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Türkiye’de Kaynaklı Boru Fiyatları Değişmedi 

Steelorbis 

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Türkiye yerel kaynaklı boru piyasasında talep makul 

seviyelerde yer almaya devam etti ve fiyatlar geçtiğimiz haftadan bu yana değişiklik 

göstermedi. Bir üretici, “Ekim ayına kadar üretimimiz dolu ve çok geçmeden Kasım ayı 

üretimleri için teklif vereceğimizi düşünüyoruz. Fiyatlarımız alıcılardan kabul gördü ve hurda 

fiyatlarının yeniden artması durumunda, sıcak sac ve boru fiyatlarının da olumlu yönde 

etkileneceğini düşünüyoruz,” diye belirtti. Türkiye’de yerel kaynaklı boru fiyatları 540-

560$/mt fabrika çıkışı aralığında yer alıyor. 

Türkiye’den dış piyasalara verilen kaynaklı boru fiyatları da değişim göstermedi ve halen 

520-540$/mt FOB bandında yer alıyor, ancak talep Corona virüsü salgını ve AB’deki yaz 

tatili nedeniyle düşük seviyelerde yer almaya devam ediyor. Yine de, ihracatçılar AB’deki 

yaz tatilinin ardından talebin iyileşme göstereceğini düşünüyor. 

** 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. 

 

BDT’li Sıcak Sac Üreticileri Ekim Üretimli Olarak Satış Yapmaya Başladı, 

Trend Yukarı Yönlü 

Steelorbis 

Ukrayna merkezli Metinvest, şu sıralar Türkiye’ye her ikisi de haftalık 5-10$/mt artışla olmak 

üzere küçük ruloyu 510$/mt CFR ve büyük ruloyu 520$/mt CFR seviyesinden sunuyor. En 

son küçük rulo bağlantıları 507$/mt CFR Türkiye ve 520$/mt CFR Kuzey Afrika 

seviyesinden gerçekleşti. Sonuç olarak, söz konusu tesisin fiyatları rulo ağırlığına bağlı 

olarak yaklaşık 495-500$/mt FOB ve 500-505$/mt FOB aralığında tahmin ediliyor. 

Metinvest, Ekim ayı üretimi için satış yapmak üzere piyasada. 
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Rusya merkezli MMK’nın hala satması gereken Eylül üretimli sıcak sacı bulunuyor. 

Türkiye’ye verilen teklifler büyük rulo için 515$/mt CFR seviyesinden duyuldu ve küçük rulo 

bu hafta yaklaşık 510$/mt CFR seviyesinden satıldı. Bu fiyat 495$/mt FOB seviyesine 

karşılık geliyor. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Türkiye’nin 10.000 mt’luk ürün için 

sunduğu 497$/mt FOB seviyesindeki karşı teklif reddedildi. Ayrıca MMK, Asya pazarlarına 

yaklaşık 520$/mt CFR Vietnam seviyesinden teklif sunuyor, karşı teklifler 510$/mt CFR 

seviyesinde yer alıyor. Piyasa oyuncuları navlunun yaklaşık 15-20$/mt aralığında olduğunu 

tahmin ediyor. 

Piyasa kaynaklarının bildirdiğine göre, Rusya merkezli bir başka üretici olan NLMK, 

Türkiye’ye Ekim üretimli olmak üzere 520$/mt CFR seviyesinin biraz altından sıcak sac 

sattı. Bu da 505$/mt FOB seviyesine denk geliyor. Tesisin asitleme hattında yakın zamanda 

meydana gelen yangın göz önünde bulundurularak, üreticinin Ekim ayında ihracata ek 

sıcak sac tonajı ayırabileceği belirtildi. Onarımın yaklaşık bir hafta sürebileceği, hatta iki 

haftaya uzayabileceği düşünüyor. 

Severstal şu anda piyasanın dışında yer alıyor ve Ekim üretimli tüm ürünlerini sattı. 

Tedarikçi, başlangıçta planladığı sıcak sac arzını 500-515$/mt FOB seviyesinden Avrupa 

pazarına sattı ve piyasadan çekildi. Bununla birlikte, ihracat fiyatı yeterince avantajlıysa, 

üretici, daha fazla sıcak sacı dış pazarlara ayırabilir. 

 

Türkiye’de Yerel ve İthal Sıcak Sac Fiyatları Yine Arttı 

Steelorbis 

Türk sıcak sac üreticileri tekliflerini güçlü hammadde fiyatları, sınırlı ithalat ve iyi talebin 

desteğiyle bir kez daha artırdı. 

Şu anda Türk üreticiler tarafından iç piyasaya verilen sıcak sac teklifleri, Kasım teslimatlı 

olmak ve tedarikçiye göre değişmek üzere 530-540$/mt fabrika çıkışı aralığında yer alıyor. 

Böylece, fiyatların haftalık yaklaşık 10$/mt arttığı gözleniyor. Global piyasada sıcak sac ve 
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hammadde fiyatlarındaki artış, bu fiyat artışındaki en önemli etken oldu. Buna ek olarak, 

ithal sıcak sac teklifleri hala az ve BDT çıkışlı fiyatlar beklenildiği üzere yine arttı. 

Piyasa kaynaklarına göre, Rus MMK, bu haftanın sonunda Eylül üretimli olmak üzere kesin 

teklif verecek, fakat üreticinin 515$/mt CFR’dan aşağı teklif sunmaya niyeti yok. 

SteelOrbis’in bildirdiği üzere, üreticinin geçen haftaki teklifi 505-510$/mt CFR aralığındaydı. 

Ukraynalı Metinvest büyük rulolar için, geçen haftanın başındaki 510-515$/mt CFR 

aralığına kıyasla 515-520$/mt CFR aralığından teklif verdi. Ağustos ayının sonunda 

Hindistan, Kasım sevkiyatlı olmak üzere, 525$/mt CFR seviyesinden teklif veriyordu, Türk 

alıcılar yeni tekliflerin 530-535$/mt CFR aralığında olmasını bekliyor, fakat bu seviyenin 

kabul görmesi zor. 

İhracat kısmındaysa, Türkiye’nin çoğu teklifi 515-520$/mt FOB aralığında yer alıyor. Geçen 

hafta bu aralığın alt sınırından AB ve Kuzey Afrika’ya satışlar yapıldı. 

 

AB Pazarında Sıcak Sac Fiyatları Önemli Oranda Arttı 

Steelorbis 

AB pazarında sıcak sac fiyatları çoğunlukla iyi talep, ithalat tekliflerinin azlığı, düşük yerel 

üretim ve yüksek demir cevheri fiyatlarının desteğiyle hala artıyor. Satış fiyatları hem kuzey 

hem de güney Avrupa pazarlarında geçen haftaya kıyasla daha da arttı. İtalya yerel 

piyasasında sıcak sac baz fiyatları, geçen hafta kaydedilen 420-430€/mt aralığına kıyasla 

430-450€/mt fabrika çıkışı aralığına yükseldi. Aynı zamanda bu fiyatlar, Avrupa’nın 

kuzeyinde 430-440€/mt aralığından 440-460€/mt fabrika çıkışı aralığına yükseldi. Yerel 

üreticiler hala daha yüksek fiyatlarda ısrarcı ve piyasa kaynakları, önümüzdeki iki ay içinde 

üreticilerin bu fiyatlara ulaşabileceklerini düşünüyor. 

İthalat teklifleri hala yüksek. Son zamanlarda İtalya’da yalnızca birkaç ithalat gerçekleşti. 

Türk menşeli ürün fiyatları yaklaşık 450€/mt CFR İtalya olurken, Mısır ve Hindistan gibi 

ülkelerden de olmak üzere gelen çoğu teklif, 460€/mt CFR seviyesindeydi. Ayrıca, Hint bir 

tedarikçi, İtalyan bir alıcıya 440€/mt CFR seviyesinden satış yaptı. Bir piyasa kaynağı, 
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Güney Kore’nin yakında teklif sunmaya başlayacağını fakat sevkiyatların Aralık ya da Ocak 

ayında yapılacağını söyledi. Bu nedenle AB merkezli alıcılar hala yerel tedarikçileri tercih 

ediyor. 

Daha önceden bildirildiği üzere, artan yerel fiyatlar, ithalat hareketliliğinde bir artışı 

tetikleyebilir. Aslında, ArcelorMittal, Liberty Steel ve Voestalpine gibi üreticiler yakın zaman 

önce, Avrupa genelinde yüksek fırınların yeniden faaliyete başlayacağını açıkladı. Bununla 

birlikte, bazı piyasa kaynakları, faaliyetlerin yeniden başlamasının zaman alacağını ve 

birkaç ay içinde piyasaya etki edeceğini belirtti. Sonuç olarak, yerel sıcak sac fiyatlarının 

Eylül ve Ekim’de artmaya devam etmesi beklenirken, henüz bunu söylemek için çok erken 

olsa da daha sonra zayıflayabilir. Talep son zamanlarda iyileşiyor fakat çoğu piyasa 

kaynağı, Covid-19 öncesi seviyelere bu yıl bitmeden ulaşılacağı konusunda şüpheli. 

 

Rus Severstal Ekim Ayı İçin İhracata Ayırdığı Sıcak Sacın Tümünü Sattı 

Steelorbis 

Rusya’nın önde gelen sıcak sac üretici ve ihracatçılarından biri olan Severstal, Avrupa’da 

talebin ve fiyatların daha güçlü olması sayesinde dış pazarlara ayırdığı tonajın tümünü sattı. 

Şirketin Ekim üretimi için açıkladığı 60.000 mt’luk sıcak sac arzının hepsini satması sadece 

birkaç gününü aldı. Bağlantı fiyatları 500-515$/mt FOB aralığında yer alırken, satışın hepsi 

Avrupa ülkelerine yapıldı. Öte yandan, Severstal önümüzdeki günlerde ihracat için ek 

tonajlar ayırabilir, fakat bunun iç piyasasındaki talebe ve ihracat fiyatları ile yerel fiyatlar 

arasındaki farka bağlı olacağı düşünülüyor. Örneğin, üretici Eylül ayı için ihracata 70.000 mt 

satış yapmıştı. 

Diğer iki Rusya merkezli sıcak sac ihracatçısı Ekim üretimli satışlara henüz başlamadı. 

NLMK’nın yine yaklaşık 30.000 mt satış yapması beklenirken, MMK hala muhtemel arzı 

belirlemek için acele etmiyor. Bununla birlikte, MMK’nın, Severstal’ın eksik arzını telafi 

edebileceği düşünülüyor. 
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SteelOrbis’in daha önceden bildirdiği gibi, Severstal 1700/2800 haddeleme hatlarının 

iyileştirilmesi için iki haftalığına faaliyetlerini durduracak. Mill 2000 tesisinin faaliyeti Kasım 

ayında bakım çalışmaları nedeniyle askıya alınacak. Tesisler sırasıyla yıllık 2 milyon mt ve 

6-6,2 milyon mt sıcak sac üretim kapasitesine sahip. 

 

İtalya’da HRC Fiyatları Kısıtlı Arz Nedeniyle Sıçrayış Kaydetti 

Metal Expert 

ArcelorMittal'in geçen hafta Avrupa için keskin bir fiyat artışı açıklamasının hemen 

ardından, yeni fiyat listesinin özellikle İtalya'da gerçekçi olmadığına inanıldığı, ancak 

mevcut durumda piyasa katılımcılarının artık böyle düşünmedikleri rapor ediliyor. Özellikle, 

önde gelen İtalyan çelik üreticilerinden birinin sınırlı arz sağlayabildiği haberinin, İtalya'daki 

sıcak rulo fiyat artışını desteklediği aktarılıyor. 

İtalyan üreticilerin, artan hammadde maliyetleri ve rekabetçi olmayan ithalat piyasası 

nedeniyle yükseliş havasında tatilden çıktıkları ifade ediliyor. Tatilin ardından, HRC 

tekliflerinin, hem yurt içi hem de yurt dışından sınırlı arz nedeniyle Ağustos başına kıyasla 

50 €/tonun üzerinde artış gösterdiği bildiriliyor. İtalya'da tatil sonrası ilk çalışma haftası olan 

bu haftanın başında, üreticilerin HRC için Ağustos başındaki 390-400 €/ton seviyesine 

kıyasla fabrika çıkışı 430-440 €/ton seviyesinden teklif verdikleri aktarılıyor. Hafta sonunda, 

en büyük tedarikçilerden birindeki üretim sorunları nedeniyle teklifleri 15-20 €/ton artışla 

alıcıya teslim 460-470 €/ton (450-455 €/ton) seviyesine yükselttiği kaydediliyor. 
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Çin Çıkışlı Sıcak Sac Fiyatları Yerel Piyasanın Daha İyi Olması Sayesinde 

Artmaya Devam Etti  

Steelorbis 

Geçtiğimiz hafta boyunca, Çin çıkışlı sıcak sac teklif fiyatları Çin’in kuzey bölgesindeki 

üretim kısıtlamaları haberleri, yükselen demir cevheri fiyatları ve yerel piyasadaki artış 

nedeniyle yukarı yönlü seyretti. 

Şu anda, önde gelen Çinli üreticilerin bor ilaveli SS400 kalite sıcak sac ihracat teklifleri, 31 

Ağustos’a kıyasla 5$/mt ve geçtiğimiz haftaya göre ortalama 12,5$/mt artışla Kasım sonu 

sevkiyatlı olmak üzere 525-535$/mt FOB aralığında yer alıyor. 

Geçtiğimiz hafta boyunca, Çin’den Vietnam’a 520-525$/mt CFR seviyesinden iki adet 

SS400 kalite sıcak sac satışı yapıldığı duyuldu. Şu anda birçok piyasa kaynağı, Vietnam’da 

ve diğer ithalat piyasalarında yapılan bağlantılarda fiyatlardaki ilave artışlara bağlı olarak, 

Vietnam piyasasında kabul görebilecek seviyenin en az 515$/mt FOB (yaklaşık 530$/mt 

CFR) olduğunu düşünse de, birçok Çinli üreticinin 520$/mt FOB seviyesinden bile teklif 

vermeye hazır olmadığı belirtiliyor. 

Uluslararası bir tüccar, “Çin’in kuzey bölgesinde üretim kısıtlamaları olduğuna dair duyumlar 

var. Bu durum çelik üretimini azaltabilir ve piyasa oyuncularının beklentilerini destekleyerek 

vadeli çelik fiyatlarını artırabilir. Böylece Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları olumlu yönde 

etkilenebilir,” diye belirtti. 

Söz konusu haftada, Çin’in Jiangsu eyaletinde faaliyet gösteren ve ülkenin en büyük özel 

çelik üreticisi konumundaki Shagang Group Q235 kalite 5,5 mm x 1.500 mm sıcak sac 

fiyatlarını 150 RMB/mt (22$/mt) artırarak 4.300 RMB/mt (628$/mt) fabrika çıkışına yükseltti. 

Bu durum piyasa oyuncularının beklentilerini olumlu yönde etkiledi ve sıcak sac fiyatlarının 

spot piyasada artış göstermesine neden oldu. Fakat sıcak sac stoku bazı artışlar gösterdi. 

SteelOrbis verilerine göre, 1 Eylül tarihinde Çin’de yerel sıcak sac fiyatları 25 Ağustos’a 

kıyasla 20 RMB/mt (2,9$/mt) artışla 3.960-4.070 RMB/mt (578-594$/mt) depo çıkışı 

bandında yer alıyor. 
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1 Eylül itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Piyasasında sıcak sac kontratları 25 Ağustos 

tarihine kıyasla 99 RMB/mt (14,5$/mt) veya %2,5 artışla 4.037 RMB/mt (589$/mt) 

seviyesinde yer almaya başladı.1$ = 6,8498 RMB 

 

Alman Rulo Üreticileri Önemli Fiyat Artışları Kaydetti 

Metal Expert 

Alman rulo üreticilerinin, Avrupa'daki genel yükseliş eğilimini takip ettikleri ve üreticilerin, 

fiyat artışlarında şimdiden önemli başarılar elde ettikleri bildiriliyor. 

Piyasada yukarı doğru dinamiğin devamına ilişkin beklentilerin hâkim olduğu belirtiliyor. 

Almanya: Eylül başı sac fiyatları, EUR/t (19% KDV hariç, 1EUR = 1.19 $) 
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HRC için çalışılabilir fiyatların, Almanya'da fabrika çıkışı 450-455 €/ton olarak belirlendiği, 

ay boyunca fiyatların 35-40 €/ton artış gösterdiği, buna rağmen üreticilerin fiyatları fabrika 

çıkışı 500 €/ton seviyesine çıkarmayı hedefledikleri ifade ediliyor. 

CRC ve HDG fiyat artışlarının daha az keskin, ancak yine de dikkat çekici olduğu 

aktarılıyor. CRC için çalışılabilir fiyatların 10 €/ton artışla fabrika çıkışı 540-550 €/ton ve 

HDG için 20-25 €/ton artışla fabrika çıkışı 550-555 €/ton aralığına yükseldiği öğreniliyor. 

Ancak üreticilerin hedefinin, fiyatları 570 €/ton seviyesine yükseltmek olduğu kaydediliyor. 

 

Küresel Trend, ABD’nin Artan Sac Fiyatlarını Etkiliyor 

Kallanish 

Covid-19 ve Trump yönetiminin ticaret politikalarının bir sonucu olarak ortaya çıkan 

lokalleştirmeye rağmen, ABD’nin artış eğilimi gösteren sac fiyatlarındaki durumun, küresel 

hammadde ve talep trendlerine bağlı olduğu ifade ediliyor. 

US Steel gibi entegre tesislerin öncülüğünü yapan ABD’li sac fabrikalarının, Temmuz ayının 

sonundan bu yana iki defa fiyatlarını 40 $/short ton arttırdıkları ve mevcut sıcak 

haddelenmiş sac fiyatlarının, 480-520 $/short ton seviyesinde gerçekleştiği bildiriliyor. 

Bir hizmet merkezi yöneticisi, mevcut fiyat baskısının, Mayıs ayında piyasada yapılan küçük 

baskının yankısı olduğunu belirtiyor. 

 

Dış Ticaret Açığı Temmuz'da 2.7 Milyar Dolar Oldu  

Bloomberght 

Türkiye'nin dış ticaret açığı Temmuz ayında 2.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan Temmuz ayına 

ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. 



 
 

 

 
  
 11 

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat Temmuz'da geçen yılın aynı 

ayına göre yüzde 5,8 azalarak 15 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ithalat da 

yüzde 7,9 azalarak 17 milyar 709 milyon dolar oldu. 

Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 18,2 azalarak, 2 milyar 697 milyon dolara geriledi. 

İhracatın ithalatı karşılama oranı Temmuz 2019'da yüzde 82,9 iken, geçen ay yüzde 84,8'e 

yükseldi. 

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre dış dengenin 

2.73 milyar dolar açık vermesi bekleniyordu. 

İhracat, Ocak-Temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 

azalarak, 90 milyar 15 milyon dolara geriledi, ithalat yüzde 3,9'luk düşüşle 116 milyar 605 

milyon dolar oldu. 

Dış ticaret açığı Ocak-Temmuz döneminde yüzde 55,6 artarak, 26 milyar 590 milyon dolara 

yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise Ocak-Temmuz 2019'da yüzde 85,9 iken, bu 

yılın aynı döneminde yüzde 77,2'ye geriledi. 

Türkiye'nin Temmuz ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 95,1'i bulurken, ithalatta ara 

mallarının payı yüzde 72,3 olarak kayıtlara geçti. 

Ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta, Temmuz ayında imalat sanayisinin payı 

yüzde 95,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,8, madencilik ve taş 

ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu. 

Ocak-Temmuz döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı 

yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,5, madencilik ve taş 

ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 olarak hesaplandı. 

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, Temmuzda ara mallarının payı yüzde 

72,3, sermaye mallarının payı yüzde 15,3 ve tüketim mallarının payı yüzde 12,2 olarak 

kayıtlara geçti. 
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Ocak-Temmuz döneminde ise ara mallarının payı yüzde 75,2, sermaye mallarının payı 

yüzde 13,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,6 oldu. 

- Almanya ihracatta, Çin ithalatta ilk sırada 

Söz konusu ayda ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeye 1 milyar 

468 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. 

Almanya'yı sırasıyla 973 milyon dolarla Birleşik Krallık, 952 milyon dolarla ABD, 743 milyon 

dolarla Irak, 704 milyon dolarla Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam 

ihracatın yüzde 32,2'sini oluşturdu. 

Ocak-Temmuz döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 8 

milyar 567 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla 5 milyar 570 milyon dolarla ABD, 5 milyar 428 

milyon dolarla Birleşik Krallık, 4 milyar 816 milyon dolarla Irak ve 4 milyar 233 milyon 

dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,8'ine karşılık 

geldi. 

Çin, geçen ay ithalatta ilk sırada yer aldı. Temmuzda Çin'den yapılan ithalat 1 milyar 912 

milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 835 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 233 

milyon dolarla Rusya, 970 milyon dolarla ABD ve 962 milyon dolarla Irak izledi. İlk 5 

ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39'unu oluşturdu. 

Ocak-Temmuz döneminde de ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan 

ithalat 12 milyar 288 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 10 milyar 948 milyon dolarla 

Almanya, 9 milyar 964 milyon dolarla Rusya, 7 milyar 32 milyon dolarla ABD ve 4 milyar 

654 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,5'ini 

kapsadı. 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat Temmuzda bir önceki aya 

göre yüzde 15,4, ithalat yüzde 9,7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 

Temmuzda bir önceki yılın aynı aynına göre ihracat aynı kalırken, ithalat yüzde 3,2 geriledi. 
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Öte yandan, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı 

Temmuzda yüzde 2,9, Ocak-Temmuz döneminde yüzde 3,4 olarak kayıtlara geçti. 

Temmuzda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,3, Ocak-Temmuz 

döneminde ise yüzde 80,4 olarak hesaplandı. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi 

ürünleri ithalatı içindeki payı Temmuzda yüzde 12,3, Ocak-Temmuz döneminde yüzde 13,2 

oldu. 

- Özel Ticaret Sistemi verileri 

Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ihracat, Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 

5,7 azalarak 14 milyar 264 milyon dolar, ithalat yüzde 6,6 gerileyerek 17 milyar 140 milyon 

dolar olarak gerçekleşti. 

Temmuzda dış ticaret açığı yüzde 10,7 düşüşle 2 milyar 876 milyon dolara geriledi. 

İhracatın ithalatı karşılama oranı Temmuz 2019'da yüzde 82,4 iken bu dönemde yüzde 

83,2'ye yükseldi. 

ÖTS'ye göre ihracat, Ocak-Temmuz döneminde, geçen yılın aynı dönemine yüzde 13,8 

azalarak 85 milyar 140 milyon dolar, ithalat yüzde 4,5 gerileyerek 111 milyar 668 milyon 

dolar oldu. 

Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 46,5 artışla 26 milyar 528 milyon dolara 

yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıl Ocak-Temmuz döneminde yüzde 84,5 

iken bu yılın aynı döneminde yüzde 76,2'ye düştü. 
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Türkiye 2. Çeyrekte Yıllık Yüzde 9.9 Küçüldü 

Bloomberght 

Türkiye GSYİH'si yılın ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 9.9 küçüldü 

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.9, bir 

önceki çeyreğe göre yüzde 11.0 küçüldü. Bloomberg HT'nin anketine göre piyasanın 

beklentisi yıllık bazda yüzde 10 küçülme yaşanacağı yönündeydi. 

Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, II. Çeyrek: Nisan - Haziran, 2020 

2020 yılında yayımlanan Dış Ticaret İstatistikleri (Özel Dış Ticaret sisteminden Genel Dış 

Ticaret sistemine geçiş), Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri (UHTİ) ve Ödemeler 

Dengesi İstatistiklerinde (ÖDİ) yapılan revizyonlar nedeniyle, Ulusal Hesaplar sisteminde 

revizyon yapılmıştır. Konuyla ilgili detaylı metodolojik açıklama dokümanı bülten ekinde yer 

almaktadır. 

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2020 yılı ikinci çeyreğinde %9,9 azaldı 

GSYH 2020 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın 

aynı çeyreğine göre %9,9 azaldı. 

Sanayi sektörü 2020 yılı ikinci çeyreğinde %16,5 azaldı 

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2020 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre 

zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım %4,0, bilgi ve iletişim faaliyetleri %11,0, finans ve 

sigorta faaliyetleri %27,8, gayrimenkul faaliyetleri %1,7 arttı. Sanayi %16,5, inşaat sektörü 

%2,7, hizmetler %25,0, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %16,5, kamu yönetimi, 

eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %2,4 ve diğer hizmet faaliyetleri %18,0 

azaldı. 
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Türkiye İmalat Sektörü PMI Ağustos'ta 54.3'e Geriledi 

Bloomberght 

Türkiye'nin imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ağustos ayında 54.3 

seviyesine düştü 

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) 

Ağustos'ta 54,3 düzeyinde gerçekleşti. Covid-19 salgınından kaynaklı sert daralmanın 

ardından, Türk imalat sektörü böylece üst üste üç ay güçlenen bir performans sergiledi. Bu 

dönemde toplam yeni siparişlere göre yavaş olmakla birlikte yeni ihracat siparişleri de artış 

gösterdi. 

İstanbul Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sektörel PMI Ağustos 

verilerine göre de imalat sanayi sektörlerinin çoğu Ağustos'ta toparlanma bölgesinde kaldı 

ancak farklı faaliyet alanları arasında eğilimler belirgin ayrışmalar gösterdi. Takip edilen 10 

sektörün sekizi Ağustos'ta üretim artışı gerçekleştirdi. En güçlü yükseliş, talep 

koşullarındaki iyileşmeye bağlı olarak rekor büyüme kaydeden kara ve deniz taşıtları 

sektöründe gerçekleşti. Hem gıda ürünleri hem de giyim ve deri ürünleri sektörlerinde 

üretim, yeniden büyüme bölgesine geçti. 

Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği 

anket sonuçlarına göre, Temmuz'da 56,9 olarak ölçülen manşet PMI Ağustos'ta 54,3 

seviyesine geriledi. 

Açıklamada, endeksin eşik değer 50,0’nin belirgin bir şekilde üzerinde olmasının, faaliyet 

koşullarında aylık bazda güçlü iyileşmeye işaret ettiği ve koronavirüs (Covid-19) 

salgınından kaynaklı sert daralmanın ardından, Türk imalat sektörü böylece üst üste üç ay 

güçlenen bir performans sergilediği vurgulandı. 
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İhracata Yönelik Devlet Yardımı İşlemleri Elektronik Ortamda 

Gerçekleştirilebilecek 

Bloomberght 

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan yapılan ihracata yönelik devlet yardımlarına ilişkin 

işlemler, Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden elektronik olarak da 

gerçekleştirilebileceği açıklandı 

Ticaret Bakanlığının "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat 

İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmelik, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan yapılan ihracata yönelik devlet 

yardımlarının harcanmasına ilişkin iş ve işlemlerin belgelendirilmesi, muhasebeleştirilmesi, 

belgelerin muhafazası ve ibrazı ile raporlanmasına ilişkin esasları düzenliyor. 

Buna göre, destek ödemelerine ilişkin iş ve işlemlerin doğrudan Ticaret Bakanlığınca 

yürütülmesinin öngörüldüğü hallerde, başvuru sahipleri İhracat Genel Müdürlüğüne veya 

Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne ilgili destek 

mevzuatında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde başvuracak. Destek ödemelerine ilişkin 

iş ve işlemlerin incelemeci kuruluşlar vasıtasıyla yapılmasının öngörüldüğü hallerde, 

başvuru sahipleri bu kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunacak. 

DYS üzerinden yapılan başvurularda bu sistemde bilgi ve belge kontrolü gerçekleştirilerek 

gerekli inceleme yapılacak. Destek ödemelerinden yararlanacak hak sahipleri ile destek 

tutarları, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ödemelerine ilişkin tahakkuk listesine DYS 

üzerinde işlenecek. Bu sistem üzerinde oluşturulan tahakkuk listeleri fiziki olarak ayrıca 

iletilmeyecek. 

Destek ödemesine ilişkin belgelerin başvuru sahibi tarafından DYS'ye veya elektronik imza 

uygulaması çerçevesinde otomasyon sistemlerine yüklenmesi durumunda, orijinal 

evrakların başvuru yapılan kurum ve kuruluşlara ibrazı aranmayacak. 
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Başvuru sahipleri tarafından DYS'ye veya elektronik imza uygulaması çerçevesinde 

otomasyon sistemlerine yüklenen destek ödemesine konu belgelerin eksiksiz bir şekilde 

muhafaza yükümlülüğü ve denetime karşı sorumluluğu, destek başvurusunda 

bulunulmasından itibaren 10 yıl boyunca başvuru sahibine ait olacak. 

-Kontroller de sistem üzerinden yapılacak 

DYS'de düzenlenen ve ilgili genel müdürlüklere sistem üzerinden sunulan tahakkuk listeleri 

ile genel müdürlüklerce burada hazırlanan tahakkuk listelerinin tam ve eksiksiz 

doldurulduğuna ilişkin kontroller yine sistem üzerinde yapılacak ve tahakkuk listeleri 

Bakanlık tarafından DYS üzerinde elektronik imza ile imzalanarak Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankasına (TCMB) gönderilecek. DYS üzerinden iletilen tahakkuk listeleri fiziksel 

olarak ayrıca gönderilmeyecek. Tahakkuk listelerinin kontrolünde başka bilgi ve belge 

aranmayacak. 

DYS'de hazırlanan tahakkuk listelerinde yer alan bilgilere istinaden tanzim edilen harcama 

talimatı, yapılacak destek ödemeleri için eksiksiz olarak düzenlenerek harcama yetkilisi 

tarafından imzalanacak.DYS üzerinde elektronik imzayla oluşturulan ve iletilen tahakkuk 

listelerinde yer alan hak sahiplerine TCMB tarafından ödeme yapılacak 

 

DTÖ Türkiye-AB Anlaşmazlığının Çözümü İçin Panel Kurdu 

Steelorbis 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Türkiye’nin talebi üzerine, Avrupa Birliği’nin Türkiye’den 

yapılan çelik ithalatına uyguladığı koruma önlemlerine ilişkin anlaşmazlığı çözmek için 28 

Ağustos 2020 tarihinde panel kurdu. Ancak panel henüz gerçekleşmedi. 

17 Temmuz tarihinde bir panel kurulmasını talep eden Türkiye, panelin nihai raporu, 

oluşumu ve şartlarının kararlaştırıldığı tarihten itibaren en geç altı aylık süre içerisinde 

taraflara sunmasını umuyor. 
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SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, 2020 yılının Mart ayında Türkiye, AB’nin belirli çelik 

ürünlere uyguladığı geçici ve nihai koruma önlemleri, bu önlemlerin uygulanmasıyla 

sonuçlanan soruşturmayla ilgili AB ile müzakere talep etti. Türkiye ve Avrupa Birliği 29 

Nisan 2020 tarihinde müzakerelerde bulundu, ancak anlaşmazlık çözülmedi.  

AB geçici önlemleri 2018 yılının Temmuz ayında devreye sokmuş, 2019 yılının Ocak ayında 

ise, 26 çelik ürün kategorisinde 2021 yılının Haziran ayına kadar geçerli olacak nihai 

önlemleri açıklamıştı. İkinci bir incelemeden sonra, AB Komisyonu, 1 Temmuz 2020 tarihi 

itibarıyla Türkiye’den ithal edilen sıcak sac kotalarını önemli ölçüde düşürdü. 

 

Küresel Mal Ticaretinde V Tipi Toparlanma" Öngörüsü 

Bloomberght 

Almanya’nın önde gelen ekonomi enstitülerinden Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), 

küresel mal ticaretinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını krizinde 2008-2009 finansal 

krizden daha hızlı “V” tipi toparlandığını değerlendirdi. 

IfW, küresel mal ticaretine dair analizini açıkladı.Enstitü, küresel mal ticaretinin Kovid-19 

krizinde çok sert bir düşüşün ardından “V” tipi bir toparlanma sinyali verdiğini açıklarken, 

haziran ayında küresel mal ticaretinin, Şubat 2020 seviyesinin yalnızca yüzde 9 altında 

kaldığını belirtti. 

Analizde, küresel mal ticaretinin şubat-nisan döneminde yüzde 15 gerilediği belirtilerek, 

“Küresel mal ticareti, Lehman Brothers'ın iflasıyla başlayan 2008-2009 finansal krizinde 

olduğundan çok daha hızlı toparlanıyor. 2008-2009'deki finansal krizde ticarette 

toparlanma, sekiz aylık düşüşten sonra başladı. 10 yıl önce krizin başlamasından tam 13 ay 

sonra, korona krizinde iki ay sonra ulaşılan seviyeye tekrar ulaşılabildi.” değerlendirmesinde 

bulunuldu. 
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Amerika, Asya ve Avrupa'da konteyner gemi taşımacılığının normalleştiği belirtilen analizde, 

Çin'in dolar cinsinden ihracatının yıllık olarak temmuzda yüzde 7 artış göstermesinin 

normale dönüşe işaret olduğu ifade edildi. 

lfW Başkanı Gabriel Felbermayr, konuya ilişkin değerlendirmesinde, son verilerin küresel 

ticaretin çok daha güçlü tepki verdiğine işaret ettiğini belirterek, “Krizin U tipi seyri yerine, V 

tipi hızlı bir toparlanma var. Sert düşüş ve hızlı toparlanma.” değerlendirmesinde bulundu. 

Avro Bölgesi ülkelerinde ticaretin şubat-nisan döneminde yüzde 23 düştüğünü belirten 

Felbermayr, fakat haziranda bölgedeki ticaretin Şubat 2020 seviyesinin sadece yüzde 10 

altında kaldığını kaydetti. 

Felbermayr, “Avro Bölgesi’nde de 2008-2009 krizinin aksine ticaret hacimlerinde V tipi bir 

toparlanma işaretleri var. Küresel ticaretteki toparlanma devam ediyor. Mevcut durum 2008-

2009 krizinden çok daha iyi." ifadesini kullandı. 

 

Ekonomik Konsey Thyssenkrupp'ta Devlet Katılımına Karşı 

Metal Expert 

Piyasa ekonomisi ilkelerini savunan ulusal bir ticaret birliği olan Almanya Ekonomik Konseyi 

(Wirtschaftsrat der CDU), son zamanlarda böyle bir senaryo hakkında söylentiler ortaya 

çıktığı için devletin Thyssenkrupp'a olası doğrudan katılımına karşı çıkıyor. 

Ekonomik konsey Genel Sekreteri Wolfgang Steiger’in, federal hükümeti, şirketin krizden 

çıkmasına yardımcı olmak için Thyssenkrupp'ta hisse sahibi olma niyetinden dolayı 

eleştirdiği kaydediliyor. Korona enfeksiyonlarının artması ve çelik endüstrisindeki karışıklık 

nedeniyle devletin çelik şirketlerine katılımının yasak olduğunu söylediği bildiriliyor. 

Steiger’ın basına verdiği demeçte, "Mevcut kapasite fazlalığı, zorlu rekabet durumu, talebin 

çökmesi ve Yeşil Anlaşma sürecinde eşzamanlı endüstriyel dönüşümün etkisindeki mevcut 

acil durum, ekonomik düzenimizi değiştirmek için bir kaldıraç olarak kullanılmamalıdır" 

ifadelerini kullandığı aktarılıyor. 
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Bu açıklamanın, Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in Thyssenkrupp’un Duisburg 

tesisini ziyaret etmesinin ve kriz zamanında çelik üreticisine devlet desteği sözü vermesinin 

ardından yapıldığı bildiriliyor. Ancak medya kaynaklarının, Altmaier'in şirketin 

kamulaştırılmasına değinmediğini, ancak benimsenen ekonomik canlandırma paketi 

çerçevesinde yatırım desteğinden ve özellikle Ulusal Hidrojen Stratejisi’nden bahsettiğini 

bildirdiği aktarılıyor. 

Thyssenkrupp'un olası kamulaştırılmasına ilişkin görüşmelerin, grubun Mayıs ayında çelik 

faaliyeti için konsolidasyon ve ortaklık seçeneklerini değerlendirmeyi planladığını 

açıkladığında ortaya çıktığı ifade ediliyor. Kaynaklar, asansör biriminin satışı ve beklenen 

devlet desteğinin, grubun kötü durumdaki çelik birimini yeniden canlandırmak için yeterli 

olacağından şüphe ediyor. Thyssenkrupp’un, 30 Eylül 2020'de sona eren mali yıl için 

işletme zararının 1 milyar €’ya dayanmasını beklediği belirtiliyor. 

Alman gazetesi Handelsblatt'ın hükümet çevrelerine atıfta bulunduğu haberine göre, şirketin 

olası kamulaştırılmasının tartışıldığı, ancak bunun “ilk stratejik hedef” olmadığı ve son çare 

olarak görüldüğü vurgulanıyor. 

 

 

 

 


