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Türkiye’de Artan Kaynaklı Boru Fiyatları Kabul Edildi 

Steelorbis 

Yeterli talep ve yükselen hammadde fiyatlarının desteğiyle, Türkiye kaynaklı boru fiyatları 

geçtiğimiz haftadan bu yana 30$/mt artış gösterdi. İç piyasada, talebin orta seviyelerde yer 

aldığı, fiyatların ise Aralık-Ocak üretimi için 610-630$/mt fabrika çıkışı seviyesinde olduğu 

bildiriliyor. Ayrıca, yerel alıcılar yeni teklifleri kademeli olarak kabul etmeye başladı. İhracat 

fiyatları da 30$/mt artarak 590-600$/mt FOB seviyesine çıktı, geçtiğimiz hafta çoğunlukla 

AB’ye olmak üzere satışlar devam etti. 

SteelOrbis’in görüştüğü bir üretici, “Hem iç hem de dış piyasalarda talep hala yeterli, 

hammadde fiyatları da gün geçtikçe artıyor. Alıcılar üretim maliyetlerimizin yükseldiğini 

anlayıp yeni fiyatları kabul etti. Yakın zamanda Şubat üretimli satışlara da başlayabiliriz,” 

şeklinde konuştu. 

 

Ukrayna’nın Çelik Boru İhracatı Ocak-Ekim Döneminde %24,6 Düştü 

Steelorbis 

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, Ukrayna merkezli çelik tesisleri yıllık bazda %24,6 düşüşle 

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

dönemde yıllık %22,3 düşüşle 444,5 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Toplam boru ihracat 

sevkiyatlarının çoğunu 298.200 mt ile dikişsiz borular oluştururken, söz konusu ihracatın 

değeri 383 milyon $ oldu. 

 

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, yalnızca Ekim ayında ise, Ukrayna merkezli çelik 

üreticileri aylık bazda %0,5 artışla 42.100 mt boru ihracatı gerçekleştirirken, bu ihracatın 

değeri yıllık %12,5 düşüşle 40,6 milyon $ seviyesinde yer aldı. 
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Türkiye’de İthal Sıcak Sac Fiyatları 600$/Mt CFR’ı Aştı 

Steelorbis 
         

BDT merkezli tedarikçiler yeterli talep, genellikle sınırlı olan arz ve destekleyici piyasa 
şartlarından fayda sağlamayı amaçladıkları için Türkiye’de ithal sıcak sac fiyatları hızla 
artmaya devam etti. 
Rus MMK, Şubat üretimli olarak 605-610$/mt CFR’dan teklif verirken, daha önce 580$/mt 
CFR seviyesinden satış yapmayı düşünüyordu. Kaynaklara göre, ne yüksek ve güncel karşı 
teklifler 590$/mt CFR seviyesinden duyuluyor. 

Ukraynalı Metinvest’in küçük rulolar için ise 600$/mt CFR, büyük rulolar için 610$/mt CFR 
seviyelerini hedeflediği bildiriliyor. Üretici daha önce büyük rulolar için 570-580$/mt, küçük 
rulolar için ise 580$/mt CFR ve hafif üzerinden satış yapmıştı. Son bağlantıların 8.000-
10.000 mt seviyesinde olduğu bildiriliyor. Metinvest, Ocak-Şubat üretimli olarak satış 
yapmak için piyasada. Severstal’ın Türkiye’ye tekrar teklif vermeyi düşünebileceği ancak 
durumun çoğunlukla yerel sıcak sac fiyatlarının yükseldiği AB piyasasına bağlı olacağı 
aktarılıyor. Severstal’ın son bağlantı fiyatları 560$/mt FOB Baltık Denizi seviyesinde 
açıklanmıştı. NLMK’dan resmi teklif duyulmazken, piyasa kaynakları, üreticinin 610-615$/mt 
CFR aralığına yakın seviyelerden pazarlık yaptığını bildiriyor. 

Türkiye iç piyasasındaki bazı üreticiler 625$/mt fabrika çıkışı seviyelerinden teklif vermeye 
başlamışken, bazıları ise 600$/mt fabrika çıkışından bağlantı yapmaya hazır. 
SteelOrbis’imn görüştüğü yerel bir alıcı, “Bunun altındaki seviyeler artık mümkün 
görünmüyor. Talep iyi, çok fazla stok alımı yapan var ama bu kadar hızlı fiyat artışının 
tehlikeli olduğunu söyleyebilirim,” şeklinde konuştu. 

 

Arcelormittal AB’de Sıcak Sac Fiyatlarını Yükseltti 

Steelorbis 
         

ArcelorMittal Avrupa’nın kuzeyinde sıcak sac tekliflerini 600€/mt fabrika çıkışı seviyesine 
yükseltti. Aynı zamanda, çelik üreticisi 700€/mt fabrika çıkışı baz fiyattan galvanizli sac 
teklifi de veriyor. ArcelorMittal’in Avrupa’nın diğer bölgelerindeki teklifleri de aynı şekilde 
artış kaydetti. Üretici, sınırlı arz, iyi durumdaki siparişler ve rekabetçi ithal tekliflerin 
olmaması sayesinde tekliflerini 50€/mt artırdı. Daha önce bildirildiği gibi, tüm Avrupalı 
üreticiler 2021’in ilk çeyreğinde sevk edilecek, hatta bazı durumlarda Nisan ayında sevkiyatı 
yapılacak malzeme için teklif veriyor. 
Bununla birlikte, bu hafta Salı günü, bağlantı fiyatları da 10€/mt artarak, Avrupa’nın 
kuzeyinde 530-540€/mt fabrika çıkışı, İtalya piyasasında ise 500-520€/mt fabrika çıkışı 
seviyelerine yükseldi. 

İthalat piyasasında ise, SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hint bir üretici AB piyasasına 

620$/mt CFR (524€/mt) seviyesinden sıcak sac teklif ediyor. 

1$ = 0,85€ 
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Türkiye Yassı Mamul Piyasasında Spot Fiyatlar 100$/Mt Arttı 

Steelorbis 
         
Türkiye spot yassı mamul piyasasında ürün tedarik etmede yaşanan sorunlardan 
dolayı fiyatlar geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde 100$/mt yükseldi. Dün yapılan 
büyük tonajlı bağlantıların ardından, spot piyasada tedarik sıkıntısı daha önce hiç 
olmadığı kadar fazlaydı. Tüccarlardan biri SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, 
“Tüccarların çoğunun stokları tükendi ve alıcılar panik modunda. Belki ürüne çok 
fazla ihtiyaçları yok ama ileriki dönemde ihtiyaç halinde bulamamaktan endişe 
ediyorlar,” dedi. Ülkede sıcak sac ve hurda fiyatları da geçtiğimiz bir haftalık süre 
içerisinde artmaya devam etti. Bu artışlar da spot piyasa fiyatlarına destek 
sağladı. Başka bir tüccar, “Hurda ve sıcak sacdaki artışlar bizim fiyatlarımızı 
destekledi, ama asıl sorun bulunabilirlik. Spot piyasa için yeni fiyatların sağlıklı 
olduğunu düşünmüyorum. Satacak bir şeyiniz yoksa fiyatların yüksek olması 
hiçbir şey ifade etmiyor. Piyasa stok olduğunda fiyatlar düşeceğine inanıyorum,” 
şeklinde konuştu. Ama stok sorununun hemen çözülmesi beklenmiyor. 
SteelOrbis’in daha önce de belirttiği gibi, tüccarlar geçtiğimiz aylarda üretici 
fiyatları yüksek olduğu için çok fazla sipariş vermedi ve yakın zamanda spot 
piyasada daha iyi stok seviyelerinin olacağı düşünülmüyor. Başka bir tüccar, 
“Geçtiğimiz aylarda üreticilerin fiyatları bizimkilerden yüksek olduğu için ve talep 
gerçekten kötü gittiği için sipariş veremedik. Tüccarların çoğu Ocak ve Şubat 
siparişlerini pas geçti. Şimdi kimse stok sorununun nasıl çözüleceğini bilmiyor,” 
dedi. 
Geçtiğimiz haftadan bu yana spot piyasada fiyatlar sıcak sac ve asitli sac için 
100$/mt ve soğuk sac için ise 110$/mt yükseldi. 

 

Ürün 

Fiyat ($/mt) 

Ereğli Gebze 

2-12 mm sıcak sac 570-600 580-600 

1,5 mm sıcak sac 600-630 610-640 

3-12 mm asitlenmiş sıcak sac 610-630 620-640 

0,6 mm soğuk sac 730-740 730-750 

0,7-2 mm soğuk sac 690-700 690-710 
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Rusya’da Yerel Yassı Mamul Fiyatları Arttı, Satışlar Yeterli 

Steelorbis 

Tüketimin mevsimsel olarak yavaşlamasına ve Covid-19 salgınının yeni dalgası ile bunun 

olası etkilerinin yarattığı endişeye rağmen, yerel piyasada yassı mamul satışları üreticiler 

için tatmin edici seviyedeydi ve üreticilerin fiyatlarını artırmasını sağladı. Bu durumun 

başlıca sebebi, bazı bakım çalışmaları nedeniyle üreticilerin arzının sınırlanması oldu ancak 

ihracat pazarındaki hareketlilik de buna katkı sağladı. 

Geçtiğimiz ay esnasında, Rusya’da iç piyasaya verilen sıcak sac fiyatları 3-14$/mt (1.000-

2.000 RUB/mt) arttı. Üreticiler siparişlerin gelmeye devam ettiğini belirtti ve bazı alıcılar, 

küresel pazardaki artış nedeniyle üreticilerin ihracata ayırdığı arzı artırabileceğinden 

endişeleniyor. Şimdilik Severstal, AB’deki iyi talep sayesinde Ocak üretimli olmak üzere 

550$/mt FOB ile en yüksek seviyedeki satışı yapmayı başardı. Aynı zamanda MMK, Ocak 

üretimli satışlarının çoğunu çoktan tamamladı ve bir sonraki satış dönemine girmek için 

acele etmiyor. Her zamanki gibi arzı sınırlı olan NLKM da şimdilik yalnızca piyasayı 

gözlemlemeyi tercih ediyor. 

Yerel soğuk sac talebi, sıcak saca kıyasla daha iyi durumda. MMK’nın sınırlı üretimi göz 

önüne alındığında, piyasadaki arz bir süredir düşük seviyede. SteelOrbis’in edindiği bilgilere 

göre, geride kalan bir aylık süre içerisine CPT bazındaki soğuk sac fiyatları 4-9$/mt (500-

1.000 RUB/mt) yükseldi. 
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Rusya’da yerel yassı mamul fiyatları, CPT Moskova 

Üretici/Ürün RUB/mt $/mt 

Sıcak rulo     

Severstal 45.500 489 

MMK 45.500 489 

NLMK 45.500 489 

Sıcak sac     

Severstal 47.500 510 

MMK 47.000 505 

NLMK 47.000 505 

Soğuk sac     

MMK 55.000 591 

Severstal 55.500 596 

Dolar bazındaki fiyatlara %20 KDV dahil değildir.1$ = 77,6 RUB 

 

İtalya’da Sıcak Haddelenmiş Sac Fiyatları Arz Kıtlığı İle Yükseldi  

Kallanish 

İtalyan üreticilerin sıcak haddelenmiş sac ve bağlantı fiyatlarının yeniden yükseldiği 

belirtiliyor. Sac üreticilerinin şimdi fabrika çıkışı 515-520 €/tondan (611-617 $) taban fiyat 

istedikleri ifade ediliyor. 

ArcelorMittal Italia'nın minimum kapasite kullanımıyla üretim yaptığı ve sıcak sac için sipariş 

almadığı İtalya'da arz sıkıntısı devam ediyor. Arvedi’nin, ana fırını yenilendikten sonra halen 

tam kapasiteyle üretim yapmadığı ve yerel üreticilerin Ocak ve Şubat sipariş defterlerini 

doldurdukları rapor ediliyor. 

Ürün kıtlığı nedeniyle talebin güçlü olmaya devam ettiği ve İtalyan servis merkezlerinin 

yeniden alımlara başladıkları belirtiliyor. İşlem fiyatlarının mevcut durumda fabrika çıkışı 

500 €/t (594 $) taban seviyesinden başladığı ve 520 €/tona kadar yükseldiği kaydediliyor. 
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Brezilya Çıkışlı Sıcak Sac Fiyatları Değişmedi 

Kaynak Steelorbis 

Brezilyalı üreticiler dış piyasalara verdikleri baz ticari kalite sıcak sac tekliflerini dört haftadır 

550$/mt FOB seviyesinde tutuyor. 

Ekim ayında Brezilya, Eylül ayında kaydedilen 23.700 mt’a kıyasla 52.200 mt sıcak sac 

ihraç ederken, en çok ihracat yapan şirketler 25.800 mt ile CSN, 24.800 mt ile ArcelorMittal 

ve 1.600 mt ile Usiminas oldu. 

Söz konusu ayda, tümü farklı kalitelerde olmak üzere, Brezilya’nın en fazla sıcak sac ihraç 

ettiği bölge 532$/mt FOB seviyesinden 25.800 mt ile Portekiz olurken, bunu 456$/mt FOB 

seviyesinden 24.900 mt ile Güney Amerika ülkeleri ve 571$/mt FOB seviyesinden 1.600 mt 

ile Dominik Cumhuriyeti izledi. 

Brezilya iç piyasasında, baz ticari kalite sıcak sac teklifleri iki hafta önce kaydedilen 4.026 

BRL/mt CFR seviyesine kıyasla vergiler hariç 3.882 BRL/mt (715$/mt) CFR seviyesinde yer 

alıyor. Bu fiyat seviyesi, doğrudan büyük çaplı tüketicilere ya da distribütörlere yüksek ve 

orta tonajlı satışlar yapıldığına işaret ediyor. 

Bununla birlikte, Brezilya Ekim ayında Güney Kore’den 250 mt sıcak sacı 658$/mt FOB 

seviyesinden ithal etti. 

Brezilya’ya Çin’den verilen son A36/Q235 kalite sıcak sac teklifleri ise, ülkenin güneydoğu 

ve güney limanlarına sevk edilmek üzere iki hafta önce kaydedilen 560$/mt seviyesine 

kıyasla 566$/mt CFR seviyesinde yer aldı.1$ = 5,43 BRL (16 Kasım) 
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AB Pazarında Sıcak Sac Fiyatları Daha da Arttı 

Steelorbis 

AB pazarında sıcak sac fiyatları, sınırlı arz, iyi bağlantı seviyesi ve buna bağlı olarak uzun 

teslim süreleri ile rekabetçi olmayan ithalat teklifleri nedeniyle daha da arttı. İtalya pazarında 

satış fiyatları haftalık ortalama 5€/mt artarak 490-510€/mt fabrika çıkışı aralığına 

yükselirken, Avrupa’nın kuzeyinde ise 10€/mt artarak 520-530€/mt fabrika çıkışı bandına 

çıktı. Her iki pazarda da üreticiler sırasıyla 510-520€/mt fabrika çıkışı ve 540-550€/mt 

fabrika çıkışı gibi daha yüksek seviyelerden teklif veriyor. 

Özellikle Avrupa’nın kuzeyinde olmak üzere teslim süreleri daha da uzadı ve şu anda bazı 

üreticiler Nisan sevkiyatlı teklifler sunuyor. 

Piyasa kaynaklarına göre, iyi talep ve spot piyasasındaki sınırlı arz nedeniyle önümüzdeki 

haftalarda iç piyasaya verilen fiyatlar daha da artabilir. Daha önceden bildirildiği üzere, Eylül 

ayında yeniden faaliyete başlayan tesisler, henüz tam kapasite kullanım oranlarına 

ulaşamadı. Bununla birlikte, Avrupa genelinde uygulanan sözde “hafif karantinalar” çelik 

sektörünü direkt ve güçlü bir şekilde etkilemese de, bazı piyasa kaynakları, bunun son 

kullanıcı talebi üzerindeki etkisinin henüz görülmediğini belirtti. 

İthalat kısmındaysa, özellikle İtalya’dakiler olmak üzere bazı Avrupalı alıcılar geçtiğimiz 

haftalarda Türkiye’den sıcak sac ithal etmiş olsa da, Türkiye çıkışlı sıcak sacın artık kayda 

tabi olmasının alıcıların isteğini azaltacağı düşünülüyor. Buna ek olarak, Türkiye’nin bu yıl 

31 Aralık’ta sona erecek olan ve 345.615 mt seviyesindeki sıcak sac kotasının %90’ı 

halihazırda kullanıldı. 

 

 

 

 



 
 

 

 
  
 10 

İtalyan Hükümeti ve Arcelormittal’in, Yeni Ilva'nın Bir Parçası Olacağı 

Bildiriliyor 

Platts 

Gelecekteki yapısal yaklaşımları tanımlamak için son tarih olan 30 Kasım yaklaşırken, en 

büyük İtalyan çelik üreticisi ArcelorMittal Italia'nın geleceği konusundaki görüşmelerin 

hükümet ve şirket temsilcileri arasında yoğunlaştığı bildiriliyor. 

Kaynakların, ilgili tarafların şirketin geleceğini belirlemeye yakın olduklarını söyledikleri 

rapor ediliyor. İtalyan hükümetinin ArcelorMittal Italia'da İtalya'nın yatırım geliştirme ve 

girişim geliştirme ajansı Invitalia aracılığıyla hisse almasının ve ArcelorMittal'in, bazen 

olduğu gibi Ilva'da "ani bir değişiklik" meydana gelmediği sürece şirkette kalacağının 

düşünüldüğü ifade ediliyor. 

Pazarda söylentileri güçlendiren Invitalia CEO'su Domenico Arcuri’nin, birkaç gün önce 

sendikalara Invitalia'nın eski Ilva'nın "azınlık olmayan" hissesini alabileceğini ve bunun hem 

Avrupa'nın en büyüğü olan, 3,5 milyon ton /yıl üretim kapasitesine sahip ve 2015 yılında atıl 

kalan Yüksek Fırın 5'in modernizasyonunu içereceğini söylediği kaydediliyor. Ayrıca, 

Invitalia sözcüsü tarafından 17 Kasım tarihinde teyit edildiği üzere Arucri’nin, "yıllık 8 milyon 

mt üretim kapasitesini sürdürmek" için çelik fabrikasına iki elektrik ark ocağının "tanıtılması" 

gerektiğini söylediği aktarılıyor. 

Tesisteki yaklaşık 10.700 işçinin istihdamının tehlikede olduğu, bu nedenle İtalyan hükümeti 

için şirketi çalışır durumda tutmanın çok önemli olduğu değerlendiriliyor. 

Sektör kaynaklarının, pandemi nedeniyle Avrupa genelinde çelik talebinin düştüğünü ve 

çelik kapasite fazlalığının sorun olmaya devam edebileceğini, bu bağlamda Taranto 

fabrikalarının öngörülebilir gelecekte çok yüksek seviyelerde ham çelik üretimini 

sürdürmesinin olası olmadığını söyledikleri ifade ediliyor. 

İtalyan hükümetiyle yaşanan yasal sorunları takiben, Mart ayı başlarında ArcelorMittal’in, 

eski Ilva grubunun geleceği konusunda yetkililerle mevcut kira ve satın alma sözleşmesini 

değiştirerek bir anlaşmaya vardığı; anlaşmanın, ArcelorMittal'e, 500 milyon avroluk para 
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cezasına tabi olarak Kasım 2020 sonuna kadar Ilva satın alımından çekilme hakkını verdiği 

bildiriliyor. Kira ve satın alma sözleşmesinin Mayıs 2022'ye kadar uzayabileceği belirtiliyor. 

 

Fas, Boru Korunma Önlemi Nihai Kararında Muafiyetleri Açıkladı 

ÇİB 

Fas Krallığı, Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı tarafından, “Çelik Boru” 

(7305.31, 7306.19, 7306.30, 7306.50, 7306.61, 7306.69, 7306.90) ithalatına karşı 7 Ekim 

2019 tarihinde bir korunma önlemi soruşturması başlatılmış ve 01 Eylül 2020 tarihinde nihai 

kararı yayımlanmıştı. %25’lik ek vergi (ad valorem) şeklinde uygulanacak; 3 yıl boyunca 

sürecek ve ilk yıldan sonra her yıl %1 oranında düşürülecek olan nihai vergi kapsamında 

7305 GTİP kodlu borular önlem dışı tutulmuştu. 

6 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe giren önleme ilişkin Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresi 

bir sirküler yayımladı. 10 Kasım 2020 tarih ve 6107/211 sayılı 

https://www.cib.org.tr/files/Doc/files/Sirküler (Fransızca).pdf linkinde yer alan sirkülere göre 

söz konusu ek verginin aşağıdaki hallerde uygulanmayacağı ifade ediliyor 

- Fas Sanayi, Ticaret Yeşil ve Dijital Ekonomi Bakanlığı Sanayi Departmanı tarafından 

usulüne uygun olarak onaylanmış fatura ile ithal edilen çelik borular, 

- Gümrük Sirküleri eki ülke menşeli olarak ithal edilen ürünler, 

- Önlemin yürürlüğe girmesinden önce düzenlenen taşıma belgelerine sahip olup 

doğrudan ve münhasır bir şekilde Fas'a ihraç edilen ürünler. 

 

 

 

 

https://www.cib.org.tr/files/Doc/files/SirkÃ¼ler%20(FransÄ±zca).pdf
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EURACTIV: AB, Çelik Koruma Önlemlerinin Devamının Maliyetini Analiz 

Ediyor 

Metal Expert 

EURACTIV'in 16 Kasım'da düzenlenen webinarında, AB'de Haziran 2021'den sonra sona 

erecek olan çelik koruma önlemlerinin uzatılmasının, diğer DTÖ üyelerinden misilleme 

önlemleri gerektirebileceği ve sonuç olarak AB'deki diğer büyük endüstriyel sektörleri 

etkileyebileceği için sorgulanabilir olduğunun konuşulduğu ifade ediliyor. 

Avrupa Çelik Derneği’nin (Eurofer), çelik koruma önlemlerinin Haziran 2021'den sonra 

uzatılmasını talep ederken, Avrupa Komisyonu Ticaret Savunma Direktörü Leopoldo 

Rubinacci’nin, Avrupa ticaret politikasına yönelik webinarda, konuyla ilgili olarak tüm AB 

ekonomisi için koruma önlemlerinin devam ettirilmesi maliyetinin analiz edilmesi için politik 

bir tartışmanın söz konusu olduğunu belirttiği kaydediliyor. 

Rubinacci’nin "DTÖ'de, 3 yıldan fazla süren koruma önlemleri, etkilenen tüm DTÖ 

üyelerine, önlemlerden kaynaklanan kayıp ticaret için tazminat talep etme hakkını açar. 

Tazminat konusunda bir anlaşma yoksa DTÖ üyelerine AB'ye karşı misilleme yapma yolunu 

açar. Şimdi anlamaya çalıştığımız şey, çelik koruma önlemlerinin uzatılmasının AB 

ekonomisi için maliyetinin ne olacağı ve bu korumanın maliyetinin diğer endüstriler 

tarafından karşılanmasına ne ölçüde hazır olduğumuzdur" dediği kaydediliyor. 

Rubinacci’nin, çelik koruma önlemleri ortadan kaldırılırsa, AB'nin çelik endüstrisini korumak 

için düşünebileceği çok sayıda başka koruma önlemi olduğuna dikkat çekerek, "Geçerli bir 

şikâyetimiz olduğunda durumu araştırıyoruz. Çelik endüstrisini korumak için yürürlükte 52 

önlemimiz var" dediği aktarılıyor. Rubinacci'ye göre, Çin’in büyük ölçüde en önemli ürün 

kategorilerinde kontrol altına alınmasından sonra, artık önemli kapasite fazlalığına sahip ve 

ulusal para birimi değer kaybetmiş Türkiye için doğru çözümü bulmanın gerekli olduğunu 

vurguladığı bildiriliyor. 
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Asean, Dünyanın En Büyük Serbest Ticaret Anlaşmasını İmzaladı 

Euronews 

Asya-Pasifik bölgesindeki 15 ülke, dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması olarak 

bilinen Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasını imzaladı. 2,1 milyarlık 

nüfusu kapsayan RCEP, küresel gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 30'una tekabül ediyor. 

Bu ticaret anlaşması, aynı zamanda Donald Trump'ın başkanlığı sırasında ABD'nin 

ağırlığının azalmasının ardından, Çin'in bölgedeki etkisini genişletme ve kurallarını 

belirleme yolu olarak da görülüyor. 

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) 37. Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen 

RCEP görüşmesinde, ASEAN üyeleri Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, 

Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam ile birliğin diyalog ortaklarından 

Avustralya, Çin, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda liderlerinin, 8 yıl süren 

müzakerelerin ardından anlaşmaya vardığı bildiriliyor. 

'Bu Anlaşma Kan, Ter Ve Gözyaşıyla Örülmüş Sekiz Yıl Süren Pazarlıkların Sonucu' 

Görüşmede konuşan Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, RCEP anlaşmasını büyük bir 

dönüm noktası olarak niteleyerek, "8 yıl boyunca yapılan 46 müzakere ve bakanlık 

düzeyinde 19 görüşmenin ardından bugünlere geldik. Bu süreçte yorulmadan çalışan ilgili 

ülkeler ve bakanların çabalarına çok minnettarım" açıklamasını yaptı. 

Malezya Uluslararası Ticaret Bakanı Muhammed Azmin Ali ise RCEP'in kan, ter ve 

gözyaşıyla örülmüş sekiz yıl süren pazarlıkların sonucu varılmış bir anlaşma olduğunu 

belirterek, bölgede yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. 

Dünyanın En Büyük Serbest Ticaret Anlaşması 

Dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması olan RCEP anlaşması için ASEAN üyesi 

ülkeler ile Çin, Japonya, Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda ve Hindistan arasında 

müzakereler 2012'de başlamıştı. 
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2 yıl içinde sonuçlandırılması hedeflenen anlaşma, bölge ülkelerinin farklı ticari öncelikleri 

nedeniyle sürekli ertelenmişti. Geçen yıl ASEAN Artı Üç zirvesinde Hindistan, Çin 

ürünlerinin Hindistan'a ucuz fiyatlarla girmesinden endişe duyarak RCEP müzakerelerinden 

çekilmişti. 

RCEP anlaşmasının Çin'in Asya-Pasifik bölgesindeki ekonomik hâkimiyetini arttıracağı 

öngörülürken, ABD ve Avrupalı şirketleri serbest ticaret bölgesinin dışında bırakarak, 

dezavantajlı konuma getireceği düşünülüyor. 

 

IMF: Küresel Ekonomi Salgın Nedeniyle Derin Bir Resesyonla Karşı 

Karşıya 

Bloomberght 

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2020 yılına ait Yıllık Raporu'nda küresel ekonominin yeni tip 

koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle derin bir resesyonla karşı karşıya olduğunu 

belirtti 

IMF, 2020 yılına ait Yıllık Raporu'nu, "Benzeri Olmayan Bir Yıl" başlığıyla yayımladı. 

Raporda, küresel ekonominin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle derin bir 

resesyonla karşı karşıya olduğu anımsatıldı. 

Ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin olduğu vurgulanan raporda, ekonomik durgunluk, 

işsizlik, iklim değişikliği, teknoloji ve otomasyon, dijital para birimlerinin yükselişi, artan 

eşitsizlik ve borçla dünyanın her yerinden insanın hayatında derin değişikliklerin yaşandığı 

aktarıldı. 

Raporda, hükümetlerin salgının etkilerine karşı ekonomiyi desteklemek için "cesur" adımlar 

attığı hatırlatılarak, yaklaşık 12 trilyon dolarlık mali ve 7,5 trilyon dolarlık parasal eylemin 

hayata geçirildiği kaydedildi. 



 
 

 

 
  
 15 

Dünyanın karşı karşıya olduğu krize yönelik IMF'nin aldığı önlemlere de değinilen raporda, 

IMF'nin 2020 mali yılında 49 düşük gelirli ülkeye 16,1 milyar dolarlık imtiyazlı finansman 

dahil 83 ülkeye 165 milyar dolarlık finansal destek sağladığının bilgisi verildi. 

Raporda, 129 ülkenin de ekonomik gözetiminin tamamlandığı da aktarıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


