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Türkiye’nin Kaynaklı Boru Fiyatları Tekrar Yükseldi 

Steelorbis 

Geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde, Türkiye’de kaynaklı boru talebi düşük olsa da fiyatlar 

artan sıcak sac ve hurda fiyatlarından dolayı 50-70$/mt yükseldi. Daha önceki yıllarda 

olduğu gibi, talep yılın bu döneminde zayıf seyrediyor ve Ocak-Şubat aylarında 

toparlanması bekleniyor. Ayrıca, çelik boru üreticileri sıcak sac fiyatlarındaki artışları kendi 

fiyatlarına yansıtmak için acele etmiyor. Şu anda kaynaklı boru fiyatları Şubat ve Mart 

üretimi için 800-850$/mt fabrika çıkışı aralığında yer alıyor, fakat Türkiye’de sıcak sac 

üreticilerinin teklifleri Nisam üretimi için 805-820$/mt fabrika çıkışı bandında. Bu durum da 

Nisan ayı üretimi için kaynaklı boru tekliflerinin artacağını gösteriyor. Fakat ilk önce 

üreticiler sıcak sac fiyatlarındaki artışın sürdürülebilirliğinden emin olmak istiyor ve Nisan 

üretimi fiyatlarını yükseltmeden önce piyasadaki gidişatı izlemeyi tercih ediyor. 

Tüccarlardan biri SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Fiyatlarımızı daha da artırmak 

istemiyoruz, çünkü şu sıralar talep düşük ve ticaret her yıl bu dönem olduğu gibi yavaş. 

Piyasadaki durumu görmek için beklemeyi tercih ediyoruz, ama sıcak sac fiyatları 800$/mt 

seviyesinin üzerine çıkarsa, bizim de yeni yılda fiyatlarımızı artırmaya devam ettireceğimiz 

kesin,” dedi. 

İhracat tarafında ise, Türkiye’den dış piyasalara verilen kaynaklı boru fiyatları 50-70$/mt 

artarak 790-830$/mt FOB aralığında yer almaya başladı. Fakat talep yıl sonu olması ve 

tatillerden dolayı durgun. İhracat piyasalarındaki talebin de hedef pazarlardaki pozitif 

görünüm sayesinde tatil sonrası hızla toparlanması bekleniyor. 
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Çin Çıkışlı Boru Fiyatları Sabit Kaldı 

Steelorbis 

6 Ocak tarihinde sona eren haftada, Çin’den dış piyasalara verilen çelik boru fiyatları sabit 

kaldı. Şu sıralar Çinli tedarikçilerin Mart ayının başında sevk edilmek üzere ihracat 

piyasalarına verdikleri API 5L dikişsiz boru teklifleri 660-710$/mt FOB aralığında yer alırken, 

API 5L kaynaklı boru teklifleri 670-760$/mt FOB bandında yer alıyor. 

 

Ürün Kalite 
Ebat (Çap ve et 

kalınlığı) 
Fiyat ($/mt) FOB 

Haftalık değişim 
($/mt) 

API 5L dikişsiz boru Gr.B 2’’-6’’ Std 715 0 

Dikişsiz muhafaza 
borusu 

J55 3’’-8’’ Std 770 0 

Dikişsiz boru ST37 < 3’’ Std 1015 0 

Kaynaklı boru Gr.B 2’’-6’’ Std 685 0 

 

Söz konusu haftada, Çin’deki soğuk hava koşulları inşaat faaliyetlerinin durmasına neden 

oldu, bu da çelik boru talebini azalttı. Ancak demir cevheri fiyatlarının yüksek seviyelerde 

yer alması, piyasa oyuncularının beklentilerini güçlendirdi. Soğuk havalarda talebin 

yavaşlamasıyla birlikte çelik boru fiyatlarının düşebileceği söyleniyor. 

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları 30 Aralık tarihine kıyasla 112 

RMB/mt (17,3$/mt) veya %2,6 artışla 6 Ocak’ta 4.377 RMB/mt (678$/mt) seviyesinde yer 

alıyor.1$ = 6,4604 RMB 
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Türkiye Sıcak Sac Piyasası Yeni Yıla Sessiz Bir Başlangıç Yaptı 

Steelorbis 

Türkiye sıcak sac piyasası yeni yıla ticari faaliyetler açısından durgun başladı. Alıcılar daha 

net bir fiyat seyri ve genel piyasa durumu görmeye çalışırken, BDT’de devam eden tatil 

sebebiyle tedarikçi sayısı da kısıtlı. 

Yerel piyasada sıcak sac fiyatları tatil öncesine kıyasla 5$/mt artarak Nisan teslimli olmak 

üzere çoğunlukla 810-825$/mt fabrika çıkışı aralığında yer almaya başladı. Bazı alıcılar 

bazı üreticilerden 830$/mt fabrika çıkışı seviyesinden de teklif aldıklarını belirtti. Fakat 

piyasada ciddi bir pazarlık olmadığı, çünkü alıcıların halen piyasayı anlamaya çalıştıkları 

gözleniyor. Öte yandan Asya pazarı Aralık ayının sonundan beri zayıflıyor, ama Türkiye’de 

sıcak sac ve hurda fiyatları güçlü seviyelerde yer alıyor. SteelOrbis’e bilgi veren bir piyasa 

kaynağı, “Bugün alıcılar 800$/mt fabrika çıkışı seviyesinin üzerinden stok alım yapmak 

konusunda temkinli davranıyor. Çünkü Nisan üretimi kaplamalı mamul ve soğuk sac fiyatları 

düşerse, haddeciler biraz sorun yaşar,” dedi. 

BDT’li sıcak sac üreticileri ise çoğunlukla 11 Ocak tarihine kadar piyasa dışında. Son 

alımlar Rusya’dan Aralık ayının sonunda 765$/mt CFR seviyesinden yapılmıştı. Bu hafta 

çok fazla teklif gelmedi ama bazı müşteriler gösterge fiyat olarak 790$/mt FOB’a kadar dile 

getirildiğini belirtti.  

 

Türkiye Spot Piyasasında Yassı Mamul Fiyatları Genelde Sabit 

Steelorbis 

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Türkiye yerel yassı mamul spot piyasasında sıcak 

sac ve asitli sac fiyatları değişmedi, ama soğuk sac fiyatları 20$/mt daha yükseldi. Talep 

zayıf seyretmeye devam ederken, piyasa tatil sonrasında halen tamamen açılmış değil. 

Stoklar düşük ve tüccarlar piyasadaki durumu görmek istiyor. Fakat üretici tarafında da işler 

gerçekten durgun. Tüccarlardan biri SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Acelemiz yok. Bence 
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herkes şu sıralar piyasanın durumunu anlamak istiyor. Piyasa dinamikleri Çin hurda 

ithalatına başladığından dolayı değişiyor. Çoğu piyasa oyuncusu Türkiye’de hurda 

fiyatlarının yeni seviyelerini merak ediyor, çünkü bu doğrudan ve hızlı bir şekilde sıcak sac 

ve yassı fiyatlarına etki edecek,” dedi. 

Soğuk sac fiyatları 20$/mt artarken, diğer ürünlerin fiyatları değişmedi. Söz konusu fiyatlar 

aşağıdaki tabloda görülebilir. 

 

Ürün 
Fiyat ($/mt) 

Ereğli Gebze 

2-12 mm sıcak sac 820-850 830-850 

1,5 mm sıcak sac 850-880 860-890 

3-12 mm asitlenmiş sıcak 
sac 

900-920 910-930 

0,6 mm soğuk sac 1.080-1.090 1.080-1.100 

0,7-2 mm soğuk sac 1.050-1.060 1.050-1.070 

 

GCC, Koruma Önlemi İncelemesini Revize Etti ve Bazı Yassı Çelik 

Ürünlerini Muaf Tuttu 

Metal Expert 

Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi’nde (GCC) çelik ithalatına yönelik koruma önlemi 

soruşturmasının devam ettiği ve bölgesel iş dünyası ve çelik topluluğunun dikkatini çektiği 

rapor ediliyor. Yassı çelik ile ilgili olarak incelenen kalemlerin kapsamındaki son 

değişikliklerin, bölgesel nihai mamul üreticilerine belirli bir iyimserlik getirdiği belirtiliyor. 
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Resmi gazetede yapılan duyuruya göre, GCC-Uluslararası Ticarette Zarar Önleme 

Uygulamaları Teknik Sekreterliği Bürosu’nun (TSAIP), çelik ithalatına yönelik koruma 

önlemi soruşturması kapsamında çeşitli değişiklikler yaptığı, buna göre bazı sıcak 

haddelenmiş, soğuk haddelenmiş ve çeşitli boru ürünleri soruşturma kapsamı dışında 

bırakılırken, bazı kaplamalı şerit, tel, profil ve çeşitli kaynaklı ve dikişsiz boru ürünlerinin de 

inceleme kapsamına alındığı kaydediliyor. 

Koruma önlemi soruşturması kapsamına giren ürünler 

 

Kaynak: TSAIP 

Bunun yanı sıra, her GCC devletinin pazarını ithal ürünlerden korumak için kendi yolunu 

seçebileceği; özellikle BAE’nin, kaplamalı yassı mamul ithalatına eski bir ticaret davası 

kapsamında 500 AED/ton (137 $/ton) oranında nihai koruma önlemleri uygulamayı tercih 

ettiği bildiriliyor. Kısıtlamanın 19 Temmuz'da yürürlüğe girdi ve 14 Mayıs 2021'e kadar 

geçerli olacağı aktarılıyor. Suudi Arabistan’ın, ayrıca ithal yarı mamul ve nihai ürünlere 20 

Haziran'dan itibaren GTİP koduna bağlı olarak % 10-20 oranında daha yüksek ithalat 

vergileri getirdiği ifade ediliyor. 
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AB Sıcak Yassı Anti-Damping Geçici Vergi Oranları Resmi Gazetede 

Yayımlandı 

ÇİB 

Avrupa Birliği tarafından ülkemiz menşeli sıcak yassı ithalatına karşı 14 Mayıs 2020 

tarihinden bu yana bir anti-damping soruşturması yürütülmekte. 

AB Komisyonu 17 Aralık 2020 tarihinde yayımladığı bir ön-bildirim ile Türkiye firmalarına 

uygulanmasını önerdiği geçici anti-damping marjlarını açıklamıştı. Bildirime göre firmalara 

%4,8 ila %7,6 aralığında geçici vergi oranları hesaplanmıştı. 

Söz konusu bildirimde bahsi geçen husus ve kararlar https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0009&from=EN linkinde yer alan bugünkü Resmi 

Gazetede yayımlandı. Geçici veri oranları yarın yürürlüğe girmiş olacak ve 6 ay boyunca 

uygulanabilecek. 

 

Cevher Fiyatları Yeniden 170$/Mt CFR’ın Üstüne Çıktı 

Steelorbis 

Cevher fiyatları, güçlü vadeli fiyatlar sayesinde 6 Ocak ve 31 Aralık’a kıyasla artışla yeniden 

170$/mt CFR’ın üstüne çıkarak, yakın geleceğe dair beklentilerin çoğunlukla olumlu 

olduğunu ve Çin’deki talebin iyi seviyelerde yer aldığını gösterdi. %62 tenörlü cevher 

fiyatları 6 Ocak’a kıyasla 3,3$/mt ve haftalık bazda 12,6$/mt artışla 170,8$/mt CFR 

seviyesinde yer aldı. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Brezilya menşeli %65 tenörlü 

cevher fiyatları ise günlük bazda 3,6$/mt ve haftalık bazda 15,8$/mt artarak 188,6$/mt 

seviyesine yükseldi. 

7 Ocak tarihinde, 170.000 mt %61 tenörlü PB toz cevher bağlantısı 30 Ocak ila 8 Şubat 

arası sevkiyatlı olmak üzere 168,05$/mt CFR seviyesinden yapıldı. 

Söz konusu haftada, Çin’de ithal demiri cevheri fiyatları Çin limanlarına daha az demir 

cevheri gelmesi nedeniyle hafifçe artsa da, başlıca madencilerin demir cevheri sevkiyatları 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0009&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0009&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0009&from=EN
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yükseldi. Çelik üreticileri yeni yıl tatilinin ardından kış dönemi için demir cevheri stoklarını 

yavaşça doldurmaya başlayarak fiyatları destekledi. Aynı zamanda vadeli demir cevheri 

fiyatları, önceki satış döneminde yapılan aşağı yönlü fiyat düzeltmelerinin ardından tersine 

dönerek demir cevheri fiyatlarına destek sağladı. Bu ayın devamında Çin’de ithal demir 

cevheri fiyatlarının soğuk havalar ve çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranlarını 

düşürmesi nedeniyle aşağı yönlü seyretmesi bekleniyor. 

Dalian Emtia Borsası’nda vadeli cevher fiyatları bugün 6 Ocak’a kıyasla %3,06 ve 31 

Aralık’a kıyasla %6,7 artışla 1.062,5 RMB/mt (164,5$/mt) seviyesinde kaydedildi. 

Bugün, 7 Ocak tarihinde, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları 31 

Aralık’a kıyasla 67 RMB/mt (10,4$/mt) ya da %1,5 ve günlük %1,69 artışla 4.455 RMB/mt 

(690$/mt) seviyesinde yer aldı. 

 

MOC: Çin’de Ortalama Çelik Fiyatları Geçtiğimiz Hafta Hafifçe Düştü 

Steelorbis 

Çin Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz hafta (28 Aralık-3 Ocak) Çin’deki toplam ortalama nihai 

mamul fiyatlarının hafifçe düştüğünü açıkladı. 

Söz konusu haftada, hepsi haftalık bazda olmak üzere sıcak şerit, kaynaklı boru ve yüksek 

hızlı filmaşin fiyatları sırasıyla %0,8, %0,4 ve %0,3 düşüş gösterdi. 

Ancak, bu hafta yerel piyasa görünümü iyileşerek fiyatları destekledi. 

Çin’in en büyük özel çelik üreticisi Jiangsu merkezli Shagang Group, 1-10 Ocak dönemi için 

yüksek hızlı filmaşin, kangal çubuk ve inşaat demiri fiyatlarını 150 RMB/mt (23$/mt) artırdı. 
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Rusya Hurda İhracat Vergisini Yükseltti, İhracatçıların Marjları Daraldı 

Steelorbis 

Aralık ayının sonunda Rus otoriteler hurda ihracatına yönelik mevcut kısıtlamalar için yasa 

değişikliğini onayladı. Bu kapsamda çelik hurdası üzerindeki ihracat vergisi %5 oranında 

yer almaya devam etti, fakat minimum vergi miktarı 5€/mt’dan 45€/mt’a çıkarıldı. Yeni 

kısıtlamanın resmi belge yayınlandıktan 180 gün boyunca geçerli olması bekleniyor. Bazı 

piyasa kaynakları ise verginin 1 Şubat tarihinden itibaren yapılan ihracat sevkiyatları için 

geçerli olacağını belirtti. 

Rusya hükümeti, hem küresel pazarda hem de Rusya’da çelik ve hammadde fiyatlarında 

görülen keskin artışı göz önüne alarak, hurda ihracat kısıtlamasını sıkılaştırma girişimini 

destekledi. Önlem, yerel çelik üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve otomotiv sektöründe 

kullanılan yapısal çelik ve ürünlere yönelik fiyat artışını sınırlamak için uygulanacak. 

Hurda ile ilgili işlerle uğraşan piyasa kaynakları yeni kısıtlamanın piyasa üzerinde nasıl bir 

sonuç doğuracağını anlamaya çalışıyor. Bazıları orta vadede global hurda fiyatlarının daha 

da artmasının destekleneceğini düşünürken, bazıları ise ihracat vergisinin artmasının 

Rusya’dan yapılan hurda ihracatını azaltmayacağını ama ihracatçıların yerel hurda alım 

fiyatlarının kâr marjları daralacağı için düşeceğini ifade ediyor. SteelOrbis’e bilgi veren bir 

tüccar, “Daha önce vergi en az 5€/mt’du, şimdi ise 45€/mt. Bu yüzden ihracatçılar kâr 

marjlarını koruyabilmek adına yerel hurda için daha az ödemekisteyecekler. Bu durum Rus 

çelik üreticilerine hurda alımlarında ihracatçılarla mücadele etmek için daha fazla alan 

tanıyacak ve kendi ihtiyaçlarını daha kolay karşılamalarını beraberinde getirecek. 

Göreceğiz”, dedi. Aralık ayının başından beri, Baltık bölgesindeki Rus hurda ihracatçılarının 

yerel hurda alım fiyatları 64-68$/mt artmıştı. 
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Dahilde İşleme Rejimi Ek Süre Başvuruları Düzenlendi 

TİM 

31 Aralık tarihli Resmi Gazete'nin 5'inci mükerrer sayısında Dahilde İşleme Rejimi 

Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. Tebliğe eklenen geçici madde ile 

dünya genelinde yaşanan yeni koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle ihracat 

taahhütlerini yerine getiremeyen firmalara yönelik olarak, bu maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihten önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin 

belgeleri/dahilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış 

ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin 

belgelerine/dahilde işleme izinlerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) 

ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü 

tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilmesine 

karar verildi. 

Söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231M5-16.htm 

adresinden erişim sağlanmaktadır. 

 

Türkiye İmalat Sektörü PMI Verilerinde Yavaşlama Devam Ediyor 

BloombergHT 

Türkiye'nin imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Aralık ayında 50,8 olarak 

gerçekleşti. 

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

ayında 50,8 düzeyinde gerçekleşti. 

Covid-19 salgını ve salgının yayılmasını önlemek için devreye sokulan kısıtlamalar, aralıkta 

üretim ve yeni siparişlerde yavaşlamalara yol açtı. Her iki göstergede de yavaşlama kasım 

ayına göre daha belirgin, ancak salgının ilk dalgasına göre çok daha ılımlı gerçekleşti. 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231M5-16.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231M5-16.htm
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Birçok ihracat pazarında virüsün ikinci dalgasının yaşanmasına bağlı olarak yeni ihracat 

siparişleri de yavaşladı. Üretim ve yeni siparişlerdeki ivme kaybına rağmen, Türk 

imalatçıları üretimi desteklemek amacıyla hem çalışan sayısını hem de satın alma 

faaliyetlerini artırdı. İstihdam üst üste yedinci ay artış gösterdi. 

Söz konusu artış güçlü düzeyde gerçekleşti ve oran olarak Kasım ayına kıyasla değişim 

göstermedi. Önceki ayda yaşanan düşüşün ardından girdi alımlarında da artış kaydedildi. 

Satın alma faaliyetlerindeki artışa karşılık, ham madde temininde yaşanan zorluklar 

nedeniyle girdi stoklarındaki düşüş devam etti. 

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

anket sonuçlarına göre, Ağustos'ta 54,3 olarak ölçülen manşet PMI Eylül ayında ise 52,8 

seviyesine gerilemiş, Ekim ayında bir miktar toparlanarak 53,9 olarak gerçekleşmişti. PMI 

Kasım ayında ise 51,4 seviyesine gerilemişti. 
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Euro Bölgesi PMI Aralık'ta 2.5 Yılın En Hızlı Artışını Kaydetti 

Bloomberght 

Euro Bölgesi imalat sektörü PMI Endeksi 2020'nin son ayında 2.5 yıldan fazla sürenin en iyi 

artışını kaydetti 

Euro Bölgesi IHS Markit imalat PMI Endeksi 2020'nin Aralık ayında 55.2 değerini aldı, 

endeks önceki ay 53.8 olmuştu, beklenti 55.5'ti. Bu rakam Mayıs 2018'den beri görülen en 

yüksek seviye oldu. 

Bölgede imalat sektöründeki büyümeye 58.3 ile Almanya öncülük etti. Bu, yaklaşık 3 yılın 

en yüksek seviyesi olarak kayda geçti. Fransa imalat PMI ise beklentiye paralel olarak 51.1 

değerini aldı. 

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bar ve restoranların kapatılması gibi hizmet 

sektörünü olumsuz etkileyen bazı kararlar alınırken fabrikalar bu dönemde genel olarak 

çalışmalarını sürdürdü. 

Endekslerin 50'nin üzerinde değer alması sektörde büyümeye işaret ediyor. 

IHS Markit Ekonomisti Chris Williamson imalat sektörünün geçen yılı daha güçlü zeminde 

tamamladığını belirterek "Ancak artan virüs vakaları yakın vadede koşulların zorlayıcı 

kalmaya devam edeceğini işaret ediyor" değerlendirmesini yaptı. 

 

Afrika’da Yeni Serbest Ticaret Düzeni 

Bloomberght 

Yeni serbest ticaret bölgesi anlaşması Afrika'da cuma günü yürürlüğe girdi. 

Afrika’daki ülkeler, tüm kıtayı kapsayan yeni serbest ticaret bölgesi kapsamında Cuma günü 

resmi olarak ticarete başladılar fakat uzmanlar anlaşmanın tamamen uygulanabilmesinin 

yıllar sürebileceğini belirtiyor. 
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Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesi anlaşması (AfCFTA) 1,3 milyar insanı ve 3,4 trilyon 

dolarlık ekonomiyi birleştirerek Dünya Ticaret Örgütünün kurulmasından sonraki en büyük 

serbest ticaret bölgesini oluşturmayı hedefliyor. 

Anlaşmayı destekleyenler, AfCFTA’nın komşu ülkeler arasında ticareti artırarak kıtanın 

kendi değer zincirini oluşturmasını sağlayacağını vurguluyor. Dünya Bankası’nın 

tahminlerine göreyse anlaşma 2035’e kadar on milyonlarca insanı yoksulluktan kurtarabilir. 

Eritre hariç Afrika’daki tüm ülkeler anlaşmayı imzalarken 34 tanesi de anlaşmayı onaylamış 

bulunuyor. 

AfCFTA’nın 1 Temmuzda yürürlüğe girmesi bekleniyordu fakat koronavirüs nedeniyle 

birebir müzakerelerde yaşanan gecikmeden dolayı anlaşmanın yürürlüğe girme tarihi de 

ertelendi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


