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Destek Yönetim Sistemi 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda;  mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerine 

ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 01/01/2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim 

Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçildiği belirtilmiş olup, geçiş sürecinde firmaların mağduriyet 

yaşamaması amacıyla 01/01/2020-31/03/2020 tarihleri arasında yapılan başvuruların mer’i genelgelerdeki usuller 

ile DYS üzerinden alınabileceği belirtilmiştir. 
 

Yazıda devamla, mal ihracatına yönelik devlet desteklerinin DYS üzerinden işleyişine dair Genelgelerin Geçici 1 

nci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan “Gerekli görülmesi halinde bu maddede belirtilen tarihleri 6 aya uzatmaya 

Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.” Hükmü çerçevesinde, mal ihracatına yönelik devlet desteklerini 

düzenleyen Karar ve Tebliğlerin mer’i Genelgelerinin yürürlüğünün 30/06/2020 tarihine kadar uzatılmasına karar 

verildiği kaydedilmiştir. 
 

Sermaye Şirketlerinin Kâr Payı Dağıtımı 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda;  Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atıfta bulunularak, covid-

19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin özkaynaklarını korumasının önemine işaret edilmekte ve 28.11.2012 

tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve 

Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği’nin” 13/5 inci 

maddesine dayanılarak, aşağıdaki duyurunun tüm şirketlere yapılması istenmektedir: 
 

“kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu 

yıl gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kâr payı dağıtımı kararlarında, geçmiş yıl 

kârlarının dağıtıma konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25’ini aşmaması ile yönetim 

kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi…” 
 

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda;  1 Nisan 2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete’de 

Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yayınlandığı ve söz konusu mevzuat 

değişikliği ile ilgili getirilen başlıca düzenlemelere ilişkin özet açıklamaların Ticaret Bakanlığı’nın 

http://ggm.ticaret.gov.tr/duyurular/gumruk-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik-1-

nisan-2020-tarihli internet sayfasında yer aldığı belirtilmiştir. 
 

Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi'nin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen 03.04.2020 tarihli ve 3486 nolu yazıda; Ticaret Bakanlığı'nın 

Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A)'nin her iki usulde (hem manuel hem de Menşe ve 

Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi(MEDOS) üzerinden elektronik olarak) de onaylanması ve ıslak imzalanması 

yönündeki talimatının akabinde, TOBB tarafından söz konusu belgelerin tamamen MEDOS üzerinden elektronik 

olarak düzenlenmesine yönelik Bakanlıkları nezdinde muhtelif tarihlerde bir çok kez girişimde bulunulduğu 

belirtilmiştir. Buna ilaveten, TOBB’un temsil edildiği kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyonunda 

faaliyetlerini sürdüren başta Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi olmak üzere ilgili tüm 

platformlarda konu gündeme getirilmiştir. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ortaya çıkmasını takiben, anılan 

belgelerin üzerine karekod ve doğrulama linki koymak kaydı ile sadece MEDOS üzerinden elektronik olarak 

düzenlenmesi hususunda söz konusu Bakanlığa ivedilikle yeniden başvurulmuştur. 
 

Bu defa, TOBB tarafından yapılan girişimler neticesinde Ticaret Bakanlığı'ndan alınan kayıtlı yazıda, Koronavirüs 

(Covid-19) salgını nedeniyle ortaya çıkan durumun göz önüne alındığı vurgulanmış olup, Menşe Şahadetnamesi ve 
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Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) Belgelerinin sadece MEDOS sistemi üzerinden düzenlenmesi ve 

onaylanması uygulamasına 8 Nisan 2020 tarihinden itibaren geçileceği belirtilmiştir. 

 

Yazıda devamla, MEDOS sistemi üzerinden onaylanan söz konusu belgelerin Oda personelince ıslak olarak 

imzalanmasına söz konusu tarih itibariyle gerek olmadığı ifade edilmektedir. Ayrıca söz konusu Bakanlıkça ilgili 

ülkelere gerekli bildirimlerin yapılacağı vurgulanmıştır. 

 

 MEDOS sistemi üzerinde gerekli çalışma TOBB tarafından yapılmakta olup, diğer menşe ispat ve dolaşım 

belgelerindeki uygulamalarda olduğu gibi 8 Nisan 2020 tarihinden itibaren MEDOS üzerinden düzenlenen ve 

onaylanan Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A)'nin üzerine karekod ve doğrulama 

koduna yer verilecektir. 

 

8 Nisan 2020 tarihinden itibaren Menşe Şahadetnamesini onaylamakla yetkili 252 Odanın ve bu Odalar arasında yer 

almakla birlikte Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) belgesini onaylamakla ayrıca yetkilendirilen Odaların 

elektronik ortamda onay işlemi tamamlanan ilgili belgelere ayrıca ıslak imza atma zorunluluğu ortadan kalkmıştır. 
 

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; 25 Mart 2020 tarih ve 31079 sayılı Resmi Gazete’de, 

bir kopyası ekte sunulan “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife 

ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlandığı belirtilmiştir. 

 

Tebliğ ile birlikte devlet destekli alacak sigortası sistemini yaygınlaştırmak ve maliyetleri düşürmek 

amaçlanmaktadır. 
 

Mücbir Sebep 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin, 02.04.2020 tarih ve 34221550-045.02-3453 sayılı yazı ile; Covid19 virüsünün 

etkilerini azaltmak amacıyla 02.04.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 4734 

sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında imzalanan sözleşmelerde bu kanun tarafından istisna edilmiş olan 

sözleşmelerin yüklenicileri, sözleşmenin tarafı olan idarelere başvuruda bulunabileceklerdir. Söz konusu başvuruda; 

Covid-19 salgını nedeniyle yüklenilen işin yerine getirilmesinin  geçici veya sürekli olarak kısmen veya tamamen 

olanaksız olduğuna dair belgelere yer verilmesi gerekmektedir. Yapılan başvuru üzerine Hazine ve Maliye 

Bakanlığı'nın da değerlendirilmesi alınarak sözleşmenin feshine veya yükleniciye süre uzatımına karar 

verilebilecektir. 
 

Koronavirüs (COVİD-19) Salgını Tedbirleri Kapsamında Geri Gelen Eşya 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; Koronavirüs (COVİD-19) salgınından kaynaklı olarak 

uluslararası ticarette yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle ihraç edilen eşyanın, muhtelif sebeplerle geri gelmesi 

nedeniyle, ihracatçı firmaların mağduriyet yaşadığının anlaşıldığı dile getirilerek, söz konusu mağduriyetin 

önlenmesini teminen ihracatçı firmanın talebi doğrultusunda, geri gelen eşya kapsamındaki işlemlerinin, serbest 

dolaşıma girişe ilişkin hükümlere halel getirmeyecek şekilde, öncelikli olarak tamamlanması, bilahare ilgili kurum 

ve kuruluşlarla (ilgili ihracatçı birliği, vergi dairesi vb.) yapılması gereken yazışmaların tamamlanması yönündeki 

bir yazının Ticaret Bakanlığı tarafından, tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri’ne gönderildiği 

belirtilmiştir. 
 

Koronavirüs Tedbirleri (Geçici / Süreli Düzenleme) 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri 

Düzenleme Genel Müdürlüğünün yazısına atfen; ekte sunulan 06.04.2020 tarih ve 23110 sayılı yazıda; aynı genel 

müdürlükten alınan 02.04.2020 tarih ve 22613 sayılı yazıda belirtilen Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma 

Yönetmeliği çerçevesinde ilk defa yetki belgesi verilmesi ve yetki belgesi eki taşıt ilave işlemlerinin durdurulduğuna 

dair uygulamada güncelleme yapıldığı bildirilmektedir. 
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Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Semineri (İnternet Üzerinden) 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen 

yazıda; KOBİ'lerin alacaklarını garanti altına alan ve 

tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir 

kısmını devlet destekli havuzdan karşılayan "Devlet 

Destekli Ticari Alacak Sigortası" sistemi hakkında 16 

Nisan 2020 tarihinde saat 14:00'te 

http://alacaksigortasi.tobb.org.tr adresinde internet 

üzerinden bir bilgilendirme semineri gerçekleştirileceği 

belirtilmektedir. 
 

TOBB ev sahipliğinde, Halk Sigorta Ticari Alacak 

Sigortası Direktörü Ali Sertaç Canal'ın katılımı ile 

gerçekleştirilecek seminerde Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi anlatılacak olup, seminer sonunda 

KOBİ'lerin konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır. 

 

Dolandırıcılık Vakaları 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda, Ticaret Bakanlığı’na Varşova Ticaret Müşavirliği’nden 

iletilen yazıya atfen, Polonya’da ithalatçı firmaları dolandırma vakalarında artış gözlendiği, özellikle Polonya 

merkezli firmaların web-siteleri taklit edilerek veya tamamen sahte ad ve ürün çeşitliliği ile sahte web-sitesi kurarak 

dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı belirtilmektedir. 

 

Yazıda devamla, firmalarımızın özellikle piyasa değerlerinin altında ucuz ürün (genel olarak A4 kağıt) ithalatı 

konusunda Polonya merkezli firmaların web-siteleri taklit edilerek veya tamamen sahte ad ve ürün çeşitliliği ile 

sahte web-sitesi kurularak dolandırılmaya çalışıldığı; ihracat yaptığını belirterek ithalatçı firmalarımız ile iletişime 

geçen şahısların tetkik edilmesi konusunda Varşova Ticaret Müşavirliği’ne gelen başvuru sayısının arttığı ve bu 

araştırılan firmalar konusunda şüphelerin tamamına yakınının haklı olduğunun tespit edildiği ifade edilmektedir. 

 

Bu çerçevede, özellikle Polonya’dan ilk kez ithalat yapacak firmalarımızın Varşova Ticaret Müşavirliği’ne 

başvurarak iş yapacakları firmaların doğruluğunu teyit etmelerinin ve yeni kurulacak ticari ilişkilerde şüpheli 

durumların ortaya çıkması halinde ise danışmaları yönünde bilgilendirilmelerinin faydalı olacağının 

değerlendirildiği bildirilmektedir. 

 

Yıllık İşletme Cetvelinin Verilmesi Hakkında Duyuru 
 

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 vermelerinin zorunlu olduğu, buna göre Sanayi 

Sicil Belgesi olan işletmelerin 2019 yılına ait Yıllık İşletme Cetvelini 30 Nisan 2020 tarihine kadar Sanayi Sicil 

Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda vermeleri gerektiği belirtilmektedir. 

 

Koronavirüs Önlemleri 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen 15.04.2020 tarih ve 3748 sayılı yazı ile, Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün yazısına atıfla; Koronavirüs yayılımının 

önlenmesi ve vatandaşlara etkisininin en aza indirilmesini için, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu 

Taşıma Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde düzenlenen yetki belgeleri ile ilgili olarak; 

 

1.      KTY’nin 14. Maddesinin 21. Fıkrası gereğince asgari kapasite kaybına ilişkin 630 günlük süre hesabının 

01.03.2020 tarihinden başlamak üzere durdurulmasının, 

 

2.      KTY’nin 24. Maddesinin 3. Fıkrasının (ç) bendi gereğince sigorta şartı nedeniyle yetki belgesi eki taşıt 

belgesinden taşıt düşüm işleminin durdurulmasının uygun görüldüğü bildirilmiştir. 
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Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne İhracat 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazı ile, Ticaret Bakanlığı’nın Gümrük ve Dış Ticaret Bölge 

Müdürlüklerine iletilen yazısına atfen, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne çıkış yapmak üzere hareket/giriş gümrük 

idaresinden en geç 07/04/2020 tarihi saat 23:59’a kadar Dilucu Gümrük Müdürlüğü’ne sevk edilen “muz” cinsi eşya 

taşıyan araçların, söz konusu eşyanın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne satışının yapıldığını tevsik eden fatura ve 

CMR belgesi ibraz edilmesi koşuluyla, mevzuat dahilinde gerekli işlemler yapılarak Nahçıvan Özerk 

Cumhuriyeti’ne çıkış yapmasına izin verilmesi gerektiği bildirilmiştir. 

 

Öte yandan yazıda, 08/04/2020 tarihinden itibaren ikinci bir bildirime kadar, hareket/giriş gümrük idaresinden 

Dilucu Gümrük Müdürlüğü’ne “muz” cinsi eşyaanın sevkine izin verilmeyeceği ve Dilucu Gümrük Müdürlüğünce 

de söz konusu eşyanın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne çıkışı ile ilgili gümrük işlemi yapılmayacağı iletilmiştir. 

 

Devamla, “yumurta” ve “sığır eti” cinsi eşyaların ise, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin ihtiyaçlarını karşılayacak 

miktarda Dilucu Gümrük Müdürlüğü’ne sevk edilmesini teminen Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge 

Müdürlüğü ile eşgüdüm sağlanacağı açıklanmıştır. Ayrıca, söz konusu eşyaların Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne 

satışının yapıldığını tevsik eden fatura ve CMR belgesi ibraz edilmek koşuluyla, mevzuat dahilinde gerekli 

işlemlerin tamamlanarak, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne çıkışının yapılması gerektiği belirtilmiştir. 
 

MEDOS-AB Ülkeleri Islak İmza 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından Avrupa Komisyonu ile 

yapılan görüşmeler neticesinde, Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) üzerinden elektronik 

ortamda AB ülkelerine muhatap olarak düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesi ile AKÇT ve tarım ürünleri için 

düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgesi ve EUR.MED Dolaşım Belgesinin gümrük vizesi kutusuna ilgili gümrük 

memurunun ıslak imzasının atılması uygulamasına 24 Nisan 2020 tarihi itibarıyla son verilmesi hususunda 

mutabakata varıldığı bildirilmiştir. 

 

Yazıda devamla, MEDOS üzerinden düzenlenen belgelerin gümrük vizesi kutusunun 24 Nisan 2020 tarihinden 

itibaren ilgili gümrük memurlarınca imzalanmayacağı belirtilmiştir. 
 

ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi ve Tank Muayenelerinin Ertelenmesi 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen 20.04.2020 tarih ve 34221550-250-3852 sayılı yazıda; 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 10.04.2020 tarih ve E.23777 sayılı 

yazısına atfen, ülkemizin taraf olduğu Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa 

Anlaşması’na (ADR) paralel olarak hazırlanan ve revize edilerek 24.24.2019 tarih ve 30754 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanıp “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. 
 

Ayrıca, bu Yönetmelik ve ADR kapsamında kalan bir kısım tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınmasında 

kullanılan tankların ve araçların yetkilendirilmiş kuruluşlarca ara ve periyodik muayenelerinin yapılarak 

kullanılması gerektiği vurgulanmaktadır. 
 

Bu çerçevede, mevcut Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilave olarak, ilgili 

Bakanlık tarafından aşağıda belirlenen tedbirler alınmıştır: 
 

- Muayene geçerlilik tarihi 1 Mart 2020 – 1 Ağustos 2020 tarihleri arasında sona eren ADR 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 

6.9.5.2 ve 6.10.4 veya “Tehlikeli Madde Taşıyan Eski Araç ve Üstyapılarının Muayene ve Belgelendirmeleri 

Hakkında Yönerge” kapsamında daha önceden muayeneleri yapılmış tankların tüm ara ve periyodik muayeneleri 30 

Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılmış olup, söz konusu tankların muayenelerinin 1 Eylül 2020 tarihine kadar 

yapılması, 
 

- ADR Uygunluk Belgesi ve Taşıt Onay Belgesi geçerlilik tarihleri 1 Mart 2020 – 1 Ağustos 2020 tarihleri arasında 

sona eren araçların; teknik muayeneleri 30 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılmış olup, söz konusu araçların; teknik 

muayenelerinin 1 Eylül 2020 tarihine kadar yapılması, 
 

Hususlarının 09.04.2020 tarih ve 23726 sayılı Bakan Makamının Olur’u ile uygun görüldüğü belirtilmektedir. 
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Vergi Ödemelerinde İnternet Bankacılığının Kullanılması 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; Ticaret Bakanlığı'nın 15.04.2020 tarihli yazısında, 4458 

sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tahsili gereken Gümrük Vergisi, Katma Değer Vergisi, Toplu Konut Fonu, Telafi 

Edici Vergi, İthal Harcı gibi yükümlülüklerin Bankalar, Saymanlıklar veya GUMKART aracılığı ile ödenmesinin 

mümkün olduğu vurgulanmıştır. 
 

Yazıda, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında gümrük idarelerinde teması azaltmaya yönelik olarak, gümrük 

beyannameleri için tahakkuk eden gümrük vergileri, ek tahakkuk ve para cezaları ile gümrük idarelerine yapılması 

gereken diğer ödemelerin gümrük alacaklarını tahsile yetkili bankaların internet bankacılığı kanalıyla yapılabileceği 

belirtilmiştir. 
 

2020/10 Sayılı İthalatta Yerinde Gümrükleme İşlemleri Genelgesi 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; Ticaret Bakanlığı yazısına atfen, 21.02.2020 tarihli ve 

31046 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ithalatta yerinde gümrükleme uygulamasının iş akışlarının revize 

edildiği bildirilmektedir. 
 

Bu kapsamda, ithalatta yerinde gümrükleme işlemlerini daha detaylı açıklamak üzere hazırlanan “İthalatta Yerinde 

Gümrükleme İşlemleri” konulu 2020/10 sayılı Genelgenin ekinde yer alan kılavuza https://ticaret.gov.tr/gumruk-

islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler adresinden erişim sağlanabilmektedir. 

 

TOBB Nefes Kredisi 
 

Ülkemizde ve dünyada ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle üyelerimizin finansman sorunlarının giderilmesine 

katkı sağlamak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Nefes Kredisi projesi tekrar hayata geçirilmiştir. 
 

Bu çerçevede Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri Denizbank Şubelerinden 27.04.2020 Pazartesi gününden 

itibaren başvuruda bulunarak kredi kullanabileceklerdir. Nefes Kredisine ilişkin detaylar şu şekildedir: 
 

Üyelerimiz tarafından kullanılacak olan kredi 2020 yılı sonuna kadar anapara ve faiz ödemesiz, 2021 yılı 12 ay eşit 

taksitli geri ödemeli toplam en fazla 20 ay vadeli olacaktır. 

Kredinin brüt faiz oranı yıllık % 7,5 olacaktır. 

Üyelerimiz tarafından kullanılacak olan kredilerin azami limiti 50.000 TL.dir. 

Üyelerimiz kredi başvurusunda bulunmadan önce Odamızdan “Nefes Kredisi İçindir” ibareli faaliyet belgesi 

almalıdırlar. Faaliyet belgeler dijital ortamdan da talep edilebilir. Dijital ortamda oluşturulan belgeler banka 

tarafından kabul edilecektir. 

Kredi kullanımında maddi teminat istenmeyecektir, ancak şahıs işletmelerinde üçüncü şahıs kefil bulunamaması 

durumunda, müşterinin talebi üzerine, maddi teminat istenebilir. 

Banka KGF’ye ödenecek %0,03 kefalet başvuru bedeli ve komisyonu dışında üyelerimizden herhangi bir masraf-

komisyon talep etmeyecektir. 

Bu çerçevede kredi talebinde bulunan üyelerimizin Denizbank Şubelerine başvuru yapmalar gerekmektedir. 

 

İşe Devam Desteği - Küçük İşletme Can Suyu Kredisi 
 

İşe Devam Desteği-Küçük İşletme Can Suyu Kredisi Başvuruları için link aşağıda yer almaktadır. 
 

https://m.halkbank.com.tr/21647-ise_devam_destegi___kucuk_isletme_can_suyu_kredisi  
 

 
 

ÜNVANI 

TÜRÜDÜ TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

CN İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

AZDER GROSS TOPTAN MARKETÇİLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ AYVASIL BULANCAK GİRESUN ŞUBESİ 

KOVANLIK TEMİZLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
 

NİSAN 2020 AYINDA ODAMIZA KAYIT OLAN FİRMALAR

https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler
https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler
https://m.halkbank.com.tr/21647-ise_devam_destegi___kucuk_isletme_can_suyu_kredisi
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Tüketici Fiyat Endeksi, Nisan 2020 
 

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %10,94, aylık %0,85 arttı 
 

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

%0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,16, bir önceki yılın aynı 

ayına göre %10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,66 artış 

gerçekleşti. 
 

Yıllık en düşük artış %1,55 ile haberleşme grubunda gerçekleşti 
 

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

sırasıyla, %4,90 ile giyim ve ayakkabı, %4,91 ile eğlence ve kültür ve 

%5,54 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına 

göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %31,32 ile alkollü 

içecekler ve tütün, %20,34 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %14,52 ile 

konut oldu. 
 

Aylık en yüksek azalış %1,83 ile ulaştırma grubunda oldu 
 

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Nisan ayında azalış gösteren 

diğer gruplar ise %1,23 ile haberleşme, %0,67 ile eğlence ve kültür 

ve %0,32 ile konut oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 

2020 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, %4,66 

ile çeşitli mal ve hizmetler, %4,08 ile giyim ve ayakkabı ve %2,53 ile 

gıda ve alkolsüz içecekler oldu. 
 
 

Nisan 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 87 maddenin 

ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 61 maddenin ortalama 

fiyatında değişim olmadı. 270 maddenin ortalama fiyatında ise artış 

gerçekleşti. 
 

 
 

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %11,27, aylık 

%1,11 arttı 
 

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

TÜFE'de 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,11, bir önceki 

yılın Aralık ayına göre %2,24, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,27 

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

 
 

Kaynak: www.tuik.gov.tr  

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Nisan 2020 
 

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %6,71, aylık %1,28 

arttı 
 

Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,28, 

bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,54, bir önceki yılın aynı ayına 

göre %6,71 ve on iki aylık ortalamalara göre %10,87 artış gösterdi. 
 

 

Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Nisan 2020 

 
 

 

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

 

 
 

Sanayinin dört ana sektöründen imalat yıllık %6,27 arttı 

 

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve 

taşocakçılığında %7,44, imalatta %6,27, elektrik, gaz üretimi ve 

dağıtımında %12,86, su temininde %4,57 artış olarak gerçekleşti. 
 

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %7,52, dayanıklı 

tüketim malında %10,40, dayanıksız tüketim malında %11,02 artış, 

enerjide %11,25 azalış, sermaye malında %11,16 artış olarak gerçekleşti. 

 

Sanayinin dört ana sektöründen imalat aylık %1,41 arttı 
 

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve 

taşocakçılığında %0,22, imalatta %1,41, elektrik, gaz üretimi ve 

dağıtımında %0,31 artış, su temininde %0,53 azalış olarak gerçekleşti. 
 

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %3,00, dayanıklı 

tüketim malında %2,40, dayanıksız tüketim malında %1,18 artış, enerjide 

%7,97 azalış, sermaye malında %2,91 artış olarak gerçekleşti. 

 

Yıllık en yüksek azalış %50,51 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde 

gerçekleşti 
 

Yıllık en fazla azalış; %50,51 ile kok ve rafine petrol ürünleri, 

%39,20 ile ham petrol ve doğal gaz olarak gerçekleşti. Buna karşılık 

tütün ürünleri %34,34, metal cevherleri %23,20, diğer mamul 

eşyalar %18,67 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. 
 

Aylık en yüksek azalış %28,46 ile kok ve rafine petrol 

ürünlerinde gerçekleşti 
 

Aylık en fazla azalış; %28,46 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %27,71 ile 

ham petrol ve doğal gaz, %0,53 ile suyun toplanması, arıtılması ve 

dağıtılması olarak gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri %8,03, kağıt 

ve kağıt ürünleri %6,71, diğer mamul eşyalar %5,28 ile endekslerin en 

fazla arttığı alt sektörler oldu. 

Kaynak: www.tuik.gov.tr   

 

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

