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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun 
 

 
 

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelede emeği 

geçenleri rahmetle anar; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımızla kutlarız. 

 

Eğitimde Avrupa Girişimcilik Yetkinlikleri 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen 27.03.2021 tarih ve 34221550-051.05-3149 sayılı ekte sunulan 

yazıda; Avrupa KOBİ Yürütme Ajansı (EASME) tarafından, KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı 

kapsamında desteklenen "EntreComp Europe (Avrupa Girişimcilik Yetkinlikleri)" adlı projenin ülkemizdeki 

yürütücüleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı'nın olduğu ifade edilmektedir. 

  

Söz konusu projeyle; Türkiye'de girişimcilik yetkinliklerinin güçlendirilmesi, yaygınlaştırılması ve kilit bir yeterlilik 

olarak girişimciliğin kalitesinin artırılması hedeflenerek, proje kapsamında 2021-2022 dönemindeki öğretmenler, 

mentorlar, üniversite öğrencileri, girişimler, göçmen girişimciler, kadın girişimciler gibi farklı hedef kitlelere 

yönelik bir dizi etkinliğin yapılacağı belirtilmektedir. 

  

Bu kapsamda, 1 Nisan 2021 tarihinde 15.00 – 16.30 saatleri arasında, lise ve meslek liselerindeki öğretmenlere 

yönelik olacak ilk etkinliğin çevrimiçi olarak gerçekleştirileceği, etkinliğe başvuruların "bit.ly/3cHX7zm" bağlantısı 

üzerinden yapılacağı bildirilmektedir. 

  

Etkinliğin detaylarına ve duyuru afişlerine aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir. 

 

İlimizdeki / İlçemizdeki Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamındaki meslek liselerine ve TOBB tarafından 

yapılan liselere duyurulur. 

 

http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-Egitimde%20Avrupa%20Girisimcilik%20Yetkinlikleri.pdf  
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Sayısal Takograf Yeni Uygulama Yazılımına Geçiş Çalışmaları 
 

lgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 02.04.2021 tarihli e-posta. 
  

Sayısal takograf yeni uygulama yazılımının devreye alınacak olması sebebiyle veritabanı üzerinde teknik çalışma 

gerçekleştirilecek olduğundan, 05.04.2021 ile 09.04.2021 tarihleri arasında internet üzerinden erişim sağlanan 

önkayıt sistemi kapalı olacaktır. 
  

Bununla birlikte, halihazırda önbaşvurularını tamamlamış, ödeme işlemlerini gerçekleştirmiş olan başvuru sahipleri 

Odalardaki işlemlerini 09.04.2021 tarihi 18:00’e kadar tamamlayabilecektir. Söz konusu başvuru sahiplerinin 

başvuru işlemlerini bu süre zarfında tamamlamaları büyük önem arz etmektedir. 
  

Herhangi bir sorun yaşanması halinde, staum@tobb.org.tr adresi ya da 444 95 59 numaralı çağrı merkezinden 

destek alınabilecektir. 
 

Brezilya Sağlık Bakanlığının Tıbbi Malzeme İhtiyacı 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; Brezilya Ankara Büyükelçiliğinin ilgide kayıtlı yazısı 

ile, T.C Dışişleri Bakanlığı'na iletilen bir notaya atfen, Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın ekte sunulan tıbbi malzemeleri 

satın almak istediği bildirilmektedir. 
  

Konuyla ilgilenen firmaların, ürün bilgileri, firma bilgileri, tedarik miktarı ve irtibat detaylarını 

secom.ancara@itamaraty.gov.br adresine göndermek suretiyle iletişime geçmeleri mümkündür. 
 

BIGG GARAJ 2020/2 Tanıtım Duyurusu 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gönderilen yazıda, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin yazısına 

atfen; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisi'nin TÜBİTAK BİGG 

(Bireysel Genç Girişim) Programı kapsamında 2020-2 çağrı döneminde Hacettepe TTM ile ortak yürütülecek ve 

online olarak gerçekleştirilecek tanıtım, eğitim ve mentorluk faaliyetlerini içeren BİGG GARAJ Programı ile ilgili 

detaylı bilgilere http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-%20TOBB%20ET%C3%9C%20TTO%20B%C4%B0GG%20GARAJ%20Duyurusu.pdf 

linkinden erişebilirsiniz. 
 

KOSGEB AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı Proje Teklif Çağrısı 
 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 30.03.2021 tarih ve 34221550-050.99-3234 sayılı yazısı. 
  

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan alınan elektronik postada, 

Öncelikli Sektörlerde Faaliyet Gösteren Küçük İşletmelerle, Orta Büyüklükteki İşletmelerin Kritik Teknolojilerdeki 

Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi 2021-01 Proje Teklif Çağrısı kapsamında, başvuru 

tarihleri, başvuru koşulları ve destek üst limitleri belirlenmiştir. Çağrıda belirtilmeyen diğer tüm hususlar için Ar-

Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Uygulama Esasları kapsamında işlem yapılacağı bildirilmiştir. 
  

2021-01 sayılı Proje Teklif Çağrısının Genel Amacı: "Orta Yüksek ve Yüksek Teknoloji Düzeyinde Faaliyet 

gösteren Küçük İşletmelerle ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin, kritik teknolojilerdeki Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-

Ge Projelerinin nitelikli bir şekilde desteklenerek uygulamaya geçirilmesinin sağlanmasıdır." şeklinde belirtilmiştir. 
  

Proje başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir; 
  

25 Mart – 18 Mayıs 2021 (Başvuru Tarihleri) 

20 Mayıs – 24 Mayıs 2021 (Mazeretli Başvuru Onaylama Tarihleri) 
  

Teklif Çağrısı kapsamında aşağıda belirtilen konular kapsamındaki projeler desteklenecektir: 
  

Otomotiv sanayiinin rekabet gücünün korunarak geliştirilmesi amacıyla; küresel gelişmeler, yeni teknolojiler ve 

değişen müşteri beklentileri çerçevesinde otomotivde kullanılmak üzere belirli sektörlerde olmak üzere Elektrikli 

ve/veya hidrojen ile çalışan motorlu kara araçları ile pil(batarya) teknolojileri, yakıt hücresi konuları 
  

mailto:staum@tobb.org.tr
mailto:secom.ancara@itamaraty.gov.br
http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-%20TOBB%20ET%C3%9C%20TTO%20B%C4%B0GG%20GARAJ%20Duyurusu.pdf
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Elektronik Sektöründe Ar-Ge’ye dayalı rekabetçi üretim ve ihracatın artırılması amacıyla belirli sektörlerde faaliyet 

gösteren işletmelerin 5G ve ötesi teknolojiler dâhil olmak üzere yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı 

bileşenleri kapsamında yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerini konuları 
  

Proje konuları kapsamında aşağıda belirtilen hedef sektörlerde faaliyet gösteren ve sektöre uygun proje konularında 

projesi bulunan Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmeler başvuru yapabilecektir: 
  

Birinci Sektör ve Konular: 
  

Sektörler: 
  

29.1 Motorlu kara taşıtlarının imalatı 

29.3 Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı 

27.2 Akümülatör ve pil imalatı 
  

Alanlarında faaliyet gösteren işletmeler 
  

Uygun Proje Konuları:  Otomotiv sektöründe kullanılmak üzere; 
  

-  Elektrikli ve/veya hidrojen ile çalışan motorlu kara taşıtları 

-  Pil (batarya) teknolojisi 

-  Yakıt hücresi 
  

konusunda ve/veya konularında 
  

İkinci Sektör ve Konular: 
  

Sektörler: 
  

26.1 Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı 

26.3 İletişim ekipmanlarının imalatı 

26.4 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı 

26.5 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı 

(26.52 Kol saatlerinin, masa ve duvar saatlerinin ve benzerlerinin imalatı hariçtir.) 
  

Alanlarında faaliyet gösteren işletmeler 
  

Uygun Proje Konuları: 
  

-  5G ve ötesi teknolojiler dâhil olmak üzere yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenleri kapsamında 

yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri konularında 

  

Başvuru Formunda yer alan “Projeye Konu Ürünün Ait Olduğu Sektörün NACE Kodu” ile “İşletmenin Faaliyet 

Gösterdiği Sektörün NACE Kodu“nun uyumlu olması gerekmektedir. 

  

Teklif Çağrısı kapsamında Destek Üst Limitleri; 

  

-  Küçük İşletmeler için 1.500.000 TL 

-  Orta Büyüklükteki İşletmeler için 6.000.000 TL olarak uygulanacaktır. 

  

Teklif Çağrısı kapsamında Mikro işletmeler başvuru yapamayacaktır. 

  

Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 24 aydır. Bu sınırlar içinde olmak üzere proje süresi 4 ayın katları olacak şekilde 

başvuru sahibi tarafından belirlenir. 

  

Proje Teklif çağrısı ve ilgili programla ilgili www.kosgeb.gov.tr adresinden, 444 1 567 numaralı KOSGEB çağrı 

merkezinden ya da KOSGEB müdürlüklerinden bilgi alınabilir.  
 

http://www.kosgeb.gov.tr/


NİSAN 2021     BULANCAK TİCARET VE SANAYİ ODASI YAYIN ORGANI   SAYFA 4 
 

Yıllık İşletme Cetveli 
 

Giresun Valiliği Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden gönderilen yazıda, 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 5. 

Maddesi gereği; sanayi sicile kayıtlı işletmelerin bir önceki yıl olan 2020 yılına ait faaliyetlerini içeren bilgilerin yer 

aldığı ve her yılın ilk dört ayı içerisinde (01.01.2021-30.04.2021) verilmesi gereken Yıllık İşletme Cetvelinin Sanayi 

Sicil Bilgi Sistemi Üzerinden elektronik ortamda verilmesi gerektiği belirtilmektedir. 

 

Görev Belgesi Düzenlemesi 
 

T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine Görev Belgesi Düzenlenmesi Genelgesi gönderildi. 

 

https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-gorev-belgesi-duzenlenmesi-genelgesi-gonderildi 

  

Genelgede daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam kapanma döneminde de temel önceliği üretim, 

imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması olan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 

bahse konu sektörlerde çalışanlara yönelik sokağa çıkma muafiyeti getirildiği hatırlatıldı. 

  

Genelgede, salgınla mücadele sürecinde; muafiyetlerin suiistimal edilmemesi, hastalığın yayılımı ve başta sağlık 

çalışanları olmak üzere toplumsal yükün artmaması açısından son derece önemli olduğu belirtilerek, üretim, imalat, 

tedarik ve lojistik sektörleri başta olmak üzere daha önce genelgelerle muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan 

görevliler için bu işyerlerinin yetkililerince tüm belgelerin geçerliliğin 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00’de sona 

ereceği ifade edildi. Genelge görev belgeleri ile ilgili şu bilgilere yer verildi:  

  

29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde 

çalışan kişilerin, e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden görev belgesi 

başvurusunda bulunacak. Görev belgesi başvurusunda bulunan kişilerin sosyal güvenlik numarasına göre halen 

çalışmakta olduğu işyeri sicil numarası belirlenecek ve iş yerinin faaliyet alanına göre muafiyet kapsamında kalıp 

kalmadığı kontrol edilecek. İlgili Bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde anlık ve otomatik olarak 

yapılacak bu sorgulamalar sonucunda bildirim ile aranan şartlar arasında uyumluluğun tespiti halinde sistem 

üzerinden otomatik olarak görev belgesi düzenlenecek. 

  

Başvuruda bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hangi amaçla 

işyerinde olması gerektiği, çalışma süresi/zaman dilimi, işyeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç 

plaka bilgisinin de yer alacağı görev belgesinin çıktısı başvuruda bulunan kişi tarafından alınarak işyeri/firma 

yetkilisine imzalatılacak. 

  

Başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, 

erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus 

olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1’de örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak 

doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek. e-başvuru sitemi 

üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev belgeleri kapsamında; 

 

İşyeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa 

çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan, Hakkında görev 

belgesi düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet 

nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan, sorumlu olacak. 

 

Düzenlenen görev belgesi, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan personelin 

yanında bulundurulacak ve yapılacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz edilecek. e-başvuru sistemi üzerinden 

üretilen görev belgeleri eş zamanlı olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek olup, kolluk 

kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetleri sırasında, geçerli görev belgesi olmayan/ibraz edemeyen veya görev 

belgesinde belirtilen muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile denetim sırasındaki durumu uyumlu olmayan kişiler 

ile eksik/yanlış bilgi veren işyeri yetkilileri hakkında adli ve idari işlem uygulanacak. 
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Bu noktada esnaf, sanayi ve/veya ticaret ile ziraat odaları başta olmak üzere ilgili meslek odaları tarafından gerekli 

rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilecek ve faaliyet alanlarındaki işyerlerinin/firmaların bilgilendirilmeleri ve 

kurallara uymaya teşvik edilecek. 

 

Tam kapanma dönemi içerisinde asgari personel ile hizmet sunacak kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet 

binalarında/yerlerinde görev yapacak kamu personeli için de yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan Ek-

2’de örneği verilen Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi düzenlenecek ve bu kapsamdaki kamu personeli, görevli 

olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile işyeri arasındaki güzergahla sınırlı olacak şekilde muafiyete tabi olacak. 

  

Ayrıca seyahat izin başvuruları, önceden e-Devlette Bakanlığımızca sunulan hizmetlerden olan E-Başvuru 

Sisteminin içerisindeyken vatandaşlarımızın erişimlerini kolaylaştırmak üzere yapılan geliştirmeler ile birlikte e-

Devlet İçişleri Bakanlığı Hizmetleri listesinden doğrudan erişim sağlanabilecek hale getirildi. 

  

Cenaze sahibi vatandaşların mağdur olmalarının önüne geçilmesi amacıyla Cenaze İzin Hizmeti seyahat izni 

başvurusundan ayrı olarak doğrudan erişilebilir hale getirildi. Ayrıca cenaze izni için başvuru esnasında 

vatandaşların  elektronik ortamda Ölüm Belgesi  yüklemesi uygulamasından da vazgeçildi. Başvuru konusunun 

doğruluğu, Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı arasındaki sistem entegrasyonları ile teyit edilecek. 
 

Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek 

Destekler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3929) 
 

 
30 Nisan 2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan “Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere 

Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karara (Karar 

Sayısı: 3929) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-14.pdf adresinden ulaşabilirsiniz. 
 

 
 

ÜNVANI 

ALİ NACİ IŞIK IŞIK APART OTEL 

HACIAHMETOĞULLARI PETROL OTOMOTİV İNŞAAT TURİZM GIDA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BULANCAK ŞUBESİ 

NECMİ ARSLAN YAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

REİS KARAKUŞ REİS YAPI 

ÜÇAY MÜHENDİSLİK DOĞAL GAZ MAKİNE İNŞAAT BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BULANCAK ŞUBESİ 
 

NİSAN 2021 AYINDA ODAMIZDAN KAYDI SİLİNEN FİRMALAR 
 

ÜNVANI 

MÜRŞİDE HALE ERİŞ 

ALPHA İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BULANCAK ŞUBESİ 

TEMÜR CÜRGÜL 
 

 

NİSAN 2021 AYINDA ODAMIZA KAYIT OLAN FİRMALAR

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-14.pdf
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Tüketici Fiyat Endeksi, Nisan 2021 
 

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %17,14, aylık %1,68 arttı 
 

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

%1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,45, bir önceki yılın aynı 

ayına göre %17,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,70 artış 

gerçekleşti. 
 

Yıllık en düşük artış %3,60 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda 

gerçekleşti 
 

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

sırasıyla, %9,05 ile haberleşme, %10,21 ile eğitim ve %11,03 ile 

giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre 

artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %29,31 ile ulaştırma, 

%22,27 ile ev eşyası ve %19,20 ile sağlık oldu. 
 

Aylık en yüksek düşüş gösteren grup %0,28 ile haberleşme 

oldu 
 

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Nisan ayında azalış gösteren 

diğer ana grup %0,03 ile ev eşyası oldu. En az artış gösteren diğer ana 

gruplar %0,56 ile sağlık ve %0,73 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. 

Buna karşılık, 2021 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu gruplar 

ise sırasıyla,%7,57 ile giyim ve ayakkabı, %2,13 ile gıda ve alkolsüz 

içecekler ve %2,09 ile eğitim oldu. 
 
 

Nisan 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 92 maddenin 

ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 42 maddenin ortalama 

fiyatında değişim olmadı. 281 maddenin ortalama fiyatında ise artış 

gerçekleşti. 
 

 
 

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %18,11, aylık 

%1,65 arttı 
 

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

TÜFE'de 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,65, bir önceki 

yılın Aralık ayına göre %5,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,11 

ve on iki aylık ortalamalara göre %13,82 artış gerçekleşti. 
 

 
 

Kaynak: www.tuik.gov.tr  

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Nisan 2021 
 

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %35,17, aylık 

%4,34 arttı 
 

Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %4,34, 

bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,91, bir önceki yılın aynı ayına 

göre %35,17 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,44 artış gösterdi. 
 

 

Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Nisan 2021 

 
 
 

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

 

 
 

Sanayinin dört ana sektöründen imalat yıllık %38,11 arttı 

 

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş 

ocakçılığında %27,07, imalatta %38,11, elektrik, gaz üretimi ve 

dağıtımında %4,50, su temininde %28,32 artış olarak gerçekleşti. 

 

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %42,59, dayanıklı 

tüketim malında %29,24, dayanıksız tüketim malında %24,97, enerjide 

%38,64, sermaye malında %27,24 artış olarak gerçekleşti. 

 

Sanayinin dört ana sektöründen imalat aylık %4,55 arttı 

  

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş 

ocakçılığında %5,02, imalatta %4,55, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında 

%2,22, su temininde %0,27 artış olarak gerçekleşti. 
 

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %6,63, dayanıklı 

tüketim malında %2,05, dayanıksız tüketim malında %1,99, enerjide 

%3,51, sermaye malında %2,85 artış olarak gerçekleşti. 
 

Yıllık en düşük artış %4,50 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 

üretimi ve dağıtımında gerçekleşti 
 

Yıllık en düşük artış; %4,50 ile elektrik, gaz, buhar ve 

iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, %8,49 ile deri ve ilgili ürünler, 

%8,92 ile giyim eşyası olarak gerçekleşti. Buna karşılık kok ve 

rafine petrol ürünleri %159,53, ham petrol ve doğal gaz %109,10, 

ana metaller %71,71 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler 

oldu. 
 

Aylık en düşük artış %0,27 ile su ve suyun arıtılması ve 

dağıtılmasında gerçekleşti 
 

Aylık en düşük artış; %0,27 ile su ve suyun arıtılması ve dağıtılması, %0,78 

ile mobilya, %1,00 ile giyim eşyası olarak gerçekleşti. Buna karşılık ham 

petrol ve doğal gaz %15,25, ana metaller %10,78, tütün ürünleri %9,45 ile 

endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. 
 

Kaynak: www.tuik.gov.tr   
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