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TMGD Muafiyeti 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen 29.04.2020 tarih ve 4019 sayılı yazıda; Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün yazısına atfen, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla 

Taşınması Hakkında Yönetmeliğin Genel Kurallar başlıklı 5.Maddesinin 6.Fıkrası kapsamında hazırlanan “Tehlikeli 

Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge”nin 11.06.2019 tarih ve 44011 

sayılı Bakanlık Makam Onayıyla yayımlandığı belirtilmiştir. 

 

Ayrıca, daha önce ilgili Bölge Müdürlüklerine hitaben yazılan muhtelif yazılar ile de Tehlikeli Madde Faaliyet 

Belgesi (TMFB) başvurularına istinaden alınan şikâyet, görüş ve talepler doğrultusunda; tehlikeli madde taşıma 

faaliyetini şubeleri üzerinden yürüten, bununla birlikte faturalandırma işlemini ve diğer idari işlemleri merkez adresi 

üzerinden yapan taşımacıların, merkez adresinde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam etmesinin 

veya bir TMGD’den hizmet almasının zorunlu olmadığı bildirilmiştir. 

 

Bununla birlikte, ilgili Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirmede; 

 

-Yönerge kapsamında merkez adresinde fiili olarak tehlikeli madde elleçlemesi gerçekleştirmeden yalnızca 

faturalandırma ve yönetim işlemleri gerçekleştiren ve TMFB’sinde sadece “gönderen” veya sadece “taşımacı” veya 

sadece her iki ibarenin bulunması, 

 

-Tehlikeli madde elleçleme faaliyetini fiili olarak merkeze bağlı şubeleri üzerinden gerçekleştirilmesi, 

 

-Şubelerinde TMGD istihdam etme veya TMGDK’dan TMGD hizmeti alması, şartlarının tümünün sağlandığına 

dair “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge”nin 12. 

Maddesinin 7.Fıkrası kapsamında, işletmenin faaliyette bulunduğu Bölge Müdürlüğünün yetki alanındaki herhangi 

bir TMDK’dan bir muafiyet raporu alan ilgili işletmelerin daha önce Bölge Müdürlüklerine bildirilen uygulama 

doğrultusunda TMGD’den muaf tutulacağı bildirilmiştir. 
 

Yetki Belgesi İşlemleri 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gönderilen 30.04.2020 tarihli yazıda; Birliğin 15.04.2020 tarih ve 3748 

sayılı yazısına ek olarak alınan ikinci bir yazıda; Koronavirüsün (COVID - 19) yayılımının önlenmesi ve 

vatandaşlarımıza etkisinin en aza indirilmesini teminen; 

 

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde düzenlenen yetki 

belgeleriyle ilgili olarak; KTY'nin 14. maddesinin 21. fıkrası gereğince asgari kapasite kaybına ilişkin 630 günlük 

süre hesabının 01.03.2020 tarihinden başlamak üzere durdurulması hususunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 

uygun görüldüğü bildirilmiştir. 

 

Konu hakkında Bakanlıktan alınan 17.04.2020 tarihli yazıda; Bakanlık otomasyon kayıtlarının incelendiği; yapılan 

inceleme neticesinde; KTY'nin 14. maddesinin 21. fıkrası gereğince U-Net Otomasyon Sisteminde iptal kaydı 

oluşturulmuş olan yetki belgeleri için otomasyon sistemindeki mevcut iptal kayıtlarının kaldırıldığı, yine alınan yetki 

belgeleri için asgari kapasite kaybına ilişkin sağlanmayan gün sayısının ise ilgi talimat çerçevesinde 01.03.2020 

tarihi esas alınmak suretiyle Bakanlık U-Net Otomasyon sisteminde güncellendiğinin belirtilerek Bakanlık 

tarafından yayımlanan listeye https://tobbtir.tobb.org.tr/Portal/DuyuruDetay/ulastirma-ve-

altyapibakanligindan-koronavirus-onlemleri/505 adresinden ulaşılabilmektedir. 
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Uluslararası Yük Taşımacılığı 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen 30.04.2020 tarih ve 4059 sayılı yazıda; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi 

Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Uluslararası Yük Taşımacılığı konulu dağıtımlı yazıyla; Uluslararası Yük 

Taşımacılığı Konulu Genelge kapsamında; "uluslararası ticaret amacıyla İran ve Irak Sınır Kapılarından giriş-çıkışlar 

hariç olmak üzere (anılan kapılardan geri alınmamak kaydıyla sadece yabancı uyruklu tır şoförleri çıkış yapabilecektir)" 

ve "A. TÜRKİYE'DEN TRANSİT GEÇECEK ARAÇLAR VE ŞOFÖRLER", "C. TÜRKİYE'DEN ÇIKIŞ YAPACAK 

ŞOFÖRLER" ile "D. RORO SEFERLERİNDE UYGULANACAK KURALLAR "ı düzenleyen hükümlerinde herhangi 

bir değişiklik yapılmadan; ülkemiz ihracat/ithalat sevkiyatlarının olumsuz yönde etkilenmemesi, tedarik zincirinin zarar 

görmemesi ve taşımacılık sektörünün etkin bir şekilde çalışabilmesini teminen ilgi (b) yazı kapsamında ilgi (a) 

Genelgenin ‘TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPACAK ŞOFÖRLER' başlıklı B bölümünün aşağıda belirtilen hükümler 

çerçevesinde yeniden düzenlendiği belirtilmiştir. 
 

Yazıda devamla, aşağıdaki yeni hükümlerin geçerli olduğu ifade edilmiştir. 
 

B- TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPACAK ŞOFÖRLER 
 

1- Koronavirüsle mücadele kapsamında araç şoförünün sağlık kontrolü sağlık birimlerince yapılacak, muayene ve 

epidemiyolojik değerlendirmesinde 
 

a. Hastalığa ilişkin semptomların görülmesi halinde; 
 

i. Türk şoförler sağlık denetleme merkezlerince ilgili Sağlık Müdürlüklerine bildirimi yapılarak belirlenen yerlerde 

karantina/ tedavi altına alınmaları sağlanacaktır. Bunların ikamet ve kimlik bilgileri, gerekli kontrollerin sağlanması adına 

bulunacağı ilin Sağlık Müdürlüklerine bildirilecektir. 
 

ii. Yabancı şoförler geçiş izni verilmeyecektir. 
 

b. Hastalığa ilişkin semptomların görülmemesi halinde; 
 

i. Türk şoförler 14 günlük karantina süresini evlerinde geçirmek üzere ülke içine alınacak ancak uluslararası ticari 

taşımacılık faaliyetleri kapsamında karantina süresinin bitmesini beklemeksizin yurt dışına çıkabileceklerdir. Uluslararası 

ticari taşımacılık kapsamında ülke dışına çıkmayacak şoförler ise 14 günlük karantina süresini evlerinde 

tamamlayacaklardır. Türk şoförlerin ikamet ve kimlik bilgileri, gerekli kontrollerin sağlanması için bulunacağı ilin Sağlık 

Müdürlüklerine bildirilecektir. 
 

ii. Yabancı şoförlere ülkemize girişlerini takip eden 72 saat içerisinde ülkemizden tekrar çıkış yapmalarını taahhüt 

etmeleri halinde 14 günlük karantina süresi uygulanmadan ülke içine girişlerine izin verilecektir. Ayrıca yabancı şoförler, 

ülkemizde bulundukları 72 saatlik süre içerisinde kendilerinde herhangi bir solunum sistemi enfeksiyonu belirti ve 

bulgusu (ateş, öksürük, nefes darlığı, vb.) geliştiğini hissetmeleri halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvuracaklarını 

taahhüt edecektir. 
 

iii. İlgili gümrük idaresince 72 saatlik süre; yol durumu, hava şartları, gümrük idaresindeki yoğunluk durumu vb. hususlar 

dikkate alınarak 24 saate kadar uzatılabilecektir. 
 

iv. Yabancı şoförlere yurt içindeki mola yerlerinde ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri her noktada maske 

takmaları, araçlarında yeterli miktarda maske, el dezenfektanı, uzun süre yetecek gıda malzemesi bulundurmaları 

gerektiği ve ihtiyaç görülmesi halinde mola yerlerinin Devlet tarafından belirlenebileceği ve eskort eşliğinde yolculuk 

edebilecekleri hususu İçişleri Bakanlığı birimlerince tebliğ edilecektir. 
 

2- Ülkemize giriş yapan araçlar dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacaktır. 
 

3- Türk ve yabancı şoförler için belirlenecek mola güzergâhlarında ilgili Valilik/Kaymakamlıklar tarafından gerekli 

sağlık ve güvenlik tedbirleri alınacaktır. Anılan şoförlerden zaruri haller dışında duraklama ve bekleme yapmayacaklarına 

ilişkin İçişleri Bakanlığı birimlerince bir taahhütname alınacak, bu taahhütname ile şoförlerin yükümlülükleri ve bu 

yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza uygulanacağı hususunda 

bilgilendirilmeleri sağlanacaktır. 
 

4- Ülkemiz açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan araçların/şoförlerin girişlerine 

öncelik verilecektir. 
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Akreditifli İşlemlerde Manuel Menşe Şahadetnamesi Düzenlenmesi 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; 8 Nisan 2020 tarihinden itibaren Menşe Şahadetnamesi 

ve Özel Şahadetnamesi (Form A)’nin sadece MEDOS üzerinden elektronik olarak düzenlenip onaylanacağının 

bildirildiği, 
 

Diğer taraftan, Odalardan muhtelif tarihlerde alınan şifahi geri bildirimlerde 8 Nisan 2020 tarihinden önce veya 

hemen akabinde açılmış akreditiflerde yer alan ilgili maddeler uyarınca manuel onaylanmış Menşe Şahadetnamesi 

talebinde bulunulduğu açıklanmıştır. 
 

Birliklerince konu hakkında Ticaret Bakanlığı ile iletişime geçildiği, Bakanlıktan alınan elektronik posta ile 

ihracatçıların mağduriyet yaşamaması için bir kereye mahsus olması ve açılmış akreditiflerde menşe 

şahadetnamelerinin ıslak mühür/ıslak imza kullanılarak manuel düzenlenmesi veya MEDOS sisteminde mevcut 

olmayan ibarelerin yer alması şartının bulunması halinde ilgili belgenin manuel düzenlemesinin uygun olacağı 

açıklanmıştır. 
 

Bu itibarla, 8 Nisan 2020 tarihinden önce veya hemen akabinde açılmış akreditiflerde manuel Menşe Şahadetnamesi 

onay talebi ile MEDOS’ta teknik nedenlerden dolayı belge üzerine tatbik edilemeyen bazı hususların söz konusu 

olması halinde, bahse konu durumu kanıtlayan dokümanlar alınmak kaydı ile istisnai olarak manuel belge onayı 

yapılmasının uygun olduğu tarafımıza iletilmiştir. 
 

Odamız üyesi ilgili firmaların, bu şekilde bir uygulamadan istisnai olarak bir defaya mahsus faydalanabileceği, 

bununla birlikte, MEDOS uygulamasında yer almayan ıslak mühür/ıslak imzanın menşe şahadetnamesi üzerine 

tatbik edilerek manuel belge onaylamasını gerektiren akreditif şartının bundan sonra düzenlenecek akreditif 

metinlerine konulmaması hususunu ilgili üyelerimizin bilgilerine sunarız. 
 

Irak (IKBY) Gümrük Muafiyetleri 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen 15.05.2020 tarih ve 34221550-100-4383 sayılı yazıda; Irak'ta ilgili kurum, 

kuruluş ve makamlardan izin alınmış olması kaydıyla kamu yatırımları, stratejik veya önemli projeler vb. kapsamdaki 

faaliyetlerde kullanılmak üzere ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergisi muafiyetlerinin yerel imalat sanayini korumak 

ve geliştirmek üzere durdurulduğunun açıklandığı belirtilmiştir. 
 

Yazıda, söz konusu kararın 28 Nisan 2019 tarihinden itibaren Irak (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi-IKBY)'da üretim sürecinde 

kullanılacak her türlü hammadde/ara mamüller için uygulanan gümrük vergisinden muafiyet uygulamalarının, IKBY Ekonomi 

ve Maliye Bakanlığınca 23 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan bir örneği ekli talimat ile amacı, dayanağı ve gerekçesi ne olursa 

olsun mevcut bütün muafiyetlerin yürürlüğünün durdurulmasına karar verildiği vurgulanmıştır. 
 

Yazıda, 24 Nisan 2020'de askıya alman söz konusu vergi muafiyetleri hakkında ilgili Ataşelik tarafından IKBY yetkilileri ile 

yapılan görüşme çerçevesinde; 
 

1)Kaldınlan muafiyetlerin, imalat sanayini destekleme kapsamındaki ara mamül/hammaddelere verilenler ile her türlü proje, 

yatırım, teşvik kapsamındakiler dahil istisnasız tüm muafiyetleri kapsadığı, 
 

2)Söz konusu uygulamanın Irak Merkezi Hükümeti (IMH) kurumlarından alınmış muafiyetlere de teşmil edildiği ve bunların 

da IKBY'deki gümrüklerde durdurulduğunun, 
 

3)IMH alanında devam eden projeler bakımından ilgili Merkezi Hükümet kurumlarından alman muafiyetlerin durdurulmasının 

anlaşılmaz ve haksız olduğu ve Bölgesel Yönetimin yetkisi dışında olduğunun belirtildiği, 
 

4)Muhataplarca, IMH ile anlaşmaları bulunduğunun ve bu konuda uygulama yetkilerinin olduğunun ve halihazırda acil 

muafiyet talebi olanların IKBY Bakanlar Kurulu'na müracaat edilerek karar çıkartması durumunda muafiyetten istifade 

edebileceğinin vurgulandığı; bununla birlikte, karar olmadan kurumların muafiyet uygulamayacağının, diğer taraftan, muafiyet 

uygulamasının geçici olarak durdurulduğunun, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda muafiyet tanınacak ürünler 

ve durumlar ile ilgili bir çalışmanın sürdürüldüğünün açıklandığı; aynca, Bakanlar Kurulu'nda konunun tekrar 

değerlendirileceğinin, Gümrük, Ticaret ve Maliye bürokratları olarak muafiyetlerin tamamen kaldırılmaması yönünde fikir 

beyan edildiğinin, ancak nihai kararın Bakanlar Kurulu görüşmeleri sonrasında ortaya çıkacağının ifade edildiği belirtilmiştir. 
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Yazıda, bazı işadamlarının IKBY'deki Yatırım Kurulu'na müracaat ederek daha önce yasal olarak ilgili kurumlarca 

verilmiş muafiyetlere itibar edilmesini ve mağduriyetin giderilmesini talep ettiği kaydedilmiştir. Muafiyetlerin iptal 

edilmesi nedeniyle tırları bekleyen ve fabrika/tesislerine hammadde, ara mamul ve malzeme ulaşmadık' için üretim 

süreçleri kesintiye uğrayan bazı işadamlarına yardımcı olmak için IKBY yetkilileri tarafından geçici bir çözüm 

önerildiği vurgulanmıştır. 
 

Yazıda devamla, bu kapsamda uhdesindeki muafiyete istinaden Irak'a sevkiyat yapmış olan söz konusu 

işadamlarınca, sevkiyat kapsamı ürüne/malzemeye normal ithalat sürecinde tahakkuk edilecek vergilerin teminat 

olarak yatırılması halinde tırlarının geçişine izin verileceğine dair bilginin bahse konu Ataşelikten Ticaret 

Bakanlığı'na iletildiği ifade edilmiştir. 
 

Bazı isadamlarının söz konusu ara çözümü kabul ettiği ve teminat yatırmak suretiyle bekleyen araçların bir kısmının 

Irak'a girişinin sağlandığı bilgisi anılan Ataşelikten Ticaret Bakanlığı'na bildirildiği ifade edilerek ilgili Irak 

makamları nezdinde Bakanlıkları girişimlerinin devam ettiği belirtilmiştir. 
 

 

Şili'ye İhracatta Kullanılan Tercihli Menşe İspat Belgeleri 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gönderilen yazıda; Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, Şili Dışişleri 

Bakanlığı Uluslararası Ekonomi Müsteşarlığı'ndan Ticaret Bakanlığı'na gönderilen bir elektronik postada, Kovid-

19 salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında, serbest ticaret anlaşması bulunan ülkelerden Şili'ye yapılan ithalat 

işlemlerinde tercihli menşe ispat belgelerinin dijital kopyalarının, salgının bitmesini takiben orijinal nüshalarının 

teslim edilmesi şartıyla kabul edileceğinin belirtildiği ifade edilmiştir. 
 

Yazıda devamla, söz konusu elektronik postada geçtiğimiz Mart ayında Şili Gümrük İdaresi tarafından alınan 

ticaretin kolaylaştırılması önlemlerine ilişkin detaylı bilgiye de http://www.aduana.cl/se-establecenmedidas-de-

facilitacion-del-comercio-exterior-para/aduana/2020-03-19/140021.html web sayfasından ulaşılabileceği 

bilgisinin paylaşıldığı vurgulanmıştır. 
 

2021 IRU Dünya Kongresi, Start-up Yarışması 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gönderilen yazıda; Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, Şili Dışişleri 

Bakanlığı Uluslararası Ekonomi Müsteşarlığı'ndan Ticaret Bakanlığı'na gönderilen bir elektronik postada, Kovid-

19 salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında, serbest ticaret anlaşması bulunan ülkelerden Şili'ye yapılan ithalat 

işlemlerinde tercihli menşe ispat belgelerinin dijital kopyalarının, salgının bitmesini takiben orijinal nüshalarının 

teslim edilmesi şartıyla kabul edileceğinin belirtildiği ifade edilmiştir. 
 

Yazıda devamla, söz konusu elektronik postada geçtiğimiz Mart ayında Şili Gümrük İdaresi tarafından alınan 

ticaretin kolaylaştırılması önlemlerine ilişkin detaylı bilgiye de http://www.aduana.cl/se-establecenmedidas-de-

facilitacion-del-comercio-exterior-para/aduana/2020-03-19/140021.html web sayfasından ulaşılabileceği 

bilgisinin paylaşıldığı vurgulanmıştır. 
 

SGK Genelgesi 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gönderilen yazıda; Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 07/05/2020 tarihli ve 2020/12 sayılı 

genelgesinde, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs'ün (COVID-19) çok hızlı bir küresel yayılım göstererek 

nerdeyse tüm dünya ülkelerini etkilediği ve Dünya Sağlık Örgütü'nce pandemik (salgın) bir hastalık olarak ilan edildiği 

ülkemizin de söz konusu salgından olumsuz etkilendiği, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 

15. maddesinde; 
 

"4. maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş 

göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir." hükmünün yer aldığı, 

 

Buna göre, COVID-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alındığında, söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık 

hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerektiği hususları belirtilmiştir. 
 

Bu kapsamda Koronavirüs (COVID-19) bulaşıcı hastalık olarak değerlendirildiği için bu vakalarla ilgili olarak Sosyal 

Güvenlik Kurumuna iş kazası veya meslek hastalığı bildirimi yapılmayacaktır. 
 

http://www.aduana.cl/se-establecenmedidas-de-facilitacion-del-comercio-exterior-para/aduana/2020-03-19/140021.html
http://www.aduana.cl/se-establecenmedidas-de-facilitacion-del-comercio-exterior-para/aduana/2020-03-19/140021.html
http://www.aduana.cl/se-establecenmedidas-de-facilitacion-del-comercio-exterior-para/aduana/2020-03-19/140021.html
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Fas Sıcak Haddelenmiş Sac İthalatına Karşı Kesin Korunma Önlemi 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; daha önce Fas tarafından “Sıcak Haddelenmiş Sac” 

için 22 Ekim 2019 tarihinden itibaren 200 gün boyunca %25 ek vergi uygulanacağının bildirildiği, bu defa 

Ticaret Bakanlığı yazısına atfen, anılan önlemin %25’lik ek vergi şeklinde 3 yıl boyunca uygulanmak üzere 

kesin önleme dönüştürüldüğü, ilk yıldan sonra %25’lik ek verginin her yıl %1 oranında düşürülmesine karar 

verildiği bildirilmektedir. 

 

Yurtiçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; COVID-19 salgını nedeniyle alınan önlemler 

kapsamında Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar'a ilişkin aşağıda yer alan tedbirlerin 

uygulanacağı bildirilmiştir: 

 

• Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esasların Yetki belgesinin yenilenmesi başlıklı 12 nci maddesi 

gereğince düzenleyicilerin, belge süresinin sona ereceği tarihten en geç altı ay öncesinde üyesi olduğu odaya 

başvurmaları gerekir. Fuar Düzenleme Yetki Belgesi 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecek olan düzenleyicilerin 

bu yıla mahsus olmak üzere yenileme başvurularını 30 Ağustos 2020 tarihine kadar yapmasına izin verilmesi, 

 

• Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esasların Yetki belgesi başvurusu yapan firmalarda aranacak 

şartlar başlıklı 8 inci maddesi gereğince firmaların "En az iki yüz elli bin Türk Lirası ödenmiş sermayeye sahip 

bulunması ve bu sermayeyi özvarlığı içinde koruması" gerekmektedir. Bu konunun tespiti için Yetki Belgesi 

sahibi firmalardan en az iki yüz elli bin Türk Lirası sermayenin öz varlık içinde korunduğuna dair mali 

durumunu 2 yılda bir talep edilmesine karar verilmişti. Ancak içinde bulunulan şartlar göz önüne alındığında 

bu raporun 2020 yılı için talep edilmemesi, 

 

• 2020 yılında düzenlenmek üzere Fuar Takviminde yer alan ancak içinde bulunulan süreçten dolayı, fuarlarını 

2021 yılına ertelemek isteyen düzenleyicilerin başvurularının kabul edilmesi, 

 

• Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esasların Fuar Sonuç Raporu başlıklı 20 nci maddesi gereğince 

düzenleyicilerin, fuar sonuç raporlarını 15 gün içinde Birliğe gönderilmesi gerekmektedir. Anılan maddenin 

ikinci fıkrasında "Raporun belirtilen süre içerisinde gönderilmemesi ya da gönderilen raporun içerdiği bilgilerin 

ve/veya eklerin eksik olması durumunda düzenleyiciye Birlik tarafından ihtar verilir." hükmü yer almaktadır. 

Ancak içinde bulunulan dönemde süresi içinde Birliğe intikal etmeyen fuar sonuç raporları için müeyyidenin 

uygulanmaması, 

 

• Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar uyarınca oda ve borsalara yapılacak olan iptal, erteleme 

ve takvime ekleme başvuru evraklarının ilerleyen dönemlerde fiziki olarak teslim edilmesi şartıyla elektronik 

ortamda iletilmesinin uygun olduğu, 

 

İfade edilmektedir. 
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MİRİM EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
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Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2020 
 

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,39, aylık %1,36 arttı 
 

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

%1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,57, bir önceki yılın aynı 

ayına göre %11,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,10 artış 

gerçekleşti. 
 

Yıllık en düşük artış %2,98 ile haberleşme grubunda gerçekleşti 
 

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

sırasıyla, %3,74 ile eğlence ve kültür, %6,69 ile ulaştırma ve %7,68 

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

göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %21,41 ile alkollü 

içecekler ve tütün, %20,86 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %14,45 ile 

konut oldu. 
 

Aylık en düşük artış %0,16 ile lokanta ve oteller grubunda oldu 
 

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Mayıs ayında azalış gösteren 

ana grup olmadı. En az artış gösteren gruplar ise %0,16 ile lokanta ve 

oteller, %0,22 ile sağlık ve %0,24 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. 

Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Mayıs ayında 

artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %6,85 ile giyim ve 

ayakkabı, %3,30 ile ulaştırma ve %1,92 ile çeşitli mal ve hizmetler 

oldu. 
 

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %11,21, aylık %1,52 

arttı 
 

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

TÜFE'de 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,52, bir önceki 

yılın Aralık ayına göre %3,79, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,21 

ve on iki aylık ortalamalara göre %11,74 artış gerçekleşti. 
 

 
 

 
 

Kaynak: www.tuik.gov.tr  

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Mayıs 2020 
 

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %5,53, aylık 

%1,54 arttı 
 

 

Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 

%1,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,15, bir önceki yılın aynı 

ayına göre %5,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %9,14 artış 

gösterdi. 
 

Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Mayıs 2020 

 
 

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

 

 
 

 

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %4,98 

arttı 
 

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve 

taşocakçılığında %3,63, imalatta %4,98, elektrik, gaz üretimi ve 

dağıtımında %14,49, su temininde %6,61 artış olarak gerçekleşti. 

  

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %6,09, dayanıklı 

tüketim malında %14,90, dayanıksız tüketim malında %9,01 artış, enerjide 

%11,92 azalış, sermaye malında %10,27 artış olarak gerçekleşti. 

 
Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık %1,62 

arttı 
 

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve 

taşocakçılığında %1,74 azalış,imalatta %1,62, elektrik, gaz üretimi ve 

dağıtımında %2,46 artış, su temininde %0,61 azalış olarak gerçekleşti. 

  

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %1,52, dayanıklı 

tüketim malında %2,44, dayanıksız tüketim malında %1,45, enerjide 

%1,73, sermaye malında %1,34 artış olarak gerçekleşti. 

 
Yıllık en yüksek azalış %61,57 ile ham petrol ve doğal gaz 

endeksinde gerçekleşti 
 

Yıllık en fazla azalış; %61,57 ile ham petrol ve doğal gaz, %51,27 ile kok 

ve rafine petrol ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri 

%23,24, tütün ürünleri %22,38, diğer mamul eşyalar %20,55 ile 

endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. 

 
Aylık en yüksek azalış %32,31 ile ham petrol ve doğal gaz 

endeksinde gerçekleşti 
 

Aylık en fazla azalış; %32,31 ile ham petrol ve doğal gaz ürünleri, %1,56 

ile deri ve ilgili ürünler, %0,61 ile suyun toplanması, arıtılması ve 

dağıtılması olarak gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri 

%4,93, kağıt ve kağıt ürünleri %4,54, basım ve kayıt hizmetleri %3,57 ile 

endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. 
 

Kaynak: www.tuik.gov.tr   
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