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Cevher Fiyatları Zayıf Talebin Baskısıyla Düşmeye Devam Ediyor 

Steelorbis 

Bugün Çin’de ithal cevher fiyatları, talep görünümü devam eden çelik üretim kısıtlamaları ve 

çelik tüketimi ile fiyatlarında iyileşme görülmemesi nedeniyle zayıf olduğundan, günlük ve 

haftalık bazda yeniden düşüş gösterdi. 

%62 tenörlü cevher fiyatları 17 Kasım kıyasla 3,3$/mt ve haftalık 5,9$/mt düşüşle 87,2$/mt 

CFR oldu. 

Brezilya çıkışlı %65 tenörlü cevher fiyatı ise günlük 3,3$/mt, haftalık 6,5$/mt düşerek 

102,7$/mt CFR seviyesine indi. 

Bugün, ticaret platformlarında limanlardan yalnızca üç adet 30.000 mt’luk demir cevheri 

bağlantısı yapıldı, bu da alıcıların temkinli olduğunu yansıtıyor. 

Geçtiğimiz hafta boyunca, ithal cevher fiyatları, arz fazlası nedeniyle düşüş gösterdi. Çelik 

üretimi nispeten düşük seviyelerde yer alarak ithal demir cevheri talebini zayıflattı. 

Handan’da uygulanan üretim kısıtlamaları yıl sonuna kadar uzatıldığından, piyasaya düşüş 

beklentileri hakim olurken, Hebei eyaletindeki başka bir şehir olan Tangshan’da karbon 

salımına yönelik kırmızı alarm devam ediyor. Önümüzdeki hafta ithal cevher fiyatlarının 

limanlardaki stokların artacağı beklendiğinden aşağı yönlü hareketini sürdüreceği 

düşünülüyor. 

Dalian Emtia Borsası’nda vadeli demir cevheri fiyatları (ana kontrat i2201), bugün itibarıyla, 

düne kıyasla %5,1 düşüşle ve 11 Kasım tarihine kıyasla 59 RMB/mt (9,3$/mt) veya %10,34 

düşüşle 511,5 RMB/mt (80,2$/mt) seviyesinde yer alıyor. 

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

kıyasla %0,05 düşüşle ve 11 Kasım tarihine kıyasla 274 RMB/mt (33,8$/mt) veya %6,2 

düşüşle 4.169 RMB/mt (653,4$/mt) seviyesinde kaydedildi. 
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Türkiye’nin Boyuna Kaynaklı Çelik Boru ve Profil İhracatı Ocak-Eylül 

Döneminde %19,2 Arttı  

Steelorbis 

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

Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %20,3 ve yıllık %2,6 artışla 

189.394 oldu. Bu ihracatın değeri ise Ağustos ayına kıyasla %23 ve yıllık bazda %96,9 

artışla 213,8 milyon $ seviyesinde kaydedildi. 

 

Ocak-Eylül döneminde, Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %19,2 

artarak 1,22 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %84,7 artarak 1,14 milyar $ 

seviyesinde kaydedildi. 

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı 

yaptığı ülke 233.522 mt ile yıllık %13,3 artış kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı 177.006 

mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden İngiltere ve 115.777 mt ithalat yapan Irak 

takip etti. 
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Türkiye'nin bu yılın ilk dokuz ayında en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı 

yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır: 

 

 

Türkiye’nin Sıcak Rulo İthalatı Ocak-Eylül Döneminde %39,4 Arttı 

Steelorbis 

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

Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %33,8 ve Ağustos ayına göre %6,48 artışla 

422.674 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %197,5 ve aylık %6,1 artışla 426,52 milyon $ 

seviyesinde kaydedildi. 

 



 
 

 

 
  
 6 

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

2020 yılının aynı dönemine kıyasla %39,4 artarak 3,7 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu 

ithalatın değeri ise yıllık %239,9 artışla 2,97 milyar $ oldu. 

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık 

%78,3 artışla 1,51 milyon mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 791.590 mt 

sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti. 

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

ülkeler şunlardır: 
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Türkiye’de Sıcak Sac Fiyatları Düşük Talep Sebebiyle Düşmeye Devam 

Ediyor, Yassı İhracatı Sınırlı 

Steelorbis 

Türkiye’de sıcak sac fiyatları, düşük yerel ve uluslararası talep, kaplamalı segmentindeki 

cansız alımlar ve rekabetçi ithal sıcak sac tekliflerinin etkisiyle zayıflamaya devam etti. 

Ayrıca, Türkiye’den verilen sıcak sac ihracat teklifleri de, Avrupa’da oldukça sessiz devam 

eden ticaretin etkisiyle iç piyasa fiyatlarının altına düştü. 

Türkiye iç piyasasında, sıcak sac teklifleri geçtiğimiz hafta görülen 905-930$/mt fabrika 

çıkışı aralığına kıyasla 890-915$/mt fabrika çıkışı aralığına indi. Bazı üreticilerin 920$/mt 

fabrika çıkışı seviyesinden resmi teklif verdiği ancak bu tekliflerin kabul edilebilir 

bulunmadığı aktarılıyor. İhracat kanadında, mevcut kabul edilebilir seviye 870-890$/mt FOB 

olurken, SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, bazı üreticiler halen 900-910$/mt FOB 

aralığından teklif veriyor. AB’ye neredeyse hiç sıcak sac satışı yapılmadığı 

düşünüldüğünde, Türk satıcılar başka yerlere satış yapmaya çalışıyor. Yaklaşık 20.000 mt 

sıcak sac 880-885$/mt FOB’dan Mısır’a satıldı. Aynı pazara son verilen tekliflerin. 25-

28$/mt navlun ile birlikte 910$/mt CFR olduğu bildiriliyor. Bugün itibarıyla, Türk üreticilerin 

çoğunlukla Şubat sevkiyatlı olarak teklif verdiği, Ocak ayı için ise sınırlı tonajların 

bulanabileceği belirtiliyor. 

İthalat kanadında, Ukrayna’dan yapılan son bağlantılar küçük rulolar için haftalık 5$/mt 

düşüle 855$/mt CFR seviyesinde yer aldı. Üreticinin Aralık ayı üretimli satışlarını kapattığı 

ve Ocak ayı için olası seviyeleri değerlendirdiği aktartılıyor. Rusya’da Ocak üretimli olarak 

resmi bir teklif gelmezken, bir satıcı 880$/mt CFR’a yakın seviyeleri düşünüyor.Ayrıca, 

piyasa kaynaklarına göre, geçtiğimiz hafta, Avrupa’dan Türkiye’ye 875$/mt CFR’dan her biri 

20.000 mt iki kargo satıldı. Piyasa hala Asya çıkışlı teklifler olduğu ve Çin çıkışlı iki 

kargonun 835-840$/mt CFR’dan Ocak sevkiyatı olarak satıldığı söylentisi duyuluyor. Öte 

yandan, Hindistan çıkışlı sıcak sac için tüccarların gösterge fiyatları 870-880$/mt CFR 

seviyesinde yer alırken, Hint üreticilerin fiyat çok düşük olduğu için Türkiye’ye teklif vermeye 

yanaşmadığı belirtiliyor. 



 
 

 

 
  
 8 

AB Yerel Sıcak Sac Piyasasında Fiyatlar Sabit, Yükseliş Beklentileri Var 

Steelorbis 

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, yerel fiyat aralığının büyük ölçüde yatay seyrettiği AB 

sıcak sac piyasasında durum pek değişmedi. Kaynaklara göre, spot piyasada kabul 

görebilir fiyatlar 870-1.050€/mt fabrika çıkışı aralığında yer alıyor. Aralığın alt sınırı 

İtalya’da, üst sınırı ise Avrupa’nın kuzey bölgelerinde görüldü. İtalyan üreticiler Aralık ayı 

üretimli sıcak sacı aralığın alt sınırından teklif ederken, Ocak ayı üretimli sıcak sacı 900€/mt 

ve üzerindeki seviyelerden sunuyor. Bir kaynak, Aralık üretiminin düşük fiyatlarda yer 

almasının, otomotiv alıcılarının bazı siparişleri iptal etmesinden kaynaklandığını ifade etti. 

Öte yandan, Avrupa’nın kuzeyinde 1.000-1.050€/mt fabrika çıkışı aralığından fiyatlar da 

mevcut. 

Daha önce bildirildiği üzere, geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde piyasadaki genel öngörü, 

alım faaliyetleri sınırlı seyretse de, distribütörlerin yeniden stok alımı yapacağına yönelik 

beklentiler sayesinde yukarı yönlü. ABD ve AB arasında, Avrupa’dan yapılan çelik ithalatına 

uygulanan 232. Madde vergileri yerine kota sistemi uygulanmasına geçilmesi konusunda 

anlaşmaya varılmasının ardından, piyasa oyuncuları önümüzdeki aylarda Avrupa’nın yassı 

mamul çelik ihracatında artış bekliyor. Bu da, otomotiv sektöründen gelen talep eksikliğini 

telafi edecek ve yerel arzı düşürerek iç piyasada fiyatların yükselmesine yol açacak. 

Kaynaklar, fiyatların artan enerji maliyetleri ile lojistik zorluklarla da destekleneceğine ve 

üreticilerin kesinlikle 2022 yılının ilk çeyreğinde fiyatlarını yükseltmek isteyeceğine inanıyor. 

Öte yandan, Avrupa’ya çeşitli kaynaklardan gelen ithal sıcak sac teklifleri çoğunlukla yatay 

seyrederek (vergiler dahil) 860-900€/mt aralığında yer alıyor. Daha önce bildirildiği üzere, 

genel olarak alıcılar, uzun teslimat süreleri ve kotayı aşan tonajlar için vergi ödeme riski 

bulunması nedeniyle ithalat teklifleriyle ilgilenmiyor. 
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İtalya’da Sac Fiyat Artışı İvme Kaybetti 

Kallanish 

İtalya’da sac fiyatlarının, başarısız bir artış girişimi nedeniyle haftalık olarak düşüşte olduğu 

belirtiliyor. Üreticiler, sıcak haddelenmiş sac için fiyat vermezken, servis merkezleri ve 

haddecilerin bekle-gör tavrını sürdürdüğü kaydediliyor. Aynı zamanda, rekabetçi ithalat 

tekliflerinin, otomotiv sektöründen gelen siparişlerin azalmasıyla yurt içi fiyatların 

yükselmesini engellediği bildiriliyor. 

Yerli ürün için spot bağlantıların, fabrika çıkışı 850-920€/ton (972-1.052$/ton) seviyesinde 

kaldığı ve aralığın en yüksek noktasının sadece çok küçük hacimler için geçerli olduğu 

belirtiliyor. Bazı Avrupalı çelik üreticilerinin, servis merkezlerine fabrika çıkışı 920€/ton 

seviyesinde spot fiyat teklifleri verdikleri, ancak kaynakların, satıcıların daha büyük 

siparişler için İtalya'da 900-920€/ton seviyesini sürdüremeyeceklerine inandıkları 

kaydediliyor. 

Bu arada, Asya'da HRC tekliflerinin, Aralık ayı için cfr 840- 860€/ton aralığında yer aldığı 

ifade ediliyor. Bu arada, sıcak daldırma galvanizli sac ve soğuk haddelenmiş sac spot 

fiyatlarının, mevcut durumda küçük miktarlar için fabrika çıkışı 1.100-1.120€/ton aralığında 

seyrettiği ve daha büyük siparişler için fabrika çıkışı 1.060-1.090€/tona indiği kaydediliyor. 

 

ABD Pazarında Sac Fiyatları Düştü 

Kallanish 

ABD pazarında sac fiyatlarının düştüğü rapor ediliyor. Büyük üreticilerin fiyatları korumaya 

çalıştıkları, ancak, fiyatların düşmeye devam ettiği belirtiliyor. 

Haftalık sıcak haddelenmiş sac fiyat değerlendirmesinin, 1.800-1850$/short tona düştüğü 

kaydediliyor. Fiyatların, Eylül başındaki 1.970$/short tonluk yüksek seviyeye kıyasla 

gerilediği, öte yandan bir yıl önce, HRC fiyatının sadece 700$/st seviyesinde olduğu ifade 
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ediliyor. Soğuk haddelenmiş sac fiyatlarının ise 2.150- 2.200$/st aralığında sabit kaldığı 

bildiriliyor. 

En son Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Ekim ayı sıcak haddelenmiş sac ithalatının 

315.266 ton lisans başvurusu ile üç ayın en düşük seviyesinde olduğu ifade ediliyor. 

 

Çin’in Sıcak Sac Üretimi Ocak-Ekim Döneminde %5,8 Arttı 

Kaynak Steelorbis 

Çin’in sıcak sac üretimi, bu yılın Ocak-Ekim döneminde, yıllık %5,8 artışla 150,42 milyon mt 

seviyesinde yer aldı. Söz konusu artış, Ocak-Eylül döneminde kaydedilene kıyasla 2,2 puan 

daha yavaş oldu. 

Ekim ayında, ülkenin sıcak sac üretimi aylık %10,6 ve yıllık %15 düşüşle 12,67 milyon mt 

oldu. Söz konusu düşüş, Eylül ayında kaydedilene kıyasla 5,8 puan daha hızlı oldu. 

Söz konusu ayda, ortalama yerel sıcak sac fiyatları, vadeli çelik fiyatlarının gerilemesi 

nedeniyle aşağı yönlü hareket etti. 

Soğuk sac üretimi ise, Ocak-Ekim döneminde, yıllık %12,2 artışla 36,03 milyon mt 

seviyesinde yer aldı. Söz konusu artış, yılın ilk dokuz ayında kaydedilene kıyasla 2,2 puan 

daha yavaş oldu. 

Aynı ayda, soğuk sac üretimi aylık %0,25 ve yıllık %3 düşüşle 3,58 milyon mt seviyesinde 

yer aldı. 
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İÇDAŞ Önümüzdeki Yıl Yassı Yatırımına Başlamayı Planlıyor 

Steelorbis 

Türk çelik üreticisi İÇDAŞ, uzun mamul üretiminin yanı sıra, yassı üretimine de başlamayı 

planlıyor. Çanakkale’de yer alacak yeni tesisin yatırım sürecinin önümüzdeki yıl 

başlayacağı ve yatırımın tamamlanmasının üç yıl alacağı bildiriliyor. 350 milyon $ 

tutarındaki yatırımla birlikte İÇDAŞ’ın yassı üretim kapasitesi 3 milyon mt, uzun çelik de 

dahil toplam üretim kapasitesi ise 6 milyon mt olacak. 

İÇDAŞ’ın yeni yassı kapasitesiyle birlikte doğal olarak piyasada arz artacak. Ayrıca 

Türkiye’deki mevcut sıcak sac üreticilerinin de üretim kapasitelerini artırmaya yönelik 

yatırımları göz önüne alındığında piyasa doyum noktasını geçmiş olacak. Bir tüccar, “Bütün 

üreticilerin sıcak sac kapasitesini artırma planları var, bu tonajların satılması için hem güçlü 

bir iç piyasaya hem de sürdürülebilir ihracata ihtiyacımız var. Ayrıca, muhtemelen 

Türkiye’de sıcak sac ithalatı için alan daralacaktır,” şeklinde konuştu. Bazı piyasa 

kaynakları ise, çoğunlukla boru yapımında kullanılan sac kalitelerinin ithalatının 

etkileneceğini düşünüyor. 

 

Küresel Navlun Sert Düştü 

Dünya 

Küresel navlun bedelleri hem küresel talepte görülen yavaşlama hem de tedarik 

darboğazlarına yönelik bazı iyileşmelere bağlı olarak ekim ayında yüzde 50'nin üzerinde 

düştü. 2021'in sonunda sıkışmalar yaşansa da uzmanlar talebin mallardan hizmetlere 

kaymasıyla gelecek yıl navlunun daha da düşebileceği görüşünde. 

Küresel ticaretin yüzde 80’ini taşıyan denizcilik sektöründe ekim ayında görülen rekor 

navlun bedelleri hem ekonomilerdeki ötelenmiş talebin soluğunun kesilmeye başlaması 

hem de limanlarda görülen sıkışıklığın bir nebze gevşemesiyle birlikte son bir buçuk aydır 

hızlı bir düşüş trendine girdi. 
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Şirketler, yatırımcılar ve politika yapıcılar liman sıkışmaları, navlun bedelleri, çip darboğazı, 

enerji krizi gibi sorunlarla boğuşmaya devam ediyor olsa da küresel ticaretin önemli 

barometrelerinden biri olarak kabul edilen Baltık Kuru Yük Endeksi ekimde 2008’den bu 

yana en yüksek düzeyi gördükten sonra sadece bir ay içinde yüzde 50’nin üzerinde düşüş 

kaydetti. 7 Ekim itibariyle 5.650 düzeyi ile 13 yılın zirvesini gören kuru yük endeksi, 5 Kasım 

itibariyle 2.715 düzeyine kadar geriledi. Endeks 15 Kasım itibariyle 2759 düzeyinde. 

Uzmanlara göre bu düşüş tedarik darboğazlarında yaşanan sorunların bitmiş olmasından 

kaynaklanmıyor. Küresel ekonomide hükümetlerin verdiği desteklerle desteklenen talep 

kapasiteleri yormuş ve talebin coğrafi dengesizliği navlunu rekor düzeylere yükseltmişti. 

Şimdi ise desteklerle ve seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla tetiklenen bu ötelenmiş 

talepte bir momentum kaybı yaşanıyor ve Baltık Kuru Yük Endeksi’ndeki düşüşün ana 

nedeninin talepteki yavaşlama olduğu belirtiliyor. Çin’in kömür ithalatındaki düşüş ve kömür 

piyasasına yaptığı müdahaleler de endeksteki düşüşte etkili. Ayrıca tüm dünyada artan enfl 

asyon tüketicilerin harcamalarını azaltmasına yol açan bir diğer etken. 

“Boş gemi sayısı artışta” 

Oslo merkezli uluslararası gemi brokeri Fearnleys haftalık müşteri notunda özellikle 

panamax navlun bedellerindeki düşüşe atıfta bulunurak şu değerlendirmeyi yapıyor: “Tüm 

rotalarda navlun yeterli talep olmaması nedeniyle düşüş kaydediliyor. Her  

iki yarımkürede de boş gemi sayısı artıyor” Fearnleys notunda bu düşüşün çok yakında bir 

zemin bulacağını beklediklerini de aktarıyor. 

“Capesize’da navlun 2 yıla daha da düşecek” 

Navlun bedellerindeki düşüşün bir nedeni de limanlarda görülen sıkışmalarda izlenen 

iyileşme. Sektör Noel döneminde sıkışmalar yaşansa da orta ve uzun vadede sorunun 

kalıcı olmayacağına inanıyor olmalı ki en büyük kuru yük gemileri capesize’da 6 aylık 

sözleşemeler ile 2 yıllık sözleşmeler arasında çok ciddi bir fiyat farkı oluyor. 

Gemi brokeri Alibra Shipping Atlantik ve Pasifik Okyanusu rotalarında 6 ay vadeli capesize 

günlük ortalama kira bedeli sırasıyla 54.000 ve 52.500 dolar olduğunu aktarıyor. Ancak 
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Pasifik rotasında 12 ay vadede bu fiyat 36.000 dolara, iki yıl vadede ise 26 bin dolara kadar 

düşüyor. Alibra’nın Araştırma Direktörü Rebecca Galanopoulos “Bunun anlamı piyaza liman 

sıkışıklığının gelecek yıl da büyük bir sorun olacağını öngörmüyor” yorumunu yapıyor. 

RBC analisti Michael Tran ise Çin limanlarındaki sıkışmaların büyük bir kısmının 

çözüldüğünü ancak ABD’nin Batı yakasındaki Los Angeles/Long Beach konteyner 

limanında hala 222 bin TEU yükün beklemede olduğunu aktarıyor. 

DARBOĞAZLARDA GEVŞEME DEVAM EDECEK ÇÜNKÜ: 

“Tüketicilerin tercihi mallardan hizmetlere kayacak” 

UBS Global Wealth Management Başekonomisti Paul Donovan “Bugü dayanıklı tüketim 

mallarına yönelik talepte gördüğümüz düzey sürdürülebilir değil” diyor ve tüketicilerin bir 

süre sonra ürünlerden hizmetlere geçeceği görüşünde olduğunu aktarıyor. Jeff eries 

analistleri de aynı görüşte ve tedarik darboğazlarının 2021 sonuna doğru daha da 

yoğunlaşacağını, sonrasında ise talebin ürünlerden hizmetlere doğru bir kayma 

yaşayacağını tahmin ediyor. 

Stokların arz fazlasına dönüşmesi endişesi var XSTOKLAR bazı üreticilere göre talepteki 

düşüşle birlikte birden darboğazı bolluğa dönüştürebilir. Euro Bölgesi’nde sipariş/stok oranı 

son dönemlerde düşüşte ve üreticiler şimdiden arz fazlasıyla ortada kalmamak için frene 

basıyor. 
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Çip krizinde “en kötüsü geçmiş olabilir” 

ÇİP krizi otomotiv üretiminden IHS Markit tahminlerine göre 5 milyon adet düşürecek olsa 

da Toyota CEO’su Kazunari Kumakura “En kötüsü geçti” dedi. Varlık yönetimi yapan 

Capital Group ise ağustosta sektör bant durdurduğunda “Otomotiv çipini üretmek yaklaşık 

dört ay sürüyor. Yıl sonuna doğru durum biraz daha düzelir” değerlendirmesini yapmıştı. 

Malezyalı çip üreticileri çip sektöründe normalleşmenin iki ila üç yıl almasını bekliyor ancak 

çip satışları da hızla artışta. 

Çin’in ekonomik yavaşlaması 

Çin'in kömür, metal ve kağıt sektörüne yaptığı müdahelelerin normale dönmeye başlaması 

da darboğazların gevşemesine yardımcı olabilir. Çin’in ekonomik olarak yavaşlaması da 

yine küresel tedarik zincirlerini nispeten hafifl etecek bir durum. 

COVID-19’u kontrol edemezsek aynı sorunlar dalga dalga tekrar gelecek 

COVID-19 aşılarının Malezya ve Tayvan gibi çip tedarikçisi ülkelerde ve küresel imalat 

sektörünün zincirinde önemli bir rolü olan ekonomilerde yaygınlaşması da yine imalattaki 

kesintilerin azalacağı şeklinde yorumlanıyor. Öte yandan pandemiyle mücadele hala kritik 

öneme sahip. Natixis portföy stratejisti Jack Janasiewicz tedarik zinciri sorunları konusunda 

iyimser “ancak COVID-19 kontrol altına alındığı sürece.” Janasiewicz “Eğer COVID-19’u 

kontrol altına alamazsak tekrar tekrar aynı sorunlarla boğuşacağız ve sorunlar dalgalar 

halinde geri gelecek” diyor. 

 

İhracatçıların Alacakları Blockchain İle Korunacak 

Dünya 

Avrupa'dan 14 ülkenin 18 bankasının yer aldığı we.trade oluşumuna katılan Akbank, 

ihracatçıların alacaklarını blockchain teknolojisi ile garanti altına alacak. Bu platform ile 

ihracatçıların ve ithalatçıların akıllı sözleşmeler ile güvenilir dijital bir ortamda ticaret 

yapmalarına imkan sağlanacak. 
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Başta ihracatçılar olmak üzere, dış ticaret faaliyeti gösteren işletmelere yeni hizmetler 

sunan Akbank, “Dış Ticarette Geleceğin Trendleri” başlığıyla panel düzenledi. Panelde, 

2021 yılının dünya ve Türkiye ekonomisi üzerine etkileri, dış ticaret alanındaki  

gelişmeleri, fırsatları ve Akbank’ın dış ticarette teknoloji ve sürdürülebilirlikle ilgili yeni 

hizmetleri konuşuldu. Açılış konuşmasını Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil’in yaptığı 

DÜNYA Gazetesi (NBE) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde 

düzenlenen panele; Akbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal, Akbank Baş 

Ekonomisti Fatma Melek, DÜNYA Gazetesi Yazarı Bader Arslan ve we.trade Satış -

Direktörü Gilbert Cordier katıldılar. Panelde, 14 ülkeden 18 bankanın yer aldığı we.trade 

konsorsiyumuna katılan Akbank tarafından ihracatçılara sağlanacak desteklerle ilgili bilgiler 

verildi. Bu platform ile ihracatçıların ve ithalatçıların akıllı sözleşmeler ile güvenilir dijital bir 

ortamda ticaret yapmalarına imkan sağlanacak. 

İhracatın büyümesine destek olacak 

Hem dünya hem de Türkiye’de dış ticaretin büyük kısmının açık hesap ticaretine 

dayandığını belirten Akbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal, şu açıklamalarda 

bulundu: “Geleneksel dış ticaret yöntemlerinin yanı sıra, müşterilerimizin uluslararası 

pazarlarda rekabet güçlerini artıracak blockchain teknolojisi ile desteklenen finansman 

ürünlerini we.trade platformu aracılığı ile sunmayı hedefl iyoruz. Platformda başlatılan 

işlemlerin uçtan uca izlenebilmesine imkân sağlayan, müşterilerimize yeni deneyimler 

kazandırabilecek ürünleri sunacağız. Ayrıca we.trade platformu ile tahsilat konusunda risk 

endişesi olan ihracatçıların önünü açarak ihracatın büyümesine destek olacağımıza 

inanıyoruz. Sürdürülebilirlik bakış açısına sahip dış ticaret müşterilerimiz için de Türkiye’de 

bir ilki gerçekleştirerek ‘Yeşil Dış Ticaret Paketi’ni hayata geçirdik. Avantajlı dış ticaret 

tarifesi, uygun muhabir banka masrafı, avantajlı akreditif fiyatlamalarından leasinge kadar 

pek çok avantaj sunan paketimiz ile doğaya ve dış ticaret müşterilerine destek olmayı 

sürdürüyoruz. Müşterilerimizi ‘yeşil’ olmaya davet ediyoruz.” 

Avrupa’nın ötesine açılacak 
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we.trade’in alıcı ve satıcının aynı ortamda buluştuğu bir B2B platformu olduğunu dile 

getiren we.trade Satış Müdürü Gilbert Cordier, “2017 yılında kurulduk ve 2019 yılından beri 

canlı ortamda işlem yapıyoruz. Alıcı ve satıcının işlemlerini güvenli dijital bir ortamda 

tamamlanmasına imkan sağlıyoruz. Platformda faaliyet gösteren 400’ün üzerinde 

müşterimiz var. Bugüne kadar neredeyse 2000 civarında işlem yaptık. Ana amacımız, 

henüz mevcut olmadığımız Avrupa’nın geri kalan bölgelerinde genişlemeyi sağlamak. 

EBRD bankalarından NBG ve TBC bank testleri tamamladılar. Diğer EBRD bankaları, 

Afrika bankaları, Ortadoğu’daki bankalar ve Asya Pasifik bankaları ile görüşmelerimiz 

devam ediyor” dedi. 

Rusya, Körfez ve Baltık ülkeleri ithalatı artıracak 

Gelişmiş ülkelerin, küresel tedarik zincirlerini güvenceye almak istedikleri için Türkiye gibi 

ülkelerin pozisyonunun güçlendiğinin altını çizen DÜNYA Gazetesi Yazarı Dr. Bader Arslan, 

şöyle devam etti: “Türkiye coğrafi avantajı ile ön plana çıkıyor. Siparişler önümüzdeki yıl da 

devam edecek. Fırsatı değerlendirmek ve sürdürülebilir hale getirmek için ihracatçıların 

üretim kapasitelerini artırmaya, mevcut trendleri takip etmeye, pazar çeşitliliğini sağlamaya 

ve dijitalleşmeye önem vermeleri gerekiyor. Petrol ve doğalgaz üreten ülkelerin 

yatırımlarının artırması bekleniyor. Bu ülkelerde kamu ve altyapı yatırımlarında canlanma 

görebiliriz. Rusya, Körfez ve Baltık ülkelerinin normalin üzerinde ithalat yapması 

öngörülüyor. İhracatçılarımız, bu pazarlara odaklanabilirler.” 

Arz-talep dengesizliği kısa vadede bitmeyecek 

Türkiye için, ticaret ortaklarındaki güçlü toparlanma ile 2022 yılında da dış talebin devam 

edeceğini beklediklerini söyleyen Akbank Baş Ekonomisti Fatma Melek, küresel mal 

piyasasında devam eden arz sıkıntılarının da büyümeye ilişkin belirsizlik oluşturduğunu 

belirtti. Global talebin güçlü seyrettiğine vurgu yapan Melek, şu değerlendirmelerde 

bulundu: “Türkiye, gelen taleplerin etkisiyle ihracatta pozitif seyrediyor. İhracatta yükselişle 

birlikte cari açığın daha makul seviyelerde seyredeceğini tahmin ediyoruz. Küresel ölçekte 

ise birikmiş talepler var, üzerine yeni siparişler ekleniyor. Alışveriş sezonu da başlıyor. Arz 

kısıntısı nedeniyle mal stoklama eğilimi de artıyor. Yeni kapasite yatırımları zaman alıyor. 
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Enerji, hammadde ve taşımacılık fiyatlarındaki artış süreci olumsuz etkiliyor. Arz-talep 

dengesizliği var. Bu görünümün kısa vadede iyileşmesi beklenmemeli. Yarı iletken çip 

sorunu derinleşti. Bunda, açılmalarda birlikte, arz talep dengesizliğinin yanı sıra iklim 

değişikliği de fiyatlarda etkili oldu. Sürdürülebilir ve çevreci üretim ön plana çıkıyor. Yarı 

iletken çip gerektiren birçok üretim faaliyeti yetersiz çip üretiminden etkilendi, başta 

otomotiv olmak üzere. Önümüzdeki dönem başta ABD olmak üzere bu alana sermaye 

yatırımları artacak.” 

 

Otomotiv Sipariş İptalleri, Arcelormittal Europe Sevkiyatlarını Vurdu 

Kallanish 

ArcelorMittal Europe’un, otomotiv sektöründen gelen siparişlerin geç iptalleri ve zayıf talep 

nedeniyle çelik sevkiyatlarının üçüncü çeyrekte yıllık bazda %8 ve çeyreklik %9 azalışla 

7.55 milyon tona gerilediği belirtiliyor. Ayrıca, Temmuz ayında yaşanan şiddetli sellere bağlı 

lojistik kısıtlamaların da sevkiyatları engellediği kaydediliyor. 

Ham çelik üretiminin önceki yıla göre %15 artışla 9.1 milyon ton seviyesinde olduğu, ancak 

söz konusu üretimin, bir önceki çeyreğe göre %3 azalış gösterdiği ifade ediliyor. Satışların, 

yıllık bazda %60 ve bir önceki çeyreğe göre %5 artışla 11.2 milyar dolara yükseldiği ve 

işletme gelirinin, bir önceki yılki 341 milyon dolar zarara ve ikinci çeyrekteki %60 artışa 

kıyasla 1.9 milyar dolar olduğu bildiriliyor. Ortalama satış fiyatının, ikinci çeyrekteki 948$/ton 

seviyesine ve bir yıl önceki 651$/tona kıyasla 1.098$/ton seviyesinde olduğu vurgulanıyor. 

Eylül ayına kadarki dokuz ayda çelik sevkiyatları %2 artışla 24.86 milyon tona yükselirken, 

ham çelik üretiminin %13 artışla 28.17 milyon tona çıktığı aktarılıyor. Satışların, değer 

bazında %73 artışla 31.26 milyar dolar seviyesine yükseldiği ve işletme gelirinin, geçtiğimiz 

yılın aynı döneminde kaydedilen 995 milyon dolarlık zarara kıyasla 3.79 milyar dolar olduğu 

belirtiliyor. 

Güçlü çelik fiyatlarının, ArcelorMittal'in üçüncü çeyrekte 2008'den bu yana en yüksek 

konsolide net gelirini ve en düşük net borcunu kaydetmesine yardımcı olduğu, ancak çelik 
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sevkiyatlarının yıllık %17 ve bir önceki çeyreğe göre %9 düşüşle 14.6 milyon tona gerilediği 

ifade ediliyor. 

 

Çelik Dış Ticaret Derneği Toplantısında Hammadde Piyasaları ve ABD-AB 

Anlaşmasının Etkileri Konuşuldu 

Steelorbis 

Çelik Dış Ticaret Derneği’nin 16 Kasım tarihinde online olarak gerçekleştirdiği Söz Sizde – 

Çelik Sohbetleri toplantısında hammadde piyasasındaki son durum, Uzak Doğu pazarı ve 

ABD-AB anlaşmasının olası etkileri tartışıldı. 

Dernek Başkanı Namık Ekinci’nin açılış konuşmasının ardından, demir cevheri fiyatlarının 

bu yılı 89$’da kapatmasını beklediğini söyleyen Demir Cevheri Danışmanı Ali Uçar, Çin’in 

stok seviyeleri, Çin piyasasındaki yavaşlama ve demir cevheri arzına bağlı olarak 2022 

yılında fiyatların ortalama 85$ seviyesinde yer alacağını tahmin ediyor. 

Çin üretim ve ihracatını azaltma politikası uyguladığından, Güneydoğu Asya’daki talebin 

Rusya ve Hindistan’a dönmesi, bu pazarlardaki talebin de Türkiye tarafından 

karşılanmasının beklendiğini ifade eden CIEC Orta Doğu Genel Müdürü Hüseyin Ocakçı, 

beklenenin aksine, Çin iç piyasasında talebin emlak sektöründe görülen sıkıntılar nedeniyle 

%35 oranında düşmesiyle ülkenin ihracata yöneldiğini belirtti. Ocakçı, söz konusu 

politikasını değiştirirse Çin’in ihracat pazarlarında görülebileceğini ifade etti. Çin’in yüksek 

stok seviyeleri nedeniyle geçici olarak ihracat yapmaya devam edebileceğini söyleyen Ege 

Çelik’ten Mete Bülent Adalı ise, Çin ihracat satışlarına devam ederse bu durumun Türkiye 

açısından iyi olmayacağını ifade etti. 

AB’de hurda ihracatının yasaklanacağına yönelik söylentilerle ilgili olarak Metkim Metal 

Limited Kurucu Ortağı Osman Türeyyen, ihracata yasak gelmesinin zor olduğunu, bunun 

yerine ek önlemler uygulanacağını ifade etti. Söz konusu ek önlemler ve Avrupa’da artan 

elektrik ark ocağı tesisi yatırımlarıyla yükselen hurda kullanım oranı nedeniyle özellikle 

kaliteli hurda olmak üzere AB’nin hurda ihracatında düşüş bekleyen Türeyyen, hurda 
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bulunabilirliğinin azaldığını belirtti. Osman Türeyyen, Türkiye’nin hurda işleme tesislerinin 

sayısını ve doğrudan indirgenmiş demir ile sıcak briketlenmiş demir gibi alternatif 

hammadde kullanımını artırması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin AB, Rusya ve İngiltere’den 

ithal ettiği hurda tonajlarının düşeceğini ifade eden Metkim Metal Kurucu Ortağı, 

Venezuela’dan hurda alımlarının başladığını söyledi ve “Alternatif hurda kaynaklarını yavaş 

yavaş Türkiye’ye çekmemiz lazım,” diye ekledi. Türeyyen, yaklaşık 500$/mt seviyesinde yer 

alan hurda fiyatlarının çok kısa vadeli olmak üzere düşebileceğini ifade etti.   

Avrupa’nın kota önlemleri kaldırılmadığı sürece %25 oranında vergi ödemezse Avrupalı 

üreticilerin dışardan ürün alma şansının kalmayacağını söyleyen Tata International Limited 

Ticaret Müdürü Kutay Ulku, ABD-AB arasında 232. Madde önlemlerine yönelik anlaşma 

yapıldığı için Avrupa’dan ABD’ye çelik satışlarının artacağı, bunun sonucunda da 

Avrupa’daki çelik talebinin Türkiye tarafından karşılanacağı düşüncesinin yanlış olduğunu 

belirtti ve Türkiye’nin kotalar sona erene kadar avantajı olduğunu düşünmediğini ifade etti. 

Tata International Ticaret Müdürü, Çin yılbaşına kadar piyasaların sakin kalacağını, stoklar 

erirse piyasanın normale dönmeye başlayacağını belirtti. 

Türkiye’nin yassı mamul segmentinde ihracat yapması gerektiğini söyleyen Borçelik Genel 

Müdürü Kerem Çakır, açıkta kalmamak için ABD ve AB ile olan ikili ilişkilerimizi iyileştirip 

anlaşma yapmamız gerektiğini ifade etti. 

 

 

 

 

 

 

 

 


