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Nucor, Boru Taban Fiyatlarını Yükseltiyor 

Kallanish 

Nucor Tubular Products, boru taban fiyatlarını 50 $/st artırıyor. 

Fiyat artışın, tüm içi boş yapısal profiller, borular, mekanik tüpler ve döküm ürünleri için 

anında etkili olduğu belirtiliyor. 

Mevcut siparişlerin ise 23 Ekim'e kadar fiyat korumalı olacağı bildiriliyor. 

 

Türkiye Yassı Mamul Spot Piyasasında Fiyatlar Düştü 

Steelorbis 

Alıcılardan gelen baskı ve TL/Dolar kurundaki dalgalanmalar, geçtiğimiz iki haftalık süre 

içerisinde Türkiye yassı mamul spot piyasasında fiyatların düşmesine yol açtı. SteelOrbis’e 

konuşan bir tüccar, “Covid-19 salgının başından ve hatta onun öncesinden beri talep 

sorunumuz var. Bugün talep hala yetersiz ve alıcılar önceki fiyatları kabul etmedi. Çoğu 

tüccar stoklarını satmak ve nakde dönüştürmek isterken, döviz kuru da satışları ve fiyatları 

olumsuz etkiledi,” ifadelerini kullandı. 

Bir başka tüccar ise SteelOrbis’e, “Fiyatlar geriledi, fakat piyasadaki stok seviyeleri düşük. 

Piyasada düşük maliyetli stokların çoğu tükendi ve tüccarlar da üreticilerin verdiği yüksek 

fiyatlar yüzünden stoklarını düzgün bir şekilde yenilemedi. Türkiye yassı mamul spot 

piyasasında arz sorunu yaşanmasını bekliyoruz. Bu beklenti nedeniyle, spot piyasada 

keskin fiyat düşüşleri beklenmiyor,” şeklinde konuştu. 

Geçen haftadan beri sıcak sac fiyatları 10$/mt, asitli sac fiyatları 5$/mt ve soğuk sac 

fiyatları da 15$/mt düştü. 
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Ürün 
Fiyat ($/mt) 

Ereğli Gebze 

2-12 mm sıcak sac 530-560 540-560 

1,5 mm sıcak sac 560-590 570-600 

3-12 mm asitlenmiş sıcak sac 570-590 580-600 

0,6 mm soğuk sac 640-650 640-660 

0,7-2 mm soğuk sac 600-610 600-620 

 

BDT’li Sıcak Sac Tedarikçileri Kasım Üretimi İçin Teklif Vermeye Başladı, 

Bazıları Satışlarını Çoktan Tamamladı 

Steelorbis 

BDT’li sıcak sac tedarikçilerinin çoğu Türkiye piyasasına Kasım üretimi için fiyat teklifi 

vermeye başladı, bazıları ise Kasım üretimi için siparişlerini çoktan tamamladıklarını iddia 

etti. 

Rus MMK, Türkiye’ye büyük rulolar için 515$/mt CFR seviyesinden teklif veriyor, bu fiyat 

yaklaşık 500$/mt FOB seviyesinde denk geliyor. Üreticinin Kasım üretiminden ihracat 

pazarlarına 200.000 mt’a  yakın bir miktar ayırması bekleniyor. Yine de bazı piyasa 

oyuncuları mill 2500’teki son yangından sonraki bakım çalışması sebebiyle bu tonajın 

değişebileceğini düşünüyor. 

NLMK’nın kısa bir süre içerisinde tekliflerini açıklaması bekleniyor. Türk piyasa oyuncuları 

tekliflerin en az 525-530$/mt CFR aralığında ve ayrılacak tonajın 50.000 mt civarında 

olacağını tahmin ediyor. 

Başka bir Rus üretici Severstal ise piyasa kaynaklarına göre farklı ihracat pazarlarında 

Kasım üretimi için 80.000 mt’dan fazla sıcak sac sattı. Bu satışların, çoğu büyük rulolar için 

520$/mt FOB seviyesine kadar yapılan bağlantılarla Avrupa ülkelerine gerçekleşti. Latin 

Amerika ülkelerine ise bazı orta tonajda küçük rulolar 500-505$/mt FOB bandından satıldı. 

Ayrıca, Türkiye’ye 485$/mt FOB seviyesinden (yaklaşık 515$/mt CFR) yaklaşık 20.000 mt 

küçük rulo satıldığı tahmin ediliyor. Severstal’in küçük rulolar için Kasım üretiminden 
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ayırdığı ihracat tonajı bu sefer önceki aya göre daha fazla, çünkü üreticinin mill 1700 tesisi 

bakım çalışmasının ardından daha verimli bir hale geldi. Mill 2000 tesisi ise Kasım ayında 

tamirat işlemleri için durdurulacak.   

Ukraynalı üretici Metinvest, Türkiye’ye verdiği teklifleri geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde 

yaklaşık 10$/mt düşürdü ve küçük rulolar için 500$/mt CFR seviyesine, büyük rulolar için 

ise 510-515$/mt CFR aralığına getirdi. 

Öte yandan, Türkiye’de yerel sıcak sac fiyatları şimdilik değişmedi ve halen 530-545$/mt 

fabrika çıkışı aralığında yer alıyor, ihracat teklifleri de 535-540$/mt FOB bandını koruyor. 

Üreticilerin bazıları halen Kasım üretimi için sipariş alıyor, fakat tekliflerin çoğunun Aralık 

teslimli olduğu gözleniyor. 

Piyasadaki önemli gelişmelerden biri de, Türkiye’de bazı sıcak sac alıcılarının Çin’e yüksek 

miktarda sıcak sac için fiyat sorguları yapması ve 530-540$/mt CFR aralığından fiyat 

alması. Piyasa oyuncularının çoğu Çin’de 1 Ekim tarihinde başlayacak uzun tatilin ardından 

gelişmeleri gözlemlemeyi tercih edeceği için piyasanın Ekim ayının ortalarına kadar durgun 

olması bekleniyor. 

 

AB Piyasasında Sıcak Sac Fiyatları Daha da Arttı 

Steelorbis 

Avrupa piyasasında sıcak sac fiyatları, rekabetçi ithal tekliflerin” olmayışı ve düşük arz 

tarafından desteklenmeye devam etti. Fakat yerel piyasa kaynakları, son üç aydaki artış 

grafiğinin, bazı çelik üreticilerinin askıya alınmış olan tesislerini yeniden faaliyete başlatması 

ve talepte son zamanlarda görülen canlanmanın çoğunlukla stok yenileme amaçlı 

gerçekleşmesi yüzünden yavaşlayabileceğini söyledi. Daha önceden bildirildiği üzere, 

ArcelorMittal geçen hafta biri Fransa’nın Fos-sur-Mer bölgesinde, diğeri de Almanya’nın 

Bremen şehrinde bulunmak üzere iki yüksek fırınını yeniden faaliyete sokmuştu. Her iki fırın 

da, daha iyi talep nedeniyle ve Belçika’nın Ghent şehrinde bulunan yüksek fırının hat 

yenileme çalışmalarından dolayı durdurulmasını telafi etmek amacıyla yeniden başlatılmıştı. 
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Diğer yandan, ArcelorMittal Italia tarafından işletilen önceki Ilva tesisi tarihinin en düşük 

seviyesinde üretim yaparken, İtalya’nın en büyük ikinci yassı mamul üreticisi Arvedi’nin 

yenilenmiş elektrik ark ocağı henüz faaliyete geçmedi. İtalyan çelik üreticileri birliği 

Federacciai’ye göre, Ağustos ayında yassı mamul üretimi yıllık %3,5 ve yılın ilk sekiz 

ayında da yıllık %20,8 düştü. Bu durumla birlikte hala yüksek olan ithal sıcak sac teklifleri, 

yerel fiyatları yukarı itmeye devam etti. Ayrıca İtalyan alıcılar Türkiye çıkışlı sıcak sac 

tekliflerine temkinli yaklaştı, çünkü Ekim ayının ortasından itibaren geriye dönük vergi 

uygulanabilir. Öte yandan, Hindistan’dan İtalya’ya 490-500€/mt CFR aralığından verilen 

sıcak sac teklifleri çok yüksek bulunuyor. Piyasa kaynaklarına göre, son zamanlarda AB’ye 

aktif bir şekilde satış yapmaya çalışan Vietnam merkezli Formosa Ha Tinh Steel, İtalya’ya 

30.000 mt ürünü 475-480€/mt CFR aralığından sattı. Bu satış, Vietnam’dan AB’ye yapılan 

ilk büyük satış oldu ve piyasa kaynaklarına göre, bu iş birliğinin devamı gelebilir. 

İtalya’da iç piyasaya verilen sıcak sac baz fiyatları, geçen haftaya kıyasla 10€/mt artışla 

470-480€/mt aralığına yükseldi. Avrupa’nın kuzeyinde ise söz konusu fiyatlar 480-490€/mt 

aralığından 480-495€/mt fabrika çıkışı aralığına çıktı. Şu anda yerel üreticiler, İtalya’da 490-

500€/mt ve Avrupa’nın kuzeyinde 520-530€/mt aralığını hedefliyor. 

Avrupa pazarında sıcak sac fiyatları Haziran ayından beri yükselişte ve son üç ayda 

yaklaşık 100€/mt arttı. 

 

AB, Türkiye'den HRC İthalatının Kayıt Altına Alınması Olasılığını 

Araştırıyor 

Metal Expert 

Eurofer’in, devam etmekte olan anti-damping vergisi (AD) soruşturması kapsamında 

Türkiye'den yapılan sıcak sac ithalatlarının tescil talebinde bulunduğu ifade ediliyor. 

Bir uluslararası ticaret avukatının, Avrupa Komisyonu'nun (EC) Avrupa Çelik Derneği 

Eurofer'den bir talep aldıktan sonra Türkiye menşeli sıcak haddelenmiş sac ithalatının kayıt 

altına alınması olasılığını araştırdığı kaydediliyor. Araştırma sırasında AB'ye giren ithalat 
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hacimlerinin önlemlerin etkililiğini zayıflatması tehlikesi bulunursa, kayıt altına alınmasının, 

EC'nin devam eden soruşturmada anti-damping vergisini geriye dönük olarak uygulamasına 

imkan vereceği bildiriliyor. Önlemlerin, Ekim ayı ortasında, yani olası ön tedbirlerin 

uygulanmasından 90 gün önce geriye dönük olarak uygulanabileceği kaydediliyor. 

Avrupa Birliği’nin, Eurofer'in talebini takiben Mayıs ayı ortasında Türkiye'den sıcak 

haddelenmiş sac ithalatına ilişkin bir anti-damping soruşturması başlattığı belirtiliyor. 

Yaklaşık bir ay sonra, Eurofer’in Türk sıcak sac ihracatçılarının hükümet tarafından 

sübvanse edildiğine dair kanıt olduğunu iddia ederek, bir telafi edici vergi soruşturması da 

başlattığı aktarılıyor. 

Anti-damping vergilerinin geriye dönük olarak uygulanması olasılığının, Türk tedarikçileri 

ikinci çeyrek kota dönemi (Ekim-Aralık 2020) kapsamındaki sevkiyatlarda daha ihtiyatlı 

duruma getirebileceği belirtiliyor. Ayrıca, devam eden ticari soruşturmaların ve pandeminin 

sonuçlarının, Türkiye'nin AB'ye sıcak rulo ihracatında bir düşüşe neden olduğu, geçtiğimiz 

yılın aynı dönemindeki 2 milyon ton ile karşılaştırıldığında, Ocak-Temmuz döneminde 

AB’nin Türkiye’den yaklaşık 1,28 milyon ton sıcak haddelenmiş sac ithal ettiği kaydediliyor. 

Temmuz 2020 - Temmuz 2021 döneminde, 2019'daki 2,84 milyon ton olan kota dikkate 

alınarak Türkiye'nin AB'ye yaklaşık 1,38 milyon ton sıcak sac ihraç etmesine izin verildiği ve 

AB gümrük verilerine göre Türkiye’nin Temmuz-Ekim kotasının şimdiden tamamen 

kullanıldığı ifade ediliyor. 

 

İtalya’da Sac Bağlantı Fiyatları Yükseliş Trendini Sürdürüyor 

Kallanish 

Alıcılar ve üreticilerin, İtalya’da sıcak haddelenmiş sac fiyatlarının, kontratların fabrika çıkışı 

bazında 500 €/ton seviyesine yaklaşmasıyla, işlemlerde haftalık 15 €/ton (17 $) yükseldiğini 

bildirdikleri aktarılıyor. 
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Fiyatların, rekabetçi olmayan ithalat teklifleri ve ülkedeki HRC kıtlığı ile sürdürülebildiği 

belirtiliyor. Eski Ilva ve şimdiki adıyla ArcelorMittal Italia çelik fabrikasının, minimum 

seviyelerde üretim yaptığı ve teslimatları ertelediği, Arvedi’nin ise ana fırınını yenilediği yaz 

dönemi sonra üretime yeniden başladığı belirtiliyor. 

İtalyan üreticilerin HRC için fabrika çıkışı 490-500 €/tondav teklif verdikleri ve şu anda 

Kasım ayı sipariş defterlerini doldurdukları kaydediliyor. Kaynakların, bugün HRC 

işlemlerinin ortalama olarak fabrika çıkışı bazında 480 €/ton seviyesinde, haddecilerin 

servis merkezlerine yönelik daha yüksek kaliteli rulo için fiyatlarının fabrika çıkışı 495 €/ton 

seviyesinde olduğunu söyledikleri kaydediliyor. 

Bu arada, soğuk haddelenmiş sac ve sıcak daldırma galvanizli sac da hızlı bir şekilde 

fabrika çıkışı 580-590 €/ton ve düşük kaliteli soğuk sac için 570 €/ton seviyesine yükseliyor. 

 

İngiltere Brexit’ten sonra kendi çelik ithalat kotasını uygulayacak 

Steelorbis 

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanlığı, Brexit nedeniyle geçiş dönemindeki ticari 

önlemlerini açıkladı. Buna göre ülke, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 

19 çelik ürün ithalatına kendi kota tarifelerini uygulayacak. AB kotaları, 2015 ve 2017 yılları 

arasındaki ortalama ithalata göre hesaplanmıştı, İngiltere’nin de aynı şeyi yapacağı 

düşünülüyor. İngiltere, Brexit’ten sonra aynı ticaret birliğinde olmayacaklarından AB’den 

yapılan çelik ithalatına da kota uygulayacak. 

2019 yılının ilk çeyreğinde İngiltere’ye 27.556 mt ve 2019 yılının ikinci çeyreğinde 9.271 mt 

sıcak sac ihraç eden Türkiye, 2019 yılının geri kalanında ülkeye sıcak sac ihraç etmedi. 

Türkiye, 2020 yılının ilk yarısında İngiltere’ye 3.275 mt sıcak sac ihraç etti. İngiltere’nin kota 

tarifelerine göre, Türkiye’nin 2021 yılının ilk çeyreği için 23.602 mt ve yılın ikinci çeyreği için 

23.864 mt sıcak sac kotası bulunuyor. 
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Türkiye 2019 yılının ilk çeyreğinde İngiltere’ye 59.757 mt inşaat demiri ihraç ederken, ikinci 

çeyrekte 20.266 mt inşaat demiri ihraç etti. 2020 yılının Haziran ayında ülke İngiltere’ye 

9.973 mt inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdi. İngiltere’nin yeni kota tarifelerine göre 

Türkiye’nin 2021 yılının ilk çeyreği için 16.297 mt ve ikinci çeyreği için 16.478 mt inşaat 

demiri kotası bulunuyor. 

2019 yılının ilk çeyreğinde Türkiye İngiltere’ye 26.126 mt ve ikinci çeyreğinde 31.439 mt 

galvanizli sac ihraç etti. 2019 yılının üçüncü çeyreğinde İngiltere’ye 11.737 mt galvanizli sac 

ihraç eden Türkiye, söz konusu yılın dördüncü çeyreğinde 17.177 mt galvanizli sac ihraç 

etti. Cari yılın ilk çeyreğinde Türkiye İngiltere’ye 3.000 mt galvanizli sac ihraç ederken, ikinci 

çeyrekte 12.805 mt galvanizi sac ihraç etti.  

Piyasa kaynakları, ihracat hacimleri üreticiler için zaman zaman oldukça iyi olduğundan ve 

şimdi Asyalı tedarikçilerin Avrupa’ya satış yapmak için pazara girmesiyle rekabet oldukça 

sertleşeceğinden, Türkiye’nin İngiltere’ye galvanizli sac ihraç ederken bazı sorunları 

olabileceğini tahmin ediyor. Sıcak sac segmentinde, ihracat hacmi daha önceden de küçük 

olduğundan çok fazla endişe yok. Türkiye’deki boru üreticileri de, hacimlerin yeterli 

olduğunu söyleyerek bu konuda endişeleri olmadığını dile getiriyor, ancak elbette satış 

özgürlüğünün olmasını tercih edeceklerini ifade ettiler. 

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, İngiltere tarafından açıklanan yeni tarifelerle birlikte, 

Avrupalı yetkililerin İngiltere artık üye olmadığından AB’de geçerli olan mevcut koruma 

önlemlerinde bazı ayarlamalar yapması bekleniyor. 

 

Ürün Bölge/Ülke 

  

1/1/2021-

31/3/2021 (mt) 

1/4/2021-

30/6/2021 (mt) 

 

Alaşımsız ve diğer alaşımlı sıcak 

haddelenmiş sac ve şeritler 

AB 147.130 148.765 

Türkiye 23.602 23.864 

Diğer 46.033 46.544 
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ülkeler 

Alaşımsız ve diğer alaşımlı soğuk 

haddelenmiş sac  

AB 69.037 69.804 

Güney Kore 9.392 9.496 

Hindistan 7.052 7.131 

Diğer 

ülkeler 
25.994 26.283 

Metalik kaplama sac A 

AB 153.111 154.812 

Güney Kore 11.475 11.603 

Diğer 

ülkeler 
58.957 59.612 

Metalik kaplama sac B 

AB 166.037 167.882 

Çin 30.355 30.693 

Güney Kore 13.761 13.914 

Diğer 

ülkeler 
32.261 32.620 

Organik kaplama sac 

AB 31.093 31.439 

Güney Kore 3.798 3.841 

  
Diğer 

ülkeler 
1.063 1.075 

Teneke ürünleri 

AB 32.390 32.750 

Çin 3.842 3.885 

Diğer 

ülkeler 
4.219 4.266 

Alaşımsız ve diğer alaşımlı quarto levhalar 

AB 60.522 61.195 

Ukrayna 7.810 7.896 
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Diğer 

ülkeler 
15.527 15.700 

Alaşımsız ve diğer alaşımlı ticari profil ve 

hafif profiller 

AB 48.392 48.930 

Türkiye 11.278 11.403 

Diğer 

ülkeler 
8.237 8.329 

İnşaat demiri 

AB 42.268 42.737 

Türkiye 16.297 16.478 

Ukrayna 11.274 11.399 

Beyaz 

Rusya 
8.249 8.341 

Diğer 

ülkeler 
38.147 38.571 

Paslanmaz çubuk ve hafif profiller 

AB 11.675 11.805 

Diğer 

ülkeler 
2.444 2.471 

Paslanmaz filmaşin 

AB 233.000 235.000 

Tayvan 59.000 60.000 

ABD 35.000 35.000 

Güney Kore 26.000 27.000 

Diğer 

ülkeler 
18.000 18.000 

Alaşımsız ve diğer alaşımlı filmaşin 

AB 63.925 64.635 

Diğer 

ülkeler 
4.060 4.105 

Demir ve alaşımsız çelikten köşebent ve AB 142.599 144.183 
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profiller Diğer 

ülkeler 
21.136 21.370 

Demir yolu malzemesi 

AB 1.331 1.346 

Diğer 

ülkeler 
430.000 434.000 

Gaz boruları 

Türkiye 13.527 13.678 

AB 6.686 6.760 

Hindistan 3.984 4.028 

Diğer 

ülkeler 
1.481 1.498 

Kutu profil   

Türkiye 32.387 32.746 

AB 10.966 11.088 

Diğer 

ülkeler 
1.898 1.919 

Geniş çaplı kaynaklı boru A 
Diğer 

ülkeler 
15.722 15.897 

Geniş çaplı kaynaklı boru B 

AB 17.022 17.211 

Japonya 1.471 1.487 

Güney Kore 2.283 2.309 

Türkiye 1.653 1.671 

Diğer 

ülkeler 
1.850 1.871 

Diğer kaynaklı borular  

AB 19.729 19.948 

BAE 11.720 11.850 

Türkiye 7.767 7.853 
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Norveç 5.973 6.039 

Çin 5.002 5.058 

Diğer 

ülkeler 
6.466 6.538 

Alaşımsız ve diğer alaşımlı soğuk bitirilmiş 

çubuk 

AB 7.144 7.223 

Türkiye 1.371 1.387 

Rusya 714.000 722.000 

Diğer 

ülkeler 
611.000 618.000 

Alaşımsız tel  

AB 24.773 25.048 

Türkiye 4.336 4.384 

Çin 2.918 2.950 

Tayland 2.578 2.606 

Diğer 

ülkeler 
1.900 1.921 

 

ABD Büyükelçisi Türkiye'yi Section 232 Kota Müzakerelerine Başlaması 

İçin Çağırdı 

IWP 

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi David Satterfield geçen hafta Ankara'yı Washington ile çelik ve 

alüminyum kota müzakerelerini "fiilen başlatmaya" çağırdı, kilit bir Türk yetkili ise - bir 

girişime rağmen - "bu alanda ilerleme kaydedilmediğini" iddia etti. 

Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çelik ve alüminyuma yönelik ulusal güvenliğe dayalı 

tarifelerin ve Türkiye'nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nden (GTS) çıkarılmasının, 
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ülkelerin 2019'da belirlenen 100 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine ulaşma çabalarını 

olumsuz etkilediğini söyledi. 

Pekcan, 23 Eylül'de 38. Amerika-Türkiye Konferansı'nda “Çelik ve alüminyum tedbirleri 

konusunda birçok ülkeye sunulan makul bir kotayı müzakere etmeye hazır olduğumuzu 

ifade ederken, maalesef bu alanda ilerleme kaydedilmedi” dedi. 

Bu arada, aynı gün Satterfield, Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un geçen Eylül ayında 

Türkiye'ye yaptığı ziyarete atıfta bulunarak, kota müzakerelerinin fiilen başlaması gerektiğini 

söyledi. Satterfield ayrıca Türkiye'nin "GTS'ye geri dönmeyeceğini" yineledi. "Bunun yerine, 

çelik ve alüminyum meselesini ele almanın en iyi yolu kota görüşmeleridir" dedi. Bakan 

Ross'un önerdiği buydu. Bir yıl önce mevkidaşı tarafından kabul edilen şey buydu. Ancak 

müzakerelerin gerçekten başlaması gerekiyor" diye ekledi. 

Satterfield, Ross ve Pekcan'ın Türkiye’nin GTS programından çıkarılmasının “nasıl ele 

alınacağını” tartıştıklarını söyledi. Satterfield, "Bu tartışmalar, her iki tarafın da aslında Türk 

malları için mevcut uygulamadan daha avantajlı olan kota müzakerelerine girme konusunda 

mutabakata varmasa da istekli olduğunu gösteriyor” diye devam etti. Bu, ABD için 

alışılmadık bir süreç değil. Güney Kore ve Brezilya da dahil olmak üzere dünyanın dört bir 

yanındaki büyük üreticilerle kota görüşmelerini oldukça başarılı bir şekilde yürüttük. Türkiye 

ile görüşmelere tam anlamıyla hazırız.” 

2018'de Brezilya, yarı mamul ihracat kotasına ek olarak ülkenin ABD'ye ortalama nihai 

mamul ihracatının %70'ini kapsayan Section 232 kotasını kabul etti. Düzenleme, ülkeye 

%25'lik tarifeden muafiyet sağladı. USTR, Ağustos ayının sonlarında, koronavirüs salgınının 

neden olduğu "piyasa koşullarının son zamanlarda kötüleşmesini" gerekçe göstererek 

Brezilya'dan gelen yarı mamul kotasını sıkılaştırdı. Brezilya ve ABD’nin kota konusundaki 

istişarelerine Aralık ayında devam etmesi planlanıyor. 

2018'de Arjantin ve Güney Kore, Section 232 tarifelerinden geçici muafiyetleri güvence 

altına aldıktan sonra, ülkelerin çelik ihracat seviyelerini sınırlayan kotaları da kabul etti. 
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Satterfield, GTS'ye geri dönme olasılığı çok düşük olduğu için Türkiye'yi potansiyel kota 

seçenekleri konusunda ABD ile ilişki kurmaya teşvik etti. “Burada açık olmak istiyorum. 

GTS'ye geri dönüş olmayacak ancak bunu çözmenin yolları var, fakat Türk hükümetinin 

katılımına ihtiyacımız var. Bu bir yıl önce kabul edildi. Şimdi gerçek bir ilerleme kaydetme 

zamanı” dedi. 

ABD Ticaret Odası ABD-Türkiye İş Konseyi'nin icra direktörü Jennifer Miel, çelik ve 

alüminyum ithalatına ilişkin potansiyel bir kota anlaşmasının, Türkiye için GTS 

avantajlarının geri kazanılmasından çok daha muhtemel olduğunu söyledi. 

Miel, Inside U.S Trade’e verdiği demeçte; "Kota müzakereleri söz konusu olduğunda, her iki 

tarafı da pazarları açabilecek bir çözüm bulmaya teşvik ediyoruz" dedi. Miel sözlerine, 

“Türkiye'nin GTS programından çıkarılması, Türk ürünlerini ithal eden ABD'li firmalara on 

milyonlarca dolardan fazlaya mal oldu. Dolayısıyla, orada kesinlikle bir takım etkiler var. 

Ancak ABD, kişi başına düşen milli gelir artışının eşiğin altında olmasına rağmen, bu 

durumda Türkiye'nin GTS statüsünün eski haline getirilmesi konusuna bir kez daha 

bakmayı planlamadıklarını açıkça belirtti. Dolayısıyla, Section 232 potansiyel kota 

anlaşmasının GTS'den çok daha muhtemel olduğunu görüyoruz" şeklinde devam etti. 

Miel, hükümetler arası müzakerelere ne kadar yaklaşıldığının bilinmediğini ve en fazla 

ortaya çıkanın geçen hafta konferans sırasında olduğunu belirtti. Miel, "ama biz kesinlikle 

her iki tarafı da oturmaya ve kotaları müzakere etmeye teşvik ediyoruz. Özellikle NATO 

müttefiki ve ortağı olarak Türkiye ile Section 232 tarifesini hiç desteklemiyoruz ” dedi. 

 

İmalat PMI, Üst Üste 2 Aydır Geriliyor 

Dünya 

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI 

(Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Eylülde 52,8’e geriledi. Nisan ayında 33,4 ile veri seti 

tarihinin en düşük seviyelerini gören İSO İmalat PMI Endeksi, mayıs, haziran ve temmuz 

aylarında 'V' şeklinde bir toparlanmayla salgın öncesi seviyeleri de geride bırakmıştı. 3 aylık 
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toparlanmanın ardından endeks, ağustos ayında yaşadığı gerilemenin ardından eylülde de 

düşse de veri setinin detayları ekonomideki toparlanma sürecinin devam ettiğini ifade 

ediyor. 

Böylece faaliyet koşulları son dört ay boyunca güçlenmiş oldu. Firmalar artan siparişler 

doğrultusunda, Şubat 2018’den beri en yüksek oranda istihdam artışı gerçekleştirdi. 

 

Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği 

anket sonuçlarına göre ağustosta 54,3 düzeyinde gerçekleşen manşet PMI Eylülde 52,8’e 

gerilemekle birlikte, önceki aya göre sektörün faaliyet koşullarında güçlü iyileşmenin 

sürdüğüne işaret etti. Böylece faaliyet koşulları son dört ay boyunca güçlenmiş oldu. 

Sektörlerin çoğunda faaliyet koşulları iyileşmeyi sürdürdü 

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI eylül verilerine göre de anket kapsamında takip 

edilen 10 sektörün çoğunluğunda faaliyet koşulları iyileşmeyi sürdürdü, ancak bazı 

alanlarda zayıflıklar devam etti. Ana metal ile kimyasal, plastik ve kauçuk sektörleri 

büyümenin başını çekerken, gıda ürünleri ile giyim ve deri ürünleri sektörleri gibi daha çok 

tüketiciye yönelik çalışan sektörlerde faaliyet koşulları yavaşladı. Eylülde üretim 10 sektörün 

sekizinde artış gösterdi ve bu sayı ağustos ayına göre değişmedi. En hızlı üretim artışı 

kimyasal, plastik ve kauçuk kategorisinde gerçekleşirken, üretimi azalan sektörler giyim ve 
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deri ürünleri ile gıda ürünleri oldu. Üretimdeki eğilimler genel olarak yeni siparişlerle uyumlu 

seyretti. 

Ana metal sektörünün yeni siparişlerinde Ocak 2016’dan bu yana rekor artış 

gerçekleşirken, bu sektörü az farkla kimyasal, plastik ve kauçuk ürünleri takip etti. Eylülde 

yurt dışından alınan yeni siparişlerin arttığı sektörler azınlıkta kaldı ve bu durum toplam yeni 

siparişleri zayıflatmayı sürdürdü. 

Yine 10 sektörün sekizi, üçüncü çeyreğin sonunda istihdam artışı kaydetti. Ağaç ve kağıt 

ürünleri sektöründe çalışan sayısı genel olarak yatay seyrederken istihdam azaltan tek 

sektör gıda ürünleri oldu. Operasyonel kapasitedeki artış, firmaların birikmiş işler üzerinde 

çalışmasına olanak sağladı. 

Büyük ölçüde Türk lirasındaki zayıflığın yansıması olarak, girdi maliyetleri tüm sektörlerde 

sert şekilde artmaya devam etti ve sektörlerin çoğunda enflasyon Ağustos ayına göre 

hızlandı. Nihai ürün fiyatları enflasyonu da sektörlerin çoğunluğunda hızlandı. 

 

Kambiyo İşlemlerinden Alınan Vergi ve Mevduat Stopajlarına Düzenleme 

Tim 

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede 3031 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yer aldı. Buna göre, 

13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan 

banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 

98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) 

bendinde yer alan "%1 (yüzde bir)" ibaresi "binde iki" şeklinde değiştirildi. Kambiyo 

işlemlerindeki BSMV oranı 24 Mayıs'ta binde 2'den yüzde 1'e çıkarılmıştı. 

Banka Sigorta Muamele Vergisi kapsamında döviz ve altın almak isteyenlere, banka, yetkili 

müessese (döviz büfeleri) ve diğer finansal kuruluşlar tarafından satılan dolar, euro vb. 

yabancı paralar ile yine bankalarda açılan altın mevduat/yatırım hesapları için fiziki olmayan 

altın satış tutarı üzerinden kambiyo işlem vergisi alınmaktadır. 
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Yayımı tarihinden yürürlüğe girecek olan söz konusu Karara, 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200930-17.pdf adresinden erişim 

sağlanmaktadır. 

AMB/LAGARDE:AMB Ekonomik Toparlanma İçin Gerekirse Harekete 

Geçmeye Hazır 

Bloomberght 

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, AMB'nin koronavirüs (Kovid-19) 

krizinden sonra bölgedeki sarsıntılı toparlanmayı daha fazla parasal teşvikle desteklemeye 

hazır olmaya devam ettiğini söyledi 

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nde ekonomik 

toparlanmanın "belirsiz" aynı zamanda "eksik" ve "dengesiz" kalmaya devam ettiğini 

belirterek, AMB'nin koronavirüs (Kovid-19) krizinden sonra bölgedeki sarsıntılı toparlanmayı 

daha fazla parasal teşvikle desteklemeye hazır olmaya devam ettiğini söyledi. 

Lagarde, video konferans yöntemiyle Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Ekonomik ve Mali 

İşler Komitesi’nde “Parasal Diyalog” başlıklı oturumda konuştu. 

AMB Başkanı Lagarde, belirsizliğin yükseldiği mevcut ortamda AMB Yönetim Konseyi'nin 

döviz kurundaki gelişmeler de dahil olmak üzere gelen verileri çok dikkatli bir şekilde 

değerlendireceğini söyledi. 

Euro Bölgesi'nde ekonomik toparlanmanın "belirsiz" aynı zamanda "eksik" ve "dengesiz" 

kalmaya devam ettiğini belirten Lagarde, AMB'nin, korona krizinden sonra bölgedeki 

sarsıntılı toparlanmayı daha fazla parasal teşvikle desteklemeye hazır olmaya devam 

ettiğini söyledi. 

Kovid-19 sağlık krizinin ekonomik faaliyetler üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini 

belirten Lagarde, krizin ekonomik görünümde aşağı yönlü riskler oluşturduğunu ifade etti. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200930-17.pdf
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Avronun değerinin enflasyon üzerinde etkisinin olduğunu vurgulayan Lagarde, Euro 

Bölgesi'ndeki manşet enflasyonun, güçlü avro nedeniyle, önümüzdeki aylarda ekside 

kalmasının beklendiğini söyledi. 

Lagarde, “Yönetim Konseyi, Döviz kurundaki gelişmeler de dahil olmak üzere gelen tüm 

verileri orta vadeli enflasyon görünümüne etkileri bakımından dikkatle değerlendirecek.” 

ifadesini kullandı. 

Öte yandan, Euro/Dolar paritesi, eylül başında 2018 ortasından bu yana 1.2011 ile en 

yüksek seviyesine ulaşmıştı. 

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde 

mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020'nin ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 

yüzde 11,8, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 14,7 azalmıştı. 

Euro Bölgesi'nde Ekonomik Toparlanma Eylül'de Devam Etti 

Bloomberght 

Euro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi Eylül'de 91.1'e yükseldi 

Avrupa Komisyonu bugün Brüksel'de ekonomik güven endeksi'nin Ağustos ayındaki 87.5 

düzeyinden 89 seviyesindeki beklentilerin de üzerine çıkarak 91.1'e yükseldiğini bildirdi. 

Bloomberg anketine katulan 30 ekonomistin beklentileri 84.9 ve 93 arasında değişiyordu. 

Art arda beşinci ayında da toparlanma kaydeden endeks, ekonomistlerin beklentilerini aşsa 

da kriz öncesi seviyelerin yüzde 30'dan daha fazla altında kaldı. 

Keskin bir toparlanma kaydeden sanayi üretim beklentileri geçtiğimiz iki ayın hafif üzerine 

yükseldi, hizmet sektörü için talep görünümü ardı ardına ikinci ayda da azaldı. 

İstihdam beklentilerini ölçen gösterge de Eylül ayında zayıf da olsa toparlanmaya işaret 

etti.Euro Bölgesi'nden Cuma günü alınacak enflasyon verisi için beklentiler sıfırın altındaki 

okumalara işaret ediyor ve bu veri ne kadar daha teşvik sağlanabileceğine yönelik de ipucu 

niteliğinde olacak. 


