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Türkiye İthal Hurda Piyasasında Beklentiler Değişti, AB Çıkışlı Hurda 

Fiyatları Düşüşte  

Steelorbis 

Türkiye ithal hurda piyasasında beklentiler, 28 Ekim tarihinde başlayan tatilin ardından 

değişirken, Türkiye, düşük fiyattan AB ve ABD çıkışlı olarak iki hurda kargosu satın aldı. 

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Marmara’da yer alan bir üretici, İngiltere çıkışlı HMS I/II 

80:20 kalite hurdayı, Kasım sonu sevkiyatlı olmak üzere 489$/mt CFR seviyesinden satın 

aldı. Söz konusu bağlantıdan önce, Avrupa çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatlarının 

494-495$/mt CFR Türkiye aralığında yer aldığı tahmin ediliyordu. 

Bir başka Marmara merkezli üretici ise ABD- Porto Riko çıkışlı 12.000 mt HMS I/II 80:20 

kalite hurdayı 494$/mt CFR, 10.000 mt değirmen hurdasını ise 514$/mt CFR’dan aldı. Bu 

seviye de yine daha önce ABD’den yapılan bağlantı seviyesi olan 502-503$/mt CFR’ın 

altında yer alıyor. 

Piyasa kaynakları, SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, Türkiye ithal hurda piyasasına yönelik 

beklentilerin, kısa sürede değiştiğini belirtti. 28 Ekim tarihinde başlayan tatil öncesinde, 

beklentilerin daha olumlu olduğu ancak Çin’in olumsuz sinyaller vermesi beraberinde 

navlun endekslerinde gözlenen gerilemeye bağlı olarak fiyatların aşağı yönlü revize edilme 

ihtimalinin arttığı öğrenildi. Piyasa kaynaklarından biri, “Söz konusu olumsuz sinyaller, 

belirsizlik yaratıyor. Bu nedenle, hem alıcılar hem de satıcılar temkinli yaklaşımlarını 

sürdürüyor,” dedi. Öte yandan, endekslerde kaydedilen düşüşlere rağmen navlun 

oranlarının aynı hızda düşüş göstermemesi; bazı satıcıların belirttiğine göre yalnızca 2-

3$/mt gerilemesi dikkatlerden kaçmıyor. Çin’in, üretimine kısıtlama getirmesi sonucunda 

sertçe düşen demir cevheri fiyatları şu an Singapur Vadeli İşlemler Borsası’nda 100$/mt’un 

altında yer alıyor. 

Bununla birlikte, Türkiye’de sanayi abonelerinin doğal gaz tarifelerine yapılan %48’lik zamla 

birlikte soru işaretleri daha da arttı. Enerji maliyetlerindeki artış, Türk üreticilerin, halihazırda 

yaklaşık 230-240$/mt olan inşaat demiri ve hurda fiyatları arasındaki farkı artırması 
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gerektiği anlamına geliyor. Piyasa kaynakları, “Bu durum, önümüzdeki dönemde, Türk 

üreticilerin, nihai mamul fiyatlarını artırmaya çalışırken, hurda fiyatları üzerinde baskı 

kurmasına yol açabilir, ancak ihracat yapılamazsa bu durum, kapasite kullanım oranlarında 

düşüşe sebep olabilir,” şeklinde konuştu. Şimdilik, deep sea hurda fiyatlarının düşmesi 

amacıyla kurulan baskı piyasada bulunabilirliğin az olması nedeniyle sınırlı kalıyor. Bir 

başka piyasa kaynağı ise, “Kış yaklaşıyor ve Aralık ayının sonu ile Ocak ayının başı 

arasında tatile girilecek. Söz konusu durum, hurda piyasasında, arz ile talep arasındaki 

dengenin kurulmasına yardımcı olabilir,” dedi. 

ABD ve AB, 232. Madde vergilerini kota ile değiştirme konusunda anlaşmaya varmış olsa 

da, piyasa oyuncuları, taraflardan detaylı bir açıklama gelmesini bekliyor. ABD ile AB’nin 

planları hakkında daha fazla ayrıntı paylaşılmazken, piyasa oyuncuları, önümüzdeki 

dönemde, AB’nin, ABD’ye yassı mamul satabilmesi halinde, ABD’de yassı mamul 

fiyatlarının düşeceğini ve bu nedenle, pik demir ile birinci kalite hurda fiyatlarının 

gevşeyebileceğini düşünüyor. Tüm tarafların yakından gözlemlediği söz konusu meseleye 

ilişkin net bir tahminde bulunmak için henüz çok erken. 
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Demir Cevheri Fiyatlarında Sert Düşüş 

Bloomberght 

Singapur'da demir cevheri vadelileri Çin'den gelen sinyallerin etkisiyle 100 dolar seviyesinin 

altını test etti. 

Demir cevheri vadeli kontratları, Çin’de çelik üretiminin geçen ay düştüğüne ilişkin 

beklentilere bağlı olarak kayıplarını sürdürdü ve 100 doların altını gördü. 

Singapur piyasasında fiyatlar, dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin’in yıllık üretim 

hacimlerini kısıtlamaya yönelik çabalarını artırması ile birlikte düşüşünü beşinci güne taşıdı. 

Bu hareketle birlikte, Çin limanlarındaki demir cevheri stokları, yavaşlayan talebin bir işareti 

olarak, Nisan 2019’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. 

Araştırma şirketi Mysteel’in 247 maden eritme ocağı ve 71 elektrikli ark ocağına 

dayandırdığı bir ankete göre, Çin’de günlük ham çelik üretimi Ekim ayının son 10 gününde 

Mart 2020’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. 

Mysteel, yerel yönetimlerden üretimi azaltma konusunda sık sık talepler gelirken, düşük 

çelik talebi ve gevşeyen fiyatların üretici şirketlerin üretim isteğini azalttığını vurguladı. 

Çin Demir ve Çelik Birliği, daha önce yaptığı açıklamada, çelik üretimin Ekim ayının 

başında ve ortasında düştüğünü kaydetmişti. Demir cevheri vadelileri Singapur piyasasında 

yüzde 7,2 düşerek ton başına 93,05 dolara indi. Dalian piyasasında fiyatlar günlük alt limite 

geriledi. 

 

Demir Cevheri, Talebin Daha Güçlü Olması Ve Fiyatların Artmasıyla 

Birlikte Toparlandı  

Metal Expert 

Demir cevheri fiyatlarının, beş günlük keskin düşüşün ardından, Çarşamba günü bir nebze 

toparlanma kaydettiği gözleniyor. Hammaddenin, deniz yolu taşımacılığı piyasasındaki 
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yüksek alım aktivitesi ve çelik fiyatlarındaki iyileşme ile desteklendiği, ancak uzun vadeli 

görünümün olumsuz olduğu ifade ediliyor. 

Avustralya çıkışlı %62 tenörlü toz cevherin, Dalian Emtia Borsası’nda (DCE), bir önceki 

günün Ocak ayı anlaşmalarında on dokuz ayın en düşük seviyesinden, 24 RMB/ton 

seviyesinde (3,7$/ton) toparlanmasının ardından, 2.75$/ton daha artarak cfr 98.75$/ton 

seviyesine yükseldiği, denizyolu piyasasındaki ve limanlardaki talebin daha da 

güçlendirilmesinin, satıcıların daha yüksek seviyede anlaşmalar imzalamasına olanak 

tanıdığı ifade ediliyor. 

Salı günkü toparlanmanın ardından, platformlardaki ticaret hacminin artmaya devam ettiği, 

günlük bazda 70.000 ton artarak, 3 Kasım'da 470.000 ton seviyesine ulaştığı gözleniyor. 

Çelik üretim merkezleri Tangshan ve Handan dahil olmak üzere, Hebei eyaletinde devam 

eden üretim kesintilerine ve kısa vadede zayıf talep beklentilerine rağmen, ticaretin olumlu 

yönde ilerlediği bildiriliyor. Bir ticaret kaynağının "Son derece dalgalı bir piyasada üreticiler, 

en son, haftalar önce görülen cfr 100$/tonun altındaki fiyat seviyelerinden sipariş vermek 

için acele ediyor" açıklamasında bulunduğu açıklanıyor. Fiyatların günlük bazda 5-20 

RMB/ton (0,8- 3,1$/ton) artmasıyla birlikte limanlardan yapılan alımların da arttığı belirtiliyor. 

Bir piyasa katılımcısı, daha önce olduğu gibi, limanlardaki çoğu alışverişin düşük kaliteli 

malzeme, yani %56.7 tenörlü toz cevher için yapıldığını belirtiyor. 

Çelik ürünleri fiyatlarının, demir cevheri fiyatlarını da desteklediği, inşaat demiri vadeli 

işlemlerinin, 155 RMB/ton (24.2$/ton) seviyesine yükseldiği, Çin hükümetinin enerji 

santrallerine kömür fiyatlarında daha fazla düşüş beklememeleri gerektiğini söylemesinin 

ardından, yükselen koklaşabilir taş kömürü vadeli işlemlerinde, günlük bazda %12'lik bir 

toparlanma kaydedildiği ifade ediliyor. 

Yine de, demir cevheri piyasasındaki tahminlerin, yetersiz olduğu gözleniyor. Bloomberg 

tarafından aktarılan Orient Futures analisti Xu Huimin, “Azalan talepten yola çıkarak, demir 

cevheri talebinin dördüncü çeyrekte en az %20 oranında düşme olasılığı artıyor" 

açıklamasında bulundu. 
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BDT Sıcak Haddelenmiş Sac İhracat Piyasası Sakin, Fiyatlar Nispeten 

Sabit 

Kallanish 

BDT’nin HRC ihracat faaliyetlerinin Ekim ayı sonunda genel olarak zayıf seyrettiği 

belirtiliyor. Bazı üreticilerin satışlarını tamamladığı ve birçoğunun Aralık sevkiyatı için sipariş 

alımlarını çoktan kapattığı ifade ediliyor. Ayrıca büyüyen pazarda ertelenen alımlar 

sonucunda, Rusya'da iç piyasada yetersiz stokların belirli bir fiyat istikrarı ile üreticileri 

desteklediği belirtiliyor. 

Ukrayna'dan gelen son HRC tekliflerinin, geçen haftaki seviyelere paralel olarak cfr Türkiye 

890-900 $/ton (fob Karadeniz 860-870 $/ton) seviyesinde olduğu, Güney Avrupa bölgesi 

için ihraç fiyatlarının anti-dampimg vergisi de dâhil cfr 820-830 €/ton (fob Karadeniz 845 

$/ton) olduğu aktarılıyor. 

Karadeniz bölgesinde faaliyet gösteren Rus tedarikçilerin, Aralık ayı sevkiyatlı ürünlerin 

satışları tamamlandığı için pazar dışında kaldıkları belirtiliyor. HRC fiyatlarının hafta 

boyunca sabit kalarak fob 860-870 $/ton seviyesinde bulunduğu kaydediliyor. 

Baltık Denizi'nden ürün sevk eden Severstal’in, büyük rulolar için HRC fiyatlarını fob 980-

1.000 $/ton ve küçük rulolar için fob 910-950 $/ton seviyesinde tuttuğu bildiriliyor. Kasım ayı 

sevkiyatı için ürünlerin tükendiği ve tedarikçinin Aralık ayı sevkiyatı yapılacak olan ürünlerin 

ticaretini yapmak için acelesinin olmadığı aktarılıyor. Rusya'da artan talebin, alıcıları daha 

aktif stok yapmaya sevk ettiği ve bunun ihracat hacminin düşmesinin nedenlerinden biri 

olduğu ifade ediliyor. 
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Türkiye’de İthal Sıcak Sac Teklifleri Kademeli Olarak Artıyor 

Steelorbis 

Türkiye ithal sıcak sac piyasasında, fiyatların yüksek seyrettiği ve ithalat tonajının sınırlı 

olduğu göz önünde bulundurulduğunda, BDT çıkışlı sıcak sac teklifleri, Ekim ayının 

sonundan bu yana artış gösterdi. Yerel satışlar, alıcıların, aktif bir şekilde stok alımı 

yapmadan önce hurda piyasasındaki gelişmeleri beklemeyi tercih etmesine bağlı olarak 

zayıf seyretti. 

Ukraynalı Metinvest’in teklifleri haftalık yaklaşık 10-15$/mt artışla 910-920$/mt CFR 

aralığına yükselse de şu an için söz konusu fiyat seviyesinin alt sınırının kabul gördüğü 

öğrenildi. Piyasa kaynakları, Rus MMK’nın, Ekim ayının sonunda, Aralık ayı üretimli 30.000-

40.000 mt sıcak sacı Türkiye’ye 900$/mt CFR seviyesinden sattığını bildirdi. Bir başka Rus 

üretici NLMK’nın Aralık ayı üretimli fiyatlarının 920-930$/mt CFR aralığında yer alması 

bekleniyor. Ayrıca,  Hindistan çıkışlı sıcak sac tekliflerinin 915$/mt CFR’da bulunduğu 

belirtildi. Bazı piyasa kaynakları, Slovakya’dan 900$/mt CFR’ın altındaki bir seviyeden sıcak 

sac bağlantısı gerçekleştirildiğini dile getirse de söz konusu bağlantıya ilişkin ayrıntılı bilgi 

paylaşılmadı. 

Türkiye’de yerel sıcak sac teklifleri, alt sınırdan 10$/mt artışla Ocak ayı teslimatlı olmak 

üzere 930-940$/mt fabrika çıkışı aralığında bulunuyor. Alıcılar, 5-10$/mt’luk indirimlerin 

yapılabileceğini düşünüyor. 

 

Çin Çıkışlı Sıcak Sac Fiyatlarının Düşmesi Asya Slab Piyasasındaki 

Belirsizliği Artırdı  

Steelorbis 

Asya’da ithal slab fiyatları geçtiğimiz hafta küçük değişiklikler gösterdi, ancak müşteriler bu 

haftanın başında Çin sıcak sac piyasasında görülen gerileme nedeniyle fiyatlarda yeni bir 

düşüş talep ediyor. 
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Gerçekleşen en son bağlantıya göre, Rusya çıkışlı yüksek kalite slab Güneydoğu Asya’ya 

735-740$/mt CFR aralığından satıldı. 

ASEAN çıkışlı slabın Endonezya’ya 760$/mt CFR seviyesinden satıldığı duyuldu, ancak bu 

bağlantı henüz teyit edilmedi. Piyasa kaynakları, bu seviyenin mevcut koşullar için çok 

yüksek olduğunu düşünüyor. Güneydoğu Asyalı bir kaynak, “[Asyalı müşteriler ve bazı 

satıcılarla görüşmeler yapan alıcılar tarafından talep edilen] yeni seviyenin 700-720$/mt 

CFR aralığında yer aldığını duyduk,” dedi. 

Şu anda, önde gelen birçok satıcı Aralık üretimli slab satışlarını tamamladığından 

müşterilere düşük fiyattan teklif vermeye hazır değil, yalnızca İran çıkışlı slab satışı yapan 

tedarikçiler Çin’den talep gelmediğinden düşük seviyelerden teklif veriyor. 

Çin, dün yerel yassı mamul fiyatlarındaki keskin düşüşü göz önüne alarak slab ithalatından 

kaçınıyor. Bu haftanın ilk iki gününde Çin’de ortalama yerel sıcak sac fiyatları 280 RMB/mt 

(44$/mt) düştü. 

Asyalı bir slab ithalatçısı, “Kış ayları yaklaşıyor, yağışlar başladı ve önümüzdeki ay tatil var. 

Piyasa şu anda çok değişken,” dedi. 

Piyasa oyuncuları slab fiyatları konusunda karar vermeden önce Çin’deki gelişmeleri takip 

etmeyi tercih ediyor. Bugün Çin’de yerel sıcak sac fiyatları 75 RMB/mt (12$/mt) artış 

gösterdi. Bir slab satıcısı, “Şu anda teklif vermiyoruz. Çin’deki eğilim ve sıcak sacın 

durumunun ne olacağını bekliyoruz,” dedi. SteelOrbis’in Güneydoğu Asya’da ithal slab için 

referans fiyatları haftalık bazda yatay seyrederek 730-740$/mt CFR aralığında yer alıyor. 

 

Severstal Aralık Ayı Üretimli Sıcak Sac Satışlarına Başladı, Fiyatlar Arttı 

 Steelorbis 

Rusya’nın başlıca sıcak sac ihracatçılarından Severstal, Aralık ayı üretimli sıcak sac 

satışlarına başladı. Fiyatlarını, Ekim ayının ortasına kıyasla artıran tedarikçi, özellikle Kuzey 

Avrupa olmak üzere çoğunlukla AB’ye satış yapmayı hedefliyor. 
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Severstal’ın büyük rulo teklifleri 980-1.000/mt FOB ve küçük rulo teklifleri 910-950$/mt FOB 

aralıklarında yer alıyor. Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, tekliflerin Güney Avrupa için 

en az 40$/mt, Kuzey Avrupa için 10-30$/mt arttığı gözlendi. Kuzey Avrupalı alıcıların, büyük 

ruloyu, söz konusu fiyat seviyelerinden satın almasıyla birlikte tedarikçi, aynı rotaya 

yapılacak satışlara yoğunlaşmayı planlıyor. Aralık ayı üretimli olarak, dış piyasalara, Kasım 

ayı üretimli olarak ayrılan yaklaşık 130.000 mt’a kıyasla yaklaşık 100.000 mt sıcak sac 

satılması bekleniyor. Rusya iç piyasasının olumlu seyri nedeniyle ihracat tonajları sınırlı. 

Piyasa kaynakları, Rusya’da yerel yassı mamul talebinin hızlıca artması nedeniyle 

üreticilerin, fiyatlarını önemli ölçüde yükselttiğini belirtti. Sıcak sac fiyatları, geçtiğimiz iki 

haftalık süre içerisinde, en az 43$/mt artışla şu an 856-880$/mt CPT (74.000-76.000 

RUB/mt) aralığında yer alıyor. Üreticilerden biri, konuya ilişkin, “Sadece ticari sıcak sac 

satışları artmadı, biz de kendi üretimimizde kullandığımız sıcak sac tüketimini artırdık,” dedi. 

 

Dahilde İşleme Kapamalarına İlave Süre Verilecek 

TİM 

05.11.2021 tarihli Resmi Gazete’de Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

(İhracat: 2021/10) yer aldı. 

Tebliğ ile Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin geçici 36. maddesine yeni bir 

fıkra eklendi. 

Eklenen fıkra şu şekilde: “Dünya genelinde yaşanan yeni koronavirüs (Covid 19) salgını 

nedeniyle, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı 

henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt 

hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş 

olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, 31/12/2021 tarihine kadar (bu 
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tarih dahil) Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü 

tarihten itibaren iki ayı geçmemek üzere ilave süre verilir.” 

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211105-10.htm adresinden erişim 

sağlanmaktadır. 

 

ABD ve İngiltere, Çelik Ticareti Konularında Görüşmelere Başladı 

Metal Expert 

ABD-AB çelik ithalat gümrük tarifeleri anlaşmasının ardından, Birleşik Krallık'taki çelik 

üreticilerinin kendilerini AB emsallerine göre dezavantajlı bir konumda buldukları bildiriliyor. 

ABD Ticaret Bakanlığı (DOC) ve İngiliz Hükümeti’nin, İngiltere için benzer eylemlerin 

olasılığı konusunda müzakerelere başladığı gözleniyor. 

Ekim ayının sonunda, ABD ve AB’nin, %25'lik çelik ithalat gümrük tarifesinin yıllık 3,3 

milyon ton kota ile değiştirmeyi kabul ettiği bildiriliyor. ABD'de ithalat vergisiyle hala karşı 

karşıya kalacak olan İngiliz çelik ürünlerinin, AB çeliğine karşı daha az rekabetçi hale 

geleceği anlaşılıyor. Bu durumda, İngiliz Hükümetinin de Biden yönetimiyle benzer bir 

anlaşmaya varmayı düşündüğü belirtiliyor. DOC, Pazar günü yaptığı açıklamada, Bölüm 

232 önlemlerinin askıya alınmasıyla sonuçlanabilecek çelik ve alüminyumla ilgili, ikili ve çok 

yönlü ticaret konularında İngiltere ile istişarelere başladığını duyuruyor. 

İngiltere’nin müzakerelerin başlamasını memnuniyetle karşıladığı, İngiltere Dışişleri 

Bakanlığı sözcüsü, "ABD'nin bu sorunu azaltmak için adımlar atması cesaret verici ve biz 

de zararlı tarifelerin Atlantik'in her iki yakasındaki işletmelerin yararına kaldırılmasını 

öngören bir karar üzerinde anlaşmaya odaklanmaya devam ediyoruz" açıklamasında 

bulunuyor. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211105-10.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211105-10.htm
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Bir İngiliz çelik lobi grubu olan UK Steel, Birleşik Krallık için tarifelerin askıya alınmaması 

durumunda, yerli çelik üreticilerinin, AB'deki muadillerine göre rekabet açısından 

dezavantajlı duruma getirildiğinden, mevcut durumdan endişe duyduğunu belirtiyor. 

Gareth Stace, "ABD'nin çelik piyasasına yeniden erişim sağlamak için adımlar attığını 

görmek umut verici olsa da, İngiliz üreticilerin bu süreçte geride kaldıkları ve kendi 

anlaşmalarını beklemeye devam ettikleri konusunda önemli endişeler var." açıklamasında 

bulunurken, UK Steel, BBC'ye verdiği röportajda, "Bu anlaşmanın AB çelik üreticilerine, 

İngiltere'deki üreticilere göre sağladığı önemli rekabet avantajı, kuşkusuz ABD piyasasına 

yönelik ihracat siparişlerimizin AB ihracatçılarına kaptırılmasına neden olacak." diyor. 

ABD'ye yapılan İngiliz çelik ürünleri sevkiyatlarının, eski ABD başkanı Donald Trump'ın 

Bölüm 232 önlemlerini dayatmasının ardından ciddi bir şekilde düşüş yaşadığı ve ABD 

nüfus sayımı verilerine göre, 2017 yılında ABD’nin 351.000 ton İngiliz çeliği ithal ederken, 

2019 yılında bu rakamın 231.000 tona düştüğü gözleniyor. 

 

AB ve ABD, Çelik ve Alüminyum Tarifelerinde Uzlaştı 

Bloomberght 

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombovskis, sosyal medya hesabından 

yaptığı paylaşımda, "ABD ile çelik ve alüminyum konusundaki ticari anlaşmazlığı durdurma 

konusunda anlaştık." ifadesini kullandı. ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo da gazetecilere 

anlaşma sağlandığını açıkladı. ABD, 2018 yılında "ulusal güvenlik" gerekçesiyle başladığı 

ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulama kararına AB ülkelerini de dahil 

etmişti. 

Avrupa Birliği (AB) ve ABD, 2018 yılından beri devam eden çelik ve alüminyum gümrük 

vergisi anlaşmazlığında uzlaşı sağladı. 
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AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombovskis, sosyal medya hesabından 

yaptığı paylaşımda, "ABD ile çelik ve alüminyum konusundaki ticari anlaşmazlığı durdurma 

konusunda anlaştık." ifadesini kullandı. 

AB ve ABD'nin çelik ve alüminyum ile ilgili küresel bir düzenleme için iş birliği 

başlatacaklarını belirten Dombrovskis, söz konusu anlaşmanın detaylarının ABD Başkanı 

Joe Biden ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından G20 programında 

açıklanacağını ifade etti. 

 

ABD-AB Uzlaşması Detayları Belli Oldu 

ÇİB 

ABD ile AB, ABD tarafından çelik ve alüminyum ürünlerinde uygulanan Section 232 

önlemlerine ilişkin ticari anlaşmazlığı durdurma konusunda anlaştıklarını açıklamıştı. 

Anlaşmaya dair detaylar ABD Ticaret Bakanlığı (DoC) web adresinde ilan edildi. 

Buna göre Section 232 önlemi dahilinde uygulanan %25 vergi, tarife kotasına çevrilmiştir. 1 

Ocak 2022 tarihinde başlayacak olan kota uygulaması 54 ürün için geçerli olacak ve bu 

ürünlerin AB’de eritilmiş ve dökülmüş olmasına dikkat edilecek. Ayrıca istisna uygulanan 

ürünlerin durumu değişmeyecek ve bu ürünler kotadan düşülmeyecek. 

Detaylı bilgi için: https://www.cib.org.tr/files/Doc/US-232-EU-Statement.pdf  

 

Türkiye'de İmalat Göstergesi Ekim'de Eşik Değerin Üzerinde 

Bloomberght 

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, Ekim'de 51,2 ile üst üste beşinci ay eşik değer 

50’nin üzerinde gerçekleşmekle birlikte Eylül ayındaki 52,5 seviyesine göre düşüş gösterdi. 

Sektördeki yavaşlama belirtileri özellikle üretim ve yeni siparişlere ilişkin verilerde ön plana 

çıktı. Her iki gösterge de yılın son çeyreğinin başlangıcında hız kaybetti. 

https://www.cib.org.tr/files/Doc/US-232-EU-Statement.pdf
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Türkiye'de imalat satın alma yöneticileri endeksi Ekim'de 51,2 oldu. 

Eylül ayında endeks 52,5 değerini almıştı. 

Endekste 50 değerinin üstü büyümeye, altındaki seviyeler ise daralmaya işaret ediyor. 

İSO tarafından paylaşılan bültende sektördeki yavaşlama belirtilerinin özellikle üretim ve 

yeni siparişlere ilişkin verilerde ön plana çıktığı ifade edildi. Her iki gösterge de yılın son 

çeyreğinin başlangıcında hız kaybetti. Girdi temininde yaşanan zorluklar ve döviz 

kurlarındaki olumsuz dalgalanmalar aktiviteyi sınırladı ve üretim hacmi son beş ayda ilk kez 

azaldı. Söz konusu gelişmeler yeni siparişlerin de ılımlı düzeyde olmakla birlikte 

yavaşlamasına yol açtı. 

Firmalar yeni siparişleri kısıtlayan etmenler arasında özellikle elektronik parça tedarikindeki 

yetersizliklere işaret etti. 

Diğer yandan, toplam yeni siparişlerdeki görünümün aksine yeni ihracat siparişlerinde artış 

güçlü şekilde devam etti. Ekim ayında tedarik zincirlerindeki gecikmeler sektör içerisinde 

yaygın olarak devam etti ve teslimat süreleri Eylül ayına kıyasla daha yüksek oranda arttı. 

Girdi maliyetleri yükseldi 

Tedarikçilerden gelen bildirimler, malzeme temininde zorluklar yaşandığı yönündeydi. 

Bunun yanı sıra nakliye sıkıntılarının ve mal ithalatında yaşanan sorunların da teslimat 

sürelerinin artmasında rol oynadığı ifade edildi. Arz kısıtları talep ve üretim hacimlerini 

sınırlamanın yanı sıra fiyat artışlarına da yol açtı.Girdi maliyetleri keskin bir şekilde arttı ve 

bu artış son üç ayın en yüksek oranında kaydedildi. Türk lirasındaki değer kaybı da girdi 

fiyatlarındaki yükselişin temel sebeplerinden biri oldu.Bunun sonucunda firmalar kendi satış 

fiyatlarını artırdı ve enflasyon oranı Eylül 2018’den beri en yüksek seviyeye ulaştı. 

https://www.bloomberght.com/doviz
https://www.bloomberght.com/doviz
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Girdi stokları artıyor 

Gelecekteki olası fiyat artışlarına ve ham madde arz kısıtlarına karşı güvenlik sağlama 

çabaları, girdi stoklarının aylık bazda üst üste üçüncü kez artmasına yol açtı. Söz konusu 

artışın hızı, Eylül’de kaydedilen 45 aylık rekor düzeyinin hemen altında kaydedildi. 

Sektörlerin tamamında teslimat süresi uzadı 

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI ekim verilerine göre, tedarik zincirlerinde 

yaşanan aksamalar geçen ay öne çıkan özelliklerden biri oldu. 

Teslimat sürelerindeki artışlar enflasyonist baskılara katkı yaptı ve üretim hacmini sınırladı. 

Yine de çoğu sektörde yeni ihracat siparişlerinin ve istihdamın artması gibi bazı olumlu 

işaretler de dikkat çekti. 

Ekim'de yine 10 sektörün tamamında teslimat süreleri uzadı ve gecikmeler çoğu sektörde 

eylül ayına kıyasla çok daha belirgin oldu. 

Tedarikçi performansında bozulma 

Tedarikçi performansında en ciddi bozulmalar makine ve metal ürünleri, kimyasallar, plastik 

ve kauçuk, kara ve deniz taşıtları, elektrikli ve elektronik ürünler sektörlerinde gerçekleşti. 
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Arz yetersizlikleri enflasyonist baskılara katkı yaparken Türk lirasındaki değer kaybı da bu 

etkiyi güçlendirdi. En yüksek girdi maliyetleri enflasyonunun yaşandığı sektör, girdi 

fiyatlarının yıl başından bu yana en keskin artışı kaydettiği metalik olmayan mineral ürünler 

oldu. Satış fiyatlarında en sert artış ise ana metal sanayi sektöründe görüldü. 

Arz sorunları üretimi olumsuz etkiledi 

Arz tarafındaki sorunlar ekim ayında üretim hacmini olumsuz etkiledi ve sadece iki sektörde 

-giyim ve deri ürünleri ile gıda ürünleri- üretim artışı yaşandı. 

Üretimdeki en belirgin yavaşlamalar ise ağaç ve kağıt ürünleri ile elektrikli ve elektronik 

ürünler sektörlerinde gerçekleşti. 

Yeni siparişlerde ivme kaybı 

Ekim ayında yeni siparişlerde de genele yayılı bir ivme kaybı gözlendi. Bu dönemde yeni 

siparişleri artan tek sektör kimyasal, plastik ve kauçuk ürünler sektörü oldu. Bu durum, yeni 

ihracat siparişleri açısından çok daha pozitif bir genel tabloya rağmen gerçekleşti. 

Takip edilen 10 sektörün yedisinde yurt dışından alınan yeni iş hacmi artış kaydetti. 

Girdi tedarikini güvenceye almaya yönelik çabaların tedarik zinciri sorunları nedeniyle 

sekteye uğraması, Ekim ayında birçok firmayı satın alma faaliyetlerini artırmaktan 

vazgeçirdi. Bunun sonucu olarak, 10 sektörün dokuzunda girdi stokları azaldı. 

En keskin düşüşler, elektrikli ve elektronik ürünler ile tekstil sektörlerinde gerçekleşti. 

İstihdam göstergeleri arttı 

Sektörlerin büyük bir bölümü, gözlenen yavaşlama belirtilerine rağmen ekimde istihdamı 

artırmaya devam etti. En hızlı artış ana metal sanayiinde gerçekleşirken, bu sektörü metalik 

olmayan mineral ürünler yakından takip etti. İstihdamdaki artış, firmaların iş yükünü 

yönetebilmelerine yardımcı oldu. Böylece birikmiş işler sadece iki sektörde artış gösterdi. 
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Moody's, Türkiye İçin Büyüme Tahminini Revize Etti 

Cnn Türk 

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini 

2021 yılı için yüzde 6'dan yüzde 9'a çıkardı. 

Moody's, Türkiye ekonomisi için Büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Artan ihracat 

geliri, istihdamdaki olumlu seyri ve pandeminin etkilerinden güçlenerek çıkan Türkiye 

ekonomisi için Moody's, 2021 yılı için öngördüğü yüzde 6'lık büyüme tahminini yüzde 9'a 

çıkardı. 

Moody's bugün yayınladığı "Global Makro Görünüm 2022-23" raporunda Türkiye ekonomisi 

için önemli açıklamalarda bulundu. Kuruluş "Parasal genişleme ve kredi büyümesi ile bol 

likidite desteği Türkiye'nin toparlanmasını büyütmeye devam ediyor" değerlendirmesini 

yaparken büyümenin 2022 ve 2023 yıllarında da devam edeceğine değindi. Moody's, 2022 

yılında yüzde 4.8, 2023 yılında ise yüzde 5'lik büyüme beklediğini açıkladı. 

Moody's raporda küresel ekonominin bu yıl yüzde 5,8, 2022 yılında yüzde 4,4 ve 2023 

yılında yüzde 3,2 büyüyeceği tahminine de yer verdi. 

 

 

 

 

 

 

 


