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Türkiye Kaynaklı Boru Piyasasında Fiyatlar Yükselebilir 

Steelorbis 

Geçen haftadan beri Türkiye kaynaklı boru piyasasında talep orta seviyelerde yer alırken, 

indirimler ise artık mevcut değil. SteelOrbis’e bilgi veren bir boru üreticisi, “Şu anda 

Türkiye’de sıcak sac fiyatları yükselişte. Genel olarak boru ürünleri, Eylül başı üretimlerine 

kadar satıldı ve üreticiler sıcak sac fiyatlarındaki eğilimi takip etmek zorunda. İndirimler artık 

mevcut değil ve fiyatların da yakında artması bekleniyor,” ifadelerini kullandı. Şu anda yerel 

teklifler, geçen haftayla aynı kalarak 480-510$/mt fabrika çıkışı aralığında seyrediyor. 

İhracat fiyatları da sabit kalarak 470-490$/mt FOB aralığında yer alıyor ve talep zayıf seyrini 

sürdürüyor. Geçtiğimiz bir haftalık sürede, satışlar küçük miktarlarda ve çoğunlukla Balkan 

ülkelerine yapılmaya 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 Spot Piyasasında Yassı Ürün Fiyatları Sınırlı Talebe Rağmen 

Yükseldi 

Steelorbis 

Türkiye’de yassı ürün perakende satış fiyatları, son kullanıcılardan gelen talepten ziyade, 

üreticilerin fiyatlarını yükseltmesi sebebiyle son iki haftada bazı ürünlerde 10$/mt artış 

kaydetti. SteelOrbis’e bilgi veren bir tüccar, “Üreticilerin yüksek fiyatları nedeniyle biz de 

fiyatlarımızı artırmak zorundaydık, fakat talep düşük kalmaya devam etti. Şimdi daha 

yüksek stok maliyetimiz var ve fiyatları uzun bir süre artıramayız. Alıcılar fiyat artışına karşı 

değiller ama herkes salgından dolayı daha dikkatli olmak istiyor,” şeklinde konuştu. 

Fiyatlar sıcak sac ve asitli sac için 10$/mt artarken, soğuk sac için yatay seyretti. 
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Ürün 
Fiyat ($/mt) 

Ereğli Gebze 

2-12 mm sıcak sac 460-480 470-490 

1,5 mm sıcak sac 490-520 500-530 

3-12 mm asitlenmiş sıcak sac 500-520 520-540 

0,6 mm soğuk sac 580-590 590-600 

0,7-2 mm soğuk sac 540-550 540-560 

 

Fiyatlar hemen teslimli olmak üzere, nakit ödemeler içindir. 

 

Türkiye Sıcak Sac Piyasasında Son İç Piyasa Ve İhracat Satışları 

Ardından Yeniden İyimserlik Hakim 

Steelorbis 

   

Türkiye’nin sıcak sac pazarında görünüm, yerel satışlar ve ihracat bağlantılarıyla iyimser. 
Bu görünümü, ithal sıcak sac tekliflerindeki düşük rekabet ortamı ve güçlü ithal hurda 
fiyatları önemli ölçüde destekledi. 

Geçen haftanın sonundan beri Türk sıcak sac tedarikçileri, yerel pazardaki çoğu önemli 
alıcıya satışlar gerçekleştirdi. Piyasa kaynaklarına göre, haddeciler her biri 10.000-15.000 
mt olmak olmak üzere 420-435$/mt fabrika çıkışı aralığından satışlar yaparken, bazı büyük 
boru üreticileri 30.000 mt sıcak sac için yaklaşık 415$/mt fabrika çıkışı seviyesinden alım 
yapmayı başardı. Önceden üreticiler 440-445$/mt fabrika çıkışı aralığında ısrarcıydı, fakat 
düşük ihracat satışlarından dolayı zor durumda olduklarından satışlarını 420$/mt fabrika 
çıkışının bile altından gerçekleştirmeleri bekleniyordu. Bununla birlikte, Türkiye pazarında 
BDT üreticilerinin çok aktif olmaması, Asya’dan teklif gelmemesi ve yüksek hammadde 
fiyatları, Türk sıcak sac üreticilerinin elini güçlendirdi. SteelOrbis’e konuşan bir tüccar, 
“MMK’nin devre dışı kalması, NLMK’nin sınırlı tonajı oluşu ve Japonya, Hindistan ile Güney 
Kore’nin bu bölgeye satış yapmakla ilgilenmemesi nedeniyle herkes stokların 
tükenmesinden korktu. Bu nedenle Türk üreticiler daha yüksek karşı teklifler aldı,” şeklinde 
konuştu. Şu anda Türkiye’de sıcak sac fiyatları yeniden 440$/mt fabrika çıkışı seviyesine 
yükseldi. Teklifler Ağustos-Eylül sevkiyatı için geçerli. 



 
 

 

 
  
 5 

İhracat piyasasında da pazarlıklar aktif, fakat bağlantı sayısı halen kısıtlı. Tüccarlara göre, 
İspanya’ya yaklaşık 425$/mt CFR seviyesinden 10.000-15.000 mt sıcak sac satışı 
gerçekleşirken, Bulgaristan’a benzer miktarda satış 5$/mt yüksek fiyattan yapıldı. Mısır’da 
bazı satış fırsatları olabilir, öyle ki ülkede imalat sektörü daha önce uygulanan %10’luk ilave 
ithalat vergisinde muaf tutuldu. Çin’den birçok fiyat sorgusu geliyor ve Türkiye ülkeye 
yaklaşık 470-480$/mt CFR aralığından veya yaklaşık 430-435$/mt FOB veya hafifçe 
altından teklif veriyor. Tüccarlardan biri ,”Her bölge için navlun 7-12$/mt yükseldi. Bugün 
Çin, yaklaşık 450$/mt CFR civarından sıcak sac alımı yapabiliyor. Bu da baz fiyat olarak 
Türkiye çıkışlı sıcak sac için 410$/mt FOB’a denk geliyor ve çok düşük,” dedi. Belirgin 
toparlanmalara rağmen, piyasa kaynakları ihracatın halen yeterli olmadığını düşünüyor ve 
Türkiye çıkışlı sıcak sac fiyatlarındaki yükselişin talebin canlı olmasından değil, rekabetin 
olmamasından kaynaklandığını ifade ediyor. 

 

Avrupa’da Sıcak Sac Fiyatları Yükselen İthalat Fiyatlarının Etkisiyle 
Güçlendi 

Steelorbis 

Avrupa’da karantina önlemlerinin hafiflemesi sonucu sıcak sac talebinin toparlandığı 
gözlendi, fakat piyasa kaynakları talebin genel olarak zayıf olduğunu belirtiyor. Yine de 
yerel çelik üreticileri geçtiğimiz birkaç hafta boyunca fiyatlarını yükseltmeyi başardı, bu 
durumda özellikle rekabetçi ithalat teklifleri etkili oldu. İtalya piyasasında bağlantı fiyatları 
üst sınırdan 10€/mt arttı ve 380-400€/mt fabrika çıkışı aralığında yer almaya başladı. 
Fiyatlar Avrupa’nın kuzeyinde ise alt sınırdan 5€/mt yükseldi ve 400-410€/mt fabrika çıkışı 
bandına çıktı. Öte yandan, resmi teklifler Avrupa’nın güney ve kuzey bölgelerinde sırasıyla 
400-420€/mt fabrika çıkışı ve 440€/mt fabrika çıkışı seviyesinde erişti. 

Belirtildiği gibi, talep henüz güçlü değil, fakat bazı distribütörler stok alım yapmaya başladı. 
Otomotiv sektöründe talep, binek araç satışlarının yıllık bazda Ocak-Mayıs döneminde 
%41,5 ve sadece Mayıs ayında %52,3 gerilemesinin etkisiyle hala durgun. Fakat Avrupa 
hükümetler otomobil alımlarının teşvik edilmesi için çeşitli programlar yürütüyor ve bunun 
2020 yılında satışlardaki düşüşü kısıtlayabileceği düşünülüyor. Bölgede satışların bu yıl 
Fitch’in tahminine göre yaklaşık %20, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA) 
tahminine göre ise %25 azalması bekleniyor. 

Öte yandan, Avrupalı sıcak sac üreticileri kâr marjlarının düşük olması ve özellikle son 
koruyucu önlem düzenlemeleri ile Türkiye’den ithal sıcak saca yönelik açılan antidamping 
soruşturması sonucu ithalat tekliflerinin kısıtlı olması nedeniyle daha yüksek fiyatlar için 
ısrarcı davranıyor. Piyasa kaynaklarına göre, İtalya’da ithal sıcak sac fiyatları ortalama 390-
420€/mt CFR aralığında ve bu fiyat alıcıların ilgisini çekmek için çok yüksek. Fakat bazı 
yabancı tedarikçilerin daha düşük olan karşı teklifleri kabul edebileceği belirtiliyor.   
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Mısır'ın İmalatçıları %10 Vergiden Muaf Tutması Yassı Sektörüne 
Yarayacak 

Steelorbis 

Mısırlı yetkililer geçtiğimiz günlerde daha önce nihai mamuller dahil olmak üzere birçok 
ürüne getirdikleri %10 ek ithalat vergisinde değişiklik yaptı. Bu karar, hükümet ile özellikle 
yassı sektöründe faaliyet gösteren bazı son kullanıcılar arasında tartışmaya neden olmuştu. 
SteelOrbis’in daha önce de belirttiği gibi vergi, maliyetleri ve kârlılığı önemli ölçüde 
etkileyecekti. Son olarak yapılan değişikliklerle, haddeciler, boru üreticileri, servis 
merkezleri, ev aletleri üreticileri ve mühendislik şirketlerinin de içinde bulunduğu birçok 
imalatçının bu vergiden muaf tutulmasına karar verildi. Bir tüccar, “Muafiyet uygulaması 
Mısır’daki neredeyse tüm ithalatçıları ve hatta tüccarları bile kapsayacak,” diye belirtti. 

Bu gelişmenin geçtiğimiz birkaç hafta boyunca durma noktasına gelen Mısır’a yapılan tüm 
sıcak sac ithalatına hız kazandıracağına kesin gözüyle bakılıyor. BDT ve Türkiye merkezli 
üreticiler, coğrafi yakınlıkları nedeniyle bundan en çok fayda sağlayacak tedarikçiler olacak. 
Bir kaynak SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Satıcıların bölgede alternatif yerleri olması iyi 
bir durum. Böylece BDT'li tedarikçiler sadece Türkiye'ye değil Mısır'a da satış yapabilecek, 
aynı şekilde Türkiye sadece Avrupa'ya değil Mısır'da da ihracat gerçekleştirebilecek,” diye 
belirtti. 

Değişiklik yalnızca yassı çelik değil aynı zamanda uzun sektörünü de kapsıyor. Ancak, 
Mısır’da inşaat demiri ve filmaşinde zaten %25 koruyucu vergi uygulanması sebebiyle, söz 
konusu ilave vergiden muafiyetin önemli ölçüde bir fayda sağlaması beklenmiyor. 

 

 

Türkiye Bazı Çelik Ürünlerine Uygulanan Geçici İthalat Vergilerinin 
Geçerlilik Süresini Uzattı 

Steelorbis 

Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre, Türkiye yassı ürünler ağırlıklı olmak üzere 
bazı çelik ürünlerine yönelik artırılan geçici ithalat vergisi oranlarının geçerlilik süresini 15 
Temmuz’dan 30 Eylül’e kadar uzattı. AB ve serbest ticaret anlaşmasının bulunduğu ülkeler 
söz konusu düzenlemeden muaf tutuluyor. 

SteelOrbis tarafından daha önce belirtildiği üzere, Türkiye yurt içi üretimi ve istihdamı 
korumak amacıyla bazı çelik ürünlerindeki ithalat vergisini ve bazı son kullanıcı sektörler 
için uygulanan istisna vergi oranlarını 18 Nisan tarihi itibarıyla 15 Temmuz tarihine kadar 
artırmıştı. 
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30 Eylül tarihine kadar geçerli olan ithalat vergileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

GTİP 
kodu 

Ürün 

Önceki 
vergi 
oranı 
(%) 

Yeni 
vergi 
oranı(%) 

7207 Kütük 12 17 

7208 Sıcak haddelenmiş yassı ürünler 13 18 

7208 Ağırlıklı olarak sıcak sac 9 14 

7209 Ağırlıklı olarak soğuk sac 10 15 

7210 Kaplamaları yassı ürünler 15 20 

7211 Kaplanmamış yassı ürünler (<600 mm) 10 15 

7211 Kaplanmamış yassı ürünler (>600 mm) 15 20 

7212 Kaplamalı yassı ürünler (<600 mm) 15 20 

7216 Alaşımsız profil 17 22 

7219-
7220 

Paslanmaz soğuk sac 12 17 

7224 Alaşımlı kütük & blum 14 19 

7225 Alaşımlı sıcak sac 6 11 

7228 Alaşımlı çubuk ve profil 

7 12 

10 15 

9 14 

 

 

ABD Ticaret Mahkemesi, Türkiye’den İthal Çeliğe Uygulanan Verginin İki 
Katına Çıkarılmasını Anayasaya Aykırı Buldu 

Steelorbis  

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’den ithal edilen çelik 
ürünlere uygulanan vergilerin iki katına çıkarılması kararının 232. Madde yönetmeliğine 
uymadığı kararına vardı. Mahkeme, ek vergilerin anayasanın "eşit koruma garantisini" ihlal 
ettiği ve usul bakımından prosedürlerle örtüşmediği görüşünde. 

2018 yılının Ağustos ayında, Türkiye’den ithal edilen çelik ürünlere uygulanan 232. Madde 
vergileri, Trump’ın Türkiye’de tutuklu bulunan Amerikalı rahip ile ilgili yaşanan diplomatik 
anlaşmazlık ve Türk Lirası’nın değer kaybetmesi karşısında yaptığı hamle ile %25’ten 
%50’ye yükseltilmişti. Artırılan vergiler 2019 yılının Mayıs ayına kadar yürürlükte kalmıştı. 

Davacı Transpacific Steel, Türkiye’den yaptığı çelik ithalatı için ödediği verginin 
artmasından kaynaklanan farkının kendisine geri ödenmesini talep ederek, vergi artışının 
hukuka aykırı olduğunu öne sürmüştü. Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı raporun ve 
Trump’ın rapora dayanarak yürürlüğe soktuğu kararın ardından, Mahkeme 2018 yılının Mart 
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ayında yürürlüğe sokulan 232. Madde vergisinde yapılan değişikliklere izin verilmediğine 
karar verdi ve vergi artışının yasal prosedürün dışında olduğunu belirledi. 

Mahkeme, “Hükümet, Başkan’ın önceki kararında değişiklik yapma hakkı olduğunu iddia 
etmeye devam ediyor, ancak belirttiğimiz gibi Başkan’ın 232. Madde çerçevesindeki 
gücünün büyüklüğü yanlış anlaşılıyor ve bu kanuna, yasama tarihine ve amacına ters 
düşüyor,” diye belirtti. 

Mahkeme, “Hükümetin iddiasının aksine, belirtilen zaman diliminin dışında bildirilerde 
değişiklik yapma hakkının olduğunu destekleyecek herhangi bir açıklama yok. Hükümet ne 
yasama tarihinde bu teoriyi destekleyecek bir durumu ne de kanunu kaynak olarak 
gösteriyor,” diyerek Trump’ın 232. Madde kapsamında bir eylemde bulunma hakkına sahip 
olmadığını ifade etti. 

Öte yandan, çelik boru üreticisi Borusan Mannesmann Boru konuyla ilgili olarak Kamuyu 
Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, durumun kesinleşmesi halinde ABD gümrük 
otoritesinden geri alacağı tutarın 14 milyon $ olduğunu belirtti. 

 

 


