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AB´nin Yeni KDV Sistemi 
 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 05.07.2021 

tarihli ve 61828824-100- 6395 sayılı yazısı. 

  

İlgi yazıda, Avrupa Birliği'nin (AB) sınır ötesi e-ticaret 

işlemlerinde uyguladığı yeni Katma Değer Vergisi 

(KDV) kurallarının 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 

yürürlüğe konacağı belirtilerek, AB'ye yönelik gerçek 

değeri 150 Avro'yu aşmayan sevkiyatlarda da geçerli 

olacak yeni sistem kapsamında, 22 Avro'nun altındaki 

değerler için uygulanan KDV muafiyetinin tamamen 

kaldırılacağı açıklanmıştır. 
  

Yazıda devamla, ticari numunelerin gümrük işlemlerine ilişkin KDV ve Gümrük Vergisi istisnası veya sadece 

gümrük vergisi istisnasının uygulanacağı gümrük beyannamesi seçeneklerinin sunulacağı ifade edilmiştir. 
 

COVID-19 Pandemisiyle Mücadele Kapsamında Moskova´da Alınan Tedbirler 
 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 02.07.2021 tarihli ve 84403118-720-6366 sayılı yazısı. 

  

İlgi yazıda, Rusya Federasyonu'nda COVID-19 pandemisinde üçüncü dalga sürecinde 28 Haziran 2021 tarihinde 

günlük vaka sayısında 20.616 seviyesine ulaşıldığı, Moskova şehrinde ise özellikle Haziran ayının ortalarına doğru 

9 bin seviyesinin aşılmasını müteakip muhtelif karantina tedbirlerinin tekrar uygulamaya geçirilmeye başlandığı 

bildirilmektedir. 

  

Yazıda devamla, Moskova'da COVID-19 pandemisiyle mücadele kapsamında; 28 Haziran 2021 tarihinden itibaren 

kafe ve restoranlara sadece aşılanmış, son 6 ayda hastalığı geçirmiş veya son 3 günde yapılan PCR testi negatif 

çıkanların alınması yönünde bir düzenlemeye gidildiği, (Girişlerde QR kod talep edilmektedir) söz konusu 

uygulamanın, kafe ve restoranların veranda benzeri dış bölümleri için 12 Temmuz'da yürürlüğe konulmasının 

öngörüldüğü, ayrıca, otelde ikamet edenlerin de, otel yerleşkesindeki mevcut restoran ve kafelerde (dışarıdan 

girişlere yönelik kısıtlama mevcut değilse) yine 'QR' kod uygulamasına tabi tutulduğu, karantina tedbirinin 

Moskova'da (turistler de dahil olmak üzere) titizlikle uygulanmakta olduğu ve 'QR' kod teminine yönelik ilgili resmi 

internet sunucusunda ise üçüncü ülke vatandaşlarına (Rusya'da çalışma iznine sahip olanlar hariç) matuf bir hizmet 

verilmediğinin müşahede edildiği ifade edilmektedir. 
 

Almanya´nın Yeni Tedarik Zinciri Yasasının Tanıtımı 
 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 05.07.2021 tarihli ve 84403118-720- 6412 sayılı yazısı. 

 

İlgi yazıda, Alman Federal Meclisi tarafından yeni bir tedarik zinciri yasası ("Lieferkettensorgfaltsgesetz") kabul 

edildiği ve gelecek yılın başında yürürlüğe gireceğini belirtilerek, yeni yasanın yurtdışındaki Alman şirketleri ve 

dünyanın farklı bölgelerindeki iş ortakları için neler içerdiğinin detaylı inceleneceği bir bilgilendirme toplantısı 

düzenleneceği bildirilmektedir. 

  

7 Temmuz 2021 tarihinde 15:00-16:30 saatleri arasında sanal ortamda düzenlenecek toplantıya https://www.dtr-

ihk.de/tr/etkinlikler/etkinlik-bilgileri/bilgilendirme-toplantisi-almanyanin-yeni-tedarik-zinciri-yasasinin-

tanitimi linkinden kayıt yaptırmak mümkündür. 
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Meksika 2021-2024 Dönemi İlaç ve İyileştirici Malzeme Alımı 
 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 09.07.2021 tarih ve 84403118-720- 6527 sayılı yazısı. 
 

İlgi yazıda, Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS)'nin 2021-2024 döneminde ilaç ve tıbbi yardım malzemesi 

alımı için Refah İçin Sağlık Enstitüsü (INSABI) ile bir anlaşma imzaladığı bildirilmektedir. 
  

Yazıda devamla, uluslararası ihale süreçleri UNOPS tarafından yürütülecek olan bahse konu alımlar hakkında detaylı bilginin 

UNOPS Meksika internet adresinden (https://www.proyectosaludmexico.org/) takip edilebileceği; en iyi fiyat ve kalite 

koşulları sağlanarak uluslararası ihale usulü ile etkin rekabetin, eşit katılımın ve şeffaflığın teşvik edilmesi amacıyla, konu ile 

ilgilenen ulusal ve uluslararası şirketlerin tamamlayıcı uluslararası ilaç ve tıbbi yardım malzemeleri satın alma sürecine 

katılmaya; çevrimiçi "Teklif Talebi" formu aracılığıyla fiyat teklifi sunmaya ve Meksika makamlarının ihtiyaç duyduğu sarf 

malzemelerinin listesini görmeye davet edildiği belirtilmektedir. 
  

Söz konusu form, ilaç listesi ve katılım koşullarının "mercado.unops.org" internet adresinden, 30 Haziran 2021 tarihinden 31 

Aralık 2021 saat 24:00'e (Meksika Şehri saati, GMT -5) kadar erişilebilir olacağı, anılan hususla ilgili bilgi taleplerinin 

Meksika'daki UNOPS Satın Alma Birimi'nin adq.salud.mx@unops.org e-posta adresine yöneltilebileceği ifade edilmektedir. 
 

Fransa´ya İhracat Yapacak Firmalarımıza Yönelik Uyarı 
 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 16.07.2021 tarih ve 6760 sayılı yazısı. 
 

İlgi yazıda, Lyon Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği'nden alınan bir yazıya atfen, Fransa'da tanınmış firmalar adına ürün 

alacaklarına dair bazı art niyetli kişilerin işletmelerimiz ile iletişime geçtiği açıklanarak, bu şekilde irtibat kuranların kimlik 

teyidinin ilgili firmalardan yapılması gerektiği belirtilmiştir. 
 

Yazıda devamla, iletişime geçen kişilerce kullanılan e-posta adresinin Fransız firmasının ismini taşıyan bir uzantısının 

olmasına, Fransız firmasının resmi evrakının iletilmesine (bilanço vb.), yapılan tekliflerde veya sözleşmelerde Fransız 

firmasının mührünün kullanılmasına kesinlikle güvenilmemesinin firmalarımızın kayıp yaşamaması açısından önemli olduğu 

ifade edilmiştir. 
 

Bangladeş´ten İhale Teklifleri 
 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 26/07/2021 tarih ve 6807 sayılı yazısı. 
 

İlgi yazıda, Bangladeş Ticaret Kurumu (Trading Corporation of Bangladesh) tarafından standart sentetik aylon file veya jüt 

file torbada, her biri 25/30/40 kg veya herhangi bir standart ağırlıkta paketlenecek şekilde 3.000 metrik ton (± %10) soğan ile 

25/50 kg polipropilen torbalarda 3.000 metrik ton (±%5) kırmızı mercimek ithal edileceği belirtilmektedir. İhaleler ile ilgili 

detaylı bilgilere ve daha çok sayıda güncel ihale bilgisine www.tcb.gov.bd adresinden ulaşılabilir. 
 

Türkiye-Çin Kültür ve İş Geliştirme Forumu 
 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 28.07.2021 tarih ve 6861 sayılı yazısı. 
 

İlgi yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği rehberliğinde Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği ve 

Çin Sanayi ve İş Adamları Derneği işbirliğinde, 5-7 Ağustos 2021 tarihlerinde, Congresium Ankara'da Türkiye-Çin Kültür ve 

İş Geliştirme Forumu'nun düzenleneceği bildirilmekte ve 3 gün boyunca sürecek Fuarın yanı sıra maden, altyapı, teknoloji, 

bilişim, gıda, tarım turizm ve sağlık sektörlerinde paneller düzenleneceği ifade edilmektedir. Söz konusu Forum'a ilişkin detaylı 

bilgilere https://turkiyecinisgelistirme.com/index adresinden ulaşılabilmektedir. 
 

 
 

ÜNVANI 

MERCAN TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ İNŞAAT NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GÜZELYALI ŞUBESİ 

YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ PAZARSUYU BULANCAK GİRESUN ŞUBESİ 

ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GİRESUN BULANCAK İSMET PAŞA ŞUBESİ 

ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GİRESUN PİRAZİZ YAMANLAR ŞOK ŞUBESİ 

GİZEM AYDIN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ 

ENFED TURİZM OTELCİLİK TAŞIMACILIK İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
 

 

TEMMUZ 2021 AYINDA ODAMIZA KAYIT OLAN FİRMALAR

mailto:adq.salud.mx@unops.org
http://www.tcb.gov.bd/
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Tüketici Fiyat Endeksi, Temmuz 2021 
 

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %18,95, aylık %1,80 arttı 
 

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

%1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın 

aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış 

gerçekleşti. 
 

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

değişim gösterdi 
 

Yıllık en düşük artış %1,80 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda 

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

ana gruplar sırasıyla, %4,41 ile haberleşme, %8,54 ile giyim ve 

ayakkabı ve %10,61 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın 

aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, 

%24,92 ile gıda ve alkolsüz içecekler,  %24,62 ile ulaştırma ve 

%22,70 ile ev eşyası oldu. 
 

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

yüksek değişim gösterdi 
 

Aylık düşüş gösteren ana gruplar %2,13 ile giyim ve ayakkabı ve 

%0,06 ile ev eşyası oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı 

Temmuz ayında en az artış gösteren diğer ana gruplar %0,02 ile 

alkollü içecekler ve tütün, %0,12 ile haberleşme, %0,13 ile çeşitli mal 

ve hizmetler ve %0,41 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2021 yılı 

Temmuz ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %5,07 ile 

konut, %2,77 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %2,72 ile lokanta ve 

oteller oldu. 
 

Temmuz 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 81 maddenin 

ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 50 maddenin ortalama 

fiyatında değişim olmadı. 284 maddenin ortalama fiyatında ise artış 

gerçekleşti. 
 

 
 

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %18,51, aylık 

%1,00 arttı 
 

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

TÜFE'de 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,00, bir 

önceki yılın Aralık ayına göre %10,17, bir önceki yılın aynı ayına 

göre %18,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,54 artış 

gerçekleşti. 
 

 
 

Kaynak: www.tuik.gov.tr  

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Temmuz 2021 
 

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %44,92, aylık 

%2,46 arttı 
 

Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 

%2,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,05, bir önceki yılın aynı 

ayına göre %44,92 ve on iki aylık ortalamalara göre %28,47 artış 

gösterdi. 
 

 

Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Temmuz 2021 

 
 
 

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

 

 
 

Sanayinin dört ana sektöründen imalat yıllık %47,86 arttı 

 

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş 

ocakçılığında %34,35, imalatta %47,86, elektrik, gaz üretimi ve 

dağıtımında %15,10, su temininde %28,34 artış olarak gerçekleşti. 

 

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %57,23, dayanıklı 

tüketim malında %31,58, dayanıksız tüketim malında %31,44, enerjide 

%42,42, sermaye malında %31,38 artış olarak gerçekleşti. 

 

Sanayinin dört ana sektöründen imalat aylık %2,37 arttı 
  

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş 

ocakçılığında %3,35, imalatta %2,37, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında 

%3,03, su temininde %3,54 artış olarak gerçekleşti. 

 

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %2,46, dayanıklı 

tüketim malında %1,03, dayanıksız tüketim malında %2,27, enerjide 

%4,12, sermaye malında %1,01 artış olarak gerçekleşti. 
 

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 22 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha 

yüksek değişim gösterdi 
 

Yıllık en düşük artış; %11,51 ile giyim eşyası, %13,86 ile deri ve 

ilgili ürünler, %15,10 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 

üretimi ve dağıtımı olarak gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve 

doğal gaz %120,24, kok ve rafine petrol ürünleri %110,98, ana 

metaller %108,50 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 azalış; %0,47 ile metal cevherleri, %0,26 ile diğer ulaşım araçları alt 

sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz %9,33, 

ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) %6,58, kok ve rafine petrol ürünleri 

%5,31 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. 
 

Kaynak: www.tuik.gov.tr   
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