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Türkiye’nin Boyuna Kaynaklı Çelik Boru Ve Profil İhracatı Ocak-Mart 

Döneminde %21,3 Arttı  

Steelorbis 

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

Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı, aylık %54,4 ve yıllık %151,5 artışla 

184.054 mt oldu. Bu ihracatın değeri Şubat ayına kıyasla %56,4 ve yıllık bazda %176,2 

artışla 138,21 milyon $ seviyesinde kaydedildi. 

 

Ocak-Mart döneminde, Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %21,3 

artarak 389.375 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %43,7 artarak 290,86 milyon $ 

seviyesinde kaydedildi. 

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

yaptığı ülke 67.021 mt ile yıllık %155,14 artış kaydeden Irak oldu. Irak’ı 66.913 mt boyuna 

kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden Romanya ve 55.206 mt ithalat yapan İngiltere takip 

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

başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır: 

 

 

Birleşik Krallık, Çin ve Belarus Menşeli Kaynaklı Borulara Yönelik Anti-

Damping Vergilerini Sürdürüyor  

S&P Global 

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanlığı’nın, Çin ve Belarus’tan ithal edilen bazı 

kaynaklı demir veya alaşımsız çelik borulara anti-damping vergileri uygulamaya devam 

etmeye, ancak Rusya'dan benzer ürünlerin ithalatına uygulanan vergileri kaldırmaya yönelik 

ön kararını açıkladığı bildiriliyor. 

Bakanlığın Ticari Tedbirleri Soruşturma Müdürlüğü (TRID) tarafından 14 Mayıs’ta 

yayınlanan belgede, Çin'deki tüm şirketlerden söz konusu boruların ithalatında %90,6 
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oranında anti-damping vergisinin devam ettirileceğini ve Belarus’taki tüm şirketlerden ithal 

edilen bu ürünlere % 38,1 oranında vergi uygulanacağı belirtiliyor. 

TRID’in, söz konusu ürünlerin Rus üretici Severstal ve diğer tüm Rus şirketlerinden 

ithalatına yönelik tedbirlerin kaldırıldığını söylediği ve daha önce Rusya menşeli borulara 

uygulanan anti-damping vergilerinin % 10,1 ile % 20,5 arasında değiştiği kaydediliyor. 

TRID'e göre Birleşik Krallık pazarının büyüklüğünün 100.000-150.000 mt/yıl seviyesinde 

olduğu ve talebin % 30-% 50'sinin yerli üreticiler tarafından karşılandığı ifade ediliyor. 

Belgede, yeni geçici tedbirlerinin mevcut tedbirlerin sona erdiği 30 Ocak 2021 tarihinden 

itibaren beş yıllık bir süre için geçerli olacağı belirtiliyor. 

 

Demir Cevheri Fiyatları Vadeli Fiyatlar Düşmeye Devam Ettiği ve Çelik 

Piyasası Zayıfladığı İçin 210$/Mt CFR’ın Altına İndi 

Steelorbis 

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları, son birkaç gün üst üste düşüş göstermesinin ardından 

bugün, 20 Mayıs tarihinde keskin bir şekilde yeniden azaldı. Bu düşüş, Çin’deki zayıf çelik 

piyasası, durgun talep ve vadeli fiyatlarda görülen serbest düşüş nedeniyle gerçekleşti. 

%62 tenörlü demir cevheri fiyatları, 19 Mayıs’a kıyasla 5,6$/mt ve haftalık bazda 8,7$/mt 

düşüşle 208,3$/mt CFR seviyesinde yer almaya başladı. SteelOrbis’in edindiği bilgilere 

göre, Brezilya çıkışlı %65 tenörlü cevher fiyatları ise haftalık bazda 3,7$/mt ve bugün de 

4,3$/mt düşerek 245,5$/mt CFR seviyesinde kaydedildi. 

Bugün, limanlardaki satış seviyesi normal seviyelerde yer aldı fakat yurt dışından gelen 

talep genel olarak zayıftı. Bugün yapılan en büyük satış, 80.000 mt %60,5 tenörlü Jimblebar 

cevheri için 3 ila 12 Temmuz sevkiyatlı olmak üzere Temmuz endeksinin 2,3$/mt üstünden 

gerçekleşti. 

Söz konusu haftada, Çin’de ithal demir cevheri fiyatları, nihai mamul ve vadeli çelik 

fiyatlarında görülen önemli düşüşler nedeniyle sertçe azaldı. Son kullanıcılar yeterli stok 
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seviyesine sahip oldukları için alım konusunda çoğunlukla bekle-gör tutumu sergiledi. Demir 

cevheri teslimatları ise hava koşulları ile limanlardaki bakım çalışmalarının etkisiyle düştü 

ve bu da fiyatlarını destekledi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranları yüksek 

seviyelerde yer alırken, fiyatların daha fazla artması beklenmiyor. Önümüzdeki hafta, son 

kullanıcıların stoklarını doldurması gerekebileceği için ithal demir cevheri fiyatlarının belirli 

bir aralıkta dalgalanması bekleniyor. 

Dalian Emtia Borsası’nda vadeli demir cevheri fiyatları düne kıyasla %5,7 düşerek 1.142,5 

RMB/mt (177,2$/mt) seviyesine gerilerken, fiyatlar 13 Mayıs’a kıyasla 74 RMB/mt (5$/mt) 

ya da %6,1 düşüş kaydetti. 

Bugün, 20 Mayıs tarihinde, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları 13 

Mayıs’a kıyasla 729 RMB/mt (113$/mt) ya da %12,3 düşüşle 5.186 RMB/mt (804,5$/mt) 

seviyesinde yer alırken, bir önceki satış gününe kıyasla %4,74 düşüş gösterdi. 

 

Türkiye Yassı Mamul Spot Piyasasında Fiyatlar Tekrar Arttı 

Steelorbis 

Geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde Türkiye spot piyasasında fiyatlar sertçe yükseldi, fakat 

talep yine toparlanamadı. Tatil döneminden ve piyasadaki belirsiz görünümden dolayı 

ticaret oldukça durgundu. Yine de üretici fiyatlarındaki artış ve spot piyasadaki düşük 

stoklar spot piyasada fiyatların yükselmesine neden oldu. Alıcılar hala temkinli ve sadece 

acil ihtiyaçları sebebiyle alım yapıyor. Fiyatlardaki artışa rağmen talebin kısa vadede çok 

fazla artması beklenmiyor. 

SteelOrbis’e bilgi veren bir tüccar, fiyatlarını üreticilerin fiyatlarına ve düşük stoklarına göre 

güncellediklerini belirterek, yüksek fiyatlardan ve döviz kurundaki dalgalanmalardan dolayı 

yaz dönemi için çok az sipariş verdikleri için stoklarda bir iyileşme beklemediklerini söyledi. 

Tüccar, “Yaz döneminde de arz sorununun devam edeceğini düşünüyoruz. Alıcılar temkinli 

ve hala indirimler için ısrar ediyor, bunu yapabilecek durumda değiliz. Aynı zamanda 
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stoklarımızı mevcut seviyelerden yenilemek zorundayız ve piyasada fiyatlar 1.200$/mt 

fabrika çıkışından duyulmaya başlandı,” dedi. 

Spot piyasada asitli sac ve soğuk sac fiyatları haftalık 100$/mt ve sıcak sac fiyatları 

190$/mt artış gösterdi. 

Ürün 

Fiyat ($/mt) 

Ereğli Gebze 

2-12 mm sıcak sac 1.200-1.270 1.260-1.280 

1,5 mm sıcak sac 1.280-1.300 1.270-1.300 

3-12 mm asitlenmiş sıcak sac 1.250-1.270 1.260-1.290 

0,6 mm soğuk sac 1.530-1.540 1.530-1.550 

0,7-2 mm soğuk sac 1.500-1.510 1.500-1.520 

 

Türk Sıcak Sac Üreticilerinin Gösterge Fiyatları Yeniden Yükseldi 

Steelorbis 

Türkiye’deki bazı sıcak sac üreticileri, tatilin ardından hem iç hem de dış pazarlara verdiği 

gösterge fiyatlarını yükseltti. Alıcılar henüz yüksek fiyatları kabul etmese de, genel piyasa 

beklentileri çoğunlukla pozitif. Pozitif beklentiler, bazı üreticilerin Eylül ayı üretimli satışlarını 

neredeyse bitirmesinden ve ithal hurda segmentinde şimdiye kadar kaydedilen en güçlü 

yükselişin görülmesinden kaynaklandı. Ayrıca, AB’de yassı mamul fiyatları geçtiğimiz 

haftanın sonunda bir kez daha yükseldi ve bu da Türkiye’deki pozitif beklentileri artırdı. 
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Kaynaklara göre, yerel piyasadaki bazı teklifler Eylül ayı üretiminden kalan ve Ekim ayının 

başı üretimli tonajlar için 1.160-1.200$/mt fabrika çıkışı aralığında yer alıyor. Fiyatlar 

geçtiğimiz haftanın sonuna kıyasla 10-30$/mt artış gösterdi. AB’ye verilen bazı Ekim 

sevkiyatlı teklifler için de benzer seviyeler duyuldu. Alıcılar piyasadaki arz sınırlı olsa da bu 

seviyelerin hemen kabul edilmeyeceğini düşündüklerinden şüpheci davranıyorlar. 

İthalat segmentinde ise, BDT’li üreticiler Türkiye’ye gerçekleştirdikleri Haziran ayı üretimli 

satışlarını çoğunlukla tamamladı. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Ukrayna merkezli 

Metinvest 10.000-20.000 mt küçük rulo bağlantısını 1.110$/mt CFR seviyesinden 

gerçekleştirdi.  

 

Arcelormittal Avrupa’da Rulo Fiyatlarını 50€/Mt Artırdı 

Steelorbis 

Başlıca küresel çelik üreticilerinden ArcelorMittal, arz eksikliğinin devam etmesinin 

desteğiyle Avrupa genelindeki rulo fiyatlarını bu ay üçüncü kez artırdı. Üreticinin yeni sıcak 

sac teklifleri haftalık 50€/mt artarak 1.150€/mt fabrika çıkışı seviyesine yükseldi. Aynı 

zamanda, ArcelorMittal’in soğuk ve galvanizli sac fiyatları da 50€/mt artışla 1.300€/mt 

fabrika çıkışı seviyesinde yer almaya başladı. SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, bu 

hamle, bu hafta 1.030-1.100€/mt fabrika çıkışı aralığına ulaşmış olan yerel spot fiyatlara 

ekstra destek sağlayabilir. 

 

Rusya Haziran Ayı Sıcak Sac Satışlarını Neredeyse Tamamladı, Yerel 

Teklifler Arttı  

Steelorbis 

Rusya’da yassı mamul fiyatları, yeterli seviyedeki talebin, arzın sınırlı olmasının ve küresel 

pazardaki iyimser havanın desteğiyle geçtiğimiz bir aylık süre içerisinde bir kez daha artış 
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gösterdi. Buna ek olarak, Rusya’da ihracat fiyatlarında artık neredeyse düzenli hale gelen 

artışın yanı sıra, Haziran ayı için verilen yerel fiyatlar da yükseldi. 

İhracat tarafında, Rus Severstal yakın zaman önce Avrupa’nın kuzeyine bir sıcak sac 

satışını, fiyat aralığının üst limitinden haftalık 20$/mt artışla 1.170-1.200$/mt FOB 

aralığından gerçekleştirdi. Piyasa kaynaklarına göre, MMK ise bu ayın başında büyük 

tonajda bir sıcak sac bağlantısını Türkiye’ye yaklaşık 1.030$/mt FOB veya 1.050$/mt CFR 

seviyesinden gerçekleştirdi ve şu anda arz eksikliği nedeniyle piyasada bulunmuyor. NLMK 

bu satış döneminde nispeten durgun kaldı fakat Türk alıcılar, şirketin geçen hafta 20.000 

mt’dan biraz daha az miktarda sıcak sacı Türkiye’ye Haziran üretimli olmak üzere yaklaşık 

1.090-1.110$/mt CFR aralığından sattığını tahmin ediyor. SteelOrbis’e konuşan yerel bir 

piyasa kaynağı, “NLMK her bir haddeciye 2.000-3.000 mt satış yaptı,” ifadelerini kullandı. 

Geçtiğimiz bir aylık süre içerisinde Rusya’da yerel sac fiyatları, kısmen yerel fiyatlar ihracat 

fiyatlarının oldukça altında yer aldığı için önemli oranda artış gösterdi. SteelOrbis’in edindiği 

bilgilere göre, Rusya’da Haziran ayı için verilen yerel sıcak sac teklifleri şimdilik 1.160-

1.182$/mt (103.000-105.000 RUB/mt) aralığında yer alırken, soğuk sac teklifleri 1.330-

1.408$/mt (118.000-125.000 RUB/mt) aralığında kaydedildi. 

Ruble cinsinden yerel fiyatlara %20 KDV dahil, ABD doları cinsinden fiyatlarda KDV hariçtir. 

1$ = 74 RUB 

 

Birleşik Krallık, Çelik İthalatına Karşı Uygulanan Korunma Önlemini 

Uzatmayı Planlıyor 

ÇİB 

Avrupa Komisyonu’nun çelik ithalatına karşı hâlihazırda uyguladığı korunma önlemini 

Avrupa Birliği’den ayrılan Birleşik Krallık 31 Aralık 2020 tarihinden itibaren kendi payına 

düşen oranlarda devam ettirmekte ve diğer yandan da önlemin uzatımına ilişkin bir 

soruşturma yürütmektedir. 
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Birleşik Krallık Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları otoritesinin 19 Mayıs 2021 

tarihinde yayınladığı ön karar bildiriminde mevcut korunma önleminin 30 Haziran 2024 

tarihine kadar devam ettirilmesinin planlandığı açıklandı. Buna göre yalnızca 1-2-4-5-13-15-

19-20-21-26 ürün grupları için kota uygulamasını devam ettirecek olan Birleşik Krallık, 2-5-

15-19 nolu ürün gruplarında Türkiye’yi muaf tuttu. 

Ayrıntılı bilgi için: https://www.gov.uk/government/news/steel-safeguard-measures-review-

draft-recommendation-published 

Ön karar bildirimi için tıklayınız. 

*Kotaya tabi ürün GTİPlerine ve planlanan kota miktarlarına 93. sayfadan itibaren 

ulaşılabilir. 

 

Dombrovskis: Koruma Önlemlerinin Uzatılmasına Yönelik Öneri Mayıs 

Ayı Sonunda Açıklanacak  

SteelGuru 

Avrupa Ticaretten Sorumlu Komisyon Üyesi Valdis Dombrovskis’in, 11 Mayıs'ta Covid 

Sonrası Dünyada AB Ticaret Politikası başlıklı bir webinarda, AB'nin çelik koruma 

önlemlerinin Haziran ayından sonra uzatılmasına yönelik bir önerinin Mayıs ayı sonunda 

açıklanacağını söylediği, ancak Dombrovskis’in, koruma önlemlerinin uzatılmasının 

önerilmesinin Türkiye ve Rusya gibi ülkelerden misillemelere yol açma riski taşıyacağı 

konusunda uyarıda bulunduğu ifade ediliyor. 

Dombrovskis’in "Çelik koruma önlemlerini üç yıldan daha uzun bir süre uzatırsak göz 

önünde bulundurmamız gereken bir faktör daha var; bu durum AB'nin kendisini üçüncü 

ülkelerin misillemesine açacağı anlamına geliyor," dediği kaydediliyor. 

 

 

https://www.gov.uk/government/news/steel-safeguard-measures-review-draft-recommendation-published
https://www.gov.uk/government/news/steel-safeguard-measures-review-draft-recommendation-published
https://www.cib.org.tr/files/Doc/Statement%20of%20Intended%20Preliminary%20Decision%20TF0006%20-%20Safeguard%20measures%20on%20certain%20steel%20products%20-%20Copy%201.pdf
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FITCH: Çin’in Çelik Fiyatlarındaki Yükseliş Yavaşlayacak, Ancak Fiyatlar 

Gücünü Koruyacak  

Steelorbis 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’e göre, Çin’in çelik fiyatlarındaki 

yükselişin, azalan inşaat faaliyetlerinden dolayı yaz aylarında düşecek olan talep nedeniyle 

önümüzdeki haftalarda yavaşlaması bekleniyor. Ancak, yüksek demir cevheri fiyatları ve 

arzı sınırlayan yeni çevre düzenlemeleri çelik fiyatlarını yüksek seviyelerde tutabilir. Fitch 

Ratings, bu durumun çevreci tesislere sahip ve üretim kesintileri karşısında daha dayanıklı 

olan büyük çelik üreticilerine fayda sağlamasını bekliyor. 

Çin’in çelik fiyatları, son kullanıcıların çelik stok alımı yapmaya başlamasıyla yılın başından 

bu yana yükseldi. Örneğin, inşaat sektöründen gelen güçlü talep, elektrikli araç üretimi, 

üretim kısıtlama politikaları ve yüksek demir cevheri fiyatları nedeniyle inşaat demiri fiyatları 

Nisan ayının sonuna göre 600 RMB/mt’un üzerinde artışla 6.000 RMB/mt seviyesine 

yükseldi. 

Hebei eyaletinde uygulanan üretim kısıtlamaları da yükselişte büyük rol oynuyor. Çin’in 

toplam ham çelik üretiminin yaklaşık %15’ini oluşturan Tangshan, karbon salımını azaltmak 

amacıyla yıl boyunca %30-50 oranlarında değişen üretim kısıtlama politikaları uyguladı. 

Fitch Ratings, Hebei eyaleti merkezli HBIS Group’un tesisleri çoğunlukla çevreci ve üretim 

kısıtlaması oranı düşük olduğundan şirketin diğer tesislerdeki üretim düşüşünden fayda 

sağlamasını bekliyor. Öte yandan, Çinli çelik üreticisi China Baowu Group, farklı üretim 

tesisleri ve ürün çeşitleri kendisini üretim kısıtlama politikalarına karşı daha dirençli hale 

getirdiğinden, Fitch’in 2021 yılı için tahmin ettiğinden daha yüksek bir gelir elde edebilir. 
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Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri Küresel Çelik ve Alüminyum 

Kapasitesini Ele Alan Ortak Bir Bildiri Yayımladı 

ÇİB 

AB ve ABD, 17 Mayıs 2021 tarihinde küresel çelik ve alüminyum kapasite fazlasıyla ilgili bir 

bildiri yayımladı. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis AB adına 

görüşünü ifade ederken, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ve ABD Ticaret Bakanı Gina 

M. Raimondo ise ABD'yi temsil etti. 

Bildirinin ve her iki tarafın asıl amacının, ABD'nin AB'den ithalata uygulanan Section 232 

tarifelerine ilişkin DTÖ anlaşmazlıklarına son vermek olduğu ifade edilirken buna karşılık 

AB’nin, 1 Haziran 2021'de yürürlüğe girmesi öngörülen karşı vergi önlemlerinin otomatik 

olarak artırılmasına yönelik uygulamayı geçici olarak askıya almayı planladığı aktarılıyor. 

Konuya ilişkin bir tweet paylaşan Avrupa Komisyonu Ekonomi Komisyoneri Valdis 

Dombrovskis, “Transatlantik ilişkilerini yeniden güçlendirme çabamıza müteakiben, AB 

ABD’nin çelik ve alüminyuma uyguladığı gümrük vergilerine karşı dengeleme önlemlerinin 

artırılmasını askıya aldı” dedi. 

 

AB, Ekonomik Büyüme Tahminlerini Yükseltti 

Hürriyet 

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avro Bölgesi ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme 

tahminini yüzde 4,3'e yükseltti. 

AB Komisyonu, "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2021 İlkbahar" raporunu yayımlandı. 

"Kolları sıvama" başlıklı raporda, AB ekonomisinin 2021 yılında yüzde 4,1, 2022'de de 

yüzde 4,4 oranında büyüyeceği tahminine yer verildi. 

Raporda, Avro Bölgesi ekonomisinin 2021'de yüzde 4,3, 2022 yılında da yüzde 4,4 

büyüyeceği öngörüldü. 

https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/ab
https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/buyume
https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/buyume
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AB Komisyonu'nun bir önceki "Kış" raporunda ise 2021 yılında AB ekonomisinin yüzde 3,7, 

Avro Bölgesi'nin de yüzde 3,8 büyüyeceği tahmini yer almıştı. 

Önceki raporda, 2022 yılında da AB ekonomisinin yüzde 3,9, Avro Bölgesi'nin de yüzde 3,8 

büyüyeceği öngörülmüştü. 

Raporda, bu yıl Avrupa'nın başat ekonomisi Almanya'nın yüzde 3,4, Fransa'nın yüzde 5,7, 

İtalya'nın yüzde 4,2, İspanya'nın yüze 5,9, Hollanda'nın yüzde 2,3, Belçika'nın yüzde 4,5, 

Yunanistan'ın yüzde 4,1 ve Avusturya'nın yüzde 3,4 büyüyeceği tahmin edildi. 

 

TÜRKİYE'YE İLİŞKİN BÜYÜME BEKLENTİLERİ DE YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ 

Raporda, Türkiye ekonomisinin geçen yıl salgına rağmen yüzde 1,8 oranında büyüme 

kaydettiği anımsatılarak, Türkiye'nin 2021'de yüzde 5,2, 2022'de de yüzde 4,2 büyüyeceği 

tahmin edildi. 

Türkiye'ye ilişkin tahminlerin yer aldığı önceki raporda, Türkiye ekonomisinin 2020'de yüzde 

2,5 daralacağı, 2021'de yüzde 3,9 büyüyeceği öngörülmüştü. 

İşsizlik oranının bu yıl AB’de yüzde 7,6 Avro Bölgesi'nde yüzde 8,4 olacağı öngörülen 

raporda, bu oranın Yunanistan'da yüzde 16,3, İspanya'da yüze 15,7, İrlanda'da yüzde 10,7, 

İtalya'da yüzde 10,2, Fransa'da yüzde 9,1 olacağı belirtildi. 

Raporda, enflasyon oranının bu yıl AB'de yüzde 1,9, Avro Bölgesi'nde de yüzde 1,7 olacağı 

tahmin edildi. 

Bütçe açığının bu yıl Malta'da yüzde 11,8, İtalya'da yüzde 11,7, Yunanistan’da yüzde 10, 

Fransa'da yüzde 8,5, İspanya'da yüzde 7,6, Almanya'da yüzde 7,5 olacağı öngörülen 

raporda, kamu borç oranının Yunanistan’da yüzde 208,8, İtalya'da yüzde 159,8, Portekiz'de 

yüzde 127,2, İspanya'da yüzde 119,6, Fransa'da yüzde 117,4, Belçika'da yüzde 115,3 

seviyesine ulaşacağı tahmin edildi. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 yılında AB ekonomisi yüzde 6,1 Avro 

Bölgesi de yüzde 6,6 oranında küçülmüştü. 

https://www.hurriyet.com.tr/corona-virusu/
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Avrupa Birliği Aşı Sertifikasında Uzlaştı 

BloombergHt 

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, aşı sertifikası 

konusunda AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında yürütülen 

müzakerelerin uzlaşı ile sonuçlandığını açıkladı. 

"AB Dijital COVID Sertifikası" olarak adlandırılan belgenin, AB genelinde güvenli ve kolay 

seyahatin yeniden sağlanması için önemli bir adım olduğunu belirtti. 

Uzlaşma nasıl sağlanacak 

AB üyesi ülkeler, sertifika yürürlüğe girdikten sonra ek test veya karantina gibi seyahat 

kısıtlamalarından kaçınacak. Ülkeler gerekli durumlarda ek tedbirler alabilecek. 

AB Komisyonu, COVID-19 testlerinin uygun fiyatlı olması için acil destek mekanizmasından 

100 milyon euroluk kaynak aktaracak. AB Dijital COVID Sertifikası ücretsiz olacak, kağıt 

veya dijital olarak hazırlanacak. 

Aşı olmayan da sertifikaya sahip olabilecek 

Ayrımcılığın önlenmesi amacıyla aşı olmayan kişiler de sertifikaya sahip olabilecek. Aşı 

sertifikası, kişilerin COVID-19 aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı 

olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin iyileştiğine ve antikor seviyesine dair 

belgeyi ve COVID-19 test sonucunu içerecek. 

Aşılarını olmuş kişiye yönelik seyahat serbestisi sağlayacak 

Sertifikayla AB'de onaylı COVID-19 aşıları olmuş kişilere yönelik seyahat kısıtlamaları 

kaldırılabilecek. Ancak AB ülkeleri, diğer aşıları kabul edip etmeyeceklerine kendileri karar 

verecek. 

AB halihazırda, BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları 

tarafından üretilen aşıları onayladı. 
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Aşı sertifikası tüm AB ülkeleriyle İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'de geçerli olacak. 

Sertifika AB vatandaşlarına, hangi ülkenin vatandaşı olduğuna bakılmaksızın ailelerine, 

ayrıca AB'de ikamet eden ancak AB vatandaşı olmayan kişiler ile diğer AB ülkelerine 

seyahat hakkı bulunan ziyaretçilere verilebilecek. 

AP, müzakerelerde belgeye "AB Dijital COVID Sertifikası" adı verilmesini, sertifika 

sahiplerine karantina veya test gibi ek seyahat kısıtlamaları getirilmemesini talep ediyordu. 

Ayrıca, aşı olmayanlara karşı ayrımcılığın önlenmesi amacıyla AB ülkelerinin zamanlı ve 

ücretsiz test imkanı sağlamasını istiyordu. 

Bu aşamadan sonra, sertifika düzenlemesinin yürürlüğe girmesi için AP Genel Kurulu ve 

üye ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor. Bu sürecin 1 Temmuz’a kadar 

tamamlanması bekleniyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


