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Türkiye’nin Boyuna Kaynaklı Çelik Boru ve Profil İhracatı Ocak-Mayıs 

Döneminde %46 Arttı 

Steelorbis 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Mayıs ayında 

Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %70,6 ve yıllık %121,7 artışla 

155.087 mt oldu. Bu ihracatın değeri ise Nisan ayına kıyasla %64,4 ve yıllık bazda %225,6 

artışla 139,64 milyon $ seviyesinde kaydedildi. 

 

Ocak-Mayıs döneminde, Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %46 

artarak 634.952 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %86,6 artarak 514,93 milyon $ 

seviyesinde kaydedildi. 

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı 

yaptığı ülke 102.068 mt ile yıllık %258,41 artış kaydeden İngiltere oldu. İngiltere’yi 88.880 

mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden Irak ve 82.363 mt ithalat yapan Romanya 

takip etti. 
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Türkiye'nin bu yılın ilk beş ayında en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı 

başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır: 

Ülke Miktar (mt) 
Ocak-
Mayıs 
2021 

Ocak-
Mayıs 
2020 

Yıllık 
değişim 

(%) 
May.21 May.20 

Yıllık 
değişim 

(%) 

İngiltere 102.068 28.478 258,41 31.677 5.316 495,88 

Irak 88.880 53.918 64,84 9.111 18.508 -50,77 

Romanya 82.363 75.540 9,03 15.131 - - 

Belçika 64.947 35.880 81,01 23.408 11.259 107,9 

İrlanda 29.847 6.178 383,12 13.101 1.488 780,44 

İsrail 27.635 38.481 -28,19 3.932 5.766 -31,81 

Almanya 26.920 18.572 44,95 6.576 2.764 137,92 

İtalya 20.377 14.983 36 4.242 2.271 86,79 

Gürcistan 19.970 20.594 -3,03 3.931 3.130 25,59 

Kanada 17.558 9.669 81,59 5.121 2.078 146,44 

 

MMK Türkiye’deki Elektrikli Ark Ocaklı Tesisinde Test Üretime Resmen 

Başladı 

Steelorbis 

Rus MMK, Türkiye’de bulunun MMK Metalurji’nin, olumsuz piyasa koşulları nedeniyle 2012 

yılında faaliyetlerini durdurduğu çelikhanesinde faaliyetlere yeniden başladığını resmen 

duyurdu. 

Şirketin, şu an elektrikli ark ocağında test üretimin ilk aşamasını uyguladığı ve ticari üretime 

de kısa bir süre içerisinde başlamasının beklendiği belirtildi. 

MMK’nın CEO’su Pavel Shilyaev elektrikli ark ocağında uygulanan testlere ilişkin, “MMK 

Metalurji’de üretime yeniden başlayabilmek için yaklaşık 40 milyon $ yatırım yaptık. Sıcak 

üretim hattımızı yeniden başlattıktan ve tam kapasite kullanım oranına ulaştıktan sonra 

yıllık yaklaşık 2 milyon mt sıcak sac üretmeyi planlıyoruz. Bu sayede, MMK Metalurji’nin 

AVFÖK’ü önemli ölçüde artış gösterecek,” dedi. 
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Şirketin ayrıca, iç piyasada sıcak sac satışlarına çoktan başladığı belirtildi. Piyasa 

kaynakları, MMK Metalurji’nin, 30.000 mt olarak belirlenen Eylül ayı üretiminin neredeyse 

tamamını sattığını ifade etti. Tesisin bu yıl içerisinde 200.000-260.000 mt sıcak sac 

üretmesi ve önümüzdeki yıl tam kapasite kullanımına çıkması bekleniyor. 

MMK Metalurji’nin piyasaya geri dönmesinin Türkiye piyasasında önemli değişimlere yol 

açacağı düşünülüyor. Rusya merkezli şirket, geçtiğimiz yıllarda önemli bir sıcak sac 

ithalatçısı olmuştu ve ana şirketinden alım yapmıştı. Piyasa oyuncuları, şirketin kaplamalı 

çelik ihracatına ve genel piyasa koşullarına bağlı olarak aylık ortalama 40.000-80.000 mt 

alımı yapacağını tahmin ediyor. Kapasite kullanımının kademeli olarak artırılmasıyla birlikte 

üretimde herhangi bir sorun çıkmaması halinde, MMK Metalurji’nin ithalatı azaltıp sıcak sac 

satışını kendisinin yapması bekleniyor. Böylelikle holding şirket MMK’nın dış piyasalara 

satabileceğini ek sıcak sac hacmi olacak. 

Bir tüccar SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Bir taraftan, Rusya ihracata vergi getirdiği için 

ihracatı önümüzdeki aylarda azalacak. Diğer taraftan, üreticiler iç piyasa tamamen dolduğu 

için iç piyasaya daha fazla tonaj kaydıramayacak. Bu nedenle, her türlü ihracat yapmaları 

gerekecek. MMK, sıcak sac üretimi bakımından Rusya’da lider,” şeklinde konuştu. 

 

Türkiye İthal Sıcak Sac Alımları Yaptı Fakat Piyasadakiler Genel Olarak 

Temkinli 

Steelorbis 

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Türkiye sıcak sac piyasasında alıcıların ilgisizliği ile 

ülkede ekonomik ve ödeme konularındaki sorunların devam etmesi nedeniyle ticaret 

durgundu. Buna ek olarak, tatil dönemi yaklaşıyor ve çoğu piyasa kaynağı önümüzdeki 

hafta ticaretin önemli oranda yavaşlamasını bekliyor. Ancak, cazip fiyatlar nedeniyle bazı 

ithal alımlar yapıldı. 

Böylece, yerel üreticiler iç piyasaya verdikleri sıcak sac fiyatlarını tedarikçiye göre değişmek 

üzere 20-30$/mt düşürerek yaklaşık 1.030-1.050$/mt fabrika çıkışı aralığına indirdi. Yine 
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de, alıcılar tarafından nispeten az sayıda verilen karşı teklifler bu fiyatın yaklaşık 10-20$/mt 

altında yer alıyor. Bir tüccar, “Stok seviyeleri genel olarak düşük olsa da, bugünlerde kimse 

stoklarını yenilemek istemiyor. Alıcılar fiyatların düştüğünü gördü ve daha sonra zarar 

etmemek için şu anda bekliyor,” şeklinde konuştu. Bazı piyasa kaynakları, dış piyasalara 

verilen sıcak sac tekliflerinin ise Ekim sevkiyatlı olmak üzere 1.060-1.080$/mt FOB 

aralığında yer alırken, 10$/mt daha düşük fiyattan da bağlantılar yapılabileceğini ifade etti. 

İthalat segmentinde, Hindistan’dan yaklaşık 30.000 mt sıcak sac alındığı belirtildi. Piyasa 

kaynaklarına göre, tüccar bu bağlantıyı yaklaşık 940$/mt CFR seviyesinden 

gerçekleştirirken, finansman masrafları göz önüne alındığında Türkiye’ye yapılan satışların 

960-965$/mt CFR aralığında yer aldığı tahmin ediliyor. 

Resmi teklifleri 950$/mt CFR seviyesinde yer alan Rusya merkezli MMK, Türkiye’ye 

yaklaşık 40.000 mt sıcak sacı 945-950$/mt CFR aralığından sattı. Piyasa kaynaklarına 

göre, NLMK ise sınırlı miktardaki arzını en az yaklaşık 20-25$/mt navlun ücretiyle birlikte 

950$/mt FOB veya üstünden satmayı hedefliyor. 

Bu hafta Ukraynalı Metinvest, Türkiye’ye verdiği sıcak sac tekliflerini ürünün ağırlığına göre 

değişmek üzere 955-965$/mt CFR aralığından açıkladı. Tedarikçinin alıcılarla aktif bir 

şekilde pazarlık yaptığı söylenirken, bazıları 950$/mt CFR seviyesinden halihazırda birkaç 

bağlantı yapıldığını ifade etti. Üreticinin Türkiye’ye verdiği fiyatlar haftalık bazda 5$/mt 

düşüş gösterdi. 

 

AB Piyasasında Yerel Sıcak Sac Fiyatları Daha Da Zayıflarken, Rekabetçi 

Teklifler Ortaya Çıktı 

Steelorbis 

Piyasa kaynaklarından edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta, AB piyasasında yerel sıcak 

sac fiyatlarının daha da düşmesine rağmen, piyasanın durumunda önemli bir değişiklik 

yaşanmadı. Bağlantı fiyatları 1.080-1.170€/mt fabrika çıkışı aralığına gerilerken, İtalya iç 
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piyasasında kabul görebilir fiyat seviyesi 1.080-1.150€/mt fabrika çıkışı aralığında ve 

Avrupa’nın kuzeyinde ise çoğunlukla 1.130-1.170€/mt fabrika çıkışı aralığında yer aldı. 

Piyasa kaynakları, İtalyan üreticilerden birinin sıcak sac tekliflerinin 1.080-1.100€/mt fabrika 

çıkışı aralığında yer aldığını söyledi. Geçtiğimiz hafta, fiyatlar ortalama 15€/mt düşmüş olsa 

da piyasa kaynaklarının büyük bir çoğunluğu, bu durumun aşağı yönlü bir trende 

dönüşeceğini düşünmüyor. Alıcılar, yeterli stok, yüksek fiyatlar, kredi limitleri, uzun teslimat 

süreleri ve talepte mevsime bağlı görülen yavaşlama nedeniyle alımlarını azaltırken, 

üreticilerin siparişleri hala dolu ve arz da kısıtlı. 

Öte yandan, özellikle Güney Avrupa’ya bazı rekabetçi teklifler verildiği öğrenildi. 

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Hint tedarikçiler, üçüncü çeyrek kotalarını ilk 

günden doldurmuş, Temmuz-Eylül aylarında gönderim yapılacak ek tonajların %25 vergiye 

tabi tutulacağı belirtilmişti. Buna rağmen, Hindistan’dan verilen teklifler rekabetçi olmaya 

devam edebilir. 

SteelOrbis’in piyasa kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Hindistan çıkışlı sıcak sac 

teklifleri şu an 1.000€/mt CFR Güney Avrupa seviyesinin “çok daha” altında yer alıyor. 

Ancak, SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, AB, Hindistan’dan ithal sıcak saca 

yönelik antidamping soruşturması başlatmaya hazırlanıyor. Ayrıca, Japonya çıkışlı sıcak 

sac teklifleri Eylül ayı sevkiyatlı olmak üzere 1.020€/mt CFR seviyesinde yer alıyor. Türk 

tedarikçiler, antidamping vergisi dahil olmak üzere 960€/mt CFR İtalya seviyesinden teklif 

veriyor. Bununla birlikte, Rusya merkezli Severstal’in Güney Avrupa’ya verdiği teklifleri 

1.100$/mt’dan 1.040$/mt FOB seviyesine çektiği bildirildi. 
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ABD Federal Temyiz Mahkemesi CIT’in Türkiye’ye Uygulanan 232. Madde 

Vergilerine Yönelik Kararını İptal Etti  

Steelorbis 

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump’ın Türkiye’den ithal çelik 

ürünlerine yönelik 232. Madde vergilerini, %25’ten %50’ye çıkarma yetkisi olmadığına 

hükmeden kararı ikiye bir oyla iptal etti. 

Mahkeme, ulusal güvenlik endişelerine dayanarak vergi oranlarını düzenlemek dahil olmak 

üzere 232. Madde uyarınca karar alabilmeye yönelik Başkan'a geniş yetki tanıdı. Mahkeme 

ayrıca, Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı ilk raporda, Türkiye’nin çelik ithalatında önemli bir 

kaynak olmasından dolayı vergi artırımının göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat 

çekti ve bunu yapmak için “mantıklı dayanak” olduğuna hükmetti. 

Mahkeme’den yapılan açıklamada, “Başkan, [ABD Ticaret Bakanlığı’nın] ulusal güvenliğe 

yönelik bulgularının dışında hareket etmedi. Aslında, Başkan, bakanlığın vurguladığı hedef 

kapasite kullanım oranına yönelik bulgulara özellikle bağlı kaldı. Başkanlık makamının, 

bakanlıkça ulusal güvenliği tehdit eden yeni bulguları içeren yeni rapor sunmadan 

başlangıçta alınan kararları değiştirme yetkisiyle ilgili diğer sorunları ortaya koyacak 

koşullar ele alınmayacaktır,” ifadeleri kullanıldı. 

Karşıt görüş olarak, Yargıç Jimmie Reyna, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin (CIT) 

ilk kararına onay verdi ve “Kongre’nin 232. Madde uyarınca Başkan’a verdiği takdir yetkisi 

aşılmıştır,” şeklinde konuştu. 

Türk çelik ithalatçılarının, davanın yeniden görülmesi için dilekçe vermek amacıyla 45 

günleri bulunuyor. Aksi takdirde, kararın incelenmesi için 90 gün içerisinde Yüksek 

Mahkeme’ye dilekçe vermeleri gerekiyor. İthalatçılar, vergi artırımı kararını temyize 

götürmüş ve geçtiğimiz yıl CIT, Trump’ın hem 232. Madde’nin zaman hükmünü hem de 

ithalatçıların kanunların önündeki eşitlik haklarını ithal ettiğine hükmetmişti. 
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Vergi Usulu Kanunu Tebliğiyle Bildirim Zorunluluğu Düzenlemesi 

Bloomberght 

Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi kaçakçılığı ile 

mücadele kapsamında bildirim zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamı ve bildirimlerin 

usul ve esasları belirlendi. Düzenlemeye göre şirketlerin "gerçek faydalanıcı bilgisi verme" 

yükümlülüğü 1 Ağustos'ta başlayacak. 

Şirketlerin, "teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai 

nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişileri" ifade eden "gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimi" 

verme yükümlülüğü 1 Ağustos'ta başlayacak. 

Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile gerçek faydalanıcı olarak 

tanımlanan tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde 

bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişilere bildirim 

zorunluluğu getirildi. 

Bildirim yapma yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek faydalanıcı 

bilgisini vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirecekler. 

Kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan diğer mükellefler ile diğer kişiler gerçek 

faydalanıcı bilgisini her yılın Ağustos ayı sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığına bir form 

ile elektronik ortamda bildirmek zorunda olacaklar. 

Bildirim zorunluluğu getirilen gerçek faydalanıcılar, arasında bildirim verme süresinin 

başladığı 1 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla faal olan kurumlar vergisi mükellefleri, kollektif 

şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite 

ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye’de 

yönetim merkezi olan veya Türkiye’de mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust 

ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcileri sayıldı. 

Bankalar, finans şirketleri ve kripto Borsalara bilgi verme zorunluluğu 5549 Sayılı Suç 

Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasında yükümlü sayılan 

bankalar ve diğer birçok farklı nitelikteki finans kuruluşlarıyla birlikte kripto varlık hizmet 

https://www.bloomberght.com/borsa
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sağlayıcıları da Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından talep edildiğinde müşterileri tarafından 

gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini Başkanlığa bildirmek zorunda olacak. 

Merkezi yurtdışında bulunan yükümlünün şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri 

bağlı birimleri de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından talep edildiğinde müşterileri tarafından 

gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini Başkanlığa bildirmek zorundadır. 

Cezai yaptırım da düzenlendi 

Tebliğ ile bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan 

mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili ceza hükümlerinin 

uygulanacağı belirtildi. Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimine konu edilen bilgilerin mükellefler 

tarafından, bildirimin verildiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren 5 yıl süreyle 

saklanması gerekiyor. 

Tebliğe eklenen geçici maddeye göre, tüm mükellefler ile diğer kişiler, en geç 31 Ağustos'a 

kadar gerçek faydalanıcı bilgisini elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına bildirecekler. 

 

Ekonomiye İlişkin Düzenlemeleri İçeren Torba Kanun Teklifi Kabul Edildi 

BloombergHT 

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 

kabul edildiği duyuruldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilen 

değişikliklere göre, asgari ücret desteği, kambiyo mevzuatı, gümrük kanunu ve imar 

mevzuatı gibi alanlarda düzenlemeler yapıldı. 

Asgari ücret desteği sürecekKomisyonun kararına göre, işverenlerin işgücü maliyetlerini 

düşürerek istihdamı korumaları ve artırmalarını desteklemek amacıyla 2016 yılından 2020 

yılı sonuna kadar sağlanan asgari ücret desteği sürdürülecek. 

2021 yılında da istihdamı desteklemek için işgücü maliyetlerini azaltmak üzere, sektör 

ayırımı yapılmaksızın, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonun'dan karşılanacak şekilde, 
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işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira 

asgari ücret desteği sağlanacak. 

Diğer bir düzenlemeye göre ise, güvenlik korucularının aylık ücretlerinin, asgari ücretin 

altına düşmesi halinde aradaki fark tazminat olarak ödenecek. 

Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nda 

yapılan düzenleme 

Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununda 

yapılan değişiklikle, bankalar dâhil muhtelif şirketlerin çözümleme, tasfiye ve yönetimi 

konusunda ihtisas kurumu olması ve tasfiye sürecinin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi 

için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından tasfiyesine karar verilen 

şirketlerin tasfiye süreci Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yerine 

getirilecek. 

Diğer taraftan şirketlerin tasfiyesine karar verme yetkisi ile tasfiye sürecini yürütme 

yetkisinin aynı kurum bünyesinde toplanmamasının, tasfiye sürecinin daha sağlıklı bir 

şekilde yürütülmesine katkı sağlayacağı bekleniyor. 

Kambiyo mevzuatına ilişkin değişiklik 

Kambiyo mevzuatı uyarınca faaliyet gösterecek firmalara, faaliyet izni veya yetki belgesi 

verilmesi aşamasında, hem katılımcıların mali gücünün tespiti hem de piyasaya girişlerin 

kontrolü amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına ücret alma yetkisi verilecek. 

Çek yasasının olduğu torba kanun teklifi komisyonda kabul edildi 

Çek Kanunu'nda yapılan değişiklikle, karşılıksız çek düzenleme suçundan mahkum 

olanların cezalarının infazının durdurulmasına ilişkin önceki hükümde yer alan 24 Mart 2020 

tarihi, 30 Nisan 2021 olarak değiştirilmek suretiyle düzenlemeden yararlanacakların 

kapsamı genişletilirken, çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini ödemek için 

öngörülen süre 30 Haziran 2022 olarak belirlendi. Kalan kısmının 30 Haziran 2022 

tarihinden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödenmesi durumunda mahkemece, ceza 
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mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecek. 30 Haziran 

2022'ye kadar çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmemesi halinde 

alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecek. 

Hükümlü taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde ödemediği bu taksit, 

sürenin sonuna bir taksit olarak eklenecek. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği 

takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar 

verilecek. Bu düzenleme 30 Nisan 2021 tarihine kadar işlenmiş ve yargılaması devam eden 

suçlar bakımından, çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin 30 Haziran 2022 

tarihine kadar ve düzenlemede belirtilen taksitlerin süreleri içinde alacaklıya ödenmesi 

koşuluyla infaz aşamasında uygulanabilecek. 

Gümrük Kanunu’na dair düzenleme 

Gümrük Kanunu'nda yapılan değişiklikle yükümlülerin, ticaret politikası önlemlerinden 

kaçınmak için kendi beyanlarıyla eşyanın gümrük kıymetini artırmalarını müteakiben 

ödenmiş veya tahakkuk ettirilmiş vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması önlenerek, 

dünya piyasa fiyatlarından daha düşük fiyatlardan ithal edilen eşyaların gözetim uygulaması 

kapsamında izlenmesi ve ticaret politikası önlemlerinin etkisizleştirilmesinin önüne 

geçilmesi amaçlanıyor. 

İmar ve gecekondu mevzuatı 

İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve İmar 

Kanunu’nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun’un kapsamında yapılan 

uygulamalarda, umumi hizmet alanları için yapılan her türlü terk ve kesintinin, parselasyon 

planındaki düzenleme ortaklık payı kesintisinden az olması durumunda, önceki terk ve 

kesintilerin oranını parselasyon planındaki düzenleme ortaklık payı oranına tamamlayan 

fark kadar düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılabilecek. Yapılan bu kesinti tamamlayıcı 

mahiyette olup mükerrer uygulama olarak değerlendirilmeyecek. Ancak toplam kesinti oranı 

her halükarda yüzde 45'i geçemeyecek. 

Üniversitelerin ortak oldukları kooperatiflerde üye hakkı kaldırılıyor 
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Düzenlemeyle Kooperatifler Kanunu'nun, üniversitelerin ortak oldukları kooperatiflerin 

yönetim kurullarında üye bulundurabilme haklarını düzenleyen maddesi yürürlükten 

kaldırılıyor. Böylece kooperatiflerde üniversitelere yönelik bu özel uygulamadan 

vazgeçilerek üniversiteler dâhil her ortağın yönetime seçilme açısından eşit olması 

amaçlanıyor. 

Torba kanun teklifinde kabul edilen diğer maddeler 

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da yapılan değişikliğe göre, kurul başkan ve üyeleri, 

üyeliklerinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle, görevden ayrıldıkları tarihten önceki iki 

yıl içinde kanun kapsamındaki soruşturmaların konusu sektörlerde faaliyet gösteren tüzel 

kişilerde görev alamayacak ve bu nitelikteki gerçek ve tüzel kişileri kanunun uygulanmasıyla 

ilgili idari süreçlerde Kurum nezdinde temsil edemeyecek. 

Görevden ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde soruşturmada raportör olarak 

görevlendirilen meslek personeli ile bu süre içinde soruşturmayı yürüten personelin 

gözetiminden sorumlu daire başkanı ve ilgili başkan yardımcısı, Kurumdan ayrılmalarından 

itibaren iki yıl süreyle, ilgili soruşturmaların konusu olan sektörlerde faaliyet gösteren tüzel 

kişilerde görev alamayacak. 

Teklife göre, Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde 

bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik getirilen cezanın yürürlük tarihi 1 Ocak 2022 

olacak. 

Teklifle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atanmasına ilişkin hükmün, 31 

Temmuz 2021 tarihinden itibaren üç yıl daha uygulanması amaçlanırken, bu üç yıllık süre 

zarfında terör suçları bakımından yürütülen soruşturma veya kovuşturmalarda kayyım 

atanmasına karar verildiği takdirde, kayyımlık görevi Fon tarafından yerine getirilecek. 

Buna ek olarak, Türkiye İstatistik Kurumu, "özel bütçeli diğer idareler" bölümüne eklendi. 

Kovid-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yapılan değişiklikle kooperatifler 

genel kurullarını 31 Ekim 2021 tarihine kadar yapacak. 
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Teklifle gümrük hizmetleri ve kaçakçılıkla mücadele görevleri kapsamında yüksek hizmetleri 

görülenler ile olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösteren 

gümrük muhafaza personeli ödüllendirilecek. 

Buna göre, devletin ekonomik menfaatleri, doğal ve kültürel miras, çevre ve toplum sağlığı 

ile kamu güvenliğinin korunmasında yüksek hizmetleri görülenler, fiilen almakta oldukları 

aylık tutarlarının iki katından beş katına kadar, olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya 

koyarak büyük yararlıklar gösterenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının altı katından 

24 katına kadar, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri saklı 

kalmak kaydıyla para verilerek ödüllendirilebilecek. Bunlardan sözleşmeli olarak istihdam 

edilenlere verilecek ödül tutarı, aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali 

personel esas alınarak belirlenecek. Verilecek ödüllere ilişkin teklif ve değerlendirme 

işlemleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret 

Bakanlığınca müştereken hazırlanan yönetmelikle düzenlenecek. 

Engelliler Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle erişilebilirliğin sağlanabilmesi için 

yapılacak yükümlülüklerin Kovid-19 salgını sebebiyle yerine getirilememesi nedeniyle ilk 

kez denetlenerek eksikliği olduğu tespit edilenler ile daha önce süre verilenlere, 

yükümlülüklerinin maliyet ve niteliğine göre ilave süre verilebilmesine imkan tanınıyor. 

Terörle mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacıyla gözaltı sürelerinin, bazı 

suçlarla ilgili olarak yeniden düzenlenmesine ve ek gözaltı süreleri getirilmesine ilişkin 

hükümlerin uygulaması 31 Temmuz 2021'den itibaren 3 yıl uzatılacak. 

 

Yeşil Mutabakat Eylem Planına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 

Yayınlandı 

TİM 

Bugünkü Resmi Gazete’de yeşil mutabakat ile ilgili Cumhurbaşkanlığı eylem planı 

genelgesi yayımladı. 
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Genelgede, Birleşmiş Milletler çatısı altında Türkiye'nin de dahil olduğu 193 üye ülkenin oy 

birliği ile yürürlüğe giren "2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi"nin, yoksulluğa son 

verilerek refahın artırılmasının yanı sıra iklim değişikliği ile küresel mücadeleyi ekonomik ve 

sosyal açıdan kapsayıcı bir kalkınma modelinin ayrılmaz parçası haline getirmeyi 

öngördüğü belirtildi. 

Bu doğrultuda, dünyada iklim değişikliği ile mücadele politikalarının hız kazandığı, 

sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanması hedefinin, iklim değişikliğini uluslararası 

ekonomi ve ticaret politikalarının da merkezine taşındığı vurguladı. 

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB politikalarında öngörülen değişiklikler, uluslararası ticaret ve 

ekonomide meydana gelen dönüşüm ile 2023 ve kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda; 

ekonomimizin lokomotifi olan ihracatımızda rekabetçiliğimizin korunması ve geliştirilmesi, 

AB ile Gümrük Birliği kapsamında tesis edilen ileri ekonomik bütünleşme ile ülkemizin 

küresel ekonomiye ve tedarik zincirlerine sağladığı entegrasyonun güçlendirilmesi 

bakımından büyük önem arz ettiği belirtildi. 

Bu çerçevede; ülkemizin hem sürdürülebilir, kaynak-etkin ve yeşil bir ekonomiye geçişine 

katkı hem de Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngörülen değişikliklere Türkiye AB Gümrük Birliği 

kapsamında sağlanan bütünleşmeyi koruyacak ve daha da ileriye taşıyacak şekilde uyum 

sağlamasını teminen Ticaret Bakanlığı tarafından kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları 

ile iş birliği içerisinde hazırlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın Ticaret Bakanlığı’nın 

internet adresinde (www.ticaret.gov.tr) yayımlanacağı ifade edildi. 

Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nın uygulanmasını takip etmek, küresel politika gelişmeleri 

doğrultusunda çalışmaları yönlendirmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak üzere Ticaret 

Bakanlığının ilgili bakan yardımcısının başkanlığında, Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı 

ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, 

Hazine ve Maliye, Milli Eğitim, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlıklarının bakan yardımcılarının katılımıyla "Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu" tesis 

edildiği bildirildi. 

http://www.ticaret.gov.tr/
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Söz konusu Genelgeye https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210716-8.pdf 

adresinden erişim sağlanmaktadır. 

 

Finansal Yeniden Yapılandırmanın Süresi 2 Yıl Daha Uzatıldı 

TİM 

15 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de 5411 sayılı Bankacılık Kanununun geçici 32'nci 

maddesinin uygulama süresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yer aldı. 

Kanunun geçici 32. maddesine göre, Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal 

kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile bu maddede tanımlanan 

diğer finansal kuruluşlarla kredi ilişkisinde bulunan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu (BDDK) tarafından çıkarılan yönetmeliğe göre hazırlanan Çerçeve Anlaşmalarda 

belirlenen borçlular, bu kuruluşlar tarafından kullandırılmış olan kredilere ilişkin olarak 

alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama 

katkıda bulunmaya devam etmelerine imkan verilmesini sağlamak amaçlanmıştı. 

Söz konusu kurum ve kuruluşlar, dahil oldukları risk grubundaki diğer borçlularla bir bütün 

olarak veya kısmen yeniden yapılandırmaya tabi tutulabilirken, bu madde uyarınca 

yapılacak finansal yeniden yapılandırmalara ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından 

çıkarılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan Çerçeve Anlaşmalar ile belirleniyor. 

Türkiye'de finans sektöründe hizmet vermekte olan başka bankalar olmak üzere tüm 

şirketler ve finansla kuruluşlar yönetmeliklere uygun olarak hazırlanan çerçeve anlaşmalara 

bağlı olarak borçlularına yapılandırma hakkı veriliyor. Kullandırılmış olan kredilere geri 

ödeme kolaylığı sunuluyor. Kredi borcunun tamamı yapılandırma kapsamına alınabileceği 

gibi sadece bir bölümü de yapılandırma kapsamına dahil edilebiliyor. 

Söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210715-18.pdf 

adresinden erişim sağlanmaktadır. 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210716-8.pdf
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