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Saygı ve Özlemle Anıyoruz 
 

 
 

Koronavirüs Ek Tedbirleri 
 

Giresun Valiliği Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından iletilen; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 

03/11/2020 tarih ve E-89780865-153-18089 sayılı “Koronavirüs Ek Tedbirleri” konulu yazıya http://www.bulancak-

tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/1_EK-Koronavir%C3%BCs%20Ek%20Tedbirler.pdf  linkinden erişebilirsiniz. 
 

 

2019 Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu 
 

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilen 19.10.2020 tarihli, 00058324088 sayılı ve 2019 

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu konulu yazı ile Bakanlığın hazırladığı "2019 Yılı Piyasa Gözetimi ve Denetimi 

Raporu"na elektronik ortamda Ticaret Bakanlığı internet sayfasından (https://www.ticaret.gov.tr/urunguvenligi/piyasa-

gozetimi-ve-denetimi/izleme-ve-raporlama/yillik-veriler) erişilebileceği ifade edilmektedir. 
 

Vergi/Sosyal Güvenlik Prim Borcu 
 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 30.10.2020 tarih ve 34221550-050.99-9369 sayılı yazısı. 

 

Kamu İhale Kurumu nun; "İsteklilerin muaccel hale gelmiş (kesinleşmiş) sosyal güvenlik prim borcu ve/veya vergi borcu 

bulunduğu gerekçesiyle ihale dışı bırakılması durumu, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin gereği olup, prim/vergi 

borcunun ilgili kurumlarca Covid 19 salgını veya başka bir sebeple ertelenmiş veya taksite bağlanmış olması halinde, söz 

konusu borçlar, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, ihalelere katılım açısından kesinleşmiş prim/vergi borcu olarak 

kabul edilmeyecektir." sonuç bağlamlı yazısına http://www.bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-

Vergi,Sosyal%20G%C3%BCvenlik%20Prim%20Borcu%20Hk.%20(2%20sayfa).pdf  linkinden erişebilirsiniz. 
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SCADA Sistemine Bağlantı Yükümlülüğü 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda, Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen; 

şebekelerine bağlı üretim tesisi olan Elektrik Dağıtım Şirketleri ve Dağıtım Lisansı Sahibi Organize Sanayi Bölgeleri tarafından 

yürürlükteki Elektrik Şebeke Yönetmeliği'nin "Veri iletişim sistemi" başlıklı 29 uncu maddesi ile "SCADA kontrol merkezleri" 

başlıklı Geçici 3 üncü maddesi kapsamında Teşekküllerinin SCADA sistemine bağlantısının 31.01.2021 tarihine kadar 

gerçekleştirilmesi halinde kesilen cezaların iptal edileceği belirtilmektedir. 
 

AB’nin Acil İhtiyaç Kapsamında Medikal Ürün İthalatına İlişkin Kararı 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın Hamburg Ticaret Ataşeliği tarafından iletilen 

bir habere ilişkin yazısına atfen, COVID-19 ile mücadele kapsamında ithal edilecek olan maske, dezenfeksiyon maddesi, ilaç, 

solunum cihazları gibi ürünlerin Avrupa Birliği'ne (AB) ithalinde vergi alınmaması ve gümrük işlemlerinde kolaylık 

sağlanmasına ilişkin uygulamanın, Avrupa Komisyonu'nun 28/10/2020 tarihli ve 2020/1573 sayılı Kararına göre, 30 Nisan 

2021 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmektedir. 

 

Yazıda ayrıca, söz konusu Karar kapsamındaki ürünlerin, COVID-19 ile mücadele için kamu kurumları veya akredite 

kuruluşlar tarafından ithal edilmesi ve dağıtımlarının bedelsiz olarak yapılması şartının bulunduğu ve listesi ekte sunulan söz 

konusu ürünlere olan talebin belirli bir bölümünün ülkemiz tarafından karşılanabileceğinin değerlendirildiği ifade 

edilmektedir. 
 

http://www.bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-Medikal%20%C3%9Cr%C3%BCn%20Listesi.pdf  

 

Libya Mutabakat Zaptına İlişkin Tablo 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; Türkiye ile Libya arasında, müteahhitlik alanında 13.08.2020 

tarihinde imzalanan Mutabakat Zaptı'na (MoU) ilişkin olarak yazıların daha önce iletildiği belirtilmiş olup, bu defa, T.C. 

Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, her iki imzacı taraf arasından da söz konusu MoU'nun onay sürecinin tamamlandığı ve 

resmen yürürlüğe girdiği bilgisinin edinildiği bildirilmiştir. 

 

Bu kapsamda. Libyalı idarelere herhangi bir başvuru yapmamış veya bu idarelerle görüşme başlatmamış olan ülkemiz 

firmalarının herhangi bir hak ve menfaat kaybına uğramamaları adına, anlaşma hükümlerinin getirmiş olduğu takvim çizelgesi 

içerisinde ivedilikle ilgili idarelere başvurmalarının gerekliliğinin altı çizilmiştir. 

 

Ayrıca, başvuru formu takibi açısından, Libyalı idarelere başvuran vuran firmaların başvuru durumlarına ilişkin bilgilerinin 

aşağıda yer alan tablo formatında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne gönderilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 
 

FİRMA GÖRÜŞMELERİ 

  

Firma İşveren İdare Proje/Kontrat Yer Zaman 

          
 

ETUYS Yetkilendirme KEP ile Evrak Gönderim 
 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize iletilen; 

"Yetkilendirme için yapılacak başvurulara dair tüm evrakların KEP ile gönderileceği" yönündeki yazıya http://www.bulancak-

tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-ETUYS%20Yetkilendirme%20KEP%20ile%20Evrak%20G%C3%B6nderimi.pdf  

linkinden erişebilirsiniz. 
 

Kanada Mutfak ve Banyo Ürünleri Fuarı (KBC Expo) 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’den gönderilen yazıda, Toronto Ticaret Müşavirliğimizin 30.10.2020 tarihli elektronik 

postasına atfen; Kanada nın tek ikili görüşme fuarı olan Mutfak ve Banyo Ürünleri Fuarı (KBC Expo ) nın 27-28 Ekim 2021 

tarihlerinde Toronto Kongre Merkezi nde gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, bahsi geçen Fuar da, mutfak ve banyo alanında 

armatürler, malzemeler ve sistemler / bakım, iş ve tasarım hizmetleri, dolaplar, zemin kaplama / yer kaplama, sıhhi tesisat 

armatürleri, ev otomasyonu, havalandırma, su filtrasyonu, aydınlatma, aydınlatma armatürleri, ticari aydınlatma, doğal taşlar 

ve fayanslara ilişkin güncel ürünler ve trendlerin sergileneceği belirtilmektedir. 

 

http://www.bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-Medikal%20%C3%9Cr%C3%BCn%20Listesi.pdf
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Yazıda devamla, Fuarın, ikili görüşme ve pazar bilgilerini paylaşma konusunda tüm mutfak ve banyo sanayii alanında faaliyet 

gösteren tüccar ve tedarikçileri tek bir çatı altında toplamak için önemli bir platform olduğu ifade edilmektedir. 
 

Fuar kapsamında, Kanada da mutfak ve banyo endüstrisini etkileyen önemli konuları ve eğilimleri küresel perspektiflerden ele 

alan, zengin içeriğe sahip bir konferans programının sunulacağı bildirilmektedir. Fuara katılmak isteyen şirketlerimizin 

indirimli ücretten yararlanmak için kayıtlarını 30 Aralık 2020 tarihine kadar yapmaları gerektiği belirtilmektedir. 
 

Söz konusu Fuara ilişkin detaylı bilgilere http://kbcexpo.com/kbc-brochure-viewer.html adresinden ulaşılabilmektedir. 
 

 

COVİD 19'A Yönelik Yeni Tedbirler 
 

 

Akkuyu İhaleleri 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; Ülkemiz ve Rusya arasında imzalanan hükümetlerarası anlaşmayla 

her biri 12000 MW gücünde 4 reaktörden oluşacak Akkuyu Nükleer Santrali'nin kurulmasına yönelik çalışmaların başladığı, 

Nisan 2018'de ilk ünitenin inşaat lisansının alınması ile inşaat faaliyetlerinin hızlandığı ve halihazırda ilk 2 ünitenin inşaatının 

aktif olarak sürdüğü bildirilmektedir. 
 

Yazıda devamla, Akkuyu Nükleer A.Ş. ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, Akkuyu Nükleer Santrali'nin ihalelelerine 

ülkemiz KOBİ'lerinin katılımını artırmak ve bilgilendirme amacıyla, ilgili ihalelerin Birlikçe yürütülen KOBİ'lerin potansiyel 

iş ortaklarını tanımaları için kurulan profesyonel bir eşleştirme e-platformu olan "http://www.tobb2b.org.tr" adresinde 

yayımlanmasına karar verildiği ifade edilmektedir. 
 

Bu kapsamda Akkuyu Nükleer Santraline yönelik ihaleler, https://www.tobb2b.org.tr/ihaleozellestirme.php adresinden 

takip edilebilecek, ilgili ihalelere aynı zamanda http://www.tobb2b.org.tr adresinden "İhale ve Özelleştirmeler" bölümünde 

"Güncel İhaleler" başlığı altından erişilebilecektir. 
 

http://kbcexpo.com/kbc-brochure-viewer.html
https://www.tobb2b.org.tr/ihaleozellestirme.php
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Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere Arasındaki Brexit 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda, Ticaret Bakanlığının yazısına atfen; Avrupa Birliği (AB) ile 

İngiltere arasındaki Brexit müzakerelerinin 14 Kasım 2018  tarihinde neticelendiği ve Geri Çekilme Anlaşması üzerinde 

mutabakata varılarak, Brexit'in 31 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştiği belirtilmiştir. 
 

Yazıda, Brexit tarihi sonrasında Birleşik Krallık'ın (BK) AB'den ayrılması ile 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermesi öngörülen 

"Geçiş Dönemi"nin başladığı vurgulanarak, bu süre boyunca BK'nın, ticaret açısından AB üyesi bir ülke gibi muamele göreceği 

ve aynı süre içinde ülkemiz için Gümrük Birliği ortağı konumunu koruyacağının ifade edildiği belirtilmiştir. 
 

Yazıda devamla, Geçiş Dönemi bitimi itibarıyla teknik düzenlemeler alanında BK'da geçerli olacak kurallara ilişkin olarak, 

BK tarafından yayımlanan güncel bildirimler kapsamında hazırlanan ve ekte birer örneği sunulan bilgi notlarının anılan 

Bakanlığın internet sitesinde de yayımlanmış olduğu ve bu notlara https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/genel linki üzerinden 

erişim sağlanabileceği açıklanmıştır. 
 

Westpac Imports and Export 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda, Ticaret Bakanlığı nın 20.11.2020 tarihli ve 68460249-141.99 sayılı 

yazısı ile Sidney Ticaret Ataşeliği’nin yazısına atfen, "Leura, New South Wales 2780 Australia" adresinde faaliyet gösterdiği 

iddiası ile "Westpac Imports and Export" firma ismi ve annamartine910@gmail.com e-posta adresi kullanılarak Anna Martine 

adlı kişi tarafından bazı firmalarımıza e-posta gönderilerek, firmaları tarafından tedarik kararlarında değerlendirilmek üzere 

internet sitelerinde excel formatında bulunan bir belgedeki ürünlere ilişkin fiyat tekliflerinin gönderilmesinin istenildiği ve 

fiyat tekliflerinin istenildiği ürün grubu için https://westpaclimited.weebly.com adresine yönlendirme yapıldığının görüldüğü 

belirtilmektedir. 
 

Yazıda devamla, Ataşeliğimiz tarafından internet üzerinden yapılan araştırmada mezkur adrese ulaşılamadığı ifade edilmekte 

olup, ayrıca, Avustralya ticari sicil kayıtlarının incelenmesi sonucunda "Westpac Imports and Export" isimli bir firma kaydının 

olmadığının tespit edildiği de belirtilmektedir.  
 

Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki 7255 Sayılı Kanun 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; 4 Kasım 2020 tarihli 31294 sayılı resmi gazetede yayımlanan Gıda, 

Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki 7255 sayılı kanunla; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, 

Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu nda değişiklik yapıldığı belirtilmektedir. 
 

Buna göre; Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdalar, masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan 

toplatılacak ve mülkiyeti kamuya geçirilerek imha edilecektir. Bu gıdaları üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı 

altında piyasaya arz eden gıda işletmecilerine, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 1000 günden 5000 güne kadar adli para cezası 

verilecektir. Fiilin 3 yıl içinde tekrarlanması durumunda ayrıca, gıdayı üreten, ithal eden, kendi adı veya ticari unvanı altında 

piyasaya arz eden gıda işletmecisi 5 yıldan 10 yıla kadar gıda sektörü faaliyetinden men edilecektir. Taklit veya tağşiş yapılan 

gıda veya yemleri üreten, ithal eden veya kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda veya yem işletmecisine 

50 bin Türk lirasından, izlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz eden perakende gıda veya yem işletmecisine 5 bin Türk 

lirasından aşağı olmamak ve 500 bin Türk Lirasını geçmemek kaydıyla, fiilden bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun 

hesaplanması mümkün olmazsa fiil tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde 1 i oranında 

idari para cezası verilecektir. 
 

 
 

ÜNVANI 

DR KAS ÖZEL SAĞLIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

SEMA ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

ELİT APART OTEL TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 

ERKAN YILDIZ SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 

TOPRAK GAZ VE ISI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

UĞUR GEDİK UĞUR İNŞAAT TAAHHÜT 

MUSTAFA ONAY GİRESUN GÜVEN MÜHENDİSLİK BULANCAK ŞUBESİ 
 

KASIM 2020 AYINDA ODAMIZDAN KAYDI SİLİNEN FİRMALAR 
 

ÜNVANI 

CN İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
 

KASIM 2020 AYINDA ODAMIZA KAYIT OLAN FİRMALAR

https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/genel
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Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım 2020 
 

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %14,03, aylık %2,30 arttı 
 

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

%2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,19, bir önceki yılın aynı 

ayına göre %14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,04 artış 

gerçekleşti. 
 

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

gerçekleşti 
 

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

sırasıyla, %0,99 ile giyim ve ayakkabı, %5,19 ile haberleşme ve %7,00 

ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın 

yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %29,42 ile çeşitli mal ve 

hizmetler, %21,08 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %18,67 ile 

ulaştırma oldu. 
 

Aylık düşüş gösteren tek grup %0,19 ile eğitim oldu 
 

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Kasım ayında azalış gösteren 

tek ana grup %0,19 ile eğitim oldu. Alkollü içecekler ve tütün ana 

grubunda aylık değişim olmazken, en az artış gösteren gruplar %0,12 

ile haberleşme ve %0,80 ile sağlık oldu. Buna karşılık, ana harcama 

grupları itibarıyla 2020 yılı Kasım ayında artışın yüksek olduğu 

gruplar ise sırasıyla, %4,51 ile ulaştırma, %4,16 ile gıda ve alkolsüz 

içecekler ve %1,69 ile ev eşyası oldu. 
 

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %13,72, aylık %2,14 

arttı 
 

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

TÜFE'de 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,14, bir önceki 

yılın Aralık ayına göre %13,26, bir önceki yılın aynı ayına göre 

%13,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,50 artış gerçekleşti. 
 

 
 

 
 

Kaynak: www.tuik.gov.tr  

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Kasım 2020 
 

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %23,11, aylık 

%4,08 arttı 
 

 

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

%4,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,26, bir önceki yılın aynı 

ayına göre %23,11 ve on iki aylık ortalamalara göre %10,69 artış 

gösterdi. 
 

Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Kasım 2020 

 
 

 

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

 

 
 

 

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %25,04 

arttı 
 

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve 

taşocakçılığında %19,63, imalatta %25,04 artış, elektrik, gaz üretimi ve 

dağıtımında %0,58 ve su temininde %12,83 artış olarak gerçekleşti. 

  

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %30,07, dayanıklı 

tüketim malında %25,84, dayanıksız tüketim malında %18,90, enerjide 

%0,36 ve sermaye malında %27,85 artış olarak gerçekleşti. 

 
Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık %4,33 

arttı 
 

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve 

taşocakçılığında %2,15, imalatta %4,33, elektrik, gaz üretimi ve 

dağıtımında %1,69 ve su temininde %0,49 artış olarak gerçekleşti. 

  

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %4,77, dayanıklı 

tüketim malında %2,74, dayanıksız tüketim malında %4,17, enerjide 

%2,79 ve sermaye malında %2,58 artış olarak gerçekleşti. 

 
Yıllık en yüksek azalış %21,16 ile tütün ürünleri endeksinde 

gerçekleşti 
 

Yıllık en fazla azalış; %21,16 ile tütün ürünleri, %3,46 ile kok ve rafine 

petrol ürünleri, %3,37 ile ham petrol ve doğalgaz olarak gerçekleşti. Buna 

karşılık metal cevherleri %53,36, ana metaller %48,92, diğer mamul 

eşyalar %37,42 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. 

 
Aylık azalış %5,57 ile tütün ürünleri endeksinde gerçekleşti 

 

Aylık azalış; %5,57 ile tütün ürünleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna 

karşılık ana metaller %7,43, gıda ürünleri %6,40, kağıt ve kağıt ürünleri 

%5,46 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. 
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