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Türkiye’de Artan Kaynaklı Boru Fiyatları Kabul Gördü 

Steelorbis 

Türkiye kaynaklı boru piyasasında talep geçtiğimiz haftadan bu yana daha da arttı ve şu 

anda piyasa oyuncularına göre güçlü seviyelerde yer alıyor. Bunun sonucunda boru 

alıcıları, sıcak sac fiyatlarındaki istikrarlı artışın da etkisiyle, geçtiğimiz haftanın fiyat 

yükselişini kabul etti. Boru üreticilerinden biri SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Yeni 

fiyatlarımızdan iyi miktarda satış yaptık, fakat bu haftanın başında sıcak sac fiyatları daha 

da yükseldi. Biz de fiyatlarımızı daha da yükseltebiliriz,” dedi. Şu anda Türkiye’de yerel 

kaynaklı boru fiyatları 510-540$/mt fabrika çıkışı aralığında yer alıyor. 

İhracat tarafına bakıldığında, talep hala orta seviyede ve Türk ihracatçıları global pazarlara 

satış yamaya devam ediyor. Başka bir piyasa kaynağı, “Güçlü yerel talep sayesinde 

ihracata agresif bir şekilde yönelmemiz gerekmiyor. Avrupa’dan da talep geliyor, fakat tabi 

ki Corona salgını öncesi kadar değil ve kotalar yeterli,” dedi. Türkiye’den verilen kaynaklı 

boru ihracat teklifleri şu an 500-520$/mt FOB bandında yer alıyor. 

** 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. 

 

Çin Çıkışlı Boru Fiyatları Yatay Hareket Kaydetti 

Steelorbis 

17 Haziran tarihinde sona eren bir haftalık süre içerisinde, Çin’den dış piyasalara verilen 

ortalama çelik boru fiyatları yatay seyretti. Şu sıralar, Çinli tedarikçilerin Ağustos ayında 

sevk etmek üzere API 5L dikişsiz boru için ihracat teklifleri 560-650$/mt FOB ve API 5L 

kaynaklı boru için ihracat teklifleri 480-495$/mt FOB aralığını koruyor. 
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Söz konusu haftada, Çin’in güneyindeki yağışlı hava, çelik boru talebini olumsuz etkiledi ve 

önümüzdeki dönem için fiyat trendine ilişkin beklentileri de zayıflattı. Ancak, demir cevheri 

fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesi, maliyet açısından boru fiyatlarına destek 

sağladı. 

Bugün Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları 10 Haziran tarihine 

kıyasla 2 RMB/mt (0,3$/mt) veya %0,06 düşüş göstererek 3.585 RMB/mt (506$/mt) 

seviyesinde yer alıyor. 1$ = 7,0873 RMB 

 

Türkiye’nin Sıcak Sac Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor 

Steelorbis 

Türkiye’deki sıcak sac üreticileri bu hafta, satış baskısı altında olmadıkları ve yüksek hurda 

ve slab fiyatlarından destek 

gördükleri için daha yüksek seviyeleri hedefliyor. Alıcılar ise henüz bu seviyeleri kabul 

etmeye hazır gözükmediği için, özellikle ihracat tarafında karşı teklifler düşük kalıyor. 

Türkiye’de yerel sıcak sac fiyatları Ağustos-Eylül teslimatlı olarak 450-460$/mt fabrika çıkışı 

seviyesinde yer alıyor. Daha önce bildirildiği gibi, çoğu haddeci ve bazı boru üreticileri 

geçtiğimiz iki hafta içinde yerel piyasadan 420-430$/mt fabrika çıkışı seviyesinden stok alım 

yapmıştı. Bugün ise, çoğu alıcının yeni alım yapmak için acil bir ihtiyacı bulunmuyor, ancak 

son teklifler çok yüksek bulunuyor. SteelOrbis’in görüştüğü bir piyasa kaynağı, “Bugün 

Ürün Kalite
Ebat (Çap ve 

et kalınlığı)

Fiyat ($/mt) 

FOB

Haftalık 

değişim ($/mt)

API 5L dikişsiz boru Gr.B 2’’-6’’ Std 605 0

Dikişsiz muhafaza borusu J55 3’’-8’’ Std 645 0

Dikişsiz boru ST37 < 3’’ Std 865 0

Kaynaklı boru Gr.B 2’’-6’’ Std 487,5 0
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kimsenin üzerinde bir baskı yok ama bu ne kadar sürecek? Hiç sıcak sac ihracatı 

yapılmıyor, yerel tekliflerin yükselmesi, alıcıları 440$/mt fabrika çıkışı seviyesini kabul 

etmeye zorlamak amaçlı olabilir,” şeklinde konuştu. 

İhracata bakıldığında ise, Türkiye tekliflerini haftalık olarak 10$/mt artırarak üreticiye göre 

değişmekle birlikte 440-455$/mt FBO seviyesine çıkardı. AB’den gelen karşı teklifler 420-

425$/mt FOB seviyesinde duyulurken, Mısır’da benzer seviyeler kabul edilebilir bulunuyor. 

Asya’da bazı pazarlıklar duyulurken, karşı tekliflerin çok düşük olduğu, 400$/mt FOB’a 

kadar indiği biliniyor. Türkiye şu an için Ağustos-Eylül sevkiyatlı olarak satış yapmak için 

teklif veriyor. 

 

Türkiye Spot Piyasasında Yassı Mamul Fiyatları Toparlanamadı 

Steelorbis 

Türkiye yerel yassı mamul piyasasında tüccarlar, talebin düşük olması ve stok seviyelerinin 

nispeten daha yüksek olması sonucu üretici fiyatlarındaki artışı kendi fiyatlarına 

yansıtamadı. Tüccarlardan biri, “Müşteriler stoklarımızın olduğunu bilirken ve talep zayıf 

seyrederken fiyatlarımızı artırmak mantıklı değil,” dedi. 

Diğer yandan, tüccarlar üreticilerden yüksek fiyatla aldıkları yassı mamulleri çoktan teslim 

almaya başladı. Bu yüzden, perakende piyasasında fiyatların yakın bir zamanda artması 

bekleniyor. Başka bir tüccar, “Fiyatlarımızı yükseltmemiz gerek. Çünkü ortalama stok 

maliyetleri yükseliyor,” şeklinde konuştu. 

 

Çin Çıkışlı Sıcak Sac Fiyatları İç Piyasa Fiyatlarındaki Hafif Düşüşe 

Rağmen Yüksek  

Steelorbis 

Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları, geçtiğimiz hafta bazı üreticilerin fiyatlarını hafifçe artırmaları 

sebebiyle uluslararası pazarda rekabetçilikten uzak kalmaya devam etti. Aynı zamanda 
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yerel pazarda sıcak sac talebi nispeten iyi seviyelerde olsa da fiyatlar hafifçe düştü ve 

yağışlı dönem ile salgının ikinci dalgasına dair duyulan endişeden dolayı öngörüler pek iç 

açıcı değil. 

Çin’in büyük üreticilerinden dış piyasalara verilen boron ilaveli SS400 kalite sıcak sac 

fiyatları, Ağustos sonu teslimli olmak üzere geçtiğimiz haftaya göre üst limitin 5$/mt artması 

sonucu ortalama 2,5$/mt artışla 450-465$/mt FOB aralığında yer almaya başladı. Aynı 

zamanda 445-450$/mt FOB aralığından satışlar duyuldu, fakat bu fiyat yabancı alıcılar için 

çok yüksek. 

En son alım, 40.000 mt Hint çıkışlı SAE1006 kalite sıcak sac için Vietnam tarafından 

445$/mt CFR fiyatından yapıldı. Kaynakların belirttiğine göre, SS400 kalite rulonun olası en 

yüksek satış fiyatı 440$/mt CFR Vietnam. Japonya ve Güney Kore’den daha ince SAE1006 

kalite sıcak sac (2mm) için teklifler ise Vietnam’da, geçen hafta Tayvan çıkışlı bazı sıcak 

sac tonajlarının 450$/mt CFR üzerinden alınmasının ardından 460$/mt CFR seviyesine 

yükseldi. 

Sonuç olarak, Güneydoğu Asya sıcak sac pazarındaki fiyat yükselişine rağmen Çin çıkışlı 

rulolar diğer tüm ürünlerden daha pahalı durumda. SteelOrbis’e konuşan uluslararası bir 

tüccar, “Yağışlı dönem doğu ve güneydoğu Çin yerel pazarında sıcak sac talebini 

yavaşlatmış olsa da, çelik üreticileri ihracat pazarı için fiyatlarını yükseltmeye karar verdi, bu 

da tedarikçiler için satış gerçekleştirmeyi zorlaştırdı,” diye belirtti. 

Söz konusu haftada Çin’de sıcak sac talebi hava koşulları nedeniyle biraz düştü. Çin’de 

yerel sıcak sac fiyatları 16 Haziran’da, 9 Haziran tarihine kıyasla ortalamada 30 RMB/mt 

(4,2$/mt) düşerek 3.660-3.730 RMB/mt (517,3-527,2$/mt) depo çıkışı bandında yer almaya 

başladı. 

Bununla birlikte, Çin’in bazı bölgelerinde hala belirli kalite ürünlerde bazı eksiklikler var ve 

ortalama talep de henüz önemli ölçüde artmadı. Aynı zamanda demir cevheri fiyatları 

100$/mt CFR’ın üstünde yüksek seviyelerde dalgalanmakta ve sıcak sac fiyatlarına önemli 

katkıda bulunmakta. 
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SteelOrbis’in önceden yapmış olduğu habere göre, Çin çelik üreticisi Baosteel yerel sıcak 

sac baz fiyatını Haziran sevkiyatlı olmak üzere 280/mt RMB (40$/mt) seviyesine yükseltti. 

Çin yerel pazarında sıcak sac fiyatının gelecek hafta aynı seviyede kalması bekleniyor. 

16 Haziran itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda sıcak sac fiyatları 9 Haziran’a 

göre 20 RMB/mt (2,8$/mt) ya da %0,56 artarak 3.565 RMB/mt (504$/mt) seviyesine 

yükseldi. Vadeli fiyatlarındaki hafif yükseliş ve yerel pazarda talebin yavaşlaması, Çin’de 

sıcak sac ithalatının yavaşlamasıyla ve Hindistan ile diğer ihracatçılardan daha yüksek 

teklifler gören büyük tüccarların bekle ve gör tutumu edinmesiyle sonuçlandı. 1$ = 7,0755 

RMB 

 

Suudi Arabistan İthalat Vergisi Artışını Geçici Olarak Askıya Aldı 

Metal Expert 

Yerel endüstrileri destekleme ve COVID-19’un etkisini telafi etme konusunda kararlı olan 

Suudi Arabistan’ın, ithal ürünlere yönelik verginin artırılması için işlemleri başlattığı ancak 

daha sonra bu kararın uygulanmasını geçici olarak askıya aldığı ifade ediliyor. 

Resmi açıklamaya göre, Genel Gümrük İdaresi’nin, çelik de dâhil olmak üzere çok çeşitli 

ithal ürünler için gümrük tarifelerini artırma kararının uygulanmasını ertelemeye karar 

verdiği kaydediliyor. Başlangıçta, GTİP koduna bağlı olarak daha önce % 5-10 olarak 

uygulanan, ithal yarı mamul ve mamul çelik ürünlerine yönelik yeni ithalat vergilerinin % 10-

20’ye yükseltilmesinin 10 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girmesinin planlandığı belirtiliyor. 

Öte yandan, bazı yerel çelik üreticilerinin bu kararı endişe verici bulduğu ve zorlu pazar 

koşullarında faaliyet göstermeye devam etmek zorunda oldukları ifade ediliyor. 
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AB ve İngiltere Müzakereleri Hızlandıracak 

Bloomberght 

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere, ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşma 

müzakerelerini hızlandırmaya karar verdi AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB 

Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David 

Sassoli ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın video konferans yönetimi ile gerçekleştirdiği 

toplantı bitiminde ortak açıklama yayımlandı. 

Açıklamada, AB'den 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere ile gelecekteki ilişkileri belirleyecek 

anlaşma müzakerelerinde son durumun değerlendirildiği kaydedildi. 

İngiltere'nin Birliğin tüm kurallarına tabi olmayı sürdürdüğü geçiş sürecini uzatmama 

kararının dikkate alındığı belirtilen açıklamada, geçiş sürecinin ayrılık anlaşmasında 

belirlenen 31 Aralık'ta sona ereceği ifade edildi. 

Açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen tarafların 4 tur müzakere 

gerçekleştirdiği anımsatılarak, "Taraflar, müzakerelere yeni bir ivme sağlamakta uzlaştılar." 

ifadeleri kullanıldı. 

Tarafların, 2020 bitiminden önce bir anlaşma sağlanması için temmuz ayında müzakereleri 

yoğunlaştıracağına işaret edilen açıklamada, Brexit ayrılık anlaşmasının uygulanmasına 

olan bağlılık teyit edildi. 

- Süreç hakkında 

Taraflar, 2020 sonuna kadar gelecekteki ilişkilerini düzenleyecek kapsamlı bir anlaşmaya 

ilişkin müzakere yürütecek. 

Müzakerelerde ticaretin yanı sıra balıkçılık, havacılık, ilaç ve güvenliğe kadar çeşitli konular 

ele alınıyor. 

AB, tüm bu konularda bir yıldan az bir sürede anlaşmaya varmanın zor olduğunu savunarak 

sürenin uzatılmasını talep ediyordu. 
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AB ve İngiltere arasında imzalanan ayrılık anlaşmasından ötürü tarafların müzakere 

sürecini ve geçiş dönemini uzatmak için haziran ayı sonuna kadar karar vermeleri 

gerekiyordu. İngiliz yetkililer, geçiş dönemini uzatmamakta ve müzakerelerin 2020 sonuna 

kadar tamamlanmasında ısrar ediyordu. 

Eğer anlaşmaya varılamazsa iki taraf arasındaki ticari ilişkiler 31 Aralık 2020 sonrasında 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak. 

Öte yandan bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı 

kalmayı sürdürüyor. 


