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Türkiye Kaynaklı Boru Piyasasında Fiyatlar Daha da Arttı, Talep Zayıfladı 

Steelorbis 

Mart ayının üçüncü haftasında Türkiye’de kaynaklı boru fiyatlarının yükselişi devam etti. Bu 

artış sıcak sac fiyatlarının da daha yüksek olmasından destek gördü. Bu kapsamda, 

Türkiye’nin kaynaklı boru fiyatları bir haftalık süre içerisinde 20$/mt daha artarak iç 

piyasada 870-900$/mt fabrika çıkışı ve dış piyasalar için 860-880$/mt FOB aralığında yer 

almaya başladı. Fakat söz konusu süre zarfında alıcıların piyasadaki birçok belirsizlikten 

dolayı daha net bir tablo görmek istemeleri sebebiyle talep iç ve dış piyasalarda zayıfladı. 

Müşteriler çoğunlukla alımlarını fiyatlar artmadan önce yaptıkları için piyasada stoklarda 

yeterli seviyelerde. 

Üreticilerden biri SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Piyasa görünümü net değil; hurda 

fiyatları dalgalı bir seyir izliyor ve beklentilere rağmen Avrupa’da Corona salgını 

önlemlerinin hafifletildiğini göremiyoruz. Alıcılar çoktan stok alımlarını tamamladı ve 

piyasadaki durumu izliyorlar. Biz de fiyatlarımızı revize etmek için aceleci davranmıyoruz. 

Çünkü çoğu üreticinin Mayıs üretimi için kısıtlı bir arzı var ve kimse bunu satmak için acele 

etmiyor,” dedi. 

** 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. 
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Türkiye’de Yerel Sıcak Sac Fiyatları 900$/Mt’u Gördü, Alıcılar Hindistan 

ve Rusya’dan Alım Yapıyor 

Steelorbis 

Türkiye’de sıcak sac piyasasında görünüm, yeterli talep ve sınırlı arz nedeniyle olumlu. Bu 

durum, iç piyasada yeni bir fiyat artışına neden olurken, müşteriler fiyatların daha cazip 

olduğu ithal kaynaklardan alım yapmayı tercih etti. 

Piyasa kaynaklarına göre, Türkiye’de üreticilerin resmi teklifleri, haftalık 20-30$/mt artışla 

Temmuz teslimatlı olarak 880-900$/mt fabrika çıkışı seviyesinde yer alıyor. Ancak, bazı 

alıcılar, kabul edilir seviyenin 860-870$/mt fabrika çıkışı aralığına yakın olduğunu 

düşünüyor. İhracat tarafında, tekliflerin 860-870$/mt FOB seviyesinde, ancak bazı AB’li 

alıcılar, fiyatların Türkiye iç piyasasında olduğu gibi 900$/mt FOB’a geldiğini bildiriyor. 

Türkiye’de sıcak sac fiyatları yukarı yönlü hareket ederken, alıcılar ithal tekliflerin daha 

cazip olduğunu görerek ithal alım yapmaya karar verdi. Kaynaklara göre, haddeciler geçen 

hafta Hindistan’dan en az 50.000-60.000 mt sıcak sacı ortalama 820$/mt CFR seviyesinden 

aldı. Mart başında yapılan bağlantılar ise yine kaplamalı çelik üreticileri tarafından 780$/mt 

CFR seviyesinden gerçekleştirilmişti. Hindistan’dan duyulan mevcut teklifler, tedarikçiye 

göre değişmekle birlikte 830-840$/mt CFR seviyesinde yer alıyor. 

Rusya merkezli NLMK’nın Türkiye’ye Mayıs üretimli olmak üzere 850$/mt CFR 

seviyesinden yaklaşık 30.000 mt sıcak sac sattığı bildirildi. Öte yandan, MMK’nın dış 

piyasalara verdiği teklifler 840-850$/mt CFR aralığında yer alıyor, ancak henüz önemli bir 

bağlantı bildirilmedi. Ukrayna merkezli Metinvest’in küçük rulo teklifleri, 850$/mt CFR 

seviyesinde yer alıyor, Türkiye’ye yapılan bağlantılarda bu fiyat tutturulabilirse, üretici 

fiyatlarını yeniden artırmayı hedefliyor. 
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Türkiye Spot Piyasasında Yassı Mamul Fiyatları Sabit, Stoklar Hala 

Düşük 

Steelorbis 

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Türkiye spot piyasasında yassı mamul fiyatları genel 

olarak sabit kalırken, talep hala yetersizdi. Stok seviyeleri ise halen düşük ve bu yüzden arz 

sıkıntısı devam ediyor. Yine de piyasaya yönelik beklentiler, üreticilerin hala iyimser 

olmalarından dolayı pozitif kaldı. Tüccarlardan biri SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Spot 

piyasada talep ve fiyatlar düşük stok seviyelerinden destek alma devam ediyor ve kısa 

vadede stok seviyelerinde herhangi bir iyileşme beklemiyoruz. Aynı zamanda üretici fiyatları 

da yükselişte ve spot fiyatlarda da yeni artışlar görmek mümkün,” dedi. 

Spot piyasada asitli sac fiyatları 10$/mt arttı, fakat soğuk ve sıcak sac fiyatları değişmedi. 

Ürün 

Fiyat ($/mt) 

Ereğli Gebze 

2-12 mm sıcak sac 900-930 910-930 

1,5 mm sıcak sac 930-960 940-970 

3-12 mm asitlenmiş sıcak sac 1.000-1.020 1.010-1.030 

0,6 mm soğuk sac 1.110-1.120 1.110-1.130 

0,7-2 mm soğuk sac 1.200-1.210 1.200-1.220 
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Avrupa’da Sıcak Sac Fiyatları Hala Güçlü, Arzın Kısa Vadede 

Toparlanması Beklenmiyor 

Steelorbis 

Avrupa yerel piyasasında sıcak sac fiyatları arzın kısıtlı olması sebebiyle artmaya devam 

etti. 5 Mart tarihinde bağlantı fiyatları 740-770€/mt fabrika çıkışı aralığında yer alırken, 

haftanın sonunda bu fiyatlar 770-780€/mt fabrika çıkışı bandına yükseldi. Fakat bölgenin 

kuzeyindeki birçok üreticinin üçüncü çeyrek satışlarını hemen hemen tamamlamasıyla 

birlikte, alıcılar halen ihtiyaçları olduğu kadar alım yapmakta zorlanıyor ve teslim süreleri 

çok uzun. Geçtiğimiz haftanın sonunda İtalya’da Danıştay, ArceloMittal Italia tarafından 

işletilen önceki adıyla Ilva’nın çelik tesisinin Mayıs ayının ortasına kadar üretime devam 

edebileceğine karar verdi. Daha önce Lecce şehri Bölge İdare Mahkemesi tesisin karbon 

salımını önlemek amacıyla faaliyetlerini 60 gün içinde askıya almasına yönelik karar 

vermişti, fakat Arcelor bu kararı yüksek mahkemeye taşımıştı. Fakat Ilva’nın üretimi halen 

kapasitesinin %50’sinden az. Piyasa kaynaklarından biri SteelOrbis’e, “Arzdaki durumun 

yakın zamanda iyileşmesini beklemiyorum,” dedi ve önümüzdeki dönemde birçok tesisin 

planlı bakım çalışmasına gireceğini ve yaz aylarında üretimin her zamanki gibi daha az 

olacağını ifade etti. 

Öte yandan, AB’nin koruyucu önlemleri, antidamping vergileri ve yabancı üreticilerin 

yaptıkları fiyat artışları sonucu bölgeye ithal sıcak sac teklifleri genel olarak cazip olmayan 

seviyelerde. Piyasa kaynaklarında göre, Türkiye’den verilen teklifler 900$/mt FOB 

seviyesinde yer alırken, en son Hindistan’dan Avrupa’nın güneyine bir sıcak sac satışı 875-

880$/mt CFR aralığından gerçekleşti. Daha önce bir Hint tedarikçi yaklaşık 10.000 mt sıcak 

sacı Almanya’ya 865$/mt CFR seviyesinden, Haziran sevkiyatlı olarak satmıştı. Mısırlı 

tedarikçilerin ise Mayıs sevkiyatlı satışlarını tamamladıkları ifade ediliyor, son teklifleri 

yaklaşık 850$/mt FOB seviyelerindeydi. Son olarak, Rus üretici Severstal Avrupa’nın 

kuzeyine 10.000 mt sıcak sacı 875-880$/mt FOB Baltık Denizi aralığından sattı. 
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Rus Sıcak Sac Üreticileri İhracat Fiyatlarını Yukarı Çekti, İç Piyasada da 

Artış Hedefliyor 

Steelorbis 

Rus sıcak sac üreticileri, ihracat piyasalarında yukarı yönlü eğilim içinde olurken, bazıları 

Avrupalı alıcıların desteğiyle satış fiyatlarını artırmayı başardı. Talepteki mevsimsel iyileşme 

göz önüne alınarak, iç piyasada da Mayıs üretimli malzeme için artış planlandığı bildiriliyor. 

Rus Severstal, Mayıs üretimli olarak AB’ye 10.000 mt sıcak sacı 875-880$/mt FOB Baltık 

Denizi seviyesinden sattı. Bu fiyat aralığı, önceki bağlantılara göre 15-20$/mt artışa işaret 

ediyor. SteelOrbis’in görüştüğü bir piyasa kaynağı, “İç piyasada herkese yetecek kadar arz 

yok, çoğu alıcı, Severstal’ın sadece deniz yoluyla değil demir yoluyla da tedarik edebileceği 

küçük tonajlarda malzeme ihtiyacı duyuyor,” dedi. 

Kaynaklara göre, Rus NLMK, Mayıs üretimli olarak Türkiye’ye 30.000-35.000 mt sıcak sacı 

850$/mt CFR’dan sattı, navlun 20-25$/mt civarında tahmin ediliyor. Bununla birlikte, 

MMK’ın da Mayıs üretimi için halen 840-850$/mt CFR seviyesiyle piyasada olduğu ve 

alıcılarla görüşmeler yaptığı ifade ediliyor. 

Rusya iç piyasasında, Nisan üretimli paket sac fiyatları 802$/mt (70.000 RUB/mt) CPT 

Moskova seviyesindeyken, sıcak sac, tedarikçiye göre değişmekle birlikte yine Nisan ayı 

için 791-802$/mt (69.000-70.000 RUB/mt) CPT aralığında yer alıyor. Ancak, üreticilerden 

birinin, Mayıs ayı üretimli olarak sac fiyatlarını 848$/mt (74.000 RUB/mt) CPT seviyesine 

çıkardığı öğrenildi. 

Ruble cinsindeki yerel fiyatlara KDV dahilken, ABD doları cinsinden fiyatlarda KDV hariçtir. 

1$ = 72,7 RUB 
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ABD'de Sıcak Haddelenmiş Sac Fiyatları 1.300 $/St Seviyesinde 

Seyrediyor 

Kallanish 

ABD’de sıcak haddelenmiş sac fiyatlarının, 1.300 $ /short ton seviyesinde seyrettiği 

belirtiliyor. Söz konusu seviyenin altından alım yapanların kontratlı alıcılar olabileceği rapor 

ediliyor. 

 

Brezilya Çıkışlı Sıcak Sac Fiyatları Yine Arttı 

Steelorbis 

Brezilyalı üreticilerin Güney Amerikalı müşterilerine verdiği baz ticari kalite sıcak sac ihracat 

teklifleri, iki hafta önce kaydedilen 800$/mt FOB’a kıyasla 850$/mt FOB seviyesinde yer 

alıyor. 

Bununla birlikte, Asyalı üreticilerin Brezilya’nın kuzeyinde yer alan ithalatçılara verdiği baz 

ticari kalite sıcak sac teklifleri ise, iki hafta önce kaydedilen 810$/mt CFR’a kıyasla 840$/mt 

CFR seviyesinde kaydedildi. Yerel bir piyasa kaynağı, söz konusu fiyattan herhangi bir ithal 

alım yapılmadığını belirtti. 

Brezilya Şubat ayında ortalama 571$/mt FOB seviyesinden 17.000 mt sıcak sac ihracatı 

gerçekleştirdi. Bu ihracatın neredeyse tamamı ArcelorMittal tarafından Güney Amerika 

ülkelerine yapılırken, Usiminas da Meksika’ya küçük tonajlı bir sevkiyat yaptı. 

Bununla birlikte, söz konusu ayda Brezilya, Rusya’dan 496$/mt FOB seviyesinden 10.400 

mt ve Çin’den 564$/mt FOB seviyesinden 3.800 mt sıcak sac ithal etti. Bu ithalatın çoğunun 

ülkenin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinden yapılması, güneydoğu bölgesindeki üreticilerden 

çelik temin etmeye yönelik lojistik zorlukları yansıtıyor. Yerel bir tüccar, son birkaç haftadır 

çelik üreticilerinden teklif almadığını belirtti. 

Brezilya iç piyasasında, baz ticari kalite sıcak sac teklifleri iki hafta önce kaydedilen 

seviyeye kıyasla değişmeyerek vergiler hariç 5.429 BRL/mt (980$/mt) CFR seviyesinde yer 
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alıyor. Bu fiyat seviyesi, doğrudan büyük çaplı tüketicilere ya da distribütörlere yüksek ve 

orta tonajlı satışlar yapıldığına işaret ediyor. 1$ = 5,54 BRL (18 Mart) 

İtalya’da Sac Fiyatları Kısıtlı Arz Nedeniyle Yükseliyor 

Kallanish 

İtalya’da sac bağlantı fiyatlarının geçtiğimiz günlerde Mart ayının ilk haftasına göre 30 €/ton 

(35 $) yükseldiği bildiriliyor. 

Özellikle sıcak daldırma galvanizli sac için arz kıtlığının, son aylarda fiyatları her on günde 

bir ortalama 20 €/ton yükselttiği, bunun, servis merkezlerinin ve son kullanıcıların ürün 

tedarikini karmaşık hale getirdiği ifade ediliyor. 

Bazı yerli üreticilerin şu sıralar önemli bir emtia olan sıcak haddelenmiş sac için yeni fiyat 

teklifleri vermemelerine rağmen, bu hafta soğuk haddelenmiş sac ve galvanizli sac 

fiyatlarını fabrika çıkışı bazında 900-920 €/ton seviyesinde yer aldığı aktarılıyor. 

Her iki ürün için bağlantıların fabrika çıkışı bazında 850-890 €/ton seviyesinde gerçekleştiği 

ve galvanizli sac için bazı bağlantıların 900 €/ton seviyesinden de bildirildiği kaydediliyor. 

 

EUROFER: Avrupa Parlamentosu’nun Sınırda Karbon Düzenlemesı Oyu, 

Karbon Kaçağına Karşı Daha Güçlü Koruma Sağlamak Açısından 

Çoğunluğun Desteğini Kanıtladı 

TÇÜD 

Avrupa Parlamentosu’nun, Haziran ayında Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanması 

beklenen kanun teklifinden önce, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) kararını 

10 Mart 2021 tarihinde oyladığını ve kararın kesin bir çoğunlukla kabul edildiğini belirten 

Avrupa Çelik Derneği (EUROFER) Parlamenterlerin, AB’nin daha yüksek iklim hedefinin 

gelişmiş karbon kaçağı koruması gerektirdiği ilkesi üzerinde anlaştıklarını kanıtladığını 

vurguladı. 
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Avrupa Çelik Derneği (EUROFER) Genel Direktörü Axel Eggert, "Avrupa Parlamentosu, 

uygulanabilir bir sınırda karbon önleminin endüstrinin iklim nötrlüğüne geçişi için kritik 

öneme sahip olduğuna dair net bir sinyal gönderdi. Önlem, mevcut karbon kaçağı koruması 

seviyelerini değiştirmek veya azaltmak yerine, küresel rakipler ve ithalat ile karbon maliyeti 

farkını kapatmalıdır" dedi. 

Eggert, “Ücretsiz CO2 sertifikalarının bir sınır önlemi ile doğrudan değiştirilmesi ve AB 

Emisyon Ticareti Planı’nın maliyetlerine tam olarak maruz kalınması kötü bir politika 

olacaktır. Birincil çelik üretimi, Avrupa üretiminin beşte üçünü oluşturuyor ve bu tür 

üreticiler, AB'ye ihracat yapan küresel rakiplerden en az yirmi kat daha yüksek karbon 

maliyetleriyle karşı karşıya kalacak. 

Bu oylama, Parlamento’nun Avrupa'da üretimi ve istihdamı savunma niyetinde olduğunu 

gösteriyor" ifadelerini kullandı. 

Eggert, Avrupalı çelik şirketlerinin, çığır açan düşük karbon teknolojilerini geliştirmek ve 

uygulamak için birçok proje başlattıklarını, ancak, bu geçişin etkili karbon kaçağı önlemlerini 

içeren destekleyici bir çerçevenin kolaylaştırdığı doğru piyasa koşullarında başarılı 

olabileceğini ifade ediyor. 

2030 ve 2050 için daha yüksek iklim hedeflerinin, karbon kaçağı korumasını zayıflatmak 

yerine güçlendirmeyi gerektirdiğini ve bunun, ancak, sınırda karbon önleminin, mevcut 

karbon kaçağı önlemlerini desteklemek için tamamlayıcı bir araç olarak uygulandığında 

başarılabileceğinin altını çizen Eggert, “Parlamento üyelerinin bunu fark etmesini 

memnuniyetle karşılıyoruz,” dedi. 

Ücretsiz tahsisat ve tazminatla bile, AB üreticilerinin, AB dışı rakiplere uygulanmayan 

karbon maliyetlerini sırtladıklarını ve AB Emisyon Ticaret Sistemi’nin (AB ETS) daha yüksek 

iklim hedeflerine ulaşmak için ayarlandığı göz önünde bulundurularak, bu farkın, gelecekte 

daha da artacağını vurgulayan Eggert, ücretsiz tahsisat olmadan uygulanan sınırda karbon 

mekanizmasının, aslında Avrupa'daki çelik üreticilerinin, AB'ye ihracat yapan ülkelerle 

karşılaştığında, çok daha fazla karbon maliyetleri ödemesine neden olacağına dikkat çekti. 
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Yüksek Faiz Emtianın Yolunu Kesti! 

Dünya 

Küresel metal ve tahıl piyasaları genel olarak yükseliş trendi içinde hareket etmesine 

karşın, faizin ve doların güçlendiği ortamda hammadde fiyatları kısa vadede düşüş 

gösterebilir. Yatırımcıların talep artışı beklentisiyle ‘silah sesini duymadan’ yarışa 

başladığını söyleyen analistlere göre emtiada bir düzeltme hareketi yaşanabilir. 

Dünya hammadde piyasalarında 2020 sonlarında başlayan yükseliş, COVID-19 sonrasında 

talep toparlanmasının, arzı geride bırakacağı beklentileriyle beslendi. Bakır fiyatları, 

2011'den bu yana ilk kez 9.000 dolar/ton seviyesini aştı, Brent ham petrol vadeli işlemleri, 

2020'de 16 dolar/varile geriledikten sonra, kısa süre önce 70 doların üzerine tırmandı. Tahıl 

fiyatları da son yılların en yüksek seviyelerinde. Ancak güçlü dolar ve ABD’de 1.60’ın 

üzerine çıkan tahvil getirisinin yarattığı baskı kısa vadede emtiada fiyatların gevşemesine 

neden olabilir. 

Bloomberg Emtia Endeksi son 2.5 yılın en yüksek seviyesinde. Son bir yılda yüzde 31.6 

yükselen endeksin yılbaşından bu yana getirisi yüzde 10’dan fazla. Ancak fiyat artışları 

gerçek bir fiziki talep artışından çok beklenen toparlanmaya göre pozisyon almak isteyen 

spekülatif yatırım veya "kağıt" talebi tarafından yönlendirildi. Bu da piyasalarda bir düzeltme 

beklentisi yarattı. 

Saxo Bank'ın emtia stratejisi başkanı Ole Hansen'e göre yatırımcılar silah sesini daha 

duymadan yarışa başladıklarından dolayı emtia piyasalarında bir konsolidasyon görülmesi 

mümkün. Talebin güçlü bir şekilde artacağı öngörülerini koruduklarını düşünen analist, 

öncesinde ise bakır gibi bazı metallerde yüzde 10’a varan düzeltme beklenebileceğini 

söylüyor. Hansen ayrıca ABD’de 10 yıllık tahvil getirisinin yükselmesi ve güçlü doların da 

emtia piyasalarında baskı oluşturduğuna dikkat çekiyor. Dolar çoğu emtia için temel 

fiyatlama mekanizması. Doların değer kazanması, dolar cinsinden fiyatlanan emtianın 

cazibesini azalttığı için hammadde fiyatlarında gerilemeye yol açıyor. 

Ekonomik teşvikler mükemmel fırtına yaratacak 
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Sonrasında ise fiyatların kaldığı yerden yükselmeye devam etmesini sağlayacak bazı 

faktörlere işaret ediyor Hansen. S&P Global Platts’a konuşan analist, son yıllarda üretim 

kapasitesinin artırılmasına yeterince yatırım yapılmaması nedeniyle bazı metallerde ve 

petrolde arz sıkışıklığı potansiyelini gördüklerini belirtiyor. Hükümetin teşvik paketleri ve 

Avrupa ile Çin'deki yeşil yatırım planlarından kaynaklanan büyük harcamaların emtia 

piyasasında yükseliş getireceğini dile getiriyor ve “Bu ekonomilerin mükemmel bir fırtına 

yaratarak hem gerçek talep hem de yatırım talebi yaratacaklarını söyleyebilirim” diyor. 

Metaller yükselişini sürdürecek 

Endüstriyel metal fiyatları son 1 yılda yüzde 46 ile emtia piyasalarının genelinden daha 

fazla yükseliş gösterdi. Ekonominin canlanmasıyla metal fiyatlarında yükselişin devam 

edeceği tahmin ediliyor. Commerzbank, 2021'de bakır, kurşun, alüminyum ve çinkoda 

yükselişin sürmesini beklerken; kalay ve nikelde düşüş beklediğini bildirdi. Ancak 2022'de 

yalnızca nikel yükseliş gösterirken bakır, kurşun, alüminyum, çinko ve kalayın hız 

keseceğini öngörüyor. Alman kuruluş, bu yıl ve önümüzdeki yıl sanayi metalleri için 

ortalama fiyat tahminini açıkladı. Banka bakır fiyatlarının 2021'de ortalama 8.650 dolar ve 

2022'de 8.350 dolar olmasını bekliyor. LME bakırın 50 günlük hareketli ortalaması şu anda 

8.327 dolar civarında işlem görüyor. 3 ay vadeli bakır, dün Çin ekonomisinden gelen 

verilerle 9.199 dolarla iki haftanın zirvesini test etti. Commerzbank şu sıralar LME’de tonu 

2.000 dolardan satılan kurşunun bu yıl ton başına ortalama 1.975 dolar ve 2022'de 1.725 

dolar olmasını bekliyor. Alüminyum fiyatlarının ise 2021'de ton başına ortalama 2.075 dolar 

ve 2022'de 1.975 dolar olacağını tahmin ediliyor. LME'nin alüminyum için 50 günlük hareket 

ortalaması şu anda 2.063 dolar civarında. Commerzbank çinko fiyatlarının 2021'de ton 

başına ortalama 2.800 dolar, gelecek yıl 2.775 dolar olmasını bekliyor. Çinko için 50 günlük 

hareketli ortalama şu anda 2.752 dolar. Commerzbank, kalay fiyatlarının 2021'de ton 

başına ortalama 22.600 dolar olmasını, 2022'de 21.500 dolara inmesini bekliyor. Kalay için 

50 günlük hareketli ortalama şu anda 23 bin dolar civarında. Commerzbank nikel için diğer 

metallerden daha iyimser tahminde bulunuyor. Fiyatlarının 2021'de ton başına ortalama 

17.700 dolar olacağını, gelecek yıl ise 19.300 dolara çıkacağını öngörüyor. Buna göre 
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Commerzbank 2022'de yalnızca nikelin yükselmesini, bakır, kurşun, alüminyum, çinko ve 

kalayın bu yıla kıyasla düşüş eğiliminde olacağını tahmin ediyor. 

 

FITCH Ratings, Türkiye Büyüme Tahminini Güncelledi 

Bloomberght 

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda, 

Türkiye'nin 2021 yılında yüzde 6,7, 2022 yılında ise yüzde 4,7 büyüme kaydetmesinin 

beklendiğini bildirdi. 

Fitch Ratings, Türkiye için 2021 büyüme tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 6,7'ye revize 

ederken 2022 yılı için büyüme beklentisini ise yüzde 4,5'ten yüzde 4,7'ye yükseltti. Kurum, 

2020 yılının aralık ayında yayımlanan bir önceki raporunda ise ülkenin 2021 yılında yüzde 

3,5, 2022 yılında ise yüzde 4,5 büyümesinin beklendiğini belirtmişti. 

Fitch, Türkiye'nin 2021 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 10,5'ten yüzde 11,5'e 

yükseltirken, 2022 yıl sonu enflasyon beklentisini ise yüzde 9,5'ten yüzde 9,2'ye indirdi. 

Fitch, TCMB'nin politika faizinin 2021 sonu yüzde 15,00'e, gelecek yıl sonu ise yüzde 

12,00'ye ineceği tahmininde bulunurken Dolar/TL kurunun bu yıl sonu 7,25, gelecek yıl 

sonu 7,50 olacağını tahmin etti. 
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