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Türkiye Kaynaklı Boru Talebi İyileşti, Fiyatlar Sabit 

Steelorbis 

Türkiye kaynaklı boru piyasasında, alıcılar teklif seviyelerini kabul edilebilir bulduğu için 

talepte bir miktar iyileşme görüldü. Ancak, yerel üreticiler güçlü hurda ve sıcak sac 

fiyatlarına rağmen, çoğunlukla kur dalgalanmaları nedeniyle fiyatlarını artıramadı. 

Müşterilerden gelen baskı sonucu yerel fiyatlar 460-490$/mt fabrika çıkışı bandında yer 

aldı. SteelOrbis’in görüştüğü bir boru üreticisi “Alıcılar mevcut fiyatlarda ısrar etti, biz de 

talebi kaybetmek istemedik. Ama bu satışlardan sonra fiyatların artması bekleniyor,” 

şeklinde konuştu. 

İhracat tarafında, talebin iyileştiği ancak alıcıların Corona virüsü salgınında olası bir ikinci 

dalga nedeniyle temkin olduğu gözleniyor. Bir piyasa kaynağı, “Talep iki hafta önceye göre 

kesinlikle daha iyi. Romanya ve Almanya’dan fiyat sorguları alıyoruz. Ama tabii ki talebin 

mevcut durumunu salgın öncesi taleple karşılaştıramayız,” dedi. İhracat fiyatları önceki 

haftaya göre değişmeyerek 460-480$/mt FOB seviyesinde yer almaya devam etti. 

** 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. 

 

Türkiye’de Yerel ve İthal Sıcak Sac Fiyatları Yükselişte 

Steelorbis     

Türkiye’de sıcak sac üreticileri, piyasada arzın kısıtlı olduğu iddiasıyla iç piyasa ve ihracat 

fiyatlarını geçtiğimiz haftaya oranla yükseltti. Ayrıca, bazı üreticiler, Çin’deki pozitif durumu 

fiyatlarına yansıtmaya çalıştı. Başta BDT’den verilenler olmak üzere, ithal teklifler, üreticiler 

kısa zamanda Temmuz sevkiyatlı satışlarına başlayacağı için yükseldi. 

Türk üreticiler tekliflerini üreticiye göre değişmekle birlikte 10-20$/mt artırarak ihracat için 

400-420$/mt FOB, iç piyasa için ise 410-420$/mt fabrika çıkışı aralığına çıkardı. Bazı 

üreticilerin bunun 10-15$/mt üzerini hedeflediği bildiriliyor. Üreticiler, Temmuz teslimatlı 
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arzın kısıtlı olmasının artışın ana nedenlerinden biri olduğunu aktarıyor. Diğer üreticiler ise 

geçtiğimiz hafta iç piyasada 390-405$/mt fabrika çıkışı seviyesinden bazı satışlar 

yapıldığını bildiriyor. Piyasa kaynakları ise, son kullanıcı tarafının yavaş, ihracat talebinin 

ise zayıf olması nedeniyle yeni seviyelerin piyasada kolayca kabul göreceği konusunda 

şüpheli. 

Çin’de durumun iyi olmasının artış trendi için destekleyici faktörlerden olduğunu söylemek 

lazım. Ancak, Çin’den Türkiye’ye gelen 415$/mt CFR (380$/mt FOB) seviyesindeki karşı 

tekliflerin üreticiler tarafından reddedildiği bildiriliyor. SteelOrbis’e konuşan bir tüccar “Çin 

piyasası, Türk üreticilere göre değil. Türk tedarikçiler iç piyasalarına ya da AB piyasalarına 

odaklanmalı,” dedi. 

Haziran ayı için satışlarını kapatan ve yukarı yönlü gidişattan faydalanmak isteyen BDT’li 

tedarikçiler de Türkiye’ye verdikleri teklifleri yükseltti. Rusya’nın teklifleri, en az bir üreticiden 

önceki haftaya göre 10$/mt artışla 390$/mt CFR olurken, Ukraynalı Metinvest, büyük rulolar 

için Mayıs ayı ortasına oranla 10$/mt artışla 385$/mt CFR teklif veriyor. Küçük rulolar için 

teklifler ise geçtiğimiz iki haftada kaydedilen bağlantı seviyesi olan 365$/mt CFR’a kıyasla 

380$/mt CFR seviyesine çıktı. Asya’dan gelen teklifler, satıcılar kendi bölgelerindeki ticarete 

odaklandığı için bağlantı yapılabilir seviyelerde yer almıyor. Güney Kore’den verilen 

gösterge tekliflerin 430-440$/mt CFR kadar yüksek olduğu bildiriliyor. 

 

Filyos Limanı Projesinde Sona Yaklaşılıyor 

Steelorbis 

Filyos limanı projesi ilerlemeye devam ediyor. Devlet destekli söz konusu projenin ülkenin 

ulaşım sisteminin gelişmesini ve Karabük’te faaliyet gösteren çelik üreticilerinin faaliyetlerini 

desteklemesi bekleniyor. 

Filyos limanı projesinin %67’sinin tamamlandığı belirtilirken, Zonguldak’ta bulunan limanın 

yıllık kargo elleçleme kapasitesi 25 milyon mt olacak. Konuyla ilgili kaynaklar, projenin 2020 

yılı Eylül ayında yıllık 2 milyon elleçleme kapasitesi ile hayata geçirilmesini bekliyor. 



 
 

 

 
  
 5 

SteelOrbis’in görüştüğü bir piyasa kaynağı, “Asıl mesele oradaki yolların bitirilmesi ve 

gümrük ofislerinin bu yaz tamamlanması. Limanın tam olarak faaliyete geçmesi bir yıl 

alabilir ama en azından bu arada dökme yük yükleme ve boşaltma işleri başlayabilir,” dedi. 

Filyos limanının bölgede bulunan işletmelere ve özellikle Kardemir ve Mescier gibi çelik 

üreticilerine büyük destek sağlaması öngörülüyor. Şimdilik Bartın ve Zonguldak limanları 

tercih ediliyor, ancak kaynaklar normalde çelik boşaltımı için yaklaşık 4,5 metre olan düşük 

derinlik gibi birtakım dezavantajlar olduğunu belirtti. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, 

Filyos limanı, 10.000 mt’a kadar olan gemileri alabilecek en az 7 metre derinliğe ve 

faaliyetlerin aynı anda gerçekleştirilebilmesi için 6 adet vinçe sahip olacak.  

Filyos limanı, özel gümrük alanına sahip olacak, bu da malların gümrük işlemleri 

yapılmadan bir süre saklanabileceği anlamına geliyor. Kaynaklar, bunun tedarikçiler için ek 

fırsatlar yaratabileceğini belirtti. 

 

Almanya’da AB Koruma Önlemleri Nedeniyle Gerilim Tırmanıyor 

Kallanish 

Avrupa Komisyonu çelik ithalatına karşı korunma önlemlerinin sıkılaştırılmasını gözden 

geçirirken, Almanya’da çelik üreticileri ve çelik kullanıcılarının bu konuda çatışma halinde 

oldukları ifade ediliyor. 

Çelik üreticileri derneği WV Stahl’ın, koronavirüs krizinin, Avrupa’da diğer bölgelerden arz 

girişi ile kapasite fazlalığı sorununun daha da kötüleştireceği yönünde bir uyarıda 

bulunduğu bildiriliyor. Derneğin, Rusya ve Çin'i, büyük stokların yığıldığı ülkeler olarak 

adlandırdığı; bu durumun üreticilerin üretimlerini düşük talebe göre ayarlamadıkları, tam 

tersine artırdıklarından kaynaklandığını belirttiği ifade ediliyor. Ekonomi canlandığında, fazla 

arzın Avrupa pazarına gireceğine inanan WV Stahl’ın, DTÖ'nün yasal çerçevesine uygun 

olarak “… ithalattaki spekülatif artışlardan” kaçınmak için kotaların azaltılmasını önerdiği 

bildiriliyor. 
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Derneğin daha katı tedbirler alınması yönündeki çağrısının, ortaklaşa yayımlanan bildiride 

IG Metall sendikası tarafından desteklendiği bildiriliyor. Buna karşılık, çelik kullanıcılarının 

tam tersini savundukları ve ülkede çelik kullanıcısı sektörlerin çelik üreticilerinden çok daha 

fazla istihdam alanını temsil ettiğine dikkat çektikleri belirtiliyor. 

Ortak bir açıklamada soğuk haddeciler federasyonu (FV Kaltwalzwerke) ve sac 

şekillendiricilerinin (IBU) “Çelik için ithalat kotalarının daha da azaltılması kabul edilemez. 

İthalatta ani bir artış görmüyor ve beklemiyoruz” dedikleri aktarılıyor. Ayrıca, başka herhangi 

bir tahminin tamamen spekülatif olduğunu söyledikleri rapor ediliyor. Her iki grubun da 

üreticilerin iddiasının DTÖ kurallarına uygun olduğundan şüphe ettiği kaydediliyor. 

Stahlmarkt-Consult'dan analist Andreas Schneider’in koruma önlemlerinin sadece ABD 

ithalat vergilerine karşı bir tepki olarak kabul edilebilir olduğunu, ancak şimdi, üreticilerin 

gümrüksüz kotaları % 75 oranında azaltma talebinin, yalnızca pazar paylarını korumak 

amacıyla ilk amacın “yeniden yorumlanmasından” başka bir şey olamayacağını belirttiği 

vurgulanıyor. 

 

 


