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Hala Baskı Gören Cevher Fiyatları 160$/Mt Seviyesinin Altında 

Steelorbis 

Çin’de ithal cevher fiyatları, önceki günler kaydedilen toparlanmanın ardından, 25 Mart 

tarihinde hafifçe düştü. Cevher piyasasında, yıl sonuna kadar Tangshan’da uygulanan üretim 

kesintileri nedeniyle görünüm zayıf kaldı. Aynı zamanda, daha yüksek kalite cevher ve pelet 

kullanımı Çinli üreticilerin karbon salımını azaltmasına yardımcı olduğundan, bu 

malzemelerin talep görmesi bekleniyor. 

%62 tenörlü cevher fiyatları 24 Mart’a göre 0,9$/mt, haftalık ise 7$/mt düşüşle 159$/mt CFR 

oldu. Brezilya çıkışlı %65 tenörlü cevher ise günlük 0,1$/mt, haftalık 4,75$/mt düşerek 

187,85$/mt CFR seviyesinde yer almaya başladı. 

25 Mart tarihinde, 190.000 mt %62 tenörlü PB cevheri, 28 Nisan-7 Mayıs sevkiyatlı olmak 

üzere Mayıs endeksinin 7,6$/mt üzerinden satıldı. 60.000 mt %61 PB cevheri ise 1-15 Nisan 

sevkiyatlı olarak 156,45$/mt CFR seviyesinden işlem gördü. 

Söz konusu haftada, ithal cevher talebi, Tangshan’daki üretim kesintileri sebebiyle zayıfladı. 

Ancak, piyasa oyuncuları, önümüzdeki dönemde, nihai mamul talebinin daha iyi olmasını, 

bunun da cevheri fiyatlarını desteklemesini bekliyor. Avustralya’dan yapılan ithal cevher 

teslimatlarının fırtınalı hava nedeniyle düşeceği, Brezilya’dan gelen sevkiyatların ise artacağı 

düşünülüyor. Önümüzdeki hafta, ithal cevher fiyatlarının sınırlı bir aralıkta dalgalı bir trend 

izleyeceği tahmin ediliyor. 

Dalian Emtia Borsası’nda vadeli demir cevheri fiyatları bugün %2,74 artarak 1.067,5 RMB/mt 

(164$/mt) seviyesine yükselirken, fiyatlar 18 Mart’a kıyasla 21,5 RMB/mt (3,3$/mt) ya da 

%1,97 düşüş kaydetti. 

Bugün, 25 Mart tarihinde, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları 18 

Mart’a kıyasla 36 RMB/mt (5,5$/mt) ya da %0,8 artışla 4.795 RMB/mt (735$/mt) seviyesinde 

yer alırken, bir önceki işlem gününe kıyasla %1,3 artış gösterdi. 
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Türkiye Spot Piyasasında Yassı Mamul Fiyatları Yine Yükselişte 

Steelorbis 

Üreticilerin yüksek fiyatlarının ve düşük stokların desteğiyle Türkiye spot piyasasında yassı 

mamul fiyatları bir haftalık aranın ardından yeniden yükseldi. Dalgalanan lira bu hafta talebin 

düşmesine neden oldu, ancak bulunabilirlik sorunları nedeniyle zayıflayan alımlar yassı çelik 

fiyatlarında henüz bir düşüşe neden olmadı düşürmedi.   

SteelOrbis’in görüştüğü bir tüccar, “Düne kadar ciddi bir talep sorunu yaşamadık, ancak Türk 

lirasının önemli ölçüde değer kaybetmesinin ardından spot piyasada alımlar da güçlü bir 

şekilde geriledi. Üreticiler bazı Temmuz hatta Ağustos üretimli ürünlerini sattı, kısa vadede 

ciddi bir fiyat düşüşü beklemiyoruz, belki fiyatlarda sadece hafif bir düzeltme görebiliriz,” dedi. 

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

fiyatları 30$/mt arttı. 

Ürün 

Fiyat ($/mt) 

Ereğli Gebze 

2-12 mm sıcak sac 920-950 930-950 

1,5 mm sıcak sac 950-980 960-990 

3-12 mm asitlenmiş sıcak sac 1.010-1.030 1.020-1.040 

0,6 mm soğuk sac 1.260-1.270 1.260-1.280 

0,7-2 mm soğuk sac 1.230-1.240 1.230-1.250 
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Türkiye Sıcak Sac Piyasasının Görünümü Yeterli Talep ve Sınırlı Arz 

Sayesinde Olumlu 

Steelorbis 

Türkiye yassı mamul ve özellikle de sıcak sac piyasası görünümü, uzun mamul ile ithal hurda 

segmentlerindeki durumun aksine olumlu. Arzın sınırlı olması ve talebin aktif kalması, sıcak 

sac tedarikçilerinin Türkiye’ye verdiği fiyatlarını yüksek tutmasına ve hatta daha da 

artırmasına imkan sağlayan başlıca etkenler olmaya devam etti. 

Türkiye’de iç piyasaya verilen sıcak sac fiyatları yüksek kalırken, üreticiler Temmuz ve bazen 

de Ağustos teslimli teklifler veriyor. Piyasadaki resmi teklifler 900-920$/mt fabrika çıkışı 

aralığında yer alıyor ve bazı tedarikçilerin teklifleri 930$/mt fabrika çıkışına kadar çıkıyor. Bazı 

alıcılar, üreticilerin yerel sıcak sac fiyatlarını 940-950$/mt fabrika çıkışı aralığına yükseltmek 

istediğini belirtti. Yine de, bazı müşteriler belirli siparişlerde alımları 880-890$/mt fabrika çıkışı 

aralığından yapmanın mümkün olduğunu söyledi. Türkiye’den dış piyasalara verilen resmi 

teklifler ise tedarikçiye göre değişmek üzere 900-920$/mt FOB aralığında yer alıyor. 

İthalat kısmındaysa, Rusya merkezli MMK sıcak sac için Haziran üretimli ve en geç Ağustos 

ortası sevkiyatlı olmak üzere 880$/mt CFR Türkiye seviyesinden teklif vermeye başladı. 

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, önceki teklifler Mayıs üretimli olmak üzere yaklaşık 

865$/mt CFR Türkiye seviyesinde yer alıyordu ve Türkiye’ye yapılan en son satışlar da 

860$/mt CFR seviyesinden gerçekleşmişti. Rusya yerel piyasası da toparlanmaya 

başlayarak üreticilere destek sağlıyor. Aynı zamanda, NLMK veya Ukrayna merkezli 

Metinvest’ten yeni teklifler verilmedi. Alıcılar, tedarikçilerin önümüzdeki haftayı beklemeye 

karar verdiğini söyledi. 
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Türkiye’de Sıcak Sac Fiyatları Daha da Yükseldi, İthalat Aktif 

Steelorbis 

Türkiye sıcak sac piyasasındaki fiyatlar, sınırlı arz nedeniyle artmaya devam ediyor. Yerel 

piyasada Haziran ayına yönelik ürünler tamamen satıldı ve Temmuz ayının ilk yarısı için de 

neredeyse hiç ürün yok. Ayrıca, ürünlerinin tamamını satmış olan birçok Türk üretici, sıcak 

sac fiyatlarını yeniden artırarak, alıcıların daha maliyetli ithalata yönelmesine neden oldu. 

Geçen haftanın sonunda Türk üreticilerden biri, daha önce kaydedilen 880-890$/mt fabrika 

çıkışı aralığına kıyasla 900- 

920$/mt fabrika çıkışı bandından teklif vermeye başladı. SteelOrbis’in edindiği bilgiye göre 

şirket, sıcak haddeleme hattındaki iki haftalık bakımı Mayıs ayından Haziran ayına 

ertelemeye karar verdi. Yerel piyasadaki diğer tedarikçilerin fiyatları, haftanın başından bu 

yana yaklaşık 10$/mt artışla 880-890$/mt fabrika çıkışı aralığında yer alıyor. 

İthalat segmentinde ise, Rusya merkezli MMK'nın Haziran ayının sonunda sevk edilmek 

üzere yaptığı 30.000 mt’luk sıcak sac bağlantılarında fiyatlar 850-855$/mt CFR aralığına ve 

860$/mt CFR seviyesine kadar çıkıyor. Daha önce Türk müşterilerden gelen karşı teklifler 

830$/mt CFR seviyesini zor geçiyordu. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, şirketin şimdilik 

sınırlı tonajı var ve 865-870$/mt CFR aralığından satış yapmayı hedefliyor. Daha önce 

850$/mt CFR seviyesinde satış yapan NLMK, piyasanın dışında kaldı. Ukrayna merkezli 

Metinvest’in son teklifleri 850-860$/mt CFR aralığında yer alırken, piyasa kaynakları bu 

seviyeden bazı bağlantılar gerçekleştirildiğini bildirdi. 

Daha önce bildirildiği üzere, Hint tedarikçiler Türkiye’ye toplam 60.000 mt sıcak sac satarken, 

son bağlantılar geçtiğimiz hafta 820-825$/mt CFR aralığında yer aldı. 
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AB’de Sıcak Sac Fiyatları Kısıtlı Arz Nedeniyle Daha da Arttı 

Steelorbis 

AB’de iç piyasaya verilen sıcak sac fiyatları, kısıtlı arz ve uzun teslim süreleri nedeniyle geçen 

hafta Cuma gününe kıyasla daha da arttı. Bu hafta AB pazarında kabul görebilir sıcak sac 

fiyatları, geçen haftanın sonuna kıyasla 20€/mt artışla 790-820€/mt fabrika çıkışı aralığında 

duyuldu. Fiyat aralığının alt limiti İtalya’da kaydedilen en düşük seviyeye denk gelirken, üst 

limiti ise Avrupa’nın kuzeyindeki fiyatları gösteriyor. 

Geçen haftanın sonunda ArcelorMittal, AB pazarına verdiği sıcak sac fiyatlarını bu ay ikinci 

kez artırarak, Avrupa’nın kuzeyinde 850€/mt fabrika çıkışı ve İtalya’da 820€/mt fabrika çıkışı 

seviyelerine getirdi. Avrupa genelindeki birçok üretici teklif vermeyi bıraktı, ancak piyasa 

kaynaklarına göre, daha yüksek tekliflerle piyasaya dönmeyi amaçlıyor. SteelOrbis’e 

konuşan bir tüccar, “İtalyan üreticiler 830-840€/mt fabrika çıkışı aralığını hedefliyor,” 

ifadelerini kullandı. Teslim süreleri üçüncü çeyrek ile sonrası olarak belirtiliyor ve arz 

durumunun da yakın vadede iyileşmesi beklenmiyor. Bir piyasa kaynağı, “Bence arz, en az 

bu yaza ve hatta dördüncü çeyreğe kadar kısıtlı kalmaya devam edecek,” şeklinde konuştu 

ve bağlantı fiyatlarının kısa süre içerisinde ArcelorMittal'in resmi teklif fiyatlarına ulaşmasının 

beklendiğini belirtti. Aynı kaynak, “Müşteriler faaliyetlerini sürdürebilmek adına ürün alabilmek 

için her fiyatı ödeyeceğinden, koz üreticilerin elinde,” ifadelerini kullandı. 

Alıcılar, AB’nin koruyucu önlemleri ile antidamping vergisi ve artan navlun ücretleri nedeniyle 

yurt dışından ürün almanın zorluğundan şikayetçi. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, 

Hindistan’ın kotası dolmak üzere olsa da, şu anda Hindistan’dan İtalya’nın güneyine verilen 

sıcak sac teklifleri Temmuz sevkiyatlı olmak üzere 900$/mt CFR seviyesinde yer alırken, 

Antwerp’e verilen teklifler 5-10$/mt daha yüksek. Hindistan’dan AB’ye yapılan en son satışlar 

885-890$/mt CFR aralığından gerçekleşti. Vietnam çıkışlı tekliflerin de hemen hemen aynı 

seviyede olduğu belirtildi. Bununla birlikte, Mısır çıkışlı teklifler 880-890$/mt FOB aralığında 

yer alıyor. Tangshan’daki üretim kesintileri ve Çin’in ihracat vergisi iadesinin azaltılmasına 

yönelik beklentiler nedeniyle Çin’in pek rekabetçi olmayacağı göz önüne alındığında, 

uluslararası sıcak sac fiyatlarının kısa ila orta vadede yüksek seviyelerde kalması bekleniyor. 
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Avrupa’da ise, birçok üretici önümüzdeki dönemde planlı bakım çalışmaları gerçekleştireceği 

için arz düşük kalacak. Yaz aylarındaysa üretimin her zamanki gibi düşük olması bekleniyor. 

Bazı piyasa kaynaklarına göre, çelik üretimindeki iyileşme, talebi yakalamaya başlayabileceği 

için, fiyatlar daha sonra aşağı yönlü düzeltme görebilir. Avrupa Komisyonu çelik ürünlerine 

yönelik 30 Haziran tarihinde sona erecek koruyucu önlemleri uzatmazsa, Avrupa’da ithalat 

hacmi de artabilir. 

 

Arcelormittal AB’de Sac Fiyatlarını Yeniden Yükseltti 

Steelobis 

ArcelorMittal AB piyasasında yassı çelik fiyatlarını bu ay ikinci kez artırdı. Üretici Avrupa’nın 

kuzeyinde, sıcak sac teklifleri 5 Mart’a kıyasla 50€/mt artırarak 850€/mt fabrika çıkışı 

seviyesine çıkardı. ArcelorMittal’in soğuk sac fiyatı 900€/mt’dan 950€/mt’a çıkarken, 

galvanizli sac fiyatları da 920€/mt’dan 970€/mt seviyesine yükseldi. İtalya piyasasında, 

üreticinin sıcak sac fiyatları 820€/mt, soğuk sac fiyatları 920€/mt, galvanizli sac fiyatları ise 

940€/mt fabrika çıkışı seviyelerinde yer alıyor. Sıcak sac için teslim süresi Eylül olurken, diğer 

ürünlerin teslimatının dördüncü çeyrekte yapılabileceği belirtiliyor. 

AB’de sıcak sac için bağlantı fiyatları 770-800€/mt fabrika çıkışı seviyesinde duyuldu. Ancak, 

arzda ciddi bir sıkıntı yaşandığı için hem distribütörler hem de son kullanıcıların ihtiyaçları 

olan malzemeyi bulmakta zorlandıkları ve çoğu üreticinin de üçüncü çeyrek sonuna kadar 

satışlarını tamamladığı bildiriliyor. Bazı üreticiler teklif vermeyi bırakırken, bu ay sonu daha 

yüksek fiyatlarla piyasaya dönmeleri bekleniyor. İki İtalyan tedarikçinin Temmuz ayına kadar 

satışlarını bitirdiği, yeniden teklif vermeye başladıklarında ise Ağustos teslimli olarak teklif 

verecekleri düşünülüyor. Piyasa kaynakları, bazı Avrupalı üreticilerin müşterilerinin geçtiğimiz 

aylarda verdiği siparişleri teslim etmekte yavaş kaldığı ifade ediliyor. Avrupa’daki çoğu tesis 

yaz aylarında bakıma gireceği için önümüzdeki aylarda arzdaki durumun iyileşmesi 

beklenmiyor. 



 
 

 

 
  
 9 

Öte yandan, AB’nin koruma önlemleri, antidamping vergileri, yabancı tedarikçilerin yaptığı 

fiyat artışları ve navlundaki sorunlar nedeniyle ithalat tarafında da durum pek iyi değil. Bir 

tüccara, “Şu an yurt dışından gelen herhangi bir teklif yok. Geçtiğimiz hafta Çin ve Hindistan’a 

fiyat sorguları yaptık ancak henüz cevap alamadık,” şeklinde konuştu. 

 

Ocak-Şubat Döneminde Çin'de Sadece HRC Üretimi Artış Gösterdi 

Metal Expert 

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) en son verilerine göre, beş önemli çelik ürün arasında 

yalnızca sıcak haddelenmiş sac (HRC) üretiminin Ocak-Şubat döneminde Aralık 2020'ye 

kıyasla hafif artış gösterdiği belirtiliyor. Ham çelik üretimindeki hafif artışa rağmen, nihai 

mamul üretiminin geçtiğimiz yılın Aralık ayına göre % 8.5 düşüşle 3.55 milyon ton/gün olduğu 

ifade ediliyor. 

Günlük inşaat demiri ve filmaşin üretiminin sırasıyla % 10 ve % 8 düşüşle 686.000 ton ve 

438.000 ton/gün seviyesinde kaydedildiği bildiriliyor. Şubat ayındaki yeni yıl tatilinin düşüşteki 

ana sebepler arasında olduğuna inanılıyor. Bunun yanı sıra, hammadde fiyatları hâlâ oldukça 

yüksek seyrederken, Aralık ayında yükselen piyasa fiyatlarının Ocak ayında gerilediği; iç 

piyasada inşaat demiri marjlarının Ocak ayında 50 $/tondan 3 $/tona gerilediği kaydediliyor. 

HRC üreticilerinin, kısmen güçlü ihracat satışları nedeniyle pozisyonlarını korudukları ve 

Ocak-Şubat döneminde üretimlerinin 1.000 ton/gün artışla 506.000 ton/gün olduğu 

aktarılıyor. İki ayda soğuk haddelenmiş sac (CRC) ve kaynaklı boru üretiminin 6 milyon ton 

ve 6,85 milyon ton olarak gerçekleştiği, günlük bazda, söz konusu üretimlerin Aralık ayına 

göre % 20 ve % 36 düşüşle 102.000 ton ve 116.000 ton seviyelerinde kaydedildiği ifade 

ediliyor. 
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Rusya, 2020 Yılında Sıcak Sac Üretimini İhracatla Yüksek Tuttu 

Metal Expert 

COVID-19 salgını sırasında 2020 yılındaki son derece olumsuz piyasa koşullarına rağmen, 

Rus sıcak sac üreticilerinin (rulo, sac ve levha) yüksek kapasite kullanımını sürdürmeyi 

başardıkları ifade ediliyor. Geçtiğimiz yıl üreticilere en çok desteği yabancı alıcıların verdiği, 

bu nedenle ihracatın arttığı, ayrıca Rus sıcak haddelenmiş çelik üreticilerinin ihracat 

pozisyonlarının 2021'de de güçlü kalabileceği aktarılıyor. 

Rusya’nın toplam sıcak sac ihracatının 2020 yılında % 15 artışla 5,9 milyon tona yükseldiği; 

en büyük artışın HRC ve sac sevkiyatlarında % 12 artışla 5,2 milyon ton olarak gerçekleştiği, 

levha sevkiyatlarının ise % 33 artışla 700,000 tona çıktığı kaydediliyor. 

Severstal’in, geçtiğimiz yıl yurtdışında % 17 artışla 2,8 milyon ton sıcak sac satarak, 

Rusya'nın toplam levha ve rulo ihracatının neredeyse % 50'sini oluşturduğu ve Avrupa’nın, 

Severstal’in en büyük satış noktası olmaya devam ettiği bildiriliyor. 

Rusya’nın, toplam yurt içi HRC, sac ve levha sevkiyatını % 4 azalışla yaklaşık 13 milyon tona 

indirdiği ve krize karşı ekonomiyi canlandırmaya yönelik alınan önlemler sayesinde sıcak sac 

ve rulo sevkiyatlarının % 5 artışla 9 milyon tona yükseldiği ve bunun da inşaat ve makine 

sektörü talebini artırdığı belirtiliyor. 

Avrupa Komisyonu, Severstal'den ithal sıcak haddelenmiş çeliğine 2017 yılında uygulanan 

ithalat vergisine ilişkin bir inceleme başlatmış olsa da, Rusya’nın 2021'de Orta Doğu ve 

Avrupa'ya sıcak haddelenmiş yassı ürün sevkiyatlarını artırabileceği vurgulanıyor. 
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Brezilya’nın Yassı Çelik Satışları Şubat Ayında %9,8 Arttı 

Kaynak Steelorbis 

Brezilya Distribütörler Birliği Inda'nın yaptığı açıklamaya göre, Brezilyalı çelik distribütörlerinin 

yassı çelik satışları bu yıl Şubat ayında aylık %3,8 düşüş fakat yıllık %9,8 artışla 312.300 mt 

seviyesinde kaydedildi. 

Brezilyalı distribütörlerin yassı çelik alımları bu yıl Şubat ayında aylık %4,2 düşüş ve yıllık 

%5,1 artışla 321.900 mt seviyesinde kaydedildi. 

Söz konusu ayda, yassı çelik stokları aylık %1,4 artışla 696.500 mt olurken, stok devir hızı 

ise Ocak ayında kaydedilen 2,1 ayın ardından 2,2 aya yükseldi. 

Yerel distribütörlerin yassı çelik ithalatı Şubat ayında aylık bazda %36,8 düşüş ve yıllık bazda 

%57,3 artışla 101.900 mt oldu. 

Inda, Mart ayında yassı ürünlerin alımlarının ve satışlarının aylık bazda %5 artacağını tahmin 

ediyor. 

 

Çin Sıcak Sac İhracat Vergisi İadelerini İptal Edebilir 

Kallanish 

Çin'in çelik ihracat vergisi iadesi politikasının hala belirsiz olduğu, ancak üretici kaynaklarının 

mevcut durumda değişikliğin beklenenden daha büyük olabileceğini öne sürdükleri belirtiliyor. 

Bir fabrika kaynağının ise, sıcak haddelenmiş sac (HRC) için vergi iadesinin tamamen iptal 

edilebileceğini söylediği ifade ediliyor. 

Çin Demir ve Çelik Derneği'nin (CISA) konuyla ilgili toplantılarına katılan bir üretici kaynağına 

göre, politikanın ne zaman yürürlüğe gireceğinin hala belirsiz olduğu kaydediliyor. 

Duyumların, yeni vergi sisteminin 1 Nisan'da yürürlüğe gireceği yönünde olduğu ve bunun, 

Çinli üreticileri tekliflerini yükseltmeye ve vergi değişikliği riskini alıcılarla paylaşmak için 

sözleşmelerine özel hükümler koymaya zorladığı aktarılıyor. 



 
 

 

 
  
 12 

Vergi değişikliğiyle ilgili belirsizlik sürerken, üreticilerin zararlarının karşılanmasını sağlamak 

için tekliflerini daha da yükselttikleri ve bir fabrikanın, yüksek kaliteli filmaşin tekliflerini fob 

Çin 1.000 $/ton seviyesine yükselttiği bildiriliyor. 

Kaynakların, farklı ürünler için beklentilerin farklı olduğunu belirttikleri ve bir kaynağın, sıcak 

saca yönelik vergi indirimin tamamen iptal edilebileceğini öne sürdüğü ifade ediliyor. Mevcut 

indirimin,% 13 KDV üzerinden nakit iade olarak gerçekleştiği ve piyasa katılımcılarının, daha 

önce ya 4 ya da 9 puanlık bir indirim yapılacağını, bunun da etkin vergi oranının % 4 veya % 

9 olacağı anlamına geldiğini öne sürdükleri belirtiliyor. Filmaşin vergi iadesindeki düşüşün 

sıcak haddelenmiş saca kıyasla daha az olması bekleniyor. Kaynakların, filmaşin vergi 

iadelerinde % 13'ten % 9'a indirimin mümkün olduğu konusunda görüş bildirdikleri 

kaydediliyor. 

Vergi iadelerindeki herhangi bir düşüşün etkisinin, Çin çelik ihracatını daha az rekabetçi hale 

getireceği vurgulanıyor. 

 

Almanya’da İmalat PMI Rekor Kırdı 

Bloomberght 

Almanya’da imalat sektörü Mart ayında rekor hızda büyüyerek Avrupa’daki ekonomik 

canlanmaya öncülük etti 

Euro Bölgesi’nin en büyük iki ekonomisinde imalat sektörü, siparişlerdeki güçlü artışlar ve 

karantinaların azalacağına dair beklentiyle tahminlerin üzerinde büyüdü. 

IHS Markit verilerine göre Almanya’da öncü imalat PMI endeksi 66.6 ‘ya yükseldi. Beklenti 

60.5’ti. Bu, anketin başladığı 1996’dan beri görülen en yüksek seviye olarak kayda geçti. 

Hizmet PMI ise 45.7’den 50.8’e çıkarak 6 ayda ilk kez büyüme kaydetti. 

Fransa’da imalat PMI 58.8’e yükseldi, beklenti 56.3’tü. 
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AISI, 232. Madde Vergilerini Destekleyen Yeni Raporu Memnuniyetle 

Karşıladı 

Kaynak Kallanish 

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü’nün (AISI), Trump yönetiminin 232. Madde vergilerinin 

korunması gerektiğinin kanıtı olarak Ekonomi Politikası Enstitüsü'nün (EPI) yeni raporunu 

gösterdiği belirtiliyor. 

Enstitünün raporunun, 232. Madde vergilerinin ulusal güvenliği korumanın yanı sıra yerli 

yatırımı ve istihdam yaratmayı teşvik ettiğini gösterdiği bildiriliyor. 

AISI CEO'su Kevin Dempsey’in "EPI tarafından yürütülen ve büyük ölçüde 232. Madde çelik 

tarifeleri nedeniyle Amerikan çelik endüstrisinin çelik tesisleri inşa etmek, tesisleri yenilemek 

veya genişletmek için yaklaşık 16 milyar $ yatırım yapabildiğini ve aynı zamanda endüstrinin 

etkili bir şekilde yeniden yapılandırılmasını sağladığını doğrulayan ekonomik analizi takdir 

ediyoruz. Bu yatırımlar 3.200 yeni istihdam yaratmış oldu," dediği kaydediliyor. 

 

IMF: Toparlanma Özellikle Düşük Gelirli Ülkeler İçin Belirsiz 

Hürriyet 

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Covid-19 pandemisi kaynaklı 

ekonomik durgunluktan toparlanmanın belirsizliğini koruduğunu ve bu belirsizliğin özellikle 

düşük gelirli ülkelerde daha etkili olduğunu vurguladı. 

Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) düzenlediği online etkinlikte konuşan Georgieva, 

toparlanma yolunun inişli-çıkışlı olduğunun altını çizerek, gelişmekte olan ekonomilerden 

bazılarının ve düşük gelirli ülkelerin neredeyse tamamının, büyüme riskiyle karşı karşıya 

olduğuna dikkat çekti. 

"Daha fazla çaba göstermenin zamanıdır. Böylece ticaret uzun zamandır olduğu gibi yeniden 

fırsatların ve büyümenin motoru olabilir" diyen Georgieva, küresel ticaret hacminin bu yıl 

yüzde 8.5, gelecek yıl ise yüzde 6.5 artabileceğini belirtti ve ekledi: 

https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/dunya-ticaret-orgutu
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""Ticarette yeniden yükseliş eğer başarıyla yönetilebilirse büyümeyi ve gelişmekte olan 

dünyadaki yaşam standartlarını arttırır." 

Georgieva, IMF bünyesinde hazırlanan bir araştırmanın sonuçlarına ilişkin yazısında da, 

pandemi sürecinin, büyük şirketlerin önceden var olan piyasa güçlerinin daha da arttığına ve 

bunun da, küçük işletmelerde potansiyel iflas risklerinin büyümesine ve yenilikçilikte 

yavaşlamaya neden olduğuna dikkat çekti. 

Georgieva, "Pandemi nedeniyle, en büyük oyuncular arasındaki gelir yoğunlaşmasının, 

gelişmiş ekonomilerde, en az 2015 yılı öncesindeki 15 yılda olduğu kadar artabileceğini 

tahmin ediyoruz" diye uyardı. 
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