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Türkiye Boru Piyasası Tatil Havasına Girdi 

Steelorbis 

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Türkiye kaynaklı boru piyasasında talep daha da 

zayıflarken, fiyatlar sabit kaldı. Önceki haftalarda talebin zayıf olmasının sebebi, fiyatlar 

üstündeki baskı ve ülke ekonomisine yönelik olumsuz görünümdü. Ancak bu haftanın 

başından beri talep, yaklaşan Kurban Bayramı tatilinden de etkilendi ve satışlar durma 

noktasına geldi. 

SteelOrbis’e konuşan bir üretici, “Alıcılar fiyatların hala dibe vurmadığını düşündüğü için 

fiyatlar üstünde baskı uygulamaya devam ediyor. Ancak ülkedeki sıcak sac fiyatlarına 

bakıldığında, şu anda boru fiyatlarının daha fazla indirilmesinin imkansız olduğu görülebilir. 

Ayrıca, yaz sezonu nedeniyle hem iç hem de dış pazarlar durgun durumda. Buna ek olarak, 

hammaddemiz olan sıcak sac fiyatları üstündeki baskı devam ediyor. Bu durumda alıcılar, 

yaklaşan tatile erkenden başlayarak alımlarını erteliyor,” ifadelerini kullandı. 

Türkiye’de kaynaklı boru fiyatları değişmedi ve hala iç piyasa için 1.100-1.130$/mt fabrika 

çıkışı, dış piyasalar içinse 1.120-1.140$/mt FOB aralığında yer alıyor. 

** 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. 

 

AB Kutu Profil Kotaları Baskı Altında 

Kallanish 

Avrupa Komisyonu'nun resmi sistemine göre, üçüncü çeyrek için AB kutu profiller 

kotalarının, kullanıma sunulduktan sonraki birkaç gün içinde baskı altına girdiği belirtiliyor. 

Rusya’nın 1 Temmuz'da kullanıma sunulan kotalarının tamamen tükendiği ve Türkiye için 

limanlarda bekleyen ürünlerin hacminin, tahsis edilen 70.000 tonun %162'sini teşkil ettiği, 

yani ithalatçıların artık tarifesiz kotanın aşımında geçerli olan %25'lik ithalat vergisini 

ödemek zorunda kalacakları ifade ediliyor. 
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Genel olarak, kutu profil kotalarının, %70'inden fazlasının kullanıldığı ve bunun yüzde 

olarak tüm kategoriler içinde en yüksek seviye olduğu bildiriliyor. 

 

Türkiye Mayıs Ayında 580.000 Ton Hrc İthal Etti, Rusya Ve Hindistan 

Başlıca Tedarikçiler Arasında  

Metal Expert 

Geçtiğimiz birkaç aya, Türkiye'de yapılan aktif sıcak haddelenmiş sac (HRC) ithalatının 

damgasını vurduğu belirtiliyor. Mayıs ayı rakamlarının da etkileyici dinamikler göstermeye 

devam ettiği bildiriliyor. Söz konusu durumda, Ocak-Mayıs 2021 döneminde de HRC 

ihracatının artış gösterdiği kaydediliyor. 

Türkiye’nin en büyük 10 HRC tedarikçisi, ton 

 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) istatistiklerine göre, Mayıs ayında Türkiye'de HRC 

ithalatının 2020 yılının aynı ayına kıyasla %153.9 artışla 579.242 tona yükseldiği 

kaydediliyor. Mayıs ayı hacimlerinin %52'sinden fazlasının BDT'den geldiği ve bölgeden 

sevkiyatların yıllık bazda neredeyse 3 kat artışla 304.000 tona ulaştığı belirtiliyor. Rusya, 

toplam tonajların %34'üne tekabül eden 198.000 ton civarında tedarik sağlayarak, 
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tedarikçiler listesinin başında gelirken, Ukrayna’nın Türkiye'ye satışlarını %64'ten fazla 

artırarak yaklaşık 106.000 tona çıkardığı ifade ediliyor. 

Son üç aydaki bu güçlü performansın, Ocak-Mayıs 2021 için genel rakamları desteklediği; 

TÜİK verilerine göre, Türkiye’nin HRC ithalatının %61,1 oranında artışla 2,3 milyon tonu 

aştığı aktarılıyor. Rusya’nın, 943.000 ton veya toplam hacmin %41'ini teşkil ederek 

Türkiye'ye yapılan sevkiyatlarda en etkileyici büyümeyi gösterdiği, bu arada, AB’den 

ithalatın, Ocak-Mayıs 2020'deki 494.000 tona kıyasla %27 azalışla 362.000 tona indiği 

bildiriliyor. 

 

Türkiye’nin Sıcak Rulo İhracatı Ocak-Mayıs Döneminde %21,7 Düştü 

Steelorbis 

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

Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %35,5 ve yıllık %3,6 artışla 250.831 mt 

oldu. Bu ihracatın değeri Nisan ayına kıyasla %40,6 ve yıllık bazda %72,7 artışla 200,27 

milyon $ seviyesinde kaydedildi. 

 

Ocak-Mayıs döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %21,7 düşerek 818.440 mt, bu 

ihracatın değeri ise yıllık bazda %18,4 artarak 583,20 milyon $ seviyesinde kaydedildi. 
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Bu yılın ilk beş ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, 

yıllık %36,13 düşüşle 253.152 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya’yı Türkiye’den 127.046 mt 

sıcak haddelenmiş rulo ithal eden İspanya takip etti. 

Türkiye'nin bu yılın ilk beş ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca 

ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır: 

 

 

Türkiye Spot Piyasasında Yassı Mamul Fiyatları Talebin Gevşemesine 

Bağlı Düştü 

Steelorbis 

Türkiye’de spot yassı mamul fiyatları, satışlarda görülen düşüşün ardından ürün grubuna 

bağlı olarak 10-20$/mt düşüş gösterdi. Yaklaşmakta olan Kurban Bayramı ve özellikle 

ithalat tarafında sıcak sac fiyatlarının ısrarlı bir şekilde aşağı yönlü hareket etmesi, söz 

konusu düşüşte etkili oldu. 

Bir tüccar SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Yaklaşmakta olan bayram öncesi, satışlar 

neredeyse durdu ancak stok seviyelerimiz halen düşük olduğu için fiyatlarda ciddi bir 
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azalma görmedik. Elbette, üreticilerin soğuk sac ve sıcak sac fiyatlarındaki gerilemenin 

ardından spot fiyatlarda da hafif bir düşüş görüldü. Bayram dönemi olmasına bağlı olarak 

bu ay talepte herhangi bir iyileşme öngörmüyoruz. Ancak, alıcıların, özellikle Ağustos ayının 

ikinci yarısından sonra stok yenilemek zorunda kalacağını düşünüyoruz,” şeklinde konuştu. 

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, asitli sıcak sac fiyatları 20$/mt, soğuk sac ve sıcak 

sac fiyatları ise 10$/mt düşüş gösterdi. 

 

AB’de Yerel Sıcak Sac Satış Fiyatları Düşse De Bunun Bir Trende 

Dönüşmesi Beklenmiyor 

Steelorbis 

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, AB yerel sıcak sac piyasası durgundu. Bir yandan, 

yerel talep geçtiğimiz aylarda kaydedilen güçlü artışların ardından zayıflarken, diğer yandan 

yerel üreticiler sipariş miktarlarından memnun ve satış yapmak için acele etmiyor. AB’de 

yerel sıcak sac satış fiyatları 29 Haziran’a kıyasla ortalama 25€/mt düşüşle 1.100-1.180€/mt 

fabrika çıkışı aralığına geriledi. İtalya’da fiyatlar 1.100-1.150€/mt aralığında yer alırken, 

Avrupa’nın kuzeyinde daha yüksek fiyatlar kaydedildi. Ancak çoğu piyasa kaynağı, arz 

kısıtlı olmaya devam ettiği ve en erken teslim süreleri de dördüncü çeyrek olduğu için, söz 

konusu düşüşün fiyat trendinde bir değişikliğe işaret etmediğini düşünüyor. Bir kaynak, 

“Birçok alıcı stokları yeterli seviyede olduğu için alımlarını durdurdu. Ayrıca, alıcılar yeterli 

kredi limitine sahip ancak alımlara Eylül’de başlayacaklar,” şeklinde konuştu. SteelOrbis’e 

konuşan başka bir kaynak, “Üreticilerin fiyatlarını düşüreceğini sanmıyorum,” dese de, satış 

fiyatlarının son birkaç haftada rekabetçi ithalat tekliflerinden etkilendiğini belirtti. Kaynak, 

“Japonya Ağustos sevkiyatlı olmak üzere 1.000€/mt CFR İtalya seviyesinden teklif verirken, 

Türkiye çıkışlı teklifler biraz daha yüksek ve Hindistan çıkışlı fiyatlar da hafifçe daha düşük. 

Ancak, bu ülkeler kotalar ve antidamping vergileri veya antidamping vergisi riskleriyle 

uğraşmak zorunda,” ifadelerini kullandı. AB’nin Hindistan menşeli sıcak saca yönelik 

antidamping soruşturması başlatmaya hazırlandığı söyleniyor. Bununla birlikte SteelOrbis’in 

https://tr.steelorbis.com/celik-haberleri/guncel-haberler/hint-sicak-sac-tedarikcileri-ucuncu-ceyrek-kotalarini-ilk-gunden-doldurdu-1206997.htm
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bildirdiği üzere, Hindistan Temmuz-Eylül dönemi için sıcak sac kotasını ilk günden 

doldurdu. Son olarak kaynaklar, yerel arzın bu yılın ikinci yarısında önemli oranda 

artacağından emin olmadıklarını, bu nedenle fiyatların da sertçe düşmesinin beklenmediğini 

belirtti. Buna ek olarak, yakında birçok Avrupalı üreticinin tatil döneminde planlanan bakım 

çalışmaları nedeniyle üretim faaliyetlerini askıya alması bekleniyor. 

 

AB Sıcak Yassı Anti-Damping Nihai Oranları Yarın Yürürlüğe Girecek 

ÇİB 

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

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

bu yana geçici vergi marjları uygulanmakta. 

AB’nin, nihai vergiye ilişkin kararını bugün (06.07.2021) tarihli resmi gazetesinde yayımladı. 

Buna göre Türk firmalarına yüzde 4,7 ila yüzde 7,3 aralığında vergi oranları hesaplandı. 

Oranlar yarından itibaren yürürlüğe girecek. 

İlgili resmi gazete için: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1100/oj 

 

ABD'de Sac Fiyatları 1.800/Ton Doları Geçti 

Kallanish 

ABD sac fiyatlarının yeni bir rekor seviyeye ulaştığı belirtiliyor. Sıcak haddelenmiş sac 

fiyatının fabrika çıkışı 1.800-1.820$/short ton, soğuk haddelenmiş sac fiyatının da fabrika 

çıkışı 2.000-2.050$/st aralığına ulaştığı kaydediliyor. 

 

 

 

https://tr.steelorbis.com/celik-haberleri/guncel-haberler/hint-sicak-sac-tedarikcileri-ucuncu-ceyrek-kotalarini-ilk-gunden-doldurdu-1206997.htm
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1100/oj
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İtalya'da Sıcak Haddelenmiş Sac Talebi Durgunlaşmaya Devam Ediyor 

Kallanish 

Fiyatlarda görülen artışlar nedeniyle, Haziran ayının ortasında piyasanın durgunlaşmasının 

ardından, İtalya'da sıcak haddelenmiş sac talebinin, durgun seyrettiği bildiriliyor. 

Asya ülkelerinden gelen rekabetçi ithalat tekliflerinin, İtalyan alıcıların ilgisini çektiği 

belirtiliyor. Tüccarlar, Asya menşeli sıcak haddelenmiş sac fiyatlarının, Ağustos ayı yüksek 

hacimli sevkiyatlar için, cfr 1.000 €/ton(1.187$/ton) seviyesinde gerçekleştiğini doğruluyor. 

Servis merkezleri ve spot bağlantılar için, yerli sıcak haddelenmiş sac fiyatlarının, geçen 

haftaya göre fabrika çıkışı 1.100-1.200€/ton seviyesinde gerçekleştiği belirtiliyor. 

Küresel kısıtlı arz ve sınırlı ithalat teklifleri nedeniyle, soğuk haddelenmiş sac ve sıcak 

daldırma galvanizli sac iç piyasasının, ılımlı olmadığı gözleniyor. İç piyasa fiyatlarının, 

geçen haftaki fabrika çıkışı 1.250-1.380€/ton seviyesinde seyrettiği bildiriliyor 

 

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Türev Ürünlere İlişkin 232. Bölüm 

Çelik Tarifelerini Geçersiz Kıldı  

Steel Guru 

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin, 5 Nisan 2021’de eski Başkan Trump’ın 1962 

tarihli Ticareti Genişletme Yasası’nın 232. Bölümü uyarınca uyguladığı 232. Bölüm 

tariflerinin bir kısmını etkileyen önemli bir karar yayınladığı ifade ediliyor. 

Kararın, ABD'nin çelik ve alüminyum türev ürünleri ithalatına uygulanan vergileri etkilediği, 

ancak daha genel çelik ve alüminyum tarifelerini etkilemediği kaydediliyor. Mahkeme’nin, 

Başkan Trump'ın ilk 232. Bölüm raporunu aldıktan iki yıldan fazla bir süre sonra, tarifelerin 

çelik ve alüminyum türev ürünlerini kapsayacak şekilde genişlettiğinde, yasal süreyi 

kaçırdığını tespit ettiği belirtiliyor. Özellikle Başkan’ın, Ticaret Bakanı tarafından düzenlenen 

soruşturma raporunun alınmasından sonra başlayan 105 günlük süre içinde vergilerin 

genişletilmesi bildirisini yayınlamadığı aktarılıyor. Kararın, bu ürünlerin ithalatçılarına bir 
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rahatlama sağlayarak geri ödemeler ve 232. Bölüm vergileri olmayan gelecekteki ithalat için 

bir yol sağlayabileceği ve ayrıca Çin mallarına uygulanan 301.Bölüm tarifelerine itiraz eden 

devam eden dava için önemli bir emsal teşkil edebileceği bildiriliyor. 

Bu yakın tarihli kararın, aynı davadaki daha önceki bir kararın ardından geldiği; 

mahkemenin, hem hükümetin hem de davacının davanın reddine yönelik talebini reddettiği, 

yani Mahkeme’nin, 105 günlük sürenin ne zaman başladığına dair ek bilgilendirme istediği 

belirtiliyor. ABD yönetiminin bu soruyla ilgili ek kanıt sunmayı reddettiği ve Mahkeme’nin bu 

nedenle hükümetin 105 günlük süre sınırına uyduğuna dair kanıt sunmaktan feragat ettiği 

sonucuna vardığı ifade ediliyor. Başkan’ın eylemlerini hukuka aykırı bulan Mahkeme’nin, 

davalı tarafından ödenen vergilerin ve geçmiş vergilerin iadelerinin değerlendirilmeden 

kayıtların tasfiyesine karar verdiği aktarılıyor. 

 

AB Çelik Servis Merkezleri, 2022'de Koruma Önlemi Revizyonu İstiyor 

Kallanish 

Avrupalı servis merkezleri ve çelik distribütörlerinin, Avrupa Komisyonu'nun koruma 

önlemlerini üç yıl daha uzatma kararından duydukları hayal kırıklığını belirttikleri ve mevcut 

durumda 2022'de daha tatmin edici bir revizyon yapılmasını umdukları aktarılıyor. 

Siderweb tarafından Salı günü düzenlenen bir webinarda, büyük bir İtalyan servis 

merkezleri ağı olan Gabrielli Group'un Başkanı Andrea Gabrielli’nin endişesini dile getirdiği 

ve Avrupa’nın, 232.Bölüm’ün iptali için ABD ile müzakere ederken, gelecek yıl içinde bir 

revizyon yapılacağından emin olduklarını belirttiği kaydediliyor. Koruma önlemlerinin 

uzatıldığını doğrulayan resmi Avrupa Komisyonu belgesinin, yıllık bir inceleme başlatma 

olasılığını içerdiği belirtiliyor. 

Gabrielli’nin, Avrupa'da devam eden talep toparlanmasının, özellikle sac segmentindeki arz 

kıtlığının önlemler ile şiddetlenmesi nedeniyle baskı altında kalma riskini taşıdığını 

vurguladığı ve "Şu ana kadar 2021'de 2019 seviyelerinin %10 üzerinde satış hacmi 
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kaydettiğimizi hesapladık. Güçlü bir talep gördük ve talebi karşılamak için stoklarımızı 

kullandık," dediği kaydediliyor. 

Gabrielli’nin, önümüzdeki aylarda piyasanın biraz normale dönmesini ve fiyatların istikrar 

kazanmasını beklediği kaydediliyor. Gabrielli’nin "Gelecekte pek çok durum, tedarik 

zincirinin stokları boşaltma döneminden sonra ne kadar hızlı yeniden doldurabileceğine ve 

limanlarda bazı ürün hacimlerini uzun süre bloke eden koruma kotalarının yarattığı 

sorunlara bağlı," yorumunda bulunduğu ifade ediliyor. 

 

FITCH: Yüksek Çelik Fiyatları Rusya’nın Getirdiği İhracat Vergisinin 

Etkisini Hafifletecek 

Steelorbis 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yüksek çelik ve ana metal 

fiyatlarının Rusya’nın getirdiği yeni geçici ihracat vergisinin etkisini azaltacağını, ancak 

önlemlerin uzatılması durumunda fiyatlar ılımlı seviyelere geldiğinde etkinin daha büyük 

olabileceğini belirtti. Fitch, çelik ve alüminyum piyasaları kısa vadede etkilenebilecek olsa 

da, yeni verginin küresel çelik fiyatları üzerinde sınırlı bir etkisi olmasını bekliyor. Fitch, 

kuruluş tarafından derecelendirilen şirketlerin AVFÖK’ü üzerindeki maksimum etkinin 2021 

yılında %15’ten az olacağını tahmin ediyor. 

Şirketlere bakıldığında Fitch, hem NLMK hem de EVRAZ’ın ürettikleri çeliğin yaklaşık 

%50’sini ihraç ettiğini ve AVFÖK seviyelerinin benzer bir etkiyle karşılaşacağını belirtti. 

İhracat vergisinin Severstal üzerindeki etkisi düşük seviyedeki ihracatı ve yüksek katma 

değerli ürün oranı nedeniyle daha az olacak. Metalloinvest ihracat odaklı ancak vergiye tabi 

olmayan, ihraç edilen güçlü demir cevheri fiyatlarından avantaj sağlıyor. MMK çoğunlukla iç 

piyasada satış yaparken, Avrasya Ekonomik Birliği toplam ihracatının önemli bir payını 

oluşturuyor. 

Fitch, “Boru gibi bazı ürünler vergiye tabi değil. Bu da, yerel piyasadan tedarik edilen çeliğin 

bulunabilirliği muhtemelen artacağından, boru üreticileri üzerindeki etkinin durağandan 
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pozitife revize edileceği anlamına geliyor,” dedi ve “Rusya’nın azalan çelik ihracatı, güçlü 

küresel talep ve kısıtlı arz nedeniyle fiyat artışını tetikleyebilir. Yerel çelik fiyatları, artan 

ihracat ve yükselen yerel arz ile yönlendirilecek. Ancak, iç piyasa, özellikle yarı mamuller 

olmak üzere tüm ek hacimleri karşılayamadı ve ülke net çelik ihracatçısı olmaya devam 

ediyor,” diye ekledi. 

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Haziran ayında Rusya, 1 Ağustos ile 31 Aralık 

tarihleri arasındaki dönem için Avrasya Ekonomik Birliği dışına yapılan ihracat için geçerli 

olmak üzere çelik ürünlerine %15 ihracat vergisi (150$/mt’dan az olmamak kaydıyla) getirdi. 

 

Care Ratings: Çelik Fiyatlarındaki Yükselişin Arzın Artmasıyla 

Hafiflemesi Bekleniyor  

Steelorbis 

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu CARE Ratings, son bir yılda çelik 

fiyatlarında kaydedilen yükselişin, artan arzla hafiflemesini beklediğini belirtti. Çeşitli teşvik 

paketlerinin ardından, küresel çelik talebinde kaydedilen keskin toparlanma, talep ve arz 

arasındaki farkı önemli ölçüde genişleterek çelik fiyatlarında artışa neden oldu. 

Özellikle Çin ve Hindistan’ın üretimiyle, küresel çelik üretimi bu yılın ilk beş ayında yıllık 

%15 arttı. CARE Ratings, arzdaki iyileşmenin çelik fiyatlarındaki herhangi bir artışı 

azaltacağına inanıyor, ancak küresel fiyatların zirve seviyelerinden keskin bir şekilde 

düzeltilmeyeceğini belirtti. Kuruluş, fiyatların, çelik talebinde devam eden güçlü büyüme ve 

yüksek demir cevheri fiyatlarıyla desteklenerek kademeli olarak düşeceğini belirtti. CARE 

Ratings, küresel çelik fiyatlarının demir cevheri fiyatlarındaki eğilimi takip etmesini bekliyor. 

Hindistan çelik piyasasındaki talep, pandeminin ikinci dalgası nedeniyle düştü, ancak 

kuruluş, muson yağmurlarının ardından altyapı ve inşaat sektöründen gelecek destekle 

yerel talebin toparlanmasını bekliyor. Yerel çelik üreticileri, fiyatlarda görülebilecek daha 

fazla artışın yerel satış hacimlerini azaltabileceğine inandıklarından, yerel çelik fiyatları şu 
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anda uluslararası fiyatlara göre daha düşük seviyelerde yer alıyor. Uluslararası çelik 

fiyatlarındaki düzeltmenin ardından bu farkın ortadan kalkacağı düşünülüyor. 

Kuruluş, büyük entegre Hint çelik üreticilerinin, Çin’den yapılan ihracatın düşük seviyelerde 

yer almasından kaynaklanan rekabet avantajı ve düşük yerel demir cevheri fiyatlarının 

sağladığı maliyet avantajı nedeniyle ihracat pazarlarından yararlanmaya devam edeceğini 

belirtti. 

 

Enflasyon 2 Yılın Zirvesine Çıktı 

Bloomberght 

Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini açıkladı. 

Tüketici fiyatları Haziran ayında yıllık bazda yüzde 17,53 artarken, üretici fiyatlarında yıllık 

artış ise yüzde 42,89 oldu. Açıklanan rakamlar sonrasında tüketici enflasyonunun 2 yılın 

zirvesine çıktığı, tüketici enflasyonu ile üretici enflasyonu arasındaki farkın ise tüm 

zamanların en yüksek seviyesini gördüğü izlendi. 

Tüketici fiyatları Haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,53 artış 

kaydetti. Böylelikle yıllık enflasyon Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre tüketici fiyatlarında aylık artış yüzde 

1,94 olarak kaydedildi. 

Haziran'da yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 17,47 oldu. 

TÜİK verileri Haziran ayında üretici fiyatlarındaki yükseliş ivmesinin hız kesmeden devam 

ettiğini gösterdi. Buna göre üretici fiyat endeksi Haziran'da bir önceki yılın aynı dönemine 

göre yüzde 42,89 oldu. Böylelikle üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasındaki fark 

da zirveye yükseldi. 

Üretici fiyatlarında bir önceki aya göre ise yüzde 4,01'lik artış izlendi. 
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Piyasanın beklentisi yüzde 16,9 olmuştu 

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin anketinde piyasanın tahmini yıllık enflasyonun yüzde 

16,9 olması yönündeydi. Aylık enflasyon tahmini ise yüzde 1,4 olmuştu. 

En düşük beklentiyi paylaşan kurum Haziran ayında aylık enflasyonun yüzde 1,03; yıllık 

yüzde 16,47 olarak gerçekleşmesini öngörmüştü. En yüksek beklentiyi paylaşan kurum ise 

Haziran ayında tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 2 artış göstermesini; yıllık bazda ise 

yüzde 17,5 olmasını bekliyordu. 

Son ankette 19 katılımcının 2021 yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 15 olmuştu. Bir önceki 

ankette bu beklenti yüzde 14,50 olarak belirlenmişti. 

Öncü göstergelerde maliyet baskısı dikkat çekmişti 

Enflasyon bakımından öncü göstergelerden biri olarak kabul edilen İstanbul Ticaret Odası 

(İTO) perakende ve toptan eşya endekslerinde, maliyet baskısının devam ettiği izlendi. 

İstanbul'da yıllık enflasyon Haziran ayında yeniden yüzde 16'nın üzerine çıktı. 

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar Haziran'da bir 

önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,12 arttı. Aylık bazda artış ise yüzde 0,36 oldu. 

Üretici fiyat hareketini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi Haziran'da yıllık yüzde 25,56; 

aylık olarak ise yüzde 3,07 arttı. 
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Yıllık bazda yaşanan bu artış üretici fiyatlarındaki baskının devam ettiğini gösterdi. Veri 

setine göre Haziran 2021'de kaydedilen yıllık toptan eşya enflasyonu 2,5 yılın en yüksek 

seviyesine çıktı. 

Türk-İş verisi de Haziran'da yükselişe işaret etmişti. 

Konfederasyonun verilerine göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması 

gereken asgari harcama tutarı bir önceki yıla göre yüzde 17,84 artış kaydetti. Mayıs ayında 

bu rakam yüzde 16,07 olmuştu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


