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Türkiye Çıkışlı Kaynaklı Boru Fiyatları Hala Yükselişte 

Steelorbis 

Geçtiğimiz hafta Türkiye kaynaklı boru piyasasında ihracat pazarlarından gelen talep güçlü 

seyretti ve fiyatlar daha da arttı. Öte yandan yerel piyasadaki talep Corona virüsünden 

dolayı uygulanacak yeni karantina önlemleri nedeniyle daha da düştü. Satışlar Ramazan 

ayı ve uygulanacak karantina nedeniyle çok düşük seviyelerde yer aldı. Yine de Türk boru 

üreticileri hammadde fiyatlarındaki artışları hemen tekliflerine yansıtmak yerine, fiyatlarını 

üretim dolulukları yükseldiğinde artırmayı tercih ettikleri için fiyatlar yükselmeye devam etti. 

Fiyatlar geçtiğimiz haftaya kıyasla 30$/mt artışla iç piyasa için 1.020-1.040$/mt fabrika 

çıkışı bandında ve dış pazarlar için 1.030-1.050$/mt FOB aralığında yer alıyor. 

Bir üretici, “Türkiye’de sıcak sac fiyatları 1.020-1.050$/mt fabrika çıkışı aralığında yer alıyor 

ve Çin’de ihracat vergisi iadesinin kaldırılmasıyla piyasa sıcak sac fiyatlarının artmasını 

bekliyor. Mevcut boru fiyatlarına bakıldığında, yeni artışlar görülebilir. Ancak ani artışlar 

yapmak istemiyoruz, fiyatlarımızı üretim maliyetleri ve hammadde stok seviyelerine göre 

ayarlıyoruz,” dedi. 

** Söz konusu fiyatlar EN10219 standardına uygun S235 kalite sıcak sacdan üretilmiş 2-4 

mm et kalınlığına sahip ERW boru ve kutu profil için teorik ağırlık bazındadır. 
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Türkiye Spot Piyasasında Yassı Mamul Fiyatları Arttı, Talep Az 

Steelorbis 

Geçtiğimiz hafta Türkiye spot yassı mamul piyasasında alımlar düşerken, fiyatlar haftalık 

bazda hafifçe yükseldi. Alımların, devam eden Ramazan ayı ve açıklanan karantina 

önlemleri nedeniyle son derece düşük olduğu bildirildi. Piyasa oyuncuları talebin Mayıs 

ayının ortasına kadar artmayacağını tahmin ediyor. 

Öte yandan, finansal görünüm şimdilik olumsuz seyrederken alıcılar mevcut fiyat 

seviyelerini son derece yüksek olarak değerlendiriyor. Spot piyasadaki stoklar daha önce 

olduğu gibi düşük seviyelerde yer almaya devam ediyor ve yakın zamanda arzın büyük 

ölçüde artmayacağı öngörülüyor. SteelOrbis’e konuşan bir tüccar, “Alıcılar ve tüccarlar 

temkinli davranarak düşük stok seviyelerine rağmen alım yapmak için acele etmiyor. 

Üreticilerin fiyatları güçlü seyrettiği sürece indirim yapamayız. Artık fiyatlar talepten 

bağımsız hareket ediyor,” ifadelerini kullandı. Bazı kaynaklar talebin Ramazan Bayramı’nın 

ardından hafifçe artmasını bekliyor, ancak bu piyasa koşullarında tahmin yürütmenin zor 

olduğunu belirtiyor. 

Spot piyasada asitli sac fiyatları haftalık 20$/mt ve sıcak sac fiyatları 10$/mt artış 

gösterirken, soğuk sac fiyatları haftalık bazda değişim göstermedi. 

Ürün 

Fiyat ($/mt) 

Ereğli Gebze 

2-12 mm sıcak sac 1.010-1.080 1.070-1.090 

1,5 mm sıcak sac 1.090-1.110 1.080-1.110 

3-12 mm asitlenmiş sıcak sac 1.150-1.170 1.160-1.190 

0,6 mm soğuk sac 1.350-1.360 1.350-1.370 

0,7-2 mm soğuk sac 1.400-1.410 1.400-1.420 
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BDT Çıkışlı Sıcak Sac Fiyatları Yeni Teklifler ve Satışlarda Arttı 

Steelorbis 

Türkiye, çoğu BDT merkezli sıcak sac satıcısı için ana ihracat rotalarından biri 

olarak kalmaya devam etti. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Rusya 

merkezli MMK yakın zaman önce 20.000 mt sıcak sacı Haziran üretimli olmak 

üzere 1.030$/mt CFR seviyesinden sattı. Şirketin yeni teklifleri ise 1.050$/mt 

CFR seviyesinde yer alıyor. Bir diğer Rus tedarikçi NLMK’nin yaklaşık 

1.040$/mt CFR ve üstünden satış yapmayı hedeflediği belirtilirken, henüz bir 

satış duyulmadı. Aynı zamanda, Ukraynalı Metinvest küçük rulolar için, geçen 

hafta 990-1.000$/mt CFR aralığından yapılan satışlara kıyasla 1.030$/mt CFR 

seviyesinden teklif veriyor. 

Severstal çoğunlukla, diğer rotalara kıyasla daha fazla kâr elde edebileceği 

AB’ye satış yapmaya odaklanmaya devam ediyor. Diğer BDT merkezli 

üreticilere kıyasla en düşük antidamping vergisine tabi olan Severstal, 1.120-

1.140$/mt FOB Baltık Denizi aralığından teklif verebiliyor ve AB’nin kuzeyine 

küçük tonajlı satışlar yapabiliyor. SteelOrbis’e konuşan bir piyasa kaynağı, 

“Avrupa’da yerel fiyatlar her hafta artıyor ve arz hala sınırlı. Dolayısıyla, 

Severstal’ın uzak rotalara satış yapmasına gerek yok,” ifadelerini kullandı. 

 

Türkiye Sıcak Sac Piyasasında Yükseliş Beklentisi Hakim 

Steelorbis 

Türkiye sıcak sac piyasasında yükseliş beklentileri devam ediyor, ancak başlıca tedarikçiler 

özellikle Çin’in ihracat vergisi iadesini kaldırmasının ardından net bir fiyat belirtmek 

istemiyor. Çin ve BDT’nin önümüzdeki hafta Mayıs tatili nedeniyle piyasadan çekilecek 

olması nedeniyle çok belirsizlik var. 
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Türkiye yerel piyasasında sıcak sac üreticileri resmi olarak teklif vermeyi durdurmuş gibi 

görünürken, fiyatların çoğunlukla artması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta 1.030-1.050$/mt 

fabrika çıkışı aralığından teklif verilirken, bu hafta birçok piyasa kaynağı, üreticilerin 

gösterge hedef fiyatlarının 1.060-1.070$/mt fabrika çıkışı aralığında yer aldığını bildirdi. 

Bazı üreticiler 1.070-1.110$/mt fabrika çıkışı aralığında fiyat beklentisi olduğunu belirtse de, 

bu fiyatlar aşırı yüksek olarak değerlendirildi. Türkiye’den dış piyasalara verilen sıcak sac 

teklifleri ise 10$/mt artışla 1.030-1.050$/mt FOB bandında yer alıyor ve bu aralıktan AB’nin 

kuzeyine küçük tonajlı satışlar yapıldı.  

İthalat segmentinde ise, daha önce bildirildiği üzere, Rusya merkezli MMK en az 20.000 mt 

sıcak sacı 1.030$/mt CFR seviyesinde sattı ve daha sonra tekliflerini 1.050$/mt CFR 

seviyesine yükseltti. Karşı tekliflerin 1.035-1.040$/mt CFR aralığında yer aldığı bildirildi 

ancak üretici henüz bu bilgiyi onaylamadı. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Rusya 

merkezli OMK Türkiye’ye Temmuz sevkiyatlı olmak üzere 1.035$/mt CFR seviyesinden 

teklif vermeye başladı. Ukrayna merkezli Metinvest’in son fiyatları 1.030$/mt CFR 

seviyesinde yer alırken, bazı kaynaklar tedarikçinin görüşmelerini şimdilik ertelediğini 

belirtti. Bir kaynak, “BDT çıkışlı fiyatlar tatilin biteceği dönem olan Mayıs ayının ortasına 

yakın belli olacak. Ayrıca, Çin’de özellikle soğuk sac ve galvanizli saca yönelik ihracat 

vergisi iadesi kesintisi konusunda, birçok belirsizlik var,” dedi. 

 

AB Sıcak Sac Piyasasında Fiyatlar Kısıtlı Arz Nedeniyle Yükseldi 

Steelorbis 

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde AB’de sıcak sac fiyatları, hem yerel hem de ithalat 

pazarlarında arz eksikliğinin devam etmesi nedeniyle güçlü kaldı. Geçen haftanın sonunda, 

ArcelorMittal sıcak sac tekliflerini 1.000€/mt fabrika çıkışı seviyesine yükseltti ve ardından 

diğer üreticiler de aynısını yaptı. Satış fiyatları ise, geçen hafta kaydedilen 910-950€/mt 

fabrika çıkışı aralığına kıyasla 950-980€/mt fabrika çıkışı aralığına yükseldi. Bu kapsamda, 

İtalya’da 950-970€/mt fabrika çıkışı aralığı kabul görürken, 980$/mt fabrika çıkışı seviyesi 
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Avrupa’nın kuzeyinde yapılan bağlantılarda görüldü. Söz konusu artışın çoğu geçen hafta 

görüldü ve çoğu yerel üretici teknik sorunlar nedeniyle oldukça sınırlı miktarda arza sahip 

olduğu ya da yeniden teklif vermeden önce fiyatların daha da artmasını beklediği için son 

birkaç gündür fiyat artışı yavaşladı. SteelOrbis’e konuşan bir piyasa kaynağı, “İtalya’da 

1.000€/mt seviyesinde yer alan tekliflerden henüz bir bağlantı yapılmadı. Üreticiler teklif 

vermiyor,” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda, alıcılar yüksek fiyatlar ve oldukça uzun teslim 

süreleri nedeniyle kredi limiti oluşturma konusunda zorluk yaşıyor. Sevkiyatlar ise üçüncü 

çeyrek sonu ve sonrası için mümkün. Bir tüccara göre, en az bir üretici sıcak sac için Kasım 

ve hatta Aralık teslimli teklif veriyor. Bununla birlikte piyasa kaynakları, yıllık toplam 1,6 

milyon mt kaplamalı/galvanizli çelik kapasitesini sahip Liberty Liège-Dudelange şirketinin, 

hammadde olarak kullanmak üzere sıcak sac temin edemediği için geçen yıl yaptığı 

sözleşmeleri iptal ettiğini belirtti. Mart ayında bildirildiği üzere, ArcelorMittal, Liberty Steel’in 

en büyük mali destekçisi Greensill Capital’in çökmesiyle birlikte şirketin ekonomik sorunlar 

yaşadığına dair çıkan haberlerin ardından, Liberty Steel'in Belçika ve Lüksemburg’da yer 

alan galvanizleme hatlarına sıcak sac tedariki sağlamayı bırakmıştı. Son zamanlarda ise 

ArcelorMittal, galvanizleme hatlarına sadece ön peşin ödeme şartıyla tedarik sağlıyor. 

İthalat kısmındaysa, verilen teklifler çoğunlukla 930-950€/mt CFR ile yerel tekliflere yakın 

bir seviyede yer alıyor. İthal alımlar, verilen teklif sayısı AB’nin koruyucu önlemleri nedeniyle 

sınırlı olduğu için durgun. Önceden bildirildiği üzere, Hindistan çıkışlı sıcak sac kotası Nisan 

ayının başında dolmuştu. Bununla birlikte, Avrupa Komisyonu bu hafta, Türkiye çıkışlı sıcak 

sacdan önceden açıklanan geçici antidamping vergisine kıyasla biraz daha düşük bir 

antidamping vergisi alınacağını açıkladı. Piyasa kaynakları, Türkiye’nin AB’nin başlıca sıcak 

sac tedarikçilerinden biri olarak kalacağını düşünüyor. Son olarak, AB’nin hala Haziran ayı 

sonunda sona erecek koruyucu önlemlere yönelik kararını açıklaması bekleniyor. 
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ABD’de Yassı Mamul Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor 

Steelorbis 

ABD’de yassı mamul fiyatları yeniden yükseldi, kaynaklar sıcak sac fiyatlarının 1.543$/mt 

FOB fabrika çıkışı seviyesine yakında ulaşacağını söyledi. 

Sıcak sac ve soğuk sac fiyatları geçtiğimiz haftaya kıyasla 22$/mt artışla sırasıyla 1.499-

1.521$/mt FOB fabrika çıkışı ve 1.720-1.742 FOB fabrika çıkışı aralığında yer alıyor. 

Hem sıcak sac hem de soğuk sac fiyatları Mart ayının sonundan bu yana yaklaşık 88$/mt 

artış gösterdi. Söz konusu dönemde sıcak sac fiyatları 1.411-1.455$/mt FOB fabrika çıkışı 

aralığında seyrederken, soğuk sac fiyatları 1.631-1.676$/mt FOB fabrika çıkışı bandında 

yer alıyordu. 

Uzun teslimat süreleri, aşırı talep ve pazarın ihtiyaçlarını karşılayamayan üretim, fiyatlarda 

süregelen artışların nedenleri olmaya devam etti. 

Bir kaynak, “Beklediğimiz üzere önümüzdeki ay hurda fiyatları yeniden yükselirse, Mayıs 

ayında ek artışlar göreceğimizi tahmin ediyoruz,” dedi. 

 

Avrupa Birliği, Sıcak Yassıda Nihai Vergi Oranlarını Belirledi 

ÇİB 

Avrupa Birliği tarafından ülkemiz menşeli sıcak yassı ithalatına karşı 14 Mayıs 2020 

tarihinden bu yana bir anti-damping soruşturması yürütülmekte ve 08 Ocak 2021 tarihinden 

bu yana da geçici vergi marjları uygulanmaktadır. 

AB Komisyonunun 23 Nisan 2021 tarihli bildiriminde Türkiye'den yapılan sıcak yassı 

ithalatına karşı nihai anti-damping vergisi uygulanmasına karar verildiği ifade edilmektedir. 

Bu kapsamda ise Türk firmalara yüzde 4,9 ila yüzde 7,3 aralığında vergi oranları 

hesaplandığı belirtilmektedir.İlgili bildiri için: 

http://immibhaber.immibhaber.org/assets/cf16/lvykpnh1637548018097853154.pdf 

http://immibhaber.immibhaber.org/assets/cf16/lvykpnh1637548018097853154.pdf
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EUROMETAL: Avrupa’da Arz Açığı ve Yüksek Çelik Üretim Marjları 

Devam Edecek 

Kallanish 

Eurometal’in yaptığı bir sunumda, Avrupa iç piyasasındaki çelik arz sıkıntısının en azından 

bu yılın geri kalanında devam edeceğini açıkladığı ve Avrupa çelik üreticileri için marjların 

şu anda rekor seviyelerde olduğunu belirttiği aktarılıyor. 

Eurometal’in, Avrupa iç arzının 2019 yılından bu yana reel tüketim seviyelerinin altında 

olduğunu söylediği ve 2020 yılında reel tüketimin 141 milyon tona ulaşarak, piyasa arzının 

10 mt üzerinde gerçekleştiği ifade ediliyor. Bu yıl, yerel arz kıtlığının devam etmesi ve reel 

tüketimin yurt içi arzının yaklaşık 3 milyon ton üzerinde olması bekleniyor. 

Bununla birlikte, koruma önlemlerinin getirildiği 2018'den bu yana ithalatın da düşmeye 

devam ettiğini ifade eden Eurometal’in, 2020 yılında ithalatın AB pazar payının 2018'de 

hesaplanan % 22,5'ten % 20'nin altına düştüğünü tahmin ettiği bildiriliyor. 

2020'nin ortalarından bu yana, AB çelik pazarının, arz boşluklarının, düşük stok 

seviyelerinin ve uzayan teslim sürelerinin, 20 Temmuz ile 21 Nisan arasında % 125 artışla 

yükselen çelik fiyatlarını tetiklediği mükemmel bir satıcı pazarı olduğunu söyleyen 

Eurometal’in, ayrıca, Avrupa çelik üreticileri için marjların rekor seviyelerde olduğuna dikkat 

çektiği ifade ediliyor. 

 

Avrupa Parlamentosu, İngiltere İle Ticaret Anlaşmasını Onayladı 

Bloomberght 

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere arasında Brexit sonrası 

dönemde ticari ilişkileri belirleyecek anlaşmaya onay verdi. Brüksel'de gerçekleştirilen 

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, AB ve İngiltere arasındaki ticaret ve iş 

birliği anlaşması görüşüldü. AP milletvekilleri, AB ve İngiltere arasında gelecekteki 
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ekonomik ve ticari ilişkileri belirleyecek anlaşmayı 660 "Evet", 5 "Hayır" ve 32 "Çekimser" 

oyla kabul etti. 

Ticaret anlaşması hakkında 

*Anlaşmaya göre, AB ve İngiltere menşe kurallarına uyan mallara gümrük vergisi ve kota 

uygulamayacak. 

*Taraflar, çevreyi koruyacak ve iklim değişimi ile mücadeleye öncelik verecek. Sosyal 

haklar ve işçi hakları gözetilecek. 

*Bağlayıcı bir uzlaşmazlık çözüm mekanizması ile rekabetin adil ve eşit şartlar altında 

gerçekleşmesi sağlanacak. 

*AB ve İngiltere kara sularındaki balık stoku ortak yönetilecek. İngiltere, balıkçılık 

aktivitelerini geliştirebilecek. Avrupalı balıkçıların faaliyetleri devam edecek. 

*Taraflar, ulaşım alanında adil biçimde rekabet edecek. 

*AB ve İngiltere vatandaşlarının sosyal güvenlik hakları koordine edilecek. 

*Özellikle sınır ötesi suç ve teröre karşı emniyet ve adli iş birliği çerçevesi kurulacak. 

*AB ve İngiltere arasında ortak konsey kurularak anlaşmanın nasıl yorumlanacağı ve yerine 

getirileceği belirlenecek. 

Brexit süreci 

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da 

yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı. 

AB'den ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı 

müzakereler yürüttü. Taraflar, aralık ayında 1 Ocak'tan itibaren gümrük vergisi ve kota 

olmadan ticareti sürdürecek anlaşma konusunda uzlaşı sağlamıştı. 

Bu süreçte AP onayı alınmayan anlaşma 1 Ocak'ta geçici olarak yürürlüğe girmişti. 
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AP'deki siyasi partilerin grup başkanları İngiltere tarafının Brexit ayrılık anlaşmasını tam 

anlamıyla uygulamadığı gerekçesiyle bu anlaşmanın onaylanmasını uzun süre Genel Kurul 

gündemine almamıştı. 

 

MMK Metalurji Ham Çelik Ve Sıcak Sac Üretimini Eylül’de Yeniden 

Başlatmayı Planlıyor 

Steelorbis 

Rusya’nın en büyük yassı mamul üreticilerinden MMK Group, İskenderun’daki sıcak sac 

hattını yeniden başlatacak. 

Söz konusu tesisin faaliyetleri uzun zaman önce durdurulmuştu. Söz konusu açıklama 

şirketin Genel Müdürü Pavel Şilyaev’den geldi. Daha önce de çoğu kez çeşitli basın 

organlarında, faaliyetlerin yeniden başlatılacağına dair söylentiler yer almıştı. 

Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, şirket, İskenderun’da yer alan, MMK Metalurji’nin yıllık 

2 milyon mt kapasiteli sıcak sac hattında üretime yeniden başlayacak. Tesis, üretim maliyeti 

ve satış geliri arasındaki dengesizlik sebebiyle açıldıktan iki sene sonra Aralık 2012’de 

faaliyetlerini durdurmuştu. Sıcak sac hattını durdurunca kaplamalı sac üretimine ve satışına 

odaklanan şirket, Türkiye’deki önemli haddecilerden ve ihracat oyuncularından biri olmuştu. 

MMK Metalurji’nin için haddeleme faaliyetlerinde kullanılan sıcak haddelenmiş sac, 

çoğunlukla Rusya’daki ana şirketten tedarik edilirken, gerektiği takdirde zaman zaman yerel 

ve alternatif ihracat kaynaklarından temin ediliyordu. 

MMK Metalurji’nin sıcak sac hattının bu yıl Eylül ayında yeniden faaliyete girmesi 

bekleniyor. MMK’nın Genel Müdürü, “Sıcak haddeleme faaliyetlerimizi yeniden başlatma 

kararı aldık. Elektrik ark ocaklarımızın yeniden devreye alınmasına yönelik çalışmalarımızı 

da başlattık. Hammadde alımı, iş gücü ve sermayeye yönelik net bir planlamamız var. 

Planlamamıza göre, yaklaşık 4-4,5 ay içinde Türkiye’deki tesisimizde sıcak haddeleme 

faaliyetlerimize başlayacağız.” açıklamasını yaptı. Piyasa kaynakları, şirketin sıcak sac 

hattına yönelik aldığı kararı, yassı mamul piyasasında yaşanan mevcut patlama göz önüne 
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alındığında olumlu buluyor. Özellikle, Türkiye’deki sıcak sac fiyatları 1.050$/mt fabrika çıkışı 

seviyesine yaklaşmış durumda ve daha da artması bekleniyor. Ayrıca, bilhassa AB olmak 

üzere, Türkiye çıkışlı kaplamalı sac talebi iyi durumda. 

 

Çeklerin İbraz Sürelerine Erteleme 

ÇİB 

30 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yer alan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında ülke 

genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak çeklerin ibraz süreleri uzatıldı. 

*İbraz süresinin son günü 30/04/2021 ile 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında 

isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemeyecek. 1/6/2021 tarihinden sonra, 

kalan ibraz süresi içerisinde ibraz edilebilecek. 

*30/4/2021 ile 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine 

dayalı alacaklar hakkında, bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak, ihtiyati 

haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler durdurulacak. 

*10/12/2003 tarihli ve 5028 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol Kanunu kapsamına giren 

kamu idareleri kamu hukukundan veya özel hukukta doğan alacakları hakkında 30/4/2021 

ila 31/5/2021 (bu tarih dahil) tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatamayacak. 

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Kanuna 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-10.pdf adresinden erişim 

sağlanmaktadır. 

 

 

 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-10.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-10.pdf
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İşten Çıkarma Yasağı 30 Haziran’a Uzatıldı 

Bloomberght 

Yapılan bu düzenlemeyle birlikte bir süre önce uzatılan, kısa çalışma ödeneği desteği ile 

işten çıkarma yasağının süresi de eşitlenmiş oldu. 

Kamuoyunda işten çıkarma yasağı olarak bilinen ve işverenin iş akdini feshetmesini 

yasaklayan, 4857 sayılı İş Kanunun geçici 10. Maddesinin birinci ve ikinci fıkrasındaki 

süreler 30 Haziran 2021’e uzatıldı. 

Süresi uzatılan maddeler belirli durumlar haricinde iş sözleşmesinin feshedilmesini 

yasaklarken, bu süre zarfında ücretsiz izne ayırma hakkı da veriyordu. 

Yapılan bu düzenlemeyle birlikte bir süre önce uzatılan, kısa çalışma ödeneği desteği ile 

işten çıkarma yasağının süresi de eşitlenmiş oldu. Geçen hafta yayınlanan Cumhurbaşkanı 

kararı ile süresi Mart ayına sona eren kısa çalışma ödeneği desteği 30 Haziran’a 

uzatılmıştı. 

Süresi uzatılan madde şöyle: 

4857 Sayılı Kanunun Geçici 10.maddesi 

Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet 

sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin 

birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak 

ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet 

sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve 

faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım 

işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez. 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren 

işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne 

ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez. 

 


