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Türkiye Spot Piyasasında Yassı Mamul Fiyatları Artmaya Devam Ediyor 

Steelorbis 

Döviz kurunda görülen dalgalanmalar ve yüksek fiyatlar, Türkiye spot piyasasındaki yassı 

mamul talebini sınırlamaya devam ediyor. Ancak tüccarlar, geçtiğimiz bir haftalık süre 

içerisinde spot fiyatlarını yine artırdı. Alıcılar temkinli ve mevcut fiyatların ülkenin içinde 

bulunduğu ekonomik durum nedeniyle sürdürülemeyeceğini düşünüyor. Alıcılar halihazırda 

yalnızca acil ihtiyaçları kadar alım yapmaya başladı, fakat spot piyasasında stoklar en 

azından şimdilik birikmedi. SteelOrbis’e konuşan bir tüccar, “Spot piyasada stoklar hala 

düşük fakat bu uzun sürmeyecek. Üreticiler üretmeye devam ediyor ve tüccarlar da 

siparişlerini almakta sorun yaşıyor. Üreticilerin stoklarında artış görüyoruz. Üreticiler 

ürünlerini elinde tutuyor çünkü belirli müşteriler için üretim yaptılar. Ancak müşteriler 

yetersiz maddi durumları nedeniyle ürünlerin hepsini alamayınca, üreticiler spot piyasaya 

satış yapmaya başlayacak. Bu durum herkesi endişelendiriyor ve hem alıcılar hem de 

satıcılar spot piyasada oldukça dikkatli davranıyor,” ifadelerini kullandı. 

Ancak piyasa oyuncuları, üreticilerin halihazırda yeni bir fiyat artışı hedeflediğini ve bunun, 

spot piyasasındaki fiyatların da yakında artacağı anlamına geldiğini söyledi. SteelOrbis’e 

konuşan başka bir tüccar, “Türk üreticiler Ağustos ayına kadarki satışlarını tamamladı ve 

önümüzdeki dönemde daha iyi hava koşulları nedeniyle talebin artmasını bekliyor,” 

ifadelerine yer verdi. 

Spot piyasada sıcak sac fiyatları haftalık 30$/mt ve soğuk sac fiyatları da 20$/mt artarken, 

asitli sac fiyatları değişmedi. 

Ürün 
Fiyat ($/mt) 

Ereğli Gebze 

2-12 mm sıcak sac 980-1.010 990-1.010 

1,5 mm sıcak sac 1.010-1.040 1.020-1.050 

3-12 mm asitlenmiş sıcak sac 1.100-1.120 1.110-1.130 

0,6 mm soğuk sac 1.330-1.340 1.330-1.350 

0,7-2 mm soğuk sac 1.300-1.310 1.300-1.320 
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Türkiye’de Yerel ve İthal Sıcak Sac Fiyatları Yeni Bir Tepe Noktasına 

Ulaştı 

Steelorbis 

Bu hafta kaydedilen fiyat artışını takiben Türkiye’de sıcak sac fiyatlarının yükselişine devam 

ettiği görüldü. Türkiye yerel sıcak sac piyasasında bazı tedarikçilerin resmi teklifleri Mart 

ayının sonunda kaydedilen seviyelerine kıyasla 20-30$/mt artışla 950-970$/mt fabrika çıkışı 

seviyesine ulaştı. Bunun yanı sıra, piyasada 980-1.000$/mt fabrika çıkışı seviyesinde de 

teklifler olduğu görülmekte. Bahsi geçen teklifler Ağustos sevkiyatlı veriliyor. Özellikle 

ArcelorMittal’in Avrupa’daki son fiyat artışı göz önünde bulundurulduğunda ihracat 

tekliflerinin de yükselişe hazırlandığı düşünülmekte. 

Türkiye yerel piyasasındaki yükselişi takiben, daha önceki dönemde Haziran üretimi için net 

bir fiyat dile getirmekten kaçınan Rus üreticilerin de şimdi fiyatlarını belirlediği gözlenmekte. 

Daha önce 920-930$/mt CFR’ı kabul görecek seviyeler olarak değerlendiren NLMK ve 

MMK sıcak sac fiyatlarını 960$/mt CFR seviyesinde belirledi. Bu hafta Ukrayna’dan 

tekliflere dair net bir bilgi ulaşmadı. Bazı alıcılar üreticilerin şimdilik beklemeye karar 

verdiğini belirtse de bazıları bu haftanın başında ebada bağlı olarak 920-930$/mt CFR 

seviyelerinden ufak tonajlı satışlar olduğunu aktarmakta. 

Arcelormittal Avrupa’da Yassı Çelik Fiyatlarını Artırdı 

Steelorbis 

ArcelorMittal, iç piyasadaki arz sıkıntısı ve rekabetçi ithalat tekliflerinin bulunmaması 

sebebiyle, Avrupa genelinde yassı çelik fiyatlarını bir kez daha artırdı. Üreticinin sıcak sac 

fiyatları önceki tekliflere kıyasla 20€/mt artarak 920€/mt fabrika çıkışı seviyesine yükseldi. 

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre,  ArcelorMittal’in soğuk sac teklifleri 980€/mt’dan 

1.070€/mt’a, galvanizli sac fiyatları ise 1.000-1.050€/mt aralığından 1.075€/mt seviyesine 

çıktı. Tüm fiyatlar fabrika çıkışı seviyesinde. 

Bu hafta, Avrupa’da sıcak sac bağlantı fiyatları 870-900€/mt fabrika çıkışı aralığında yer 

aldı. 
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Avrupa’da Sıcak Sac Fiyatları Hala Aşırı Yüksek 

Steelorbis 

Avrupa yerel sıcak sac piyasasında fiyatlar devam eden arz sıkıntısı sonucu geçtiğimiz bir 

haftalık süre içerisinde daha da yükseldi. Piyasa kaynaklarına göre, en son yapılan 

bağlantılarda fiyatlar 870-900€/mt fabrika çıkışı aralığında yer aldı ve bu fiyat geçen 

haftanın sonuna, Paskalya tatili öncesine kıyasla, ortalamada 35€/mt daha yüksek. Bu 

yüzden alıcılar ArcelorMittal’in 26 Mart tarihinden beri hedeflediği 900€/mt’a yakın veya 

900€/mt seviyesindeki fiyatları ödemeyi kabul etmiş durumda. Bazı piyasa Kaynakları 

üreticinin bu haftanın sonunda yeni bir fiyat artışı açıklayabileceğini düşünüyor. Diğer 

Avrupalı üreticilerin çoğu teklif vermiyor, çünkü üçüncü çeyreğin sonuna kadar dolular. 

Sonuç olarak üreticiler ihtiyaçları olan malzemeyi, özellikle de üçüncü çeyrek için, bulmakta 

güçlük çekmeye devam ediyor. Bu yüzden de alıcılar geçtiğimiz hafta daha yüksek fiyatlara 

razı oldular. 

Mevcut durumun bu yılın sonuna kadar devam edebileceği düşünülüyor ve yerel yassı 

mamul fiyatlarının önümüzdeki aylarda daha da artması bekleniyor. Fakat piyasa 

kaynakları, üretimde agresif bir artış olması ve mevcut ticari önlemlerin değiştirilmesi 

durumunda fiyatların yılın ikinci yarısında aşağı yönlü düzeltilebileceğini belirtiyor. 

Avrupa’da sıcak sac fiyatlarının yükselmesinin bir diğer sebebi ise hala rekabetçi ithal 

tekliflerin olmaması. Bu yüzden bazı piyasa kaynakları Avrupa Komisyonu’nun Haziran 

ayının sonunda sona erecek olan koruyucu önlemleri devam ettirmeyebileceğini düşünüyor. 

Bu gerçekleşirse, yerel fiyatlar aşağı yönlü bir baskı görmeye başlayacak. Öte yandan 

piyasa kaynaklarına göre, Avrupa Komisyonu Türkiye’den ithal sıcak saca yönelik telafi 

edici vergi soruşturmasını iptal etti ve bu da genel olarak koruyucu önlemlerde bir 

hafiflemeye gidilebileceği beklentisi yarattı. Tüccarlardan biri, “Şu anda arz olmadığı için 

ticari önlemlerin hiçbir anlamı yok,” dedi. Öte yandan global piyasada artan navlun ücretleri 

de Avrupa’ya verilen ithal tekliflerin rekabetçiliğini azalttı. Son zamanlarda ithal teklifler 

850€/mt CFR seviyesini geçti ve Avrupa’nın güneyine Türkiye’den verilen Temmuz-Ağustos 

sevkiyatlı tekliflerde 870€/mt CFR seviyesinde yer alıyor. 
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Rus Sıcak Sac Üreticileri Yerel ve İhracat Tekliflerinde Hala İyimser 

Steelorbis 

Geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde, Rusya’da iç piyasaya verilen yassı mamul fiyatları 

arttı. Bu artış, uluslararası fiyatlardaki artışın devam etmesinden ve talebin dönemsel olarak 

kademeli bir şekilde iyileşmesinden kaynakladı. Buna ek olarak, Rus üreticiler yurt dışına 

yaptıkları sıcak sac satışlarında fiyatlarını önemli oranda artırdı ve bu durum yerel alıcılar 

için de fiyatların artmasına yol açtı. 

Sonuç olarak, son iki haftada yerel sıcak sac fiyatları 60-72$/mt (6.000-7.000 RUB/mt) 

artarken, soğuk sac fiyatları üreticiye göre değişmek üzere 48-75$/mt (5.000-7.500 

RUB/mt) artış gösterdi. Üreticiler çoğunlukla yerel fiyatlarını daha fazla artırmayı ve mevcut 

tekliflerini yeniden ortalama fiyat haline getirmeyi hedefliyor. Yerel talep ve satışlar hala çok 

güçlü değil. SteelOrbis’e konuşan bir üretici, “Satışlarda dönemsel olarak bir iyileşme 

görüldüğü kesin, ancak aynı zamanda bazı tüketici projelerinin yüksek fiyatlar dolayısıyla 

ertelenmesi bu iyileşmeyi olumsuz etkiliyor,” ifadelerini kullandı. 

Aynı zamanda, sıcak sac ihracatı artış göstermeye ve Rus üreticilere destek sağlamaya 

devam ediyor. Dün bildirildiği üzere, Severstal 5.000-7.000 mt sıcak sacı Avrupa’ya, önceki 

satışlarda kaydedilen 950-960$/mt FOB aralığına kıyasla Haziran üretimli olmak üzere 970-

975$/mt FOB aralığından satmıştı. Diğer iki üretici piyasadaki gelişmeleri takip etmeyi tercih 

etti ve Haziran’a yönelik teklif açıklama konusunda acele etmiyor. Türkiye’den verilen karşı 

tekliflerin tahmini 25-30$/mt navlun ücretiyle birlikte 920$/mt CFR seviyesine ulaştığı 

belirtildi. Bir üretici yakın zaman içinde 920$/mt FOB seviyesinden teklif vermeyi planlıyor. 

Geçen hafta, Rusya çıkışlı sıcak sac için kabul görebilir fiyat 890-900$/mt FOB aralığında 

yer alıyordu. 

BDT merkezli üreticiler, fiyatların her gün arttığını göz önünde bulundurarak ihracat 

satışlarında acele etmiyor. SteelOrbis’e konuşan bir üretici, “Şimdilik iki hafta içinde hangi 

fiyatların olağan dışı ve hangilerinin normal kabul edileceğini kestirmek zor. Dolayısıyla 

satış yapma konusunda acele etmiyoruz,” ifadelerini kullandı. 
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Mayıs üretimi fiyatları, CPT 

      
Fiyat değişimi 

(26.03.2021) 

Sıcak sac RUB/mt $/mt RUB/mt $/mt 

NLMK 76.000 829 7.000 71 

MMK 80.000 872 7.000 71 

Severstal 80.000 872 6.000 60 

Soğuk sac         

NLMK 95.000 1.036 7.500 75 

MMK 90.000 982 5.000 49 

Severstal 95.000 1.036 5.000 48 

 

RUB bazındaki fiyatlarda %20 KDV dahilken, ABD doları bazındaki fiyatlarda 
KDV hariçtir. 

1$ = 76,41 RUB 

 

AB'li Alıcılar İthal HRC ve CRC İçin Daha Yüksek Fiyatları Kabul Ediyor 

Metal Expert 

Paskalya tatili öncesinde Avrupa'da ithal sac fiyatlarının yükseldiği ve daha fazla yükselişin 

mümkün göründüğü belirtiliyor. 

Bu hafta İtalya'da Uzak Doğu'dan HRC bağlantılarının, Haziran-Temmuz sevkiyatı için cfr 

1.000 $/ton seviyesinin biraz üzerinde yapıldığının duyulduğu ve bunun da en az cfr 855 

€/tona tekabül ettiği kaydediliyor. Kaynakların bildirdiğine göre, Hintli bir tedarikçinin Batı ve 

Güney Avrupa'dan gelen alıcılarla sıcak sac satışları için Nisan ayı başında cfr 1.000 

$/tonun üzerinden görüşmelerde bulunduğu; Mart ayı sonunda Hindistan çıkışlı sıcak sacın 

Avrupa'da cfr 970 $/ton (yaklaşık cfr 830 €/ton) seviyesinden el değiştirdiği aktarılıyor. 

Sonuç olarak, Avrupa'da sıcak sac fiyatlarının hafta boyunca 55 €/ton arttığı ifade ediliyor. 
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Güney Koreli bir tedarikçinin bu hafta Almanya'ya Temmuz sevkiyatlı CRC’yi cfr 1.040 

€/tondan sattığı ve geçtiğimiz haftanın başında Güney Koreli bir başka üreticinin İspanya'ya 

soğuk sac teklifinin cfr 1.020 €/ton seviyesinde olduğu bildiriliyor. 

 

AB Sıcak Yassı TEV Davasını Sonlandırdı 

ÇİB 

Avrupa Birliği tarafından Türkiye menşeli sıcak yassı çelik ithalatına karşı 12 Haziran 2020 

tarihinden bu yana bir telafi edici vergi soruşturması yürütülmekteydi. 

Soruşturma açılışında şikayeti bulunan EUROFER (Avrupa Çelik Birliği)’in 24 Mart 2021 

tarihinde bu şikayetini geri çektiğini AB Komisyonuna bildirdiği öğrenilmiştir. 

Buna göre AB Komisyonu sıcak yassı ürününde Türkiye’den yapılan ithalata yönelik 

yürüttüğü telafi edici vergi soruşturmasını sonlandırmaya karar verdi. Aynı üründeki anti-

damping soruşturması ise devam ediyor. 

 

ABD’nin Sıcak Sac İthalatı Şubat Ayında %64,3 Arttı 

Steelorbis 

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın Şubat ayında ABD’nin 

sıcak sac ithalatı Ocak ayına göre %64,3 ve geçen yılın Şubat ayına kıyasla %39,7 artışla 

197.746 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise Ocak ayında kaydedilen 85,5 milyon 

$ ve geçen yılın Şubat ayında kaydedilen 84 milyon $’a kıyasla 143,7 milyon $ oldu. 

Şubat ayında, ABD’nin en fazla sıcak sac ithalatı yaptığı ülke, Ocak ayında yapılan 91.828 

mt ve geçen yılın Şubat ayında yapılan 86.595 mt’a kıyasla 85.173 mt ithalat yapılan 

Kanada oldu. Kanada’yı 62.049 mt ile Güney Kore, 29.617 mt ile Japonya ve 7.734 mt ile 

Türkiye takip etti. 
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Alman Çelik Sac İşleyicileri Koruma Önlemlerine Karşı Çıktı 

Steelorbis 

Alman Çelik Sac İşleticileri Derneği (IBU), Alman Soğuk Haddeciler Derneği’yle (FVK) 

birlikte AB Komisyonu’na bir mektup göndererek çelik ithalatına uygulanan koruma 

önlemlerinin uzatılması olasılığını protesto ettiklerini belirtti. 

Mektuba göre, ithalat korkulduğu gibi çok fazla gerçekleşmedi, ithalat kotaları düşüyor ve 

küresel çelik kapasiteleri yönetilebilir durumda. Ayrıca AB çelik sektörü için bir tehlike 

olmadığı, hatta sektörün arz sıkıntısından yararlandığı ifade edildi. 

IBU Genel Müdürü Bernhard Jacobs, “Önlemleri uygulamaya devam etmek, sektöre yönelik 

ciddi zarar tehdidi olmadığından DTÖ’ye uyumlu olmayacak. Çelik sektörünün 12 AB 

ülkesinin ekonomi bakanlıkları tarafından desteklenen argümanları, yanlış yorumlanmış ve 

dikkate alınmamış verilere dayanıyor. Koruma önlemlerinin uzatılması için yeterli kanıt yok,” 

dedi. 

Çelik sektörüne göre, mevcut arz sıkıntısı göz önüne alındığında çelik talebi henüz 

toparlanmadı. Koruma önlemlerini savunanlar, 2020 yılının ikinci ve üçüncü çeyreğinde 

üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın düşmesini göz ardı ediyor. FVK Genel Müdürü Martin 

Kunkel, Avrupa Komisyonu’nun ilgili tüm zaman dilimlerini ve ürünleri dahil etmesi 

gerektiğini belirtti. 

IBU ve FVK, istatistiklerin 2020 yılında haddelenmiş çelik ithalatının düşük olduğunu 

gösterdiğini ve düşüşlerin Corona virüsünden önce de görüldüğünü belirtti. 

 

FITCH: TCMB Başkan Değişikliğiyle Türk Bankaları İçin Refinansman 

Riski Arttı 

Bloomberght 

Fitch Rating, TCMB'de yaşanan başkan değişikliğinin Türk bankaları için refinansman riskini 

artırdığını söyledi 
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Fitch Rating, yayımladığı bir araştırma raporunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

başkanlığında yaşanan değişik sonrasında Türk bankaları için refinansman riskinin arttığını 

belirtti. 

Bankaların kısa dönem borçlarının arttığına dikkat çeken uluslararası derecelendirme 

kuruluşu, 2020 yıl sonunda Türk bankalarının 2019’dan daha az dış borca sahip olduğunu 

fakat 2020’de kısa vadeli dış borç oranının 2019’a göre artış kaydettiğini ifade etti. 

Türk bankalarının 2021 yılında yabancı para borç servisi yükümlülüklerinin, piyasaların 12 

ay tamamen kapanması gibi uç bir durumda, 45-50 milyar dolar civarında olmasını 

bekleyen Fitch, 2020 yılında yerleşiklerin Türk bankalarındaki Döviz mevduatlarının yüzde 

20 arttığını ve bunun bankalara dış borcu ödemede yardımcı olduğunu vurguladı. 

"TCMB'deki değişiklik politika güvenilirliğini etkiledi" 

Fitch, Türk Lirası’ndaki zayıflamanın ve enflasyonun devam etmesi halinde dolarizasyonun 

artabileceğine işaret ederken, güvende somut bir zayıflama ya da şirketlerde nakit darlığı 

yaşanmasının da döviz mevduatlarında azalmaya ya da istikrarsızlığa yol açabileceğine 

değindi. 

Kasım ve Mart ayı arasındaki ortodoks ve şeffaf politikaların risk primlerini azalttığını, 

sermaye girişini artırdığını, refinansman risklerini azalttığını ve TL’ye değer kazandırdığının 

altını çizen kuruluş, TCMB başkanlığında yaşanan değişiklikle beraber politika güvenilirliğini 

etkilediğini ve piyasadaki oynaklığı artırdığını belirtti. 

"Döviz cinsinde ihraçlar yakın vadede azalabilir" 

Fitch, bunun sonucu olarak da Türk bankaları için refinansman riskinin ve risk priminin 

yükseldiğini söylerken, Türk bankalarının döviz cinsinden borçlarının büyük bir kısmını 

oluşturan kısa vadeli borçların, piyasalardaki oynaklığa karşı, bankaları kırılgan hale 

getirdiğini vurguladı. 

2021’in ilk çeyreğinde bazı bankaların aktif olarak dış borçlanma miktarını artırdığını 

belirten Fitch,dış borçlanma maliyetinin artmasıyla beraber Türk bankalarının döviz 

cinsinden ihraçlarının yakın vadede azalmasını beklediklerini ifade etti. 

https://www.bloomberght.com/doviz
https://www.bloomberght.com/ekonomik-veriler-ve-gundem/merkez-bankasi-verileri
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Kurumlar Vergisinde Geri Adım Yok 

Dünya 

İş ve ekonomi dünyasından gelen eleştirilere ilişkin olarak AK Parti ekonomi kurmayları, ilk 

geçici vergi döneminin istisna tutulmasının tartışma konusu olmadığını ifade ederek, bu 

konuda bir değişikliğin gündemlerinde bulunmadığını belirttiler. 

Cuma günü TBMM’ye sunulan torba kanun teklifinde öngörülen kurumlar vergisinin yüzde 

25’e çıkarılmasına ilişkin hükmün, geriye dönük yürüyecek olmasına yönelik gelen 

eleştirilere rağmen, ekonomi yönetiminin bu alanda geri adım atmayacağı öğrenildi. AK 

Parti kaynakları düzenlemenin 2021 yılı başından itibaren geçerli olacağını ilk geçici vergi 

döneminin istisna tutulması konusunda bir çalışmalarının bulunmadığını ifade ettiler. 

Geçtiğimiz hafta Meclise sunulan ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren torba teklifte; 

kurumlar vergisi 2021 yılı için yüzde 25, 2022 için ise yüzde 23 olarak öngörülüyor. Bugün 

Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek yasa teklifinin en dikkat çekici maddesini 

kurumlar vergisindeki artış oluşturuyor. Kurumlar vergisindeki sürpriz artış tartışılmaya 

devam ederken, iş dünyası ve konunun uzmanlardan vergi oranlarındaki artışın kanunun 

yayım tarihinden sonraki dönemi kapsaması gerektiği, geriye yürümesi halinde ihtilaf 

konusu olabileceği konusunda uyarılar geliyor. 

Yasa teklifinin nisan ayında yasalaşması durumunda, kurumlar vergisindeki artışın ilk geçici 

vergi döneminde uygulanmayarak, sonraki geçici vergi dönemini kapsaması gerektiğini 

ifade ediyorlar. 

İş ve ekonomi dünyasından gelen eleştirilere ilişkin olarak AK Parti ekonomi kurmayları, ilk 

geçici vergi döneminin istisna tutulmasının tartışma konusu olmadığını ifade ederek, bu 

konuda bir değişikliğin gündemlerinde bulunmadığını belirttiler. 

Yasa çıkmadan ödeme yapanların durumu ne olacak? 

 

 

https://www.dunya.com/konu/ak-parti
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“İhtirazli kayıtla ödenip ilerde dava açılabilir” 

Kurumlar vergisindeki yeni durum, vergi artışı yanı sıra geçerli olduğu dönemle ilgili başka 

bir tartışmaya daha sebep oldu. 2021 yılı birinci dönemine ilişkin kurumlar vergisi 

beyanname verme ve bunların ödenmesine ilişkin süreç başladı. Gelir İdaresi 

Başkanlığı’nın 2021 yılı vergi takvimine göre, Ocak, Şubat ve Mart aylarına ilişkin geçici 

vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme işlemleri 1 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında 

yapılabilecek. Gelir İdaresi, özel yazılım ve programları henüz beyanname ve ödemeler için 

açmasa da internet üzerinden doğrudan başvuru yapma ve ödeme imkanı bulunuyor. Bu 

durumda, isteyen mükellef ilk çeyreğe ilişkin beyannamesini verip ödemeyi yürürlükteki 

yüzde 20’lik oranı üzerinden yapabilecek. 

“Ek tarhiyat yapılabilir” 

Gazetemiz yazarlarından Bumin Doğrusöz, isteyen mükellefin beyannamesini şimdi 

verebileceğini, ancak yasanın 17 Mayıs’tan önce çıkması halinde, vergi dairelerinin ek 

tarhiyat yapabileceklerini söyledi. Doğrusöz, başka bir alternatif olarak da mükellefin 

kendiliğinden ek beyanname vermesinin mümkün olduğunu kaydetti. Öte yandan 

DÜNYA’ya bilgi veren vergi hukukçuları, geçici verinin ilk dönemine ilişkin beyanname verip 

yüzde 20 oranı üzerinden ödeme yapacakların, bunu ‘ihtirazi kayıtla’ 

gerçekleştirebileceklerini söylediler. Hukukçular, teklifin olduğu gibi kabul edilmesi 

durumunda, vergi artışının geriye yürütülmesi noktasında dava açılabileceğini, konunun 

Anayasa Mahkemesi’ne kadar gidebileceğini anlattılar. 

“Yatırım iklimini bozar, Türkiye’nin büyüme hedefiyle uyumlu değil” 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reformları 

Paketi’nde yatırım ve üretimi desteklemeyi temel alan bir anlayışın hakim olduğunu belirten 

ATO Başkanı Gürsel Baran, vergi oranındaki artışın yatırımları desteklemekten uzak bir 

adım olacağını söyledi. 
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Vergi artışının Türkiye’nin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyüme hedefi ne 

uygun bir gelişme olmadığını da anlatan Baran, genel vergi geliri düzeyini büyük ölçüde 

etkilemeyecek bu kararın, işletmeler açısından önemli bir yük oluşturacağını ifade etti. 

Olağanüstü bir dönemden geçildiğinin altını çizen Gürsel Baran, “Bu süreçte işletmeler bir 

yandan değişime ayak uydurmak, bir yandan varlıklarını devam ettirmek bir yandan da 

istihdamı korumak için çalışıyor. Bu süreçte üretim için gerekli dinamizmi kazanmak 

açısından vergi yükünün azaltılması beklenirken tam tersine artış yönünde çalışma 

yapılması yatırımcının moralini bozan bir gelişme oldu” diye konuştu. Küresel ekonomideki 

sorunlara rağmen büyümeyi sürdürmek, istihdamı artırmak, enflasyonla mücadeleye devam 

etmek ve nihayetinde makroekonomik istikrarı güçlendirmenin yollarından birinin de vergi 

politikaları olduğunun altını çizen Baran, “Vergi oranlarının, yatırımı teşvik ederken kayıt 

dışılığı azaltacak ve üretim ve istihdamı artacak şekilde düzenlenmesi gereklidir. Bunun da 

yolu vergi oranlarını düşürmektir” dedi. 

Baran, vergilendirme dönemi başlamışken yapılacak artışın, yatırım planlamasını önceden 

yapan yatırımcılar için moral bozucu bir gelişme olduğunu, bunun yabancı yatırımcı için de 

caydırıcı etki yapabileceğini söyledi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


