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Türkiye İthal Hurda Piyasası İskandinavya Çıkışlı Bağlantıyla Daha da 

Geriledi 

Steelorbis 

Türkiye’de ithal hurda fiyatları İskandinavya çıkışlı yeni bağlantıyla birlikte bir kez daha 

düştü, piyasada aşağı yönlü beklentiler güçlendi. 

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Marmara merkezli bir üretici tarafından Haziran 

sevkiyatlı olarak yapılan Danimarka çıkışlı HMS I/II 80:20 hurda bağlantısı 435$/mt 

CFR’dan gerçekleşti. Bu bağlantıya dair başka detay açıklanmazken, söz konusu fiyat, dün 

açıklanan ve HMS I/II 80:20 hurdanın 439$/mt CFR’dan işlem gördüğü ABD çıkışlı 

bağlantının ardından ortaya çıkan beklentilerle paralel seviyede yer alıyor. 

Avrupa çıkışlı HMS I/II 80:20 hurda için fiyat beklentileri şu an 430$/mt CFR civarına 

yaklaşmış durumda, bazı piyasa oyuncuları bu kalitenin 430$/mt CFR seviyesinin altına 

inme olasılığı bulunduğunu aktarıyor. Bir satıcı, “Fiyatlardaki son düşüşe rağmen her 

tedarikçinin bu seviyeden satmaya istekli olduğunu sanmıyorum,” şeklinde konuştu. Bir 

başka satıcı ise, 29 Mayıs’ta İstanbul’da başlayan SteelOrbis 2022 Bahar Konferansı & 86. 

IREPAS Toplantısı’nda üreticilerden pek fazla talep alınmadığını bu yüzden de şu an 

beklentilerin olumsuz olduğunu belirtti. Piyasadaki ana sorun Türk çelik üreticilerinin nihai 

mamul satışı yapamaması. Bir tedarikçi, “fiyatlar 600$/mt CFR’ın altını gördüğünden beri 

hurda piyasasının birkaç kez dibe ulaştığını düşündük ancak Türk üreticiler tüm güçleriyle 

hurda alımı yapmadıkları için mevcut fiyatların dip seviye olup olmadığından emin olmak 

zor,” yorumunu yaptı. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Avrupalı bir hurda tedarikçisi alt 

toplayıcısına HMS I/II hurda için 435€/mt DDP Antwerp seviyesinden karşı teklif verdi. 

Toplayıcı bu karşı teklifi küçük bir tonaj için kabul etti. Bir piyasa kaynağı, “Avrupalı üreticiler 

üretim kesintileri açıklıyor, bu yerel hurda fiyatlarına baskı uygulayacak, genelde AB’de E3 

kalite malzeme satıp HMS kaliteleri ihracata veriyoruz,” dedi. Bazı kaynaklar, önümüzdeki 

günlerde Türkiye’ye daha fazla bağlantı duyulabileceğine inanırken, bazıları ise Türkiye’den 

gelen hurda talebinin şu an için cansız olduğunu hatırlatıyor. Sonuç olarak Türkiye ithal 

hurda piyasasında belirsizlik hakim. 
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Short sea segmentinde Karadeniz menşeli HMS I/II 80:20 hurda için verilen karşı teklifler 

400$/mt CFR civarına yer alırken, bazı tedarikçiler Türkiye’ye 385$/mt CFR’dan yapılan son 

satışların ardından bu rakamın düşük kaldığına inanıyor. Bir piyasa kaynağı, “Karadenizli 

tedarikçiler, halihazırda önceki satışlardan zarar ettikleir için tekliflerini 400$/mt CFR’a 

düşürme konusunda direnç gösterebilir,” yorumunu yaparak, kabul edilebilir seviyelerin 

daha çok 405-410$/m CFR aralığında yer alabileceğini sözlerine ekledi. Öte yandan 

Kıbrıs’tan Türkiye’ye yapılan bir bağlantı hemen teslimli olarak 415$/mt CFR’dan 

gerçekleşirken, hurdanın bonus kalite olarak değerlendirilebileceği bildiriliyor. Kıbrıs ve İsrail 

çıkışlı HMS I/II 75:25 hurda için üreticilerin karşı teklifleri yeniden 385$/mt CFR Türkiye 

civarında yer alıyor. 

 

Çin’de Demir Cevheri Fiyatları Vadeli Fiyatlardaki Yükselişin Ardından 

Sertçe Arttı 

Steelorbis 

Bugün itibarıyla Çin’de demir cevheri fiyatları düne ve geçtiğimiz haftaya kıyasla büyük 

artışlar kaydetti. Vadeli demir cevheri ve inşaat demiri fiyatlarındaki sert artışlar beraberinde 

Şanghay’da uygulanan tam karantinanın kaldırılmasının ardından çelik talebinin kademeli 

olarak artması beklentisi söz konusu yükselişte etkili oldu. 

%62 tenörlü demir cevheri fiyatları düne kıyasla 6,9$/mt ve haftalık 11,85$/mt artışla 

143,4$/mt CFR seviyesinde yer almaya başladı. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, 

Brezilya çıkışlı %65 tenörlü demir cevheri fiyatları ise düne kıyasla 4,9$/mt ve haftalık 

8,3$/mt artarak 167$/mt CFR seviyesinde kaydedildi. 

Ayrıca bugün limanlarda her biri 171.300 mt’luk 19 demir cevheri bağlantısı yapıldı. 

Söz konusu haftada, ithal demir cevheri fiyatları vadeli demir cevheri fiyatlarındaki yukarı 

yönlü harekete bağlı olarak arttı. Çinli çelik üreticileri düşük kâr marjından olumsuz etkiledi. 

Düşük kâr marjı demir cevheri talebi üzerinde olumsuz bir etki yaratacak ve talebin 
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toparlanması halinde üreticileri çelik fiyatlarını artırmaya zorlayacak. Önümüzdeki hafta 

Çin’de ithal demir cevheri fiyatlarının sınırlı aralıkta dalgalanması bekleniyor. 

Bugün itibarıyla Dalian Emtia Borsası’nda vadeli demir cevheri fiyatları düne kıyasla %3,77 

ve 26 Mayıs tarihine kıyasla %12,2 artışla 935,5 RMB/mt (139,4$/mt) seviyesinde yer 

almaya başladı. 

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

kıyasla %2 ve 26 Mayıs tarihine kıyasla 283 RMB/mt (42,2$/mt) veya %6,3 artışla 4.788 

RMB/mt (714$/mt) seviyesinde yer alıyor. 

 

Türkiye’de Kutu Profil Fiyatları Düşük Talebe Rağmen Değişmedi 

Steelorbis 

Türkiye’de kutu profil fiyatları bu hafta ekonomik istikrarsızlık, kur dalgalanmaları ve yerel 

inşaat sektöründeki durgunluk gibi olumsuz etkenlere rağmen sabit kaldı. Sıcak sac 

piyasasında önemli düşüşler olmamasını göz önünde bulunduran boru üreticileri büyük 

indirimler yapmaya yanaşmadı. Bazı piyasa kaynakları fiyatların çoktan dip seviyeyi 

gördüğünü ve piyasanın toparlanmaya hazır olduğunu düşündüklerini belirtti. 

Bir boru üreticisi SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin çoğunlukla inşaat sektöründe 

kullanılan kutu profil satışları, inşaat projesi olmamasının yarattığı talepsizlik nedeniyle 

durdu. Bu nedenle ürünler elimizde kaldı. Sadece küçük tonajlı satışlar yapıyoruz ancak bu 

yeterli olmuyor,” dedi.Yerel kutu profil üreticilerin çoğunun teklifleri geçtiğimiz haftaya 

kıyasla değişiklik göstermeyerek yaklaşık 850-900$/mt fabrika çıkışı aralığında yer alıyor. 

Dış piyasalara ise 27 Mayıs tarihine kıyasla değişiklik göstermeyerek yaklaşık 900-950$/mt 

FOB aralığından teklifler veriliyor.Bir diğer boru üreticisi, “Türkiye kutu profil piyasası 

oldukça zor günlerden geçiyor. Ülkenin ekonomik durumu iyi değil. Bu nedenle boru 

alıcılarının alımları yavaşladı. Alıcılar bu duruma bağlı olarak fiyatların düşmesini 

beklemiyor veya indirim arayışına girmiyor. Maddi durumlarını gözden geçirip bekliyorlar,” 

şeklinde konuştu. 
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Türkiye Yassı Mamul Piyasasında Yeni İndirimler Talebi Biraz 

Canlandırdı 

Steelorbis 

Bu hafta Türkiye spot piyasasında yassı mamul fiyatları, zayıf sıcak sac segmenti ve 

öngörülemeyen kur dalgalanmaları nedeniyle piyasa baskı altında kaldığı için düşmeye 

devam etti. Buna ek olarak, ithal hurda segmentinde son yapılan bağlantılarda görülen fiyat 

düşüşü de yassı mamul fiyatlarını olumsuz etkiledi. Ancak fiyatlarda yapılan indirimler 

satışların ve talebin biraz iyileşmesini sağladı. 

SteelOrbis’e konuşan bir tüccar, “Fiyatların düşmesinin birçok sebebi var. Yerel piyasada 

fiyatlarımızı mümkün olduğunca indirdik ve ciddi alıcılar için indirim de veriyoruz. 

Dolayısıyla alıcıların talebi bu hafta artmaya başladı,” şeklinde konuştu. 

Spot piyasada ise, birçok tüccar talebin arttığını ve muhtemelen kademeli bir şekilde 

iyileşeceğini ileri sürdü. Şu anda yerel sıcak sac için kabul görebilir fiyat 850-900$/mt depo 

çıkışı aralığında yer alırken, geçtiğimiz hafta tüccarlar çoğunlukla 900-910$/mt depo çıkışı 

aralığından teklif veriyordu ve birkaçı 860-870$/mt depo çıkışı aralığından satış yapmaya 

hazırdı. 

Öte yandan çoğu tüccar tarafından verilen yerel soğuk sac teklifleri, geçen hafta kaydedilen 

yaklaşık 1.030-1.050$/mt depo çıkışı aralığına kıyasla 970-1.000$/mt depo çıkışı aralığında 

yer alıyor. Ancak bazı küçük ölçekli tedarikçilerin 1.020-1.030$/mt depo çıkışı aralığından 

satış yapmaya çalıştığı fakat bu fiyatın mevcut şartlarda kabul görmediği belirtildi. 

 

Rusya Türkiye’ye Aktif Bir Şekilde Sıcak Sac Satışı Yapıyor, Piyasa 

Görünümü Toparlanmaya Başladı 

Steelorbis 

Yassı mamul fiyatlarında yapılan indirim sonucunda Mayıs ayının sonunda hem iç hem de 

dış piyasalara yapılan satışlarla birlikte Türkiye sıcak sac piyasasına temkinli iyimserlik 
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hakim olmaya başladı. Öte yandan Türkiye, kısmen agresif fiyatlar ve diğer alternatif 

tedarikçilerden net teklifler verilmemesi nedeniyle risklere rağmen Rusya çıkışlı yüksek 

tonajlı alımlar yaptı. 

Piyasa kaynakları, yaptırım listesine dahil edilmeyen bir Rus üreticinin Haziran-Temmuz 

üretimli 70.000 mt kadar sıcak sacı Türkiye’ye sattığını söyledi. Satışın büyük bir kısmının 

yaklaşık 700$/mt FOB’dan yapıldığı ve navlunun yaklaşık 40-50$/mt’da yer aldığı belirtildi. 

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, aynı üretici kabul görebilir fiyat seviyesini 780-800$/mt 

CFR aralığına yükseltmeye çalışıyor. Diğer iki Rus tedarikçi ise yaklaşık 720$/mt CFR’da 

yer alan karşı tekliflere kıyasla 750$/mt CFR’dan teklifler veriyor. Bir kaynak SteelOrbis’e 

yaptığı açıklamada, “En azından MMK, Türkiye’deki şirketinin rakibi olan haddecilere ucuza 

mal satmak istemediği için agresif fiyat politikası uygulamayacak,” dedi. Hindistan’dan net 

teklifler verilmediği ve satıcıların alıcıların fiyat fikirlerini öğrendiği belirtildi. Ancak bazı 

alıcılar Hindistan çıkışlı sıcak sac gösterge fiyatının 800$/mt CFR’da yer aldığını söyledi. 

Bor ilaveli sıcak sac fiyatlarının 740-750$/mt FOB aralığında ve navlunun 90-100$/mt’da 

yer alması Türkiye’deki kabul görebilir fiyat seviyeleriyle örtüşmediği için Çin de aktif bir 

şekilde teklif vermiyor. 

İç piyasada sıcak sac fiyatları 820-830$/mt fabrika çıkışı aralığında yer alıyor, 840$/mt 

fabrika çıkışı seviyesine kadar varan teklifler de mevcut, bu seviyeler geçtiğimiz hafta ile 

paralellik gösteriyor. İhracat kanadı geçtiğimiz haftadan bu yana nispeten canlı. Sonuç 

olarak Türk üreticiler, Avrupa'nın güneyi ve doğusu ile Kuzey Afrika dahil olmak üzere çeşitli 

pazarlara en az 80.000-85.000 mt sıcak sac satışı gerçekleştirdi. Piyasa kaynaklarına göre, 

çoğu bağlantı piyasaya ve siparişin büyüklüğüne göre değişmekle birlikte 805-820$/mt FOB 

aralığından yapıldı. Yine de %4,7-7,3 antidamping vergisinin bulunduğu AB piyasası Türk 

üreticiler için zorlayıcı olmaya devam ediyor. Türkiye 800$/mt FOB seviyesinin altına 

düşmek istemezken, 750-770$/mt FOB aralığından bazı karşı teklifler duyuldu. 

Kaplamalı çelik segmentinde, galvanizli sac üreticileri geçtiğimiz haftadan bu yana iç ve dış 

piyasalara aktif şekilde satış yapıyor. Piyasa kaynaklarına göre Türk haddeciler geçtiğimiz 

hafta 900-940$/mt fabrika çıkışı aralığından satış yapmayı başararak yeni tekliflerinde 970-
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990$/mt fabrika çıkışı seviyesini istemeye başladı. Soğuk sac segmentinde, fiyatlar 890-

960$/mt fabrika çıkışı aralığına kıyasla 920-950$/mt fabrika çıkışı seviyesinde yer alıyor. Bir 

tüccar, “Geçtiğimiz haftaki aralığın alt sınırı artık duyulmuyor, bu da bu seviyenin dip seviye 

olduğunu gösteriyor olabilir,” şeklinde konuştu. 

 

Rus Çelik Endüstrisi "Olağanüstü" İndirim Talepleriyle Karşılaşıyor 

Bloomberght 

Rus çelik endüstrisinin uygulanan yaptırımlar, içlerinde Türkiye'nin de olduğu müşterilerin 

olağanüstü indirim talepleri ve değerlenen ruble nedeniyle kâr etmek zorlandığı belirtilirken 

Rusya Çelik Birliği bazı şirketlerin üretimi azaltmaya başladığına dikkat çekti. 

Rus çelik endüstrisi Ukrayna savaşı öncesinde dünyada en kârlı endüstrilerden biriyken 

bugünlerde üreticilerin olağanüstü indirimlerle satış yapmak zorunda kaldıkları belirtiliyor. 

Yaptırımların kritik Avrupa piyasa ve müşterilerine erişimi kesmesi ve başka bölgelerdeki 

müşterilerin de Rusya ile iş yapmaya temkinle yaklaşması nedeniyle Rusya’daki üreticilerin 

seçenekleri azalmaya başladı. Rus şirketler alternatif alıcılar ararken mevcut şartlarda iş 

yapmaya gönüllü şirketlerin bunu ciddi indirimlerle yapmak istediği kaydediliyor. 

Bloomberg kaynaklarına göre Severstal PJSC şirketi çelik levhalar için Asya’dan bazı 

ithalatçı firmaların yüzde 40’a varan indirim talepleriyle karşılaştılar. Türkiye’den bazı 

müşterilerin de fiyatlarda indirim istediği gelen bilgiler arasında. 

Bazı Rus çelik ürünlerinin de sektörün güçlenen ruble ve artan kömür fiyatlarıyla zarar 

görmesi sonrası navlun ve nakliyat maliyetlerinin artmasıyla kazanç getirmemeye başladığı 

belirtiliyor. 

Yüzde 40'a varan kâr oranları yüzde 10'un altına geriledi 

Bu durum dünyanın en büyük çelik ihracatçılarından olan ve on yıllar boyunca çok düşük 

maliyetlerin keyfini çıkaran Rus çelik endüstrisi için ciddi bir değişim anlamına geliyor. Daha 
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önce yüzde 40’lara varan kâr oranlarının bugünlerde yüzde 10’un altına indiği 

değerlendiriliyor. 

Rus çelik endüstrisindeki gerilemenin emtia piyasalarında yatırımcıların ve üreticilerin 

hükümetler tarafından belirlenen yaptırımların ötesine geçip geçmemeyi değerlendirirken 

gönüllü yaptırım uygulamasından kaynaklandığı düşünülüyor. 

Bunun en net örneklerinden biri olarak yatırımcıların Rusya’da üretilen paladyum ile işlem 

yapmaktan kaçınmasının Avrupa ve ABD piyasalarında fiyat farklarına yol açması 

gösterilebilir. 

Avrupa ve İngiltere tarafından uygulanan yaptırımlardan etkilenen şirketlerin arasında 

Severstal, Evraz Plc ve Magnitogorsk gibi devler bulunuyor. Buna ek olarak AB bazı Rus 

ürünlerine de yaptırım uyguluyor. 

Rublenin değerlenmesi sektör kârına zarar veriyor 

Bununla birlikte Rus üreticilerin karşılaştığı bir diğer zorluk ise yurtdışından elde edilen 

gelirin azalmasına neden olan rublenin gerçekleştirdiği ralli oldu. Ruble geniş kapsamlı 

yaptırımlar, sermaye kontrolleri rağmen artan ihracatın Dövize olan talebi azaltmasıyla son 

dönemde 2018’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. 

Bu hafta yapılan son faiz artışı rublenin yükselişini durdurmuş olsa da ülkenin para birimi 

çelik ihracatçılarının bazı ürünlerde kâr etmesi için hala çok yüksek bir değere sahip. 

Uzmanlar Çin’e yapılan satışlarda ton başına 16 bin ruble (239 dolar) zarar edildiğini 

kaydediyorlar. 

 

Temmuz'da AB Çelik Koruma Önlemlerinde Bazı Değişiklikler Yapılacak 

Metal Expert 

Avrupa Komisyonu’nun, çelik koruma önlemlerin 2024 yılının ortasına kadar uzatıldığını 

doğruladığı ve DTÖ'ye bazı kota tahsislerinin, serbestleştirme oranı ve önlemlere dâhil 

edilen gelişmiş ülkeler listesinde sadece birkaç değişiklik sunduğu belirtiliyor. 

https://www.bloomberght.com/doviz
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Ukrayna'da devam eden savaşın ve ülkenin elle tutulu hacimler üretip tedarik edememesi 

nedeniyle Komisyon’un, levha, köşebent, profil ve kesitlerde Ukrayna dışındaki tüm diğer 

tedarikçiler için ülkeye özgü kotalar yerine küresel kotalar getirmeye karar verdiği bildiriliyor. 

Karar, esnekliği artırmayı ve herhangi bir arz eksikliğini önlemeyi amaçlıyor. 

Komisyon’un “Bu iki ürün kategorisinde, Ukrayna tarihsel olarak önemli bir ihracatçı 

olmuştur (bu kategorilerin her birinde toplam kotaların yaklaşık %33'ünü temsil etmektedir) 

ve kotalarını sürekli olarak oldukça yüksek seviyelerde kullanmıştır. Bununla birlikte, 

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından bu yana, bu iki kategorinde Ukrayna'dan Birliğe 

neredeyse hiç ithalat olmadı. Bu nedenle Komisyon, 7 ve 17. kategorilerde tedbir 

kapsamında kalan kotaların küreselleştirilmesinin gerekli olduğunu düşündü," 

açıklamasında bulunduğu kaydediliyor. 

Ağır levha kategorisinin, mevcut durumda Temmuz 2022 çeyreği için Ukrayna için 270.000 

ton ve diğer tüm tedarikçiler için 554.000 ton kalan kotadan oluştuğu, ayrıca köşebent, profil 

ve kesitler için Komisyon’un, Ukrayna için 30.000 ton ve diğer tedarikçiler için 65.000 ton 

kota getirdiği ifade ediliyor. Bahsedilen hacimlerin, Mart ortasından itibaren önceki 

yaptırımla ilgili değişikliklerde belirlenen miktarın biraz üzerinde olduğu rapor ediliyor. 

Ayrıca, 24 Mayıs'ta AB’nin, “bazı Ukrayna ürünlerine ilişkin geçici ticari serbestleştirme ve 

diğer ticaret imtiyazlarına” izin veren bir düzenlemeyi kabul ettiği, düzenleme yürürlüğe 

girdiğinde, Ukrayna'ya karşı çelik koruma önlemi uygulanmasının bir yıl süreyle geçici 

olarak askıya alınacağı anlaşılıyor. Diğer bir düzenlemenin, ithalat hacimlerinde yıllık artışa 

izin veren serbestleştirme oranıyla ilgili olduğu, Komisyon’un, oranı mevcut %3'ten %4'e 

çıkarmaya karar verdiği aktarılıyor. 

Gelişmekte olan ülkelere gelince, Vietnam'ın GOES dışındaki manyetik sacın yanı sıra 

HDG (kategori 4a ve 4b) için küresel kotalara dahil edildiği, ülkenin, ayrıca kalan kotaya 

uygun olarak HRC tedarik etmek zorunda kalacağı; ancak, CRC kotasından çıkarıldığı 

bildiriliyor. Tüm önlemler 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe giriyor. Piyasada büyük değişiklikler 

olmadıkça, önlemlerin en az 30 Haziran 2024'e kadar yürürlükte kalması bekleniyor. 
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Tüm önlemler 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe giriyor. Piyasada büyük değişiklikler olmadıkça, 

önlemlerin en az 30 Haziran 2024'e kadar yürürlükte kalması bekleniyor. 

 

İmalat PMI Mayıs'ta da Daralmaya İşaret Etti 

Bloomberght 

İstanbul Sanayi Odası Türkiye imalat PMI, Mayıs'ta bir önceki aya göre yatay seyrederek 

49,2 düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu veri, imalat sektöründe faaliyet koşullarının üst üste 

üçüncü ay bozulduğuna işaret etti. 

Türkiye'de imalat satınalma yöneticileri endeksi Mayıs ayında 49,2 değerini aldı. 

Endeks Nisan ayında 49,2 olarak kaydedilmişti. 

Endekste 50'nin altındaki değerler daralmaya, bu eşik seviyenin üzeri ise büyümeye işaret 

ediyor. 

İSO'dan endekse ilişkin yapılan açıklamada talepte devam eden durağan seyrin, Mayıs 

ayında hem üretim hem de yeni siparişlerin ivme kaybetmesine neden olduğu belirtildi. 

Böylece yavaşlama eğilimi üretimde altı aya, yeni siparişlerde sekiz aya ulaştı. Diğer 

yandan her iki göstergede de azalışın hız kesmesi göreli bir iyileşme anlamına geldi. 

Yeni ihracat siparişlerinde son iki yılın en hızlı düşüşü yaşanırken bazı firmalar Avrupa’daki 

ekonomik yavaşlamaya dikkat çekti 
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Nihai ürün stoklarında toparlanma sinyali 

Kapasite genişletme çabalarının bir parçası olarak imalatçılar istihdamı artırmaya devam 

etti. İstihdamdaki artış ılımlı düzeyde gerçekleşmekle birlikte trend olarak 24 aya ulaştı. 

Mayıs'ta yeni siparişlerin yavaşlaması ve istihdamın artmaya devam etmesi firmaların 

birikmiş işlerini azaltabilmelerini sağladı. 

Bu arada yeni ihracat siparişlerindeki zayıflık, stok seviyelerindeki artışı destekledi. 

Girdi stokları son altı ayda ilk kez artarken nihai ürün stokları sekiz aylık düşüşün ardından 

toparlanma gösterdi. Nihai ürün stoklarındaki artış Eylül 2015’ten beri en yüksek hızda 

kaydedildi. 

Tedarik zincirindeki aksaklıklar hafifledi 

Anket sonuçlarına göre tedarik zincirlerindeki aksamalar Nisan ayına göre oldukça hafifledi 

ve böylece tedarikçi performansındaki bozulma Eylül 2020’den beri en ılımlı düzeyde 

ölçüldü. 

Son aylarda yaşanan zorluklar, Türk imalat sektöründeki talebin Mayıs ayında da durağan 

kalmasına yol açtı. Firmalar, Avrupa’daki ekonomik yavaşlama nedeniyle yeni ihracat 

siparişi almakta zorlandı. Bununla birlikte iş yapma koşullarının yakında iyileşmeye 

başlayabileceği yönünde bazı sinyaller dikkat çekti. Örneğin tedarik zincirlerindeki 

aksamalar Eylül 2020’den beri en sınırlı düzeyde gerçekleşirken maliyet enflasyonu üst 

üste beşinci ay geriledi. Bu kısmi iyileşmelerin siparişlerde yeniden büyümeyle 

sonuçlanması durumunda, istihdamda süregelen artış trendi firmaların bu sürece hazır 

olmasını sağlayacak.S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker 

Takip edilen 10 sektörün yedisinde üretim arttı 

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI mayıs ayı raporuna göre, anket kapsamında 

takip edilen 10 sektörün yedisi üretim artışı kaydetti ve bu sektörlerden üçü büyüme 

bölgesine geri döndü. 
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En hızlı üretim artışları giyim ve deri ürünleri ile metalik olmayan mineral ürünler 

sektörlerinde gerçekleşti. 

Tekstil üretimi yatay seyrederken, makine ve metal ürünleri ile ana metal sektörlerinde 

yavaşlama kaydedildi. 

Benzer şekilde, sektörlerin çoğunluğunda yeni siparişler artış gösterdi. 

Bu açıdan en güçlü performans giyim ve deri ürünleri sektöründe, en belirgin yavaşlama ise 

ana metal sanayinde izlendi. 

Dış talep tarafında belirgin zorluklar yaşandı ve ihracatın sadece üç sektörde artması dikkat 

çekti. 

İstihdamdaki iyileşme eğilimi Mayıs'ta genele yaygın bir şekilde devam etti. En hızlı artış 

makine ve metal ürünler sektöründe gerçekleşti. Talep koşullarındaki iyileşme belirtilerine 

bağlı olarak sektörlerin çoğunluğunda firmalar satın alma faaliyetlerini artırdı. 

Teslimat gecikmeleri sürdü 

Girdi alımlarını sürdüren imalatçılar, kimi iyileşme işaretlerine rağmen çoğu durumda 

teslimat gecikmeleri ile karşılaşmaya devam etti. 

Teslimat sürelerindeki en belirgin uzama elektrikli ve elektronik ürünler sektöründe 

kaydedildi. Buna karşılık ağaç ve kağıt ürünleri ile ana metal sektörlerinde tedarikçi 

performansı iyileşti. 

Girdi maliyetleri enflasyonu birçok sektörde gevşeme kaydederken en düşük oranlı artış 

ana metal sektöründe gerçekleşti. En hızlı yükseliş ise metalik olmayan mineral ürünlerde 

ölçüldü. 

Zayıflayan talep ve yavaşlayan girdi maliyetleri enflasyonunun etkisiyle ana metal sanayi 

satış fiyatlarında en ılımlı artışın yaşandığı sektör oldu. 

Diğer sektörlerde nihai ürün fiyatları enflasyonu genellikle yüksek seviyesini korudu. 

Mayıs'ta sektörlerin yarısı nihai ürün fiyatlarını nisan ayına göre daha hızlı artırdı. 


