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Ekonomik kalkınma, 

Türkiye’nin hür, müstakil, 

daima daha kuvvetli, daima 

daha refahlı Türkiye 

idealinin bel kemiğidir.                                                                                             
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Adatepe Turizm Merkezi 
 

   
 

Bulancak İlçesi sınırlarında yer alan Adatepe Turizm Merkezinin tanıtımı, geliştirilmesi ve planlanması ile ilgili toplantı 

Bulancak Kaymakamlığında 05.11.2021 tarihinde düzenlendi. Toplantıya Bulancak kaymakamı Ali İkram Tuna, Ticaret ve 

Sanayi Odası temsilcisi İsa Fat, Giresun Kültür ve Turizm il müdürü Kemal Gürgenli, Giresun 2. OSB müdürü Mete Bahadır 

Yılmaz, Mimar Hasan Sökmen, Şehir Plancısı Gürsel Gündoğdu, girişimci Murat Kadıoğlu katılım sağladılar. Toplantı 

sırasında yapılan sunumda çevre düzeni planının ve alt ölçekli plan çalışmalarının yapılmasının bölgenin planlı gelişmesi 

açısından önemli olduğu vurgulandı. 
 

SIAL Canada 2022 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 03.11.2021 tarih ve 34221550-720-9924 sayılı yazıda, İstanbul Ticaret 

Odası'nın 01.11.2021 tarih ve 105425 sayılı yazısına atfen; ülkemiz ihracatının ana lokomotiflerinden gıda sektörümüze yeni 

ihracat imkanları temin etmek amacıyla, İstanbul Ticaret Odası tarafından SIAL Gıda Fuarlarına iştirak edildiği 

belirtilmektedir. 
  

Yazıda devamla, Kanada'nın Montreal şehrinde 20-22 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlenecek SIAL Canada 2022 Fuarı 

Türkiye milli iştiraki'nin İstanbul Ticaret Odası tarafından düzenleneceği ve Türkiye milli iştiraki m2 katılım bedeli tüm ana 

hizmetler dahil 8.800 TL/m2 olarak belirlendiği kaydedilmektedir. 
  

SIAL Canada 2022 Türkiye milli iştirakine ilişkin duyuru metni ve sözleşmeye aşağıdaki linklerden erişim sağlayabilirsiniz. 
 

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

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

Santek Dijital Fuarı 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 08.11.2021 tarih ve 34221550-120.03.01-10024 sayılı yazıda, Kocaeli Sanayi 

Odası'nın 22.10.2021 tarihli yazısına atfen;  8-10 Aralık 2021 tarihleri arasında Santek Dijital Fuarı'nın sanal olarak 

gerçekleştirileceği belirtilmektedir. 
 

Bu kapsamda, söz konusu fuarın 8-10 Aralık 2021 tarihleri arasında www.globalpiyasa.com adresi üzerinden 

gerçekleştirileceği ifade edilmektedir. 
 

MWC Barcelona 2022 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 10.11.2021 tarih ve 34221550-720-10101 sayılı yazıda, İstanbul Ticaret 

Odası'nın 09.11.2021 tarih ve 109444 sayılı yazısına atfen;  Dünyanın en önemli mobil teknoloji fuarları arasında yer alan 

Mobile World Congress Barcelona Fuarının, İspanya'nın Barselona şehrinde 28 Şubat – 3 Mart 2022 tarihleri arasında 

gerçekleştirileceği, anılan fuarın Türkiye milli katılım organizasyonunun İstanbul Ticaret Odası tarafından düzenleneceği 

belirtilmektedir. 
 

Yazıda devamla, bahse konu fuarda, 5. Nesil Mobil Teknolojisi (5G), İleri Yapay Zeka (AI), Her Şeyin İnterneti (IoE), 

Teknolojinin Ufku (Tech Hoziron) ve Finans Teknolojileri (Fintech) konularına yer verileceği ifade edilmektedir. 
  

MWC Barcelona 2022 Türkiye milli iştirakine ilişkin duyuru metni, sözleşme ve irtibat bilgilerine aşağıdaki linklerden erişim 

sağlayabilirsiniz. 
 

http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK1-

Duyuru%20Metni%20ve%20Kat%C4%B1l%C4%B1m%20S%C3%B6zle%C5%9Fmesi%20(2%20sayfa).pdf  
 

http://bulancak-tso.org.tr/BilgiMerkezi/HaberlerDuyurular/tabid/15149/articleType/ArticleView/articleId/45583/MWC-Barcelona-2022.aspx  
 

http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK1-%20SIAL_CANADA_SOZLESME%20(1%20sayfa).pdf
http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK2-%20SIAL_CANADA_DUYURU%20(1%20sayfa).pdf
http://www.globalpiyasa.com/
http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK1-Duyuru%20Metni%20ve%20Kat%C4%B1l%C4%B1m%20S%C3%B6zle%C5%9Fmesi%20(2%20sayfa).pdf
http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK1-Duyuru%20Metni%20ve%20Kat%C4%B1l%C4%B1m%20S%C3%B6zle%C5%9Fmesi%20(2%20sayfa).pdf
http://bulancak-tso.org.tr/BilgiMerkezi/HaberlerDuyurular/tabid/15149/articleType/ArticleView/articleId/45583/MWC-Barcelona-2022.aspx
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Siber Dolandırıcılık Vakaları 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen ve ekte bir örneği sunulan 11.11.2021 tarih ve 34221550-100-10163 

sayılı yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın 09.11.2021 tarih ve 68929665 sayılı yazısına atfen;  elektronik posta yoluyla 

gerçekleştirilen siber dolandırıcılığa karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilmiştir. 
 

http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-TOBB%20ve%20Ticaret%20Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20yaz%C4%B1s%C4%B1.pdf  
 

Hannover Messe 2022 Fuarı 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 17.11.2021 tarih ve 34221550-720-10336 sayılı yazıda, İstanbul Ticaret 

Odası'nın 16.11.2021 tarih ve 111911 sayılı yazısına yazısına atfen; Almanya'nın Hannover şehrinde her yıl düzenlenen 

ve dünyanın en önemli ve kapsamlı sanayi fuarları arasında yer alan Hannover Messe Fuarının 25-29 Nisan 2022 tarihleri 

arasında gerçekleştirileceği ve anılan fuarın Türkiye milli katılım organizasyonunun İstanbul Ticaret Odası tarafından 

yapılacağı ifade edilmektedir. 
  

Bu kapsamda, Akışkan Gücü, Hidrolik ve Pnomatik, Dijital Ekosistemler, Enerji, Lojistik ve Yan Sanayi ihtisas 

konularında faaliyet gösteren firmalarımızın iştirak edebileceği kaydedilmektedir. 
  

Hannover Messe 2022 Türkiye milli iştirakine ilişkin duyuru metni, sözleşme ve irtibat bilgilerine aşağıdaki linklerden 

erişim sağlayabilirsiniz. 
 

http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK1-Duyuru%20Metni%20ve%20S%C3%B6zle%C5%9Fme%20(3%20sayfa).pdf  

http://bulancak-tso.org.tr/BilgiMerkezi/HaberlerDuyurular/tabid/15149/articleType/ArticleView/articleId/45729/Hannover-Messe-2022-Fuari.aspx  
 

MWC BARCELONA 2022 Fuarı 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 17.11.2021 tarih ve 34221550-120.03.02-10389 sayılı yazıda, İstanbul 

Ticaret Odası’nın 09.11.2021 tarih ve 109444 sayılı yazısına atfen; Mobile World Congress Barcelona Fuarının Türkiye 

milli katılım organizasyonunun Odaları tarafından düzenleneceği belirtilerek oda ve borsalarımıza duyurulması talep 

edilmektedir. 
  

Söz konusu fuara ilişkin bilgilendirme metnine aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz. 
 

http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-MWC%20BARCELONA%20Fuar%C4%B1%20hk%20(3%20sayfa).pdf  
 

Hırvatistan'a Yolcu Taşımacılığı Yapan Firmalarımızın KDV Sistemine Dahil Olması Zorunluluğu 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 19.11.2021 tarih ve 34221550-100-10441 sayılı yazıda, Ulaştırma ve 

Altyapı Bakanlığı'nın 28.10.2021 tarih ve 724.01.01-70189 sayılı yazısına atfen; Hırvatistan'da münhasıran arızi karayolu 

yolcu taşımacılığı yapan AB ülkesi veya üçüncü ülke firmalarının, KDV numarası temin ederek, Hırvatistan'a yapacakları 

her ziyaret öncesinde bildirimde bulunmaları ve buna göre vergiye tabi tutulmaları şeklinde bir uygulamaya geçildiği 

belirtilmektedir. 
  

Yazıda devamla, düzenlemeye ilişkin detaylara anılan vergi idaresince paylaşılan https://www.porezna-

uprava.hr/en/Pages/ForeignPassengerCarriers.aspx internet adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir. 
 

 
 

ÜNVANI 

URZ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

BSB STONE YAPI İNŞAAT MADENCİLİK OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

DOCHKA AYAKKABI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
 

KASIM 2021 AYINDA ODAMIZDAN KAYDI SİLİNEN FİRMALAR 
 

ÜNVANI 

DR KAS ÖZEL SAĞLIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

ORÇUN KARAN ORÇUN MARKET 

SİGORTACIHANE SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ BULANCAK ŞUBESİ 

TETUR TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BULANCAK ŞUBESİ 

EHLİTAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GİRESUN BULANCAK ŞUBESİ 
 

KASIM 2021 AYINDA ODAMIZA KAYIT OLAN FİRMALAR

http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-TOBB%20ve%20Ticaret%20Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20yaz%C4%B1s%C4%B1.pdf
http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK1-Duyuru%20Metni%20ve%20S%C3%B6zle%C5%9Fme%20(3%20sayfa).pdf
http://bulancak-tso.org.tr/BilgiMerkezi/HaberlerDuyurular/tabid/15149/articleType/ArticleView/articleId/45729/Hannover-Messe-2022-Fuari.aspx
http://bulancak-tso.org.tr/Portals/309/haber_foto/EK-MWC%20BARCELONA%20Fuar%C4%B1%20hk%20(3%20sayfa).pdf
https://www.porezna-uprava.hr/en/Pages/ForeignPassengerCarriers.aspx
https://www.porezna-uprava.hr/en/Pages/ForeignPassengerCarriers.aspx
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Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım 2021 
 

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %21,31, aylık %3,51 arttı 
 

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

%3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,82, bir önceki yılın aynı 

ayına göre %21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,71 artış 

gerçekleşti. 
 

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

değişim gösterdi 
 

Yıllık en düşük artış %5,77 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. 

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

sırasıyla %7,91 ile alkollü içecekler ve tütün, %8,33 ile giyim ve 

ayakkabı ve %13,96 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir 

önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise 

sırasıyla, %28,90 ile lokanta ve oteller, %27,11 ile gıda ve alkolsüz 

içecekler, %25,14 ile ev eşyası oldu. 
 

Aylık TÜFE'ye göre 8 ana grup daha düşük, 4 ana grup daha 

yüksek değişim gösterdi 
 

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Kasım ayında en az artış 

gösteren ana gruplar %0,03 ile alkollü içecekler ve tütün, %0,08 ile 

eğitim ve %0,58 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Kasım 

ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %6,31 ile 

ulaştırma, %5,36 ile çeşitli mal ve hizmetler, %4,10 ile lokanta ve 

oteller oldu. 
 

Kasım 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 34 maddenin 

ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 36 maddenin ortalama 

fiyatında değişim olmadı. 345 maddenin ortalama fiyatında ise artış 

gerçekleşti. 
 

 
 

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %19,75, aylık %3,22 

arttı 
 

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

TÜFE'de 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,22, bir önceki 

yılın Aralık ayına göre %18,43, bir önceki yılın aynı ayına göre 

%19,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,76 artış gerçekleşti. 
 

 
 

Kaynak: www.tuik.gov.tr  

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Kasım 2021 
 

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %54,62, aylık 

%9,99 arttı 
 

 

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

%9,99 bir önceki yılın Aralık ayına göre %51,06, bir önceki yılın aynı 

ayına göre %54,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %38,94 artış 

gösterdi. 
 

Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Kasım 2021 

 
 

 

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

 

 
 

 

Sanayinin dört ana sektöründen imalat yıllık %53,24 arttı 
 

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş 

ocakçılığında %44,53, imalatta %53,24, elektrik, gaz üretimi ve 

dağıtımında %72,42, su temininde %33,08 artış olarak gerçekleşti. 

 

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %63,12, dayanıklı 

tüketim malında %32,17, dayanıksız tüketim malında %34,33, enerjide 

%90,34, sermaye malında %33,30 artış olarak gerçekleşti. 

 
Sanayinin dört ana sektöründen imalat aylık %9,55 arttı 
 

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş 

ocakçılığında %11,64, imalatta %9,55, elektrik, gaz üretimi ve 

dağıtımında %14,33, su temininde %1,00 artış olarak gerçekleşti. 

 

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %11,55, dayanıklı 

tüketim malında %5,15, dayanıksız tüketim malında %6,43, enerjide 

%13,33, sermaye malında %7,91 artış olarak gerçekleşti. 

 
Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 20 alt sektör daha düşük, 9 alt sektör daha 

yüksek değişim gösterdi 
 

Yıllık en düşük artış; %12,60 ile giyim eşyası, %19,66 ile deri ve ilgili 

ürünler, %22,23 ile diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri alt 

sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri 

%145,94, ham petrol ve doğal gaz %116,51, ana metaller %97,13 ile 

endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. 

 
Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 19 alt sektör daha düşük, 10 alt sektör daha 

yüksek değişim gösterdi 

 

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

düşük artış; %0,23 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, %1,00 ile 

su ve suyun arıtılması ve dağıtılması , %2,14 ile içecekler alt sektörlerinde 

gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğalgaz %20,67, kömür ve linyit 

%16,72, tekstil ürünleri %14,37 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler 

oldu. 
 

Kaynak: www.tuik.gov.tr   

 

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

