
 

  

      

06 Kasım 2020 

 

Sektör Haberleri 
 



 
 

 

 
  
 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 Türkiye’de Kaynaklı Boru Fiyatları Yükseldi       3              
 

 ABD, Boru Önlemlerini Gözden Geçirecek             3-4 
 

 Türkiye Sıcak Sac İhracatında Aktif        4 
 

 BDT Aralık Üretimli Sıcak Sac Satışlarını Tamamladı, Fiyatlar Yükseldi   5 
 

 ABD Sac Fiyatları 700 $/St Bariyerini Aştı       6 
 

 AB’de Sıcak Sac Fiyatları Düşen Arz Nedeniyle Yükselmeye Devam Ediyor         6-7 
 

 AB Kotaları Brexit Sonrası İçin Hazır        7 
 

 Düsseldorf’ta Gerçekleştirilecek Olan Tube And Wire 2020 Covid-19 Nedeniyle 8 
 

İptal Edildi. 
 

 İmalat PMI Ekim'de Yükseldi                8-9 
 

 Avrupa İmalat Sanayi Almanya Öncülüğünde Yükseldi            9-10 
 

 Euro Bölgesi 3.Çeyrekte Rekor Büyüme Kaydetti           10-11 
 

 Yeni Karantina Önlemlerinin, Şimdilik Avrupa Çelik Faaliyetlerini Etkilemesi           11 
 

Beklenmiyor. 

 

İç
in

d
e
k

il
er

 



 
 

 

 
  
 3 

Türkiye’de Kaynaklı Boru Fiyatları Yükseldi 

Steelorbis 

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Türkiye yerel kaynaklı boru piyasasında talebi iyi 

seviyelerde yer almaya devam etti ve fiyatlar 10$/mt arttı. Hammadde fiyatlarının güçlü 

olmasından ve talepten gelen destekle, fiyatlar iç piyasada 580-600$/mt fabrika çıkışı 

aralığına yükseldi. Üreticiler Ocak üretimi için teklif vermeye başladı, fakat yine de Aralık 

üretimi için de kısıtlı bir arz mevcut. Üreticilerden biri SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, 

“Uzun zamandır istikrarlı giden bir talep var ve fiyatlarımızı kademeli olarak yükselttik. Sert 

fiyat yükselişleri dolar-TL kuru ve ekonomik belirsizlikler sebebiyle talebi olumsuz 

etkileyebilir,” dedi. 

İhracat tarafında ise, fiyatlar 10$/mt arttı ve 560-570$/mt FOB aralığında yer almaya 

başladı, talep orta seviyelerde. SteelOrbis’e bilgi veren başka bir üretici, “Alıcılar, özellikle 

de Avrupa’da olanlar, ilk çeyrek için ihtiyaçlarını tamamlamak amacıyla alım yapmaya 

devam ediyor. İhracat piyasasından gelen talepten memnunuz ve Noel tatiline kadar 

satışlarımızı devam ettireceğimizi umuyoruz,” şeklinde konuştu. 

** Söz konusu fiyatlar EN10219 standardına uygun S235 kalite sıcak sacdan üretilmiş 2-4 

mm et kalınlığına sahip ERW boru ve kutu profil için teorik ağırlık bazındadır. 

 

ABD, Boru Önlemlerini Gözden Geçirecek 

ÇİB 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA), 

Türkiye menşeli çelik borulara halihazırda uygulanan vergilerin idari gözden geçirmelerini 

başlattı. Buna göre; Petrol Boruları (OCTG) ve Kalın Duvarlı Kutu Profil (HRW) ithalatında 

uygulanmakta olan telafi edici vergi önlemleri kapsamında 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 

dönemine ilişkin iki farklı inceleme yapılacak. 
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Ayrıca Petrol Boruları ithalatında uygulanmakta olan anti-damping önlemi kapsamında da 1 

Eylül 2019 – 31 Ağustos 2020 dönemine ilişkin idari gözden geçirme soruşturması 

başlatıldı. 30 Ekim 2020 tarihli ABD Resmi Gazetesinde yayımlanan bildirim için: 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-10-30/pdf/2020-24051.pdf 

 

Türkiye Sıcak Sac İhracatında Aktif 

Steelorbis 

Geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde Türkiye’den yapılan sıcak sac ihracat satışları daha 

fazlaydı ve farklı pazarlara satışlar gerçekleşti. 

Piyasa kaynaklarına göre, üreticilerden biri Güney Afrika’ya 20.000 mt sıcak sacı 520$/mt 

FOB seviyesinden sattı. Başka bir üretici ise Tunus’a ve Fas’a küçük tonajlarda sıcak sac 

satışlarını 515$/mt FOB seviyesinden gerçekleştirdi. 

Avrupa Birliği ülkeleri de iç piyasalarında arzın nispeten kısıtlı olması ve Asya’dan rekabetçi 

teklifler gelmemesi sebebiyle Türkiye’den yaptıkları sıcak sac alımlarında aktifti. Piyasa 

kaynaklarına göre, 15.000-20.000 mt sıcak sac İspanya’ya 525- 

527$/mt FOB aralığından satıldı ve İtalya’ya küçük tonajlı satışlar 525$/mt FOB 

seviyesinden gerçekleştirildi. Tüccarlardan biri, “Hindistan, Türkiye’den 20-30€/mt daha 

yüksek teklifler veriyor ve bu fiyat farkı Türk üreticilerin tekliflerini beklenen antidamping 

oranına rağmen daha cazip kılıyor,” dedi. 

Şu anda Türkiye’den duyulan sıcak sac teklifleri 520-525$/mt FOB aralığının altında değil 

ve üreticiler genellikle Ocak üretimi ve sevkiyatları için teklif veriyor. 

 

 

 

 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-10-30/pdf/2020-24051.pdf
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BDT Aralık Üretimli Sıcak Sac Satışlarını Tamamladı, Fiyatlar Yükseldi 

Steelorbis 

Rus ve Ukraynalı sıcak sac üreticileri Aralık üretimli ihracat satışlarını çoğunlukla bitirip 

kalan hacimleri de fiyat artışıyla satmayı başardı. Son bağlantılar, Türkiye ve Kuzey 

Afrika’ya yapılırken, Vietnam’a da büyük tonajlar satıldı. 

Rus MMK, Türkiye’ye 30.000-40.000 mt sıcak sacı 515$/mt CFR seviyesinden satarken, 

daha önce Türkiye’ye 500-505$/mt CFR seviyesinden 30.000 mt satış yapılmıştı. Üreticinin 

Aralık ayı için satışlarını bitirdiği belirtilirken, mevcut fiyatın 520$/mt CFR Türkiye’den az 

olmayacağı bildiriliyor. Türkiye piyasasına verilen navlun normalde 15$/mt olarak tahmin 

ediliyor. 

Severstal Aralık üretimli sıcak sacı, bu hafta başında AB’ye büyük rulolar için 520$/mt FOB 

ve üzeri seviyelerden sattı. Ancak, büyük rulo için en son kabul edilebilir fiyatlar, Aralık sonu 

ve Ocak başı üretimli olmak üzere 530-535$/mt FOB seviyesinde tahmin ediliyor. Küçük 

rulo için en son görülen fiyat ise 500$/mt FOB seviyesinde belirlendi. 

Piyasa kaynaklarına göre, NLMK 525$/mt CFR seviyesinden Türkiye’ye satış yapmayı 

hedefliyor. Daha önce fiyatını 515$/mt CFR olarak açıklamıştı. Bazı piyasa kaynakları 

üreticinin Aralık satışlarını tamamladığını belirtti. 

Ukrayna merkezli Metinvest de bu hafta satışlarda aktifti. Üretici, Türkiye ve Mısır’a küçük 

ruloları 510$/mt CFR, büyük ruloları ise 520-525$/mt CFR seviyesinden sattı. Ukrayna 

çıkışlı Aralık ayı üretimli hacimlerin neredeyse tamamı satıldı. Sonuç olarak, SteelOrbis’in 

tahminlerine göre, Metinvest rulo ağırlığına bağlı olarak fiyatlarını haftalık en az 10$/mt 

artışla 495-505$/mt FOB aralığına yükseltti. 
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ABD Sac Fiyatları 700 $/St Bariyerini Aştı 

Kallanish 

ABD’de sıcak haddelenmiş sac fiyatlarının, 700 $/short ton ithalat psikolojik eşiğinin üzerine 

çıktığı görülüyor. 

Bir Ortabatı alıcısının, 1 Kasım'da başlayan hafta için fiyatlandırmayı esasen yatay olarak 

belirlediği ve sıcak haddelenmiş sac için görüşmelerin 700 $/st, soğuk haddelenmiş sac için 

ise 920 $/st seviyesinden başladığı belirtiliyor. 

 

AB’de Sıcak Sac Fiyatları Düşen Arz Nedeniyle Yükselmeye Devam 

Ediyor 

Steelorbis 

AB sıcak sac piyasasında fiyatlar geçtiğimiz hafta daha da arttı. İtalya piyasasında fiyatlar 

şu sıralar 485-495€/mt aralığında yer alırken, Avrupa’nın kuzeyinde 500-510€/mt fabrika 

çıkışı aralığında yer alıyor. Her iki fiyatta da ortalama 5€/mt artış oldu. 

AB sıcak sac piyasası, bulunabilirlik sıkıntısı başta olmak üzere, artan siparişler ve 

rekabetçi fiyatların olmayışıyla desteklendi. Avrupalı üreticiler Aralık üretimli ürünlerini sattı 

ve ilk çeyrek haddelenmiş ürünlerini teklif ediyorlar. Öte yandan kaynaklar, Avrupa’da 

uygulanan yeni karantina önlemleri nedeniyle üretim ve sevkiyatlarda bazı gecikmeler 

olduğunu belirtti. Bu durum bir yandan fiyatları desteklerken, diğer yandan özellikle otomotiv 

sektöründeki talebi yavaşlatıyor. Ancak, geçtiğimiz aylarda devreye alınan tesislerin henüz 

normal kapasitelerinde faaliyet göstermemesi nedeniyle, bölgede sıcak sac fiyatlarının 

önümüzdeki dönemde güçlü kalması bekleniyor. 

Öte yandan, AB’nin uyguladığı koruma önlemleri ve Türkiye çıkışlı sıcak saca yönelik 

devam eden soruşturma nedeniyle ithalat düşük seviyelerde yer almaya devam etti. Ancak 

kaynaklara göre, geçici antidamping vergilerinin 23 Aralık’ta açıklanma ihtimaline rağmen, 

yerel arz yetersizliği nedeniyle son zamanlarda Türkiye’den İtalya’ya satış yapıldı. 
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ArcelorMittal Italia’nın Taranto tesisinde üretim tarihsel olarak düşük seviyelerde yer almaya 

devam ederken, Arvedi’nin Cremona’daki yeni elektrik ark ocağının faaliyetleri hızlanma 

aşamasında. Son zamanlarda dış piyasalardan verilen sıcak sac fiyatları 460-480€/mt CFR 

İtalya aralığında yer alıyor. Öte yandan, kaynaklara göre, Avrupa Komisyonu Türkiye çıkışlı 

sıcak sac ithalatını kayıt altına alacak, bu da devam eden soruşturmanın sonucunda 

damping olduğu kararı verilmesi halinde geriye dönük vergilerin uygulanacağını gösteriyor. 

Üreticiye bağlı olarak geçici vergi yaklaşık %10 olabilir. 

 

AB Kotaları Brexit Sonrası İçin Hazır 

ÇİB 

AB Komisyonu 1 Ocak 2021’de Birleşik Krallık’ın (BK) Avrupa Birliği’nden çıkması sonucu 

uygulanacak çelik kotalarının uyumlaştırılması amacıyla bir bildiri yayınladı. 

Komisyon bildiride, tarife kota miktarlarını tekrar hesapladı. Buna göre 2015-2017 

ihracatlarından BK’nın payı çıkarıldı ve BK’dan AB’ye yapılan ithalat eklendi. 

Bu bildiri ile AB, çelik ürünlerinde Birleşik Krallık’a da korunma önlemi uygulayacağını 

netleştirmiş oldu. 

İlgili bildiride ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri’nin 21 ve 26. ürün kategorilerinden, Türkiye’nin 

ise 25A kategorisinden muaf tutulacağı belirtildi. Çin ise 22. ürün kategorisinde önleme 

dahil edildi. 

Bu uyumlaştırmaya ilişkin görüş bildirmek isteyen tarafların 5 Kasım 2020 tarihine kadar 

Komisyon’a ulaşması gerekmekte. 

Bildiri için:http://www.cib.org.tr/files/Doc/files/NoI Safeguards Brexit.pdf 

 

 

http://www.cib.org.tr/files/Doc/files/NoI%20Safeguards%20Brexit.pdf
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Düsseldorf’ta Gerçekleştirilecek Olan Tube And Wire 2020 Covid-19 

Nedeniyle İptal Edildi 

Steelorbis 

Kablo, metal tel ve boru üretimi ile işleme endüstrileri için gerçekleştirilen Tube and Wire 

2020 uluslararası ticaret fuarı, Covid-19 salgının kötüye gitmesi nedeniyle iptal edildi. 

Fuarın tarihi Mart’tan Aralık’a ertelendi, ancak bu iki yılda bir gerçekleştirilen bir etkinlik 

olduğu için 2022’ye kadar yapılmamış olacak. 

Messe Düsseldorf GmbH Yönetim Kurulu Başkanı Wolfram Diener, “Ticaret fuarları Kasım 

sonuna kadar gerçekleştirilemez. Bu da demek oluyor ki, bu yıl yüz yüze gerçekleştirilecek 

son etkinlik Düsseldorf’da olmayacak. Almanya ve diğer komşu Avrupa ülkelerinde salgının 

kötüye gitmesi nedeniyle, durum tamamıyla yeniden değerlendirildi. Bu şartlar altında ve 

düzenleyiciler ile katılımcıların sayısının ölçülemeyecek kadar yüksek olması nedeniyle, söz 

konusu ticari fuarı iptal etme kararı aldık,” şeklinde konuştu. 

 

İmalat PMI Ekim'de Yükseldi 

Bloomberght 

İstanbul Sanayi Odası-Markit İmalat PMI göstergesine ilişkin Ekim ayı sonuçları açıklandı. 

Buna göre endeks 5. ayında da 50'nin üzerindeki seyrini korudu. 

Türkiye'de imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ekim'de 53,9 oldu. Endeks Eylül'de 

52,8 olarak gerçekleşmişti. 

Pandemi koşullarının etkisiyle imalat PMI Nisan ayında 33,4 ile tarihi düşük seviyeleri 

görmüştü. Mayıs ayında da 50 seviyesinin altında gerçekleşen endeks, Haziran ayından bu 

yana 50'nin üzerinde açıklanıyor. 

Endekste 50 değerinin üzeri imalatta büyümeyi, bu değerin altı ise daralmayı işaret ediyor. 

Yeni siparişlerde artış trendi 
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Yeni siparişlerde artış trendi beş ayı geride bırakırken, endeks sonuçlarına göre imalatçılar 

müşteri talebinin iyileşmeye devam ettiğini belirtti. Yeni ihracat siparişlerinde de artış 

kaydedildi. Böylece firmalar üretim hacimlerini ekim ayında da yükseltti ve büyüme eylül 

ayına göre hız kazandı. Üretimde ve müşterilere yapılan ürün teslimatlarındaki artışa bağlı 

olarak, birikmiş işler son üç ay boyunca azaldı. 

Anket kapsamında takip edilen 10 sektör içinde en güçlü büyüme yine ana metal sanayi ile 

kimyasal, plastik ve kauçuk sektörlerinde kaydedildi. 

Üretim ve istihdamdaki en yüksek oranlı artış ana metal sanayi sektöründe gerçekleşirken, 

kimyasal, plastik ve kauçuk sektörü ise yeni siparişlerdeki büyümenin başını çekti. Gıda 

ürünleri ile giyim ve deri ürünleri sektörlerinde faaliyet koşulları zayıfladı. 

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan 

IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, IHS Markit'in Kovid-19 kaynaklı olarak yılın 

başlarında yaşanan sert düşüşe karşın, sanayi üretiminin 2020 yılı genelinde yüzde 0,8 

azalacağını öngördüğünü belirtti. 

 

Avrupa İmalat Sanayi Almanya Öncülüğünde Yükseldi 

Bloomberght 

İmalat sanayi PMI Almanya ve İtalya'da son 31 ayın en büyük yükselişini kaydederken, 

Euro bölgesinin tamamı için de beklentilerin üzerine çıktı. 

Alman imalat sanayi Ekim ayında son 31 ayın en büyük sıçramasını gerçekleştirerek 

Avrupa ekonomik toparlanmasını sırtladı. 

Bölgedeki güçlü talep ile birlikte Euro bölgesi fabrika üretimi geçtiğimiz ay art arda dördüncü 

yükselişini gerçekleştirmişti. 

Fakat şirketler gelecekteki üretim için iyimserliğini korurken hala işten çıkarmalara devam 

ediyor. 
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IHS Markit ekonomisti Chris Williamson Euro bölgesi imalatının üretim ve siparişlerdeki 

artışla birlikte Ekim ayında ciddi bir yükseliş kaydettiğini vurgulayarak, “Veriler dördüncü 

çeyrekteki üretim için iyi bir tablo sergilerken toparlanma endişe verici derecede istikrarsız.” 

dedi. 

Almanya, güçlü otomobil, iş ekipmanı ve makine talebiyle birlikte, 58.2 gelen imalat satın 

alma yöneticileri endeksi (PMI) verisiyle son 31 ayın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. 

Avusturya imalat PMI verisi 54 ile son 23 ayın en yükseğindeyken, İtalya verisi 53.8 ile son 

31 ayın en yükseğinde. İspanya ve Fransa ise PMI verileriyle son üç ayın en yükseğini 

görmüş oldu. 

İmalat sanayi koronavirüs vakaları yükselirken göreceli olarak daha durgun bir konumdaydı. 

Asya’dan gelen veriler de Ekim ayında imalat sanayi için daha iyimser bir görünüm çizdi. 

“İmalat verileri şimdilik sert bir yükselişi gösterse de bunun sürdürülebilirliği hane halkının 

normale dönme davranışlarına ve iş gücü piyasasının güçlenmesine bağlı.” diyen 

Williamson, salgında ikinci dalga düşünüldüğünde bunlara ulaşmak için hala çok zamana 

ihtiyaç olduğunu da vurguladı. 

 

Euro Bölgesi 3.Çeyrekte Rekor Büyüme Kaydetti 

Bloomberght 

Pandemide yeniden artışa geçen enfeksiyon rakamları ve artan kısıtlamalar ile boğuşan 

Euro Bölgesi'nde ekonomi üçüncü çeyrekte rekor büyüme kaydetti 

Avrupa'da artan koronavirüs enfeksiyonları ve katılaşan önlemler Euro Bölgesi'nde 

ekonomiyi ve işletmeleri yeniden tehdit ediyor. 

Euro Bölgesi'nde büyüme söz konusu dönemde yüzde 12.7 ile ekonomistlerin yüzde 9.6'lık 

tahminini aştı. Fransa, İtalya ve İspanya'da büyüme çift haneli gerçekleşti. Almanya yüzde 

8.2 büyüdü. 
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Ancak bu sıçramaların öncesinde koronavirüse karşı alınan önlemlerin sonucu ekonomik 

faaliyetlerin durma noktasına gelmesiyle birlikte GSYİH rakamlarında sert düşüşler 

yaşanmıştı. 

 

Yeni Karantina Önlemlerinin, Şimdilik Avrupa Çelik Faaliyetlerini 

Etkilemesi Beklenmiyor 

Kallanish 

Bu hafta itibarıyla, Avrupa'nın en büyük ekonomilerinin çoğunun, koronavirüs salgınının 

devam eden ikinci dalgasıyla mücadele etmek için bir ay süren daha yumuşak karantinaya 

girdiği belirtiliyor. 

Son kullanıcılardan gelen talebin yeni sınırlamalardan etkilenmesi beklenirken, çelik 

üreticilerinin herhangi bir büyük Avrupa ülkesinde henüz doğrudan etkilenmesi beklenmiyor. 

Alman, İtalyan, Fransız, İspanyol ve İngiliz yetkililerin hepsinin kendi ülkelerinde kısıtlamalar 

uyguladıkları, ancak, Mart/Nisan'daki ilk önlemlerin önemli ekonomik zarara yol açmasının 

ardından mümkün olduğunca az ekonomik aksaklık hedefledikleri bildiriliyor. İnşaat, imalat 

ve genel endüstriyel faaliyetlerin devam etmesi bekleniyor. 

İlk önlemlerin, Avrupa'daki bazı çelik üretim ve işleme faaliyetlerini durma noktasına 

getirdiği, ancak bu sefer bunun olmasının beklenmediği kaydediliyor. 

 

 

 

 

 

 


