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Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun 
 

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve 

kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun. 
 

Fiyat Etiketi Denetimi 
 

Giresun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nden iletilen 30.09.2020 tarih ve 80514378-404.13-E-00057799766 sayılı 

yazıda, Ticaret Bakanlığı ( Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü) nın 29.09.2020 tarihli ve 

E-78619347-404.12-00057787490 sayılı yazısına atfen; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 

“Fiyat etiketi” başlıklı 54 üncü maddesi ile 28.06.2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmi Gazetede 

(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140628-2.htm) yayımlanarak yürürlüğe giren “Fiyat Etiketi 

Yönetmeliği” ile fiyat etiketine ilişkin yasal düzenlemeler yapıldığı, 
 

6502 sayılı Kanun’un “Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde; “(1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak 

tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden 

korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu 

girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye 

ilişkin hususları düzenlemektir.” hükmü ve Yönetmeliğin “Etiket bulundurma zorunluluğu” başlıklı 5 inci 

maddesinde fiyat etiketinde bulunması zorunlu hususlara yer verilmiş olup bunlar, malın üretim yeri, malın ayırıcı 

özelliği, malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı, malın birim fiyatı, malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya 

başlandığı tarih, üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret şeklinde 

sayılmış, “Etiket, tarife ve fiyat listelerinin biçim ve kapsamı” başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında da; 

“Etiketlerin üzerindeki rakam ve harflerin; okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka 

rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde olması, yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler içermemesi 

zorunludur. Etiketlerin tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilecek, okunabilecek ve hangi mala ait olduğu açıkça 

belli olacak şekilde konulması gerekir.” hükmüne yer verildiği, 
 

Anılan Kanun ve Yönetmelik hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucu; tüketici mevzuatı ile tüketicilerin 

çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemlerin alınması ile tüketicilerin yanıltılmaması, 

aldatılmaması, karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde bilgilendirilmesinin amaçlandığı, 
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Aynı Yönetmeliğin “Etiket bulundurma zorunluluğu” başlıklı 5 inci maddesinde yer alan “(1) (Değişik:RG-27/7/2019-30844) 

Satıcı tarafından perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve 

okunabilir şekilde yazılı, dijital, 
 

Aynı Yönetmeliğin “Etiket bulundurma zorunluluğu” başlıklı 5 inci maddesinde yer alan “(1) (Değişik:RG-27/7/2019-30844) 

Satıcı tarafından perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve 

okunabilir şekilde yazılı, dijital, 
 

“Açık halde satılan mallar” anılan Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “Bu Yönetmelikte geçen; a) 

Açık halde satılan mal: Önceden paketlenmeksizin, tüketicinin hazır bulunduğu bir ortamda ölçülerek satılan malı, (…)ifade 

eder.” hükmü ile düzenlendiği, 
 

Bu kapsamda, bakliyatlar, baharatlar, kuruyemiş, kasap ve manav ürünleri, kilo ile satılan unlu mamuller, pasta, balık, şarküteri 

vb. ürünler, mevzuatta açık halde satılmaya elverişli olan hükmü ile ifade edilen malların “önceden paketlenmeksizin”, 

tüketicilere “birim fiyatları” üzerinden, istedikleri ağırlık miktarınca ölçülerek “satış fiyatının” satış anında etiketlenerek malın 

paketi üzerine iliştirilmesi suretiyle satın alınmasına imkan verecek şekilde yapılan satışlara ilişkin olarak uyulması gereken 

yasal düzenlemelere yukarıda yer verildiği, 
 

Bu doğrultuda, açık halde satışa sunulan ürünlerin birçoğu satıcı tarafından hazır bulunan ambalaj, kutu, paket, kap vb. 

muhafaza ürünleri içerisine koyularak tüketiciye satılmadan önce, yukarıda yer alan ve uymayanlar hakkında idari yaptırımı 

bulunan bu yasal yükümlülükler dolayısıyla fiyat etiketinin yanıltıcı ya da aldatıcı herhangi bir bilgi içermemeleri amacıyla, 

bu tür ambalaj, kutu, paket, kap vb. muhafaza ürünlerinin darası alınarak satılacak ürünün ölçülmesi suretiyle net miktar 

üzerinden satış fiyatının belirlenmesi ve bu sayede satış fiyatının birim fiyat ile uyumlu olması ve etiketin yanıltıcı ve aldatıcı 

bilgi içermeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi gerektiği, 
 

Diğer taraftan, son dönemlerde basına yansıyan bazı haberlerde ürünlerin ambalajları üzerindeki bilgiler ile ürünlerin fiyat 

etiketinde yer alan bilgilerin aynı olmadığı dile getirildiğinden etikette yer alması zorunlu olan ve yukarıda belirtilen hususlar 

yönüyle de değerlendirme yapılması gerekliliği ortaya çıktığı, 
 

Bu itibarla, söz konusu mevzuatın gereklerine uyulabilmesi ve tüketiciyi yanıltıcı ya da aldatıcı bilgilendirmelerin önüne 

geçmek için, 6502 sayılı Kanunun “Fiyat etiketi” başlıklı 54 üncü maddesinde yer alan; “(4) Bakanlık, belediyeler ve ilgili 

odalar, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidirler.” Hükmü belirtilmektedir. 
 

Bakanlık bildirimi Hakkında (Uluslararası Eşya Taşımacılığı / Hazar Geçişleri) 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan 26.09.2020 tarihli 

yazıda, COVID-19 salgınının tüm dünyada etkisini göstermeye devam etmesi ve Türkmenistan güzergahının komple taşıt 

(çekici+yarı römork) trafiğine halen kapalı olması nedeniyle, özellikle Hazar Denizi üzerinden Orta Asya ülkelerine yarı 

römork (dorse) taşımacılığı yapan firmalarımızca adı geçen Bakanlığa yapılan çekici+yarı römork değişikliği başvurularında 

ciddi artış yaşandığının belirlendiği iletilmiştir. 
 

Bu sebeple, bu güzergahı kullanan firmalara kolaylık sağlanması amacıyla, Gürcistan’a açılan sınır kapılarımızdan Hazar 

güzergahı (Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi-Türkmenistan) kullanılarak Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, 

Tacikistan, Kazakistan, Afganistan varışlı taşımalarda geçerli olmak üzere, yurt dışına çıkış yapacak Türk plakalı çekicilerin, 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ayrıca başvuru yapmasına gerek duyulmaksızın, kendi firmalarına (grup firmaları dahil) 

kayıtlı başka bir römork/yarı römork ile ülkemize dönüş yapmalarına (96 saatten önce dönüş yapmamaları ve Azerbaycan-

Türkmenistan Ro-Ro kullanımına ilişkin belgelerin ilgili Bakanlıkça sonradan yapılabilecek kontroller için muhafaza edilmesi 

kaydıyla) müsaade edildiği bildirilmiştir. 
 

Yetki Devri-Denizyolu ile Taşınan Tehlikeli Maddelere İlişkin Mevzuat 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gönderilen yazıda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden 

alınan yazıya atfen; denizyoluyla taşınan tehlikeli yük ve yükleme güvenliği bakımından tehlike arz eden yüklere ilişkin iş ve 

işlemlerin Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü (mülga Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme 

Genel Müdürlüğü) tarafından yürütülmekte olduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte. 07.09.2020tarihli ve 50232 sayılı Bakan 

Oluru kapsamında, söz konusu iş ve işlemlerin Denizcilik Genel Müdürlüğünce yürütülmesine kadar verildiği bildirilmektedir. 

Bu çerçevede; 
 

-Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, 

-Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği, 

-Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge, 
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-IMDG Kod Eğitim Seminerlerine İlişkin Yönerge, 

-Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Bildirim ve Özel İzin Yönergesi, 

-Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge, 

-Tehlikeli Yüklere İlişkin Deniz Ticareti Gözetim Hizmeti Yönergesi, 

-Tehlikeli Madde Rehberi Uygulama Talimatı, 
 

ve ilgili diğer genelgeler kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin 21.09.2020 itibariyle Denizcilik Genel Müdürlüğüne devredildiği 

bu nedenle belirtilen mevzuat kapsamındaki konularla ilgili yazışmaların bu Genel Müdürlüğe yapılması gerekmektedir. 
 

İkili Odalar’a Üyelik 
 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 06.10.2020 tarih ve 34221550-720-8640 sayılı yazısı. 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yurtdışında muadili olan özel sektör kuruluşları (Oda/Birlik/Federasyon) ile kurumsal 

işbirliğini geliştirme çabaları kapsamında, bir dizi ülke ile “Ticaret ve Sanayi Odası Forumu” adı altında yapılanmaya gitmiştir. 
 

Şu ana kadar, ülkemiz önceliklerine uygun olarak 13 ülkeyle “Ticaret ve Sanayi Odası Forumu” kurulmuş olup, bahse konu 

çalışmalar sürdürülmektedir. TOBB tarafından kurulumuş olan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu listesi aşağıda sunulmuştur: 
 

Arnavutluk: Türkiye-Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odası Forumu 

Azerbaycan: Türkiye-Azerbaycan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu 

Bulgaristan: Türkiye-Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu 

Endonezya: Türkiye-Endonezya Ticaret ve Sanayi Odası Forumu 

Kazakistan: Türk-Kazak Ticaret ve Sanayi Odası Forumu 

KKTC: Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu 

Kırgızistan: Türk-Kırgız Ticaret ve Sanayi Odası Forumu 

Kosova: Türkiye-Kosova Ticaret ve Sanayi Odası Forumu 

Moğolistan: Türk-Moğol Ticaret ve Sanayi Odası Forumu 

Özbekistan: Türk-Özbek Ticaret ve Sanayi Odası Forumu 

Pakistan: Türkiye-Pakistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu 

Sırbistan: Türkiye-Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu 

Ukrayna: Türkiye-Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Forumu 
 

İkili “Oda Forumları” kapsamında, hem Türkiye’de hem de muhatap ülkede olmak üzere, mevcut koşullar da dikkate alınarak, 

geniş katılımlı etkinlikler düzenlenmekte olup, bu etkinlikler ile Türk tarafı üyelerinin kendi aralarında, hem de karşı kanat 

üyeleri ile bir araya gelmesine olanak sağlanmaktadır. Ayrıca düzenlenen geniş katılımlı etkinliklerde, yine muhatap ülkelerin 

resmi yetkilileri ve çeşitli sektörlerdeki firma temsilcileri ile ikili görüşme fırsatları sunulmaktadır. 
 

Ticaret ve Sanayi Odası Forumlarına ilişkin, üyelik dâhil tüm bilgilere, https://tobb.org.tr/IkiliOdalar/Sayfalar/AnaSayfa.php  

linkinden ulaşılabilmektedir.  
 

Meksika 2021-2024 Dönemi İlaç ve İyileştirici Malzeme Alımı 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; Ticaret Bakanlığı ve Meksika Ticaret Müşavirliğinden alınan 

yazılara atfen atfen, Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel LÓPEZ OBRADOR 5 Ağustos 2020 tarihinde, kongre 

tarafından onaylanan İhale Yasası Reformu uyarınca Federal Hükümetin iç piyasadaki üreticilerin istenilen kaliteyi veya 

fiyatı sağlayamadığı durumda, Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS), Dünya Sağlık Örgütü ve Pan-

Amerikan Sağlık Örgütü ile imzalanan Anlaşma kapsamında uluslararası kuruluşlar aracılığıyla yurt dışından ilaç, aşı, 

medikal ekipman ve diğer sağlık malzemelerinin satın alınacağını açıkladığı bildirilmektedir. 
 

Yazıda devamla, Meksika Hükümeti ile UNOPS arasında 31 Temmuz 2020 tarihinde Refah İçin Sağlık Enstitüsü 

(INSABI) aracılığıyla imzalanan ve 11 Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe giren Anlaşma çerçevesinde, 2021-2024 dönemi 

için 100 milyar Meksika Pesosu (4 milyar ABD Doları) değerinde ilaç ve iyileştirici malzemenin konsolide olarak satın 

alınmasına yönelik uluslararası kamu ihaleleri ve Meksika'da sağlık kaydı prosedürleri hakkında 5 Ekim 2020 tarihinde 

UNOPS, INSABI ve Sağlık Risklerine Karşı Koruma Federal Komisyonu (COFEPRIS) yetkilileri tarafından kamuoyuna 

açık bir bilgilendirme oturumu (https://www.youtube.com/watch?v=YqDFjtQBZ-U) gerçekleştirildiği belirtilmektedir. 
 

Ayrıca, uluslararası ihale süreçleri UNOPS tarafından yürütülecek olan bahse konu alımlar ile ilgilenen firmalarımızın 

anılan hususta detaylı bilgi için İngilizce ve İspanyolca olarak düzenlenen UNOPS Meksika internet sayfasını 

(https://www.proyectosaludmexico.org/) takip etmeleri önerilmektedir. 
 

https://tobb.org.tr/IkiliOdalar/Sayfalar/AnaSayfa.php
https://www.proyectosaludmexico.org/
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Eximbank Anketi 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türk Eximbank 

işbirliğinde KOBİ'lerin ihracat finansmanı konusunda ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve bu doğrultuda çözüm 

önerileri geliştirmek amacıyla ''İhracatçının Sesi'' anketinin hazırlandığı ifade edilerek, Türk Eximbank'ın KOBİ'lere 

yönelik ürün ve hizmetlerini geliştirmesine önemli girdiler sağlayacak olan http://www.tobb.org.tr/eximbank-anketi 

adresinde yayınlanan anket formunun 13 Kasım 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar ihracatçı üyelerimizce 

doldurulması talep edilmektedir. 
 

TOBB ile Türk Eximbank işbirliğinde hazırlanan ''İhracatçının Sesi'' anketine http://www.tobb.org.tr/eximbank-

anketi  adresinden erişim sağlanabilmektedir. 
 

Meksika Yatırım Planı 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili yazısı ile, Meksika 

Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atfen, Meksika Hükümeti tarafından 05/10/2020 tarihinde özel sektörü 

temsilen İş Koordinasyon Konseyi (CCE) ile "Ekonominin Yeniden Canlandırılması Anlaşması"nın imzalandığı, bu 

anlaşma çerçevesinde açıklanan "Yatırım Planı" kapsamında, halihazırda devam eden 7 proje ile birlikte Ekim 2020-

Aralık 2021 tarihleri arasında su, iletişim, enerji, ulaşım ve çevre sektörleri dahil olmak üzere toplam 39 altyapı 

projesine, GSYİH'nin yaklaşık %1,3'üne tekabül eden yaklaşık 297,34 milyar Meksika pesosu (yaklaşık 14,2 milyar 

ABD doları) değerinde yatırım yapılmasının planlandığı ve açıklanan kamu altyapı projelerine özel sektör katkısının 

toplam maliyetin en az yarısı değerinde olmasının öngörüldüğü bildirilmektedir. 
 

Yazıda devamla, bahse konu altyapı planı çerçevesinde iletişim ve ulaştırma sektörü için 196,23 milyar peso, enerji 

projeleri için 98,98 milyar peso, su ve çevre projeleri için 2,13 milyar peso ayrılmasının beklendiği; projelerin 

%66'sının otoyol projeleri olduğu, geri kalanının ise devlete ait petrol şirketi Petróleos Mexicanos (PEMEX) ve 

Federal Elektrik Komisyonu (CFE)'nun güçlendirilmesine yönelik projeler olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca, 2020 

yılının Kasım ayında, ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji projelerini içeren yeni bir yatırım paketinin daha 

açıklanmasının beklendiği belirtilmektedir. 
 

Halihazırda devam eden ve yeni açıklanan projelerin, Meksika Maliye ve Kamu Kredileri Bakanlığı-Proyectos 

México internet adresinden (https://www.proyectosmexico.gob.mx/) İngilizce ve İspanyolca olarak takip 

edilebileceği bildirilmektedir. 
 

Ayrıca ilgilenen firmalarımızın Meksika'da kamu ihalelerine ilişkin olarak Ticaret Bakanlığımızın internet 

sayfasındaki "Müşavirlik Raporları" bölümünde yayınlanan notları inceleyebileceği ifade edilmektedir. Söz konusu 

yatırım planı kapsamındaki proje detaylarına Birliğimiz web sayfası (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı altındaki 

"Uluslararası İş İmkânları/Ülke Duyuruları/Meksika" bölümünden ulaşılabilmektedir. 
 

Bosna Hersek Trebinje Serbest Bölgesi 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; Ticaret Bakanlığı'nın ilgili yazısı ile, Saraybosna Ticaret 

Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen, Bosna Hersek'in Republika Srpska entitesinde bulunan Trebinje şehrinin 

Belediye Başkanı tarafından Saraybosna Büyükelçiliğimize hitaben gönderilen yazıda, Trebinje Serbest Bölgesinin 

kuruluş çalışmalarına başlandığından bahisle, anılan serbest bölgede yatırım yapma koşullarının ve sunulan 

imkanların potansiyel yatırımcılara duyurulmasının talep edildiği bildirilmektedir. 
 

Bahse konu yazıda, serbest bölgede en az 800 m2'lik alanda olmak üzere ticaret ve üretim faaliyetlerine yönelik 

tesisler inşa edilebileceği; yatırımcılara gereken tüm hizmetlerin bölge içinde sağlanacağı; emek yoğun girişimlere, 

teknoloji transferine yönelik pozitif etkisi olan yatırımlara ve tarım, turizm, yenilenebilir enerji alanlarında gelişimi 

desteklemeye öncelik verileceği; ilgilenen yatırımcıların doğrudan Belediye Başkanının ofisinden 

(grad@trebinje.rs.ba) veya irtibat kişisi Nataşa Tuçiç'ten (natasa.tucic@trebinje.rs.ba) ayrıntılı bilgi temin 

edebilecekleri belirtilmektedir. 
 

Söz konusu yazının örneğine TOBB web sayfası (www.tobb.org.tr) "Hizmetler" başlığı altındaki "Uluslararası İş 

İmkânları/Ülke Duyuruları/Bosna Hersek" bölümünden ulaşılabilmektedir. 
 

http://www.tobb.org.tr/eximbank-anketi
http://www.tobb.org.tr/eximbank-anketi
https://www.proyectosmexico.gob.mx/
http://www.tobb.org.tr/
mailto:grad@trebinje.rs.ba
mailto:natasa.tucic@trebinje.rs.ba
http://www.tobb.org.tr/
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KOBİ’lere Destek Paketi 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen 27.10.2020 tarih ve 34221550-050.99-9295 sayılı yazıda; Ziraat Bankası, 

Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamaya göre KOBİ'lere yönelik 100 bin liraya kadar Mikro İşletmeler 

Destek Paketinin hayata geçirildiği, 
 

Mikro İşletmeler Destek Paketi ile KOBİ'lerin başta maaş ve kira ödemeleri olmak üzere; temel maliyetlerinin karşılanması 

böylelikle finansman ihtiyaçlarını giderilmesiyle beraber nakit desteği sağlanarak tedarikçileri ile aralarındaki nakit akışının 

korunması hedeflendiği, 
 

Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı olarak, 48 aya kadar vadeyle yıllık yüzde 11,5 faiz oranıyla kullandırılacak krediden, 

cirosu 3 milyon TL'ye kadar olan firmalar yararlanabilecektir. 1 milyon TL'nin altında ciroya ulaşan işletmelere 50 bin TL'ye 

kadar limit açılan kredide, 1 milyon TL ile 3 milyon TL arasında ciroya ulaşan işletmelerin azami kredi limiti ise 100 bin TL 

olacaktır. Bu amaçla firmaların kredi limitinin en fazla yüzde 10'u nakit olarak serbest kullanıma bırakılacak, en az yüzde 

90'lik kısmı ise işletme giderlerinin finansmanı amacıyla 3. kişilere ve satıcılara havale-EFT ve kurumsal kart üzerinden 

ödeneceği, 
 

Mikro İşletmeler Destek Paketi kapsamında Nakit İşletme Kredisi'nin yanı sıra firmalar, kurumsal kart, doğrudan borçlandırma 

sistemi (DBS), tedarik zinciri finansmanı mal alımına yönelik teminat mektubu (TZF), güvenceli çek, nakit çekimine kapalı 

kurumsal kredili mevduat hesabı ürünleri üzerinden Nakit İşletme Kredisi kullanabilecekleri belirtilmektedir. 
  

Turizm Sektörü Destek Paketi 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden aldığımız yazıda; Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklama kapsamında 

salgının etkilerinin azaltılması, üretim ve istihdam kapasiteleri ile piyasa değerlerinin korunmasını desteklemek amacıyla, 

turizm sektöründeki işletmeler yanında bu işletmelerin tedarikçilerinin maaş ve kira ödemeleri ile sözleşme veya faturaya bağlı 

sabit giderlerinin, nakit ihtiyaçlarının ve kurumsal kredi kartı harcamalarının karşılanması için Turizm Destek Paketi 

Uygulamasına başlanacağı bildirilmiştir. 
 

Yazının devamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar tarafından 10 milyar TL 

kredi sağlanacağı belirtilmiştir. Krediler, 1 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 

48 ay vadeli olacağı ve faiz oranı, sabit faizli krediler için azami yüzde 14,5, değişken faizi' krediler için TLREF + 250 baz 

puan olarak belirlendiği ifade edilmiştir. 
 

Yanı sıra, yararlanıcı başına kefalet üst limiti 32 milyon TL ve kredi üst limiti 40 milyon TL olacağı, kredi ve kefalet Iimitleri 

ciro aralıklarına göre belirleneceği ve uygulama esaslarına ilişkin detayların Kredi Garanti Fonu'nun internet adresinde yer 

aldığı belirtilmiştir. 
 

Turizm Destek Paketini kullandıracak bankalar; Akbank. Albaraka Türk Katılım Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, 

Halkbank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB Finansbank, TEB, Türkiye Finans Katılım Bankası, VakıfBank, 

Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi, Ziraat Katılım Bankası ve Ziraat Bankası olarak belirlendiği ifade edilmiştir. 
 

Bu kapsamda, söz konusu Turizm Destek Paketi için kredi ve kefalet limitleri ciro aralıkları aşağıdaki tabloda yer alan ciro 

aralıklarına göre uygulanacağı belirtilmiştir. 
 

Ciro Kefalet Üst Limiti (TL) Kredi Üst Limiti (TL) 

0-3 milyon TL 80.000 100.000 

3-25 ınilyon'I L 800.000 1.000.000 

25-50 milyon TL 4.000.000 5.000.000 

50-125 milyon TL 8.000.000 10.000.000 

125 milyon TL üzeri 16.000.000 20.000.000 

Konaklama 32.000.000 40.000.000 

 

 
 

ÜNVANI 

AKSA ORDU GİRESUN DOĞAL GAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BULANCAK ŞUBESİ 

SANCAKDAR TURİZM OTOMOTİV YAPI İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
VADİ YAPI TAŞIMACILIK İNŞAAT NAKLİYE ORMAN ÜRÜNLERİ PETROL TURİZM ENERJİ VİNÇ SANAYİ İHRACAT İTHALAT 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PİRAZİZ ŞUBESİ 

ARFAMU MÜHENDİSLİK VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 

EKİM 2020 AYINDA ODAMIZA KAYIT OLAN FİRMALAR
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Tüketici Fiyat Endeksi, Ekim 2020 
 

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,89, aylık %2,13 arttı 
 

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 

%2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,64, bir önceki yılın 

aynı ayına göre %11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,74 artış 

gerçekleşti. 
 

Yıllık en düşük artış %0,67 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda 

gerçekleşti 
 

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

sırasıyla, %2,22 ile giyim ve ayakkabı, %5,48 ile haberleşme ve 

%7,36 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre 

artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %27,40 ile çeşitli mal 

ve hizmetler, %16,51 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %15,60 ile 

sağlık oldu. 
 

Aylık en yüksek azalış %0,09 ile eğlence ve kültür grubunda 

oldu 
 

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ekim ayında azalış gösteren 

diğer ana grup ise %0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna 

karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ekim ayında artışın 

yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %6,81 ile giyim ve ayakkabı, 

%3,03 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %2,45 ile ev eşyası oldu. 
 
 

Ekim 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 52 maddenin 

ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 42 maddenin ortalama 

fiyatında değişim olmadı. 324 maddenin ortalama fiyatında ise artış 

gerçekleşti. 
 

 
 

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %12,00, aylık 

%1,97 arttı 
 

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

TÜFE'de 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,97, bir önceki 

yılın Aralık ayına göre %10,89, bir önceki yılın aynı ayına göre 

%12,00 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,18 artış gerçekleşti. 
 

 
 

Kaynak: www.tuik.gov.tr  

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ekim 2020 
 

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %18,20, aylık 

%3,55 arttı 
 

Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,55, 

bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,48, bir önceki yılın aynı ayına 

göre %18,20 ve on iki aylık ortalamalara göre %9,11 artış gösterdi. 
 

 

Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Ekim 2020 

 
 

 

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Ekim 2020 

 

 
 

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %19,81 arttı 

 

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve 

taşocakçılığında %17,01, imalatta %19,81 artış, elektrik, gaz üretimi ve 

dağıtımında %1,62 azalış ve su temininde %12,49 artış olarak gerçekleşti. 

  

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %23,41, dayanıklı 

tüketim malında %22,39, dayanıksız tüketim malında %15,36, sermaye 

malında %24,41 artış; enerjide %2,88 azalış olarak gerçekleşti. 

 

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık %3,74 arttı 

  

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve 

taşocakçılığında %1,45, imalatta %3,74, elektrik, gaz üretimi ve 

dağıtımında %2,39 ve su temininde %0,28 artış olarak gerçekleşti. 

  

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %4,26, dayanıklı 

tüketim malında %3,27, dayanıksız tüketim malında %2,47, enerjide 

%2,84, sermaye malında %3,67 artış olarak gerçekleşti. 
 

Yıllık en yüksek azalış %15,80 ile tütün ürünleri endeksinde 

gerçekleşti 
 

Yıllık en fazla azalış; %15,80 ile tütün ürünleri, %11,05 ile ham 

petrol ve doğal gaz, %8,85 ile kok ve rafine petrol ürünleri, olarak 

gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri %47,76, ana metaller 

%36,12, diğer mamul eşyalar %35,11  ile endekslerin en fazla arttığı 

alt sektörler oldu. 
 

Aylık azalış %6,09 ile ham petrol ve doğal gaz endeksinde 

gerçekleşti 
 

Aylık azalışlar; %6,09 ile ham petrol ve doğalgaz, %0,16 ile temel eczacılık 

ürünleri ve müstahzarları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve 

rafine petrol ürünleri %5,87, ana metaller %5,75, kağıt ve kağıt ürünleri 

%4,88 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. 
 

Kaynak: www.tuik.gov.tr   

 

http://www.tuik.gov.tr/
http://www.tuik.gov.tr/
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YURT İÇİ FUARLARDAN (ARALIK/2020) 
 

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU TÜRÜ YER ŞEHİR DÜZENLEYİCİ 

02.12.2020 04.12.2020 

1. Demiryolu 

Endüstrisi, Altyapı 

ve Teknolojileri 

Fuarı 

Demiryolu, Raylı 

Sistemler, Altyapı, 

Ulaşım Teknolojileri 

İhtisas Fuarı 

ETO-Tüyap 

Eskişehir 

Fuar 

Merkezi 

Eskişehir 
Modern Fuarcılık 

A.Ş 

02.12.2020 05.12.2020 

Plast  Eurasia  

İstanbul  2020    

30.Uluslararası 

İstanbul Plastik 

Endüstrisi Fuarı 

Plastik Makineleri, 

Kimyasallar, 

Hammaddeler, 

Kalıp, Isı, Kontrol 

Cihazları, Hidrolik-

Pnömatik 

Uluslararası 

İhtisas Fuarı 

Tüyap Fuar 

ve Kongre 

Merkezi 

İstanbul 

Tüyap Tüm 

Fuarcılık Yapım 

A.Ş. 

02.12.2020 05.12.2020 

İstanbul Plastik 

Endüstrisi Fuarı 

Makine, Hammadde, 

Kalıp ve Yan Sanayi 

Fuarı 

Plastik Makineleri, 

Kimyasallar, 

Hammaddeler, 

Kalıp, Isı, Kontrol 

Cihazları, Hidrolik-

Pnömatik 

İhtisas Fuarı 

Tüyap Fuar 

ve Kongre 

Merkezi 

İstanbul 

Tüyap Tüm 

Fuarcılık Yapım  

A.Ş. 

02.12.2020 05.12.2020 

Entegre Tesis 

Yönetim Hizmetleri, 

Ürün ve 

Teknolojileri Fuarı 

Entegre Tesis 

Yönetim 

Hizmetlerine Konu 

Alan Ürün 

Teknoloji,Makine ve 

Hizmetleri 

İhtisas Fuarı 

İstanbul 

Fuar 

Merkezi  

İstanbul 
Tepe Fuarcılık 

A.Ş. 

03.12.2020 05.12.2020 

Travel Turkey İzmir 

14.Turizm Fuar ve 

Konferansı 

Turizm Fuar ve 

Konferansı 
İhtisas Fuarı 

Fuar İzmir - 

Gaziemir 
İzmir 

1) İZFAŞ İzmir 

Fuarcılık Hizmet. 

Kültür ve Sanat 

İşleri. Tic.A.Ş. 

2)TÜRSAB 

Fuarcılık 

Hizmetleri 

Tic.A.Ş. 

03.12.2020 06.12.2020 
Türkiye Turizm 

Tedarik Fuarı 

Hotel Cafe ve 

Restoran Tedariği 
İhtisas Fuarı 

Armas 

Luxury 

Resort 

Antalya 

Aktüel Expo 

Uluslararası 

Fuarcılık Tic. Ltd. 

Şti. 

08.12.2020 09.12.2020 
Yerli Market Haftası 

Fuarı 

Yerli Üretici ve 

Tüketicilerin İş 

Geliştirmelerini 

Sağlamak 

İhtisas Fuarı 

WOW 

İstanbul 

Hotels and 

Convention 

Center 

İstanbul 
Pin Fuarcılık Ltd. 

Şti. 

09.12.2020 12.12.2020 

Gapshoes 

31.Uluslararası 

Ayakkabı, Terlik ve 

Yan Sanayi Yaz 

Fuarı  

Ayakkabı, Terlik ve 

Yan Sanayi  

Uluslararası 

İhtisas Fuarı 

OFM 

Ortadoğu 

Fuar 

Merkezi 

Gaziantep  

Akort Tanıtım  

Organizasyon ve 

Fuarcılık Ltd. Şti.  

10.12.2020 13.12.2020 
Teknoloji ve 

Verimlilik Fuarı 

Verimlilik, 

Teknoloji, Savunma 

Sanayi, Bilgi 

Teknolojileri 

İhtisas Fuarı 

ATO 

Kongre ve 

Sergi Sarayı 

Ankara 

Likapa Fair 

Fuarcılık Ticaret 

Aş, 

10.12.2020 13.12.2020 

Maden Türkiye   

9.Maden Türkiye 

Uluslararası 

Madencilik, Tünel 

İnşa,  Makine  

Ekipmanları ve İş 

Makineleri Fuarı 

Maden Arama, 

Üretim, Taşıma, 

Cevher Hazırlama, 

Yönetim 

Teknolojileri ve 

Hizmetleri, Maden 

ve Tünelcilik 

Ekipmanları 

Uluslararası 

İhtisas Fuarı 

Tüyap Fuar 

ve Kongre 

Merkezi 

İstanbul 

Tüyap Tüm 

Fuarcılık Yapım  

A.Ş. 
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10.12.2020 14.12.2020 

Kırklareli 1. Tarım 

Hayvancılık Gıda 

Sanayi ve Otomotiv 

Fuarı 

Tarun, Hayvancılık, 

Gıda, Tohum, Ürün 

ve Hizmetleri 

Traktör Biçerdöver 

ve Ekipmanları, 

Otomobil ve Araç 

Gereççler, Gıda 

Ürünleri 

İhtisas Fuarı 

Kırklareli 

Kapalı 

Pazar ve 

Fuar Alanı 

Kırklareli 
Renkli Fuarcılk 

Ltd. Şti. 

11.12.2020 14.12.2020 
TDK Deri ve Kürk 

Moda Şov 

Deri Konfeksiyon 

Ürünlerinin Fuarı 
İhtisas Fuarı 

Kaya 

Palazzo 

Golf Resort 

Otel 

Antalya 
TDK Fuarcılık 

Org. Ltd. Şti 

16.12.2020 20.12.2020 

Contemporary 

İstanbul Çağdaş 

Sanat Fuarı  

Çağdaş ve Güncel 

Sanat 

Uluslararası 

İhtisas Fuarı 

1) Lütfi 

Kırdar 

Uluslararası 

Kongre ve 

Sergi Sarayı  

2) İstanbul 

Kongre 

Merkezi 

İstanbul 
İkon Fuarcılık 

Hizmetleri A.Ş. 

17.12.2020 20.12.2020 

4. Expomen Agro 

Hayvancılık Et ve 

Süt, Tarım, Çiftlik 

Makine Ekipman ve 

Teknolojileri Fuarı 

Tarım Makineleri, 

Hayvan 

Yetiştiriciliği, 

Makine Ekipman ve 

Teknolojileri 

İhtisas 
Fuar 

Menemen 
İzmir 

Elit Fuarcılık 

Hizmetleri Ltd. Şti. 

17.12.2020 20.12.2020 

10. İhtisas Cami 

Yapı Ekipmanları 

Fuarı 

Cami Yapı 

Ekipmanları  

Uluslararası 

İhtisas Fuarı 

Atatürk 

Kültür 

Merkezi 

Merinos 

Fuar Alanı 

Bursa 
Proaktif Fuarcılık 

Ltd. Şti 

18.12.2020 27.12.2020 
Şanlıurfa Eğitim ve 

Kitap Fuarı 

Eğitim, Eğitim 

Kurumları, Eğitim 

Ekipmanları ve 

Teknolojileri, Kitap, 

Kırtasiye, Süreli 

Yayın 

İhtisas Fuarı 

Şanlıurfa 

Fuar 

Merkezi 

Şanlıurfa 

Start Fuarcılık 

Organizasyon  Ltd. 

Şti.  

19.12.2020 27.12.2020 
39.Uluslararası 

İstanbul Kitap Fuarı  

Kitap ve Süreli 

Yayınlar 

Uluslararası 

İhtisas Fuarı 

Tüyap Fuar 

ve Kongre 

Merkezi 

İstanbul 

Tüyap Tüm 

Fuarcılık Yapım  

A.Ş. 

23.12.2020 26.12.2020 

Çanakkale 2. Kitap, 

Eğitim Ve Sanat 

Fuarı 

Kitap, Eğitim, Sanat İhtisas Fuarı 

Kepez Şehit 

Astsubay 

Kıvanç 

Kaşıkçı 

Kapalı 

Pazar Alanı 

Çanakkale 
Agonya Fuarcılık 

Ltd. Şti 

23.12.2020 27.12.2020 Denizli 2020 

Mobilya, Yatak 

Baza, Dekorasyon, 

Gelinlik, Makina, 

İmalat 

İhtisas Fuarı 

EGS Fuar 

ve Kongre 

Merkezi 

Denizli 

4M Fuar 

Organizasyon Ltd. 

Şti 

 

 

 

 


