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ABD Çıkışlı Hurda Fiyatları İkinci Bağlantıda Yatay Kaldı, AB Çıkışlı 

Fiyatlar Düştü 

Steelorbis 

Türkiye ABD ve İngiltere’den iki bağlantı yapıldı, ABD çıkışlı bağlantı piyasada bugün 

duyulsa da daha önce yapıldığı anlaşıldı. ABD çıkışlı hurda fiyatları yatay kalırken, İngiltere 

çıkışlı kargo Avrupa menşeli hurda fiyatlarını aşağı çekti. 

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Karadeniz’de faaliyet gösteren bir çelik üreticisi 22.000 

mt HMS I/II 85:15 hurdayı 586$/mt CFR, 8.000 mt P&S hurdayı 601$/mt CFR’dan satın 

aldı. 22 Nisan’da gerçekleşen bağlantının sevkiyatı Mayıs’ta yapılacak. HMS I/II 80:20 

hurda için fiyat değerlendirmesi önceki ABD çıkışlı bağlantıya göre değişmeyerek 581$/mt 

CFR seviyesinde kaldı. 

Ayrıca İzmir’de faaliyet gösteren bir üretici de İngiltere çıkışlı bir bağlantıda 18.000 mt HMS 

I/II 80:20 hurdayı Mayıs sevkiyatlı olarak 555$/mt CFR seviyesinden aldı. İngiltere çıkışlı 

kargo 570$/mt CFR Türkiye civarında olan tahminlere göre keskin düşüşe işaret ediyor. 

Deep sea çıkışlı hurda fiyatlarındaki düşüş trendine rağmen tedarikçiler, daha düşük 

teklifler bekleyen Türk üreticilerin hala direnç gösterdiğini aktarıyor. Avrupalı bir tedarikçiye 

göre, fiyatlar Ramazan Bayramı’nın ardından daha da düşebilir. Bir tedarikçi, “Üreticiler 

hata yapmaktan kaçınmaya çalıştıkları için şu an karşı teklif vermiyor,” dedi. Avrupa’da 

toplama fiyatları, Amsterdam-Rotterdam-Antwerp-Gent (Arag) limanlarında hafta başında 

Amsterdam’da kaydedilen 480€/mt seviyelerine kıyasla 460€/mt seviyesine geriledi. Bir 

başka kaynak mevcut toplama maliyetleriyle bile Avrupalı satıcılar fiyatların daha da 

düşeceğine inanırsa açığa satış yapabileceklerini belirtti. 

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre Türk üreticilerin Romanya çıkışlı HMS I/II 80:20 hurda 

için fiyat fikirlerinin 540$/mt CFR civarında olduğu görülüyor. Önceki satışlar 550-555$/mt 

CFR aralığından gerçekleşmişti. Akdeniz’de ise İsrail ve Kıbrıs 520-530$/mt CFR 

seviyelerinden teklif verdi ancak bir süredir bağlantı yapılmadı. 



 
 

 

 
  
 4 

SteelOrbis’in görüştüğü Rus bir hurda tedarikçisi Türkiye’de hesap açmaya ilişkin yorumda 

bulunarak, bunun da sorunu çözmeyeceğini ifade etti. Bir kaynak, “Yaptırımlar nedeniyle 

Rusya’ya dolar ya da avro cinsinden ödeme yapmak imkansız ancak Rus bankaları da 

henüz Türk lirası ile işlem yapmıyor. Ayrıca Türkiye’ye yapılacak tüm sevkiyat sistemleri 

Avrupa bankaları (finansman, akreditif vb.) üzerinden çalışıyor, bu da artık mümkün değil 

çünkü Avrupa bankaları Rusya ile çalışmıyor. Rusya’dan kalkacak gemilerle ilgili de çok 

büyük sorunlar var. Çoğu gemi sahibi yaptırımlar ve sigorta kısıtlamaları sebebiyle Rus 

limanlarına giremiyor,” şeklinde konuştu. Rus bandıralı gemilerin de çoğunlukla küçük 

olduğu ve yakıt ikmali olmadan Türkiye’ye ulaşamayacağı düşünülüyor. Ayrıca AB 

limanlarına girme izinleri yok ve navlun da oldukça yüksek. Aynı kaynak Rusya’nın hurda 

ihracat vergisine ilişkin bir soruya cevaben, “Hurda ihracat vergisinin 290€/mt seviyesinde 

olması ihracatın yasaklandığı anlamına geliyor. Ancak 290€/mt vergi olsa bile (karar daha 

onaylanmadı) bu kota aşıldığı takdirde uygulanacak, kota da geçtiğimiz yılın ihracat 

rakamlarına göre belirlenecek. Kota dahilinde yapılan ihracatta ise vergi oranı 100€/mt 

olacak. Bu şartlarda geçtiğimiz seneki tonajların aşılması mümkün olmayacak,” yorumunu 

yaptı. 

 

Demir Cevheri Fiyatları Talebe Dair Endişeler Nedeniyle Haftalık Bazda 

Düşerken, Günlük Bazda Arttı 

Steelorbis 

Bugün itibarıyla Çin’de ithal demir cevheri fiyatları düne kıyasla artarken, 21 Nisan’a kıyasla 

düşüş gösterdi. 

%62 tenörlü demir cevheri fiyatları düne kıyasla 1,55$/mt artış, haftalık bazda ise 8,55$/mt 

düşüşle 141,85$/mt CFR seviyesinde yer almaya başladı. SteelOrbis’in edindiği bilgilere 

göre, Brezilya çıkışlı %65 tenörlü demir cevheri fiyatları ise düne kıyasla 1$/mt artarak fakat 

haftalık 7,4$/mt düşerek 167,9$/mt CFR seviyesinde yer aldı. 
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Bugün 170.000 mt %62 tenörlü Pilbara toz cevher bağlantısı Haziran sevkiyatlı olmak üzere 

141,85$/mt CFR seviyesinden gerçekleştirildi. Ayrıca, Corex platformunda limanlardan sevk 

edilmek üzere toplam 124.000 mt seviyesinde on üç adet demir cevheri bağlantısı yapıldı. 

Bunlardan dördü, her biri 10.000 mt olarak ve Tianjin limanı ile Hebei eyaletinden sevk 

edilmek üzere PB toz cevher, MAC cevher ve iki adet Carajas cevher bağlantısı olmak 

üzere, sırasıyla 957 RMB/mt (146$/mt), 982 RMB/mt (150$/mt), 1.195 RMB/mt (182$/mt) 

ve 1.196 RMB/mt (182,3$/mt) seviyelerinden gerçekleştirildi. 

Söz konusu haftada, ithal demir cevheri fiyatları ham çelik üretimini azaltma hedefinin 

açıklanması nedeniyle düşüş gösterdi. Limanlara gelen demir cevheri arzı azalırken, 

sevkiyatlar Covid-19 salgınına yönelik önlemler nedeniyle sekteye uğradı. Çelik üreticileri 

bakım çalışmaları yapmak ve çelik üretimini düşürmek istiyor, bu da demir cevheri fiyatlarını 

olumsuz etkileyecek gibi görünüyor. Buna ek olarak Pekin’de Covid-19 vakalarının son 

zamanlarda artması, Mayıs ayında ülkedeki çelik talebine yönelik endişeleri beraberinde 

getirdi. Önümüzdeki hafta ithal demir cevheri fiyatlarının Çin’de 4 Mayıs’a kadar tatil olması 

nedeniyle belirli bir aralıkta dalgalanması bekleniyor. 

Bugün itibarıyla Dalian Emtia Borsası’nda vadeli demir cevheri fiyatları, düne kıyasla %3,53 

artış ve 21 Nisan tarihine kıyasla %5,81 düşüşle 851,5 RMB/mt (129,8$/mt) seviyesinde yer 

alıyor. 

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

kıyasla %0,33 ve 21 Nisan tarihine kıyasla 208 RMB/mt (31,7$/mt) veya %4,1 düşüşle 

4.850 RMB/mt (739$/mt) seviyesinde kaydedildi. 

 

Çin Rusya Çıkışlı Yüksek Tonajlı Slab Bağlantılarını Düşük Fiyatlardan 

Gerçekleştirdi 

Steelorbis 

Geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde, Çin düşük fiyatlardan Rusya çıkışlı yüksek tonajlı 

alımlar yaparak başlıca slab ithalatçısı konumuna geldi. Son bağlantılarda fiyatlar geçtiğimiz 
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haftaya kıyasla düşerken, Asya çıkışlı slab tekliflerinin 150$/mt altında yer aldı. Batı 

ülkelerinin uyguladığı yaptırımlara bağlı olarak geleneksel Rusya çıkışlı slab alıcıları ithalatı 

askıya alma kararı verdi. Ancak Çinli tüccarlar iç piyasaya satmak veya yeniden ihraç 

maksadıyla Rusya çıkışlı slab alımlarına talep gösterse de alım fiyatlarının yasaksız 

alternatiflerine kıyasla düşük seviyelerde yer alması gerekti. 

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, yaklaşık 10 gün önce Severstal 30.000 mt 

slabı Çin’e 700$/mt CFR’dan sattı. Söz konusu bağlantının ardından Evraz yaklaşık 40.000 

mt slab bağlantısını yaklaşık 690$/mt CFR’dan gerçekleştirirken, NLMK’nın dört slab 

kargosunu 685-690$/mt CFR aralığından sattığı bildirildi. 

Böylelikle Çinli tüccarlar geçtiğimiz iki haftalık süre zarfında finansal ve itibar kaybı gibi 

risklere rağmen Rusya’dan en az 230.000 mt slab ithal etmiş oldu. Bu durumda 

alternatiflere kıyasla düşük fiyatların etkili olabileceği söyleniyor. Asya çıkışlı en düşük slab 

teklifinin 850$/mt CFR seviyesinde yer aldığı göz önünde bulundurulduğunda Rusya çıkışlı 

son bağlantıların gerçekleştirildiği seviyelerle 160-165$/mt’luk bir fark bulunuyor. Bununla 

birlikte Çin’de sıcak sac fiyatlarının sertçe düşmesinin ardından bir sonraki Rusya çıkışlı 

bağlantıların daha da düşük seviyelerden yapılabileceği konuşuluyor. Bugün itibarıyla 

Çin’de yerel sıcak sac fiyatları iki gün öncesine kıyasla 33$/mt (215$/mt) düşüşle 5.020 

RMB/mt depo çıkışı seviyesinde yer alıyor. 

 

Türkiye Kutu Profil Piyasasında Yerel ve İhracat Fiyatları Daha da Düştü 

Steelorbis 

Geçtiğimiz bir haftalık süre içinde Türkiye’de yerel ve ihracat kutu profil fiyatları temel olarak 

tedarikçilerin zayıf talebin baskısı altında olması ve sıcak sac piyasasındaki kötümser 

görünüm sebebiyle düşmeye devam etti.  

Böylece ülkede yerel kutu profil fiyatları küçük ve orta ölçekli üreticilerden verilen tekliflerde 

haftalık 20-30$/mt düştü ve 1.220-1.250$/mt fabrika çıkışı aralığında yer almaya başladı. 

Bazı üreticiler hala 1.270$/mt fabrika çıkışı seviyesinde ısrarcı olsa da bu fiyat kabul 
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görmüyor. Öte yandan, piyasa kaynaklarına göre, büyük üreticiler teorik ağırlık bazında 

1.160-1.200$/mt fabrika çıkışı aralığından teklif veriyor. SteelOrbis’e bilgi veren bir piyasa 

kaynağı, “İnşaat faaliyetleri çok durgun olduğu için kutu profil talebi yok. Bu yüzden 

üreticiler talep yaratmak ve aynı zamanda daha düşük fiyattan sıcak sac alabilmek için fiyat 

düşürüyor. Ama şimdilik kimse zararda olduklarını söyleyemez, çünkü daha önce düşük 

fiyatları sıcak sac alımları yapmışlardı” dedi 

Öte yandan bazı üreticiler Ramazan Bayramı tatili sonrasında, Mayıs ayının ortasında 

piyasanın toparlanmasını bekliyor ve özellikle yerel piyasada talebin daha iyi olacağını, 

ticaretin canlanacağını düşünüyor. Yine de bazı üreticiler fiyat sorgusu olmamasından 

dolayı endişeli. Bir üretici, “Sıcak sac fiyatlarındaki düşüş talebinin azalmasına yol açtı ve 

fiyatlar düşmeye devam ediyor. Kutu profil piyasasındaki olumsuz görünümden dolayı 

yetersiz talep sebebiyle Haziran üretimi hedefimizi gerçekleştiremeyeceğimizden 

endişeliyiz,”dedi.  

 

Haziran ayı üretimli resmi sıcak sac için küçük ve orta ölçekli üreticiler tarafından verilen 

çoğu teklifin 1.250-1.270$/mt FOB aralığında yer aldığı ve söz konusu aralığın geçtiğimiz 

hafta verilen tekliflerle çoğunlukla aynı seviyede yer aldığı bildirildi. Büyük ölçekli üreticilerin 

ise gerçek ağırlık bazında 1.200-1.220$/mt FOB aralığından satmaya hazır olduğu, hatta  

Aynı aralığın altına inebileceği söyleniyor. 

Kutu profil ihracatı kısmen AB’deki tatil dönemi ve Avrupa’daki yerel fiyatlarda ve Çin ile 

Hindistan verilen tekliflerdeki olumsuz trend nedeniyle yavaşladı. Ayrıca bazı Türk boru 

üreticileri özellikle Çin olmak üzere satış alternatif satıcıların rekabetçi teklifler verdiğini 

söylüyor. 
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Türkiye’de Sıcak Sac Fiyatları Düşüş Eğiliminde 

Steelorbis  

Türk sıcak sac üreticileri talebin ve alımların çok yavaşlaması karşısında bu haftaki 

pazarlıklarda fiyatlarında daha esnek davrandı. Bazı üreticiler resmi tekliflerini geçtiğimiz 

haftaya kıyasla 50$/mt düşürürken, bazıları da karşı teklifleri kabul etmeyi ve alıcıya göre 

hamle yapmayı tercih etti. 

Bu haftanın başında Türkiye’de Haziran ayı teslimatlı sıcak sac için kabul görebilir fiyat 

seviyesi 1.180-1.230$/mt fabrika çıkışı aralığında yer alıyordu. Ancak ilerleyen günlerde 

bazı üreticiler 1.150$/mt fabrika çıkışı seviyesinden teklif vermeye başlarken, büyük alıcılar 

bazı satıcıların 1.100-1.130$/mt fabrika çıkışı aralığından satış yapmayı kabul ettiğini 

söyledi. Yine de orta ölçekli alıcılar fiyat sorguları karşısında 1.200$/mt fabrika çıkışı 

seviyesinden teklifler aldıklarını bildirdi. 

İhracat piyasasında ise birden fazla kaynak küçük tonajlar için yapılan fiyat sorgularında 

1.150$/mt FOB’dan teklif verildiğini ancak fiyat düşüşlerine rağmen piyasanın zayıf seyri ve 

Asya’dan rekabetçi teklifler verildiği göz önünde bulundurulduğunda söz konusu seviyenin 

AB’de kabul görmeyeceğini ifade etti. 

Bir tüccar, “Bazı satıcılar piyasa durgunken agresif fiyat politikası uygulamanın mantıksız 

olduğunu düşünüyor ve Türkiye’de sıcak sac fiyatlarının tam olarak hangi seviyelerde yer 

aldığını söyleyemeyiz. Ramazan’dan sonra fiyatlar netleşecek,” dedi. Bir satıcı ise, “Aslında 

fiyatlar hiçbir şeyin göstergesi değil. Üreticiler yalnızca belli bir tonaj satmaya çalışıyor,” 

şeklinde konuştu. 
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AB Sıcak Sac Piyasasında Alıcılar Halen Bekle-Gör Tutumunu 

Sürdürüyor 

Steelorbis 

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, AB’de yerel sıcak sac fiyatları hafifçe düşerken, 

alıcılar fiyatların daha da düşmesi beklentisine ve Paskalya ile 1 Mayıs tatillerine bağlı 

olarak bekle-gör tutumunu sürdürdü. 

AB’de sıcak sac için kabul görebilir fiyat seviyesi 21 Nisan tarihinde kaydedilen 1.250-

1.360€/mt fabrika çıkışı aralığına kıyasla 1.240-1.340€/mt fabrika çıkışı aralığında yer 

alıyor. İtalya’da daha çok yaklaşık 1.240-1.250€/mt fabrika çıkışı, Kuzey Avrupa’da ise 

1.300€/mt fabrika çıkışı ve üzeri kabul görüyor. İtalyan üreticiler Haziran-Temmuz üretimli 

sıcak sac için teklifler verirken, Kuzey Avrupa’daki üreticiler çoğunlukla Temmuz üretimleri 

için teklifler veriyor. 

Ancak birden fazla piyasa kaynağı alıcıların üçüncü çeyrekteki ihtiyaçları için önümüzdeki 

haftalarda stok alımı yapmak zorunda olacağını söyledi. Bu nedenle fiyatlardaki aşağı yönlü 

hareketin yavaşlayabileceği ve fiyatların önümüzdeki dönemde yatay seyredebileceği 

söyleniyor. 

Avrupalı üreticiler yüksek enerji ve hammadde maliyetleriyle karşı karşıya kalmaya devam 

ederken, otomotiv sektöründen gelen talebin bu yıl artması beklenmiyor. 

Öte yandan, Avrupa’nın güneyine verilen ithal sıcak sac teklifleri bu hafta yeniden düşerek 

1.100-1.150€/mt CFR aralığından yaklaşık 1.050-1.100€/mt CFR bandına geriledi. Japonya 

çıkışlı teklifler ekstralar hariç olmak üzere 1.100€/mt CFR seviyesinde yer alırken, Hindistan 

ve Güney Kore çıkışlı sıcak sac teklifleri 1.050€/mt CFR seviyesinden duyuldu. Mısır çıkışlı 

sıcak sac teklifleri 1.165€/mt CFR seviyesinde yer alıyordu, ancak artık bu fiyattan teklif 

bulunmuyor. 
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Antidamping Soruşturmaları Demoklesin Kılıcı Gibi Üzerimizde 

Dünya 

Ankara Demir ve Demir Dışı Metal İhracatçı Birliği (ADDMİB) Başkan Yardımcısı ve Emek 

Boru AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Ceceli, ihracatın geçen yıl 1.7 milyar dolara 

yükseldiğini bildirdi. Emtia fiyatındaki artışa bağlı olarak 2021 yılında ihracatta rekor 

kırdıklarını belirten Şerafettin Ceceli, miktar bazında ise reel artışları olmadığını bildirdi. 

Avrupa’nın kotaları ve antidamping soruşturmalarının önlerini tıkadığını dile getiren Ceceli, 

“Antidamping soruşturmaları demoklesin kılıcı gibi ihracatın üzerinde duruyor” diye konuştu. 

Yassı ürün ithalatının önünü kesmek için başlatılan çalışmanın, zaten çok kârlı olan yerli 

üreticiyi daha kârlı hale getirdiğini ifade eden Ceceli, enerjide meydana gelen maliyet 

artışının ise kabul edilebilir olmadığını bildirdi. 

DÜNYA’nın sorularını cevaplandıran Şerafettin Ceceli, sektörün toplam ihracat gelirinde 

yüzde 19 artışa rağmen, miktar bazında neredeyse değişim olmadığını kaydetti. Emtia 

fiyatına bağlı olarak gelirin arttığını dile getiren Ceceli, bazı ürün gruplarında miktar bazında 

düşüş olduğunu, bunda Avrupa’nın uyguladığı kotaların da etkisi olduğunu vurguladı. 

Ceceli, geçen yıl ABD başta olmak üzere alüminyum ihracatında; yüzde 82 değer, yüzde 

30’un üzerinde ise miktar artışı yaşandığının altını çizdi. 

“İhracat yapmadığımız ülkeler bile antidamping soruşturması açıyor” Hadde ürünleri 

tarafında da benzer sıkıntının dünyanın her yerinde yaşandığını ifade eden Ceceli, “İhracat 

yapmadığımız ülkelerde bile antidamping soruşturma sevdası var Türkiye’ye karşı. Çünkü 

bizim ihracatçımız girdiği ülkelerde etkili oluyor” dedi. 

Açılan soruşturmaların, firma lehine sonuçlansa veya sıfırı yakın ilave vergi çıksa bile karşı 

taraftaki müşterilerin tedirgin olması sebebiyle ihracatın güçleştiğini aktaran Şerfettin Ceceli, 

vergi çıkması halinde bile kimin ödeyeceğinin tartışma konusu olduğunu vurguladı ve 

“Antidamping soruşturması, ihracatın üzerinde demoklesin kılıcı gibi duruyor” diye konuştu. 

İç pazar fiyatının vadeli satış sebebiyle bazen ihracat fiyatına göre daha yüksek kalabildiğini 

dile getiren Ceceli, “Karşı taraf iç pazar fiyatı ihracat fiyatından yüksekse haksız devlet 
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desteği olduğunu söylüyorlar. Bunu yaparken vadeli dikkate almıyorlar. Oysa AKÇT 

anlaşmalarından dolayı devletin demir çelik yatırımlarına tek kuruş teşviki yoktur. Ancak 

bunun gibi tarife dışı engellerle ticareti baltalıyorlar” dedi. 

Yassı ürün ithalatının önünü kesmek amacıyla 3 yıl kadar önce bir soruşturma başlatıldığını 

hatırlatan Ceceli, “Bence bu durum zaten çok kârlı olan içerideki üreticileri çok daha kârlı 

hale getirmek için yapılan bir çalışma gibi duruyor. Biz bunu Bakanlığa da söyledik. Bu 

firmalar elde ettikleri kârı kapasite artırıcı yatırım yerine daha çok para kazanabileceği 

katma değerli ürün tarafına yatırım yapılıyor. Ülkemizdeki üretici sayısı zaten sınırlı ve 

bunların kapasitesine göre ithalat zorunlu. Buna rağmen ülkemizde olmayan ürünü ithal 

ettiğimiz için de eleştiriliyoruz” değerlendirmesinde bulundu. 

Navlun, konteyner içindeki maldan pahalı olabiliyor 

Son dönemde navlun fiyatından etkilenmeyen kimsenin olmadığını aktaran Ceceli, 

“Pandemide taşıma süresi uzayınca fiyatla yükseliyordu. Şimdi temel sıkıntı ortadan 

kalkmasına rağmen yüksek fiyatlar devam ediyor. Bizim sektörümüzde belki düşük bir 

miktarda konteyner nakliyesi var ancak konteynerle mal taşımak zorunda olan ve yükte ağır 

pahada hafif ürünlerde navlun içindeki maldan daha pahalı oluyor” dedi. 

Enerjideki maliyet artışının kabul edilebilir olmadığını söyleyen Ceceli, “Bir yıl içinde 

doğalgazda 6 katına varan artışlardan bahsediyor yoğun tüketen üyelerimiz. Elektrikte 

yüzde 125’e varan artışlar oldu. Bunlar maliyeti artırsa da satış fiyatını artıramıyoruz. 

Sanayicinin fiyata yansıtamadığı fakat sırtında taşımak zorunda olduğu artış var. Gerçekten 

tolere edilmesi zor bir farkı sırtımızda taşıyoruz” şeklinde konuştu. 

İçerde satmak zor, ihracata daha kolay 

İhracattaki artışın en önemli sebebinin ÜFE-TÜFE arasındaki fark olduğunu dile getiren 

Ceceli, şunları söyledi: “Siz malı üretiyorsunuz, iç pazarda satmaya kalktığınızda zarara 

satıyorsunuz. İhracatta güncel maliyete göre fiyatlama şansınız var. İçerisi o kadar zor ki 

satmak zor, parayı almak zor. İnsanlar varını, yoğunu ihracata yönlendiriyor. Bu sayede de 

döviz girdisi sağlanıyor, rakamlar artıyor, işletmeler kârlı hale geliyor” 
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TL’deki değer kaybının fiyata yansıtılması gereken ürün gruplarında yabancıların Türkiye’yi 

çok iyi takip ettiğine dikkat çeken Ceceli, “Hatta ülkenizde devalüasyon var, fiyatı indirin, 

yoksa sipariş iptal” diyenleri duyuyoruz” dedi. 

"Bilançomuz karlı ama işletme küçülmüş" 

Kendi firmasıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Şerafettin Ceceli, şunları söyledi: 

“Bizim tel çivi üretimi var. Bilanço kârı çok iyi, Kâr çok ama firma zararda,sermayesini 

yitirmiş. Hem döviz hareketi, hem emtia fi yatındaki hareketten sattığımızı yerine 

koyamadık. Bilançoya baktığımızda kâr var ama işletme esasında küçülmüş. Bu ne yazık ki 

gerçek. Stoktaki malı güncel fi yattan sattığınız için kârlı görünüyorsunuz. Enfl asyon 

muhasebesine geçilmesi lazımdı, niye ertelendi anlamıyorum. Bilanço daha gerçeği 

yansıtan bilanço haline geliyor. Türkiye’de insan buna mana veremiyor. Maç oynanırken 

kural değişiyor. Enfl asyon muhasebesi şartları 15 sene önce konulmuş. Niye onun kuralını 

değiştiriyoruz? Bu çok sık yapılan bir şey. Türkiye’de gerçekten insanın canını sıkan, iş 

yapma şevkini kaldıran bir iş haline geldi.” 

 

 

 

 

 


