
 

  

      

19 Şubat 2021 

 

Sektör Haberleri 
 



 
 

 

 
  
 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 Türkiye’de Spot Yassı Mamul Fiyatları Düşük Stoklar ve Yüksek Talep Nedeniyle 3              
 

Arttı        
 

 Türkiye’de Yerel Ve İthal Sıcak Sac Fiyatları Düştü Ancak Toparlanma Bekleniyor 4 
 

 AB’de Sıcak Sac Fiyatları Sınırlı Arz Nedeniyle Yükselişe Geçti    5 
 

 AB Sac Tüccarları Piyasada Artış Öngörüyor              5-6 
 

 İtalya’nın Hrc Fiyatları Hâlâ Yüksek        6 
 

 Hindistan HRC İhracat Fiyatları, Yerel Alımların Zayıflamasıyla Yumuşadı         6-7 
 

 Arcelormittal Avrupa’nın Üretimi, Covid-19 Öncesi Seviyelere Geri Dönüyor  7 
 

 ABD Çelik Endüstrisi, Section 232 Muafiyet Sürecinin Revize Edilmesine Karşı       8-9 
 

Çıkıyor 
 

 ABD’li Şirketler, Çelik ve Alüminyum Tarifelerine İsyan Etti            9-10 
 

 Çin ABD'yi Geride Bırakarak Avrupa'nın En Büyük Ticaret Ortağı Oldu           10 
 

 Eurofer, Yeni Karbon Önleminin Çelik Üretim Maliyetlerini Zarar Verici Ölçüde       11-12 
 

Artıracağı Konusunda Uyarıda Bulundu   
 

 Kısa Çalışma Ödeneği Desteği 31 Mart’a Uzatıldı              12 

  

İç
in
d
e
k
il
er

 



 
 

 

 
  
 3 

Türkiye’de Spot Yassı Mamul Fiyatları Düşük Stoklar ve Yüksek Talep 

Nedeniyle Arttı 

Steelorbis 

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Türkiye yassı mamul spot piyasasında fiyatlar 10-

30$/mt arttı ve talep de iyileşti. Piyasadaki stok seviyesi azalmaya devam etti ve alıcılar 

ihtiyaçlarını spot piyasadan karşılama konusunda bir kez daha belirli zorluklarla karşılaştı. 

Buna ek olarak, tüccarların üreticilere Aralık ve Ocak ayında verdikleri siparişlerinden 

bazıları hala teslim edilmedi ve bu da piyasadaki düşük stok seviyesinin başlıca sebebi. 

Birçok kişi, yerel üreticiler hurda fiyatlarındaki artışı tekliflerine henüz yansıtmadığı için spot 

fiyatların daha da artacağını düşünüyor. Buna ek olarak, Çin’in tatilden sonra piyasaya 

pozitif bir görünümle dönmesi bekleniyor. SteelOrbis’e konuşan bir tüccar, “Stoklar düşük 

ve alıcılar bir panik havasında. Olması gerekenden az miktarda teslim edilen siparişler şu 

anda bizim için oldukça olumsuz bir durum çünkü müşterilerimizin talebi olduğunda bunu 

karşılayabilmek istiyoruz. Öte yandan, stok seviyeleri şu anda yüksek olsaydı, mevcut talebi 

göremezdik. Düşük stok seviyeleri, bizi geçen ay keskin fiyat düşüşlerinden korudu ve şimdi 

de fiyatlarımızı üreticilerden bile önce artırmamıza yardımcı oluyor,” ifadelerini kullandı. 

Türkiye’de sıcak sac ile asitli sac için spot fiyatlar 10$/mt ve soğuk sac fiyatları da 30$/mt 

arttı. 

Ürün 
Fiyat ($/mt) 

Ereğli Gebze 

2-12 mm sıcak sac 790-820 800-820 

1,5 mm sıcak sac 820-850 830-860 

3-12 mm asitlenmiş sıcak sac 860-880 870-890 

0,6 mm soğuk sac 1.050-1.060 1.050-1.070 

0,7-2 mm soğuk sac 1.020-1.030 1.020-1.040 
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Türkiye’de Yerel Ve İthal Sıcak Sac Fiyatları Düştü Ancak Toparlanma 

Bekleniyor 

Steelorbis 

Türk ve BDT merkezli tedarikçiler, geçtiğimiz haftanın başından bu yana, bazı bağlantıları 

sonuçlandırmak için sürdürdükleri görüşmelerde indirimler yaptı. Ancak, tedarikçilerin çoğu, 

güçlü hurda fiyatları ve BDT’nin Mart üretimi için büyük ölçüde satışlarını tamamlamasından 

dolayı Nisan fiyatlarını açıklama konusunda acele etmediği gerçeğini göz önüne alarak, 

piyasanın kısa vadede güçlenmesini bekliyor. 

Türkiye iç piyasasında, çoğu piyasa kaynağı sıcak sacın 750-760$/mt fabrika çıkışı 

aralığında yer aldığı konusunda hemfikirken, geçtiğimiz hafta başında, çoğu resmi teklif 

770$/mt fabrika çıkışı ve üzerindeydi. İhracat segmentinde, daha düşük tekliflerin de 

bulunduğu bildiriliyor. Kaynaklar, AB’ye yapılan bazı bağlantıların, özel pazarlıklarla 710-

720$/mt FOB ve altından gerçekleştiğini belirtiyor. Ayrıca, ABD’ye 40.000 mt sıcak sac 

satışı yapıldığı ifade edilirken, sonrasında resmi tekliflerin 745-750$/mt FOB seviyesine 

geldiği görülüyor. Türk üreticiler şu an Mayıs sevkiyatlı teklif veriyor. 

İthalat segmentinde ise, BDT’li üreticiler Mart ayı üretimi için satışlarda aktifti, ancak 

pazarlık sırasında fiyatlarını düşürmek zorunda kaldılar. Üreticilerden biri geçtiğimiz hafta 

toplam 50.000-60.000 mt sıcak sac sattı ve bu haftanın başında büyük rulo için teklifler 715-

725$/mt CFR aralığında yer aldı. Fiyat daha önce verilen teklife kıyasla 5-15$/mt düşüş 

gösterdi. Şu sıralar tedarikçinin sıcak sac teklifleri Nisan ayı üretimli olmak üzere yeniden 

730$/mt CFR seviyesinde yer alıyor. Piyasa kaynaklarına göre, BDT merkezli başka bir 

sıcak sac tedarikçisi de küçük ruloları yaklaşık 700-705$/mt CFR Türkiye ve büyük ruloları 

da 715$/mt CFR seviyesinden satıyor, ancak bu bilgi henüz doğrulanmadı. Aynı zamanda, 

üreticinin, eğer Mart üretimli arzından kalan tonaj olursa, bunun için daha yüksek fiyatları 

hedeflemesi bekleniyor. 
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AB’de Sıcak Sac Fiyatları Sınırlı Arz Nedeniyle Yükselişe Geçti 

Steelorbis 

Kısa süren istikrarın ardından, AB pazarında sıcak sac fiyatları yeniden yükselişe geçerek 

geçtiğimiz hafta kaydedilen 700-720€/mt fabrika çıkışı aralığından 710-730€/mt fabrika 

çıkışı bandına yükseldi. Güçlü tonajlarda siparişler alan yerel üreticiler, Nisan ayından 

itibaren yapılacak sevkiyatlar için 730-750€/mt fabrika çıkışı aralığında fiyat istemeye 

devam etti. Piyasa, daha önce olduğu gibi arz sıkıntısıyla desteklenmeye devam ediyor. 

Birçok piyasa oyuncusu, mahkemenin önümüzdeki iki ay içinde ArcelorMittal Italia’nın 

Taranto merkezli tesisinin (eski adıyla Ilva) kapatılmasına karar vermesinden endişe 

duyuyor. Bu karar, teslimatlarda gecikme yaşanmasına, arzın daha da daralmasına ve 

piyasada daha fazla fiyat artışı görülmesine neden olabilir. Bununla birlikte, AB’nin bu yıl 

Haziran ayı sonunda süresi dolacak olan ve uzatılma ya da antidamping veya telafi edici 

vergi gibi önlemlerle değiştirilme ihtimali olan koruma önlemleri de belirsizlik yaratıyor. 

Şimdilik kesin olan, geçtiğimiz hafta ithal teklifler düşmüş olsa da, ithalatın sınırlı kaldığı. 

Kaynaklara göre, çoğu teklif 650-670€/mt CFR İtalya aralığında yer alıyor, ancak 680-

690€/mt CFR seviyesinde de teklifler olduğu bildirildi. Başlıca tedarikçiler Türkiye, Hindistan 

ve Mısır olurken, sevkiyatların Nisan sonu ve Mayıs ayı için olduğu biliniyor. SteelOrbis’in 

edindiği bilgilere göre, geçtiğimiz hafta sonunda, Hindistan’dan İtalya’ya 20.000 mt sıcak 

sac 640€/mt CFR seviyesinden satıldı. 

 

AB Sac Tüccarları Piyasada Artış Öngörüyor 

Kallanish 

Avrupa pazarındaki tüccarların, hem yerel hem de ithal sac fiyatlarına yönelik piyasa 

duyarlılığında yeni bir artış olduğunu kaydettikleri rapor ediliyor. 

Çin piyasası tatil nedeniyle bu hafta sessizliğini korurken, kaynakların çoğunun, AB 

dışındaki başlıca sac tedarikçilerinin teklifleri artırmaya hazırlandığına inandıkları belirtiliyor. 
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Önümüzdeki hafta Çin piyasasının yeniden açılmasıyla birlikte Asya piyasasının 

toparlanacağı öngörülüyor. 

Bir tüccarın, "Hindistan'dan en son sıcak haddelenmiş sac teklifleri Güney Avrupa'da cfr 

670 €/ton (806 $) kaldı, ancak tedarikçiler şimdiden bunların önümüzdeki günlerde 

yükseleceğini bildiriyorlar" dediği ifade ediliyor. 

 

İtalya’nın Hrc Fiyatları Hâlâ Yüksek 

Kallanish 

İtalya'da HRC fiyatlarının geçtiğimiz haftaya göre istikrarlı seyrettiği, arz eksikliği sebebiyle 

satışların kısıtlı olduğu haber veriliyor. 

Hindistan ve Türkiye'nin HRC teklifleri ortalama cfr 660 €/ton seviyesinde iken, yerel 

üreticilerin tekliflerinin fabrika çıkışı 700-730 €/tonda olduğu açıklanıyor. Servis 

merkezlerinin yerli üreticilerden sipariş vermediği ve bekle-gör tavrını benimsedikleri, bu 

sebeple talebin zayıf kaldığı ancak, ithalat kotaları tükendiği için alıcıların Hindistan'dan 

alım yapamayacakları belirtiliyor. 

Sıcak rulo fiyatlarının en azından Nisan ayına kadar yüksek kalmasının beklendiği ifade 

ediliyor. 

 

Hindistan HRC İhracat Fiyatları, Yerel Alımların Zayıflamasıyla Yumuşadı 

Metal Expert 

Hintli sıcak rulo tedarikçilerinin, ülkedeki iç talebin zayıflamasıyla bu hafta ihracat fiyatlarını 

tekrar düşürmek zorunda kaldıkları rapor ediliyor. 

Hindistan menşeli HRC (2 mm ve üzeri) tekliflerinin çoğunun, bu hafta Mart sonu-Nisan 

sevkiyatları için fob 710-785 $/ton seviyesinden geldiği ve aralığın üst ve alt basamakları 
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arasındaki böylesine büyük bir farkın, Avrupa ve Orta Doğu gibi iki büyük satış noktasındaki 

farklı koşullarla açıklandığı kaydediliyor. 

Hindistan'dan Avrupa'ya sıcak sac tekliflerinin bu hafta cfr 810-815 $/ton (775-785 $/ton 

FOB) aralığında olduğu kaydediliyor. 

 

Arcelormittal Avrupa’nın Üretimi, Covid-19 Öncesi Seviyelere Geri 

Dönüyor 

Kallanish 

ArcelorMittal’in Avrupa’daki tesislerinde ham çelik üretiminin, 2020 yılının son çeyreğinde 

koronavirüs öncesi seviyelere geri döndüğü bildiriliyor. Üretimin, 2020 yılının üçüncü 

çeyreğine kıyasla 1.2 milyon ton artışla son çeyrekte 9,1 milyon tonu aştığı haber veriliyor. 

Üretimdeki toparlanmanın, esas olarak bölgedeki tesislerin yüksek fırınlarının yeniden 

başlatılmasıyla desteklendiği açıklanıyor. 

ArcelorMittal’in, "Özellikle otomotiv ve imalat sektörlerinde talep ve faaliyetler kademeli 

olarak iyileştikçe, ham çelik üretimi arttı, firma kapasitesini yeniden başlatmış olsa da, 

Belçika’da bulunan Ghent tesisindeki yenileme çalışmalarının ardından 2021 yılı Şubat 

ayının ortasında yeniden başlatılması planlanan yüksek fırın da dahil olmak üzere, son 

çeyrek boyunca çelik üretim kapasitesinin bir kısmı askıda kaldı" açıklamasını yaptığı ifade 

ediliyor. 

ArcelorMittal’in Avrupa fabrikalarının, 2020 yılında 34 milyon ham çelik ürettiği, satışlar, bir 

önceki yıla göre % 25 düşüşle 28 milyar dolar seviyesinde kalırken, işletme zararının 2019'a 

göre 300 milyon dolar artarak 1.4 milyar dolara çıktığı kaydediliyor. 
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ABD Çelik Endüstrisi, Section 232 Muafiyet Sürecinin Revize Edilmesine 

Karşı Çıkıyor 

Metal Expert 

Amerikan çelik derneklerinin, Section 232 tarifelerinin muafiyet sürecinin revize edilmesine 

karşı çıktığı ve hükümeti yerli sanayiyi korumak için acil önlemler almaya çağırdığı ifade 

ediliyor. 

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü, Çelik Üreticileri Derneği, Kuzey Amerika Vasıflı Çelik 

Endüstrisi ve Boru ve Boru İthalatı Komitesi 232 Koalisyonu’nun, 4 Ocak'ta ABD Ticaret 

Bakanlığı'na Section 232 vergilerinde Genel Onaylı Muafiyetler’in (GAE'ler) kabul 

edilmesine ilişkin ortak bir mektup gönderdikleri bildiriliyor. Son kararında, Ticaret 

Bakanlığı’nın, Uyumlaştırılmış Tarife Sisteminde, GAE kapsamında ithalat için onaylanan 

108 GTİP kodu belirlediği, söz konusu kodlarda sınıflandırılan herhangi bir çelik ürünün, 

artık ABD'de Section 232 tarifelerinden muaf tutulmaya gerek kalmadan ithal edilebileceği 

vurgulanıyor. Diğer revizyonların, muafiyet talep edilen ürün miktarı için sertifika gerekliliğini 

ve yerli üreticilerin ürün için talepte bulunan kişinin gereksinimlerini sağlaması gereken bir 

süreyi içerdiği aktarılıyor. 

Derneklerin mektupta, "Uygulanmalarına izin verilirse, GAE'ler, yerel sanayinin üretebildiği 

çok sayıda çelik ürün üzerindeki Section 232 tarifelerini etkili bir şekilde kaldıracak. 

Bakanlık, bu istisnaların kapsamını yerli sanayinin üretemediği ürünlere dar bir şekilde 

uyarlayana kadar acilen tüm GAE'leri iptal etmelidir," dedikleri ifade ediliyor. Aksi takdirde 

bunun, yerli çelik endüstrisi COVID-19 krizinden sonra toparlanırken çelik ithalatında keskin 

bir artışa yol açabileceğine vurgu yapan ABD çelik endüstrisi temsilcilerinin, GAE'lerin 

Section 232 programının etkililiğini ciddi şekilde zayıflatmamasını sağlamak için acil önlem 

alınması gerektiğini belirttikleri bildiriliyor. 

Geçtiğimiz ay, çelik derneklerinin Donald Trump tarafından 2018 yılında uygulanan çelik 

tarifeleri ve kotaların korunması için çağrıda bulundukları belirtiliyor. Derneklerin, Başkan 

Joe Biden'a yazdıkları ortak bir mektupta, "Tarife ve kotaların devam ettirilmesi, hâlihazırda 
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büyük ve artmakta olan çelik kapasitesi karşısında yerel çelik endüstrisinin ayakta 

kalmasını sağlamak için çok önemlidir," dedikleri aktarılıyor. 

 

ABD’li Şirketler, Çelik ve Alüminyum Tarifelerine İsyan Etti 

Dünya 

Çelik fiyatlarının son aylarda hızlı yükseldiği ABD’de metal kullanan sektörler Türkiye dahil 

birçok ülkeye uygulanan çelik ve alüminyum ithalat tarifelerinden rahatsız. Amerikan Metal 

Üreticileri ve Kullanıcıları Koalisyonu, Başkan Joe Biden'a çelik ve alüminyuma yönelik 

Bölüm 232 tarifelerinin derhal feshedilmesini talep eden bir mektup gönderdi. Mektupta eski 

Başkan Donald Trump tarafından uygulanan tarifelerin metal tüketen endüstrilere zarar 

verdiğini belirtildi. "Tarifelerin yürürlükte kalması gerektiğine inanan yerel çelik endüstrisi, 

ABD'li çelik tüketicilerinin yüksek fiyatlar ve arz yetersizliği nedeniyle üretimlerini durdurmak 

zorunda kaldığında, tarifelerin sağladığı avantajı kaybedeceklerini anlamıyor” denilen 

mektupta şu uyarıya yer veriliyor: “Eski Başkan Donald Trump'ın Mart 2018'de uygulamaya 

soktuğu çelik için yüzde 25 ve alüminyum için yüzde 10 gümrük vergisi, COVID-19 sonrası 

ekonomik toparlanma için önemli olan çelik ve alüminyum kullanan üreticileri krize 

sürüklüyor.” 

ABD'de çelik sanayisi ve sendikaları ise, Başkan Joe Biden'dan 2018'de uygulanmaya 

başlanan çelik tarifelerinin devam etmesini istiyor. Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü, Çelik 

Üreticileri Birliği, Birleşik Çelik İşçileri Sendikası, Boru ve Tüp İthalatçıları ve Amerikan Çelik 

Kontrüksiyon Enstitüsü, Biden'a geçtiğimiz ay mektup yazarak sektörün COVID-19 

kapanmalarından toparlanmaya başladığını ama yeni ithalat artışına yönelik çok kırılgan 

olmaya devam ettiğini belirtmişlerdi. 

AB çelik tüketiminde bu yıl toparlanma bekleniyor 

Avrupa Çelik Birliği (Eurofer), son Ekonomi ve Piyasa Görünümü raporunda, Avrupa 

Birliği'nde çelik talebinin 2020'deki yüzde 13'lük düşüşün ardından 2021'de yıllık yüzde 13,3 

artmasının beklendiğini bildirdi. Birlik, çelik talebinin COVID- 19 kaynaklı baskılar nedeniyle 
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2020'nin çoğunda olumsuz bir eğilim sergilediğini belirtti. Ancak 2020’nin son çeyreğinde 

başlayan toparlanmanın 2021’de devam edeceğini öngören Eurofer, bu yıl görünür talebin 

154 milyon tona çıkacağı tahmininde bulundu. Talebin gelecek yıl de yüzde 4.4 daha 

büyümesi bekleniyor. 2021’de inşaat sektöründe yüzde 4.3 oranında iyileşme öngören 

Birlik, otomotiv üretiminde de bu yıl yüzde 15,9, 2022'de yüzde 4.8’lik ılımlı büyüme 

bekliyor. 

 

Çin ABD'yi Geride Bırakarak Avrupa'nın En Büyük Ticaret Ortağı Oldu 

Bloomberght 

Eurostat'ın son açıkladığı rakamlar, Avrupa ekonomisinin performansında Çin'in artık daha 

büyük rolü olduğunu gösteriyor. 

Rakamlara göre Çin Avrupa'nın en büyük ticaret ortağı olarak ABD'yi tahtından etti. 

Avrupa Birliği'nin Çin'e ihracatı geçen yıl yüzde 2.2, ithalatı yüzde 5.6 arttı. ABD'ye olan 

ihracat ise yüzde 8.2, ithalat yüzde 13.2 düştü. 

ING Ekonomisti Carsten Brzeski "bunun nedeni Çin ve Asya'nın V şeklinde toparlanan tek 

bölge olmasından kaynaklanıyor" dedi. 

Koronavirüs vakalarının ilk ortaya çıktığı Çin'de Avrupa ülkelerinin aksine ikinci kez sert 

kısıtlama ve karantinalar uygulanmamıştı. Bu nedenle de Çin ekonomisi diğer ülkelere 

kıyasla koronavirüs öncesi seviyelere daha yakın bir performans sergiliyor. 

ABD ile Çin 2013'ten beri müzakere edilen ve Avrupalı firmaların Çin'de faaliyet 

göstermesini kolaylaştıran yatırım anlaşmasını Aralık ayında imzalamıştı. 

 

 

 



 
 

 

 
  
 11 

Eurofer, Yeni Karbon Önleminin Çelik Üretim Maliyetlerini Zarar Verici 

Ölçüde Artıracağı Konusunda Uyarıda Bulundu   

Metal Bulletin 

Avrupa Çelik Derneği’nin (Eurofer), 5 Şubat Cuma günü yaptığı açıklamada, AB’nin Sınırda 

Karbon Ayarlama Mekanizması’nın (CBAM) çelik üretim maliyetlerinde önemli bir artışa 

neden olacağından endişe duyduğunu söylediği bildiriliyor. Eurofer’in, Avrupa 

Parlamentosu'nun Çevre Komitesi’nin (ENVI) Cuma günü CBAM uygulamasına ilişkin 

oylama yaptığı ve uygulamanın 8 karşı ve 10 çekimser oya karşılık 58 lehine oy ile kabul 

edildiğini söylediği belirtiliyor. 

Eurofer’in, "ENVI oylamasının sonuçları Avrupa çelik sektörü için ölüm cezası olacak. 

Parlamentoyu genel kurul aşamasında bunu yeniden düşünmeye çağırıyoruz, çünkü CBAM 

AB Emisyon Ticareti (ETS) sistemi kapsamında ücretsiz karbon tahsisinin yerine geçmez, 

sadece gerekli bir tamamlayıcıdır," dediği aktarılıyor. ENVI oylamasının sonucunun, mevcut 

karbondan arındırma stratejisinin temelini oluşturan ETS kapsamında ücretsiz tahsisatlar 

gibi mevcut karbon kaçağı önlemlerinin hızlı bir şekilde aşamalı olarak kaldırılmasını talep 

eden bir uzlaşma değişikliğini içerdiği kaydediliyor. 

Eurofer’in “Tam açık artırmalı bir CBAM uygulaması, AB üreticilerinin, genelde % 5'in 

altında olan ihracat paylarını geri kalan AB dışı üretimi ile çapraz sübvanse edebilen 

üçüncü ülke ihracatçılarına karşı rekabet ederken tam karbon maliyetlerini ödemesine 

neden olacaktır,” ifadelerini kullandığı. 

“AB çelik ihracat pazarlarında, AB ihracatçılarının üçüncü taraf pazarlarda hiçbir karbon 

maliyetiyle karşılaşmayan ihracatçılarla rekabet etmesiyle durum daha da kötü olacak" 

diyen Eurofer’in kararın, şu anda AB ETS kapsamındaki tüm ithal ürünler üzerinde Dünya 

Ticaret Örgütü ile uyumlu bir önlem almayı ve "karbon azaltmaya daha az istekli" ülkeleri de 

karbondan arındırma yönünde çalışmaya teşvik etmeyi amaçladığını belirttiği kaydediliyor. 

Eurofer’in, kararın AB'nin iklim değişikliği önlemlerine yönelik daha yüksek hedeflerinin 

'karbon kaçağına' yol açmaması gerektiği niyetini gösterirken, CBAM'nin uygulamaya 
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konulmasına paralel olarak ücretsiz tahsisin hızla sona erdirilmesi önerisinin AB çelik 

endüstrisinin hayatta kalması için büyük bir tehdit olduğu konusunda uyarıda bulunduğu 

bildiriliyor. 

Eurofer, karbondioksit emisyonlarının maliyetinin şu anda Avrupalı çelik üreticileri için ton 

başına 38 € (46 $) olduğunu, ancak ton başına 75 €'ya çıkacağını ve bunun AB çelik 

endüstrisi ve alt sektörler için ciddi sonuçlara yol açacağını söylüyor. Bunun aynı zamanda 

çelik üreticilerinin, AB’nin üçüncü ülkelere ihracatında yıllık 20 milyon € (24 milyon $) 

değerindeki satışların “düşük karbonlu teknolojilere yatırım yapma ve rekabet gücünü 

tehlikeye atma” olanağını zayıflatacağı belirtiliyor. 

Eurofer, CBAM'nin mevcut karbon kaçağı önlemlerine rağmen, sistemin oluşturduğu 

karbondioksit maliyetlerini karşılaması gerektiğini ve düşük karbondioksitli çelik için 

sürdürülebilir bir pazar kurulana kadar bunların yerini almaması gerektiğini öne sürüyor. 

 

Kısa Çalışma Ödeneği Desteği 31 Mart’a Uzatıldı 

Dünya 

COVID-19’un ekonomiye ve istihdama olan olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla geçen 

yıldan bu yana işletmelere sağlanan kısa çalıma ödeneği desteğinin süresi 31 Mart 2021’e 

kadar uzatıldı. Destek süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi 

Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 

Daha önce yapılan yasal düzenleme ile Cumhurbaşkanına kısa çalışma ödeneği destek 

süresini 30 Haziran 2021’e kadar uzatma yetkisi verilmişti. 2020 yılında günlük 39.24 lira 

olan kısa çalışma ödeneği desteği, 2021 yılı için 8.46 lira artırılarak 47.70 liraya çıkarılmıştı. 

Destek kapsamında bugüne kadar 2 milyon 471 bin çalışan için 8 milyar 265 milyon 914 bin 

liralık ödeme yapılmıştı. 

 

 


