
 
SAYI: 64           BULANCAK TİCARET VE SANAYİ ODASI YAYIN ORGANI   ŞUBAT 2021 

 
 

Vergi Mükellefleri İçin Mücbir Sebep 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; 25/01/2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 524 Sıra 

No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine/faaliyetlerinin 

tamamen durdurulmasına karar verilen sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, 

elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve 

lunapark gibi faaliyetlere yönelik sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin mücbir sebep halinde olduğu 

belirtilmiştir. Bahsi geçen ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde Tebliğin yayımı tarihi itibariyla vergi dairesi 

kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacağı, bununla birlikte mükellefin, vergi dairesi kayıtlarındaki ana 

faaliyet kodu itibarıyla kapsamdaki sektörler arasında bulunmamasına rağmen, ana faaliyet alanı olarak bu 

sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mücbir sebep kapsamında olup 

olmadığının tespitinde fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanının dikkate alınacağı bildirilmiştir. 
 

Söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin mücbir sebep hali 01/12/2020 tarihinde (bu tarih dahil) 

başlayıp, alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamalarına uygun görülen tarihe kadar devam edecektir. 

Bahse konu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken katma değer vergisi ve muhtasar 

beyannameler ile Ba-Bs bildirimlerinin verilme, e-Defterlerin oluşturma, imzalanma, e-Defter beratları ile e-Defter 

ve beratların ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine yüklenme süresi mücbir sebep halinin sonra 

ereceği tarihi izleyen ayın yirmi altıncı günü sonuna kadar ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin 

ödeme süreleri ise beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiği 

ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılmıştır. 
 

Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet 

bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, bu 

beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacaktır. 

 

İşbirliği Talebi - Bangladeş 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; Bangladeş’te boya, mürekkep ve toz boya sanayiinde faaliyet 

gösteren Noorjahan International Indentor and Machinary&Chemicals firmasının bu alanlarda ve farmasötik sektöründeki 

çeşitli makine ve aletler ile sıvı dolum makineleri veya Bangladeş’te satılabilecek diğer makineler için (tarım ve tekstil 

makineleri gibi) Türk firmalarının yerel acentesi olarak işbirliği yapma talebi bildirilmiştir. 
 

Bahsi geçen Noorjan International Indentor and Machinary&Chemicals firmasına ait sertifika ve detaylı bilgi 

https://www.tobb2b.org.tr/ihaleyatirimprojeleri.php link adresinde yer almaktadır. 
 

Kağıtsız İhracat Uygulaması/Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri Sistemi (BİLGE) 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; T.C Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; Bilindiği üzere, 

İhracatta Kağıtsız Gümrük İşlemleri kapsamında Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ihracat beyannameleri ile 

uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerden ya da Bakanlıkça belirlenecek durumlardan kaynaklı olarak kağıt 

ortamında onaylanması gerekenler dışındaki ekli belgeler gümrük idaresine kağıt ortamında ibraz edilmemekte, kağıt 

ortamında düzenlenen beyanname eki belgeler taranarak BİLGE Sisteminde beyan edilmektedir. 
 

Bu kapsamda, BİLGE Sisteminde, ihracata ilişkin gümrük beyannamesinde “Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar” kısmında 

taranarak sisteme yüklenecek belge beyan edilmiş ancak bu belgelerin taranarak sisteme yüklenmemiş olması halinde 

beyannamenin blokesinin kaldırılmasına izin verilememektedir. Söz konusu düzenlemenin bloke kaldırma işlemi olmadan 

“çıkabilir” statüye gelen mavi ve yeşil hat kriterinde işlem gören ihracata ilişkin beyannamelerinde de uygulanabilmesini 

teminen BİLGE Sisteminde düzenleme yapılmıştır. 
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Bu çerçevede, onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmalarca tescil edilerek mavi hat kriterinde işlem gören ve yetkilendirilmiş 

yükümlülerce tescil edilerek yeşil hat kriterinde işlem gören ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinde, 
 

-“Yükümlüce Beyan Edilmesi Gereken Dokümanlar” kısmında taranarak sisteme yüklenecek belge beyan edilmiş olması 

halinde beyannamenin doğrudan “Çıkabilir” statüye değil teslim alınmış statüye getirilmesi, 
 

-Teslim alınmış statüde kalan söz konusu beyannamelere taranarak belge yüklenebilmesinin sağlanması, 
 

-Taranarak sisteme yüklenmesi gereken belgelerin tamamının sisteme yüklenmesini müteakip beyannamenin statüsünün 

“çıkabilir” statüye ilerletilmesi, 
 

-Sonradan verileceği beyan edilen belgelerin beyannamenin “çıkabilir” statüye ilerledikten sonra da sisteme yüklenebilmesi, 
 

yönünde BİLGE Sisteminde yapılmış olan düzenlemelerin pilot uygulaması 22.02.2021 Ankara Gümrük Müdürlüğünde 

gerçekleştirilecek olup uygulamanın 03.03.2021 tarihinde tüm gümrük müdürlüklerine yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. 
 

Ölçü ve Ölçü Aletleri Periyodik Muayene ve Damga Duyurusu 
 

T.C. Giresun Valiliği Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden gönderilen yazıda; 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu 

kapsamına giren ölçü ve ölçü aletlerinin belirli sürelerde periyodik muayeneye tabi tutulması zorunlu olup, damga süreleri 

dolmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması için ölçü ve ölçü aletleri sahiplerince beyanname verme 

süresi 01 Mart 2021 Pazartesi günü mesai bitiminde sona ereceği belirtilmektedir. 
 

Buna göre iki yıllık periyodik muayene süresi dolmuş; 
 

·         1-Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan üretici ve Pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere 

perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan III ve IV 

üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri; 
 

2-Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden; 
 

a) Masa Terazisi     b)Asma Terazi      c)Tek kollu Kantarlar       d)İbreli Teraziler 
 

3- Uzunluk Ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler) 
 

4- Akıcı Maddeler için hacim ölçüleri 
 

5- Kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri 
 

6-5 kg’a kadar 5 kg dahil hassas olmayan kütle ölçüleri için; Belediye Grup Merkezi Ölçü ve Ayar Memurluklarına; 
 

·         I, II, III ve IV. Sınıf, Otomatik tartı ve Otomatik olmayan ve çekeri 2000 kg’a kadar olan tartı aletleri, Taksimetre, 

Takograf cihazları, Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Cihazları ile Isı Sayaçları için Yetkili Muayene Servislerine; 
 

·         Su dışındaki sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme sistemleri (Akaryakıt, LPG vb. sayaçları), 

sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri, akaryakıt hacim ölçek kapları, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı 

ölçümünde kullanılan cihazları, hassas kütle ölçüleri, 5 kg’dan yukarı kütle ölçüleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, 

maksimum kapasitesi 2000 kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri ve aks kantarları için periyodik muayene 

başvuruları elektronik ortamda https://basvuruportal.tse.gov.tr adresli başvuru portalı üzerinden Türk Standartları Enstitüsü 

(TSE)’ye; 
 

·         Naklimetre, hububat muayene aletleri ile 10 Yıllık Periyodik muayenesi dolmuş elektrik, su, gaz sayaçları için Sanayi 

ve Teknoloji İl Müdürlüklerine; 
 

müracaat edilmesi gerekmektedir. 
 

            Muayene ve damgalarını yaptırmayanlar hakkında: 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun 15. maddesinin (c) fıkrası  

gereğince; 

 

– Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş ölçü aletini kullanan kişiye, ölçü aletinin türüne ve kullanıldığı işin 

niteliğine göre 669,00 (altıyüzatmışdokuz) Türk Lirasından 13.375,00 (onüçbinüçyüzyetmişbeş) Türk Lirasına kadar idarî para 

cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. 
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(e) fıkrası gereğince; 
 

– Ayarı doğru olmayan ölçü aletlerini kullanan kişiye, ölçü aletinin türüne ve kullanıldığı işin niteliğine göre 267,00 

(ikiyüzatmışyedi) Türk Lirasından 2.675,00 (ikibinaltıyüzyetmişbeş) Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Ayrıca bu 

ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. 
 

Yine aynı kanunun 16. Maddesi gereğince; 
 

-Damgalanmamış ölçü ve ölçü aletlerini satan, satışa arz eden veya ticari ilişkide kullanan kişi bir yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır. 
 

-Ayarının doğru olmadığını bildiği aletle ölçü yapan ve bu suretle haksız menfaat temin eden kişi Türk Ceza Kanunu’nun 

dolandırıcılık suçuna ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır. 
 

           Bu bağlamda, muayene ve damgalama süresi dolan Ölçü ve Ölçü Aletleri için 01 Mart 2021 Pazartesi günü mesai 

bitimine kadar ölçü aletinin cinsine göre yukarıda belirtilen müracaat yerlerine ölçü ve ölçü aletinin cinsi, markası, numarası 

ve kapasitesi belirtilerek ve 24/12/2020 tarih ve 31344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan muayene ve damgalama ücretinin 

ödendiğine dair makbuz eklenerek müracaat edilmesi gerekmektedir. 
 

Periyodik muayene için zamanında müracaat etmeyenler hakkında, daha sonra müracaat etmiş olsalar dahi, damga süresi 

dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı, 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlem uygulanır.  
 

Periyodik muayenelerin yaptırılması sorumluluğu:  
 

Gaz, elektrik ve su sayaçlarında; bu sayaçları dağıtım ağında kullanan dağıtım şirketine veya dağıtımdan sorumlu işletmeye, 

dağıtım ağı dışında kullanılanlar ile diğer ölçü ve ölçü aletlerinde ise, 3516 sayılı Kanun kapsamında ölçü ve ölçü aletinden 

sorumlu kullanıcıya aittir. 
 

Yetkili Yasal Metroloji Servislerine http://msurapor.sanayi.gov.tr  adresinden ulaşılabilir. 
 

İl Müdürlüğümüze müracaatlar www.sanayi.gov.tr internet sayfamızdaki e-HİZMETLER bölümünden veya E-Devlet 

üzerinden çevrimiçi olarak yapılabilmektedir. https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr 
 

İlgililere Önemle Duyurulur. Giresun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü (444 61 00) 
 

Sanayi İşletmelerinin Dikkatine -Yıllık İşletme Cetvelinin Verilmesi Hakkında Duyuru 
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T.C. Giresun Valiliği Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden gönderilen yazıda; 6948 Sayılı Kanunun 5. Maddesi 

gereği; sanayi sicile kayıtlı işletmelerin bir önceki yıla ait faaliyetlerini içeren bilgilerin yer aldığı Yıllık İşletme 

Cetvelini her yılın ilk dört ayı içerisinde; 1 Ocak – 30 Nisan tarihleri arasında vermeleri zorunlu olduğu 

belirtilmektedir. 
 

Buna göre Sanayi Sicil Belgesi olan işletmelerin 2020 yılına ait Yıllık İşletme Cetvelini 30 Nisan 2021 tarihine 

kadar Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir. 
 

Sanayi Sicil Bilgi Sistemi 
 

Konu ile ilgili olarak Ekim 2014 tarihli ve 29156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi Sicil Tebliği’nin (SGM 

2014/11) 11. Maddesinin 1. Fıkrasında Yıllık İşletme Cetveli bildiriminin; e-Devlet kapısı veya Bakanlık web 

sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacağı hüküm altına alınmıştır. 
 

Elektronik ortamda, Yıllık İşletme cetveli vermek için; e-Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfasındaki e-Hizmetler – İl 

Müdürlükleri – Sanayi Sicil İşlemleri bağlantısından Sanayi Sicil Bilgi Sistemine (http://sanayisicil.sanayi.gov.tr) e-Devlet 

şifresi ile giriş yapılması gerekmektedir. 

 

İdari Para Cezaları 
 

Süresi içerisinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek 2020 yılına ait Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen Sanayi Sicil 

Belgesine sahip işletmeler hakkında; 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 9. uncu maddesi gereği 2021 yılı 

içerisinde 1.730,00 (Binyediyüzotuz) TL İdari Para Cezası uygulanacaktır. 
 

Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin Yıllık İşletme Cetveli bildirme sorumluluğunu -oluşabilecek yoğunluklar 

sebebiyle- son günlere bırakmadan yerine getirmeleri önemle duyurulur. 
 

Yeni Açılan Ro-Ro Hatları 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; Ülkemiz ihracatının değer bazında %30'unun 

gerçekleştirildiği uluslararası karayolu taşımacılık sektörü, yurtdışında yetersiz geçiş belgesi kotaları, mod ve 

güzergah dayatmaları, geçiş ücretleri gibi engellerle karşılaşmaktadır. Ayrıca, Avrupa'ya yönelik ihraç 

taşımalarımızda en önemli çıkış noktası durumundaki Kapıkule'de araç yoğunluğu nedeniyle yaşanan beklemelerve 

gecikmeler taşımacılık ve dış ticaretimizde zaman kayıplarına ve maliyet artışlarına yok açmakta, ihraç 

ürünlerimizin uluslararası alanda rekabet gücünü zayıflatmaktadır. Dolayısıyla, karayolu taşımacılığında 

kullanılacak alternatif güzergahlar ve rotalar her geçen gün önem kazandığı, 

 

Bu kapsamda, 03.02.2021 tarihinde faaliyete başlayan Karasu-Köstence (Romanya) ve 07.02.2021 tarihinde 

seferlerine başlanan Alsancak-Tarragona (İspanya) Ro-Ro hatlarının karayolu taşımacılığında yaşanan sorunlara 

çözüm alternatifleri oluşturacağı öngörülmektedir. Bu sayede, özellikle Avrupa'ya yönelik ihracatımızda bazı 

dönemlerde yaşanan sıkıntılarda azalma yaşanacağı düşünüldüğü ifade edilmektedir. 

 

Hannover Messe 2021 Sanal Fuarı 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gönderilen yazıda, İstanbul Ticaret 

Odası'nın yazısına atfen, Her yıl Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen 

dünyanın en önemli ve kapsamlı sanayi fuarı olarak kabul edilen Hannover Messe 

Fuarı Türkiye milli iştirak organizasyonunun, 1992 yılından itibaren İstanbul 

Ticaret Odası (İTO) tarafından düzenlendiği belirtilmekte ve Fuarın bu yıl sağlık 

koşulları neden ile 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında sanal olarak düzenleneceği 

ve İTO'nun da "Dijital Pavilyon" organizasyonu ile katılım sağlayacağı 

aktarılmıştır. 
 

Hannover Messe 2021 Sanal Fuarına, Akışkan Gücü, Hidrolik ve Pnömatik, 

Basınçlı Hava ve Vakum Teknolojisi, Dijital Ekosistemler, Enerji, Lojistik ve Yan 

Sanayi ihtisas konularında faaliyet gösteren firmalarımız iştirak edebileceklerdir. 
 

http://sanayisicil.sanayi.gov.tr/
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Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi- Yüksek Düzeyli İş Dünyası Diyaloğu Etkinliği 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gönderilen yazıda, Avrupa Birliği'nin sağladığı mali destekle Birliğimiz ve "Avrupa 

Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği" (EUROCHAMBRES) işbirliğinde yürütülmekte olan "Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu 

(TEBD)" projesi kapsamında, 10-11 Mart 2021 tarihlerinde, "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İş Dünyası Diyaloğu" etkinliği, 

online toplantı platformunda gerçekleştirilecektir. 
 

Bakanlarımız, Avrupa Komisyonu Üyeleri, Türk ve Avrupa dünyasının önemli temsilcileri ve Uluslararası Finans 

Kuruluşlarının üst düzey yetkililerinin katılım sağlayacağı, "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İş Dünyası Diyaloğu" etkinliğinde, 

"Yüksek Düzeyli Açılış Oturumu", "AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde AB-Türkiye Ekonomik ve Ticari İlişkileri ve Ortak 

Zorluklar", "AB Yeşil Düzenine Geçişte Mesleki Beceriler", "Toparlanma, Yatırım ve Sürdürülebilir Finansman", "Döngüsel 

Ekonomi" başlıklarında dört tematik alan ile genel kapanış oturumları yer almaktadır. Etkinlik 10 Mart 2021 tarihinde, 10:30-

12:00 saatleri arasındaki yüksek düzeyli açılış oturumu ile başlayacak olup, etkinlik boyunca Türkçe ve İngilizce simültane 

çeviri sağlanacaktır. 
 

Etkinliğe https://events.tebd.eu/event/high-level-business-dialogue internet adresinden kayıt yaptırılabilmektedir. 
 

Hırvatistan Yatırım Fırsatları Kataloğu 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen 17.02.2021 tarih ve 1594 sayılı yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın 

yazısı ile, Zagrep Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atfen, Hırvatistan Ekonomi ve Sürdürülebilir 

Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Yatırım Fırsatları Kataloğunun güncellendiği, konuyla ilgili detaylara 

http://investcroatia.gov.hr/en/ecatalog/ sayfasından ulaşılabileceği belirtilmektedir. 
 

Esnaf Destek Başvurusunda Bulunmayanlar 
 

Esnaf destek başvurusunda bulunmayanlara yönelik; Giresun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nden gönderilen yazıda 

yazıda; 

  

Ticari İşletmeler Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinden korunmak amacıyla 22.12.2020 tarihli ve 3323 sayılı 

Cumhurbaşkanı kararı kapsamında; 3 ay süreyle ödenmek üzere aylık 1.000 Türk lirası “Gelir Kaybı Desteği” 

verilmesi ve büyükşehir olan illerde aylık 750 Türk lirası, diğer illerde ise aylık 500 Türk lirası tutarında “Kira 

Desteği”nde bulunulmuştur. 
  

Bahse konu desteklerden; 
  

-14.12.2020 tarihinden önce vergi mükellefiyetini tesis ettirenler, 

-Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar, 

-Faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, 

-Faal olan ve işletme hesabı esasına veya bilanço esasına göre defter tutanlardan “esas faaliyet konusu” Bakanlık 

tarafından desteklenen NACE kodları arasında yer alan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler, 

-Kira desteği için işyeri kira olanlar 
 

Faydalanabilecektir. 
 

Bu itibarla, söz konusu desteklerden faydalanmak üzere yukarıda açıklanan kapsamda yer alan ticaret erbabının 

başvuruları kabul edilmekte olup kapsamın dışında kalanlar destekten yararlanamamaktadır. 
  

Bahse konu ticari işletmelerin hak kaybına uğramaması amacıyla başvuru yapılması rica olunur. 
 

Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) Sektör Duyurusu 
 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 23.02.2021 tarihli ve 34221550-100- 1830 sayılı yazısı. 
  

İlgi kayıtlı yazıda, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin 

her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde üretimi olmayan ürünlerde askıya alma, üretimi 

tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularının, ülkemizin temsilcilerinin de yer aldığı bir 

toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilmiştir. 
 

https://events.tebd.eu/event/high-level-business-dialogue
http://investcroatia.gov.hr/en/ecatalog/
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Bir örneği sunulan ve halihazırda gümrük vergisi askıya alınmış olan eşya listesi paylaşılmıştır. Ayrıca, Avrupa 

Birliği ithalat değerinin 15.000 avro'nun altına düştüğü için Komisyon tarafından 2022 Ocak döneminde listeden 

çıkartılması öngörülen ve listede kırmızı ile renklendirilen eşyaya yönelik olarak, 2022 yılından sonra da askıya 

alma uygulamasının devam etmesinin talep edilmesi durumunda, ilgili firmaların en geç 01/03/2021 tarihine kadar 

Ticaret Bakanlığına temdit (uzatma) başvurusunda bulunması gerektiği açıklanmıştır. 

  

Konu hakkında bilgi, tarih ve formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiyaalma-ve-tarife-kontenjani/askiya-

alma-sistemi adresinden ulaşılabildiği ve askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için ise 2021/18 sayılı Askıya 

Alma Sistemine İlişkin Tebliğin (İthalat: 2021/18) incelenebileceği vurgulanmıştır. 

 

Brezilya Yatırım Forumu-2021 
 

 
 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 23.02.2021 tarihli ve 34221550-720- 1832 sayılı yazısı. 

  

İlgi kayıtlı yazıda, Brezilya Hükümeti, Interamerican Kalkınma Bankası (Interamerican Development Bank-IDB) 

ve Brezilya Yatırım Teşvik Ajansı (APEXBrasil) tarafından 31 Mayıs-1 Haziran 2021 tarihlerinde Brezilya'nın 

Sao Paulo şehrinde, Transamerica Oteli'nde "Brezilya Yatırım Forumu-2021 (BIF2021)"in gerçekleştirileceği 

bildirilmektedir. 

  

Yazıda devamla, söz konusu Forum'un, Brezilya'nın federal ve yerel düzeyde üst düzey hükümet yetkilileri, büyük 

şirket yöneticileri, akademi ve basın yayın temsilcileri ile karar alıcıları bir araya getiren, yabancı yatırım alanında 

Latin Amerika'daki en büyük organizasyon olduğu belirtilmektedir. Forum'da bu yıl, tarım, enerji, altyapı, 

inovasyon, sağlık ve teknoloji sektörlerinde yatırım fırsatlarının değerlendirileceği ifade edilmektedir. 

  

Ayrıca, bu yıl Forum’un hem yüz yüze hem de online olarak hibrid şekilde olacağı bildirilmekte olup, Forum'da 

hükümet yetkilileri, çok uluslu şirketlerin CEO'ları, üst düzey panellere ve Brezilya'daki yatırıma açık kamu-özel 

sektör proje sunumlarına yer verileceği belirtilmektedir. Bahsi geçen Brezilya Yatırım Forumu-2021'e ilişkin 

detaylı bilgilere www.brasilinvestment.com adresinden ulaşılabilmektedir. 
 

 
 

ÜNVANI 

GÖKMEN GÜVEN ESER MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 

ASIR ISI SİSTEMLERİ YAPI MALZEMELERİ MAKİNE İNŞAAT ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GİRESUN ŞUBESİ 

SARSILMAZ AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 

İSMAİL BEYAZ BEYAZLAR OTOMOTİV İNŞAAT TİCARET 

ORBEL MADENCİLİK PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BULANCAK TESİS ŞUBESİ 
 

ŞUBAT 2021 AYINDA ODAMIZDAN KAYDI SİLİNEN FİRMALAR 
 

ÜNVANI 

HAKAN HENDEN BAYMAR GIDA 

ORBEL MADENCİLİK PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

YÜKSEKDAĞ MARKET İRFAN YÜKSEKDAĞ 
 

 

ŞUBAT 2021 AYINDA ODAMIZA KAYIT OLAN FİRMALAR

http://www.brasilinvestment.com/
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Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat 2021 
 

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %15,61, aylık %0,91 arttı 
 

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

%0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı 

ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 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, %6,13 ile eğitim, %6,31 ile giyim ve ayakkabı ve %7,15 ile 

haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın 

yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %23,74 ile ev eşyası, %22,47 

ile ulaştırma ve %20,61 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. 
 

Aylık en yüksek düşüş gösteren grup %2,32 ile çeşitli mal ve 

hizmetler oldu 
 

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Şubat ayında düşüş gösteren 

diğer ana gruplar %0,98 ile eğlence ve kültür ve %0,93 ile giyim ve 

ayakkabı oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı 

Şubat ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %3,00 ile 

sağlık, %2,57 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %1,32 ile lokanta ve 

oteller oldu. 
 
 

Şubat 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 117 maddenin 

ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 35 maddenin ortalama 

fiyatında değişim olmadı. 263 maddenin ortalama fiyatında ise artış 

gerçekleşti. 
 

 
 

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %16,92, aylık 

%0,79 arttı 
 

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

TÜFE'de 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,79, bir önceki 

yılın Aralık ayına göre %2,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,92 

ve on iki aylık ortalamalara göre %12,75 artış gerçekleşti. 
 

 
 

Kaynak: www.tuik.gov.tr  

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Şubat 2021 
 

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %27,09, aylık 

%1,22 arttı 
 

Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %1,22, 

bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,92, bir önceki yılın aynı ayına 

göre %27,09 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,14 artış gösterdi. 
 

 

Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Şubat 2021 

 
 
 

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

 

 
 

Sanayinin dört ana sektöründen imalat yıllık %29,57 arttı 

 

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve 

taşocakçılığında %17,32, imalatta %29,57, elektrik, gaz üretimi ve 

dağıtımında %0,68, su temininde %27,31 artış olarak gerçekleşti. 

  

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %33,77, dayanıklı 

tüketim malında %29,29, dayanıksız tüketim malında %22,81, enerjide 

%8,44, sermaye malında %26,54 artış olarak gerçekleşti. 

 

Sanayinin dört ana sektöründen imalat aylık %1,56 arttı 

  

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve 

taşocakçılığında %0,14 azalış, imalatta %1,56 artış, elektrik, gaz üretimi ve 

dağıtımında %1,73 azalış, su temininde %1,06 artış olarak gerçekleşti. 

  

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %1,05, dayanıklı 

tüketim malında %0,85, dayanıksız tüketim malında %2,44, enerjide %0,68 

artış, sermaye malında %0,48 azalış olarak gerçekleşti. 
 

Yıllık en düşük artış %0,68 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 

üretimi ve dağıtımında gerçekleşti 
 

Yıllık en düşük artış; %0,68 ile elektrik, gaz, buhar ve 

iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, %5,24 ile ham petrol ve doğal 

gaz, %6,81 ile giyim eşyası olarak gerçekleşti. Buna karşılık ana 

metaller %52,62, kağıt ve kağıt ürünleri %45,05, metal cevherleri 

%33,98 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. 
 

Aylık en yüksek düşüş %2,66 ile metal cevherlerinde gerçekleşti 
 

Aylık en yüksek düşüş; %2,66 ile metal cevherleri, %2,28 ile diğer mamul 

eşyalar, %1,73 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 

olarak gerçekleşti. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları 

%9,43, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) %6,10, kok ve rafine petrol 

ürünleri %5,47 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. 
 

Kaynak: www.tuik.gov.tr   

 

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

