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Paraf Kredi Kartı Tedarik Zinciri Finansmanı Protokolü 
 

 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Halk Bankası, tedarik zincirlerinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkları 

ve tahsilat problemlerini gidermek üzere “Paraf Kredi Kartı Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi” başlatmıştır. Proje 

kapsamında Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Fatoğlu,  Halk Bankası Bulancak Şube Müdürü Murat Akyurt’un 

katılımlarıyla 28.12.2020 Pazartesi günü saat 13:00 te “Paraf Kredi Kartı Tedarik Zinciri Finansmanı Protokolü” 

imzalandı. 
 

Projenin ana amacı tedarikçi ve alıcıların banka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme tanımlanarak, alım-

satım işlemlerinin Halk Bankası garantörlüğünde gerçekleştirilmesi olup böylece tahsilat konusunda her iki tarafın 

da riski sıfıra indirilmektedir. Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Fatoğlu, ürünün satıcılar (tedarikçi) açısından 

faydalarının tahsilat riskinin sıfıra indirilmesi 540 güne kadar esnek vade ve taksit imkânları ile daha fazla satış 

yapabilme imkânı olduğu, ürünün alıcılar açısından faydalarının ise finansmana kolay erişim, ödemeleri taksit ve 

vadeler ile yapma imkânı, kredi/çek kullanmadan kendi tedarikçisi ile banka üzerinden ticaret yapması, artan kredi 

limitleri olduğunu belirtti. 
 

Tüm oda ve borsa üyelerimiz ile sektör meclisi üyelerimizin yararlanabileceği bu proje, alım satımlarda getireceği 

garanti ve esnek vade sistemi ile iş dünyamızın bir nebze rahatlayacağını ve tedarik zincirinin sürdürülmesine katkı 

sağlayacağını düşünüyor, projenin hayırlı olmasını diliyorum.'' ifadelerini kullandı. 
  

 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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BREXIT 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gönderilen yazıda; Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen; İngiltere’nin 

Avrupa Birliği’nden (AB) 31 Ocak 2020 tarihinden itibaren ayrılmasının ardından başlayan geçiş döneminin 31 

Aralık 2020 tarihinde sona ereceği vurgulanarak, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle İngiltere’nin üçüncü ülke olarak 

AB’nin ticaret düzenlemelerinin ve Türkiye ile AB arasındaki mevcut Gümrük Birliği’nin, Ortaklık Konseyi’nin 

1/98 sayılı Kararı’nın ve AKÇT Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) kapsamı dışında kalacağı belirtilmiştir. 

 

Söz konusu süreçte ülkemiz ile İngiltere arasında 29 Aralık 2020 tarihinde imzalanan STA çerçevesindeki “menşe 

beyanı” uygulaması ile ilgili bilgi verilmiştir. 

 

31 Aralık 2020 tarihini 1 Ocak 2021 tarihine bağlayan an itibariyle sevk halinde, antrepoda veya geçici depolamada 

bulunan ve henüz ithalat işlemleri tamamlanmamış olan eşyanın, ülkemizden İngiltere’ye yapılan ihracat işlemleri 

için 1 Ocak 2021 tarihinden önce düzenlenmiş veya “sonradan düzenlenen” menşe ispat ve dolaşım belgelerinin 

geçerlilik süreleri hakkında izahatta bulunulmuştur.   
 

AB COSME Programı Çağrı Duyurusu 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gönderilen yazıda; KOSGEB'in Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin 

Rekabet Edebilirliği Programının (COSME) ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirildiği, 

ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye 

çıkarılmasını teminen; proje kapsamında açılan çağrılara ilişkin teklif yazma potansiyeline sahip kurum/kuruluşlara 

yönelik eğitim ve çalıştayların düzenlendiği ve bu etkinliklerin takibinin cosme.kosgeb.gov.tr adresinden 

yapılabildiği belirtilmektedir.  
 

DigiKamp-Djgital Dönüşüm Yarışması 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gönderilen yazıda; Bakanlığımızın ülkemizde dijitalleşme ve inovasyonun 

geliştirilmesi adına attığı adımlardan biri olan DigiKamp Dijital Dönüşüm Yarışması 30 Aralık 2020 tarihinde tanıtılarak, 

başvuruları almaya başladığı bildirilmiştir. 

 

DigiKamp ile bir yandan teknoloji firmalarımız ve girişimcilerimiz yeni nesil teknolojiler alanında ürün ve hizmet üretmeye 

teşvik edilerek girişimcilik ekosistemimiz desteklenirken bir yandan da Bakanlığımızın sunduğu hizmetlerin kalitesinin 

artırılması amaçlanmakta olduğu belirtilmiştir. 

 

Dereceye giren projelerin ödüllendirileceği yarışma hakkında detaylı bilgi ve başvuru formu www.digikamp.gov.tr link 

adresinde yer almaktadır. 
 

Destek Yönetim Sistemi 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen; Bakanlıkça yürütülmekte olan 

Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Resim Harç İstisnası Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet 

ihracatına yönelik devlet yardımlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin Destek Yönetim Sistemi 

(DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçildiği bildirilmişti. 
 

Yazımızda mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğlerin mer’i Genelgelerinin yürürlüğünün 

31.12.2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatıldığı bildirilmiştir. 
 

Bu defa, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan ekte bir örneği sunulan yazıda bahse konu devlet yardımları hakkında 01.01.2021 

tarihinden itibaren DYS’nin kullanımı ile ilgili izahatte bulunulmaktadır.  
 

Kuzey Makedonya İsminin MEDOS’a Eklenmesi 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; Ticaret Bakanlığının 10.01.2021 tarih 60170412 sayılı yazısına 

atfen, Yunanistan ile Makedonya arasında imzalanan Prespa Anlaşması’nın 12 Şubat 2019 tarihinde yürürlüğe girdiği 

hatırlatılarak, bahse konu anlaşmaya istinaden Makedonya Cumhuriyeti’nin resmi adının “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” 

(Republic of North Macedonia), kısaltılmış adının “Kuzey Makedonya” (North Macedonia) olarak değiştirildiği bildirilmiştir. 

Bu itibarla, ihracatçılarımızın bahse konu ülke ile yapacakları ticarette sıkıntı yaşamamasını teminen, TOBB tarafından 

MEDOS’ta kullanılan ülke listelerinde gerekli güncellemeler yapılmıştır. 
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IPARD II. 10.Başvuru Çağrısı 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; IPARD II. 10. Başvuru çağrısı hakkında 21 Ocak 2020 Perşembe 

günü saat 14:00‘te internet üzerinden bir bilgilendirme semineri gerçekleştirilecektir. Seminere ilişkin duyuru metni ekte yer 

almaktadır. 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu işbirliğinde TKDK Başkanı Dr. 

Muhammed Adak’ın katılımı ile gerçekleştirilecek olan seminerde proje başına %40 ile %70 destek oranı bulunan 125 Milyon 

Avro bütçeli IPARD II 10. Başvuru çağrısı anlatılacak olup, seminer sonunda katılımcıların konu hakkındaki soruları 

cevaplandırılacağı hususunu bilgilerinize sunarız. 
 

Müşavire Danışın Uygulaması 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, Bakanlığa 

bağlı olarak dünyanın dört bir yanında görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ve Ataşelerimizin, ihracatımızın 

ve ülke ekonomimizin daha da gelişmesi için tüm iş insanlarımızın yurtdışındaki ilk temas noktası, en temel bilgi 

kaynağı ve her zaman başvurabilecekleri temsilciler olduğu belirtilerek, dış temsilciliklerimizin ihracatımızın 

gelişimine yönelik çalışmalarını desteklemek ve daha etkin hale getirmek amacıyla Ticaret Bakanlığımızca “Dış 

Temsilcilikler Yönetim Bilgi Sistemi (DTYBS)”nin hayata geçirildiği bildirilmektedir. 

 

Yazıda devamla, sistem ile dış temsilciliklerimizin ihtiyaç duydukları bilgi ve belgelere tek ekrandan, daha çabuk 

bir şekilde ulaşmalarına ve temsilcilik faaliyetleri ile ekonomik ve ticari gündeme dair önemli gelişmeleri anlık 

olarak Bakanlığımıza bildirmelerine imkân sağlandığı, dış temsilciliklerimize ulaşan firma taleplerinin, başvuru ve 

cevaplanma süreçlerinin merkezi bir sistemde tutulmasını sağlamak amacıyla oluşturulan “Müşavire Danışın” 

uygulamasının da geliştirilerek DTYBS’nin kapsamına alındığı ve 2Ocak 2020 tarihinde ihracatçılarımız ile iş 

dünyamızın hizmetine sunulduğu belirtilmektedir. 

 

“Müşavire Danışın”uygulamasının iş dünyamızın Ticaret Müşavir ve Ataşelerimiz ile iletişimini kolaylaştırmayı ve 

etkinleştirmeyi amaçladığı,söz konusu uygulama kullanılarak,Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizden görev yaptıkları 

ülkelerle ilgili bilgi talep edilmesi, sorular yöneltilmesi ve Müşavirlerimiz tarafından verilen cevapların ve sağlanan 

bilgilerin uygulama üzerinden takip edilmesinin mümkün olduğu ifade edilmektedir. 

 

Ayrıca, “Müşavire Danışın” uygulaması kapsamında iş insanlarımızın doğru bilgiye zamanında erişimini sağlamak 

amacıyla bir “karar ağacının” da kurgulandığı, ulaşılmak istenen bilginin Ticaret Müşavirlerimiz ve Ataşelerimizle 

ilgili olmaması durumunda,doğru bilgiye ulaşılabilecek kaynaklara veya temas noktalarına gerekli yönlendirmelerin 

yapılacağı belirtilmektedir. 

 

Bu çerçevede, dış temsilciliklerimize yönelik bilgi taleplerinin 1 Şubat 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yalnızca 

“Müşavire Danışın” uygulaması üzerinden yapılabileceği, firmalarımızın bilgi taleplerini “Müşavire Danışın” 

uygulamasını kullanarak dış temsilciliklerimize iletmesinin önem arz ettiği ifade edilmektedir. “Müşavire 

Danışın”uygulamasına Ticaret Bakanlığımız web sayfasından (www.ticaret.gov.tr) ve 

(https://musaviredanisin.ticaret.gov.tr) adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir. 

 

Ticaret Bakanlığı’nın ikinci yazısına atfen (DTYBS) girişi yapılan ve ihracatçılarımızın pazara giriş çalışmalarına 

önemli katkı sağlayacağı değerlendirilen bilgilerin Türk iş dünyası ile paylaşılmasına imkân sağlamak amacıyla 

“Ticaret Müşavirliklerimizden-Dış Temsilcilikler Bloğu”nun 6 Ocak 2021 tarihi itibariyle 

https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog adresinden yayına başladığı bildirilmektedir. 
 

Yapılandırma Başvurularında İşbirliği Talebi 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Sigorta Primleri Genel 

Müdürlüğü) tarafından 17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Bazı 

Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında prim 

borçlarının yapılandırılmasına ilişkin Birliğimize gönderilen ilgi yazıda, yapılandırma başvurularında işbirliği yapılması talep 

edilmiştir. 
 

https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog
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Hong Kong İşletme Kimlik Sertifikası 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda; ticari istihbarat sorgularında muteber ve kapsayıcı 

niteliği haiz bilgilerin sağlanması amacı ile Hong Kong’un önemli Ticaret Odaları arasında kabul edilen Hong Kong 

Genel Ticaret Odası tarafından, 2019 yılından itibaren, Hong Kong’da yerleşik firmalara, bir yıl süre ile geçerliliği 

bulunan “İşletme Kimlik Sertifikası” düzenlenmeye başlandığı belirtilmiştir. 
 

Hong Kong’da yerleşik firmanın talebine bağlı olarak, Ticaret Odası tarafından ücreti mukabili düzenlenen bu 

belgede, kamuya açık erişim sağlanabilen ve halihazırda Ataşeliğimizce paylaşılmakta olan bilgilere ilaveten Hong 

Kong’da yerleşik firmanın çalışan sayısı, kurumsal banka hesabının bulunup bulunmadığı, aktif lisans durumu gibi 

bilgilere yer verildiği bildirilmiştir. 
 

Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi İşletmelerinde Sıfır Atık Yönetim Sistemi Süreci 
 

 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gönderilen yazıda, T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen; 12 

Temmuz 2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği'nin Ek 1-B'sinde 

yer alan "Bina ve Yerleşkeler İçin Uygulama Takvimi" kapsamında Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) ve içerisinde bulunan 

tüm işletmelerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurması ve Sıfır Atık Bilgi Sistemi (SABS) 

üzerinden sıfır atık belgesi alması gerekmektedir. 
 

Yazıda devamla, sıfır atık kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin OSB Yönetimi tarafından yerine getirilebileceği gibi OSB 

yönetimi koordinasyonunda da yapılabileceği belirtilerek, süreç ve yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. 
 

 
 

ÜNVANI 

MUZAFFER TOSLU GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ ACISU BULANCAK GİRESUN ŞUBESİ 

YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ MİLLET CADDESİ BULANCAK GİRESUN ŞUBESİ 

İLGİNET TELEKOMÜNİKASYON VE İNTERNET HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

ENGİN VAYNİ ALPEREN FINDIK 

KORSAV SAVUNMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

RECTUS MEDİKAL ÜRÜNLER VE SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GİRESUN ŞUBESİ 

NUTRİBİOM SAĞLIK HİZMETLERİ SAĞLIKLI BESLENME DANIŞMANLIK İLAÇ KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

HASAN ÖKSÜZ ÖKSÜZ NAKLİYAT HAFRİYAT 

ŞAH DEPOCULUK VE LOJİSTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

KMY EĞİTİM DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
 

OCAK 2021 AYINDA ODAMIZDAN KAYDI SİLİNEN FİRMALAR 
 

ÜNVANI 

AKÇAY MARKET MUZAFFER AKÇAY 

AZİZOĞLU FINDIK VE GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ PİRAZİZ ŞUBESİ 

NURETTİN YILDIRIM ANNE DÜNYASI 

ALPEREN FINDIK TİCARETİ ZEYNEP VAYNİ 
 

 

OCAK 2021 AYINDA ODAMIZA KAYIT OLAN FİRMALAR
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Tüketici Fiyat Endeksi, Ocak 2021 
 

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %14,97, aylık %1,68 arttı 
 

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

%1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı 

ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış 

gerçekleşti. 
 

Yıllık en düşük artış %1,35 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda 

gerçekleşti 
 

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

sırasıyla, %2,12 ile giyim ve ayakkabı, %6,13 ile eğitim ve %6,32 ile 

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

yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %24,53 ile çeşitli mal ve 

hizmetler, %23,25 ile ev eşyası ve %21,43 ile ulaştırma oldu. 
 

Aylık en yüksek düşüş gösteren grup %4,37 ile giyim ve 

ayakkabı oldu 
 

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ocak ayında azalış gösteren 

diğer ana grup %0,03 ile eğitim oldu. En az artış gösteren gruplar ise, 

%0,31 ile haberleşme, %0,67 ile alkollü içecekler ve tütün ve %1,12 

ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2021 

yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %4,25 ile 

sağlık, %3,02 ile konut ve %2,90 ile ev eşyası oldu. 
 
 

Ocak 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 92 maddenin 

ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 30 maddenin ortalama 

fiyatında değişim olmadı. 293 maddenin ortalama fiyatında ise artış 

gerçekleşti. 
 

 
 

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %16,00, aylık 

%1,64 arttı 
 

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

TÜFE'de 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,64, bir önceki 

yılın Aralık ayına göre %1,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,00 

ve on iki aylık ortalamalara göre %12,26 artış gerçekleşti. 
 

 
 

Kaynak: www.tuik.gov.tr  

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ocak 2021 
 

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %26,16, aylık 

%2,66 arttı 
 

Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %2,66, 

bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,66, bir önceki yılın aynı ayına 

göre %26,16 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,64 artış gösterdi. 
 

 

Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Ocak 2021 

 
 
 

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

 

 
 

Sanayinin dört ana sektöründen imalat yıllık %28,42 arttı 

 

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve 

taşocakçılığında %19,17, imalatta %28,42, elektrik, gaz üretimi ve 

dağıtımında %0,02, su temininde %25,88 artış olarak gerçekleşti. 

  

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %34,08, dayanıklı 

tüketim malında %29,87, dayanıksız tüketim malında %21,02, enerjide 

%3,22, sermaye malında %28,34 artış olarak gerçekleşti. 

 

Sanayinin dört ana sektöründen imalat aylık %2,73 arttı 

  

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve 

taşocakçılığında %2,46, imalatta %2,73, elektrik, gaz üretimi ve 

dağıtımında %0,72, su temininde %15,61 artış olarak gerçekleşti. 

  

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %2,25, dayanıklı 

tüketim malında %4,34, dayanıksız tüketim malında %3,28, enerjide 

%2,99, sermaye malında %1,48 artış olarak gerçekleşti. 
 

Yıllık en düşük artış %0,02 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 

üretimi ve dağıtımında gerçekleşti 
 

Yıllık en düşük artış; %0,02 ile elektrik, gaz, buhar ve 

iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, %3,39 ile ham petrol ve doğal 

gaz, %3,41 ile kok ve rafine petrol ürünleri olarak gerçekleşti. Buna 

karşılık ana metaller %56,85, kağıt ve kağıt ürünleri %42,55, metal 

cevherleri %42,28 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. 
 

Aylık en yüksek düşüş %1,61 ile metal cevherlerinde gerçekleşti 
 

Aylık en yüksek düşüş; %1,61 ile metal cevherleri, %0,31 ile bilgisayarlar 

ile elektronik ve optik ürünler, %0,18 ile diğer mamul eşyalar olarak 

gerçekleşti. Buna karşılık su ve suyun arıtılması ve dağıtılması %15,61, 

tütün ürünleri %15,44, diğer ulaşım araçları %10,15 ile endekslerin en fazla 

arttığı alt sektörler oldu. 
 

Kaynak: www.tuik.gov.tr   
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