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Almanya’ya İhracatın İlk Adımları Bilgilendirme Semineri 
 

 
 

Odamız ve TD-IHK (Türk- Alman Ticaret Odası) iş birliğinde, T.C. Berlin Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği desteğiyle 03 

Eylül 2021 tarihinde “Almanya’ya İhracatın İlk Adımları” konulu online bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. 
 

TD-IHK Genel Sekreteri Yardımcısı Sayın Nalan Yetim’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlik, Bulancak Ticaret ve 

Sanayi Odası Başkanı Sayın Ali Fatoğlu’nun selamlama ve açılış konuşmasıyla başlamıştır. Sayın Fatoğlu, dünyanın en kaliteli 

fındığının üretildiği ilimiz olan Giresun’un özellikle fındık ihracatındaki önemine dikkat çekmiştir. 
 

Türkiye ve Federal Almanya arasındaki uzun yıllara dayanan ilişkiler olduğunu söyleyen Sayın Yetim, Almanya’nın 

Türkiye’nin açık ara en önemli ekonomi ortaklarından olduğunu dile getirmiştir. Federal Almanya Kalkınma Ajansı’nın 2020 

yılı tahmini rakamlarına göre Almanya ile ticaret hacminin 36 Milyar Avro, Almanya’ya ihracatın 15,3 Milyar Avro, 

Almanya’dan ithalatın ise 21,3 milyar Avro olarak gerçekleştiğini aktarmıştır. En çok ihraç edilen ürünlerde ise tekstil ve 

giyimin %27; otomotiv ve yan sanayinin %14,3; makine ve aksamlarının %12,6; gıda sektörünün ise %10 paya sahip olduğunu 

açıklamıştır. 
 

T.C. Berlin Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Sayın Berrak Bilgen Beşergil, Almanya’ya ait temel ekonomik göstergeler, ikili 

ticari ilişkiler ve Türkiye’nin Almanya’ya ihracatında önde gelen sektörler olmak üzere ihracatın ilk adımları ve püf noktalarına 

ilişkin sunumu eşliğinde bilgilendirmeler yapmıştır. 2021 yılında Almanya’da ekonomik toparlanmanın başladığını söyleyen 

Sayın Beşergil, yatırımlarda makine, otomobil ve inşaat gibi alanlarda yapılan harcamalarda artışlar yaşandığını dile 

getirmiştir. Sayın Beşergil, Federal Almanya’nın yıllara göre dış ticareti incelendiğinde ithalat ve ihracatının genellikle 

birbirine paralel oluşunu vurgulamış ve bu bağlamda dengeli bir dış ticaret gerçekleştirdiğinin önemine dikkat çekmiştir. 
 

Almanya’nın dış ticaretinin kıtalara göre dağılımında en fazla Avrupa Birliği içerisinde gerçekleştiğini aktaran Sayın Beşergil, 

motorlu araçlar ve yan sanayinin, makinelerin ve kimyasal ürünlerin ihracatta ön plana çıktığını söylemiştir. Türkiye’nin 

Almanya’ya ihracatında önde gelen sektörlerin başında ise hazır giyimin, otomotiv ve yan sanayinin, makine ve gıda 

sektörlerinin geldiğini dile getirmiştir. 
 

Makine sektöründe Almanya ve Çin’in rekabetine de dikkat çeken Sayın Beşergil, 2021 yılında bir önceki seneye göre %13 

oranında ihracat kaybeden Almanya’ya karşılık %31 oranında artış sağlayan Çin’in özellikle pandemi ile birlikte ciddi şekilde 

ön plana çıktığından söz etmiştir. Bu bağlamda Almanya’nın geleneksel olarak değer verdiği, ihracat yaptığı bağlantı parçaları 

olan Konveyör teknolojisi, ısıtma ve soğutma, iklimlendirme gibi alanların yanı sıra madencilik ve inşaat alanlarında Çin’in 

rekabetçi konumu önem arz etmektedir. 
 

Almanya’ya yapılan doğrudan yabancı yatırımlarda sektörel anlamda en çok yatırımın bilişim ve komünikasyon alanında 

olduğu, işletme, finans, makine üretim ve tekstilin bunu izlediğini açıklayan Sayın Beşergil, Google’ın da Almanya’ya 1 Milyar 

Avro’luk bir yatırımının söz konusu olduğundan bahsetmiştir. 
 

 BULANCAK
  TİCARET VE SANAYİ ODASI

Ekonomik kalkınma, 

Türkiye’nin hür, müstakil, 

daima daha kuvvetli, daima 

daha refahlı Türkiye 

idealinin bel kemiğidir.                                                                                             

K.ATATÜRK

        www.bulancak-tso.org.tr       facebook.com/Bulancak-Ticaret-ve-Sanayi-Odası twitter.com/Bulancak_TSO
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Son dönem güncel konulara da değinen Sayın Beşergil, Almanya’da tek kullanımlık plastik ürünlerin tüketiminin 03.07.2021 

tarihi itibariyle yasaklandığını, Alman kamuoyunda önemli bir yer tutan tedarik zincirleri yasasının 2023 yılı itibariyle 

yürürlüğe gireceğini ve bu bağlamda Türkiye’nin rekabetçi gücünün ortaya çıkabileceğini dile getirmiştir. 
 

Karbon izi, yeşil mutabakat, yenilenebilir enerji kaynakları yasası ve hidrojen stratejisinin yanı sıra tüketim ürünlerinde 

yaşanan online satış artışlarından da söz eden Sayın Beşergil, tarım alanında üretimde lokalizasyon ve yakın çevrenin tercih 

edilmesine, ambalajlamaya, dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0’ın önemine de dikkat çekmiştir. 
 

Sunmuş olduğu değerli bilgileri için Sayın Berrak Bilgen Beşergil’e ve tüm katılımcılara etkinliğimize gösterdikleri ilgi için 

teşekkür ederiz. 
 

#bulancaktso #td_ihk #berlinticaretmusavirligi #deutschland #ihracat #export 
 

http://bulancak-tso.org.tr/BilgiMerkezi/HaberlerDuyurular/tabid/15149/articleType/ArticleView/articleId/44009/Almanyaya-

Ihracatin-Ilk-Adimlari-Bilgilendirme-Semineri.aspx  
 

https://td-ihk.de/de/nachrichten/bulancak-ticaret-ve-sanayi-odasi-is-birliginde-tc-berlin-buyukelciligi-ticaret-musavirligi-

destegiyle-almanya-ya-ihracatin-ilk-adimlari-konulu-online-bilgilendirme-semineri-gerceklestirildi  
 

UKCA İşareti Geçiş Süreci 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 03.09.2021 tarih ve 61828824-100-7925 sayılı yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın 

27.08.2021 tarihli elektronik postasına atfen;  Avrupa Birliği (AB) Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında AB'de ve 

Türkiye'de yerleşik (AB tarafından tanınan 3. ülkelerde yerleşik olanlar dahil) onaylanmış kuruluşlar tarafından düzenlenen 

CE İşareti'nin, 1 Ocak 2022 tarihine kadar Birleşik Krallık (BK) tarafından kabul edileceği ve 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 

yalnızca UKCA İşaretinin dikkate alınacağının BK tarafından daha önce resmi olarak bildirildiği vurgulanmıştır. 
  

Bununla birlikte elektronik postada, Kovid-19 pandemisinin etkileri nedeniyle BK Hükümeti'nin yaptığı resmi 

bilgilendirmede, CE İşaretinin 1 Ocak 2023 tarihine kadar BK (İngiltere, İskoçya, Galler) tarafından kabul edileceği 

açıklanarak, bu kapsamda CE İşareti gerektiren ürün gruplarında UKCA İşareti kullanımının 1 Ocak 2023 tarihine kadar 

ertelendiği ifade edilmiştir. 
  

Elektronik postada ayrıca, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar CE İşaretinin kabul edileceği tıbbi cihazlar ürün grubuna ait 

geçiş sürecinde herhangi bir değişikliğe gidilmediği ve UKCA işaretine ilişkin kılavuzun ilgili değişikliği kapsayacak 

şekilde güncellendiği; kılavuza https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking adresinden ulaşılabileceği 

belirtilmiştir. 
 

Fuar Başvuruları 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 07.09.2021 tarih ve 81555272-120.02-8068 sayılı yazıda, 06.05.2021 tarihli, 

4518 sayılı ve "Fuar Başvuruları" konulu sayılı yazılarına atfen; COVID-19 Pandemisinin fuarcılık sektöründeki olumsuz 

etkilerinin artması sebebiyle, sektöre yönelik alınan Fuarlar Komitesi kararının iletildiği, 
  

Anılan kararın, 15 Eylül 2021 tarihinde son bulmasına; bu tarihten sonra Fuar Takvimine yapılacak olan ekleme, değişiklik ve 

iptal başvurularında Usul ve Esasların ilgili hükümlerinin uygulanmaya başlanmasına; bu tarihten sonra yapılacak ekleme, 

iptal ve değişiklik başvurularından ücret alınmasına ve 2021 yılında düzenlenmek üzere Fuar Takviminde yer alan fuarların 

2022 yılına erteleme taleplerine ilişkin anılan tarihten sonra yapılacak başvuruların kabul edilmemesine karar verildiği ifade 

edilmektedir. 
 

Endonezya - Merkez ve Doğu Avrupa İş Forumu 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 07.09.2021 tarih 84403118-720-8075 sayılı yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın 

02.09.2021 tarih ve 66877172 sayılı yazısı ve Cakarta Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen; Endonezya Dışişleri Bakanlığı 

tarafından 07 Ekim 2021 tarihinde 10:30-15:45 saatleri arasında (Türkiye saati ile) hibrit formatta "Endonezya - Merkez ve 

Doğu Avrupa İş Forumu"nun (Indonesia- Central and Eastern Europe Business Forum, INA-CEE) düzenleneceği 

bildirilmektedir (Endonezya Dışişleri Bakanlığınca Türkiye Avrupa ülkeleri arasında değerlendirilmektedir). 
 

Anılan yazıda devamla, "Doing Business with Indonesia: Asia's Economic Power House" teması ile düzenlenmesi planlanan 

INA-CEE platformuna iş dünyasının katılımcı veya ziyaretçi olarak katılım sağlayarak iş ilişkilerinin kurulması, paydaşlarla 

iletişim sağlanması ya da kendi ürünlerinin tanıtımı için kullanılabileceği ifade edilmektedir. 
 

Detaylı bilgi için organizasyon komitesi ile ina-cee@kemlu.go.id e-posta adresinden temasa geçilebileceği bildirilmektedir. 
 

http://bulancak-tso.org.tr/BilgiMerkezi/HaberlerDuyurular/tabid/15149/articleType/ArticleView/articleId/44009/Almanyaya-Ihracatin-Ilk-Adimlari-Bilgilendirme-Semineri.aspx
http://bulancak-tso.org.tr/BilgiMerkezi/HaberlerDuyurular/tabid/15149/articleType/ArticleView/articleId/44009/Almanyaya-Ihracatin-Ilk-Adimlari-Bilgilendirme-Semineri.aspx
https://td-ihk.de/de/nachrichten/bulancak-ticaret-ve-sanayi-odasi-is-birliginde-tc-berlin-buyukelciligi-ticaret-musavirligi-destegiyle-almanya-ya-ihracatin-ilk-adimlari-konulu-online-bilgilendirme-semineri-gerceklestirildi
https://td-ihk.de/de/nachrichten/bulancak-ticaret-ve-sanayi-odasi-is-birliginde-tc-berlin-buyukelciligi-ticaret-musavirligi-destegiyle-almanya-ya-ihracatin-ilk-adimlari-konulu-online-bilgilendirme-semineri-gerceklestirildi
https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking
mailto:ina-cee@kemlu.go.id
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Karadeniz'de Balık Sezonu Açıldı 

 

   
 

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Karadeniz'de de 4,5 aylık aranın ardından hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, av yasağının sona 

ermesiyle "Vira bismillah" diyerek teknelerle Karadeniz Sularına açıldı. 
  

Balıkçılarımızın bol, bereketli ve iyi bir sezon geçirmelerini temenni ediyoruz. 
 

IKBY'de Alçı İthalat Vergisinde Artış 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 06.09.2021 tarih ve 61828824-100-8012 sayılı yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın 

01.09.2021 tarihli ve 66863932 sayılı yazısına atfen;  Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) "alçı" cinsi eşyanın ithalatına 

uygulanan vergi tarifesinin, 01 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ton başına 12-15 $'dan 70 $'a yükseltildiği 

bildirilmektedir. 
 

AB’nin Dijital Kovid-19 Sertifika Sistemine Ülkemizin Dâhil Edilmesi 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 07.09.2021 tarih 84403118-720-8091 sayılı yazıda, Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı’nın 02.09.2021 tarih ve 54427 sayılı yazısı ve Dışişleri Bakanlığı'nın yazısına atfen; Avrupa Birliği'nin (AB) "Dijital 

Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi"ne ülkemizin de dâhil edilmesi ve ülkemiz tarafından tanzim olunan aşı sertifikalarına 

eşdeğerlik verilmesine yönelik bir basın açıklaması yapıldığı ve konuyla ilgili bir Yeterlilik Kararı yayımlandığı bildirilerek, 

bahsi geçen basın açıklamasında; ülkemizin, Avrupa Birliği'nin sertifika sistemine dâhil edileceği ve ülkemiz tarafından 

düzenlenen Dijital Aşı Sertifikalarının Avrupa Birliği tarafından düzenlenen sertifikalara denk olacağı ifade edilmekle birlikte, 

Kovid-19 salgını döneminde, AB ile ülkemiz, Kuzey Makedonya ve Ukrayna arasındaki güvenli seyahatin kolaylaştırılacağı 

belirtilmiştir. 
 

Yazıda devamla, bununla birlikte, 20.08.2021 tarihinde Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanan Karar'da; 26 Temmuz 

2021 tarihinde yapılan değerlendirme neticesinde ülkemizin Kovid-19 kapsamındaki aşı, test ve iyileşme sertifikalarının 

2021/953 sayılı Tüzükte belirtilen şartları taşıdığının tespit edildiği ve bu kararla birlikte, ülkemizin "Avrupa Birliği Dijital 

Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi"ne dâhil edildiği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından "Health Pass" sistemine göre düzenlenen 

Kovid-19 aşı, test ve iyileşme sertifikalarının (sadece AB'de onaylı Covid-19 aşıları için geçerlidir) Birlik içinde serbest 

dolaşım hakkının kolaylaştırılması amacıyla 2021/953 sayılı Tüzük uyarınca düzenlenen sertifikalara eşdeğer olduğunun kabul 

edildiği belirtilmiştir. 
 

15. SIAMAP 2021 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 09.09.2021 tarih 84403118-720-8154 sayılı yazıda, Tunus 

Büyükelçiliği'nin 07.09.2021 tarihli e-postasına atfen; Tunus Tarım ve Balıkçılık Birliği'nin, 15. Uluslararası Tarım, 

Tarım Makineleri ve Balıkçılık Fuarı'nı (SIAMAP 2021) Tunus Cumhurbaşkanı Kaïes Saïed'in himayalerinde 26-

31 Ekim 2021 tarihleri arasında Tunus Kram Fuar Merkezi'nde düzenleyeceği bildirilmektedir. 

 

Yazıda devamla, bahse konu etkinliğin bölgedeki tarım ve balıkçılık sektörleriyle ilgili önemli organizasyonlardan 

biri olarak kabul edildiği bildirilmekte olup, ayrıntılı bilgi için Tunus Ankara Büyükelçiliği (Telefon: 0 312 491 96 

35 / 36) ile temas kurulması mümkündür. 
 

Türkmenistan Devlet Kurumu Tarafından Satın Alınması Planlanan Ürünler 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 09.09.2021 tarih ve 84403118-720-8192 sayılı yazıda, 

Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği’nin 08.09.2021 tarih ve 2090 sayılı yazısına atfen; "Türkmenstandartları" 

Devlet Kurumu tarafından, otomobil ve tırlar, tarım ve inşaat makineleri yedek parçalarının testi için ülkemizden 

laboratuvar ekipmanı satın alınmasının planlandığı ifade edilmektedir. 

 

Aşağıdaki linkte listesi sunulan ürünlerle ilgili detaylı bilgi için Türkmenstandartları yetkilisi ile (Murat Garacayev, 

+99312 392 503; +99312 957 345, E-posta: turstansert@online.tm) temasa geçilebileceği bildirilmektedir. 
 

http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-%C3%9Cr%C3%BCn%20listesi%20(1%20sayfa).pdf  
 

EUROCHAMBRES Avrupa'yı Canlandırmak Etkinliği 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 14.09.2021 tarih ve 89113609-876.02-8299 sayılı yazısı. 

  

Birliğimizin üyesi olduğu ve Birliğimiz Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Başkan Vekilliğini yürüttüğü Avrupa 

Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) tarafından 12-14 Ekim 2021 tarihleri arasında Avrupa'daki 

bütün yerel/bölgesel odaların davetli olduğu "Reviving Europe" adlı etkinlik düzenlenecektir. Etkinliğin amacı; 

ekonomik toparlanmayı hızlandırmak, işletmelerin istediği Avrupa hakkında somut fikirler sağlamak ve 

katılımcılara Avrupa'nın zorlukları ve önceliklerini tartışma fırsatı sunmaktır. 

 

Birlik Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 14 Ekim 2021'de 11.00 -12.15 (TSİ) saatleri arasında "Komşuluk ve 

Genişleme" politikası kapsamında "Batı Balkanlar, Türkiye ve Doğu Ortaklığı ülkelerinde toparlanma için kilit 

faktörler" oturumuna katılım sağlayacaktır. 

  

Etkinliğin ve 3 gün boyunca yapılacak bütün oturumların dili İngilizce olup çeviri imkânı bulunmamaktadır. 

Etkinliğe https://chambers4eu.eu adresinden kayıt yapılabilmektedir. 
 

Light+Building 2022 Fuarı 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 16.09.2021 tarih ve 61828824-100-8392  sayılı yazıda, İstanbul 

Ticaret Odası'nın 07.09.2021 tarihli ve 83991 sayılı yazısına atfen; Frankfurt/Almanya'da iki yılda bir düzenlenen 

Light+Building Fuarı Türkiye Milli İştiraki'nin, 2018 yılı itibariyle İstanbul Ticaret Odası tarafından 

gerçekleştirildiği belirtilmiştir. 
  

Yazıda, söz konusu fuarın bu yıl da 13-18 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirileceği ve Türkiye Milli İştiraki 

Organizasyonu m² katılım bedelinin, tüm ana hizmetler dahil 5.760 TL olduğu açıklanmıştır. 
  

Fuar tanıtım broşürü, katılım sözleşmesi ve konu hakkında İstanbul Ticaret Odası'nda görevli yetkililerinin iletişim 

bilgilerine aşağıdaki linklerden erişim sağlayabilirsiniz. 
 

http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK1-LIGHT%20BUILDING_2022_Tan%C4%B1t%C4%B1m%20(1%20sayfa).pdf  

 

http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK2-LIGHT%20BUILDING_2022_S%C3%B6zle%C5%9Fme%20(1%20sayfa).pdf  

 
http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK3-%C4%B0TO%20Light%20Building%20Fuar%C4%B1%20%C4%B0leti%C5%9Fim%20Bilgileri%20(1%20sayfa).docx 

 

mailto:turstansert@online.tm
http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-%C3%9Cr%C3%BCn%20listesi%20(1%20sayfa).pdf
https://chambers4eu.eu/
http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK1-LIGHT%20BUILDING_2022_Tan%C4%B1t%C4%B1m%20(1%20sayfa).pdf
http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK2-LIGHT%20BUILDING_2022_S%C3%B6zle%C5%9Fme%20(1%20sayfa).pdf
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Bosna-Hersek/16. Uluslararası Tešanj Ticaret Fuarı 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 17.09.2021 tarih ve 84403118-720-8436 sayılı yazıda, Dışişleri 

Bakanlığı'nın 08.09.2021 tarihli ve 33231753 sayılı yazısı ve Hersek'in Ankara Büyükelçiliği'nden alınan Nota'ya 

atfen; 23-26 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesi öngörülen "16. Uluslararası Tešanj Ticaret Fuarı"nın Covid-

19 salgını nedeniyle iptal edildiği bildirilmektedir. 

 

İşyerlerinde Covid-19 Tedbirleri 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 22.09.2021 tarih ve 10872043-010.06.02-8586 sayılı yazıda; 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Covid-

19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren 2/9/2021 tarihli genel yazının 81 il valiliğine gönderildiği 

ve Birliğimizle de paylaşıldığı belirtilmektedir. 
  

Söz konusu yazının kamuoyunda duyulmasını müteakip, konu yazılı ve görsel medyada hukukçu ve uzmanlar 

tarafından değerlendirilmeye başlanmış, birçok farklı görüş dile getirilmiştir. Hukukçu ve uzmanların konu hakkında 

farklı görüş belirtmeleri nedeniyle ortaya çıkan bilgi kirliliğine bağlı olarak uygulamada sorunlar oluşmuştur. Bu 

sorunların açıklığa kavuşturulmasını teminen, özellikle aşı yaptırmayan ve PCR testi ibraz etmeyen çalışanların iş 

sözleşmelerinin geçerli veya haklı sebep ile sona erdirilmesi veya bu kişilerin işyerlerine alınmaması durumunda 

çalıştırılmadıkları sürelerde ücretlerinin ödenip ödenmeyeceği konularında çalışma mevzuatında açık hükümler 

bulunmadığından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüş ve değerlendirmeleri istenmiştir. 
  

Konu ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Genel Müdürlüğü) tarafından Birliğimize 

gönderilen 17.09.2021 tarihli ve E-41515602-000-38611 sayılı yazıya aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. 
 

http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-

%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma%20ve%20Sosyal%20G%C3%BCvenlik%20Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1n%2017.09.2021%20tari

hli%20ve%20E-41515602-000-38611%20say%C4%B1l%C4%B1%20yaz%C4%B1s%C4%B1.pdf  

 

Paperworld 2021 Fuarı 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 22.09.2021 tarih 84403118-720-8568 sayılı yazıda, İstanbul Ticaret 

Odası'nın 20.09.2021 tarih ve 88982 sayılı yazısına atfen; 29 Ocak - 1 Şubat 2022 tarihlerinde Almanya'nın Frankfurt 

şehrinde düzenlenecek olan dünyanın en önemli kırtasiye fuarlarından Paperworld Fuarı'nın Türkiye milli iştirak 

organizasyonunun İstanbul Ticaret Odası tarafından düzenleneceği belirtilmektedir. 
  

Yazıda devamla, söz konusu fuarın Türkiye Milli İştiraki m2 katılım bedeli tüm ana hizmetler dâhil 5.760 TL/m2 

olduğu ifade edilmektedir. 
  

Anılan fuara ilişkin broşür ve katılım sözleşmesine aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz. Detaylı bilgi için İstanbul 

Ticaret Odası yetkilileri ile (Sibel Tayanç, Çağrı Oluç, Tel: 0212 455 6111, 0212 455 6105; E-posta: 

sibel.tayanc@ito.org.tr, cagri.oluc@ito.org.tr; GSM: 0533 959 30 57) iletişime geçilmesi gerekmektedir. 
 

http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK1-%20PAPERWORLD_DUYURU%20(1%20sayfa).pdf  
 

http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK2-%20PAPERWORLD_SOZLESME%20(1%20sayfa).pdf  

 

Yeni Enerji Etiketleri Hakkında Bilgilendirme 
 

Giresun Valiliği Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden iletilen 23.09.2021 tarih ve E- Tüketicilerin enerji verimli 

ürünleri satın alırken bilinçli seçimler yapmalarına yardımcı olmak ve aynı zamanda daha az enerji tüketen çevre 

dostu ürünlerin geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla enerji etiketlerinde yeni bir ölçeklendirme sistemi ihtiyacı 

ortaya çıktığı, bunun sonucunda AB Komisyonu tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Ürünlerin Enerji ve Diğer 

Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik (Enerji 

Etiketlemesi Yönetmeliği) (2010/30/AT) ve bazı enerji verimli ürünlere (ev tipi buzdolabı ve derin dondurucu, 

çamaşır ve kurutmalı çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve televizyon) ilişkin uygulama tebliğlerinde değişikliğe 

gidilmiş olup 2017/1369/EU Sayılı Yeni Enerji Etiketi Yönetmeliği ile anılan ürün gruplarına ait yeni uygulama 

tebliğlerinin yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir. 
 

http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma%20ve%20Sosyal%20G%C3%BCvenlik%20Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1n%2017.09.2021%20tarihli%20ve%20E-41515602-000-38611%20say%C4%B1l%C4%B1%20yaz%C4%B1s%C4%B1.pdf
http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma%20ve%20Sosyal%20G%C3%BCvenlik%20Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1n%2017.09.2021%20tarihli%20ve%20E-41515602-000-38611%20say%C4%B1l%C4%B1%20yaz%C4%B1s%C4%B1.pdf
http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma%20ve%20Sosyal%20G%C3%BCvenlik%20Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1n%2017.09.2021%20tarihli%20ve%20E-41515602-000-38611%20say%C4%B1l%C4%B1%20yaz%C4%B1s%C4%B1.pdf
mailto:sibel.tayanc@ito.org.tr
mailto:cagri.oluc@ito.org.tr
http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK1-%20PAPERWORLD_DUYURU%20(1%20sayfa).pdf
http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK2-%20PAPERWORLD_SOZLESME%20(1%20sayfa).pdf
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Buna göre, tüketicilerin artık en iyi ürünleri tespit etmesinde zorluk yaşamaması ve olası kafa karışıklıklarının 

önlenmesi amacıyla enerji etiketlerinde verim sınıfı ölçeği söz konusu ürün gruplarında A’dan G’ye uzanacak 

şekilde değişmiştir. “Beyaz Eşyalarda Yeni Enerji Etiketlemesi” faaliyetinin İlimiz ve İlçelerinde yapılacak birinci 

aşama denetimlerde mağaza ve bayilerde sergilenen ve bu usul esasın kapsamında belirtilen ürünlerin yeniden 

sınıflandırılmış etiketler de dahil olmak üzere enerji etiketi ve ürün bilgi formu taşıyıp taşımadıklarının tespiti 

yapılacaktır. Satıcılar bilgilendirilerek mümkün olduğunca düzeltme işlemi gerçekleştirilecek olup, ikinci aşama 

denetimleri kapsamında, gidilecek olan mağaza veya bayilerde ürünlerin hala iki etiketle teşhir edildiğinin 

saptanması halinde ilgili mağaza ve/veya bayiye doğrudan idari para cezası uygulanacaktır. (Ürün Güvenliği Ve 

Teknik Düzenlemeler Kanunu-Madde10/1/a fıkrasına aykırılıktan 20/1/e uyarınca idari para cezası) 
  

Yeni enerji etiketi mevzuatı ile getirilen enerji verimliliği kriterlerini sağlayamayan eski enerji etiketli ürünlerin ise 

25.12.2021 tarihine kadar satışını gerçekleştirebilecek, bu tarihten sonra satışı kesinlikle yapılamayacaktır. 

Tedarikçinin faaliyetlerini durdurması nedeniyle, önceden stokta yer alan ürünler için yeniden sınıflandırılan 

etiketinin temin edilememesi durumunda da, 25.12.2021 tarihine kadar yalnızca satıcılarda satışının 

gerçekleşebileceğini, bu tarihten sonra eski etiketli ürünlerin satışı gerçekleştirilemeyecektir. 
  

Bu çerçevede işyerlerinde mağduriyet yaşanmaması için konuyu beyaz eşya satışı yapan üyelerimizin bilgilerine 

sunarız. 
 

Cityscape Global Dubai 2021 Fuarı 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 24.09.2021 tarih 84403118-720-8645 sayılı yazıda, İstanbul Ticaret 

Odası'nın 21.09.2021 tarihli ve 31146 sayılı yazısına atfen; Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Emirliği'nde her yıl 

düzenlenen "Cityscape Global Dubai" Fuarı'na İstanbul Ticaret Odasınca Türkiye Milli Katılım organizasyonu 

düzenlenmesinin planlandığı bildirilmektedir. 
  

Yazıda devamla, 9-11 Kasım 2021 tarihleri arasında Dubai Fuar Merkezi içerisinde gerçekleştirileceği belirtilen 

bahse konu gayrimenkul fuarının, Türkiye milli iştirakinin m2 katılım bedeli 6.930 TL olduğu belirtilmektedir. 
  

Fuara ilişkin duyuru, iletişim bilgileri ve katılım sözleşmesine aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz. 
 

http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK1-Duyuru%20(1%20sayfa).pdf  
 

http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK2-Kat%C4%B1l%C4%B1m%20S%C3%B6zle%C5%9Fmesi%20(1%20sayfa).pdf  
 

Fashion Eskişehir Moda Tasarım Yarışması 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 24.09.2021 tarih 68699136-045.99-8653 sayılı yazıda, Eskişehir 

Ticaret Odası'ndan Birliğimize intikal eden 23.09.2021 tarih ve 35930315-E.15774 sayılı yazısına atfen; Eskişehir 

Ticaret Odası tarafından, Eskişehir Teknik Üniversitesi işbirliği ve Ticaret Bakanlığı desteğiyle "Fashion Eskişehir" 

moda tasarım yarışması düzenleneceği belirtilmektedir. Söz konusu yazıya aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. 
 

http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-TOBB%20ve%20Eski%C5%9Fehir%20Ticaret%20Odas%C4%B1'n%C4%B1n%20yaz%C4%B1s%C4%B1.pdf  
  

Moda tasarımcıları ve tasarımcı adaylarına duyurulur. 
 

Sri Lanka Sanal Tekne Fuarı 2021 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 27.09.2021 tarih 84403118-720-8668  sayılı yazıda, Sri Lanka 

Ankara Büyükelçiliğinin 21.09.2021 tarih ve 1/VI sayılı yazısına atfen; Sri Lanka İhracat Geliştirme Kurulu 

(SLEDB) ve Sri Lanka Tekne Yapım Teknolojisi Geliştirme Enstitüsü (BTI) işbirliğinde 25-29 Ekim 2021 

tarihlerinde "Sri Lanka Sanal Tekne Fuarı 2021"‘nin (Virtual Boat Show Sri Lanka 2021) düzenleneceği 

belirtilmektedir. 
  

Yazıda devamla, 2008 yılından beri iki senede bir düzenlenen söz konusu etkinliğin denizcilik sektörünün ürünlerini 

potansiyel müşterilere sergileme fırsatı sunduğu, tekne ve gemi yapımı, eğitim, deniz altyapısı ve deniz turizmi 

alanlarında yatırım fırsatlarının yarattığı ifade edilmektedir. 
  

Anılan fuara ilişkin detaylı bilgilere https://www.boatshowsrilanka.com internet adresinden ulaşılmaktadır. 
 

http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK1-Duyuru%20(1%20sayfa).pdf
http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK2-Kat%C4%B1l%C4%B1m%20S%C3%B6zle%C5%9Fmesi%20(1%20sayfa).pdf
http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-TOBB%20ve%20Eski%C5%9Fehir%20Ticaret%20Odas%C4%B1'n%C4%B1n%20yaz%C4%B1s%C4%B1.pdf
https://www.boatshowsrilanka.com/
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Birleşik Krallık İhracat Anket Çalışması 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 27.09.2021 tarih 61828824-100-8681 sayılı yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın 

23.09.2021 tarihli e-postasına atfen; Birleşik Krallık'a ihracat yapan "Motorlu Araçlar ve Aksam Parçaları", "Makine, Elektrikli 

Makine, Kablo", "Tekstil Hazır Giyim", "Kıymetli Metaller", "Plastik ve Mamulleri", "Mobilyalar, Aydınlatma Cihazları", 

"Tıbbi Cihazlar" başta olmak üzere ilgili tüm sektörlerde yer alan ihracatçı firmaların karşılaştığı ihracat engellerinin 

belirlenerek, ihracat performansı ile arasındaki ilişkinin bir anket çalışması ile ortaya konulmasının amaçlandığı ifade 

edilmiştir. 
  

E-postada devamla, anketin işletme yöneticisi ya da ihracat birim sorumlusu tarafından değerlendirilerek, en uygun olan 

cevabın işaretlenmesi talep edilmektedir. Ayrıca, anket soruları üzerinden güvenilir sonuçlara ulaşılabilmesi için cevapların 

gerçeği yansıtır nitelikte ve eksiksiz olmasının gerektiği belirtilmektedir. 
  

İlgili üyelerimizin https://anketler.ticaret.gov.tr/index.cfm?ID=95 linki üzerinden 22 Ekim 2021 tarihine kadar anketi eksiksiz 

olarak doldurması gerekmektedir. 
  

Not-1: Cevaplar toplu olarak değerlendirileceğinden lütfen isim ve iletişim bilgilerini belirtmeyiniz. 

Not-2: Firefox veya Google Chrome kullanarak anket sorularını görüntüleyebilirsiniz. 

Not-3: Çalışma ile ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda sakalsize@ticaret.gov.tr e-posta adresine tüm sorularınızın 

iletilebileceği belirtilmektedir. 
 

Yönetmelik Değişikliği 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 27.09.2021 tarih ve 68699136-045.99-8686 sayılı yazıda, Ticaret Bakanlığı 

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nden Birliğimize intikal eden E-39618779-401.99-00066888559 

sayılı yazısına atfen; Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapıldığı bildirilerek, söz konusu değişik 

hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesi talep edilmektedir. 
  

Bu kapsamda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yazısı ile eki Bakanlığın yazısına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.  
 

http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-

TOBB,%20Ticaret%20Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20T%C3%BCketicinin%20Korunmas%C4%B1%20ve%20Piyasa%20G%C3%B6zetimi%

20Genel%20M%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC%20yaz%C4%B1s%C4%B1.pdf  
 

Bangladeş-International Investment Summit 2021 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 27.09.2021 tarih 84403118-720-8690  sayılı yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın 

23.09.2021 tarih ve 67515075 sayılı yazısı ve Dakka Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen; Bangladeş Yatırım Geliştirme 

İdaresi (Bangladesh Investment Development Authority - BIDA) tarafından, 28-29 Kasım 2021 tarihlerinde "International 

Investment Summit 2021" adlı etkinliğin gerçekleştirilmesinin planlandığı ve Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid'in söz 

konusu etkinliğe onur konuğu olması beklendiği ifade edilmektedir. 
  

Yazıda devamla ülkemizin etkinlik kapsamındaki 16 hedef ülkeden biri olduğu belirtilmekte olup, etkinliğe ait Kavram Kağıdı 

ve taslak programa aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. 
 

http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-Banglade%C5%9F%20Yat%C4%B1r%C4%B1m%20Forumu%20-

%20Kavram%20Ka%C4%9F%C4%B1d%C4%B1%20(7%20sayfa).pdf  
 

Slovak Matchmaking Fair 2021 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 27.09.2021 tarih 84403118-720-8691  sayılı yazıda, Slovakya Ankara 

Büyükelçiliği'nin 22.09.2021 tarihli elektronik postasına atfen; Slovak Ticareti ve Yatırımı Geliştirme Ajansı (SARIO) 

tarafından, Slovakya Ekonomi Bakanlığının himayesinde ve açılışını Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Richard 

Sulik'in gerçekleştireceği Slovak Eşleştirme Fuarı 2021'in (Slovak Matchmaking Fair) 21 Ekim 2021 tarihinde çevrimiçi olarak 

düzenleneceği bildirilmektedir. 
  

Yazıda devamla, on beş yıldır Slovak Eşleştirme Fuarı'nın, Slovak ve uluslararası girişimciler ile kurumların ilgi duyduğu bir 

platform haline geldiği, Fuar'ın, güncel endüstri konularını etkin bir şekilde kapsadığı, doğrudan yeni iş bağlantıları kurmak 

ve potansiyel iş birliklerini güvence altına almak için fırsatlar sunduğu belirtilmektedir. 
  

Söz konusu Fuar'a ilişkin detaylı bilgilere https://www.sario.sk/en/events-projects/slovak-matchmaking-fair-2021-online-0 

adresinden ulaşılabilmektedir. 
 

https://anketler.ticaret.gov.tr/index.cfm?ID=95
mailto:sakalsize@ticaret.gov.tr
http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-TOBB,%20Ticaret%20Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20T%C3%BCketicinin%20Korunmas%C4%B1%20ve%20Piyasa%20G%C3%B6zetimi%20Genel%20M%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC%20yaz%C4%B1s%C4%B1.pdf
http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-TOBB,%20Ticaret%20Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20T%C3%BCketicinin%20Korunmas%C4%B1%20ve%20Piyasa%20G%C3%B6zetimi%20Genel%20M%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC%20yaz%C4%B1s%C4%B1.pdf
http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-TOBB,%20Ticaret%20Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20T%C3%BCketicinin%20Korunmas%C4%B1%20ve%20Piyasa%20G%C3%B6zetimi%20Genel%20M%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC%20yaz%C4%B1s%C4%B1.pdf
http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-Banglade%C5%9F%20Yat%C4%B1r%C4%B1m%20Forumu%20-%20Kavram%20Ka%C4%9F%C4%B1d%C4%B1%20(7%20sayfa).pdf
http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-Banglade%C5%9F%20Yat%C4%B1r%C4%B1m%20Forumu%20-%20Kavram%20Ka%C4%9F%C4%B1d%C4%B1%20(7%20sayfa).pdf
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Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Elektronik Başvuru İşlemleri 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 28.09.2021 tarih ve 47154870-250-8735 sayılı yazıda; Ticaret 

Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğün’nün 27.09.2021 tarihli yazısına atfen; Gümrük İşlemlerinin 

Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına ilişkin e-

Devlet Kapısı aracılığıyla yapılacak başvuru işlemlerini daha detaylı açıklamak üzere "YYS Elektronik Başvuru 

İşlemleri" konulu 2021/24 sayılı Genelge hazırlandığı ve söz konusu Genelgeye ve ekinde yer alan yetkilendirme 

formu ile kılavuza https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler adresi 

üzerinden ulaşılmasının mümkün olduğu belirtilmiştir. 
 

İsraf Konusu Bannerler 
 

  
 

Giresun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nden iletilen 

24.09.2021 tarih ve E-80514378-404.99-00067542261 sayılı 

yazıda; Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel 

Müdürlüğü’nün 22.09.2021 tarih ve E-46831714-774.09.06-

00067495742 sayılı yazısına atfen; 10. Kalkınma Planında 

hedeflenen amaçlara ulaşılmasını sağlayacak somut 

programlar çerçevesinde yürütülen “İsrafın azaltılması ve 

Mükerrer Tüketimin Önlenmesi” bileşeni kapsamında ülke 

genelinde tüketimin yoğun olduğu alanlarda israfın 

önlenmesi amacıyla bannerlerin hazırlandığı belirtilmektedir. 

  

Bannerler https://tuketici.ticaret.gov.tr/yayinlar/banner-

calisma adresinde yer almaktadır. 
 

 
 

ÜNVANI 

BULANCAK DİŞ DÜNYASI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

SEFA YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

YILMAZ PRESTİJ DANIŞMANLIK ORGANİZASYON İNŞAAT VE TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 

PRESTİJ GÜMRÜKLEME LOJİSTİK VE TİCARET İHRACAT İTHALAT LİMİTED ŞİRKETİ 

ÖZKAN BOZKURT ÖZKAN İNŞAAT HAFRİYAT 

KIRIMLI MARKET GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

MENAY HAFRİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

KARDEN İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

TPM ASANSÖR MAKİNA OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
 

EYLÜL 2021 AYINDA ODAMIZDAN KAYDI SİLİNEN FİRMALAR 
 

ÜNVANI 

ARAS KARGO YURT İÇİ YURT DIŞI TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ BULANCAK ŞUBESİ 

ŞÜKRÜ DEMİR 
 

EYLÜL 2021 AYINDA ODAMIZA KAYIT OLAN FİRMALAR

https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler
https://tuketici.ticaret.gov.tr/yayinlar/banner-calisma
https://tuketici.ticaret.gov.tr/yayinlar/banner-calisma
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Tüketici Fiyat Endeksi, Eylül 2021 
 

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %19,58, aylık %1,25 arttı 
 

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

%1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın 

aynı ayına göre %19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,42 artış 

gerçekleşti. 
 

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

değişim gösterdi 
 

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

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

ana gruplar sırasıyla, %4,99 ile haberleşme, %7,32 ile giyim ve 

ayakkabı ve %12,45 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir 

önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise 

sırasıyla, %28,79 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %23,27 ile ev eşyası 

ve %23,27 ile lokanta ve oteller oldu. 
 

Aylık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha 

yüksek değişim gösterdi 
 

Aylık düşüş gösteren tek ana grup %0,16 ile giyim ve ayakkabı oldu. 

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Eylül ayında en az artış 

gösteren ana gruplar %0,05 ile alkollü içecekler ve tütün, %0,47 ile 

haberleşme ve %0,50 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna 

karşılık, 2021 yılı Eylül ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise 

sırasıyla, %5,15 ile eğitim, %3,33 ile ev eşyası ve %2,34 ile konut 

oldu. 
 

Eylül 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 51 maddenin 

ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 46 maddenin ortalama 

fiyatında değişim olmadı. 318 maddenin ortalama fiyatında ise artış 

gerçekleşti. 
 

 
 

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %18,63, aylık 

%1,50 arttı 
 

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

TÜFE'de 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,50, bir önceki 

yılın Aralık ayına göre %12,65, bir önceki yılın aynı ayına göre 

%18,63 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,72 artış gerçekleşti. 
 

 
 

Kaynak: www.tuik.gov.tr  

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Eylül 2021 
 

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %43,96, aylık 

%1,55 arttı 
 

Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,55, 

bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,50, bir önceki yılın aynı ayına 

göre %43,96 ve on iki aylık ortalamalara göre %33,83 artış gösterdi. 
 

 

Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Eylül 2021 
 

 
 
 

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

 

 
 

Sanayinin dört ana sektöründen imalat yıllık %43,68 arttı 
 

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş 

ocakçılığında %28,39, imalatta %43,68, elektrik, gaz üretimi ve 

dağıtımında %50,10, su temininde %30,15 artış olarak gerçekleşti. 

 

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %51,62, dayanıklı 

tüketim malında %29,25, dayanıksız tüketim malında %30,48, enerjide 

%62,38, sermaye malında %26,33 artış olarak gerçekleşti. 

 

Sanayinin dört ana sektöründen imalat aylık %1,63 arttı 
  

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş 

ocakçılığında %0,36 azalış, imalatta %1,63, elektrik, gaz üretimi ve 

dağıtımında %1,34, su temininde %3,18 artış olarak gerçekleşti. 

  

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %1,56, dayanıklı 

tüketim malında %2,73, dayanıksız tüketim malında %0,97, enerjide 

%1,87, sermaye malında %1,98 artış olarak gerçekleşti. 
 

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

yüksek değişim gösterdi 
 

Yıllık en düşük artış; %9,81 ile giyim eşyası, %11,16 ile deri ve 

ilgili ürünler, %12,04 ile diğer mamul eşyalar olarak gerçekleşti. 

Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %102,01, ana metaller 

%91,73, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) %68,53 ile 

endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. 
 

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 17 alt sektör daha düşük, 12 alt sektör 

daha yüksek değişim gösterdi 
 

Aylık azalış; %4,82 ile ham petrol ve doğal gaz, %1,60 ile metal cevherleri 

alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık diğer ulaşım araçları %4,49, 

kömür ve linyit %4,00, kok ve rafine petrol ürünleri %3,37 ile endekslerin 

en fazla arttığı alt sektörler oldu. 
 

Kaynak: www.tuik.gov.tr   

 

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

