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Türkiye’de Yerel Kaynaklı Boru Fiyatları Düştü 

Steelorbis 

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Türkiye yerel kaynaklı boru piyasasında fiyatlar 

düşmeye devam etti. Fiyatlardaki düşüşün temel sebepleri, talebin neredeyse hiç olmaması 

ve önümüzdeki döneme ilişkin negatif beklentiler oldu.  

Bu kapsamda Türkiye’de yerli kaynaklı boru fiyatları alt sınırdan 25$/mt ve üst sınırdan 

15$/mt düşerek 490-515$/mt fabrika çıkışı aralığında yer almaya başladı. Üreticilerden 

birinin resmi fiyat seviyesi ise halen 530$/mt fabrika çıkışı seviyesinde, fakat indirimler 

mevcut. Proje bazlı satışların devam ettiği gözleniyor, fakat spot piyasada halen talep yok. 

Bu yüzden iç piyasada uzun vadeli sözleşmeleri olan boru üreticileri diğerlerine göre daha 

iyi durumda. İhracat satışları ise neredeyse tamamen durdu. 

Türkiye’den dış piyasalara verilen ihracat teklifleri geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde 

15$/mt düştü ve 490-500$/mt FOB aralığında yer almaya başladı. Üreticilerden biri, “Şu an 

önemli olan tek şey talep, bu piyasa şartları altında gerçek alıcısı olan herkes fiyatlarında 

esnek davranabilir,” dedi.   

** 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. 
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Türkiye Yassı Mamul Spot Piyasasında Fiyatlar Düştü 

Steelorbis 

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Türkiye yerel yassı mamul piyasasında fiyatlar 

düşerken, talep zayıf seyrini sürdürdü. Yassı çelik üreticilerinin fiyatlarını düşürmelerinin 

ardından, tüccarlar da kendi fiyatlarını sıcak sac için 10-20$/mt, asitlenmiş sac için 30$/mt 

ve soğuk sac için 10-20$/mt aşağı çekti. Yine de talep neredeyse tamamen durdu ve 

gerçek alıcılar için halen ek indirimler söz konusu. Tüccarların çoğu nakit gelir elde etmek 

için satış yapmaya odaklanmış durumda. 

Tüccarlardan biri SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Şu an piyasa tam bir kaos. Bu durumun 

ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz ve salgın sonrası stoklarımızı uygun fiyatlarla 

yenileyebilecegimizden emin değiliz. Garanti olsun diye nakit çalışmaya çalışıyoruz, fakat 

bu aynı zamanda ellerimizdeki ürünü aldığımız fiyatın altından satmamız anlamına geliyor,” 

dedi. Başka bir piyasa oyuncusu ise, “Stoklar çok yüksek ve talebin olmadığı yerde satış 

yapmak zorundayız. Üretimdeki siparişlerimizle ne yapacağımızı bilmiyoruz ve iki cephede 

mücadele veriyoruz. Hem stoklarımız hem de siparişler için bir çözüm bulmalıyız. Aynı 

zamanda uzun vadeli teslimatlar konusunda endişeliyiz ve bu durumun Nisan ayının 

sonunda normale dönmesini bekliyoruz,” şeklinde konuştu. 

Ürün 
Fiyat ($/mt) 

Ereğli Gebze 

2-12 mm sıcak sac 470-490 480-500 

1,5 mm sıcak sac 500-530 510-540 

3-12 mm asitlenmiş sıcak sac 510-530 530-550 

0,6 mm soğuk sac 600-610 610-620 

0,7-2 mm soğuk sac 560-570 560-580 

Fiyatlar hemen teslimli olmak üzere, nakit ödemeler içindir. 
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Türkiye’ye Verilen Sıcak Sac Teklifleri Yeni Dip Seviyeyi Gördü 

Steelorbis 

Türkiye sıcak sac piyasası oldukça durgun devam ediyor ve son kullanıcılarda faaliyetlerin 

belirgin bir şekilde yavaşlaması sonucu ticaretin güçlükle yapıldığı gözleniyor. Bunun 

sonucunda, ülkeye verilen sıcak sac tekliflerinde fiyatlar yeni dip seviyeyi gördü, fakat 

müşterilerden geri dönüş alınamadı. Genel beklenti ise negatif. 

Türkiye’ye Ukrayna’dan küçük rulolar için verilen resmi fiyat aralığı geçtiğimiz haftanın 

başındaki teklif seviyesinden 50$/mt düştü ve 410$/mt CFR seviyesinde yer almaya 

başladı. Alıcılar ise kabul görebilecek fiyat seviyesinin bunun en az 15-20$/mt altı olduğunu 

düşünüyor. Rus tedarikçilerin Türkiye piyasasını büyük rulolar için 415$/mt CFR 

seviyesinden test ettikleri ifade edilirken, herhangi bir karşı teklif duyulmadı. Tüccarlardan 

biri, “Rus tedarikçiler Türkiye’ye satış yapmakta zorlanıyor. Çünkü Türkiye’deki haddeci ve 

sanayiciler satış yapamadıkları zaman veya üretimlerini azalttıkları ya da durdurduklarında 

talepleri azalıyor. Ortalama fiyat verebilecek biri olabilir, ama ben 400$/mt CFR seviyesinin 

bile kabul göreceğinden şüpheliyim,” dedi. 

Türkiye sıcak sac ithalat piyasasında daha yüksek teklifler de mevcut. Piyasa kaynaklarına 

göre, Avrupalı bir sıcak sac tedarikçisi Türkiye’ye geçtiğimiz haftaya kıyasla 15$/mt daha 

düşük, 425$/mt CFR seviyesinden teklif veriyor. Rusya’nın Baltık bölgesinden bir tedarikçi 

ise 400€/mt CFR veya yaklaşık 435$/mt CFR seviyesinden sıcak sac teklifinde bulunuyor, 

fakat herhangi bir alım duyulmadı. Öte yandan bazı Hint üreticilerden Türkiye’ye verilen 

sıcak sac teklifleri 440-443$/mt CFR bandında yer alıyor, piyasa kaynaklarına göre bazıları 

ise 410$/mt CFR seviyesini tartışıyor. Güney Kore 460$/mt CFR ve üzeri seviyesindeki 

gösterge fiyatlarıyla Türkiye piyasasının dışında. 

Türkiye piyasasında sıcak sac fiyatları belirsiz. Pazarlıkların genelinde açılış fiyatı iç piyasa 

ve ihracat için 440-450$/mt fabrika çıkışı/FOB aralığında yer alırken, özellikle ihracat 

tarafında az sayıda satış gerçekleştiği ifade ediliyor. 
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Türkiye Sıcak ve Soğuk Sac Fiyatları 30$/Mt Kadar Düşüş Kaydetti, Talep 

Neredeyse Yok 

Steelorbis 

Talebin hem soğuk hem de sıcak sac tarafında neredeyse sıfıra yakın olduğu Türkiye 

piyasasında, satıcıların net tekliflerde bulunmak istemediği, gösterge fiyat seviyelerinin de 

önceki haftaya oranla belirgin biçimde düştüğü görüldü. 

Alıcılar, yerel sıcak sac piyasasında, ciddi siparişler için 450$/mt fabrika çıkışı seviyelerini 

almanın kolay olduğunu düşünürken, bazı kaynaklar, bu seviyenin 20$/mt altının bile 

mümkün olduğunu aktarıyor. Geçtiğimiz hafta, Türk üreticilerin olası teklifleri 480$/mt 

fabrika çıkışı seviyesinde yer alıyordu. İhracat kanadında, bazı üreticilerin teklifleri haftalık 

bazda 20$/mt düşüşle 440-450$/mt FOB aralığında bulunuyor. İhracat piyasalarından 

neredeyse hiç karşı teklif gelmiyor ve piyasa kaynakları Türkiye’nin 420$/mt FOB 

seviyesinin üzerinden satış yapabileceğine şüpheyle yaklaşıyor. Piyasadaki durum daha 

kritik bir hale gelmeden önce Türk üreticilerin Nisan ayının tamamı ve Mayıs ayının bir 

kısmı için satış yaptığı, bu yüzden de uzun mamul piyasasına kıyasla daha az bir baskı 

altında oldukları ifade ediliyor. 

Türkiye'de yurt içi Nisan-Mayıs teslimatları için soğuk sac fiyatları haftalık 25-30$/mt 

düşüşle 530-550$/mt fabrika çıkışı seviyesinde kaydedildi. Üreticiler yerel talebin neredeyse 

sıfır olduğunu, bu nedenle pek çok satıcının potansiyel alıcılardan karşı teklif beklediğini, 

fiyat açısından esnek olduklarını belirtti. Buna ek olarak, kaynaklara göre, yerel otomotiv ve 

beyaz eşya sektörlerine yaptığı uzun vadeli anlaşmalar kapsamında büyük tonajlar satan 

üreticiler şu anda büyük bir sıkıntı içinde ve özellikle ihracatta 500-515$/mt seviyelerine 

yakın satış yapmayı kabul edebilirler. 
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Karadeniz Çıkışlı Sıcak Sac Fiyatları 400$/Mt FOB’un Altına Düştü 

Steelorbis 

BDT çıkışlı sıcak sac satıcıları son zamanlarda zor şartlar altında iş yapmaya çalışıyor. 

Başlıca destinasyonlardaki talep ve kabul edilebilir fiyat seviyeleri, keskin şekilde düştüğü 

için tedarikçiler aşağı yönlü trendi takip etmek zorunda kaldı. Bu da fiyatların 400$/mt FOB 

Karadeniz seviyesine inmesine neden oldu. Ayrıca, tekliflerin esnek olduğu, üreticilerin satış 

yapabilmek için üreticiden üreticiye farklı teklifler verebildiği aktarılıyor. 

Mevcut durumda, BDT çıkışlı sıcak sac fiyatlarının satıcıya ve satılan piyasaya göre 

değişmekle birlikte 380-395$/mt FOB seviyesinde yer aldığı, daha önce ise kabul edilebilir 

seviyenin 410-420$/mt FOB ve üzeri olduğu bildiriliyor. Daha önce bu seviyelerden Kuzey 

Afrika’ya 20.000 mt satış yapılmıştı. Türkiye’de talep sıfıra yakın seyrederken, Ukrayna’dan 

verilen resmi tekliflerin küçük rulo için 410$/mt CFR olduğu biliniyor. Aynı fiyat seviyelerinin 

Kuzey Afrika için de konuşulduğu ancak alıcıların bildirdiği teklif seviyelerinin büyük tonajlar 

için 390$/mt CFR Mısır ve 385-390$/mt CFR Cezayir seviyelerine kadar inebildiği 

gözleniyor. Rusya’dan Türkiye’ye ise ciddi bir teklif olmadığı bu yüzden teklif seviyelerinin 

belirsiz olduğu aktarılıyor. Üreticilerden biri, 415$/mt CFR seviyesini test ediyordu ancak 

alıcı bulamadı. 

Baltık bölgesinde, Rus Severstal’ın fiyatları geçtiğimiz iki haftaya kıyasla 45-50$/mt düştü. 

AB’nin kuzeyinde tekliflerin 425-430$/mt FOB ya da 420€/mt CFR Antwerp olduğu ve 

piyasanın daha canlı olduğu gözleniyor. Güneyde ise talebin cansız seyrettiği, tedarikçilerin 

tekliflerinin ise 400$/mt FOB Baltık Denizi seviyelerini geçmediği bildiriliyor. AB dışında, 

Severstal, Türkiye, Kuzey Afrika ve Asya gibi diğer piyasalara da satış yapma seçeneklerini 

değerlendiriyor. Türkiye’ye verilen son teklifler 400€/mt CFR veya 435$/mt CFR 

seviyesinde ancak bağlantı yok. 
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İtalya Yerel Sıcak Sac Piyasasında Fiyatlar Belirsiz Piyasa Koşullarında 

Sabit Kaldı 

Steelorbis 

İtalya hükümeti tarafından Corona salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler 

sebebiyle İtalya çelik piyasası hala durgun. Talebin neredeyse sıfır olduğu ve hala tesisini 

kapatmamış olan birkaç üreticinin de faaliyetlerini yavaşlattığı bu piyasa koşullarında, 

ülkede yerli sıcak sac fiyatları 440€/mt fabrika çıkışı seviyesinde yer almaya devam ediyor. 

Servis merkezlerinden bir piyasa kaynağı, “Tüm büyük müşteriler kapattı ve gerçekten 

güvenebileceğimiz tüketim miktarı toplamın sadece %3’ü kadar. Hükümetin kararları altında 

nasıl faaliyet gösterebileceğimizi anlamaya çalışıyoruz ve bir şey yapabilmeleri için gerekli 

belgeleri topluyoruz. Stoklarımız çok iyi, fakat müşteriler çok az,” dedi. Aynı piyasa kaynağı, 

müşterilerin çoğunun likidite sorunu yaşadığını ve bunun da karantinalar kalkıp faaliyetler 

tekrar başladığında onlar üzerinde bir yük olmaya devam edeceğini söyledi. 

Üretici tarafına bakıldığında, bazı piyasa kaynakları önceki Ilva’nın (ArcelorMittal’in işlettiği) 

durum iyileştiğinde temel olarak nihai mamullere dönüştürme amacıyla slab üretebileceğini 

söyledi. Öte yandan, Arvedi’nin Almanya’ya sac satışı gerçekleştirdiği duyuldu. Bu belirsiz 

piyasa koşulları altında ithalat piyasası da oldukça durgun. Yine de piyasa kaynakları bir 

İtalyan çelik boru üreticisinin ithal sıcak sacı 400€/mt CFR seviyesinden almak istediğini 

belirtti. Türk üreticilerin ise 415€/mt CFR seviyesini kabul edebilecekleri ifade ediliyor. Son 

olarak, Kuzey Avrupa’da sıcak sac fiyatları özellikle otomotiv ve ev eşyaları sektöründen 

çoğu müşterinin kapatması sebebiyle 10€/mt geriledi. Şu anda bölgede sıcak sac fiyatları 

460-465€/mt fabrika çıkışı aralığında seyrediyor. 
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Çin’de HRC İhraç Fiyatları, Hindistan Ve Rusya’daki Fiyatları Takip 

Ederek Düştü 

Metal Expert 

Çinli HRC ihracatçılarının fiyatları düşürmeye devam ettikleri rapor ediliyor. Yurt içi fiyat 

tekliflerindeki düşüşün baskı yarattığı, ancak, hem üreticiler hem de tüccarların hala satış 

yaptıkları belirtiliyor. 

Çarşamba günü, büyük Çinli üreticilerin çoğunun haftada 5 $/ton düşüşle fob 425-440 $/ton 

seviyesinden HRC (SS400, 3-12 

mm) teklifleri verdikleri bildiriliyor. Yerel pazardaki zayıflamanın düşüşün ana nedenleri 

arasında olduğu; yurtiçinde tekliflerin ortalama 68 RMB/ton (10 $/ton) gerilediği, bunun da 

yavaş yavaş canlanan tüketimin üretilen ve depolanan tüm hacimleri eritememesinden 

kaynaklandığı aktarılıyor. 

Hindistan ve Rusya çıkışlı ürünlerin fiyatlarında önemli ölçüde düşüş görüldüğü 

kaydediliyor. Hindistan’dan ithal HRC için bu hafta Vietnam'da cfr 395 $/tondan bağlantı 

yapıldığı duyulurken, Rusya menşeli sıcak rulo için bazı tekliflerin cfr 380 $/ton seviyesinde 

olduğu rapor ediliyor. 

Borusan Mannesmann Türkiye ve İtalya’da Üretime Ara Verdi, ABD'de 

Devam Ediyor 

Steelorbis 

Türkiye merkezli çelik boru üreticisi Borusan Mannesmann Boru, Corona virüsü salgını 

nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde üretim faaliyetlerine ara verdiğini duyurdu. 

Şirket, Türkiye’de bulunan Gemlik Spiral Kaynaklı Boru tesisinde 1 Nisan tarihinden 13 

Nisan’a kadar, Istanbul Halkalı Boru tesisinde ise 3-13 Nisan tarihleri arasında üretime ara 

verdiğini bildirdi. Şirket, Gemlikte bulunan diğer tesislerinde üretim faaliyetlerinin devam 

ettiğini belirtti. 
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Borusan Mannesmann ayrıca, İtalya’da bulunan BM Vobarno fabrikasında İtalya hükümeti 

tarafından üretimi durdurma kararı alınmadan önce, 13 Mart tarihinde önlem amacıyla 

üretime ara verdiğini açıkladı. Şirket salgının yayılma oranının düşmesine ve İtalyan 

hükümetinin kararına bağlı olarak üretim faaliyetlerine yeniden başlayacaklarını belirtti. 

Şirketin Teksas, Houston’da bulunan BM Pipe Us fabrikasının ise, ABD yasaları 

çerçevesinde stratejik öneme sahip bir tesis olması sebebiyle gerekli önlemler alınarak 

minimum çalışanla dönüşümlü üretim modelinde üretim faaliyetlerine devam ettiği belirtildi. 

 

İsdemir Nisan Ayında En Büyük Yüksek Fırınını Bakım İçin Durduracak   

Steelorbis 

OYAK Madencilik ve Metalürji grubunun bir parçası ve ülkenin en büyük çelik üreticilerinden 

biri olan entegre İsdemir, en büyük yüksek fırınının faaliyetlerini geçici olarak durdurmaya 

karar verdi. Şirket, geçen yılın sonunda meydana gelen patlamanın olası sonuçlarını 

bertaraf edebilmek için onarım çalışmaları yapmaya karar verdi. 

Günlük 7.000 mt pik demir üretme kapasitesine sahip yüksek fırının Nisan ayı başında 30 

günlüğüne durdurulacağı belirtiliyor. Normalde İsdemir’in pik demir ihtiyacının %40’ını 

karşılayan fırının durdurulması şirketin kütük ve filmaşin üretimini etkileyecek. SteelOrbis’in 

edindiği bilgilere göre, bu etkinin yassı tarafında da hissedilmesi muhtemel. 

Şu an için İsdemir, toplam kapasitesi yıllık 5 milyon mt olan üç yüksek fırınla faaliyet 

gösteriyor. Şirket bir süredir çalışmayan dördüncü fırını yenilemek için çalışmalarını 

sürdürüyor. Böylece İsdemir’in pik demir üretim kapasitesi 1 milyon mt artmış olacak. Ön 

planlamalara göre, yeni fırının 2021 yılının ikinci çeyreğinde devreye girmesi bekleniyor. 
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Metinvest İtalya’daki Üretim Faaliyetlerini Durdurdu, Slab Üretimi 

Etkilenebilir 

Steelorbis 

Ukrayna merkezli küresel çelik üreticisi Metinvest Group, Corona virüsünün yayılmasına 

karşı önlem olarak İtalya’daki haddeleme faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldı. 

Yapılan açıklamada, Ferriera Valsider ve Metinvest Trametal’in 3 

Nisan tarihine kadar faaliyetlerine ara vereceği belirtildi. Şirket ayrıca İtalya hükümetinin söz 

konusu tesislerde duruş süresinin uzamasına neden olabilecek bazı ek sınırlamalar 

getirebileceğini düşünüyor. 

Bu bağlamda, Metinvest Ukrayna merkezli entegre tesislerin özellikle de slab üretiminin 

etkilenebileceği Azovstal’ın 

üretiminde düşüş bekliyor. Bununla birlikte, Metinvest ağır bakım çalışmalarının ardından 

Azovstal ve Ilyich SW’deki 4 No’lu yüksek fırınların tekrar faaliyete girme zamanını yeniden 

değerlendirebilir ve Zaporizhstal’daki 5 No’lu yüksek fırının devreye alımını erteleyebilir. 

Son karar piyasanın genel durumuna ve Nisan ayında sipariş durumuna bağlı olarak 

verilecek. 

 

Tata Steel Hindistan Ve Avrupa’daki Bazı Tesislerinde Üretimi Azaltacak 

Steelorbis 

Tata Steel Corona virüsü salgınının yayılmasını önlemek amacıyla hükümetlerin aldığı 

önlemlerin artırılması nedeniyle bazı tesislerindeki faaliyetlerini azaltacağını açıkladı. 

Şirket Hindistan’da Jamshedpur, Kalinganagar Angul (Tata Steel BSL) ve Gamahria’da 

(Tata Steel Uzun Ürünler) bulunan entegre çelik tesislerinin üretim seviyelerini düşürdüğünü 

ve son kullanıcı tesislerindeki faaliyetlerin durdurulduğunu ve bakım çalışmasına alındığını 

belirtti. Ancak şirketin madencilik faaliyetleri devam ediyor. Şirket tarafından yapılan 

açıklamaya göre, otomotiv, inşaat ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerin 
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faaliyetlerini durdurması nedeniyle zayıf piyasa koşulları ve nihai malların sevkiyatlarındaki 

kısıtlamalar göz önüne alındığında müşterilere gönderilen sevkiyatlar azaltıldı. 

Tata Steel nakit ve likiditesini korumayı ve işletme sermayesi yönetimine odaklanarak 

piyasa durumuna ve faaliyetlerine uygun olarak maliyetleri düşürmeyi hedefliyor. 

Avrupa’da ise şirket, konserve yiyeceklere yönelik talebin arttığı toplumlarda yiyecek 

ambalajı gibi büyük önem taşıyan çelik ürünlerin tedarikini sağlamaya devam edeceğini 

bildirdi. Ancak, Avrupa’da talebin genel olarak önemli derecede düşüş gösterdiği ve 

Avrupa’daki otomobil üreticileri dahil olmak üzere müşterilerin büyük bir çoğunluğunun 

üretimlerini durdurduğu belirtildi. Bu nedenle, Tata Steel Europe’un bazı tesislerinde üretim 

faaliyetleri düşen talep nedeniyle azaltıldı. Tata Steel Europe ayrıca Hollanda ve Galler’de 

bulunan dört yüksek fırınının üretim seviyelerini düşürdü ve müşterilere gönderilen 

sevkiyatları da azalttı. 

Arcelormittal Corona Salgını Nedeniyle Üretimi Azaltıyor 

Steelorbis 

Küresel çelik üreticisi ArcelorMittal, ülke bazında hükümetlerin aldığı önlemler uyarınca 

üretimi azalttığını ve bazı tesislerinde faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. 

Şirket, Corona salgınının küresel ölçüde tırmanması ve dünya çapında hükümetlerin aldığı 

önlemler nedeniyle, faaliyet gösterdiği çoğu pazarda endüstriyel faaliyetlerde düşüş 

gördüğünü ya da düşüş beklediğini belirtti. 

Üretimdeki düşüşün etkisini en aza indirmek için, şirket elinde nakit tutmak ve maliyetlerini 

azaltmak için önemli önlemler uyguladığını, bu önlemler arasında hükümetlerin şirketleri 

desteklemek için açıkladığı paketlere başvurmanın da bulunduğunu ifade etti. 

ArcelorMittal’den yapılan açıklamada, “Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Avrupa 

salgının merkez noktası olurken, NAFTA bölgesindeki vaka sayıları da Çin’i aşmış 

durumda. Aynı zamanda, Afrika, Hindistan, Güney Amerika ve BDT’de de vaka sayıları 

artıyor. Gıda ambalajı gibi ürünlerimize olan talebin devam ettiği noktalarda müşterilerimizin 
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ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyetlerimizi yavaşlatarak da olsa sürdüreceğiz,” ifadelerine 

yer verildi. 

ArcelorMittal, yakın zamanda yaptığı açıklamalarla, Brezilya birimindeki yüksek fırını 

durdurmak ve ArcelorMittal Italia’da üretimi azaltmak gibi önlemleri halihazırda uygulamaya 

aldığını duyurmuştu. 

KOVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerıne Etkisine İlişkin Genelge 

Milliyet 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede, Kovid-19 

salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla ülkemizde ve dünya genelinde 

sosyal ve ekonomik hayata ilişkin bazı tedbirlerin alındığı belirtildi. 

Bu kapsamda yayımlanan genelgede, şunlar kaydedildi: 

"4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (istisnaları dahil) ile bu kanundan istisna 

edilen düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan 

sözleşmelerde, Kovid-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici 

veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkansız hale geldiğine ilişkin başvurular, 

yükleniciler tarafından bu durumun belgelendirilmesi suretiyle sözleşmenin tarafı olan 

idareye yapılacaktır. 

İdarelerce bu başvurular 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununun 10'uncu maddesi ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenecek ve 

karar alınmadan önce idarelerce Hazine ve Maliye Bakanlığının değerlendirmesi 

alınacaktır. 

İdarelerce yapılan değerlendirme sonucunda ortaya çıkan durumun yükleniciden 

kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, yüklenicinin sözleşmeden doğan 

yükümlülüklerini yerine getirmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan 

kaldırmaya gücünün yetmemesi şartlarının birlikte gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine 

süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin feshine karar verilebilecektir." 
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Kosgeb Desteklerinin Üst Limiti 3 Milyon Liraya Yükseldi 

Bloomberght 

KOSGEB kanalıyla kullandırılacak yatırım ve işletme kredisi üst limiti KOBİ başına yıllık 

300.000 TL'den 3 milyon TL'ye çıkarıldı. Kredilerin vadesi ise 48'de 60 aya çıktı. Karar 

Resmi Gazete'de yayımlandı 

Küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 

Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kanalıyla kullandırılacak yatırım ve işletme 

kredisi üst limiti işletme başına yıllık 300.000 TL'den 3 milyon TL'ye çıkarıldı. 

VADE 60 AYA ÇIKTI 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin kararda değişiklik yapan 

Cumhurbaşkanı kararına göre, bu kapsamda kullandırılacak kredilerin vadesi de 48 aydan 

60 aya çıkarıldı. KOBİ'lere sağlanacak finansman desteğine ilişkin başvuru, değerlendirme 

ve destekten faydalanma koşulları ile iş ve işlem akışı KOSGEB ve bankalar ile yapılacak 

protokollerle belirlenecek. 

 

EUROFER AB Komisyonuna Mektup Yazdı ve Sıkı Önlemler Talep Etti 

ÇİB 

Avrupa Birliği tarafından bazı çelik ürünleri ithalatına karşı 2 Şubat 2019-30 Haziran 2019, 1 

Temmuz 2019-30 Haziran 2020 ve 1 Temmuz 2020-30 Haziran 2021 dönemleri boyunca 

bir korunma önlemi uygulanmakta ve 14 Şubat 2020 tarihinden bu yana üçüncü döneme 

ilişkin bir gözden geçirme incelemesi yürütülmektedir. 

EUROFER bu gözden geçirme kapsamında AB Komisyonuna bir mektup yazarak Covid19 

varlığında daha sıkı korumacı önlemler talep etmiştir. EUROFER'e göre; 

- AB Komisyonunun ulusal, bölgesel ve yerelde acil, kati ve kapsamlı önlemler alması 

gerekmektedir. 
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- Covid19 varlığında hükümetlerin yerli sektörlerini korumaları zaruridir. 

- Korunma önlemi kapsamındaki kotalar düşürülmeli ve hatta ithalat kısıntılarına 

gidilmelidir. Mektubun orijinali için tıklayınız. 

 

 

 

 

 


