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Türkiye’de Kaynaklı Boru Fiyatları Düştü 

Steelorbis 

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Türkiye’nin kaynaklı boru piyasasında fiyatlar 10-

20$/mt aralığında düşüş gösterirken, talep normal seviyelerde yer almaya devam etti. 

Alıcıların fiyatlara baskı yapması ve döviz kurundaki dalgalanmalar, piyasada olumsuz bir 

görünüme neden oldu. Bir üretici SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Hurda fiyatlarındaki 

düşüşün ardından, alıcılar kaynaklı boru piyasasına baskı yapmaya başladı. Türk 

lirasındaki değer kaybı da piyasada olumsuz bir hava yarattı. Fiyatlar pazarlıklar sırasında 

düştü, ancak sıcak sac fiyatlarında tatmin edici bir düşüş görmedik,” diye belirtti. Yerel 

kaynaklı boru piyasasında fiyatlar şu anda 570-590$/mt fabrika çıkışı bandında yer alıyor. 

İhracat tarafında ise, talep normal seviyelerde ve fiyatlar 10$/mt düşerek 550-570$/mt FOB 

aralığına geriledi. Bir ihracatçı, SteelOrbis’e yaptığı açıklamada “Hurda fiyatlarının aşağı 

yönlü hareket etmesi de yurt dışından alım yapanları olumsuz etkiledi. Ayrıca, birçok piyasa 

oyuncusu çelik fiyatlarının Çin tatili sonrasında düşüş göstereceğine inanıyor. Bu şartlarda, 

alıcılar temkinli ve fiyatlara baskı uyguluyorlar,” şeklinde konuştu. 

** 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. 

 

Ukrayna’nın Çelik Boru İhracatı Ocak-Eylül Döneminde %26,8 Düştü 

Steelorbis 

Eylül ayında aylık bazda önemli artışa rağmen, bu yılın ilk dokuz ayında Ukrayna’nın toplam 

boru ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla hala çok düşük kaldı. 

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, Ukrayna merkezli çelik tesisleri yıllık bazda %26,8 düşüşle 

358.700 mt çelik boru ihraç etti. Değer bakımından, ülkenin çelik boru ihracatı söz konusu 

dönemde yıllık %23,2 düşüşle 403,9 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Toplam boru ihracat 
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sevkiyatlarının çoğunu 266.800 mt ile dikişsiz borular oluşturdu. Ukrayna’nın söz konusu 

dönemde en fazla dikişsiz boru ihraç ettiği ülkeler Almanya, ABD ve Rusya oldu. 

Yalnızca Eylül ayında ise, Ukrayna merkezli çelik üreticileri aylık bazda %38,6 artışla 

44.500 mt boru ihracatı gerçekleştirdi, ancak artış hızı yıllık bazda hala 4,9 puan düşük 

kaldı. 

 

Türkiye’nin Sıcak Rulo İthalatı Ocak-Ağustos Döneminde %4,4 Düştü 

Steelorbis 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ağustos ayında 

Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %29,6 artış ve Temmuz ayına göre ise 

%13,8 düşüşle 343.194 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %3,4 artış ve aylık ise %12,1 

düşüşle 143,23 milyon $ seviyesinde kaydedildi. 

 

 

Öte yandan, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 

2019 yılının aynı dönemine kıyasla %4,4 düşerek 2,34 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu 

ithalatın değeri ise yıllık %20,9 düşüşle 1,03 milyar $ oldu. 
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Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık 

%22,7 düşüşle 784.202 mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 373.714 mt sıcak 

haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti. 

Türkiye'nin Ocak-Ağustos döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca 

ülkeler şunlardır: 

Ülke Miktar (mt)           

  

Ocak-
Ağustos 

2020 

Ocak- 
Ağustos 

2019 

Yıllık 
değişim 

(%) 
Ağu.20 Ağu.19 

Yıllık 
değişim 

(%) 

Rusya 784.202 1.014.222 -22,68 119.946 111.052 8,01 

Ukrayna 373.714 319.945 16,81 73.423 46.839 56,76 

Fransa 328.677 236.563 38,94 30.658 54.385 -43,63 

Japonya 159.155 23.485 577,69 50.998 - - 

Hollanda 148.746 161.859 -8,1 20.239 8.096 149,99 

İngiltere 94.445 63.573 48,56 11.108 - - 

Brezilya 80.065 103.229 -22,44 6.398 - - 

Güney Kore 72.005 3.548 - 1.104 265 316,6 

İtalya 63.866 90.966 -29,79 4.845 6.537 -25,88 

Belçika 57.554 44.348 29,78 1.974 4.304 -54,14 

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı 

ülkelerin dağılımı şu şekildedir: 
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Baosteel, Kasım Ayı Yerel Sıcak Sac Fiyatlarını 15$/Mt Düşürdü 

Steelorbis 

Çin’in önde gelen çelik üreticilerinden Baosteel, Kasım ayı teslimli karbon çelik fiyatlarını 

açıkladı. 

Üretici Kasım ayı için yerel sıcak sac baz fiyatlarını 100 RMB/mt (15$/mt) düşürdü. Piyasa 

kaynakları, Baosteel’in bu tür hamleleri Asyalı üreticiler tarafından yakından takip edilse de, 

bu durumun piyasa koşullarının zayıfladığı anlamına gelmediğini belirtti. Baosteel geçtiğimiz 

aylarda sıcak sac fiyatlarını sürekli olarak artırmıştı ve yapılan son düzeltmelerin Eylül 

ayında beklenenden daha zayıf seyreden talebin etkisini telafi etmesi amaçlanıyor. 

Aynı zamanda, Baosteel galvanizli sac, elektrogalvanizli sac, galvalum ve taneleri 

yönlendirilmemiş silisli sac için baz fiyatlarını 100 RMB/mt (15$/mt) ve boyalı sac fiyatlarını 

150 RMB/mt (22,5$/mt) artırırken, SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, çelik levha, profil, 

asitlenmiş sac ve soğuk sac fiyatlarını ise değiştirmedi. 1$ = 6,7296 RMB 

 

AB Piyasasında Sıcak Sac Alıcılarının Çoğu Bekle-Gör Tutumu Sergiliyor 

Steelorbis 

Haziran sonundan bu yana Avrupa’da sıcak sac fiyatlarında görülen artışın başlıca 

nedenleri, azalan yerel arz ve rekabetçi ithalat tekliflerinin olmaması. Ancak, son dönemde 

piyasa duruldu ve geçen hafta belirtildiği üzere, alıcıların birçoğu yeni bağlantılara yönelik 

temkinli davrandıklarından artış trendi hız kesti. 

Yine de, İtalya piyasasında sıcak sac baz fiyatları hafif artış göstererek 470-480€/mt fabrika 

çıkışı seviyesinden 470-490€/mt fabrika çıkışı seviyesine yükseldi. Aynı zamanda, 

Avrupa’nın kuzeyinde fiyatlar 485-500€/mt fabrika çıkışı seviyesinde yer alarak yatay bir 

seyir izledi. Daha önce de belirtildiği üzere, yerel üreticiler İtalya pazarında Aralık-Ocak 

sevkiyatlı olmak üzere 490-510€/mt ve Avrupa’nın kuzeyinde ise Ocak-Şubat sevkiyatlı 

olmak üzere 520-530€/mt aralığında daha yüksek seviyeleri hedefliyor. Piyasa kaynaklarına 
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göre, üreticiler siparişlerinin iyi seviyelerde olduğunu iddia ediyor. Ancak, geçtiğimiz 

haftalarda yoğun bir şekilde stok alımı yapan alıcıların fiyatlardaki yeni artışlara direnç 

gösterdiği görülüyor ve Çin’in uzun tatilden dönmesinin ardından uluslararası pazarlardaki 

durumun biraz daha netlik kazanmasını bekliyorlar. 

Belirtildiği gibi, ortalama 475-495€/mt CFR İtalya seviyesine yükselen teklifler nedeniyle 

ithalat sınırlı. Ancak, ithal tekliflerin düşmesi ve/veya AB’de yerel tekliflerin daha da artması 

halinde bu durum değişebilir. Ayrıca, yerel kaynaklar, yerel sıcak sac fiyatlarının 

desteklenmesinde büyük rol oynayan AB’nin çelik ürünlere getirdiği koruyucu önlemlerin 

gelecek yıl süresi dolduğunda yenilenmeyebileceğini ifade etti. Avrupa Birliği Ticaret 

Komiseri Valdis Dombrovskis, Ekim ayı başında yaptığı açıklamada, bu tür önlemlerin 

uzatılmasının Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) kurallarına ters düşeceğini ve AB’yi ticaret 

ortaklarının ağır misillemesi ile karşı karşıya bırakabileceğini belirtmişti. Koruyucu 

önlemlerin yaklaşık 20 milyar € değerinde olduğunu tahmin eden Dombrovskis, Avrupa 

Komisyonu’nun koruyucu önlemlerin yerine DTÖ kuralları çerçevesindeki antidamping ve 

telafi edici vergi gibi başka nasıl önlemler getirilebileceğini araştırdığını dile getirdi. Türkiye 

çıkışlı sıcak saca yönelik devam eden soruşturma, geçici tedbirler Ekim ayı ortası itibarıyla 

geriye dönük olarak uygulanabileceğinden, Türkiye’den yapılan ithalatı şimdiden kötü yönde 

etkiliyor. 

 

AB’li Çelik Üreticileri Mevcut Koruyucu Önlemlerin Uzatılması İçin Baskı 

Yapacak 

Steelorbis 

Özellikle AB Ticaret Delegesi Valdis Dombrovskis’in AB’nin mevcut önlemleri uzatmasının, 

“ticaret ortaklarının AB’ye misilleme yapmasıyla sonuçlanabileceğini” belirtmesinin 

ardından, son birkaç gündür Avrupa Çelik Birliği’nin (EUROFER) Avrupa Komisyonu’nun 30 

Haziran 2021’de sona erecek olan koruyucu önlemleri uzatması için her şeyi 

yapabileceğine dair dedikodular dolanıyor. 
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Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) kuralları, sekiz yıla kadar koruyucu önlemlerin 

uygulanabilmesine müsaade ediyor. 2021 yılının Haziran ayında, AB’nin koruyucu önlemleri 

üç yıldır uygulanıyor olacak. Bununla birlikte, eğer uygulamanın üç yılın ardından devam 

edeceği doğrulanırsa, bu önlemlerden etkilenen ülkeler tazminat almadığı için misilleme 

yapabilir. AB tam da Türkiye, Rusya ve Çin gibi ülkelerden gelebilecek bu misilleme 

ihtimaline karşı farklı savunma önlemleri almayı düşünüyor. 

Avrupalı çelik üreticilerine göre, salgın nedeniyle oluşan krizden halihazırda etkilenmiş bir 

pazarda düşük maliyetli ithalatın artması, herhangi bir misillemeden daha kötü olur. 14 

Ekim’de İtalyan çelik üreticileri birliği Federacciai’nin yıllık toplantısından önce gerçekleşen 

bir basın toplantısında, birliğin Başkanı Alessandro Banzato ve Genel Müdür Flavio 

Bregant, Çin, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerin daha fazla üretim yapmaya devam ettiğini 

ve hem ABD hem de İngiltere’de koruyucu önlemler uygulanmaya devam ettiği sürece, 

“ticari aksaklıkların devam edeceğini” söyledi. Federacciai’ye göre, antidamping vergileri ile 

telafi edici vergiler gibi savunma önlemleri çok etkili değil ve dolayısıyla koruyucu önlemler 

sürdürülmeli. 

Uluslararası ticaret avukatlarına göre, yeni bir ticari savunma önleminin uygulanması bir 

yıldan fazla sürebilir ve ayrıca antidamping ile telafi edici vergiler yalnızca belirli ülkelerden 

yapılan ithalata uygulanırken, koruyucu önlemler menşei fark etmeksizin tüm ithalata 

uygulanıyor. Piyasa kaynaklarına göre bu değerlendirmeler göz önüne alındığında, 

EUROFER ve AB ülkelerinin kendi çelik birlikleri önümüzdeki aylarda Avrupa Komisyonu’na 

mevcut koruyucu önlemlere ilişkin dönem sonu incelemesi başlatması adına ısrarla talepte 

bulunacak. 
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Worldsteel 2020 Yılı İçin Çelik Talebinde Beklenen Düşüşü Revize Etti 

Steelorbis 

Dünya Çelik Birliği (worldsteel), 2020 ve 2021 yılına ilişkin kısa vadeli görünüm raporunu 

revize etti. Yeni rapor, 2020 yılı için çelik talebinde daha küçük bir düşüş beklentisiyle, 

Haziran ayında açıklanan görünüme göre daha iyimser. 

Worldsteel, 2020 yılı için çelik talebinin pandemi nedeniyle %2,4 düşerek 1,72 milyar mt 

seviyesine düşmesini, 2021 yılında ise %4,1 artışla 1,79 milyar mt’a çıkmasını bekliyor. 

Worldsteel’e göre, Çin’deki güçlü toparlanma, bu yıl küresel çelik talebindeki düşüşü en aza 

indirecek. Dünyanın geri kalanında çelik talebinde karantina sonrası görülen toparlanma 

beklenenden daha hızlı gerçekleşti. Ancak yine de 2020 yılında hem gelişmiş hem de 

gelişmekte olan ekonomilerde daralma beklenirken, toparlanmanın ancak 2021 yılında 

kısmi olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. 

Tahmin raporunda, dünyanın çoğu yerinde yeniden alevlenen vaka sayılarına rağmen, ülke 

çağında karantinalar uygulanmayacağı, bunun yerine ikinci dalgayı kontrol altına almak için 

seçici ve hedefe uygun önlemler alınacağı ifade ediliyor. 

Kısa vadeli görünümü yorumlayan worldsteel Ekonomi Komitesi Başkanı Al Remeithi, 

“Küresel çelik sektörü talep açısından bu yılın en düşük seviyesini Nisan ayında gördü ve 

Mayıs ortası itibarıyla toparlanma sürecinde. Ancak toparlanma ülkelerin virüsü kontrol 

altına alma konusundaki başarılarına, sanayi yapılarına ve ekonomik destek önlemlerine 

göre değişerek düzensiz olarak ilerliyor.  Çin, dirençli bir toparlanma göstererek 2020 yılına 

ilişkin büyüme önlemlerinin yukarı yönlü revize edilmesine önemli katkıda bulundu. 

Dünyanın geri kalanında, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde çelik 

talebinde keskin bir düşüş görülecek. Bu kriz, düşük emtia fiyatları, ihracat ve turizmdeki 

düşüş açısından özellikle gelişmekte olan ülkeleri zorlayacak,” şeklinde konuştu. 
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IMF'den Küresel Ekonomide Bu Yıl Yüzde 4,4'lük Daralma Beklentisi 

Bloomberght 

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomideki daralmanın özellikle gelişmiş 

ekonomilerde tahminlerden iyi gelen ikinci çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerinin 

etkisiyle öngörülenden daha az olacağını belirterek, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 4,4 

küçülmesinin beklendiğini bildirdi. 

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Ekim 2020 sayısını "Uzun ve zor bir tırmanış" 

başlığı ile yayımladı. 

Raporda, küresel ekonominin nisan ayındaki "büyük karantina" sırasına yaşadığı düşüşün 

derinliklerinden tırmanışa geçtiğine işaret edildi. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmaya devam ettiği ve birçok ülkenin 

normalleşme sürecini yavaşlattığı belirtilen raporda, "Çin'de toparlanma beklenenden daha 

hızlı gerçekleşirken, küresel ekonominin pandemi öncesi faaliyet seviyesine geri dönüşü 

aksaklıklara yatkın olmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı. 

- Ekonomik faaliyetteki iyileşme üçüncü çeyrekte güçlü toparlanmanın işaretçisi 

Raporda, daha önce yüzde 5,2 küçülmesi beklenen küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,4 

daralacağı tahmin edildi. 

Söz konusu yukarı yönlü revizyonun daha çok gelişmiş ekonomilerde beklenenden daha iyi 

gelen ikinci çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla verilerini yansıttığına işaret edilen raporda, 

karantina önlemlerinin azalmasıyla ekonomik faaliyetin beklenenden daha erken iyileştiği ve 

üçüncü çeyrekte daha güçlü bir toparlanmanın göstergesi olduğu kaydedildi. 

Raporda, küresel ekonominin 2021'de ise yüzde 5,2 büyüyeceği tahmin edildi. Gelecek yıla 

ilişkin büyüme tahmini daha önce yüzde 5,4 olarak öngörülmüştü. 
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- Küresel büyümede orta vadede kademeli düşüş beklentisi 

Gelecek yılki toparlanmanın ardından, küresel büyümenin kademeli olarak orta vadede 

yaklaşık yüzde 3,5'e düşmesinin beklendiğine dikkatin çekildiği raporda, salgının 

1990'lardan bu yana küresel yoksulluğun azaltılmasında kaydedilen ilerlemeyi tersine 

çevireceği ve eşitsizliği artıracağı değerlendirmesinde bulunuldu. 

Raporda, temel tahminleri çevreleyen belirsizliklerin alışılmadık derecede yüksek olduğu 

belirtilerek, aşı ve virüsün tedavisine yönelik gelişmelerle iş ortamında bulaşmayı azaltmak 

için yapılan değişikliklerin ekonomik faaliyetin öngörülenden daha hızlı bir şekilde salgın 

öncesi seviyelere dönmesine olanak sağlayabileceği kaydedildi. 

Toparlanmanın ülkeler tarafından desteklenmesi gerektiğinin altı çizilen raporda, sağlık 

krizinin sona erdirilmesi için de daha fazla uluslararası iş birliğine ihtiyaç olduğu vurgulandı. 

- Euro Bölgesi için yüzde 8,3'lük daralma beklentisi 

IMF raporunda bazı ülkelere yönelik yeni büyüme tahminleri de paylaşıldı. Buna göre, daha 

önce yüzde 8 küçülmesi beklenen ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 4,3 daralacağı 

öngörüldü. Ülke ekonomisine ilişkin 2021'e ait büyüme beklentisi ise yüzde 4,5'ten yüzde 

3,1'e düşürüldü. 

Euro Bölgesi ekonomisinin de bu yıl yüzde 8,3 küçüleceği tahmin edilirken, 2021'de yüzde 

5,2 büyüyeceği öngörüldü. Bölge ekonomisinin daha önce bu yıl yüzde 10,2 daralacağı, 

gelecek yıl ise 6 büyüyeceği tahmin edilmişti. 

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın büyüme tahmini bu yıl için yüzde eksi 

7,8'den yüzde eksi 6'ya yükseltilirken, 2021 için yüzde 5,4'ten yüzde 4,2'ye düşürüldü. 

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden İtalya'nın da bu yıla ilişkin ekonomik 

büyüme tahmini yüzde eksi 12,8'den yüzde eksi 10,6'ya yükseltirken, 2021 için yüzde 

6,3'ten yüzde 5,2'ye çekildi. 
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- Gelişmiş ülkeler için yüzde 5,8'lik küçülme tahmini 

Raporda, Fransa ekonomisine yönelik büyüme tahmini bu yıl için yüzde eksi 12,5'ten yüzde 

eksi 9,8'e çıkarılırken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 7,3'ten yüzde 6'ya 

düşürüldü. Daha önce 2020'de yüzde 12,8 daralması öngörülen İspanya ekonomisine 

yönelik tahminde değişikliğe gidilmezken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 6,3'ten 

yüzde 7,2'ye yükseltildi. 

İngiltere için 2020 büyüme tahmini ise yüzde eksi 10,2'den yüzde eksi 9,8'e yükseltildi, 

2021 beklentisi ise yüzde 6,3'ten yüzde 5,9'a düşürüldü. 

Söz konusu revizyonlarla, gelişmiş ülkeler grubuna yönelik büyüme beklentisi 2020 için 

yüzde eksi 8,1'den yüzde eksi 5,8'e çıkarılırken, 2021 için yüzde 4,8'den yüzde 3,9'a çekildi. 

- Gelişmekte olan ekonomilerin yüzde 3,3 daralacağı öngörüldü 

Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin büyüme tahminlerine de yer 

verilen rapora göre, Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de bu yıla ilişkin ekonomik 

büyüme beklentisi, yüzde 1'den yüzde 1,9'a yükseltildi. Çin ekonomisinin gelecek yıla ilişkin 

büyüme beklentisi ise yüzde 8,2 olarak bırakıldı. 

Hindistan ekonomisinin bu yıla dair büyüme beklentisi yüzde eksi 4,5'ten yüzde eksi 10,3'e 

revize edilirken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 6'dan yüzde 8,8'e yükseltildi. 

Rusya ekonomisine yönelik büyüme tahmini de bu yıl için yüzde eksi 6,6'dan yüzde eksi 

4,1'e çıkarılırken, gelecek yıla ait büyüme beklentisi yüzde 4,1'den yüzde 2,8'e düşürüldü. 

Bu revizyonlarla, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerine yönelik büyüme 

beklentisi, 2020 için yüzde eksi 3,1'den yüzde eksi 3,3'e düşürüldü ve 2021 için yüzde 

5,8'den yüzde 6'ya yükseltildi. 

- Türkiye'ye yönelik tahminlerde değişiklik yapılmadı 

Türkiye'ye ilişkin tahminlerde değişikliğe gidilmezken, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 5 

daralacağı, 2021'de yüzde 5 büyüyeceği öngörüldü. 
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IMF Başkanı Georgieva'dan 'Ekonomik Destek' Uyarısı 

AA 

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, IMF-Dünya Bankası Yıllık 

Toplantıları kapsamında basın toplantısı düzenledi. 

Bir milyonu aşkın kişinin canını alan ve ekonomileri tersine çeviren yeni tip koronavirüs 

(Kovid-19) kriziyle hala mücadele edildiğini belirten Georgieva, son birkaç aydaki tablonun 

daha az vahim olduğunu ancak Büyük Buhran'dan bu yana en kötü küresel resesyonun 

öngörülmeye devam edildiğini söyledi. 

Georgieva, küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,4 daralmasının beklendiğini anımsatarak, 

"Kriz, gelecek beş yıl içinde, üretim kayıplarında tahmini 28 trilyon dolara mal olabilir." 

ifadesini kullandı. 

"Fişi çok erken çekerseniz, risk alırsınız" 

Görünüme ilişkin tahminlerine yönelik büyük bir belirsizlik olduğunu vurgulayan Georgieva, 

"2021'de kısmi ve düzensiz bir toparlanma öngörüyoruz, büyümenin yüzde 5,2 olması 

bekleniyor." diye konuştu. 

Georgieva, tüm ülkelerin zor, düzensiz, belirsiz ve aksaklıklara açık bir "uzun tırmanış" ile 

karşı karşıya olduğunu yineleyerek, krizi aşmaya yönelik politika önlemlerine değindi. 

Yaşamları ve geçim kaynaklarını korumak için gerekli önlemlere devam edilmesi gerektiğini 

vurgulayan Georgieva, şunları kaydetti: 

"Kalıcı bir ekonomik toparlanma ancak pandemiyi her yerde yenersek mümkündür. Hayati 

sağlık önlemlerini artırmak şarttır. Hane halklarına ve şirketlere mali ve parasal destekte 

olduğu gibi, kredi garantileri ve ücret sübvansiyonları gibi yaşam hatları, ekonomik ve 

finansal istikrarı sağlamak için muhtemelen bir süre daha kritik olacak. Fişi çok erken 

çekerseniz, kendi kendinize ciddi zarar verme riski alırsınız." 
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"Kamu yatırımları oyunun kurallarını değiştirebilir" 

Georgieva, daha dayanıklı ve kapsayıcı bir ekonominin inşa edilmesi gerektiğine işaret 

ederek, "Yeni araştırmamız, özellikle yeşil projeler ve dijital altyapıya yapılan kamu 

yatırımlarının oyunun kurallarını değiştirebileceğini gösteriyor. Verimliliği ve gelirleri 

artırırken milyonlarca yeni iş yaratma potansiyeli taşıyor." değerlendirmesinde bulundu. 

Küresel kamu borcunun GSYH'ye oranın 2021'de yüzde 100 gibi rekor bir yüksekliğe 

ulaşmasının beklendiğine dikkati çeken Georgieva, bu konuyu orta vadede çözmenin kritik 

bir öneme sahip olduğunu dile getirdi. 

Georgieva, birçok düşük gelirli ülke için acil eylem gerektiğinin altını çizerek, bu ülkelerin 

daha fazla hibeye, imtiyazlı krediye ve borç ertelemesine ihtiyacı olduğunu ifade etti. 

"Tıbbi çözümlerdeki ilerleme toparlanmayı hızlandırabilir" 

Özellikle aşının geliştirilmesi ve dağıtımında her zamankinden daha fazla uluslararası iş 

birliğine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Georgieva, "Tıbbi çözümlerdeki daha hızlı ilerleme 

toparlanmayı hızlandırabilir, 2025 yılına kadar küresel gelire yaklaşık 9 trilyon dolar 

katabilir. Bu da daha yoksul ve daha zengin ülkeler arasındaki gelir farkını daraltmaya 

yardımcı olabilir." dedi. 

IMF'nin krizin başlangıcından bu yana 280 milyar doları aşkın borç taahhüdünde 

bulunduğunu kaydeden Georgieva, üye ülkeleri desteklemek için 1 trilyon dolarlık kredi 

verme kapasitelerinde hala önemli kaynakları olduğunu aktardı. 

Georgieva, 81 ülkeye finansman sağladıklarını belirterek, en yoksul üye ülkeler için borç 

servisinde uzatmaya gittiklerini, imtiyazlı, sıfır faizli kredileri desteklemek için ilave 21 milyar 

dolar ayırdıklarını anlattı. 
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BREXİT: AB, İngiltere'den Ticaret Anlaşması Görüşmelerinin Takvimini 

Uzatmasını İstedi  

Bloomberght 

Avrupa Birliği liderleri, Brexit sonrası ticari ilişkileri düzenleyecek bir anlaşma üzerinde 

uzlaşmak için İngiltere ile görüşmelerin sürmesini istedi 

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bir ticaret anlaşması için müzakerelere 15 Ekim'e kadar 

süre vermişti. 

Perşembe günü Brüksel'de başlayan iki günlük AB Liderleri Zirvesi'nin ilk gününde Brexit 

konusunu görüşen AB liderleri, ilerlemenin anlaşmaya varmak için yeterli olmadığını ifade 

etti ve İngiltere'den anlaşmaya varmak için gerekli adımları atmasını istedi. 

Avrupa Birliği Brexit Müzakerecisi Michel Barnier, Ekim sonuna kadar anlaşmaya varma 

amacıyla yeni ve yoğun müzakereler yapılması gerektiğini ifade etti. 

İngiltere'nin Brexit Müzakerecisi David Frost ise AB'nin yaklaşımından "hayal kırıklığına 

uğradığını" ifade etti. 

Twitter'dan yaptığı açıklamada Frost, AB'nin bir anlaşmaya varmak için atılacak tüm 

adımları İngiltere'den beklediğini savunarak "AB'nin gelecekte bir ortaklığa ulaşmak için 

yoğun çalışmaya artık kararlı olmadığını görmek beni şaşırttı" dedi. 

Frost, İngiltere Başbakanı Johnson'ın müzakerelerin geleceği ile ilgili yaklaşımını yarın 

açıklayacağını ifade etti. 

Ticaret anlaşması için iki taraf da birbirinden, bazı kilit konularda tavizler vermesini istiyor. 
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Kurumlar Vergisinde 'Sürpriz İndirim' Yolda 

Dünya 

Hükümet 2021 yılı ve sonrasında uygulanmak üzere kurumlar vergisinde 'sürpriz bir oran' 

üzerinde çalışıyor. 10 milyon lira ve üzeri ciro yapan işletmeler için yüzde 15'lik sürpriz bir 

oran gündemde. 

Ekonomide canlanma yaratmak, şirketleri istihdam ve cirolarını artırmaya teşvik etmek 

amacıyla harekete geçen ekonomi yönetimi, kurumlar vergisi oranında önemli bir indirim 

yapmak için çalışma başlattı. 

İş dünyasının kurumlar vergisi oranında indirim talebinin, hükümette karşılık bulduğu, 2021 

ve sonrası kurum kazançlarına uygulanacak kurumlar vergisi oranı konusunda sürpriz bir 

indirim yapılacağı öğrenildi. DÜNYA’nın ulaştığı bilgilere göre önümüzdeki yıldan itibaren 

kurumlar vergisinin yüzde 15-18 aralığında uygulanması planlanıyor. 

Edindiğimiz bilgilere göre küresel salgının da etkisiyle ekonomi ve piyasalarda yaşanan 

sıkışıklığı aşmaya yönelik önlem almak isteyen hükümet, bu defa kurumlar vergisi oranında 

indirim için çalışmalara başladı. Yapılan çalışma 2021 yılı ve sonrası için ciro bazında 

kurumlar vergisi oranı uygulamasına geçilecek bir hazırlığı kapsıyor.10 milyon lira ve üzeri 

ciroya sahip işletmeler için kurumlar vergisinin yüzde 15’e düşürülmesi gündemde. 

Kademeli olarak uygulanması planlanan vergide en yüksek oranın ise yüzde 18 olarak 

belirleneceği öğrenildi.Sürpriz vergi indiriminin iş dünyasında memnuniyetle karşılanması 

bekleniyor. Konu ile ilgili çalışmanın kısa süre içerisinde tamamlanarak ekim ayı içinde 

yasalaştırılması düşünülüyor. 

Geçici olarak yüzde 22’ye çıkarılmıştı 

2017 yılında yapılan değişiklikle kurumlar vergisi oranı 2018, 2019 ve 2020 yılları kurum 

kazançlarına uygulanmak üzere geçici olarak yüzde 20‘den yüzde 22’ye çıkarıldı. Üç yıllık 

bir dönemi kapsayan bu uygulamanın süresi, 31 Aralık’ta sona eriyor. Herhangi bir 

değişiklik olmadığı takdirde, 2021 ve sonraki yıllar kurum kazançlarına yeniden yüzde 20 

kurumlar vergisi uygulanacak. 


