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Türkiye’de İki ABD Çıkışlı ve Birkaç Adet Avrupa Çıkışlı Hurda Bağlantısı 

Yapıldı 

Steelorbis 

Türkiye hurda piyasasında dün ve bugün birkaç adet ABD ve AB çıkışlı bağlantı açıklandı. 

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, İzmir merkezli bir üretici ABD çıkışlı HMS I/II 80:20 

kalite hurdayı 3 Ocak’ta 417$/mt CFR seviyesinden aldı. Daha yüksek kalite hurda fiyatları 

ise 20$/mt daha yukarıda yer alıyor. 

Bu bağlantının ardından İskenderun merkezli bir üretici ise ABD’den aynı kalite hurda için 

417$/mt CFR’dan bir bağlantı gerçekleştirdi. ABD çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurda için 

yapılan son bağlantı 421-423$/mt CFR aralığında kaydedildi. ABD’li tedarikçilerin bugün 

itibarıyla yaklaşık 425$/mt CFR talep ettiği duyuldu. 

Öte yandan, piyasada iki adet AB çıkışlı hurda bağlantısı öğrenildi. Bağlantılardan biri İzmir 

merkezli bir üretici tarafından HMS I/II 80:20 kalite hurda için 414$/mt CFR ve ikincisi de 

Marmara merkezli bir üretici tarafından 410$/mt CFR seviyesinden yapıldı. Söz konusu 

fiyatlar SteelOrbis’in AB çıkışlı hurda için 409-415$/mt CFR aralığındaki referans fiyatıyla 

uyumlu. 

Türkiye ithal hurda piyasasında fiyatlar, yalnızca üç gün içerisinde bu kadar fazla sayıda 

bağlantı yapılmasının ardından beklenin üzerinde artış gösterdi. Bu hızlı artış bazı 

oyuncuları şüphelendirdi ve artışın sürdürülemeyeceğini düşünmelerine yol açtı. Bir satıcı, 

“Piyasanın bu son artışı sindirebilmesi için biraz zamana ihtiyacı olabilir, nihayetinde hepsi 

nihai mamul piyasasında neler olacağına bağlı," şeklinde konuştu. Başka bir satıcı 

ise Türkiye’de görünümün değiştiğini düşünerek, “Bu artış ani oldu. Bugün Türk üreticilerin 

durumu değerlendirmek için geri çekildiğini düşünüyorum,” ifadelerini kullandı. Bazı 

oyuncular daha olumlu olurken, başlıca bir hurda tedarikçisi, “Hurda fiyatlarını şu ana kadar 

arz eksikliği yukarı çıkarıyordu, şu andan itibaren ise talep çıkartacak,” dedi. 

AB’de hurda toplama fiyatları da artıyor ve bazı oyuncular Türkiye’ye satılan son kargoların 

henüz tedarikçilerin elinde hazır olmadığını belirtti. SteelOrbis’in edindiği bilgilere 

https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/turkiye
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göre, Avrupa’da hurda ihracat sahaları HMS I/II 75:25 hurda için 350€/mt DAP Antwerp 

seviyesinden karşı teklif veriyor. ABD yerel hurda piyasası henüz açılmadı ve ilk çıkan 

haberlere göre ilk beklentiler gerçekleşecek. Ohio merkezli bir üretici Ocak ayı hurda alım 

fiyatlarını açıkladı. Güvenilir bir kaynağa göre, üretici busheling hurda fiyatlarını 61$/mt ve 

değirmen hurdası ile P&S kalite hurda fiyatlarını 30$/mt yukarı çıkardı. Öte 

yandan, Türkiye’nin çelik ihracatının çok düşük olması endişe verici. SteelOrbis’in bugün 

bildirdiği üzere, önümüzdeki dönemde dahilde işleme ruhsatlarının yenilenmesi ihracat 

eksikliği nedeniyle zor olabilir. Bir kaynak, “Bu durum Türkiye’nin kütük ithalatını 

etkileyebilir,” şeklinde konuştu. 

Yeni bir short sea hurda bağlantısı yapılmamış olsa da, SteelOrbis Romanya ve Bulgaristan 

çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurda için referans fiyatını 400-405$/mt CFR aralığına çıkardı. 

Türk üreticiler halihazırda stok boşluklarını doldurmak için short sea hurda arayışına 

başlarken, Karadeniz’den az sayıda teklif verildi. Bir kaynak, “Bazı short sea merkezli 

satıcılar 410$/mt CFR ve üzerini hedefliyor,” ifadelerini kullandı. Çoğu kişiye göre short sea 

ile deep sea hurda fiyatları arasındaki fark yakında daralacak. 

 

Çin’de İthal Demir Cevheri Fiyatları 120$/Mt CFR’ı Aştı 

Steelorbis 

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları bugün düne kıyasla hafifçe düşerken, geçtiğimiz haftaya 

kıyasla istikrarlı bir artış göstererek 120$/mt CFR’ı aştı. Müşterilerin stok alımları fiyatları 

destekledi ancak önümüzdeki hafta çoğu alıcı Çin Yeni Yılı tatili öncesi piyasadan 

çekileceği için piyasanın yavaş olması bekleniyor. 

%62 tenörlü demir cevheri fiyatları düne kıyasla 0,3$/mt düşüş ve geçtiğimiz haftaya kıyasla 

6,65$/mt artışla 123,7$/mt CFR seviyesine çıktı. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, 

Brezilya çıkışlı %65 tenörlü demir cevheri fiyatları ise düne kıyasla 0,35$/mt düştü ve 

haftalık bazda 7,45$/mt artarak 139$/mt CFR seviyesinde yer almaya başladı. 

https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/avrupa
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/cin
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/demir-cevheri
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/cin
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/demir-cevheri
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/demir-cevheri
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Bugün 80.000 mt Mac toz cevher 120,7$/mt CFR seviyesinden satıldı. Buna ek olarak, 

50.000 mt PB toz cevher satışı ise Huanghua limanına teslim edilmek üzere 829 RMB/mt 

(122,5$/mt) seviyesinden yapıldı. 

Söz konusu haftada, Çin’de ithal demir cevheri fiyatları piyasa oyuncularının hareketliliği 

sayesinde yükseldi. Ancak çoğu çelik üreticisi Çin Yeni Yılı tatili (21-27 Ocak) 

öncesinde demir cevheri alımlarını tamamlarken, yalnızca birkaç üretici stoklarını daha 

fazla dolduracak. Son kullanıcıların demir cevheri talebi ise inşaat faaliyetlerinin azalması 

nedeniyle zayıflayacak. Önümüzdeki hafta Çin’de demir cevheri fiyatlarının belirli bir aralıkta 

dalgalanması bekleniyor. 

Bugün itibarıyla Dalian Emtia Borsası’nda vadeli demir cevheri fiyatları düne kıyasla %1,36 

ve geçtiğimiz haftaya kıyasla %1,85 artışla 855,5 RMB/mt (126,4$/mt) seviyesinde yer 

almaya başladı. 

Bugün itibarıyla Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda vadeli inşaat demiri fiyatları, düne 

kıyasla değişmedi ve 5 Ocak tarihine kıyasla 119 RMB/mt (17,6$/mt) veya %3 artarak 

4.136 RMB/mt (583$/mt) seviyesinde yer alıyor. 

 

Türkiye’de Kutu Profil Fiyatları Elverişli Koşulların Sürmesi Sonucu Arttı 

Steelorbis 

Türk kutu profil tedarikçileri fiyatlarını yukarı çekmeye devam etti. Bu artışa başlıca destek 

sıcak rulo sac ve hurda segmentlerindeki önemli iyileşmelerden gelirken, boru piyasasında 

alım hareketliliği iki kutba ayrıldı. 

SteelOrbis’e konuşan büyük ölçekli bir boru tedarikçisi, “Talep yüksek, fiyatlar artıyor ve 

piyasa güçlü olduğu sürece talep de devam edecek çünkü alıcılar genellikle fiyat arttığında 

stok yeniler,” ifadelerini kullandı. 

https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/cin
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/demir-cevheri
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/cin
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/demir-cevheri
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/demir-cevheri
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/cin
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/demir-cevheri
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/demir-cevheri
https://tr.steelorbis.com/celik-piyasasi/insaat-demiri.htm
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/boru/boru
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/boru/boru
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Birçok büyük ölçekli boru üreticisi mevcut koşullarda talebin zayıf olmadığını belirtirken, çok 

sayıda orta ve küçük ölçekli üretici hem iç hem de dış pazarlardan gördükleri talebin düşük 

olduğunu ve yeterince kâr edemediklerini söyledi. 

Küçük ölçekli bir boru üreticisi, “Talep özellikle boru segmentinde uzun süredir tatmin edici 

seviyelerde değil. Birçok boru üreticisi, alıcılara daha makul fiyatlardan satış yapan büyük 

ölçekli üreticiler olduğu sürece devam edecek olan bu talep dengesizliği yüzünden üretimi 

azalttı veya durdurdu,” şeklinde konuştu. 

Geçtiğimiz haftalarda yerel kutu profil fiyatları 30$/mt artışla 780-850$/mt depo çıkışı 

aralığında yer almaya başladı. Benzer şekilde, yurt dışına verilen kutu profil fiyatları da 

önceki haftalara kıyasla 20$/mt artışla 780-830$/mt FOB aralığında kaydedildi. 

 

Türkiye’de Sıcak Rulo Sac Fiyatları Yine Arttı 

Steelorbis 

Bu hafta Türkiye’de sıcak rulo sac fiyatları yeniden artış gösterdi. Yukarı yönlü fiyat seyri, 

ithal hurda fiyatlarındaki artışın yanı sıra geçtiğimiz hafta Çin’den yapılan büyük tonajlı 

bağlantıların ardından agresif ithal sıcak rulo sac teklifi duyulmamasından kaynaklandı. 

Diğer bir sebep ise AB’de artan sıcak rulo sac fiyatları oldu, bu da Türk üreticilere bu 

bölgeye satış yapması için umut verdi. Şu an için dahilde işleme rejimiyle bağlantılı 

sıkıntılar devam ediyor ve canlanan ihracat Türk üreticilere bu konuda büyük destek 

sağlayacak. Türk haddeciler de aynı sıkıntılarla karşı karşıya oldukları için dahilde işleme 

rejimine tabi olmayan Mısır çıkışlı ürünleri tercih ediyor. 

Kaynaklara göre, Mısırlı bir üretici Türkiye’ye Şubat-Mart sevkiyatlı olmak üzere 680-

690$/mt CFR aralığından 2-3 sıcak rulo sac kargosu sattı. Bazı piyasa oyuncuları toplam 

tonajın 40.000-50.000 mt olduğunu ve tonajın çoğunun aralığın alt sınırından satıldığını 

bildirdi. Bir kaynak, “Fiyat yüksek ancak bu ürün alıcılar için DIR konusunda sorun 

yaratmayacak, aynı durum Euro1 ürünler için de geçerli,” dedi. 

https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/boru/boru
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/boru/boru
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/boru/boru
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/boru/boru
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-rulo-sac
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-rulo-sac
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-rulo-sac
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-rulo-sac
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Geçtiğimiz hafta çoğunlukla 635-645$/mt CFR aralığından gerçekleşen bağlantıların 

ardından Çin çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları 650$/mt CFR seviyesine yükseldi. Ayrıca alıcılar 

Çin’den verilen tekliflerin bira daha yükselmesini beliyor. 

Şu anda Türkiye’de yerel sıcak rulo sac fiyatları haftalık 10-20$/mt artışla 720-740$/mt 

fabrika çıkışı aralığında yer alıyor. Küçük indirimlerin mümkün olduğu söylense de üreticiler 

Şubat ayına yönelik tüm ürünlerini sattığından yüksek fiyatlarını korumayı amaçlıyor. Bir 

tüccar, “[Üreticiler] satış yaptılar ancak asıl soru Şubat ayında kapasite kullanım oranlarının 

ne olacağı. İhracat pazarları son zamanlarda sessiz olduğundan söz konusu satışlar 

çoğunlukla iç piyasaya gerçekleştirildi,” dedi. Türkiye’nin dış piyasaya verdiği sıcak rulo 

sac teklifleri 700-730$/mt FOB aralığında yer alıyor. Söz konusu fiyat antidamping vergisi 

göz önüne alındığında AB’de kabul görmüyor. 

 

Avrupa’da Yerel ve İthal Sıcak Rulo Sac Fiyatları Beklendiği Üzere Artış 

Gösterdi 

Steelorbis 

AB Sıcak Rulo Sac piyasasında satışlar Noel ve yeni yıl tatillerinin ardından kademeli bir 

şekilde canlansa da özellikle İtalya’da bazı yerel üreticiler halen net teklifler vermiyor. Yerel 

ve çoğu ithal fiyatlar talepteki iyileşmenin, bölgede üretimin azalmasının ve küresel 

piyasalardaki yukarı yönlü hareketin desteğiyle geçtiğimiz yılın son haftasından bu yana 

artış kaydetti. Ayrıca ArcelorMittal’in yeni tekliflerini açıklamasının hemen ardından yerel 

fiyatlar daha da yükseldi. 

Avrupalı üreticilerin sıcak rulo sac tekliflerinin haftalık 50-60€/mt artışla 700-720€/mt fabrika 

çıkışı aralığında yer aldığının tahmin edildiği belirtildi. Ancak Avrupa’nın güneyinde ve 

kuzeyindeki alıcılar kabul görebilir fiyat seviyesinin yaklaşık 700-720€/mt müşteri teslim 

veya yaklaşık 680-700€/mt fabrika çıkışı aralığında yer aldığını tahmin ediyor.  Bir kaynak, 

“ArcelorMittal’in yeni tekliflerini 760€/mt fabrika çıkışı kadar yüksek bir seviyeden 

açıklamasının ardından çoğu üretici fiyatlarını artırdı. Ancak duyduğumuz en yüksek net 

https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-rulo-sac
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-rulo-sac
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-rulo-sac
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-rulo-sac
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-rulo-sac
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/italya
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-rulo-sac
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teklifler Avrupa’nın kuzeyindeki üreticilerin 720-730€/mt fabrika çıkışı aralığından verdiği 

teklifler oldu,” dedi. 

İspanyol bir tüccar SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Çoğunluk ArcelorMittal’in yeni 

tekliflerini 800€/mt fabrika çıkışı seviyesine kadar çıkaracağını ve diğer üreticilerin de 

benzer kararlar alacağını düşünüyordu,” şeklinde konuştu. 

Bununla birlikte bu hafta artış göstermesine rağmen ithal teklifler nispeten rekabetçi olmaya 

devam etti. Hint tedarikçiler tekliflerini beklendiği üzere haftalık yaklaşık 40€/mt artışla 670-

680€/mt Güney Avrupa aralığına yükseltti. Endonezya ve Tayvan gibi diğer Asyalı 

tedarikçilerin teklifleri de iki hafta öncesine kıyasla 50-60€/mt artarak yaklaşık 690-700€/mt 

Güney Avrupa aralığında yer almaya başladı. Güney Kore çıkışlı sıcak rulo sac için 720€/mt 

CFR İspanya seviyesinden teklifler duyuldu. Yabancı tedarikçiler arasında Vietnam’ın 

yaklaşık 680$/mt CFR veya 635€/mt CFR Güney Avrupa seviyesinde yer alan teklifleri en 

rekabetçi teklifler oldu. Bir başka kaynak, “Hem Formosa hem de Hoa Phat 620-630$/mt 

FOB aralığından teklifler veriyor. Söz konusu şirketlerin İtalya ve İspanya’ya belirli miktar 

tonaj satmış olma ihtimali bir hayli yüksek. Ancak henüz bu bilgiyi teyit etmediler,” 

yorumunu yaptı. 

Öte yandan Mısır çıkışlı sıcak rulo sac tekliflerinin 725-745$/mt CFR (675-695€/mt CFR) 

Güney Avrupa aralığında yer aldığı ve birkaç bağlantının 670€/mt CFR İtalya seviyesinden 

gerçekleştirildiği bildirildi. Kaynaklar ayrıca Türkiye çıkışlı sıcak rulo sac için yaklaşık 

700€/mt CFR’dan teklifler verildiğini de söyledi. 

 

IMF, Yılsonunda Dünya Ekonomisinin Toparlanmasını Bekliyor 

Nasıl Bir Ekonomi 

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonomik büyümenin bu yılın sonuna doğru 

toparlanacağı, 2024'te ise daha yüksek bir büyüme yoluna girileceği öngörüsünde bulundu. 

https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-rulo-sac
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/ispanya
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/italya
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/ispanya
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-rulo-sac
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/italya
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-rulo-sac
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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonomik büyümenin 

bu yılın sonuna doğru toparlanmaya başlayacağını öngördü. 

Georgieva, düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde 

bulundu. 

Küresel büyümedeki son düşüşlerin sona ermek üzere olabileceğini belirten Georgieva, 

ekonomik büyümenin gelecek yıl hızlanabileceği konusundaki iyimserliğini dile getirdi. 

Georgieva, dünya ekonomisi üzerindeki fırtına bulutlarının yakında dağılabileceğine işaret 

ederek, "Dipten çıktığımızı düşünüyoruz." dedi. 

IMF'nin 2023 için yüzde 2,7'lik büyüme tahminini düşürmesini beklenmediğini belirten 

Georgieva, "2023'ün sonuna doğru, umarız 2024'te daha yüksek bir büyüme yoluna doğru 

trendin tersine döndüğünü göreceğiz." ifadesini kullandı. 

Georgieva, yine de zor bir yıl olacağına ve küresel ekonominin kırılgan olmaya devam 

ettiğine işaret ederek, enflasyonun inatçı şekilde yüksek kalmaya devam ettiğini ve hayat 

pahalılığı krizinin bitmediğini aktardı. 

ABD'nin bu yıl resesyondan kaçınabilir 

Dünyayı hangi krizin beklediğini tahmin etmenin imkansız olduğunu belirten Georgieva, 

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının sonucunu tahmin etmenin özellikle zor olduğunu ve iş 

gücü piyasalarının artan faiz oranları karşısında ne kadar dirençli kalmaya devam 

edebileceğinin de belirsizliğini koruduğunu söyledi. 

Georgieva, Çin'de Kovid-19 salgınıyla ilgili kısıtlamaların hafifletilmeye devam edilmesi ve 

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının kötüleşmemesi halinde dünya genelinde bir resesyonun 

önlenebileceğini belirterek, ABD ekonomisinin de bu yıl resesyondan kaçınabileceğine dair 

artan kanıtlar olduğunu, bir resesyon meydana gelse dahi bunun muhtemelen hafif 

olacağını ifade etti. 
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IMF Başkanı Georgieva, ABD'de iş gücü piyasalarının dirençli olduğunu ve enflasyonla 

mücadele için faiz oranlarındaki artışlara rağmen tüketici talebinin güçlü kalmaya devam 

ettiğini kaydetti. 

 

 

 

 

 


