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TAPDK Süre Uzatım İşlemleri 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) odamıza ulaşan yazıda Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme 

Kurumu (TAPDK) Belgesi süre uzatımı ile ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’na talepte bulunulduğu 

belirtilmiştir. 

  

Yazıda devamla; Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu talebe olumlu yanıt vererek, süre uzatımının 2 ay daha 

uzatıldığına dikkat çekilmiştir. Yapılan düzenleme ile TAPDK işlemlerinin son tarihi 02/08/2021 olarak yeniden 

belirlenmiştir. 

 

Organize sanayi bölgelerinde (OSB) yer alan parsellerin tamamen veya kısmen 

bedelsiz olarak tahsis edilmesi 
 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 04.06.2021 tarihli ve 34221550-050.99-5362 sayılı yazısı. 
  

İlgi kayıtlı yazıda, Organize sanayi bölgelerinde (OSB) yer alan parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak 

tahsis edilmesi uygulaması 31 Aralık 2024'e kadar uzatılmıştır. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi 

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup ekte sunulmaktadır. 

  

Buna göre, OSB'lerdeki yatırımların, üretim ve istihdamın artırılmasının sağlanması amacıyla buralarda yer alan 

parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsis edilmesine imkan veren uygulama, 31 Aralık 2024'e kadar 

sürecektir. 

 

AB Çin KOBİ Merkezi 
 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 07.06.2021 tarih ve 5416 sayılı yazısı, 
 

İlgide kayıtlı yazıda, KOBİ'leri Çin ile iş yapmaya hazırlamak ve halihazırda Çin ile iş yapan KOBİ'lere destek 

olmak amacıyla 2010 yılında Pekin'de AB KOBİ Merkezi kurulmuştur. Söz konusu Merkez ile Birliğimiz arasında 

Mayıs 2021'de imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde, Merkez'in hizmetlerinden ülkemiz KOBİ'leri de 

faydalanabildiği belirtilmiştir. 

  

AB Çin KOBİ Merkezi tarafından ülkemiz KOBİ'lerine yönelik olarak; 

 

- Çin pazarı ve Çin pazarına hazırlık konularında kılavuzlar, eğitimler 

- İşletmelerin Çin pazarına hazırlıklarını ölçmek için testler, 

- Ülkemiz KOBİ'lerinin Çin pazarı hakkında sorularını cevaplamak üzere Danışma/Tavsiye Merkezi, 

- Piyasa araştırma raporları, hukuki konuların yer aldığı veri tabanları, 

- Çin'e yönelik B2B ve Ticaret Heyeti organizasyonu 

  

hizmetleri sunulmaktadır. 

  

Merkezin hizmetlerinden faydalanabilmek için https://www.eusmecentre.org.cn/user/register adresinden Merkez'in 

web sitesine kayıt olunması gerekmektedir. AB Çin KOBİ Merkezi ve hizmetleri hakkında detaylı bilgiye 
http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/AB%20%C3%87in%20KOB%C4%B0%20Merkezi%20Bilgi%20Notu.pdf  

linkinden erişebilirsiniz. 
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"Connecting European Chambers" Davet Yazısı 
 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 09.06.2021 tarihli ve 89113609-741.01.01- 5559 sayılı yazısı. 

 

İlgi kayıtlı yazıda, TOBB üyesi olduğu ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Başkan Yardımcılığını 

yürüttüğü Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) tarafından 29 Haziran-1 Temmuz 2021 

tarihleri arasında Avrupa'daki bütün yerel/bölgesel odaların davetli olduğu "Connecting European Chambres" adlı 

etkinlik düzenlenecektir. 

  

EUROCHAMBERS tarafından 6. kez düzenlenen "Avrupa Odalarını Buluşturma" etkinliğinin amacı; 

  

- Avrupa Birliği'nin önümüzdeki dönem sağlayacağı farklı hibe imkânları hakkında yerel ve bölgesel odaları 

bilgilendirmek, 

  

- Avrupa'daki yerel ve bölgesel odalar arasında işbirliği ve iletişim ağını geliştirip güçlendirmek, 

  

- Odalar arası iyi uygulama örneklerinin ortaya konulmasını sağlamaktır. 

  

Etkinlik sadece yerel, bölgesel ve ulusal odalarda AB projeleri ile ilgilenen personele yönelik olarak tasarlanmıştır. 

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

Etkinlik pandemi nedeniyle bu yıl online olarak gerçekleştirilecektir. Etkinliğe 

https://www.eventbrite.com/e/connecting-european-chambers-2021-registration-153434515767  adresinden 

kayıt yapılabilmektedir. Son başvuru tarihi 25 Haziran 2021’dir. 
 

http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/Programme%20CEC%202021,%20Concept%20note%20CEC%202021.pdf  
 

 

Rusya Federasyonu Tarafından Alınan Tedbirler 
 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 10.06.2021 tarihli ve 84403118-720- 5581 sayılı yazısı. 
 

İlgi kayıtlı yazıda, 15 Nisan - 1 Haziran 2021 tarihleri arasında Rusya Federasyonu ve Türkiye arasındaki tarifeli ve 

"charter" uçuşlara getirilen geçici kısıtlama kararı hakkında,31 Mayıs 2021 tarihinde yapılan açıklamada; söz konusu 

geçici kısıtlama uygulamasının 21 Haziran 2021 tarihine kadar (anılan tarih dahil) uzatıldığı belirtilmektedir. Bu 

aşamada, Rusya Federasyonu'na yönelik olarak gerek fuar katılımı gerekse iş ziyareti kapsamında seyahat öngören 

ihracatçı ve iş insanlarımızın THY yetkililerince yapılacak bilgilendirme ve uyarılara azami dikkat göstermesinde 

fayda mülahaza edilmektedir. 
 

Fransa Ambalaj Tasarısı 
 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 10.06.2021 tarihli ve 61828824-100-5607 sayılı yazısı. 

 

İlgi kayıtlı yazıda, Fransa'nın israfın önlenmesi ve döngüsel iktisat ile ilgili kanun tasarısının, 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe 

girmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir. 

  

Yazıda, ilgili kanun tasarısı ile Fransa'nın meyve ve sebze ithalatının aşağıda açıklandığı şekilde etkilenmesinin beklendiği 

belirtilmiştir: 

  

1) Plastik ambalajın yasaklanması hususunda: 

  

1.1. Kanunun 77. maddesi çerçevesinde, işlenmemiş sebze ve meyvelerin satışında ürünlerin kısmen veya tamamen plastik 

ambalaj olmaksızın teşhir edilmesi gerektiği açıklanmıştır. 

  

1.2. Her ne kadar plastik ambalaj kullanımının yasaklanması Fransa'da faaliyet gösteren toptancı ve perakendecileri hedef alsa 

da ürünlerin ihraç edilmeden önce paketleniyor olduğu göz önünde bulundurulduğunda, alınan kararların ithalatçılarımızı 

doğrudan etkileyebileceğinin düşünülmekte olduğu ifade edilmiştir. 
  

https://www.eventbrite.com/e/connecting-european-chambers-2021-registration-153434515767
http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/Programme%20CEC%202021,%20Concept%20note%20CEC%202021.pdf
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1.3. Fransız Hükümeti tarafından plastik ambalaj olmaksızın pazarlanması halinde zarar göreceği için bu hükümden muaf olan 

ürünlere ait taslak listenin yayınlandığı ifade edilerek; 

  

1.3.1.Söz konusu hükümden, yıkanmış ve hazırlanmış (doğranmış yeşil fasulye vb.) ürünlerin muaf olduğu, 

  

1.3.2. Olgunlaşmadan koparılan ve olgunlaşma merkezlerinde satış öncesi olgunlaştırılan meyvelerin (mango, muz ve avokado 

gibi) plastik ambalaj yasağına dâhil edildiği, bilgileri verilmiştir. 

  

Ayrıca, Fransız Meyve ve Sebze İthalatçıları Derneği CSIF yetkililerinin, yıkanmış ve ön hazırlık yapılmış sebzeler ve 

olgunken koparılmış meyvelerin de bu muafiyetten yararlanabilmesi için Fransız yetkilileri ile görüşmelerine devam ettikleri 

ifade edilmiştir. 

  

2)Yapışkanlı etiket yasağı hususunda: 

  

2.1. Kanunun 80. Maddesi uyarınca, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren kompost yapılması (doğal gübreye dönüştürülmesi) 

mümkün olmayan etiket kullanımının yasaklanmasının öngörüldüğü belirtilmiştir. Kanun metninden, ürünlerin doğrudan 

üzerine uygulanan etiketlerin yasaklamasının öngörüldüğünün anlaşılmakta olduğu; ancak Fransa'ya gönderiminden önce 

üzerine kompost yapılamayan etiket yapıştırılmış olan ürünlerin perakendecilerde satılmasının mümkün olup olmadığı 

konusunun henüz belirsiz olduğunun anlaşıldığı açıklanmıştır. 

 

Çin Halk Cumhuriyeti Ticari Dolandırıcılık Hakkında 
 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 23.06.2021 tarihli ve 6100 sayılı yazısı. 
 

lgi kayıtlı yazıda, ekte bir örneği yer alan yazıda, son zamanlarda, bazı Çinli firmaların, pek çok firmamızı, hammadde ve ara 

mamulleri piyasa ortalamasının oldukça altında bir fiyatla temini taahhüdü ve peşin ödeme veya büyük miktarlarda avans 

ödemesi yoluyla dolandırdıkları belirtilerek Çin ile ticaret yapacak firmalarımızın, kendilerine ulaşan emtia satış talepleri 

konusunda öncelikle bu ülkedeki temsilcilerimizle irtibata geçmelerinin önem arz ettiği belirtilmektedir. 

 

Yeniden Kullanılabilir Ambalajların Depozito Uygulamaları Faaliyet Raporu 
 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 28.06.2021 tarihli ve 53683178-611.99- 6210 sayılı yazısı. 
 

İlgi kayıtlı yazıda, 29/6/2020 tarihli ve 66745475-145.07-132871 sayılı Bakan Olur'u ile yayımlanmış olan "Yeniden/Tekrar 

Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar" kapsamında; depozito uygulayan 

piyasaya süren işletmelerin bildirimlerinin http://ambalajdepozito.csb.gov.tr web adresinde yer alan "Ambalaj Depozito 

Uygulamaları Yönetim Sistemi" uygulaması üzerinden alındığı belirtilmektedir. 
  

İlgi yazıya göre; bahsi geçen usul ve esasların 8. Maddesi uyarınca piyasaya sürenlerin faaliyet raporlarını elektronik ortamda 

sunmalarını sağlamak üzere "Ambalaj Depozito Uygulamaları Yönetim Sistemi"nde "Faaliyet Raporları" sekmesi Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı tarafından aktif hale getirilmiş olup sürece ilişkin duyuru ve bilgilendirmeler de aynı sistem üzerinde 

ayrıca paylaşılmaktadır. 
 

 
 

ÜNVANI 

AZAM DİZDAR AC GIDA TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET 

KOLAY HOME ALIŞVERİŞ MAĞAZALARI EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ BULANCAK ŞUBESİ 

CYC TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

SINIRLI SORUMLU KOVANLIK KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ 

KARAKILIÇ GIDA NAKLİYE TEMİZLİK DAY. TÜK. MAL. ORMAN ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KRK BELGELENDİRME ŞUBESİ 
 

HAZİRAN 2021 AYINDA ODAMIZDAN KAYDI SİLİNEN FİRMALAR 
 

ÜNVANI 

AKTEN İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ BULANCAK ŞUBESİ 

KOLAY AVM HALI MOBİLYA TEKSTİL VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BULANCAK 2 ŞUBESİ 

TASFİYE HALİNDE SINIRLI SORUMLU BULANCAK YENİ AYDINKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ 
 

 

HAZİRAN 2021 AYINDA ODAMIZA KAYIT OLAN FİRMALAR
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Tüketici Fiyat Endeksi, Haziran 2021 
 

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %17,53, aylık %1,94 arttı 
 

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

%1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı 

ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,55 artış 

gerçekleşti. 
 

Yıllık TÜFE'ye göre 6 ana grup daha düşük, 6 ana grup daha yüksek 

değişim gösterdi 
 

Yıllık en düşük artış %2,01 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda 

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

ana gruplar sırasıyla, %6,13 ile haberleşme, %7,05 ile giyim ve 

ayakkabı ve %10,86 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın 

aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, 

%26,29 ile ulaştırma, %25,69 ile ev eşyası ve %19,99 ile gıda ve 

alkolsüz içecekler oldu. 
 

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

yüksek değişim gösterdi 
 

Aylık düşüş gösteren tek grup %0,01 ile alkollü içecekler ve tütün 

oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Haziran ayında en az 

artış gösteren ana gruplar %0,35 ile haberleşme, %0,80 ile sağlık ve 

%0,88 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, 2021 yılı 

Haziran ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %4,50 ile 

ev eşyası, %4,46 ile eğlence ve kültür ve %3,82 ile lokanta ve oteller 

oldu. 
 
 

Haziran 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 55 maddenin 

ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 54 maddenin ortalama 

fiyatında değişim olmadı. 306 maddenin ortalama fiyatında ise artış 

gerçekleşti. 
 

 
 

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %18,16, aylık 

%2,44 arttı 
 

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

TÜFE'de 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %2,44, bir 

önceki yılın Aralık ayına göre %9,08, bir önceki yılın aynı ayına göre 

%18,16 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,87 artış gerçekleşti. 
 

 
 

Kaynak: www.tuik.gov.tr  

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Haziran 2021 
 

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %42,89, aylık 

%4,01 arttı 
 

Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 

%4,01, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,04, bir önceki yılın aynı 

ayına göre %42,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,38 artış 

gösterdi. 
 

 

Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Haziran 2021 

 
 
 

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

 

 
 

Sanayinin dört ana sektöründen imalat yıllık %45,87 arttı 

 

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş 

ocakçılığında %35,34, imalatta %45,87, elektrik, gaz üretimi ve 

dağıtımında %11,22, su temininde %28,59 artış olarak gerçekleşti. 

 

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %54,89, dayanıklı 

tüketim malında %33,05, dayanıksız tüketim malında %28,25, enerjide 

%41,74, sermaye malında %31,65 artış olarak gerçekleşti. 

 

Sanayinin dört ana sektöründen imalat aylık %3,78 arttı 
  

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş 

ocakçılığında %2,92, imalatta %3,78, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında 

%7,46, su temininde %0,19 artış olarak gerçekleşti. 

 

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

tüketim malında %2,56, dayanıksız tüketim malında %2,57, enerjide 

%7,28, sermaye malında %2,51 artış olarak gerçekleşti. 
 

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 21 alt sektör daha düşük, 8 alt sektör daha 

yüksek değişim gösterdi 
 

Yıllık en düşük artış; %10,43 ile giyim eşyası, %11,22 ile elektrik, 

gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, %13,10 ile deri ve 

ilgili ürünler olarak gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal 

gaz %181,45, kok ve rafine petrol ürünleri %123,80, ana metaller 

%100,04 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. 
 

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 23 alt sektör daha düşük, 6 alt sektör 

daha yüksek değişim gösterdi 
 

Tütün ürünleri aylık değişim göstermeyen tek alt sektör oldu. Aylık en 

düşük artış; %0,07 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, %0,19 ile 

su ve suyun arıtılması ve damıtılması, %0,85 ile basım ve kayıt hizmetleri 

alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri 

%8,84, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) %8,12, elektrik, gaz, buhar 

ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı %7,46 ile endekslerin en fazla arttığı 

alt sektörler oldu. 
 

Kaynak: www.tuik.gov.tr   

 

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

