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Türkiye’de Yüksek Talep Kaynaklı Boru Fiyatlarındaki Artışı Destekledi 

Steelorbis 

Talebin yeterli olması ve sıcak sac fiyatlarının artması, Türkiye’de yerel kaynaklı boru 

fiyatlarını destekledi ve fiyatlar önceki haftaya kıyasla 10$/mt artarak 590-610$/mt fabrika 

çıkışı aralığında yer almaya başladı. Tekliflerin çoğu Ocak üretimi için. 

Dolar-TL kurunun yüksek olması ve ekonomik belirsizliklere rağmen, alıcılar Ocak üretimi 

için stok alım yapmaya devam ediyor ve üreticiler fiyatlarını kademeli olarak yükseltiyor. 

SteelOrbis’e bilgi veren bir üretici, “Bir süredir talebin daha iyi olduğunu görüyoruz, ama 

hala fiyatlarımızı çok fazla yükseltmek konusunda acele etmiyoruz. Dolar-TL kuru rekor 

seviyelerde ve fiyatlarımızı sertçe yükseltirsek talep olumsuz etkilenebilir. Şu anda talep ve 

fiyatlar arasında iyi bir denge var ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Bu piyasa koşullarında 

hepimizi için öncelikli olan talep,” dedi. Fakat hurda fiyatlarındaki yeni artışların piyasada 

kabul görmesi, kaynaklı boru fiyatlarında yeni bir artış için sinyal olarak değerlendiriliyor. 

Başka bir üretici, “Hurda fiyatlarındaki artışı satış fiyatlarımıza yansıtmak zorundayız, ama 

ilk önce piyasadaki durumu gözlemlemeliyiz. Bazen talebe zarar vermemek beklememiz 

gerekiyor, ama bu sırada hammadde fiyatları düşmeye başlıyor ve sadece maliyetlerimizin 

artmasıyla kalıyoruz,” şeklinde konuştu. 

İhracat tarafında da Türkiye çıkışlı kaynaklı boru için talep orta seviyelerde ve fiyatlar 

10$/mt artarak 570-590$/mt FOB aralığında yer almaya başladı. 

** 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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Çin Çıkışlı Çelik Boru Fiyatları Yatay Seyretti  

Steelorbis 

11 Kasım tarihinde sona eren haftada, Çin’den dış piyasalara verilen çelik boru fiyatları 

yatay seyretti. Şu sıralar Çinli tedarikçilerin Ocak ayının başında sevk edilmek üzere ihracat 

piyasalarına verdikleri API 5L dikişsiz boru teklifleri 570-660$/mt FOB aralığında, API 5L 

kaynaklı boru teklifleri ise 525-555$/mt FOB bandında yer alıyor. 

 

Ürün Kalite 
Ebat (Çap ve et 

kalınlığı) 
Fiyat ($/mt) FOB 

Haftalık değişim 
($/mt) 

API 5L dikişsiz boru Gr.B 2’’-6’’ Std 615 0 

Dikişsiz muhafaza borusu J55 3’’-8’’ Std 655 0 

Dikişsiz boru ST37 < 3’’ Std 885 0 

Kaynaklı boru Gr.B 2’’-6’’ Std 540 0 

 

Söz konusu haftada, çelik boru piyasasındaki oyuncular, son kullanıcılardan gelen talebin 

yavaşlamasıyla yıl sonu için piyasa beklentileri konusunda temkinli davranmaya başladı. 

Bununla birlikte, tüccarlar satış yapabilmek için satış fiyatlarını azaltarak stok seviyelerini 

düşürme konusunda istekli oldukları bildiriliyor. 

 

Bugün Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları 4 Kasım tarihine kıyasla 

90 RMB/mt (13,6$/mt) veya %2,4 artışla 3.843 RMB/mt (582$/mt) seviyesinde yer alıyor. 1$ 

= 6,607 RMB 
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Türkiye’nin Sıcak Rulo İhracatı Ocak-Eylül Döneminde %14,9 Düştü 

Steelorbis 

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

Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %7,6 düşüş ve yıllık %7,5 artışla 203.134 

mt oldu. Bu ihracatın değeri Ağustos ayına kıyasla %1,6 ve yıllık bazda %3,2 düşüşle 93,34 

milyon $ seviyesinde kaydedildi. 

 

Ocak-Eylül döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %14,9 düşerek 2,01 milyon mt, 

bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %26,1 düşerek 914,72 milyon $ seviyesinde kaydedildi. 

Yılın ilk dokuz ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık 

%6,6 düşüşle 729.916 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya'yı Türkiye’den 315.255 mt sıcak 

haddelenmiş rulo ithal eden Mısır takip etti. 
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Türkiye'nin bu yılın ilk dokuz ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca 

ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır: 

Ülke 
Ocak-Eylül 

2020 
Ocak-Eylül 

2019 
Yıllık değişim 

(%) 
Eyl.20 Eyl.19 

Yıllık değişim 
(%) 

İtalya 729.916 781.479 -6,6 89.114 53.283 67,25 

Mısır 315.255 184.616 70,76 - 3.818 - 

İspanya 295.753 431.723 -31,49 5.445 53.324 -89,79 

Bulgaristan 126.556 94.544 33,86 41.261 12.580 227,99 

Yunanistan 71.378 69.417 2,82 5.830 9.591 -39,21 

Çin 71.223 - - 22.024 - - 

Belçika 67.176 122.957 -45,37 - 2.605 - 

Portekiz 66.500 149.485 -55,51 1.788 10.025 -82,16 

Cezayir 47.040 38.819 21,18 7.255 - - 

Güney Afrika 39.463 10.674 269,71 - 10.601 - 

 

Miktar(mt) 

     

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin 

dağılımı şu şekildedir: 
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Türkiye’nin Sıcak Rulo İthalatı Ocak-Eylül Döneminde %4,3 Düştü 

Steelorbis 

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

Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %3,5 ve Ağustos ayına göre ise %8 düşüşle 

315.890 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %17,9 düşüş ve aylık ise %0,08 artışla 143,36 

milyon $ seviyesinde kaydedildi. 

 

Öte yandan, bu yılın Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 

2019 yılının aynı dönemine kıyasla %4,3 düşerek 2,66 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu 

ithalatın değeri ise yıllık %20,5 düşüşle 1,17 milyar $ oldu. 

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık 

%22,57 düşüşle 847.373 mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 425.320 mt 

sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti. 

Türkiye'nin Ocak-Eylül döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca 

ülkeler şunlardır: 
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Ülke 
Ocak-Eylül 

2020 
Ocak-Eylül 

2019 
Yıllık değişim 

(%) 
Eyl.20 Eyl.19 

Yıllık değişim 
(%) 

Rusya 847.373 1.094.356 -22,57 63.172 80.134 -21,17 

Ukrayna 425.320 355.987 19,48 51.607 36.041 43,19 

Fransa 361.673 302.816 19,44 32.997 66.253 -50,2 

Japonya 224.077 63.039 255,46 64.922 39.553 64,14 

Hollanda 149.185 163.296 -8,64 440 1.437 -69,38 

İngiltere 121.462 79.471 52,84 27.019 15.897 69,96 

Güney Kore 119.679 10.550 1034,4 47.674 7.002 580,86 

Brezilya 80.065 127.995 -37,45 - 24.765 - 

İtalya 69.291 102.478 -32,38 5.427 11.512 -52,86 

Belçika 65.928 50.986 29,31 8.375 6.637 26,19 

 

Miktar (mt) 

     

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin 

dağılımı şu şekildedir: 
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Türkiye’de Sıcak Sac Fiyatları 600$/Mt Fabrika Çıkışı Seviyesine Yaklaştı 

Steelorbis 

Türkiye merkezli sıcak sac üreticileri, yerel fiyatlarını yine artırdı. Son zamanlarda, özellikle 

de haddeciler tarafından gelen talebin iyi olması üreticileri destekledi. Bir diğer etkense, 

güçlü slab ve hurda fiyatları ile Avrupa piyasasındaki olumlu görünüm oldu. 

Bu haftanın başında, Türkiye’de iç piyasaya verilen sıcak sac fiyatları Şubat teslimli olmak 

üzere 550-560$/mt fabrika çıkışı aralığında yer alıyordu. Piyasa kaynaklarına göre, şu anda 

en düşük fiyat 580$/mt fabrika çıkışıyken, bazı üreticiler ellerindeki tonajın çoğunu sattığını 

ileri sürerek 590-600$/mt fabrika çıkışı aralığından teklif veriyor. Bazı alıcılarsa hala 

570$/mt fabrika çıkışı ve belki hafifçe daha altından seviyelerin mümkün olabileceğini 

düşünüyor. SteelOrbis’e konuşan bir tüccar, “Bu fiyat artışı çok keskin oldu ve bunları 

genellikle sert bir düşüş takip eder. Hepimizin dikkatli olması lazım,” ifadelerini kullandı. 

Türkiye’deki yüksek yerel fiyatlar göz önüne alındığında, ithalat fiyatlarının da artması 

bekleniyor. 

 

Türkiye Spot Piyasasında Yassı Mamul Fiyatları Daha da Arttı 

Steelorbis 

Geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde, Türkiye spot piyasasında yassı mamul fiyatları 

stokların düşük olması ve üreticilerin fiyat yükseltmesi sonucu 10-50$/mt arttı. Bazı 

üreticiler önceki ay aldıkları siparişleri henüz teslim edemedikleri ve Şubat üretimli bile bazı 

ebatlar için sipariş alamadıkları için piyasadaki arz sıkıntısı sorunu daha da ciddi bir hal 

aldı. 

Üreticilerin teslimatlarında sıkıntı yaşanması son kullanıcıların tüccarlardan yaptıkları 

alımları artırmalarına neden oldu ve bu durum fiyatları olumlu yönde etkiledi. Tüccarlardan 

biri SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Yazın sonundan beri stoklarımız düşük ve yüksek 

üretici fiyatlarından dolayı sipariş veremiyoruz. Ama şimdi piyasada iyi bir talep var, stoklar 
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düşük ve üreticiler önceki aylarda aldıkları siparişleri teslim etmeye başlamadıkları sürece 

stok sorunu çözülmeyecek. Piyasada Ağustos üretimi siparişlerini teslim alamayan tüccarlar 

var,” dedi. 

Söz konusu dönemde, Türkiye’de spot sıcak sac fiyatları 20$/mt, soğuk sac fiyatları 50$/mt 

ve asitlenmiş sac fiyatları 10$/mt yükseldi. 

 

Ürün 

Fiyat ($/mt) 

Ereğli Gebze 

2-12 mm sıcak sac 570-600 580-600 

1,5 mm sıcak sac 600-630 610-640 

3-12 mm asitlenmiş sıcak sac 610-630 620-640 

0,6 mm soğuk sac 730-740 730-750 

0,7-2 mm soğuk sac 690-700 690-710 

 

BDT’li Sıcak Sac Tedarikçileri Ocak Ayı İçin Satışlara Başladı, Fiyatlar 

Artışta 

Steelorbis 

BDT’li sıcak sac ihracatçıları Ocak üretimi için satışlarını açtı. Çoğu, piyasa koşullarının 

pozitif görünmesi ve piyasada arzın halen kısıtlı olması sebebiyle fiyatlarını yükseltirken, 

özellikle Akdeniz Bölgesi’nde diğer tedarikçilerle olan rekabetleri düşük seviyelerde. 
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Rus üretici Severstal, Avrupa pazarına odaklanmış olduğu şanslı. Öyle ki bu pazarda 

alımların canlanması üreticinin fiyatlarının 10$/mt daha artarak satışlarda büyük rulolar için 

540-545$/mt FOB aralığında yer almasını sağladı. Bu ayın başından beri, üretici toplam 

yaklaşık 60.000 mt sıcak sacı 530-545$/mt FOB aralığından sattı ve Aralık üretiminden 

ihracata ayrılan payın yaklaşık 180.000 mt olması bekleniyor. Ayrıca, son zamanlarda 

üretici Avrupa'ya, Ocak üretimli olmak üzere 15.000-20.000 mt büyük ruloyu 550$/mt FOB 

seviyesinden satmayı başardı.  

SteelOrbis’in daha önce de belirttiği gibi MMK, Türkiye ve Asya’ya yaptığı satışlarla Aralık 

üretimi satışlarını kapattı. Üreticinin Ocak üretimi için verdiği ilk teklifler 520$/mt FOB 

Karadeniz veya 535$/mt CFR Türkiye seviesinde yer alıyordu. Daha önce belirtildiği gibi, 

Türkiye'ye yapılan son satışlarında fiyatlar 515$/mt CFR veya yaklaşık 500$/mt FOB 

seviyesinde kaydedilmişti. Fakat bugün itibarıyla üretici tekliflerini 525-530$/mt FOB 

aralığında yer almaya başladı.     

Başka bir Rus üretici NLMK da Aralık üretimi için satışlarını tamamladı ve yaklaşık 50.000-

60.000 mt satış gerçekleştirdi. Bu satışların çoğu Türkiye'ye 530-535$/mt CFR aralığından 

yapıldı. Bu fiyat aralığında navlun 15$/mt olarak tahmin ediliyor. Üreticinin Mısır’a 10.000 

mt’luk sıcak sac satışını 530$/mt CFR seviyesinden yaptığı duyuldu. Şu sıralar NLMK Ocak 

üretimi için bir teklif vermiş değil. Çünkü üretici piyasadaki gelişmeleri takip etmek istiyor. 

Ukraynalı Metinvest de Aralık satışlarını tamamladığını ve Ocak üretimi için fiyatlarını bu 

hafta 10$/mt yükselttiğini açıkladı. Üreticinin teklifleri küçük rulolar için 535$/mt CFR 

Türkiye, büyük rulolar için ise 545$/mt CFR Türkiye seviyesinde. SteelOrbis’e bilgi veren bir 

tüccar, “Türkiye pazarı 550$/mt fabrika çıkışı ve üzeri seviyelerde. Talep iyi giderken, arzda 

ciddi bir kısıntı söz konusu,” dedi. 
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Çin HRC İhracat Fiyatları 15-20 $/Ton Arttı ve Yurtdışında Kabul Gördü 

Metal Expert 

Bu hafta Çin’de sıcak haddelenmiş sac (HRC) ihracat piyasasında önemli bir fiyat artış 

görüldüğü belirtiliyor. Yerel pazardaki güçlü talep ve küresel yükseliş trendiyle birlikte düşen 

stokların ardından çoğu üreticinin tekliflerini artırdıkları ifade ediliyor. Hattai yeni seviyede 

bazı bağlantıların da yapıldığı rapor ediliyor. Bununla birlikte, daha fazla fiyat artışına 

ihtimal verilmediği belirtiliyor. 

Çinli üreticilerin çoğu, geçtiğimiz haftaki fob 530-545 $/tona kıyasla SS400 sıcak sac (3-12 

mm) tekliflerini fob 545-565 $/tona yükselterek yükseliş trendini takip etmeye devam 

ederken, Benxi Steel gibi bazı üreticilerin ise fob 575 $/ton seviyesine yükselttikleri 

kaydediliyor. 

 

Avrupa Yerel Sıcak Sac Piyasasında Fiyatlar Artmaya Devam Ediyor 

Steelorbis 

Avrupa yerel sıcak sac piyasasında fiyatlar arzın kısıtlı olması, siparişlerin iyi gitmesi ve 

rekabetçi teklifler olmaması sonucu yükselmeye devam ediyor. Bağlantı fiyatları İtalya’da 

önceki hafta kıyasla 5€/mt artışla 490-500€/mt fabrika çıkışı, Avrupa’nın kuzeyine ise 

10€/mt artışla 510-520€/mt fabrika çıkışı aralığına yükseldi. İki pazarda da üreticiler daha 

yüksek fiyatlar teklif ediyor ve sırasıyla 500-520€/mt fabrika çıkışı ve 520-550€/mt fabrika 

çıkışı bandında seyrediyor.   

Daha önce belirtildiği gibi, Avrupalı çelik üreticileri birinci çeyrek üretimleri için teklif veriyor. 

Hatta bölgenin kuzeyindeki bazı üreticiler Mart üretimi için teklif veriyor. Yukarıda 

bahsedilen faktörler sebebiyle piyasa görünümü iyimser. Türkiye, Çin ve Hindistan çıkışlı 

sıcak sac fiyatlarında gözlenen artışlar gibi, global fiyatların yükselmesi de Avrupa 

piyasasında yerel fiyatları destekliyor. Öte yandan, koruyucu önlemler ve Türkiye’den ithal 

sıcak saca yönelik deva eden soruşturma Avrupa’da ithalatın önüne geçmeye devam 

ediyor. SteelOrbis’e bilgi veren piyasa kaynakları, Avrupa Komisyonu’nun hükümetlere 
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Türkiye çıkışlı sıcak sac girişlerinin stokçuluğun önüne geçilmesi için kayıt altına alınacağını 

belirttiğini ifade etti. Bu önlem, yetkililer söz konusu ürünler üzerindeki damping ve teşvik 

soruşturmalarına devam ederken devreye girecek. Bununla birlikte, Avrupa Komisyonu 

önlemleri ithalatın kayıt altına alındığı ilk günden itibaren damping ve teşviklerin olduğu 

kanıtlandığında geriye yönelik olarak uygulayabilecek. Ön kararın antidamping 

soruşturması için 14 Ocak tarihinde, telafi edici vergi soruşturması için ise 12 Mart tarihinde 

açıklanması bekleniyor. Geriye yönelik vergiler üç ay önceki dönemi kapsayacak. Olası 

vergi riskine rağmen, piyasa kaynakları başta İtalya olmak üzere bazı Avrupalı alıcıların iç 

piyasadaki arz eksikliği nedeniyle ithal malzeme aldığını aktarıyor. İtalyan müşterileri Rus 

çıkışlı sıcak sac için de fiyat sorgusu yapıyor. Türkiye çıkışlı teklifler 540-555$/mt FOB 

seviyesinde yer alırken, Rus üretici Severstal, Avrupa’ya 540$7mt FBO seviyesinden büyük 

rulo satıyor. Avrupa’da sıcak sac fiyatlarının Eylül ayında yeniden faaliyete giren tesisler 

henüz normal kapasite kullanım oranlarına ulaşmadığı için yılın geri kalanında güçlü 

seyretmesi bekleniyor. Bir kaynak, “Üreticiler üretimlerini nispeten düşük seviyelerde tutarak 

fiyatlarını aynı seviyelerde korumak istiyor,” dedi. 

 

AB'den Türk Çeliğine Tarife Tehdidi 

Bloomberght 

Avrupa Birliği, Türk sıcak haddelenmiş çeliğinin gümrükte kaydedilmesini istedi. 

Avrupa Birliği, Türkiye çelik sektörüne tarife tehdidini güçlendiren yeni bir uygulamaya imza 

attı. 

Bloomberg'in haberine göre Birlik, Türk sıcak haddelenmiş çeliğinin gümrükte 

kaydedilmesini istedi. Avrupa Birliği'nin bu talimatının geriye dönük olarak Türk çeliğine 

vergi uygulanmasının da yolunu açabileceği belirtildi. 

Adım, Türk sıcak haddelenmiş çeliğinin AB’ye maliyetinden aşağı satıldığı iddiası üzerine 

açılan damping soruşturmasının parçası olarak atıldı. Sıcak haddelenmiş çelik, 
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otomobillerden inşaata kadar birçok sektörün girdi ürünü olarak dikkat çekiyor Ürünün 

gümrüğe kaydettirilmesi AB’nin geçmişe yönelik tarife uygulamasının önünü açıyor. 

 

ABD Çelik Sektörü Biden Yönetiminde Nasıl Bir Yol İzleyecek? 

Steelorbis 

Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın 2020 seçimlerini kazanacağının açıklanmasının 

üstünden yaklaşık 48 saat geçti ve Donald Trump sonuçlara mahkemede karşı çıkmayı 

planlasa da, birçok kişi gelecek için hazırlık yapıyor ve ABD yerel çelik sektörünün yeni 

yönetimin altında nasıl bir yol izleyeceğini merak ediyor. 

En dikkat çeken sorular, 232. Madde vergilerinin uzun vadede sürdürülebilirliğiyle ve uzun 

süredir tartışılan altyapı tasarısının yeni yönetim tarafından kabul edilip edilmeyeceğiyle 

alakalı. 

232. Madde 

2018 yılının Mart ayında, Trump yönetimi, tüm çelik ithalatına %25 vergi getirdiğini açıkladı. 

Bu verginin birbiriyle bağlantılı iki amacı vardı: yerel çelik endüstrisini canlandırmak ve 

istihdam yaratmak. 232. Madde’nin hızlı etkisi yadsınamaz: ithalat çok azaldı ve yerel çelik 

fiyatları bir gecede neredeyse 220$/mt arttı. 

Ancak bu ayın başlarında Forbes, orta vadede çelik ve alüminyum vergilerinin yalnızca 

yerel imalat sektörü istihdamını azaltmakla kalmayıp, çelik sektöründe de istihdam 

yaratmadığını belirtti. 

Çelik endüstrisinden birçok kişi vergileri desteklemeye devam ederken, Biden yönetiminde 

vergilerin devam edip etmeyeceği belirsiz. 

Ortabatı merkezli bir kaynak, “Bence [232. Madde vergilerini] Avrupalı ortaklar ile Tayvan ve 

diğerleri gibi stratejik ortaklardan başlayarak tek tek değerlendirecekler,” şeklinde konuştu. 
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Başka bir piyasa kaynağı ise duruma farklı bir açıdan yaklaşarak, “232. Madde vergilerini 

kaldırmak yapılacak işlerin ilk sırasında yer almıyor. Biden çelik işçileri sendikasının 

desteğini aldı, dolayısıyla onların da bu konuda söyleyecekleri vardır. Benim tahminim, iki 

yıl içinde vergilerde düşüş, üç yıl içindeyse iptal kararı gelecek,” ifadelerini kullandı. 

Altyapı 

ABD ekonomisinin Covid-19 salgınının ilk günlerinde ağır bir darbe alması Kongre’nin 

nihayet altyapı planının geçireceğine dair yaygın bir kanı oluşmasına neden oldu. 

Temsilciler Meclisi, Temmuz ayı başında 1,5$ trilyon liralık altyapı harcamasını onarlarken, 

yasa tasarısı, köprü onarımı için 300 milyar $’dan fazla toplu taşıma için 100 milyar $ 

eklemenin yanı sıra geniş bant internet erişimi için 100 milyar $, temiz enerji projeleri için 70 

milyar $, temiz içme suyu için 25 milyar $ ve posta hizmeti için 25 milyar $ daha ekleme 

yapılması sebebiyle daha Senato’ya gelmeden reddedildi. 

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, altyapı dışındaki harcamaların da eklenmesine 

karşı çıkarak yasa tasarısının Senato’ya gelmesine izin vermedi. 

Bazıları Biden’ın göreve gelmesiyle yeni bir yasa tasarısının oluşturulacağına inanıyor. 

Bir kaynak, “Evet, bir noktada bir yasa tasarısı hazırlanacağına inanıyorum ve altyapının da 

oldukça kolay iki partili bir yasa olacağına inanıyorum. Tek sorun, yasanın boyutu ve tabii ki 

masrafların nasıl karşılanacağı olacaktır. 2021 yılında olur mu? Ben yarı yarıya diyorum 

ama 2021’de olması daha muhtemel diye düşünüyorum,” şeklinde konuştu. 

Doğu Kıyısı’nda faaliyet gösteren bir tüccar da bu fikre katılarak, “Bence de altyapı yasası 

hazırlanacak. Büyüklüğü Senato’nun yarıştan nasıl çıkacağına bağlı ancak iki durumda da 

çok şaşırtıcı bir şey olacağını düşünmüyorum,” dedi. 

ABD Senatosu şu an 48 Cumhuriyetçi ve 48 Demokrat ile seçimin son etabında olan 

Georgia’da 2 koltuktan oluşuyor. 5 Ocak 2021’de belli olacak seçim sonucu, Senato’yu 

hangi partinin kontrol edeceğini belirleyecek. 
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Ascent Consultants Genel Müdürü Matt Beckmann, “Federal Politika’nın yönü ve boyutu, 

birçok açıdan Senato’da çıkacak sonuca bağlı. Yönetim takımı çoğunlukla Senato’dan 

bağımsız olarak uluslararası ticaret politikasını şekillendirme gücüne sahip. Ancak Biden 

(ya da diğerlerinin) [hükümet tarafından yönetilen sağlık planlarının genişletilmesi, yargı 

reformu, sera gazı salımını azaltma çabaları ve Trump döneminin göçmenlik politikalarını 

geri almak gibi gündem maddelerini içeren] Biden-Sanders Birlik Planı’nı uygulayıp 

uygulamayacağı, Senato’da çoğunluğun kimde olduğuna bağlı olacak. 

Bir başka kaynak, Georgia’daki Senato yarışını yakından takip ettiğini söyledi: “Bunların 

çoğu Senato’nun kimde kalacağına ve Biden’ın gündem maddelerini koruyup 

koruyamayacağına bağlı. Eğer enerji üretimimizi maliyetleri artırmadan olması gerektiği gibi 

tutabilirsek, Trump yönetiminin vergi indirimleri devam ederse ve virüs yüzünden ülke 

yeniden kapanmazsa, bence görünüm olumlu. Eğer bunlar olmazsa, sıkıntılı bir dört yıla 

hazırlıklı olun”. 

 

Dünyanın En Büyük Serbest Ticaret Anlaşması Yolda 

Bloomberght 

ASEAN üyesi 15 ülkenin 8 yıldır görüşmelerini sürdürdüğü Bölgesel Kapsamlı Ekonomik 

Ortaklık bu haftasonu yapılacak zirvede duyurulacak. 

Çin’in de aralarında bulunduğu on beş Asya-Pasifik ülkesi bu haftasonu dünyanın en büyük 

serbest ticaret anlaşmasını imzalamak için hazırlanıyor. 

Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP), kapsamında Japonya, Avustralya ve Yeni 

Zelanda’nın da aralarında bulunduğu ülkeler gümrük vergilerini düşürerek tedarik zincirini 

kuvvetlendirmeyi ve yeni e-ticaret kuralları oluşturmayı hedefliyor. 

Fakat anlaşmanın bazı ABD’li ve diğer uluslararası şirketleri, serbest ticaret bölgesinin 

dışında bırakarak, dezavantajlı konuma getirebileceği düşünülüyor. 
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Hindistan RCEP görüşmelerinden geçen yıl çekilirken geri kalan on beş ülkeyse haftasonu 

Vietnam’da online olarak yapılacak ASEAN zirvesinde anlaşmayı duyurmayı planlıyorlar. 

Malezya Ticaret Bakanı Azmin Ali, muhabirlere anlaşmanın pazar günü imzalanacağını 

söylerken, anlaşmanın “kan, ter ve gözyaşıyla örülmüş sekiz yıl süren pazarlıkların sonucu” 

olduğunu belirtti. 

RCEP 15 ülkeyi, 2.2 milyar insanı ve toplamda 26.2 trilyon dolara ulaşan bir ekonomik 

büyüklüğü kapsıyor. 

 

Borç Yapılandırma Teklifi TBMM Genel Kurulunda Kabul Edildi 

Bloomberght 

TBMM Genel Kurulunda, borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de 

içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi 

Kanuna göre, vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek. Gelir Vergisi, 

Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim 

Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi 

borçları yapılandırılabilecek. Borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlanacak. 

Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, trafik, seçim, nüfus para cezaları, 

Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler 

nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları yapılandırma kapsamında 

olacak. 

Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme 

ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına 

katkı payı da yapılandırılabilecek. 
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Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki 

Hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun'a göre takip edilen diğer alacaklar için de yapılandırmadan 

yararlanılabilecek. 

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna 

kadar müracaat etmesi gerekecek ve en fazla 18 taksitte bu borçlar ödenebilecek. Taksitler 

iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, 

işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek. 

Sosyal güvenlik primi idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da 

yapılandırılabilecek. 

Ayrıca il özel idarelerine olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam 

vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif 

ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırılabilecek. 

TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de 

yapılandırmaya dahil olacak. 

KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar ile aidat alacakları, il özel 

idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50'den fazlası 

bunlara ait şirketlerin taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden 

kaynaklanan alacaklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, 

kalkınma ajanslarının il özel idareleri, belediye ve sanayi odalarından olan alacakları, Türk 

Standardları Enstitüsü hizmet bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında yer alacak. 

Sosyal Güvenlik Kurumunca takibi yapılan 31 Ağustos tarihinden önce tespitleri yapılan ve 

yapılandırma son başvuru tarihine kadar kesinleşenler de yapılandırmadan 

faydalanabilecek. 
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Yapılandırmadan çiftçi ve orman köylüleri de faydalanabilecek 

Belediyelerin tasarrufuna bırakılan taşınmaz kiralamaları ve irtifak hakkı tesisinden 

kaynaklanan alacakları da yapılandırma kapsamına alındı. 

Büyükşehir belediyeleri ile bağlı kuruluşlarının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne olan 

borçları da yapılandırılabilecek. 

Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olan çiftçiler ile kredi kullanan orman köylüleri de 

düzenlemeden yararlanacak. 

İşsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe 

girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmaları halinde, işsizlik 

ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri İşsizlik 

Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. 

Cumhurbaşkanı; kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerini istihdam etmesi 

halinde işverene sağlanan prim desteğinin bir önceki yıl ortalamasına ilave istihdam edilen 

kişiler için 12 ay, bu kişinin kadın, genç veya engelli olması durumunda 18 ay süreyle 

işverene sağlanan prim teşvikinin ve ilave istihdam sağlayan işverene Gelir Vergisi stopaj 

teşviki ile Damga Vergisi desteği uygulamasının süresini 31 Aralık 2023'e kadar uzatmaya 

yetkili olacak. 

Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 

salgınının olumsuz etkileri nedeniyle 1 Ocak 2021'den 31 Aralık 2023 tarihine ertelenecek. 

Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar 

uzatma yetkisine sahip olacak. 

İşverene ödenen prim desteği süresi 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek 

Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma 

sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 

karşılanan prim desteği süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatabilecek. 

Kanunla, İşsizlik Sigortası Kanunu'na geçici madde ekleniyor. 
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İşsizlerin yeniden istihdamı ile SGK'ye bildirilmeksizin çalışanların da istihdam edilebilmesi 

için iş veya hizmet sözleşmesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde sona erenlerle 

SGK'ye bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları iş yerlerine başvurmaları, 

işverenlerce de fiilen çalıştırılmaları halinde, işverenlere her ay kuruma ödeyecekleri tüm 

primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44,15 lira destek verilecek. 

Başvuruda bulunanlardan işverence işe alınıp, ücretsiz izne ayrılanlar için günlük 39,24 lira, 

bu kapsamda olup başvurusunun kabul edilmediğini bildirenler için ise söz konusu şartlar 

dahilinde hane başına günlük 34,34 lira destek sağlanacak. 

Hizmetleri SGK'ye bildirilmeksizin çalıştırıldığı işverence kabul edilenler, bu şekilde 

çalıştırıldıkları döneme ilişkin ücret ve ücrete bağlı hakları hariç olmak üzere diğer 

haklarından feragat etmiş sayılacak ve bu şekilde çalıştırıldıkları dönemde ilgili mevzuat 

uyarınca daha önce yararlanmış oldukları sosyal yardım ve diğer haklar borç 

çıkarılmayacak. 

Bu madde uyarınca başvuruda bulunanlardan hizmetlerini SGK'ye bildirmeksizin istihdam 

ettiğini kabul eden işverenlere, ilgililerin işveren yanında hizmetleri bildirilmeksizin 

çalıştırıldığı dönemler için Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca 

idari para cezası uygulanmayacak, işsizlik sigortası primi de dahil olmak üzere sigorta primi 

tahakkuk ettirilmeyecek, ilgili mevzuatta yer alan ortalama ve toplam sigortalı sayısı 

hesabında dikkate alınmayacak. 

İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklenen başka bir geçici maddeye göre de işverene, Ocak 

2019-Nisan 2020 döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan ay veya dönemdeki sigortalı 

sayısına ilave olarak istihdam edeceği her bir sigortalı için her ay SGK'ye ödeyeceği tüm 

primlerden mahsup edilmek üzere nakdi ücret desteği sağlanacak. 

Bu kapsamda, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak destek tutarının, işe alındığı 

tarihten itibaren fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük 44,15 lira, ilave işe alınacaklardan 

işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacaklara ise günlük 39,24 lira olması öngörülüyor. 
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Cumhurbaşkanı, söz konusu destek ve nakdi destek tutarlarını, maddelerin yürürlük 

tarihinden sonra tespit edilecek asgari ücret artış oranında artırmaya yetkili olacak. 

Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi 

veya seri üretim yapabilen makine, alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri 

malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların bu faaliyetleri muaflık 

kapsamına alınacak. Bu muafiyetten faydalanılabilmesi için vergiden muaf esnaf belgesi 

alınması, Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması, tüm hasılatın münhasıran 

bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi ve hasılat tutarının belirlenen tutarı aşmaması 

gerekecek. 

Bankalar, açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 4 

(1 ve üzeri işçi çalıştırıldığı durumda yüzde 2) Gelir Vergisi tevkifatı yapacak, kanun 

çerçevesinde bunları beyan edip ödemekle yükümlü olacak. 

Ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısıyla gerçek usulde Gelir Vergisi'ne tabi olanlar ile 

maddede sayılan faaliyetleri gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek 

şekilde yapanlar bu muafiyetten faydalanamayacak. 

Cumhurbaşkanına, maddede belirtilen oranları ve tutarı, yarısına kadar indirme ve 2 katına 

kadar artırma yetkisi veren düzenleme 1 Ocak 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek. 

Yurt dışında bulunan para, altın, Döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 

30 Haziran 2021'e kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel 

kişiler, bu varlıklarını serbestçe tasarruf edebilecek. 

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre, tam mükellef gerçek kişilerin, Gümrük Kanunu 

kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı 

yapan şirketlerce düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri 

mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın yüzde 50'sine beyannamede bildirilen 

gelirlerden indirim uygulanacak. 

https://www.bloomberght.com/doviz
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Bu indirimden yararlanılabilmesi için bu kapsamda sayılan, ihracattan kaynaklanan 

hasılatları toplamı yıllık 400 bin liraya kadar olanların ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması, 

yıllık 800 bin liraya kadar olanların ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama 

bir tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması, yıllık 1 milyon 600 bin liraya 

kadar olanların ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam zamanlı ya 

da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması, ihracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 

2 milyon 400 bin liraya kadar olanların ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az 

ortalama üç tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması şart olacak. 

Cumhurbaşkanı bu maddede yer alan oran, tutar ve sayıları yarısına kadar indirebilecek ve 

iki katına kadar artırabilecek. 

Cumhurbaşkanı, tam mükellef sermaye şirketinin paylarının Borsa İstanbul'da işlem görüp 

görmemesine, işlem gören paylarının toplam payları içindeki oranına, geri alınan payların 

Borsa İstanbul'da işlem gören paylarından olup olmamasına, tam mükellef kurumlardan geri 

alınıp alınmamasına, tam mükellef sermaye şirketinin yıllık satış hasılatı ve diğer gelirlerinin 

toplam tutarına göre, ayrı ayrı ya da birlikte bu oranı sıfıra kadar indirmeye veya bir katına 

kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye yetkili olacak. 

Kanunla, banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım (foreks) 

işlemlerinden elde edilen gelirlerin kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmesi amaçlanıyor. 

Maddenin uygulama süresi 31 Aralık 2025'e kadar uzatılıyor ve bu süreyi 5 yıla kadar 

uzatma konusunda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor. 

Lisans sahibi olan veya lisans sahibince yetkilendirilen kişi tarafından organize edilen 

yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan 

ödemeler üzerinden yüzde 20 gelir vergisi kesintisi yapılmasını düzenleyen hüküm, 31 

Aralık 2025'e kadar uzatılıyor. 

Yurt dışında bulunan para, altın, dövizin Türkiye'deki bankalara bildirilmesi 

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 

bu maddedeki hükümler çerçevesinde 30 Haziran 2021'e kadar Türkiye'deki banka veya 

https://www.bloomberght.com/borsa
https://www.bloomberght.com/borsa/endeksler
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aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf 

edebilecek. 

Söz konusu varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 

maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30 

Haziran 2021'e kadar kapatılmasında kullanılabilecek. Bu takdirde, defter kayıtlarından 

düşülmesi kaydıyla borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye'ye getirilme şartı 

aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılacak. 

Vergi Usul Kanunu'na göre defter tutan mükellefler, bu madde kapsamında Türkiye'ye 

getirilen varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dahil 

edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın 

tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilecekler. 

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak 

kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye 

piyasası araçları ile taşınmazlar, 30 Haziran 2021'e kadar vergi dairelerine bildirilecek. 

Bildirilen varlıklar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere 

kaydedilebilecek. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için 

dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecek. Bu fıkra 

kapsamında bildirilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme 

kayıtlarına alınması halinde, sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibarıyla alınmış olması 

ve söz konusu kararın bildirim tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline 

tescil edilmesi kaydıyla, bu madde hükümlerinden faydalanılabilecek. 

Türkiye'ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından 

doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim 

olarak kabul edilmeyecek. 

Söz konusu varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı 

yapılmayacak. Bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı 
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tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya Türkiye'deki banka ya da aracı 

kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şart olacak. 

Cumhurbaşkanı, bu süreleri, bitim tarihlerinden itibaren her defasında 6 ayı geçmeyen 

süreler halinde bir yıla kadar uzatmaya yetkili olacak. 

İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Mütevelli Heyeti, rektör, eğitim ve araştırma 

konusunda görevlendirilmiş Sağlık Bakan Yardımcısı, Sağlık Bakanının seçtiği bir üye, 

YÖK'ün seçtiği profesör unvanına sahip iki üye ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 

Yönetim Kurulunca belirlenen Sağlık Bilimleri Üniversitesi dışından iki üyeden oluşacak. 

Üniversitenin yurt dışı birimlerinde, bulundukları ülkenin üniversitelerindeki yerel 

akademisyenlerin de istihdam edilebilmesine, aylıkla çalışma ve ders ücreti karşılığı 

çalıştırma usullerinden ekonomik olanın tercih edilebilmesine de imkan sağlanacak. 

KDV istisnası 

Katma Değer Vergisi Kanunu'nda değişikliğe gidilerek, dahilde işleme ve geçici kabul rejimi 

kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin teslim süresi 31 

Aralık 2025'e kadar uzatılıyor. 

Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri, bunlara ilişkin 

yazılım teslimi ve hizmetlerinde uygulanan KDV istisnasının süresi 31 Aralık 2023'e kadar 

uzatılacak. 

2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarının Türkiye'de oynanması dolayısıyla 

UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ile organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve 

iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlara, bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak mal teslimleri 

ve hizmetleri ile bunların yapacakları mal teslimleri ile hizmetleri KDV'den istisna olacak. 

Elektronik haberleşme altyapılarında yapı ruhsatı alınmasına ilişkin düzenleme yapılıyor. 

Ülke genelinde geniş bant internet altyapısının geliştirilmesi amacıyla; umumi hizmet 

alanları, yol, otopark, yaya bölgesi gibi yerler ile kamu ve özel mülkiyete tabi arsa ve 

arazilerde (yapı ve binalar hariç) yapılacak elektronik haberleşme istasyonlarının 
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kurulumuna mahsus 15 metreden yüksek kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı 

unsurları için 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesi ve ruhsatlanması şartı 

aranacak. 

Ruhsat başvurularında, yatay ve dikey görünüşü içeren kroki ile statik ve elektrik projeleri 

dışında herhangi bir proje veya belge istenmeyecek. Ruhsat başvurusuna, malik ya da 

tasarruf sahibi ile işletmeci arasında yapılan kiralamaya veya kullanıma ilişkin belge 

eklenecek. 

Kamu ve özel mülkiyete tabi arsa ve arazilerde 15 metreden yüksek olmayan kule ve 

direkler ile yapı ve binalardaki kule ve direkler için ruhsat yerine izin belgesi kavramı 

getiriliyor. 

Binalarda kurulacak kule ve direklere izin verilirken 10 metreden yüksek olmama şartı 

aranacak. 

Ruhsat ve yapı kullanma izin belgesi başvurularında, ruhsat harcı ve yapı kullanma izin 

harcı alınacak. Yapılan izin başvurularında ise ruhsat harcı ve yapı kullanma izin harcı tutarı 

toplamı kadar izin belgesi bedeli alınacak. 

Elektronik haberleşme istasyonları için kamu kurum veya kuruluşları tarafından yer 

kullandırılması halinde; sözleşme uyarınca tahsil edilecek yıllık yer kullanım bedeli, 

büyükşehir belediyelerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yer seçim belgesi için 

belirlediği ücretin 5 katını, diğer yerlerde 3 katını geçemeyecek. Bu hükme aykırı yapılan 

sözleşmeler geçersiz sayılacak. 

2 Temmuz 2004 ile 1 Ekim 2009 arasında yapılan kule ve direkler için herhangi bir ödeme 

yapılmadan kazanılmış hakların korunması da öngörülüyor. Bu tarih aralığının dışında 

yapılan kule ve direkler ise istenen şartları yerine getirmek zorunda kalacak. 

1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi, 1 

Ocak 2022 tarihine erteleniyor. 
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TBMM Genel Kurulunda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 

Kanun Teklifi kabul edildi. 

Kanuna göre, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun, üniversitelerle birlikte kullandığı 

hastane ve tesislerde işlenen disipline aykırı fiillere ilişkin başhekim işlem yapabilecek. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının turizm sektörüne olumsuz etkilerinin azaltılması 

için ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu 

arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; 

1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin 

izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve 

hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve 

işletmecilerinden aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri 6 ay 

erteleniyor. 

Ayrıca 1 Temmuz-31 Aralık 2020 döneminde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin 

tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları 

ile ecrimisillerin ödeme süreleri de başvuru şartı aranmaksızın bir yıl ertelenecek. Bu 

alacaklar, ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil 

edilecek. Bu döneme ilişkin tahsil edilen bedeller iade edilmeyecek. 

Türkiye İş Kurumu yönetim kurulu başkan, üyeler ve kurum personeli, kamusal görev ve 

hizmetleri yerine getirirken işledikleri suçlar nedeniyle doğrudan ceza soruşturması ve 

kovuşturmasına tabi tutulmamalarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Memurlar ve Diğer 

Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a tabi olacak. 

Kovid-19 salgını sebebiyle açık ceza infaz kurumlarında bulunanlarla kapalı ceza infaz 

kurumunda olup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin, 

denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve 

denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlülerin izinli sayılmalarına ilişkin süre 31 

Ocak 2021 tarihine uzatılıyor. 
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Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet 

Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 7 kez uzatılabilecek. Böylelikle 

salgının sürmesi durumunda Kovid-19 izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021'e kadar 

uzatılabilmesi öngörülüyor. 

Anayasa Mahkemesi kararıyla basın ve gazetecilik mesleğinde çalışanların fiili hizmet 

süresi zammından yararlandırılmalarına ilişkin doğan hukuki boşluğu gidermek amacıyla 

düzenleme yapılıyor. 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na ihdas edile maddeyle götürü bedel 

üzerinden hizmet alım sözleşmesi yapılmış üniversite hizmeti sunucularının SGK'ya 31 

Aralık 2020 tarihine kadar sözleşme kapsamında verdikleri tedavi hizmetlerine ilişkin toplam 

toplam tahakkuk tutarının, götürü bedel sözleşme tutarından düşük olması durumunda 

aradaki fark terkin edilecek. Terkin edilen tutar Hazineden tahsil edilecek. 

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız 

çalışanlardan, SGK'ye kayıt ve tescilleri yapıldığı halde 31 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla 

prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödememeleri halinde, prim 

ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın 

sonu itibarıyla prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı 

durdurulacak. Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek. 

Halka açıklığı, kaydiliği ve kurumsallaşmayı teşvik etmek amacıyla bankalar, finansal 

kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para 

kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları 

ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri hariç olmak üzere, payları Borsa 

İstanbul Pay Piyasasında işlem görmek üzere en az yüzde 20 oranında ilk defa halka arz 

edilen kurumların paylarının, ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere 

beş hesap dönemine ait kazançlarına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak 

uygulanacak. 
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2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarının Türkiye’de oynanmasına ilişkin olarak, 

Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla Avrupa Futbol Federasyonları Birliği 

(UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni 

ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacak. 

Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren, Mesleki Yeterlilik 

Kurumunca Mesleki Yeterlilik Belgesi verilen meslekler hariç olmak üzere, bakanlıkça 

belirlenen programları başarıyla tamamlayanlar, aldıkları kurs bitirme belgeleriyle 

tamamladıkları programlara ilişkin iş yerlerinde çalışabilecek ve iş yeri açabilecek. Bu 

durumda olan kişiler için başkaca bir meslek belgesi aranmayacak. 

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında 

İstanbul Valiliğine bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Proje Koordinasyon Birimine 

yapılacak teslim ve hizmetler için finansmanı yabancı devletler, uluslararası kurum ve 

kuruluşlarca karşılanmak şartıyla sağlanan KDV istisnası, 2025 yılının sonuna kadar devam 

edecek. 

İlave tedbire karşı başvuru 

Olağanüstü hal kapsamında kabul edilen kanunlarda yer alan ilave tedbirlere karşı 

hakkında önlem uygulanan kişi, kanuni temsilcisi ya da mirasçıları tarafından, tedbiri 

uygulayan veya bununla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren 3 ay içinde başvuracak. Kamu kurum ve kuruluşları, başvuru üzerine 

yapacağı inceleme sonucuna göre en geç 6 ay içinde başvurunun reddine veya tedbirin 

kaldırılmasına karar verecek. Başvuruların incelenmesi ve sonuçlandırılması için kamu 

kurum ve kuruluşları bünyesinde komisyon kurulabilecek. Kamu kurum ve kuruluşları bu 

madde kapsamında yapılacak başvuruların sonuçlandırılması için her türlü bilgi ve belgeyi 

ilgililerden talep edebilecek. 

Soruşturmanın gizliliğine ve devlet sırlarına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak 

kaydıyla kurum ve kuruluşlar ile yargı mercileri, başvuru kapsamında ihtiyaç duyulan her 

türlü bilgi ve belgeyi gecikmeksizin başvuru yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına 
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göndermek veya yerinde incelenmesine imkan sağlamak zorunda olacak. Bu madde 

kapsamındaki çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlendirilenler, görevlerini 

yerine getirdikleri sırada edindikleri kamuya, ilgililere ve üçüncü kişilere ait gizlilik taşıyan 

bilgileri, kişisel verileri, ticari sırları ve bunlara ait belgeleri, bu konuda kanunen yetkili 

kılınan mercilerden başkasına açıklayamayacak, kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına 

kullanamayacak. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam edecek. Kamu 

kurum ve kuruluşlarının kararlarına karşı Hakimler ve Savcılar Kurulunca belirlenecek 

Ankara idare mahkemelerinde iptal davası açılabilecek. Bu madde uyarınca yetkili olmayan 

kamu kurum ve kuruluşuna yapılan başvurular yetkili olduğu değerlendirilen kamu kurum ve 

kuruluşuna gönderilecek ve durum başvurana bildirilecek. Bu maddenin uygulanmasına 

ilişkin ortaya çıkabilecek ihtilafları gidermeye Cumhurbaşkanlığı yetkili olacak. 

1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi, 1 

Ocak 2022 tarihine erteleniyor. 

"Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazların onarım veya inşa 

karşılığı kiralamalarında sözleşmenin başlangıç tarihinde, işletme süresine ait ilk yılın altı 

aylık kira bedeli ayrıca teminat olarak alınması; Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut 

vakıflara ait taşınmazların kiralamalarında, sözleşme süresi içinde üç aylık kira bedelinin 

ödenmemesi halinde ilgili taşınmazın mülki amirlikçe tahliye edilmesi; getirilen yeni 

hükümlerin mevcut kiralamalara uygulanmasına" ilişkin düzenlemelerin 1 Ocak 2021 olan 

yürürlük tarihleri, 30 Haziran 2021'e öteleniyor. 

Derneklerin yapması gereken genel kurulların ertelenmesine ilişkin madde kapsamında, 

İçişleri Bakanına tanınan yetki, salgınla mücadele ve insanların bir araya gelmesini 

gerektiren etkinliklerin yapılmasının oluşturduğu risk durumu göz önünde bulundurularak 

üçer aylık sürelerle üç defa olmak üzere uzatılıyor. 

Kooperatifler Kanunu, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu; Tarımsal 

Üretici Birlikleri Kanunu ve Tohumculuk Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları da 

ertelenebilecek. 
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Öte yandan, Cumhurbaşkanına, yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranını beş puana kadar 

indirme ve tekrar kanuni seviyesine getirme yetkisi düzenleyen madde ile birlikte dün 

yapılan görüşmelerde metinden çıkarılan "kısmi zamanlı çalışma" düzenlemesiyle bağlantılı 

iki madde de tekliften çıkarıldı. 

Teklifin görüşmeleri sırasında, çalışmalara ara verildiği sürelerde, milletvekillerinden dışarı 

çıkmaları istenerek, Genel Kurulda dezenfekte işlemi yapıldı. 

Alınan Danışma Kurulu kararıyla TBMM Genel Kurulu bugün toplanmayacak. 

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, alınan karar doğrultusunda birleşimi 17 Kasım Salı saat 

15.00'te toplanmak üzere kapattı. 

 

Fitch'ten 'Sıkılaştırma' Değerlendirmesi: TL'yi Döndürmek İçin Yetersiz 

Reuters 

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'den sorumlu ülke notları direktörü Douglas 

Winslow, Türkiye'nin attığı adımların TL'deki değer kaybını tersine çevirmek için yeterli 

olmadığını, döviz rezervleri ve dış finansman koşullarının ise Ağustos'taki görünüm 

indiriminden beri daha fazla bozulmamış olsa da kredi notunun zayıf noktaları olduğunu 

söyledi. 

Reuters'ın sorularını yanıtlayan Winslow, tarihi dip seviyeleri gören TL'de, yüksek enflasyon 

ve azalan döviz rezervlerinin yarattığı baskının artması halinde yıl sonuna kadar politika 

faizinde artırım ihtimalinin "belirgin derecede" yükseleceğini ifade etti. 

Fitch Türkiye'nin kredi notu görünümünü Ağustos ayında "negatif"e indirdi. Buna gerekçe 

olarak azalan döviz rezervlerinden dolayı dış finansman risklerinin artmasını, negatif reel 

faiz oranlarını, cari açığın artmasına yol açan güçlü kredi büyümesini ve para politikasının 

bağımsızlığını yitirmesini göstermişti. 
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Almanya Trump Sonrasında Tarifeleri Yeniden Düşünüyor 

Bloomberght 

Almanya, ABD'deki yönetim değişikliği sonrası daha önce uygulamayı planladığı gümrük 

vergilerini ertelemeyi düşünüyor. 

Üst düzey bir yetkilinin açıklamasına göre, Almanya Transatlantik ticaret ilişkilerini 

düzeltmeyi planlıyor ve Avrupa Birliği'nin 4 milyar dolar Amerikan ürününe koyduğu gümrük 

tarifelerini ertelemek için orta bir yol arıyor. 

Almanya, pazartesi günü yapılacak AB ticaret bakanları toplantısında konuyu gündeme 

getirecek. Toplantıda, Boeing ve Airbus’a sübvansiyon sağlama mevzuundan dolayı 16 

yıldır sorunlu olan ticaret ilişkilerinin daha fazla tırmandırılmasından ziyade, birliğin ABD ile 

ilişkileri yeniden değerlendirilmesi bekleniyor. 

Ticaret stratejisine dair bu muhtemel hareket, AB için koronavirüs karantinalarının artış 

gösterdiği ve tarihin en kötü durgunluklarından birinin yaşandığı hassas bir zamanda geldi. 

Yıllardır ABD ile yaşadıkları kısasa kısas şeklinde ilerleyen ticaret kavgası AB ürünlerine 

7.5 milyar dolar vergi uygulanmasına neden oldu. 

 

Goldman Sachs, Avrupa ve ABD İçin Ekonomik Tahminlerini Düşürdü 

Dünya 

Goldman Sachs'ın raporunda, ABD ve Avrupa ekonomileri için beklentiler, artan COVID-19 

vakaları nedeniyle aşağı çekildi. 

Goldman Sachs Baş Ekonomisti Jan Hatzius öncülüğündeki ekonomistler tarafından 

hazırlanan raporda, "Atlantik'in her iki tarafında da COVID-19 vakaları keskin şekilde artış 

gösteriyor. Bu durum yakın vadede büyük ülkelerin ekonomilerine yansıyacaktır. Yakın 

vadede riskler aşağı yönlü" denildi. 
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Raporda, ABD'nin yeni seçilen Başkanı Biden'ın muhtemelen 1 trilyon dolar civarında bir 

teşvik paketi için Cumhuriyetçi Parti ile anlaşacağı, rakamın Demokratların hakim olacağı 

bir Kongre görülseydi bunun iki katı olacağı değerlendirildi. 

Goldman, ABD ekonomisi için gelecek yıl ilk çeyrek büyüme beklentisini yüzde 7'den yüzde 

3,5'e çekti. Avrupa için 4. çeyrek tahmini ise yüzde 9,1 büyümeden yüzde 8,7 daralmaya 

revize edildi. ABD ekonomisi için 2020 GSYH tahmini negatif yüzde 3,5, 2021 GSYH 

tahmini yüzde 5,3, 2022 tahmini de yüzde 3,8 açıklandı. Euro Bölgesi için 2020 tahmini 

negatif yüzde 7,2, 2021 tahmini yüzde 5,3, 2022 tahmini de yüzde 4,3 açıklandı. 

Yatırım kuruluşu 2021 yılında küresel ekonomi için ise yüzde 6 büyüme tahmin etti. Genel 

beklenti büyümenin yüzde 5,2 civarında olacağı yönünde bulunuyor. 

2020 tahmini ise yüzde 4 daralma öngörüyor. 

 

 

 

 

 


