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Türkiye’de Kaynaklı Boru Fiyatları Daha da Yükseldi 

Steelorbis 

Türkiye’de kaynaklı boru talebi geçtiğimiz haftadan bu yana toparlanmaya devam etti ve 

fiyatlar yükseldi. Türk üreticiler Mayıs ayı üretimi için teklif vermeye başladı, ancak 

bazılarının Nisan ayı için de sınırlı tonajı var. Görünüm olumlu, yeni fiyat artışları da ihracat 

talebi iyi seviyede olduğundan ve daha da artması beklendiğinden görünümü 

destekleyebilir. Birçok üretici, Corona virüsüne bağlı olarak uygulanan önlemlerinin hedef 

pazarlarda gevşemeye başlaması ve ilkbaharda geleneksel olarak boru ihracatının artması 

nedeniyle Mayıs üretimlerini bu ay satacaklarına inanıyor. Bir üretici, “Yerel piyasada ve 

ihracat piyasalarında hammadde fiyatları güçlü ve talep iyi seviyede olduğundan, piyasa 

koşullarının iyileşmesini bekliyoruz. Alıcılar fiyat artışlarını kabul etmeden önce uzun süre 

bekledi, şimdi de fiyatların yükselişte olduğuna ve yeni artışlar yapılacağına inandıklarından 

ihtiyaçlarını karşılamak için alım yapmaya karar verdiler,” dedi. 

Türkiye kaynaklı boru piyasasında yerel fiyatlar alt sınırdan 10$/mt ve üst sınırdan 20$/mt 

artarak 820-860$/mt fabrika çıkışı aralığında yer alırken, ihracat fiyatları 810-840$/mt FOB 

bandında yer aldı. 

** 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. 

 

Türkiye’de Yerel Sıcak Sac Fiyatları Yeniden 800$/Mt Seviyesine Ulaştı 

Steelorbis 

Türkiye’de yerel sıcak sac fiyatları, maliyetli hurda ve sınırlı arzın desteğiyle artmaya devam 

etti. Haftanın sonunda yerel üreticiler, 800-810$/mt fabrika çıkışı aralığında teklif vermeye 

başladı. Birkaç gün önce fiyatlar 780-790$/mt fabrika çıkışı aralığında yer alıyordu. 

Tekliflerin çoğu Haziran ayı teslimatları için. Türkiye çıkışlı sıcak sac teklifleri 790-800$/mt 

FOB bandında yer alıyor. 
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İthalat segmentinde, Rus üreticiler Nisan ayı üretimi için 765$/mt CFR seviyesinde teklif 

verirken, Ukraynalı üreticilerin küçük rulo teklifleri 760$/mt CFR seviyesinde yer alıyor. 

Yerel piyasadaki fiyat artışı göz önüne alındığında, söz konusu ithalat tekliflerinin alıcılar 

tarafından kabul edilmesi bekleniyor. 

Hafta, 810$/mt CFR seviyesinden gerçekleştirilen Japonya çıkışlı 30.000 mt sıcak sac 

bağlantısıyla ilgili paylaşılan sürpriz bilgilerle sona erdi. Alternatif satıcılardan gelen teklifler 

göz önüne alındığında, fiyat seviyesinin Türkiye piyasası için oldukça yüksek olduğu 

düşünülüyor. Ancak bağlantı teyit edildi. Bir tüccar, “Yüksek kaliteli ürünler için ekstraları da 

içeren bir fiyat olmalı, aksi takdirde bu seviyeden bağlantı gerçekleştirilmesi mümkün değil,” 

dedi. 

 

Türkiye’de Yerel Sıcak Sac Fiyatları Haddecilerden Gelen Taleple 

Yükseldi 

Steelorbis 

Türkiye’de yerel sıcak sac fiyatları, bir kez daha artış göstererek, piyasada zaten sıkıntılı 

olan durumu daha da zora soktu. Bu seferki fiyat artışı, sıcak sac arzının sıkıntıda olduğu 

mevcut şartlarda, yüksek fiyatlardan soğuk sac ve kaplamalı sac satışı yapan 

haddecilerden gelen taleple gerçekleşti. 

Türkiye’de yerel sıcak sac fiyatları, üreticiye ve sipariş büyüklüğüne göre değişmekle 

birlikte, 810-820$/mt fabrika çıkışı seviyelerinden 830-835$/mt fabrika çıkışı seviyesine 

yükseldi. Piyasadaki iki üretici, Haziran ayı üretimli satış yaparken, kayda değer tonajlarda 

bağlantılar gerçekleştirildi. Mayıs ayında 15 günlük bakıma girecek olan bir üreticinin Mayıs 

ayından bekleyen siparişleri olduğu için, Haziran ayı üretimli olarak hala tonajı bulunuyor. 

Güçlü hurdanın yanı sıra, sıcak sac fiyatlarındaki itici güç, haddecilerden gelen talebin 

yükselmesi oldu. Kaplamalı ve soğuk sac fiyatlarını önemli oranda artırabilen haddeciler, 

sıcak sac stokuna ihtiyaç duyuyor, piyasadaki sıcak sac arzı ise kısıtlı. BDT merkezli 

üreticilerin Nisan üretimli ve Mayıs sevkiyatlı tonajlarını sattığı, bu yüzden de haddecilerin iç 
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piyasadan büyük tonajlarda alım yaptığı bildiriliyor. SteelOrbis’in görüştüğü bir tüccar, 

“Galvanizli fiyatları yüksek ama bugünlerde soğuk sac fiyatları görece daha yüksek, 

piyasada nerdeyse hiç malzeme yok,” dedi. Bir başka kaynak ise, “Bazı haddeciler 

bugünden üçüncü çeyrek için teklif veriyor,” şeklinde konuştu. 

Türkiye’de yerel soğuk sac fiyatları, bu hafta başına oranla 10$/mt artarak 1.050-1.080$/mt 

fabrika çıkışı seviyesine yükseldi. İç piyasada galvanizli sac fiyatları aynı dönemde 10-

20$/mt artarak 1.060-1.100$/mt fabrika çıkışı seviyesine çıktı. 

 

BDT’li Sıcak Sac Üreticileri Nisan Üretimi Satışlarını Neredeyse 

Tamamladı, Türkiye’ye Verilen Fiyatlar Arttı 

Steelorbis 

Türkiye sıcak sac ithalat piyasası, piyasada gözlenen ciddi arz sorunu, yerel talepteki artış 

ve artan hurda ile slab fiyatları sonucu, dış piyasalardan aldığı tekliflerde fiyatların ciddi 

anlamda arttığını gördü. Sonuç olarak, BDT’li ihracatçılar Nisan üretimi için neredeyse 

satışlarını tamamladı ve şimdi Mayıs üretimi/sevkiyatları için daha yüksek fiyatlar hedefliyor. 

Rus MMK’dan Türkiye’ye verilen teklifler 790$/mt CFR seviyesinde ve Nisan üretimi için 

son bağlantılar 760-770$/mt CFR aralığında veya bazı küçük tonajlar için 785$/mt CFR 

seviyesinde. Piyasa kaynaklarına göre, tedarikçi bu fiyat aralığından yaklaşık 50.000 mt 

satş gerçekleştirdi. Ukraynalı Metinvest ise piyasada Mayıs teklifleriyle bulunuyor; teklifleri 

küçük rulolar için 780$/mt CFR ve büyük rulolar için 790$/mt CFR. Bazı piyasa kaynakları 

Metinvest’in fiyatlarının şimdiden bazı küçük tonajlı satışlarda doğrulandığını ifade etti. 

Tedarikçi geçen hafta sırasıyla 750$/mt CFR ve 760$/mt CFR seviyelerinden satış 

yapıyordu. Rusya merkezli NLMK tarafından en son verilen teklif geçen haftanın sonunda 

775$/mt CFR seviyesinde duyulmuştu. Piyasa kaynaklarına göre, tedarikçi şu anda 

piyasada değil ve yaklaşık 790$/mt CFR veya daha yüksek bir seviyeyle dönüş yapması 

bekleniyor. Navlun ücretlerinin satıcıların FOB bazlı fiyatları üzerindeki etkisi göz önüne 
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alındığında, piyasadaki sorun, bölgedeki navlun ücretlerinin yakın zaman önce yaklaşık 5-

10$/mt artırılmış olması. 

Türkiye’de yerel sıcak sac fiyatları çoğunlukla 810-820$/mt fabrika çıkışı aralığında yer 

alırken, bazıları indirimlerle birlikte 800-805$/mt fabrika çıkışı aralığından alım yapmanın 

mümkün olduğunu düşünüyor. Tüm sıcak sac üreticileri Haziran teslimli teklif veriyor. Dış 

piyasalara verilen teklifler 800-820$/mt FOB aralığında yer alırken, bazı karşı tekliflerin 770-

775$/mt FOB aralığından verildiği ve henüz bir bağlantı gerçekleşmediği belirtildi. 

AB’de Sıcak Sac Fiyatları Yeniden Arttı 

Steelorbis 

AB’de geçtiğimiz birkaç gün içinde, sınırlı arz ve iyi seviyedeki talep nedeniyle sıcak sac 

fiyatları daha da artış gösterdi. Hafta başına oranla, bağlantı fiyatları 10€/mt daha artarak 

720-750€/mt fabrika çıkışı seviyesine geldi. Her zaman olduğu gibi, aralığın alt sınırı, 

Avrupa’nın güneyinde yapılan bağlantıları gösterirken, üst sınır ise kuzeydeki fiyatlara 

karşılık geliyor. 

SteelOrbis’in geçtiğimiz hafta sonunda belirttiği gibi, ArcelorMittal soğuk ve galvanizli sac 

fiyatlarını yükseltirken, sıcak sac fiyatlarını 750€/mt fabrika çıkışı seviyesinde tutu. Ancak, 

bazı Avrupalı üreticiler 780€/mt fabrika çıkışı seviyesine kadar teklif vermeye başladı. 

İthalat piyasasına bakıldığında, çeşitli kaynaklardan gelen ithal sıcak sac teklifleri, 

Avrupa’nın güneyi için Haziran sevkiyatlı olmak üzere 700-720€/mt CFR seviyesinde yer 

alıyor. Bir tüccar, “Bu da demek oluyor ki, söz konusu sipariş kaynağa göre değişmekle 

birlikte, Haziran sonu ya da Temmuz’da alıcısına ulaşacak,” şeklinde konuştu. AB’nin çelik 

ithalatına uyguladığı koruma önlemleri 30 Haziran’da sona erecek. Geçtiğimiz hafta, Avrupa 

Komisyonu söz konusu önlemleri uzatıp uzatmamaya karar vermek için inceleme 

başlattığını açıkladı. Yakın zamanda ise, Avrupalı çelik tüketicilerinden oluşan bir koalisyon, 

2020’nin ikinci yarısından beri çelik ürünleri fiyatlarında artış olduğunu ve yetersiz arz 

nedeniyle teslimat sürelerinin uzadığını söyleyerek Komisyon’dan önlemleri uzatmamalarını 

talep etti. 
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Çin Çıkışlı Sıcak Sac Fiyatları Üreticilerin Satış İçin Acele Etmemesi 

Sebebiyle Arttı  

Steelorbis 

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Çin’den dış piyasalara verilen sıcak sac teklifleri yerel 

piyasadaki olumlu beklentiler, vadeli sıcak sac fiyatlarındaki belirgin artışlar ve güçlü 

hammadde fiyatları sayesinde hafifçe yükseldi. 

Şu anda Çin’in önde gelen üreticilerinden verilen bor ilaveli SS400 kalite sıcak sac teklifleri, 

Nisan sevkiyatlı olmak üzere 705-745$/mt FOB aralığında yer alıyor ve orta seviye 23 

Şubat tarihine kıyasla ortalama 2,5$/mt artışla 725$/mt FOB. 

Referans satış fiyatları ise haftalık bazda 15$/mt arttı ve 700$/mt FOB seviyesinde yer 

almaya başladı. Örneğin, piyasa kaynaklarına göre, Vietnam’a bir SS400 sıcak rulo satışı 

715$/mt CFR seviyesinden yapıldı, bu fiyat 700$/mt FOB seviyesine denk geliyor. 

Üreticilerin çoğu Mart ayı talebi ve fiyatları için olumlu beklentilere sahip olduklarından, en 

az 710-720$/mt FOB aralığından teklif veriyor. 

Buna ek olarak, Çin’den Vietnam’a en son yapılan SAE1006 kalite sıcak sac satışı 720$/mt 

CFR seviyesinden gerçekleşti. 

SteelOrbis’e konuşan uluslararası bir tüccar, “Küresel hurda fiyatları ile demir cevheri 

fiyatlarındaki artışlar, Çin çıkışlı sıcak sac fiyatlarını olumlu etkiledi. Alıcılar ise yüksek 

fiyatları kabul etti ve ihracatçılar arasında iyimser bir görünüm oluştu,” şeklinde konuştu. 

Söz konusu haftada, vadeli sıcak sac fiyatları artış göstererek yerel piyasadaki fiyatları 

üstünde olumlu bir etki bıraktı. Ancak sıcak sac stokları yükseldi. 

SteelOrbis verilerine göre, 2 Mart’ta Çin’de yerel sıcak sac fiyatları, 23 Şubat tarihindeki 

ortalama seviyeye kıyasla 25 RMB/mt (3,9$/mt) artarak 4.800-4.880 RMB/mt (743-755$/mt) 

depo çıkışı aralığında yer almaya başladı. 1 Mart Pazartesi günü kaydedilen fiyat 

seviyesine kıyasla, fiyatların 25 RMB/mt (3,9$/mt) daha yüksek olduğu görülüyor. 
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2 Mart itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler’de sıcak sac fiyatları 23 Şubat tarihinden bu yana 

108 RMB/mt (16,7$/mt) ya da %2,25 artarak 4.907 RMB/mt (760$/mt) seviyesinde yer 

almaya başladı.1$ = 6,4625 RMB 

 

Demir Cevheri Fiyatları Çelik Fiyatlarındaki Artış Sayesinde ve Zayıf 

Tüketime Rağmen Rekor Seviyeye Ulaştı 

Steelorbis 

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları, artan vadeli fiyatlar ve Çin çelik piyasasındaki yükseliş 

eğiliminin desteğiyle bugün arttı. Bununla birlikte fiyatlar, yakın zaman önce Tangshan’da 

çelik üretimi ve dağıtımına yönelik kısıtlamalar açıklanmasına rağmen geçen haftaya 

kıyasla daha da yükseldi. 

%62 tenörlü cevher fiyatları 3 Mart’a kıyasla 1,2$/mt ve 25 Şubat’a kıyasla 3,6$/mt artışla 

177,6$/mt CFR seviyesinde yer aldı. 

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Brezilya menşeli %65 tenörlü cevher fiyatları ise bugün 

3,2$/mt ve haftalık bazda 4,9$/mt artarak 202,9$/mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu fiyat, 

bugün GlobalOre’da 190.000 mt %65 tenörlü toz cevher bağlantısında görüldü. 

Ayrıca liman piyasasında bugün, 28.000 mt %56,6 tenörlü toz cevher bağlantısı Caofeidian 

limanında 990,5 RMB/mt (153$/mt) CFR seviyesinden yapıldı. Buna ek olarak, yaklaşık 

20.000 mt Pilbara toz cevher bağlantısı ise Qingdao limanında 1.188 RMB/mt (183,5$/mt) 

seviyesinden gerçekleşti. 

Söz konusu haftada, nihai mamul fiyatlarındaki artış grafiği, çelik üreticilerinin kârlılığının 

iyileşmesine yol açarak demir cevheri fiyatlarını olumlu etkiledi. Çin’de çelik fiyatları ise, 

Tangshan’da çevresel durumu iyileştirmek amacıyla çelik üretiminin azaltılacağına dair 

haberlerle desteklendi. Tangshan yetkilileri, 10 Mart itibarıyla yedi adet yüksek fırında 

üretimin durdurulacağını açıkladı. Bu kısıtlama, günlük en az 5.000 mt pik demir kaybına ve 

demir yolu taşımacılığının en az %50 azalmasına yol açacak. 
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Bu durum ithal demir cevheri talebinin zayıflamasına neden olacak, ancak şimdilik fiyatları 

etkilemedi. Bazı piyasa kaynakları, bu durumu, sevkiyatların azalmasına ve fiyatların belirli 

bir oranda desteklenmesine yol açan Avustralya ve Brezilya limanlarındaki bakım 

çalışmalarına bağlıyor. Önümüzdeki hafta, ithal demir cevheri fiyatlarının baskı altında 

olması bekleniyor. 

Dalian Emtia Borsası’nda vadeli demir cevheri fiyatları bugün %1,95 artarak 1.174,5 

RMB/mt (181,4$/mt) seviyesine yükselirken, fiyatlar 25 Şubat’a kıyasla %3,85 artış kaydetti. 

Bugün, 4 Mart tarihinde, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları 25 

Şubat’a kıyasla 163 RMB/mt (25$/mt) ya da %3,48 artışla 4.849 RMB/mt (751,5$/mt) 

seviyesinde yer alırken, bir önceki işlem gününe (3 Mart) kıyasla %0,1 artış gösterdi. 

 

Türkiye’de Deep Sea Hurda Fiyatları Yeniden Yükseldi 

Steelorbis 

Haftanın başından bu yana sessiz olan Türkiye ithal hurda piyasasında bugün çok sayıda 

söylenti vardı. 

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Karadeniz merkezli bir üreticinin Estonya çıkışlı aldığı 

kargoda toplam 32.000 mt hurda ortalama 463$/mt CFR Türkiye seviyesinden işlem gördü. 

Her ne kadar kargonun dağılımı alıcı veya satıcı tarafından paylaşılmasa da, piyasanın 

büyük bir kısmı HMS I/II 80:20 hurda fiyatının 461$/mt CFR seviyesinde olduğuna inanıyor. 

Bu rakam geçtiğimiz haftanın sonunda yine Estonya’dan gerçekleştirilen bağlantıdaki 

gösterge fiyatın 5$/mt üzerinde yer alıyor. 

Bunun yanı sıra, bugün Kanada’dan Marmara bölgesine satıldığı konuşulan ikinci bir 

bağlantı duyuldu. Kargoda 18.000 mt değirmen hurdası, 18.000 mt HMS I/II 95:5 hurda ve 

7.000-8.000 mt P&S kalite hurdanın 470-471$/mt CFR Türkiye seviyesinden işlem gördüğü 

ifade edildi. Bu bilgi alıcı veya satıcı tarafından teyit edilmemiş olsa da HMS I/II 80:20 

hurdanın 460$/mt CFR seviyesini aştığına işaret ediyordu ve piyasayı şaşırtmadı. 
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Ayrıca, Romanya ve Adriyatik çıkışlı HMS I/II 80:20 hurda fiyatı 437-438$/mt CFR 

seviyesinde yer almakta. 

Sonuç olarak, bugün itibarıyla Türkiye’de birinci kalite hurda fiyatlarının beklenen fiyat 

seviyesi olan 460-465$/mt CFR bandına ulaştığını söylemek mümkün. Piyasa kaynakları, 

özellikle yassı çelik kanadında kaydedilen fiyat artışının piyasayı desteklediğini belirtiyor. 

Bilindiği üzere, BDT çıkışlı sıcak sac üreticileri Nisan üretimli malzemelerinin satışını 

tamamladı ve Türkiye yerel yassı çelik piyasasında da Mayıs ve Haziran teslimli 

malzemeler için teklif verilmekte. Diğer yandan, Çin’den gelen sinyaller halen güçlü, global 

çelik piyasasını olumlu etkiliyor. SteelOrbis’in daha önce de belirttiği üzere, bazı piyasa 

kaynakları Türkiye’de ithal hurda fiyatlarının 470-480$/mt CFR seviyelerine çıkacağı 

fikrindeyken, bazıları daha yüksek seviyeleri dahi dile getiriyor. Bunları söylemekle birlikte, 

Türkiye inşaat demiri piyasasında ticari faaliyetlerin orta düzeyde oluşu dikkat çekmekte. 

 

Birleşik Krallık Kota Miktarları 

ÇİB 

Avrupa Komisyonu tarafından çelik ithalatına karşı bir korunma önlemi uygulanmakta ve 

Birleşik Krallık (BK), 31 Aralık 2020 tarihinde Avrupa Birliği’den ayrıldığından ilgili korunma 

önlemini kendi payına düşen oranlarda devam ettirmekte. 

Bu kapsamda BK tarafından çelik ithalatına karşı uygulanan korunma önlemi için kota takip 

linki ilan edildi. https://www.trade-tariff.service.gov.uk/sections linkinde yer alan sayfada 

10'lu bazda gümrük tarife kodu girildikten sonra sayfanın aşağısında yer alan "import" 

tab'ına tıklanarak ilgili ürünün yer aldığı kategorideki kalan kota miktarı 

görüntülenebilmekte. 

 

 

https://www.trade-tariff.service.gov.uk/sections
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Avrupalı Çelik Kullanıcıları Komisyon’dan Koruma Önlemlerini 

Uzatmamasını İstedi 

Steelorbis 

Avrupalı çelik kullanıcılarından oluşan bir koalisyon, Avrupa Komisyonu’nun 2018 yılından 

bu yana yürürlükte olan çelik koruma önlemlerine yönelik inceleme başlatma açıklamasının 

ardından Komisyon’dan bu yıl Haziran ayında sona erecek olan önlemlerin süresini 

uzatmamasını istedi. 

2020 yılının ikinci yarısından bu yana şirketler yetersiz yerel arz nedeniyle artan çelik 

fiyatları ve uzun teslimat süreleri ile karşı karşıya kalıyor. Avrupalı üreticiler üzerindeki 

maliyet hafifletme ve teslimat süresi baskılarını hafifletmeyi amaçlayan ithalat alternatifleri, 

mevcut koruma önlemlerinden dolayı rekabetin azalması nedeniyle sınırlı kaldı. Koruma 

önlemlerinin süresini uzatma olasılığı, çelik kullanıcılarının şu anda karşı karşıya olduğu 

belirsizliği ve olumsuz piyasa koşullarını artırıyor. 

Çelik kullanıcılarına göre, aşırı korumacılık, Avrupa çelik sektörünün rekabetçiliğini 

kaybetmesine neden olarak, son kullanıcıların ve nihai tüketicilerin aleyhine işliyor. Bu 

nedenle kullanıcılar, çelik koruma önlemlerinin öngörüldüğü gibi 30 Haziran 2021 tarihinde 

sona ermesi gerektiğini belirtti. 

Çelik kullanıcılarını temsil eden AB ticaret birlikleri koalisyonu ACEA, APPLiA, CECE, 

CEMA, CEMEP, CLEPA, Orgalim ve WindEurope’dan oluşuyor. 

 

FITCH: Sıkı Arz ve Talebin Yeniden Canlanması Demir Cevheri 

Fiyatlarının Yükselmesini Sağlıyor 

Kallanish 

Fitch Ratings’in, önümüzdeki birkaç yıl içinde devam etmesi beklenen sıkı piyasa arzı 

nedeniyle 2021 demir cevheri fiyat tahminini önemli ölçüde yükselttiği rapor ediliyor. 
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2021'de demir cevheri fiyatının, önceki varsayım olan 75 $/ton ve 2020 fiyatı 108 $/ton'a 

kıyasla,% 62 tenörlü toz cevher fiyatlarının şu anda ortalama cfr Çin 125 $/ton seviyesinde 

olduğu ifade ediliyor. 

Fitch’in, daha sıkı görünümün, tükenen madenleri telafi edebilecek uzun bir süre boyunca 

önemli yeni projelerin olmayışından da kaynaklandığını söylediği ve "Vale’nin, 2021 için 

üretim tahminini düşürdüğünü ve bunun da artan talebe cevap vermediğini, tüm büyük 

ölçekli demir cevheri üreticilerinin neredeyse tam kapasite ile çalıştığını" belirttiği 

kaydediliyor. 

 

Türkiye Ekonomisi 2020 Yılında %1,8 Büyüdü 

Steelorbis         

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre, 2020 yılında Türkiye’nin gayrisafi yurt içi hâsılası 

(GSYİH), bir önceki yıla göre %1,8 arttı. 

Hane halklarının nihai tüketim harcamaları, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki 

yılın aynı çeyreğine göre %8,2 arttı. Öte yandan, devletin nihai tüketim harcamaları söz 

konusu çeyrekte yıllık bazda %6,6 ve gayrisafi sabit sermaye oluşumu dördüncü çeyrekte 

yıllık bazda %10,3 arttı. 

TÜİK verilerine göre, imalat sanayisinin GSYİH içindeki payı cari fiyatlarla dördüncü 

çeyrekte %20,1 oldu. 

 

 

 

 

 

 


