ler için başvuruyu takiben ödeme işlemleri başlatılacaktır. Ödemeler 3 ay karşılığında 3 taksitte yapılacaktır. 

Her ödeme öncesinde, resmi kayıtlardan (GİB, SGK) işletmenin aktif olduğu ve istihdamını belirli bir seviyede muhafaza 

ediyor olduğu kontrol edilecektir. 

  

Destek programı iki bileşenden oluşacaktır: 

Birinci bileşende; imalat sektöründeki MKİ’lere “faizsiz geri ödemeli destek" verilecektir. 

İkinci bileşende; 2017 ve sonrasında kurulan ve imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerinde faaliyet 

gösteren genç yenilikçi MKİ’lere “faizsiz geri ödemeli destek" verilecektir. 

  

BAŞVURU KRİTERLERİ 

  

Ölçek kriteri: 

Mikro ve küçük ölçekli işletmeler (MKİ’ler) başvurabilecektir. 

  

Sektör kriteri: 

Aşağıdaki sektörlerde faaliyet gösteren MKİ’ler ilgili bileşene başvurabilecektir: 

- İmalat sektörü (NACE Rev 2 - Kısım C) 

- Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler sektörü (NACE Rev 2 - Bölüm 62) - Bilimsel araştırma ve geliştirme 

faaliyetleri sektörü (NACE Rev 2 - Bölüm 72) 

  

2019 yılında asgari gelir hacmine ulaşmış olma kriteri: 

Covid-19'dan önce de aktif olduğu kabul edilen MKİ'ler başvuru yapabilecektir. 2019 yılında asgari 75.000 TL net satış hasılatı 

elde edilmiş olması, aktif işletme olmanın kanıtı sayılacaktır. Bu kriter 2017 ve sonrasında kurulan yenilikçi genç işletmelerde 

aranmayacaktır. 

  

2020 yılında 2019 yılına göre gelir kaybına uğramış olma kriteri: 

2020'de 2019'a kıyasla en az %25 oranında gelir kaybına uğrayan işletmeler pandemiden etkilenmiş olarak kabul edilecek ve 

başvuru yapabilecektir. Bu kriter 2017 ve sonrasında kurulan yenilikçi genç işletmelerde aranmayacaktır. 

  

Not: 2020 yılı Ocak ayından Mayıs ayı sonuna, yani ilk normalleşme dönemine kadar geçen zamandaki toplam gelir, 2019’un 

aynı dönemindeki geliri ile mukayese edilerek her işletmenin gelir kaybı oranı hesaplanacaktır. Gelir kaybı oranının 

hesaplanmasında, işletmelerin Gelir İdaresi Başkanlığında kayıtlı 2020 ve 2019 yılları ilk 5 aylık KDV beyannameleri dikkate 

alınacaktır. 

Not: Bu kriteri sağlamayan ancak Covid-19 salgını başlangıcından önceki yılda nakit akışı sorunu bulunan işletmelerden de 

başvuru alınacak ve bütçe artması durumunda bu işletmeler de destekten yararlandırılabilecektir. 2019 yılında bilanço usulü 

defter tutan işletmelerin Gelir İdaresi Başkanlığında kayıtlı bilanço bilgilerine göre nakit oranının 0,2’den küçük olması, 

2019’da nakit akışı sorunu yaşadıklarının ve bundan dolayı 2020 yılında kanıtı sayılacaktır. 

  

Aşağıdaki belirtilen işletmeler başvuruda bulunamayacaktır: 

- Yasal limitlerin üzerinde vadesi geçmiş ve tecil / taksitlendirilmemiş vergi ya da sosyal güvenlik borcu olanlar bu desteğe 

başvuramayacaktır. 

- Dünya Bankası tarafından kısıtlanan sektörlerdeki işletmeler bu desteğe başvuramayacaktır. 

- Üç kamu bankasının Covid-19 pandemisi kapsamında ilan edilen “İşe Devam Kredisi”nden yararlanan işletmeler bu desteğe 

başvuramayacaktır. 

- KOSGEB Girişimci Kredi Faiz Desteğinden yararlanan işletmeler bu desteğe başvuramayacaktır. 

  

DESTEK TÜRÜ VE MİKTARI 

Destek türü, “teminatsız ve faizsiz geri ödemeli destek” olacaktır. 

Ödeme onayı, işletmenin 2020 Mart ayındaki SGK 4A’lı çalışan sayısını ödemeye esas ay (2021 Mart, Nisan, Mayıs) itibariyle 

muhafaza etmesi şartıyla verilecektir. Ölçeğe göre geri ödemeli destek üst limitleri: 

  

Mikro işletmeler: 10.000 X 3 ay =30. 000 TL*  

Küçük işletmeler: 25.000 X 3 ay= 75.000 TL* 

*: Bu tutarlar üst limitleri göstermektedir. Ödeme tutarı, işletmenin ödemeye esas aydaki SGK 4A’lı çalışan sayısına ve destek 

kapsamındaki uygun giderler bakımından harcama beyanına göre değişecektir. Buna göre; 
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- Mikro işletmelerde; ödemeye esas ayda SGK 4 A’lı personeli olmayan işletmeye ilgili ay için 5.000 TL, 1 personeli olan 

işletmeye 8.500 TL, 2 ve üzeri personeli olan işletmeye 10.000 TL aylık destek hesaplanacak, uygun giderler bakımından ilgili 

aydaki harcaması düşük olan işletmeye o aydaki harcama beyanı tutarında destek ödenecektir. 
  

- Küçük işletmelerde; ödemeye esas ayda SGK 4 A’lı personeli olmayan işletmeye ilgili ay için 5.000 TL, 1 personeli olan 

işletmeye 8.500 TL, 2 veya 3 personeli olan işletmeye 10.000 TL, 4 ve üzeri personeli olan işletmeye 25.000 TL aylık destek 

hesaplanacak, uygun giderler bakımından ilgili aydaki harcaması düşük olan işletmeye o aydaki harcama beyanı tutarında 

destek ödenecektir. 
  

UYGULAMA SÜRECİ 

Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler www.kosgeb.gov.tr adresindeki “E-Hizmetler” menüsünden “Mikro 

ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu” alt menüsünü seçerek online başvuru yapabilecektir. KOSGEB 

Veritabanına kayıtlı olmayan veya KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olmayan işletmeler, önce kayıt ve güncelleme işlemini 

yapmalıdır. 
  

Kısa sürede tamamlanacak değerlendirme ve onay işlemlerinden sonra destek ödemeleri başlatılacaktır. Ödemeler 3 aylık 

dönemde 3 taksitte yapılacaktır. Her ödeme öncesinde, resmi kayıtlardan (GİB, SGK) işletmenin aktif olduğu ve istihdamını 

2020 Mart ayındaki seviyede muhafaza ediyor olduğu kontrol edilecektir. 
  

Ödeme aşamasında yasal limitlerin üzerinde vadesi geçmiş ve tecil / taksitlendirilmemiş vergi ve sosyal güvenlik borcu 

olanlara destek ödenmeyecektir. 
  

Başvuruya haiz işletmeleri için yürütülecek başvuru süreç takvimine haberimiz ekindeki görsel üzerinden ulaşabilirsiniz. 
  

Tüm detayları içeren bilgi notuna  http://www.bulancak-

tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/KOSGEB%20H%C4%B1zl%C4%B1%20Destek%20Program%C4%B1%20Bilgi

%20Notu.pdf linkinden erişebilirsiniz.  
 

TOBB-AFAD Eğitim İşbirliği Protokolü 
 

İş Yerleri İçin Afet Farkındalık Eğitimi 

“2021 Afet Yılı” çalışmaları kapsamında “TOBB-AFAD Eğitim İşbirliği Protokolü” imzalandı. Söz konusu 

Protokol kapsamında  AFAD tarafından hazırlanan “İş Yerleri için Afet Farkındalık Eğitimi”ne 

https://www.youtube.com/watch?v=05NZrBzU4OI linki üzerinden erişebilirsiniz. 
 

Yıllık İşletme Cetveli Süre Uzatımı 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen 

yazıda; 6948 Sanayi Sicil Kanununun 5'inci maddesi 

gereğince sanayi sicil belgesi olan işletmelerin 

30.04.2021 tarihine kadar  bildirmeleri zorunlu olan 

Yıllık İşletme Cetvellerinin  bildirim  süresi,  Sanayi  

ve  Teknoloji Bakanlığı tarafından 14 Haziran 2021 

tarihi gün sonuna (saat 24:00'e) kadar uzatıldığı 

bildirilmiştir. 
  

Otomotiv ve Aksamları Denetimi 
 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği aracılığı ile Odamıza iletilen "Otomotiv ve Aksamları Denetimi" hakkındaki resmi yazıya                                
http://www.bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-Otomotiv%20ve%20Aksamlar%C4%B1%20Denetimi%20Hakk%C4%B1nda%20(2%20sayfa).pdf 

linkinden erişebilirsiniz.  
 

 

TEKNOFEST 2021 - Teknofest Havacılık, Uzak ve Teknoloji Festivali 
 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 17.05.2021 tarih ve 81555272-100-4679 sayılı yazısı. 
  

21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda T.C. Sanayi ve eknoloji Bakanlığı öncülüğünde 

‘TEKNOFEST 2021- Teknofest Havacılık, Uzak ve Teknoloji Festivali’ düzenlenecektir. 
  

http://www.kosgeb.gov.tr/
http://www.bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/KOSGEB%20H%C4%B1zl%C4%B1%20Destek%20Program%C4%B1%20Bilgi%20Notu.pdf
http://www.bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/KOSGEB%20H%C4%B1zl%C4%B1%20Destek%20Program%C4%B1%20Bilgi%20Notu.pdf
http://www.bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/KOSGEB%20H%C4%B1zl%C4%B1%20Destek%20Program%C4%B1%20Bilgi%20Notu.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=05NZrBzU4OI
http://www.bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-Otomotiv%20ve%20Aksamlar%C4%B1%20Denetimi%20Hakk%C4%B1nda%20(2%20sayfa).pdf
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Bu yıl 4.sü düzenlenecek olan festival, teknoloji ve bilime yönelik toplumda farkındalık oluşturmayı ve Türkiye’nin 

bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedeflemekte olup, gençlerin geleceğin 

teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için roketlerden otonom sürüş sistemlerine, insansız hava 

araçlarından sualtı sistemlerine teknolojinin birçok alanında düzenlenen yarışmalar başta olmak üzere çeşitli 

etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. 

 

She Trades Global Etkinliği 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen 17.05.2021 tarih ve 84403118-720- 4700 sayılı yazıda, Ticaret 

Bakanlığı'nın 06.05.2021 tarih ve E-61906633-466.01-00063837557 sayılı yazısına atfen; kadın girişimci, ihracatçı, 

yatırımcı ve diğer paydaşları bir araya getiren "She Trades Global" etkinliğinin 17-19 Ekim 2021 tarihlerinde 

Dubai'de düzenleneceği ve etkinliğe sanal ortamda da katılım sağlanmasının mümkün olduğu belirtilmektedir. 
 

Broşür için: http://www.bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-Bro%C5%9F%C3%BCr%20(2%20sayfa).pdf tıklayınız.. 

 

Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek 

Hibe Desteği Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3998) 
 

20.05.2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

Kapsamında 5000 TL Hibe Desteği Verilecek Esnaf 

Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlerin Ekonomik Faaliyetleri 

(1. GRUP) ve 3000 TL Hibe Desteği Verilecek Esnaf 

Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlerin Ekonomik Faaliyetleri 

(2. GRUP) için uygulama esasları Ticaret Bakanlığı tarafından 

belirlendi. 
  

Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs 

Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar 

(Karar Sayısı: 3998) için 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210521-

8.pdf  tıklayınız 
  

Destek başvuruları 25 Mayıs 2021 Salı günü başlayacak olup 30 gün süre ile (23 Haziran 2021 Çarşamba günü 23:59'a kadar) 

devam edecektir. 

  

Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, TC Kimlik Numarasının son 

hanesine göre aşağıdaki gibi başvuru alınacaktır; 

  

- 0 olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı günü, 

- 2 olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü, 

- 4 olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe günü, 

- 6 olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma günü, 

- 8 olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü 

 

 
 

ÜNVANI 

AYDINDERE BELEDİYESİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

BADE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

GÜN YAPI MÜTEAHHİTLİK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

ERDEM KARAMAN ERKAR YAPI İNŞAAT 
 

MAYIS 2021 AYINDA ODAMIZDAN KAYDI SİLİNEN FİRMALAR 
 

ÜNVANI 

TASFİYE HALİNDE ÖZ-BUL ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

HALİL İBRAHİM FAT FATOĞLU PANO İMALAT VE TİCARET 
 

 

MAYIS 2021 AYINDA ODAMIZA KAYIT OLAN FİRMALAR

http://www.bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-Bro%C5%9F%C3%BCr%20(2%20sayfa).pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210521-8.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210521-8.pdf


MAYIS 2021     BULANCAK TİCARET VE SANAYİ ODASI YAYIN ORGANI   SAYFA 6 
 

Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2021 
 

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %16,59, aylık %0,89 arttı 
 

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

%0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, bir önceki yılın aynı 

ayına göre %16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,13 artış 

gerçekleşti. 
 

Yıllık TÜFE'ye göre 6 ana grup daha düşük, 6 ana grup daha yüksek 

değişim gösterdi 
 

Yıllık en düşük artış %2,90 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda 

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

ana gruplar sırasıyla, %5,75 ile giyim ve ayakkabı, %8,07 ile 

haberleşme ve %10,05 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir 

önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise 

sırasıyla, %28,39 ile ulaştırma, %21,79 ile ev eşyası ve %19,30 ile 

sağlık oldu. 
 

Aylık TÜFE'ye göre 8 ana grup daha düşük, 4 ana grup daha 

yüksek değişim gösterdi 
 

Aylık en yüksek düşüş gösteren grup %1,32 ile eğlence ve kültür oldu. 

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Mayıs ayında azalış 

gösteren diğer ana grup %0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. En 

az artış gösteren diğer ana gruplar %0,29 ile gıda ve alkolsüz içecekler 

ve %0,30 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Mayıs ayında artışın 

yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %2,56 ile ulaştırma, %1,76 ile 

giyim ve ayakkabı ve %1,62 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. 
 
 

Mayıs 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 97 maddenin 

ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 59 maddenin ortalama 

fiyatında değişim olmadı. 259 maddenin ortalama fiyatında ise artış 

gerçekleşti. 
 

 
 

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

%0,98 arttı 
 

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

TÜFE'de 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,98, bir 

önceki yılın Aralık ayına göre %6,48, bir önceki yılın aynı ayına göre 

%17,49 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,35 artış gerçekleşti. 
 

 
 

Kaynak: www.tuik.gov.tr  

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Mayıs 2021 
 

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %38,33, aylık 

%3,92 arttı 
 

Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,92, 

bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,34, bir önceki yılın aynı ayına 

göre %38,33 ve on iki aylık ortalamalara göre %22,24 artış gösterdi. 
 

 

Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Mayıs 2021 

 
 
 

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

 

 
 

Sanayinin dört ana sektöründen imalat yıllık %41,27 arttı 

 

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş 

ocakçılığında %32,88, imalatta %41,27, elektrik, gaz üretimi ve 

dağıtımında %6,64, su temininde %29,72 artış olarak gerçekleşti. 

  

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %47,76, dayanıklı 

tüketim malında %29,18, dayanıksız tüketim malında %25,22, enerjide 

%43,33, sermaye malında %29,49 artış olarak gerçekleşti. 

 

Sanayinin dört ana sektöründen imalat aylık %3,94 arttı 
  

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş 

ocakçılığında %2,76, imalatta %3,94, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında 

%4,55, su temininde %0,47 artış olarak gerçekleşti. 

  

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %5,20, dayanıklı 

tüketim malında %2,40, dayanıksız tüketim malında %1,65, enerjide 

%5,17, sermaye malında %3,14 artış olarak gerçekleşti. 
 

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

yüksek değişim gösterdi 
 

Yıllık en düşük artış; %6,64 ile elektrik, gaz, buhar ve 

iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, %8,58 ile giyim eşyası, %12,64 

ile deri ve ilgili ürünler olarak gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol 

ve doğal gaz %217,86, kok ve rafine petrol ürünleri %167,09, ana 

metaller %84,66 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. 
 

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 19 alt sektör daha düşük, 10 alt sektör 

daha yüksek değişim gösterdi 
 

Aylık tek azalış; %0,22 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt 

sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık ana metaller %8,97, ağaç ve mantar 

ürünleri (mobilya hariç) %8,41, kok ve rafine petrol ürünleri %7,99 ile 

endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. 
 

Kaynak: www.tuik.gov.tr   
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