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ADMİB Yönetim Kurulu Başkanı Fuat TOSYALI:

“Çelik sektöründe
yerli üretimi koruyacak
tedbirler alınmalı”

310

milyon $
ADMİB'in ilk sekiz ayda
gerçekleştirdiği demir ve
demir dışı metaller ihracatı

1.1

milyar $
ADMİB'in ilk sekiz ayda
gerçekleştirdiği çelik
ihracatı

Ç

elik sektörünün gelişimi
adına yerli çelik kullanımının önemini belirten Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller
İhracatçıları Birliği (ADMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, savunma sanayii, demiryolları, kıtalararası köprüler gibi mega projelerle nükleer santrallerin
inşasında yerli çelik kullanımının
büyük önem taşıdığını söyledi.
Yeni dönemde ihracatın artırılması, yerli üretimin geliştirilmesi adına hangi adımlar atılması gerektiğini ifade eden Tosyalı,
“Özellikle yerli üretimin desteklenmesi gerekiyor. Demir-çelik sektörü, bütün sanayi dallarına girdi temin eden, stratejik
bir öneme ve konuma sahip, istihdam payı çok yüksek bir sektör. Daha nitelikli ve katma değeri yüksek üretimin arttırılması
bakımından gelişmesinin önündeki kısıtlayıcı hususlar ortadan kaldırılmalı. Özellikle Türkiye’deki mega projelerde yerli
çelik kullanımının ihale aşamasında şartnameye bağlanması sektörün gelişmesine katkıda
bulunacak” dedi.

“DİR, yerli girdi
kullanımını teşvik etmeli”
Yerli üretimde son dönemlerde dalgalı bir seyir izleyen döviz
kurlarındaki hareketlilik nedeniyle bazı sıkıntılarla karşılaşıldığına işaret eden Fuat Tosyalı, Türkiye’deki üretimin yüzde
70’inin hurda cevherinden elde
edildiğini ve bu hurdanın da ithal
edildiğini aktardı.
Girdi maliyetlerinin döviz kurlarına göre oluşuyor olmasının
fiyatları ve arz-talep dengesini
olumsuz etkilediğini belirten Tosyalı, Türkiye’deki üretimin yüzde 70’inin hurda cevherinden elde edildiğini ve bu hurdanın ithal
edildiğini kaydetti. Bunun da maliyetleri artırıp rekabet gücünü
olumsuz etkilediğini ifade eden
Tosyalı. “Hem uygulanan antidamping engeline hem de döviz
kurundaki spekülatif artışa karşı
almamız gereken en önemli tedbir üretimi artırmak. Yerli üretimi
korumaya yönelik tedbir almakta
tereddüt edilmemeli, bunun teşviki için gereken tüm düzenlemeler yapılmalı. Bunu sağlamanın
yöntemlerinden biri de gereğin-

den fazla ithalata kapı aralayan
Dahilde İşleme Rejimi’nin (DİR)
yerli girdi kullanımını teşvik edecek bir anlayışla gözden geçirilmesi ve başta yassı çelik ürünleri olmak üzere, yerli ara mamul
kullanımını teşvik edecek şekilde revize edilmesi. Otomotiv, beyaz eşya, makine imalatı gibi sektörlerin yatırımlarını destekleme amaçlı teşviklerin, yerli girdi
kullanımına bağlanması büyük
önem taşıyor” diye konuştu.

Hurda çelik ithalatının
yarısından fazlası AB
ülkelerinden sağlanıyor
Hurda çeliğin Türkiye’de temel
hammadde olarak kullanılması nedeniyle ihtiyacın çok yüksek
olduğunu kaydeden Fuat Tosyalı, yeterli hurda arzını nitelik ve
miktar bakımından iç pazarda
bulamayan ve ihtiyacını ağırlıklı
dış pazardan ithalatla karşılayan
sektör temsilcilerinin globalde en
büyük hurda çelik ithalatçısı konumuna geldiğini belirtti.
Türkiye'nin yıllar
itibarıyla hurda
çelik ithalatının yarısından
fazlasını
AB ül-

da, Rusya ve Belçika'nın önemli
ithalat pazarları olduğunu iletti.
Türkiye'nin, demir cevheri rezervi bakımından zengin bir ülke
olmamakla birlikte, ihtiyacının
yüzde 40’a yakınını yerli kaynaklardan karşıladığını kaydeden
Fuat Tosyalı, demir cevheri ihtiyacının da ağırlıklı kısmı ithalat
yoluyla karşılanırken, Brezilya,
İsveç, Rusya ve Ukrayna sektörün önemli ithalat pazarları

olarak yer aldığını belirtti. Toplam ithalat miktarındaki dalgalanmalara karşın, küresel piyasalarda çelik fiyatlarında görülen dalgalanmalar sonucu ithalat
tutarının yıllar itibarıyla benzer
seviyede seyrettiğini açıklayan
Tosyalı, “Yıllar itibarıyla dış ticaret fazlası veren sektör, ihracatçı
kimliğiyle ön plana çıkıyor. Yurtiçinde ham çelik üretiminin gerilediği ve ağırlıkla yarı mamulden kaynaklı ithalat artışının yaşandığı 2015 ve 2016 yıllarında
dış ticaret açığı veren sektörde,
söz konusu yıllar dışında 20102017 döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı ortalaması yüzde 131 seviyesinde bulunuyor” ifadesini kullandı.

“Dünyanın en kaliteli
çeliğini en rekabetçi
fiyatlarla satıyoruz”
ABD’nin demir-çelik üzerinden
başlattığı ticaret savaşlarına da
değinen Fuat Tosyalı, 21 yıldır
hiçbir devlet desteği almadan,
sık sık ABD’nin ve AB’nin her
türlü antidamping soruştur-

malarına maruz kalarak ve bunların hepsinden de aklanarak çıkıp, globalde en kaliteli çeliği en
rekabetçi fiyatlarla sattıklarını
aktardı. Sektörün yatırım desteği
alamamasının arkasında, 1 Ağustos 1996 tarihinde yürürlüğe giren AKÇT Anlaşması'nın yer aldığını, demir-çelik sektörünün
masaya yatırıldığı her platformda dile getiren Tosyalı, AKÇT Anlaşması’nın kapsamlı olarak yeniden gözden geçirilmesi ve sektörün yatırım desteklerinden
faydalandırılmasının yerli üretimin artması için kaçınılmaz olduğunu söyledi.
Vergi savaşları nedeniyle Türkiye’nin yeni dönemde ihracatta
Uzakdoğu ve Güney Amerika ülkelerine ağırlık vermesi gerektiğine dikkat çeken Fuat Tosyalı, bu
nedenle yeni stratejiler ve eylem
planları geliştirilmesi, ikili anlaşmalarla, ticaret heyetleriyle Türk
Ticaret Merkezleri kurulumuyla
aktif adımlar atılması gerektiğini vurguladı.
devamı
sayfa 4'de

Vergi savaşları
nedeniyle
Türkiye’nin
yeni dönemde
ihracatta
Uzakdoğu ve
Güney Amerika
ülkelerine ağırlık
vermesi gerek.

5.4

milyar $
Türkiye demir ve demir
dışı metaller sektörünün ilk
sekiz ayda gerçekleştirdiği
ihracat

9.6

milyar $
Türkiye çelik sektörünün ilk
sekiz ayda gerçekleştirdiği
ihracat

25.2

milyon ton
İlk sekiz ayda Türkiye'nin
ham çelik üretimi

2017’de çelik tüketimi
en yüksek seviyeye ulaştı
Türkiye’deki tüketime yönelik değerlendirme yapan Fuat Tosyalı,
2017’de 36 milyon ton seviyesinde gerçekleşen tüketimin yaklaşık
yarısının uzun, yarısının ise yassı ürün tüketiminden oluştuğunu
bildirdi. Çelik talebinin 2016 yılı dışında yıllar itibarıyla, artış eğiliminde
olduğunu ifade eden Tosyalı, tüketim kompozisyonunun da benzer
oranda seyrettiğini duyurdu. Teknoloji geliştikçe şekil değiştiren üretim
teknolojisine paralel çelik kullanımının da yön değiştirdiğini aktaran
Tosyalı, otomotiv, beyaz eşya ve makine gibi orta ileri teknoloji
gerektiren ve katma değeri yüksek sektörlerin üretimleriyle
paralel seyreden yassı çelik tüketimi yıllar içinde
artış eğilimi gösterdiğini açıkladı.

TÜRKİYE GLOBALDE 8’İNCİ BÜYÜK
ÇELİK ÜRETİCİSİ KONUMUNDA

kelerinden
gerçekleştirdiğini bildiren Tosyalı,
ABD, Birleşik
Krallık, Hollan-

Türkiye’nin globalde 8’inci büyük ham çelik üreticisi olduğuna dikkat
çeken Tosyalı, üretiminin ağırlıklı kısmını elektrik ark ocaklı tesislerde
gerçekleştirdiğini aktardı. 2011 yılında toplam sıvı çelik üretim
kapasitesinde kayda değer bir artış yaşandığını ve 2015 yılına kadar
üretimin ortalama 34.7 milyon ton olarak devam ettiğini kaydeden
Tosyalı, “Sektörde, globalde olumsuz geçen 2015 yılında üretim
miktarı en büyük daralmayı yaşayarak 31.5 milyon ton seviyesine
geriledi. Takip eden yıllarda piyasa fiyatlarının üreticiler lehine
hareket etmesi sonucu üretim miktarları yıllar içerisinde kademeli
bir artış sergilemiş ve 2017 yılında 37.5 milyon ton ile yıllar içinde en
yüksek seviyesine ulaştı” dedi.
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Y E N I B I R S I Ç R A M A N I N B A Ş L A N G I C I N DA K R I T I K E Ş I K L E R :

Döviz kuru, enflasyon, kamu maliyesi ve ödemeler
dengesi: Bütçe performansı üzerine bir değerlendirme
Global finansal piyasalar ve politik arenada yaşanan gerilimlerin
gölgesinde döviz kuru 2017 yılında % 15, 2018 yılbaşından Ağustos sonuna
% 71 ve bir buçuk yılı aşan sürede % 96 artış göstererek tetikleyici etkisi
nedeniyle enflasyon başta olmak üzere kamu maliyesi, büyüme, işsizlik
ve ödemeler dengesi gibi ekonominin temel dinamikleri üzerinde baskı
oluşturmuştur. Döviz kurundaki oynaklık ülkemizin makro ekonomik

Dr. Ahmet YARIZ

dengelerinden bağımsız ve tamamen politik risk kaynaklıdır. Zira
2003 yılında 100 başlangıç değeri ile hesaplanan REDK (Reel Efektif
Kur Endeksi)’ne göre TL Ağustos sonunda 64,8 değerine gerilemiştir.
Bu değerin bir başka anlamı; on altı yıllık enflasyonun ihmal edildiği
süreçte ilk defa görülen ve TL’de % 35 gibi aşırı zayıflamanın oluşturduğu
kayıpların zaman içinde telafi edilerek döviz fiyatlarının durulmasıdır.

Tablo 1: Merkezi Yönetim Bütçe Performansı

Ü

lkemize özgü jeo-stratejik atmosfer nedeniyle içeride daha da
şiddetli etkiler üreten global
finansal piyasalar ile politik
arenada yaşananları ve bölgesel politik zemindeki gelişmeleri üç ana grupta toplamak gerekir: 1) Global: Trumpomoni
(ekonomilerde korumacı eğilimlerin artması ve serbest piyasa ekonomisinin sonlanması) ile dünya ticaret hacminin
daralma eğilimleri, ABD’nin finansal sistemi ve askeri unsurlarını kullanarak diğer ülkeleri
tehditvari yaklaşımları ve Orta
Doğu başta olmak üzere belirli
coğrafyalarda artan gerilimlerin beslediği riskler. 2) Bölgesel: Suriye, Irak, İran ve Filistin’de yaşanan ve yayılmacı eğilimler taşıyan terör ve güvenlik
sorunları. 3) Yerel: Döviz kurunda kısa sürede gerçekleşen
hızlı yükselişler ve oynaklıkların öncelikle enflasyon ve büyüme akabinde ise ödemeler
dengesi, işsizlik ve kamu maliyesi alanlarında oluşturabileceği olumsuz etkiler.
Ülkemiz ekonomisine yönelik karamsar beklentilerin ve
endişelerin daha fazla olduğu bir atmosferde, çok sayıdaki ekonomik göstergelerden
olumlu değerlendirmeye ve yorumlanmaya uygun nitelik taşıyan verileri öne çıkarmak ve
bunlar üzerinden fikir beyan
etmek önemli riskler taşısa da
kamuoyunda yaygın kabulün
dışında, hayalci ve uçuk bir zemine dayanmadan görüş bildirmenin ülkemizin birikimlerini
ve potansiyelini doğru okuma,
anlama ve kamuoyuna iletme
adına önemli bir görev olduğu
düşünülmektedir. Bu bağlamda
YEP çerçevesinde 2019-2021
döneminde önemi çok daha belirleyici olacak faktörlerden kamu maliyesi ana başlığı altında
yer alan bütçe performansındaki gelişmeler bu yazıda özet olarak ele alınmaktadır.
Döviz fiyatları, enflasyon ve
ödemeler dengesinde mücadele yoğunlaşırken ABD ile ilişkiler, PKK, FETÖ, Kuzey Irak
ve Kuzey Suriye’deki gelişmeler ülkemizin bekasını tehdit
ederek ekonomik önceliklerin
önüne geçmiştir. Merkez Ban-

Grafik: Bütçe Dengesi ve GSYH

kası’nın faiz politikalarında attığı radikal kararların ardından
YEP (Yeni Ekonomi Programı)
ile ülkemiz potansiyeline göre
oldukça muhafazakâr ve rahatlıkla erişilebilir hedeflerin belirlenmiştir. Böylece Türkiye
ekonomik ve politik olarak üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Bu adımlardan sonra ekono-

mi başlığı altındaki döviz kuru,
enflasyon, ödemeler dengesi,
kamu maliyesi ve faiz seviyelerindeki olumsuzluklar azalacak ve (çok önemli dış gelişmeler olmadıkça) daha pozitif
sonuçları görülebilecektir. Öte
yandan dış politika başlığı altındaki konularda daha olumlu bir sürecin oluşabileceğine

Karşılaştırmalı Merkezi Yönetim Bütçesi Gerçekleşmeleri

Tablo 2: Karşılaştırmalı Bütçe Performansı

yönelik sinyallerin katkısıyla
olumlu süreç daha da hızlanabilecektir.
Tablo 1’de merkezi yönetim
bütçesinin 2016-2017 yılı gerçekleşen, 2018 yılı bütçelenen
ile birlikte Ocak-Ağustos 2018
dönemine ait karşılaştırmalı veriler yer almaktadır. 2018 Bütçesine göre gelirler 697 Milyar

Milyar TL

TL, giderler 763 Milyar TL, bütçe açığı -66 Milyar TL ve faiz dışı denge ise 9,3 Milyar TL olarak belirlenmiştir. 2016 yılının
ikinci yarısından itibaren kamu
kaynaklarıyla ekonomide canlılığı sağlama stratejisi kapsamında sınırlı gevşeme dönemine giren bütçe açığı 2016 yılında
-29,3 Milyar TL ve 2017 yılında
-47,4 Milyar TL olarak gerçekleşirken 2018 için -66 Milyar TL
bütçelenmiştir. Faiz dışı denge
ise sırasıyla 20,9 Milyar TL ve
9,3 Milyar TL olarak gerçekleşirken 2018 için 5,8 Milyar TL
olarak bütçelenmiştir.
Temel bütçe kalemlerinin
2016-2018 dönemine ait verileri ay ayırımında karşılaştırmalı
olarak aşağıdaki Tablo 2’de ele
alınmaktadır.
Gelir üretmede sorun yaşamayan ve 2018 bütçesinde % 11
hedeflenen gelir artış oranı ilk
sekiz ayda % 19 olarak gerçekleşmiştir. Bu performans, gelir
artışının yılın kalan dönemindeki yavaşlama eğilimine rağmen gelir hedeflerinin yıllık
bazda aşılmasını sağlayacaktır. Gelirlerin önemli bölümünü oluşturan “Dahilde Alınan
Mal ve Hizmet Vergileri” ana
başlığı altındaki “Petrol ve Doğalgaz”, “Motorlu Taşıtlar” ve
“Alkol ve Tütün” üzerinden alınan ile “İthalde Alınan KDV”de
geçen yılın üzerinde seyreden
vergi gelirleri, döviz kurundaki
hızlı artışa bağlı olarak gerileyen talebin etkisiyle hız kaybına maruz kalsa da gelirler bütçede öngörülen 697 Milyar TL
tutarını aşacaktır. Öte yandan
başlangıç bütçesinde yer almayan “İmar Barışı” ve “Bedelli Askerlik” ile ilgili gelirlerin
2018 bütçe gelirlerine tek dönemli olsa da önemli katkı yapması beklenmektedir.
Bütçe giderleri ve faiz dışı giderlerin artış oranı bütçede %
13 olarak hedeflenmiş iken ilk
sekiz ayda artış oranı % 24 olarak gerçekleşmiştir. Bir başka
ifadeyle ilk sekiz ayda hem gelir
hedefleri hem de gider hedefleri aşılmıştır. Gider alt kalemleri
incelendiğinde “Mal ve Hizmet
Alımı” dışındaki tüm giderlerdeki bütçede öngörülenin üzerinde bir artış gerçekleştiği görülmektedir.
Bütçenin gider yapısı içinde öne çıkan cari transferlerde 2016-2017 yılı bütçelerinde hızlı büyümeler yaşanırken
2018 yılının ilk beş ayında büyüme hızı durulmaya başlamıştır. Ancak erkene alınan seçimdeki vaatler (Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere
ikramiye ödemeleri vb.) nedeniyle Haziran ve Ağustos ayında bu kalemde önemli artışlar
yaşanmıştır. 2018 yılında aylık 20-28 Milyar TL bandında gerçekleşen cari transferler, bahsedilen iki ayda 35-40
Milyar TL bandına yükselmiştir. 2018 yılının kalan aylarında
cari transferlerin önceki banda
gerilemesi durumunda bu kalemin beslediği bütçe açığında
bir yavaşlama gerçekleşebilecektir. 2017 yılında Cari Transferler 271 Milyar TL ile önceki
yıl rakamının 50 Milyar TL ve
% 22 üzerinde, 2018 için ise 299
Milyar TL ile 2017 yılının sadece % 10 üzerinde bütçelenmiş
iken bahsedilen nedenlerden
ötürü bu tutar aşılabilecektir.
Bütçe dengesinde olumsuz-

C M Y B

luğu besleyen bir başka unsur
ise faiz giderleridir. 2016-2017
yıllarında % 11- % 12 aralığında gerçekleşen ve finansman
maliyetlerindeki hızlı yükseliş sonrası 2018 Temmuz’da %
18’e ulaşan ve bir süre daha artış
trendini koruması beklenen faiz giderlerinin etkileri bütçede
henüz sınırlı olsa da görülmektedir. Esasen 2018 bütçesinde
bir önceki yıla göre % 22 artış
öngörülerek 70 Milyar TL olarak bütçelenen faiz giderlerinde de bütçe hedefi aşılacak olsa
da faiz giderlerinin bütçe içinde % 10 civarındaki payı dikkate
alındığında faizlerdeki hızlı artışların 2018 bütçesine etkileri
sınırlı olabilecektir.
Özetle; Ocak-Ağustos bütçe
sonuçlarına göre bütçe açığının
temel nedeni giderlerdeki artışın oranının (% 24) gelirlerdeki artış oranından (% 19) fazla
olmasıdır. Yılın tamamında %
11 artış ile 697 Milyar TL bütçelenen gelirler (yılın kalan
kısmında gelir artışında yaşanabilecek yavaşlamalar dikkate alınarak) 720 Milyar TL civarında, önceki yıla göre % 13
artış ile 763 Milyar TL olarak
bütçelenen giderler yukarıdaki
değerlendirmeler çerçevesinde
790 Milyar TL civarında, bütçe
açığı ise 70 Milyar TL civarında
ve hedeflere yakın bir seviyede
gerçekleşebilecektir.
Grafikte bütçe dengesi ve faiz dışı dengenin GSYH ilişkisi
uzun dönemli olarak ele alınmaktadır. Ekonomik durgunluk
dönemlerinde artan bütçe açığının daha sonraki dönemlerde azaldığı görülmektedir. 2001
yılında % -14,5’e kadar yükselen Bütçe Dengesi/GSYH oranının yıllar itibariyle hızlı bir
şekilde düşerek 2008 yılında
% -1,7’ye kadar gerilemiş ancak 2009 yılında hızlı bir sıçrama ile % - 5,3 oranına yükselmiş ve 2010 yılından itibaren
de yeniden düşüşe geçmiştir.
Düşüş trendi 2016 yılına kadar
devam etmiş ve % -1,1 oranı görülmüştür. Kamu kaynakları ile
ekonomiyi canlandırma politikalarının doğal sonucu olarak
2016 yılından itibaren yeniden
artış trendine giren Bütçe Açığı/GSYH oran 2017 yılında %
-1,5’e kadar yükselmiştir. 2018
yılı için ise yukarıda açıklanan
veriler çerçevesinde açığın % 2
civarına gerçekleşmesi beklenmektedir. Ekonominin durgunluk dönemlerini takip eden yıllarda artan Bütçe Açığı/GSYH
oranı ekonomik canlanmaya
bağlı olarak vergi gelirlerinin
artması ve giderlerin normale dönmesiyle birlikte azalışa
geçmektedir. Ülkemiz için % 2 oranındaki bir Bütçe Açığı/
GSYH oranı sürdürülebilir olarak değerlendirilmektedir. Faiz
Dışı Denge/GSYH oranında da
benzer bir trend izlenmektedir.
Faiz giderlerinde ise 2000’li
yılların başında % 15’ler seviyesine yükselen oranın istikrarlı
bir azalış trendi ile 2017 yılında % 1,8’e kadar düştüğü görülmektedir.
Sonuç olarak; siyasi otoritenin kararlı ve tedbirli duruşu ve
para politikalarının teknik desteğiyle YEP hedeflemesindeki
makro dengeleme ve mali disiplinin kısa süre içinde yeniden
sağlanacağını ve efsanevi bütçe
performansına ulaşılacağı düşünülmektedir.
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Küresel ham çelik üretimi yedi
aylık dönemde yüzde 5 arttı
Vergi ve kota
uygulamaları
yerli üretim
kararını tetikledi
Demir-çelik sektörüne ABD
tarafından uygulanan vergi ve
kota uygulamaları, uzun vadede Türkiye sanayisinin dışa bağımlılığını azaltarak güçlenmesini sağlayacak yerli
üretim kararını tetikledi.
ABD’nin çeliğe uyguladığı
vergi ve AB’nin getirdiği kota
uygulamaları Türkiye’de demir-çelik sektörüne uzun vadede çok kıymetli ve çok önce alınması gereken bir kararın alınmasını sağladı. Yeni
dönemde ana metal alanında
sürdürülebilir ve güvenli girdi
tedariki Türkiye sanayisinin
en önemli konularından biri
oldu. Bu karar ile demir-çelik
sektörü üretiminde ithalatla
karşılanan paslanmaz çelik,
vasıflı çelik, yapısal çelik ve dikişsiz boru gibi yüksek katma
değerli ürünlerin Türkiye’de
üretimine öncelik ve destek
verilecek. Türkiye’de üretimi olmayan paslanmaz çelik, grafit elektrot, külçe, çinko, sünger demir, alaşımlı alüminyum gibi ürünlerde 2023’e
kadar üretim kapasitesi oluşturulacak. Çelik tiplerinin
yerli üretimi için stratejiler
belirlenecek ve Türk sanayisinin dışa bağımlılığı azaltılarak
güçlenmesi için çalışmalar hız
kazanacak.
Türkiye paslanmaz çeliğe
beş yılda 6 milyar dolar, sünger demir için 621 milyon dolar ödedi. Getirilen vergi ve
kotalarla önlem olarak yeni
dönemde öncelikle paslanmaz çelik ve sünger demir üretimi için strateji oluşturulacak. Yerli üretim ile yaklaşık 7
milyar dolarlık ithalatın önüne geçilmesi planlanıyor.

İthalatta
Korunma
Önlemlerine
İlişkin Tebliğ
yürürlüğe girdi
Bazı demir çelik ürünlerinin ithalatında geçici koruma önlemleri alan Ticaret Bakanlığı, bu
kapsamda İthalatta Korunma
Önlemlerine İlişkin Tebliğ hazırladı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre; yassı mamuller, çubuklar, teller ve profiller, demiryolu
ve tramvay hattı malzemeleri,
boru ve içi boş profiller ile paslanmaz çeliklerde 200 gün süreyle geçici korunma önlemi
olarak yüzde 25 ek mali yükümlülüğün uygulanması kararlaştırıldı. Ayrıca söz konusu ürünlerde ek mali yükümlülükten
muafiyet sağlamak üzere tarife kontenjanının açılmasına ve
Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması gereğince gelişmekte olan ülkelere
ise muafiyet tanınmasına karar
verildi. Böylece tebliğ ile açılacak tarife kontenjanları, yassı
mamuller için 3 milyon 117 bin
670 ton, çubuklar, teller ve profiller için 558 bin 534 ton, boru
ve içi boş profiller için 273 bin
901 ton, paslanmaz çelikler için
139 bin 934 ton, demiryolu ve
tramvay hattı malzemeleri için
27 bin 44 ton olarak belirlendi.

Dünya Çelik Derneği’nin (worldsteel) açıkladığı verilere göre, 2018 yılı
Temmuz ayında 64 ülkenin toplam ham çelik üretiminin, 2017 yılının aynı
ayına kıyasla yüzde 5.8 artışla 154.6 milyon tona yükseldiğini açıkladı.
Temmuz ayında Çin’in ham çelik üretimi, 2017 yılının aynı ayına göre
yüzde 7.2 oranında artışla 81.2 milyon tona yükselirken, Hindistan’ın ham
çelik üretimi yüzde 8 yükselişle 9 milyon tona çıktı. Söz konusu ayda ham
çelik üretimi yüzde 2 azalışla 8.4 milyon tonda kalan Japonya’yı geride
bıraktı.

Ü

retimde-Vietnam-sürprizi-Dünya Çelik Derneği’nin (worldsteel) açıkladığı verilere göre, Ocak-Temmuz döneminde global ham çelik
üretimi, önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar olarak yüzde 5 seviyesinde artışla 1 milyar
tona ulaştı. Yedi aylık dönemde
dünyanın en büyük çelik üreticisi konumundaki Çin’in ham çelik üretimi, bir önceki yılın aynı
dönemine kıyasla yüzde 6.3 oranında artışla 532.8 milyon tona
yükselirken, ikinci sıraya yükselen Hindistan’ın ham çelik üretimi yüzde 5.5 oranında artışla 61.8

milyon tona ulaştı. Üçüncü sıraya gerileyen Japonya’nın ham çelik üretimi ise yüzde 0.8 artışla
61.4 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.
Ocak-Temmuz döneminde
globalde en büyük 10 çelik üreticisi konumundaki ülkelerin
tümünde üretim artışı gözlenirken, ilk 20 ülke arasında üretimde en fazla artış yüzde 29.5
ile Vietnam’da, ardından da yüzde 23.6 ile İran’da görüldü. Sekizinci sırada yer alan Türkiye’nin
ham çelik üretimi, yüzde 2.8 artışla 22.2 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Dokuzuncu sırada

yer alan Brezilya’nın ham çelik
üretimi ise, söz konusu dönemde yüzde 3.4 artışla 20.2 milyon
ton oldu. Rusya’nın üretimi, söz
konusu dönemde yüzde 2.2 artışla 42.1 milyon tona yükselirken,
Ukrayna’nın ham çelik üretimi,
aynı dönemde yüzde 2.9 artışla
12.2 milyon ton seviyesinde kaydedildi.

AB’de de üretim artıyor
Yedi aylık dönemde, Avrupa Birliği’nin üretimi yüzde 2 artışla,
102 milyon tona yükselirken, Asya bölgesinin üretimi, yüzde 5.6
artışla, 724.7 milyon tona çıktı.

Diğer Avrupa bölgesinin üretimi ise kayda değer oranda Türkiye’nin de katkısıyla yüzde 3.6
artışla 24.1 milyon tona yükseldi.
BDT bölgesinin ham çelik üretimi yüzde 2.6 artışla 59.1 milyon
ton seviyesinde gerçekleşti. 64

ülkenin ham çelik üretimindeki kapasite kullanım oranı, Temmuz ayında 2017 yılının aynı ayına kıyasla 3.8 puan daha yüksek,
Haziran ayına kıyasla ise 1.4 puan daha düşük olan yüzde 77.5 seviyesinde kaydedildi.

Demir-çelik sektöründe yatırım desteği sorunu

Demir-çelik sektörünü birebir
ilgilendiren ve vergi savaşlarının
en sert düzeyde yaşandığı önümüzdeki zorlu sürecin en az zararla atlatılmasını “Yatırımlarda
Devlet Yardımları” sağlayacak.
Hükümetin açıkladığı Yatırım-

larda Devlet Yardımları; kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri
yüksek yatırımlara yönlendiriliyor. Bunun yanında üretim, istihdam ve uluslararası rekabet

gücünün arttırılması, bölgesel ve
büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesine yönelikte yardımlar hedefleniyor. Ayrıca uluslararası doğrudan yatırımların artırılması ve
bölgesel gelişmişlik farklarının
azaltılması hedefleri de yardımlar arasında yer alıyor.
Tüm bu hedeflere ulaşmada en
büyük paya sahip olan demir-çelik sektörü ürünleri ‘Yatırımlarda Devlet Yardımları’ kapsamında yer almıyor. Demir-çelik
sektörü sadece KDV istisnası,
Gümrük Vergisi Muafiyeti, altıncı bölgede bulunan GSTP desteği
gibi genel teşvik sisteminden yararlanıyor. Bu desteklerden yararlanabilmesi için bile çalışan

sayısının 250 kişiden az olması,
yıllık net satış hasılatının 50 milyon euro veya mali bilanço değerinin 43 milyon euro karşılığı
Türk Lirasını aşmaması gerekiyor. Başka bir işletmenin sermayesinin yüzde 25 veya daha fazlasına sahip olmaması, ortaklık
yapısındaki bir veya birden fazla
tüzel kişinin veya kamu kurum
ve kuruluşunun hisseleri toplamının yüzde 25 veya daha fazla
olmaması gibi şartlar mevcut.
Demir-çelik sektörünün kullanabildiği bir diğer destek de;
imalat sanayiinde kullanılmak
üzere yapılan yeni makina ve
teçhizat teslimlerinde istisna ve
iade uygulaması yer alıyor. Zayi olan veya istisna kapsamında

teslim edilen amortismana tabi
iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen KDV’de indirim uygulaması yer alıyor. Ar-Ge, yenilik ve
tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina
ve teçhizat teslimlerinde istisna
ve iade uygulaması ile istihdama
yönelik standart yardımlardan
oluşuyor.
Sektörün yatırım desteği alamamasının arkasında, 1 Ağustos
1996 tarihinde yürürlüğe giren
AKÇT Anlaşmasının olduğu gösteriliyor. AKÇT Anlaşmasının
kapsamlı olarak yeniden gözden
geçirilmesinin ve sektörün gerçek anlamda yatırım desteği alabilmesinin bu aşamada önemli
olduğu belirtiliyor.

Küresel çelik piyasası
ticaret savaşlarının etkisinde
ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği Section 232
vergileri ile kapısı aralanan ticari gerilim, diğer ülkelerin bu vergilere karşı misilleme girişimleriyle iyice tırmandıryor. Özellikle ABD-Çin ve ABD-AB arasında
yaşanan çekişme ve sonuncusu
AB’nin çelik ithalatına getirdiği kota uygulaması olmak üzere
birbiri ardına gelen vergiler, çelik
ticaretinde yaşanacak olası sapmalar nedeniyle Türkiye piyasasını da endişelendiriyor. Küresel
çelik piyasası ticaret savaşlarının
etkisi altına girdi.
Çelik ithalatına getirilen Section 232 vergileri nedeniyle
ABD’ye ihracat yapan ülkeler alternatif pazar arayışına girdi. Getirilen vergiler hem direkt olarak
hem de dolaylı olarak Türk ihracatçısını ve Türkiye’nin ihracat
pazarlarındaki rekabet gücünü
olmusuz etkileyecek. İhracatçılar tüm engellemelere rağmen
ABD’ye ihracatını artırmakta fakat vergilerin daha da artması
yakalanan ivmeyi azaltabilir. Bir
başka sorun da ABD’ye ihracatı
kesilen diğer ülkelerin alternatif pazarlara yönelecek ve mevcut Türkiye pazarlarına rakip olmaları.
AB’nin, ABD’nin vergileri sonrasında kendi endüstrisini koruma amacıyla çelik ithalatına getirdiği kota uygulamasının Türkiye ihracatına etkisi minimum
düzeyde kalacak. AB’nin ama-

cı ithalatı sıfırlamak değil sadece sınırlamak. AB ithal çeliğe ihtiyaç duyması sebebi ile, ithalatı
kota ile sınırlandırmadı, sadece
kota aşımında yüzde 25’lik bir ek
vergi uygulaması getirdi. Türkiye, çelik ürünlerinde AB’ye ihracattan fazla ithalat yapmakta. AB
bu sebeple dengeyi bozmak istemiyor. Türkiye ile ikili ilişkiler
göz önüne de alındığında bu durum kayda değer bir etki yaratmayacak gibi görülüyor.
ABD’nin vergilerine karşı misillemeler devam ediyor ve Türkiye bu konuda koruma önlemi
soruşturması başlattı. Diğer taraftan inşaat demirindeki gümrük vergisi sıfırlandı. Tüm bu gelişmelerin ortak çözümü bütün

sektörlerde yerli üretimi en yüksek seviyeye çıkartmak. İnşaat
demiri üreticileri sektörün taleplerine yetişecek kadar kapasitelerini artırmalı ve sektörü ithal,
düşük kaliteli demire mahkum
etmemeli.
Globalde korumacılık eğilimi
yükselmekte olup ülkeler daha
içe dönük bir yapıya bürünüyor.
Ülkelerin korumacılık politikaları mevcut birçok anlaşma ile ters
düşmekte ve küresel ekonomiyi
olumsuz yönde etkiliyor. Bu etkinin geçici bir durum olmadığı genel kanı. Ancak oyunun kuralı bu
yönde revize olduysa Türkiye de
kendi üretici, ihracatçı ve ekonomisini korumak adına gerekli önlemleri alması gerekiyor.

Türkiye çelik ihracatı 8 ayda
9.6 milyar dolara ulaştı
200’e yakın ülkeye ihracat yapan
Türkiye çelik sektörü, üretim bazında bakıldığında globalde 8’inci
sırada yer alırken, ihracatta ise ilk
10 ülke içinde bulunuyor. ABD yönetiminin Mart ayında Arjantin,
Brezilya ve Güney Kore hariç tüm
ülkeler için uygulamaya koyduğu
yüzde 25’lik ek vergi uygulamasına rağmen, ihracatını artırmayı
başaran Türkiye çelik sektörü ihracatı 2018 Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine
göre miktar bazında yüzde 5.8 artış ile 12.7 milyon ton, değer bazında ise yüzde 28.5 yükseliş ile 9.6
milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ham çelik üretimi
artış gösteriyor
Türkiye’nin ham çelik üretimi,
Ağustos ayında 2017 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 5.7, Temmuz ayına kıyasla ise yüzde 8.2
oranında düşüşle 3 milyon ton

C M Y B

seviyesinde gerçekleşti. Ağustos
ayında elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi, geçtiğimiz yılın aynı
dönemine kıyasla yüzde 8.2 azalırken, entegre tesislerin üretimleri geçtiğimiz yılın aynı döneme
göre seviyesini korudu.
Ocak-Ağustos döneminde toplam ham çelik üretimi ise yüzde 1.7 oranında yükselişle, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki
24.7 milyon tondan 25.2 milyon
tona çıktı. Sekiz aylık dönemde,
elektrik ark ocaklı tesisler yüzde 2 oranında artışla 17.4 milyon
ton; entegre tesisler ise, yüzde 1.1
artışla 7.8 milyon ton ham çelik
üretimi kaydetti. Ocak-Ağustos
döneminde Türkiye’nin kütük
üretimi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0.9 oranında azalışla, 16.7 milyon tona gerilerken, slab üretimi, söz konusu
dönemde yüzde 7.2 artışla 8.4 milyon ton seviyesine yükseldi.
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Rüzgar yön değiştirsin diye beklemeyin
sürekli yakınmayın, yelkenleri ayarlayın!
bu yeni tarifeyi de 13 Ağustos’tan
itibaren yürürlüğe soktu.

DÜNYA GAZETESI GENEL
YAYIN YÖNETMENI

Hakan Güldağ
hakan.guldag@dunya.com

A

kdeniz Demir ve Demir
Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin gazetemiz
DÜNYA ile işbirliğinde hazırladığı son dosya 2 Ağustos tarihliydi. Dosyanın manşeti ise ADMİB
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat
Tosyalı’nın ağzından verilmişti:
“Dünya ticaret savaşları demir
çelik sektörünü de etkiliyor!”
Tosyalı, Amerikan Başkanı Donald Trump’ın ithal çeliğe yüzde
25 ek gümrük vergisi getirmesini
ele alıyor, bunun Türkiye’ye yapılmış büyük bir haksızlık olduğunu anlatıyordu. Aynı dosyanın
arka sayfasında ise bu köşenin
yazarı olarak ben de, “Dünyanın
gerilimini enerji kaynağına dönüştürmek” konulu bir yazı kaleme almıştım. İki yazı da risklere dikkat çekmeyi, sektördeki
şirketleri ve iş insanlarını olduğu
gibi, ekonomi yönetimini de bilgilendirmeyi amaçlıyordu. Aradan geçen sürede, maalesef gelişmeler bizi haklı çıkardı. ABD
hükümeti, 8 Ağustos'ta Türkiye’den ithal ettiği çelik üzerindeki gümrük tarifesi oranını iki katına yükseltti. Yüzde 50’ye varan

Türkiye’nin
mücadelesi sürecek…
ABD’nin hamlelerinin ‘siyasi’ olduğuna, 6 Kasımdaki ara seçimler sonrasında bugün karşı
karşıya kalınan sorunların aşılacağını düşünenler çok.
Gerçekten de 6 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimleri ABD’de yılın en önemli siyasi
sürecini oluşturuyor. Ara seçimlerde 435 sandalyeli Temsilciler
Meclisi’nin tamamı, 100 sandalyeli Senato’nun ise üçte biri yenilenecek. Trump’ın başkan seçildiği Cumhuriyetçi Parti şu anda
her iki kanatta da üstünlüğü elinde bulunduruyor. Cumhuriyetçilerin hedefi bu konumlarını devam ettirmek… Demokratlar ise
en az birinde üstünlüğü ele geçirmeyi ve 2020’deki başkanlık seçimlerine avantajlı konumda girmeyi amaçlıyor.
Öte yandan, Trump ve Amerikan hükümetinin dış ticareti etkileyen jeopolitik hamlelerini
sadece iç siyasete bağlamak bizi yanıltabilir. Nedenlerini de 2
Ağustos'taki ADMİB dosyasında
irdelemeye çalıştım. Görünen o
ki, dünya ekonomisi ve jeopolitiğindeki türbülans 6 Kasım sonrasında da devam edecek. Türkiye’nin buna karşı mücadelesi de
elbette her düzeyde sürecek.
Firmalarımızın stratejilerini buna göre oluşturması gerektiğini 2 Ağustos'taki dosyada da
vurgulamıştık. O tarihten sonra
birçok okurumuz aradı. Özellikle
bizi bekleyen “ani hava değişimlerine” karşı neler yapılabileceğine ilişkin hayli görüş alış verişinde bulunduk.
Dünyaya ve hayata kara
gözlüklerle bakmayın!
Bazı okurlarımızla paylaştıklarımı şimdi sizlerle de paylaşmak
istiyorum… Öncelikle de, geleceğe ‘iyimser’ ya da ‘kötümser ’ bakma meselesine ilişkin olanları.

Çünkü laf dönüp dolaşıp bu noktaya geliyor. Oysa bugünün dünyasında aşırı iyimserliğe ya da karamsarlığa yer yok. Çünkü, her
ikisi de bizi gerçeklikten koparıyor, geleceğin risklerine karşı da
savunmasız bırakıyor. Kısacası,
olaylara ‘iyimser’ ya da ‘kötümser’ bakmanın bir faydası yok!
“Yahu dolar olmuş bilmem kaç
lira. Faizler roket hızıyla çıkmış.
Sen neden bahsediyorsun” dediğinizi duyar gibiyim.

Haklısınız da…
Zor bir süreçten geçiyoruz
Ama şunu unutmayın; haklı
nedenlere dayansa da karamsarlık elimizi kolumuzu bağlıyor.
En başta da ruhumuzu…
Zihnimizde ve ruhumuzda karamsarlık prangasından kurtulmadan bugün içine girdiğimiz ve
şiddetini artırma potansiyeli de
taşıyan türbülanstan hasarsız
kurtulmamız mümkün değil. O
prangadan kurtulmadan, ya atalete ya da paniğe sürükleniriz. Bu
da işleri daha da kötüleştirir.
Prof. Dr. Halil İnalcık, aramızdan ayrılmadan önce, 100 yaşında verdiği bir röportajda, “Türkiye’nin bugününe bakınca ne
hissediyorsunuz” sorusuna ‘karamsarlık korkaklıktır’ yanıtı
vermişti. Bu şimdi iki kat geçerli.
Açıkçası, ‘karamsar olacak kadar
iyi durumda değiliz’.
Temelsiz iyimserlik bizi
tedbirsiz bırakır!
Diğer yandan, aşırı karamsarlık, karşı uçta temelsiz bir iyimserlik üretiyor. Her daim ‘iyimser’ olmayı marifet sananlar, işlerin nasıl olsa kendiliğinden
düzeleceğine inanıyor. Onun için
de, üretken olmaya, olup biteni kavramaya, öğrenmeye gerek
duymuyor.
Bu iflah olmaz iyimserlerin, deyim yerindeyse Pollyanna’cılık
peşinde koşanların sonu ise genellikle hüsranla bitiyor. Fırsat-

ları abartıp, riskleri küçümsedikleri için zarardan kurtulamıyorlar. İyimserlikte aşırıya kaçanlar
da, aynen karamsarlar gibi gerçek sorunları görmezden geliyor
ve geçici çözümlere bel bağlıyor.
Karamsarlar rüzgardan şikayet eder, iyimserler rüzgarın yön
değiştirmesini bekler. Gerçekçi
ise yelkenleri ayarlar… Sorunlar
karşısında en iyisi pozitif gerçekçilik… Yani, sorunları en ince ayrıntılarına kadar bilmek, farkında olmak ama hep sorunun değil
çözümün bir parçası olmak. Ve
çözüm arayışında hep umutlu olmak. Kısacası özellikle türbülans
dönemlerinde bize lazım olan
şey; dinamik, bilgili, çalışkan ve
pozitif bir tutum.
Bakın şöyle bir çevrenize… Belki sayıları fazla değil. Ama toplumun çarklarını döndürenler, sorunlara çözüm bulanlar ve yeni
şeyler üretenler zor zamanda bir
şeyler yapmaya çabalayan bu pozitif gerçekçi azınlık arasından
çıkıyor.
Hayata ‘pozitif gerçekçi’ bakabilenler, en olumsuz koşullarda bile, bir çıkış yolu bulmaya ve
elinden geleni yapmaya gayret
ediyor.

Türbülansı önce
beyninizde yenin!
Tabii, Türkiye’de iş dünyası
çalkantılara, türbülanslara hiç
yabancı değil. Stres ve baskı altında çalışmaya zaten alışık. Hatta ‘Türkiye’nin kriz ya da genel
olarak olumsuzluğu yönetmek
anlamında dünyaya, Batılı ya da
Doğulu herkese öğretebileceği
pek çok şey var’ dersek bu hiç de
abartılı olmaz. Gerçekten de Türkiye’nin iş insanları, sanayicilerinin fırtınalı sulardaki yönetim
deneyimi değme ülkelerin iş insanlarına taş çıkarır.
Belki ‘Y kuşağı’ hariç. 1979 ile
1999 arası doğanlar Türkiye’nin
peş peşe yaşadığı krizleri yaş icabı
pek yaşamadılar. Ya okuldaydılar,
ya da ikinci, üçüncü veya dördün-

cü kuşak olarak işe yeni girişmişlerdi. O krizler, zihinlerinde pek
bir iz bırakmadan ‘teğet’ geçti.
Şimdi onlar da ne yapıp edip
alışacak türbülansa… Tabii büyüklerinin tecrübeleri de önemli
ama önce fırtınayı zihinlerinde
yenmeleri lazım. Sadece işin başında bulundukları kendi şirketlerinin değil, sektörlerinin ve bir
bütün olarak Türkiye ekonomisinin, hem dünyadan gelecek, hem
de içeride birikmiş sorunlardan
kaynaklanan çalkantılardan asgari hasarla çıkması Y kuşağımızın bu dirayeti gösterebilmesine
bağlı…

İlk yapılacak iş:
‘uçağı havada tutmak’
Geçen yazıda da değinmiştik.
Açalım: ‘Türbülans’ havacılıkla
iç içe bir kavram. Ani hava hareketlerini anlatıyor. Bu ani hava
hareketlerine karşı pilotlara ilk
öğretilen şey üç kelime; ‘uçağı havada tut’…
Ekonomik türbülansla karşılaşan şirketlerin kaptan pilotları
için de prensip aynı… Önce uçak
uçmaya devam edecek. Önce gemi yüzecek. Yani hayatiyet devam ettirilecek. Bu arada gerekiyorsa faaliyetlerin hızı düşürülecek. Manevra yapmaya uygun
hıza indirilecek. Aynen havacılıkta olduğu gibi, ‘pozitif denetim’
sağlandıktan sonra şirketin ihtiyaçlarına ve tabii eldeki imkanlara göre, yeniden konum alınacak.
İşte onun için, Y kuşağımıza, piyasada karşılaştıkları çılgın dalgalara denk bir irade gücü gerekli... Bir başka ifadeyle, belirsizlik
sizi esir almadan, siz belirsizliği
kontrol altına almaya çalışacaksınız. Pozitif denetimi elinizde
tuttuğunuzda da, dışarıdan gelen çalkantıyı yenecek güce sahip
olacaksınız.
Fırtınalı dönemlerde kararsız
kalmak en kötüsü…
Türbülanslı dönemlerde aceleci olmadan acele edebilmek,

yani hızlı karar alabilmek önemli. Karar almanızı kolaylaştırmak için uzmanların önerilerinden bir bölümünü paylaşıyorum:
Öncelikle, korku, endişe ve panik ile karar almaktan kaçının.
Moralinizi yüksek tutun. Fırtınalı dönemlerde kararsız kalmanın da en kötü şey olduğunu bilin.
Hesaplarınızı kâr marjlarındaki düşüşün süreceği varsayımına göre yapın. Likiditenin iyi
yönetimi türbülans döneminde
manevra yeteneğinizi yükseltir.
Üç, altı ve 12 aylık süreler için
nakit akış tahmini yapın. Bu tahminler gerçekleşmese bile, nakit kaynaklara sıkışacağınız dönemleri önceden görebilirsiniz.
Türkiye, pek çok kez yaşadığı
‘kur krizlerini’ ihracatla aştı. İhracatınızı artırmaya odaklanın.
Bugüne kadar başlamadıysanız, tam zamanı… Dış pazarlarda
farklı müşteri segmentlerini ve
hedef kitleleri ayrı ayrı inceleyip
yeni ve yenilikçi satış yöntemleri geliştirin. Ama öte yandan,
iç pazarın kıymetini de iyi bilin
ve müşteri sadakatini güçlendirmek için önlem alın…
Maliyetlerinizi, firmanızın
entelektüel sermayesini zedelemeden, yani elemanları işten
çıkarmadan azaltmanın yol ve
yöntemlerini bulun. Bu süreçte,
sabit maliyetleri, değişken maliyetlere dönüştürmek işinize
yarayabilir. Aklına fikrine güvenebileceğiniz uzmanlar, zor dönemlerde, dışarıdan girdi, parça
ve hizmet alma kararı öncesinde bu iki maliyet türü arasındaki
dengeyi dikkate almayı öneriyor.
Ayrıca yönetim kurulunuzu
yeniden yapılandırın. Yönetim
kurulunda, firmanızı ve icra kurulunuzu riskler ve fırsatlar konusunda uyaracak, ufku geniş ve
olaylara farklı bir açıdan bakacak kişileri tercih edin. Yönetiminiz hep ‘evet efendim’ diyenlerden oluşmasın. Hepinize başarılar ve kolaylıklar diliyoruz…

“Çelik sektöründe yerli üretimi koruyacak tedbirler alınmalı”
nelik sektörel ticaret heyetleri
planladıklarını, sektörel Ur-Ge
projelerine başladıklarını, e-ticareti destekleyecek faaliyetler sürdürdüklerini ve bölgedeki sektörel gücün farkındalığını
oluşturmak adına ‘Akdeniz Çelik
Zirvesi’ düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

1. sayfadan devam

Serbest Ticaret Anlaşmaları
yapılmadan önce sektör ve ürün
ile ilgili detaylı analizler yapılmasının önemine de değinen
Tosyalı, şöyle konuştu: “Örneğin
24 milyon ton olan üretiminin
sadece yüzde 18’ini iç piyasada tüketen ve devlet tarafından
sübvanse edilen fiyatlarla rekabet kurallarını alt üst ederek,
saldırgan bir ihracat politikası
izleyen Ukrayna ile STA müzakereleri devam ediyor. Söz konusu STA bir geçiş dönemi öngörülse dahi, gümrük vergilerinin
sıfırlanmasıyla, büyük miktarda ithalat artışı yaşanacak. Navlun fiyatlarının ucuz olacağı da
dikkate alındığında, Türkiye çelik piyasası, Ukrayna’dan yapılacak ithalat için cazip hâle gelecek. Bu durum, çelik sektöründe
istihdam kaybı, üretimin azalması, düşen üretime bağlı olarak birim maliyetlerin artması
ve fiyatların daha da yükselmesi
sonuçlarını doğuracak.”
Türkiye’deki tüketime yönelik
değerlendirme yapan Fuat Tosyalı, 2017’de 36 milyon ton seviyesinde gerçekleşen tüketimin
yaklaşık yarısının uzun, yarısının ise yassı ürün tüketiminden
oluştuğunu bildirdi. Çelik talebinin 2016 yılı dışında yıllar itibarıyla, artış eğiliminde olduğunu ifade eden Tosyalı, tüketim
kompozisyonunun da benzer
oranda seyrettiğini duyurdu.
Teknoloji geliştikçe şekil değiştiren üretim teknolojisine paralel çelik kullanımının da yön de-

ğiştirdiğini aktaran Tosyalı, otomotiv, beyaz eşya ve makine gibi
orta ileri teknoloji gerektiren ve
katma değeri yüksek sektörlerin üretimleriyle paralel seyreden yassı çelik tüketiminın yıllar içinde artış eğilimi gösterdiğini açıkladı.
2017’de yüzde 7’lik artışla 17.7
milyon ton seviyesinde gerçekleşen yassı ürün talebinin Türkiye’nin mevcut üretiminin
üzerinde olması nedeniyle tüketimin önemli bir kısmının ithalattan karşılandığı bilgisini veren Fuat Tosyalı, “2017’de ileri
bağlantılı sektörlerden otomotiv
ve beyaz eşya üretimlerinde yıllar içinde en yüksek üretim miktarlarına ulaştı. Bu rekor seviyedeki üretim miktarları yassı çelik

talebini olumlu etkilemiş ve yassı
çelik tüketimi yıllar içinde yükselmiştir. Benzer şekilde, inşaat
sektörü üretiminde kaydedilen
artış, özellikle uzun mamule olan
talebi canlı tutmuş ve 2017’de çelik tüketimi tarihinin en yüksek
seviyesine ulaşmıştır” dedi.

Yeni hedef pazarlar AB,
Uzakdoğu ve Güney Asya
bölgeleri oluşturuyor
Sektörü dış ticaret özelinde de
değerlendiren Fuat Tosyalı, Türkiye’nin çelik ihracatının yıllar
içinde dalgalı bir seyir izlemesine karşın ortalama 18 milyon
ton seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Özellikle uzun mamul üretiminin yurtiçi tüketimden fazla olması nedeniyle uzun

mamul ihracatının toplam ihracatın yarısından fazlasını oluşturduğunu aktaran Tosyalı, yıllar içinde en fazla ihracatı yapılan ürünlerin sıralaması değişse
de son dönemlerde yassı ürünlerin de en fazla ihraç edilen ikinci
ürün grubunu oluşturmaya başladığını ifade etti.
İhraç pazarlarına bakıldığında
ise 2017’ye kadar altyapı ve inşaat projelerinin yoğunluğu nedeniyle Ortadoğu ve Körfez Bölgesi’nin en önemli ihracat pazarı olduğunu dile getiren Tosyalı,
son dönemlerde bu bölgelere ihracatta gerileme yaşandığını aktardı. Söz konusu gerilemede
bölgedeki siyasi gelişmeler ile
yatırımların yavaşlamasının büyük rol oynadığına işaret eden

Tosyalı, bu nedenle demir çelik üreticilerinin AB ülkelerine,
Uzakdoğu ve Güney Asya Bölgesi’ne odaklandığını söyledi. Tosyalı, “İhracat verileri incelendiğinde, 2016-2017 yıllarında AB
ülkelerine gerçekleştirilen yassı
ürün ihracatında; ilgili dönemde
AB’nin Çinli firmalara karşı başlattığı antidamping soruşturmaları sonucu bölge ülkelerinin
alımlarını Türkiye’ye yönlendirmesinin etkili olduğu görülüyor. Yine ilgili dönemde özellikle
yassı ürün üreticilerinin bölge
ülkelerine ihracatı artış gösterdi” açıklamasında bulundu.
Öte yandan ADMİB olarak ihracatı artırmaya yönelik çalışmalarını da anlatan Fuat Tosyalı, Kenya ve Tanzanya’ya yö-
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Girdi maliyetlerinin yüksek
olması sektörü olumsuz etkiliyor
İhracatta en önemli sorun olarak
girdi maliyetlerinin yüksekliğini göstererek ihracatın artırılmasına yönelik çözüm önerilerini de dile getiren Fuat Tosyalı,
gerek hammadde fiyatları, gerek
enerji maliyetleri, gerek insan
kaynağı maliyetleri tüm ihracatçılar gibi kendi sektörlerinin
de en önemli sorunları olduğunu kaydetti. Bir diğer maliyet
kalemi de sektör üzerinde yıllardır bir yük olan, hurda ithalatının cif bedeli üzerinden yüzde 0.5 oranında alınan ve tonda
takriben 2 dolar ek maliyet getiren çevre katkı payı ve elektrik enerjisi kullanım bedeli üzerinden alınan yüzde 1 oranında
alınan Belediye Tüketim Vergisi
olduğunu söyleyen Tosyalı, şunları kaydetti; “Diğer sektörlerden farklı olarak sektörümüzün
ya tırım maliyetleri çok yüksek.
Bugün bir üretim tesisinin kurulması ya da bir bölümünün yenilenmesi veya ilavesi çok maliyetli. Yatırım desteği bu anlamda ihracatçıyı, istihdam ve döviz
girdisi gibi ortak çıkarlarımızın
korunması adına çok önemli.”

