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Türkiye’de Kaynaklı Boru Fiyatları 30$/Mt Düştü 

Steelorbis 

Yerel boru üreticileri, Türkiye’de talep azaldığı ve sıcak sac fiyatları da düşmeye başladığı 

için tekliflerini haftalık bazda 30$/mt düşürdü. SteelOrbis’e konuşan bir boru üreticisi, “Şu 

anda düşük seviyede talep olması normal çünkü geçtiğimiz haftalarda çok fazla malzeme 

sattık ve mevcut stoklar da alıcılar için yeterli seviyede. Üreticilerin Ağustos sonuna kadar 

siparişleri var. Piyasanın durumu kötü değil fakat sıcak sac fiyatlarındaki son düşüşlerden 

sonra alıcılar, kaynaklı boru için de indirim yapılması konusunda ısrar ediyor,” dedi. Şu 

anda yerel tekliflerin çoğu 480-510$/mt fabrika çıkışı aralığındayken, bazıları 470$/mt 

fabrika çıkışı seviyesinin kabul edilebilir olduğunu düşünüyor. 

İhracat tarafına bakıldığında ise fiyatlar 30$/mt düşüşle 470-490$/mt FOB aralığında 

kaydedildi ve talep düşük kalmaya 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. 

 

Avrupa’da Sıcak Sac Fiyatları Kademeli Olarak Artış Gösteriyor 

Steelorbis 

Avrupa sıcak sac piyasasında fiyatlar, hem Avrupa’nın kuzeyindeki hem de İtalya’daki yerel 

üreticilerin fiyatlarını artırmasının ardından geçtiğimiz hafta artış gösterdi. Kaynaklara göre, 

yassı çelik üreticileri karantina kısıtlamalarının azaltılmasının ardından talepte iyileşmeler 

görülmesi ve hem AB’nin son dönemde koruyucu önlemlerde yaptığı değişiklikler hem de 

Türkiye çıkışlı sıcak saca yönelik antidamping soruşturmasının devam etmesi sonucu 

rekabetçi ithalat tekliflerinin olmaması nedeniyle tekliflerini değiştirmedi. Ayrıca, üreticiler 

Mart ayının başından bu yana kar marjlarındaki kademeli düşüşlerin ardından kar marjlarını 

geri kazanmayı amaçlıyor. Satın alım fiyatları geçtiğimiz hafta İtalya’da ortalama 10€/mt 

artarak 380-390€/mt fabrika çıkışı bandında yer aldı. Bununla birlikte, Kuzey Avrupa’da ise 
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bir önceki hafta kaydedilen 385-405€/mt fabrika çıkışı bandına kıyasla 390-410€/mt fabrika 

çıkışı seviyesinden alım yapıldı.  

Kaynaklar, önemli bir tüketim sektörü olan otomotiv sektörünün hala krizde olduğunu 

belirterek, fiyatların bir kez daha artmasına ilişkin endişelerini dile getirdi. Ayrıca, Avrupa’da 

tatil dönemi yaklaşıyor ve bu durum sektördeki alım faaliyetlerinin Eylül ayına kadar daha 

durgun seyretmesine neden oluyor. Ancak, yerel üreticiler Kuzey Avrupa’da en fazla 

440€/mt fabrika çıkışı ve Güney Avrupa’da en fazla 400-420€/mt fabrika çıkışı aralığı 

hedeflediğinden, fiyatlar önümüzdeki haftalarda hafifçe artabilir. İthalata bakıldığında, 

piyasa kaynaklarına göre Hindistan sıcak sac tekliflerini geri çekti, çünkü ihracatçılar 

üçüncü çeyrek kotalarını önceki satışlarla doldurmuş olmaktan endişe ediyor. Diğer 

tedarikçiler Eylül sevkiyatlı sıcak sac teklifleri verebilir.  

Daha önce belirtildiği gibi, Türkiye’den verilen sıcak sac teklifleri baskı altında ve resmi 

fiyatlar yaklaşık 440$/mt FOB seviyesinde yer alıyor. Sadece bazı Avrupalı alıcıların küçük 

tonajlı kargoları 400-410$/mt FOB (370-380€/mt CFR) aralığından almaya istekli olduğu 

belirtiliyor. 

 

Türkiye’de Sıcak Sac Fiyatları Baskı Altında  

Steelorbis 

Türkiye’de sıcak sac fiyatları yerel son kullanıcılardan gelen talebin düşük olması ve 

Avrupa’ya yapılan ihracatın da durgun gitmesi sebebiyle baskı altında kalmaya devam 

ediyor. Sonuç olarak, resmi teklifler yüksek seviyelerde yer almaya devam etse de, 

üreticiler büyük müşterilerle yaptıkları pazarlıklarda esnek bir fiyat politikası izlemeye 

başladı. 

Türkiye yerel piyasasında sıcak sac fiyatları resmi olarak 440-445$/mt fabrika çıkışı 

aralığında yer almaya devam ederken, İskenderun’da bazı pazarlıkların 430-435$/mt CFR 

aralığından yapıldığı belirtiliyor. Bu da yaklaşık 425-430$/mt fabrika çıkışı bandına denk 
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geliyor. Genel olarak boru üreticileri ve haddeciler Ağustos ve Eylül başı için 415-420$/mt 

fabrika çıkışı aralığının üzerinden ödeme yapmaya hazır değil. 

Benzer bir durum ihracatta da görüldü. Resmi ihracat fiyatları yerel tekliflerle neredeyse 

aynıyken, bazı üreticilerin herhangi bir karşı teklif gelmesi durumunda Eylül sevkiyatlı olmak 

üzere 415-420$/mt FOB aralığından bağlantı yapmaya hazır olduğu belirtildi. AB 

piyasasında talebin çok düşük olduğu ve 10.000-15.000 mt sıcak sac için karşı tekliflerin 

400-410$/mt FOB aralığında yer aldığı öğrenildi. 

İthalat segmentinde ise, BDT’li tedarikçiler Türkiye’ye Ağustos ayı üretimi için güçlü teklifler 

açıklamak üzere, ancak bazı üreticiler önümüzdeki dönemde satışlardan uzak durmaya 

karar verdi. Ukrayna çıkışlı küçük rulo fiyatları haftalık 5$/mt düşüşle 420$/mt CFR 

seviyesinde yer alıyor. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Ukraynalı Metinvest'in büyük 

rulo fiyatının 430$/mt CFR seviyesinde yer aldığı tahmin ediliyor. Kaynaklara göre, Rusya 

merkezli NLMK henüz teklif açıklamadı, ancak alıcılar fiyatların 430$/mt CFR seviyesinden 

daha düşük olmayacağını düşünüyor. MMK şimdilik Rusya ve BDT’deki canlı taleple 

yetinerek ihracat için sıcak sac teklifi sunmuyor. 

 

Brezilyalı Yassı Ürün Üreticileri Fiyatlarında Artış Açıkladı 

Steelorbis 

Bu hafta Usiminas’ın fiyatlarını %10 artırdığını açıklamasının ardından, diğer Brezilyalı 

yassı ürün üreticileri de fiyat artışı açıkladı. 

Hepsi bu hafta geçerli olmak üzere, CSN fiyatlarında daha önceden %10,5 artış açıklamıştı; 

ArcelorMittal ise %8 ila %10 aralığında ve Gerdau da %10 oranında artış açıkladı. 

Üreticiler bu fiyat artışında, demir cevheri arzı yerel olsa da dolar üzerinden satıldığından ve 

çelik üretimi için kullanılan kömür tamamen ithal olduğundan, Brezilya realinin ABD doları 

karşısında değer kaybetmesinin ana sebep olduğunu belirtti. Üreticiler ayrıca Brezilyalı çelik 

ürünlerinin yerel satışlarının, ithalattan daha ucuza yapıldığını söyledi. 
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Covid-19 salgını nedeniyle talepte yaşanan keskin düşüş dolayısıyla, tüketicilerin bu fiyat 

artışını kabul edip etmeyeceği henüz netlik kazanmadı. 

 

İtalya’da HRC Fiyatları Yükseldi 

Kallanish 

İtalya’da yerli HRC bağlantı fiyatlarının, haziran ayına kıyasla 20 €/ton (22 $/ton) arttığı, 

geçen hafta üreticilerin fiyatları 40 €/ton artırmasının ardından piyasanın yeniden canlandığı 

görülüyor. 

Geçen hafta, özellikle tüp üreticilerinden gelen taleplerin ve siparişlerin artması piyasa 

katılımcıları için iyimser bir izlenim oluşturuyor. Firmaların, HRC için 400 € / ton üzerinden 

fiyat verdikleri ve Ağustos ayı sipariş defterlerinin neredeyse dolu olduğu bildiriliyor. 

HRC bağlantı fiyatlarının, Haziran ayında fabrika çıkışı 370 €/ton seviyesinden fabrika çıkışı 

390 €/ton seviyesine yükseldiği ifade ediliyor. Alıcı ve satıcılar, mevcut belirsizliğe rağmen 

fiyatların dibi gördüğüne; fakat HRC fiyatlarının Temmuz ayının ilk yarısında, 10 € / ton 

artması gerektiğine inanıyorlar. 

 

Bakan Pekcan: Gümrük Birliği Anlaşması İş Dünyası İçin Artık Yetersiz 

Bloomberght 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki mevcut Gümrük 

Birliği Anlaşması'nın iş dünyası için artık yetersiz kaldığını belirterek, "Şu anda siyaset bir 

kenara konulur, sadece ekonomi ve ticarete odaklanılırsa bunun yapılmaması için hiçbir 

sebep yok. Çünkü AB iş insanlarının da buna ihtiyacı var." dedi 

Pekcan, AA muhabirine, son dönemde başta AB olmak üzere bazı ülkelerle bulundukları 

temaslar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde video konferans 

yöntemiyle gerçekleştirdikleri görüşmeler hakkında bilgi verdi. 
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Hükümetin dijitalleşmeyle ilgili çok önemli çalışmaları olduğuna işaret eden Pekcan, Ticaret 

Bakanlığı tarafından düzenlenen sanal ticaret heyeti ve sanal fuarlara Türkiye'nin çok hızlı 

adapte olduğunu söyledi. 

Pekcan, Kovid-19 salgını döneminde sanal ticaret heyeti, sanal fuarlar ve telekonferanslarla 

ülkelerle temaslarını sürdürdüklerini hatırlatarak, özellikle AB ile Gümrük Birliği 

Anlaşması'nın güncellenmesi konusunda yoğun görüşmelerinin olduğunu ifade etti. 

AB büyük elçileriyle iki kere görüştüğünü, ülkelerin ticaret odası başkanlarıyla istişarelerde 

bulunduklarını vurgulayan Pekcan, şöyle konuştu: 

"Herkesin düşüncesi ortak, artık bu Gümrük Birliği Anlaşması yetersiz kalıyor. Yeni nesil 

serbest ticaret anlaşmalarının (STA) kapsamı çok geniş. AB, üçüncü ülkelerle bu 

anlaşmaları imzaladı, bizim Gümrük Birliği Anlaşmamız bu ülkelerin STA'larından geride 

kaldı. Bu noktada bize hala hak veriyorlar. Şu anda siyaset bir kenara konulur, sadece 

ekonomi ve ticarete odaklanılırsa bunun yapılmaması için hiçbir sebep yok. Çünkü AB iş 

insanlarının da buna ihtiyacı var." 

- "Vazifemiz, yatırım ortamını iyileştirmek ve kolaylaştırmak" 

Bakan Pekcan, Brexit olarak bilinen Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma sürecine de 

değinerek, süreç sonrası Türkiye'nin bu ülkeyle STA görüşmelerinin sürdüğünü ve çok 

olumlu gittiğini dile getirdi. 

Kovid-19 sonrası uluslararası tedarik zincirindeki değişim öngörülerinin ve Türkiye'nin bu 

değişimden nasıl faydalanabileceğinin sorulması üzerine de Pekcan, dünyanın en büyük 

tedarikçisi konumunda olan Çin'in artık eskisi kadar ucuz iş gücü olmadığını, asgari ücret 

olarak Türkiye'ye yaklaştığını bildirdi. 

Çin'de işçiliğin pahalanmasından dolayı son zamanlarda yatırımların Çin'den Tayvan ve 

Vietnam'a kaydığına dikkati çeken Pekcan, Türkiye'nin bu konuda şanslı olduğunu anlattı. 

Pekcan, o bölgedeki ekonomilerin Çin'e entegre olduğunu belirterek, "Biz de bu süreçten en 

karlı şekilde nasıl çıkabiliriz, ona yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim vazifemiz 
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yatırım ortamını iyileştirmek, kolaylaştırmak ve öngörülebilir olmak. Bu konuda adımlarımızı 

atıyoruz ve yatırımcıyı davet edip, verdiğimiz teşvikleri, imkanları kendilerine anlatmak için 

gayret sarf ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

- İhtisas serbest bölgeleri için yeni destekler planlanıyor 

Pekcan, yüksek katma değerli üretim ve ihracata yönelik destekler verdiklerini, ihracat ve 

teknoloji odaklı yatırımları çekmek için ihtisas serbest bölgelerini hayata geçirdiklerini ve 

kira, nitelikli istihdam gibi desteklerin yanı sıra birçok vergi istisnası sunacaklarını dile 

getirdi. 

Bakan Pekcan, "Şimdi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile ortak bir çalışmamız daha var. 

Onların bazı desteklerinin de ihtisas serbest bölgelerine verilmesi için çalışıyoruz." 

ifadelerini kullandı. 

Singapur, Güney Kore ve Çin'in ihtisas serbest bölgeleriyle dijitalleşmeyi sağladıklarını 

vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti: 

"Atatürk Havalimanı'ndaki serbest bölgemizi 'ihtisas serbest bölgesi' olarak tanımladık ve 

birinci öncelikli sektörümüzü bilişim olarak belirledik. Ayrıca, Uzak Doğu örneklerinde 

olduğu gibi nanoteknolojiye de buralarda yer vermeyi planlıyoruz. Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığının 'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi' programı ile bizim bakanlığımızın bu 

çalışmaları birebir örtüşüyor, ortak çalışmalar yürütüyoruz." 

Öncelikle yüksek teknolojili üretim ve ihracatı teşvik etmek üzere politikaların yürüttüklerini 

dile getiren Pekcan, ihracat birim fiyatının artışı için de buna ihtiyaç olduğunu bildirdi. 
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İhracat İkliminde 'V' Tipi Toparlanma 

Dünya 

İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, haziran ayında güçlü bir artışla 47,5 

düzeyinde çıktı. Nisan ayında 19,1 ile tarihi dip seviyeleri gördükten sonra mayısta hızlı bir 

toparlanma kaydeden endeks, böylece haziran ayındaki performans ile salgın öncesi 

seviyelere geri döndü. 

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, haziran ayında 

güçlü bir artışla 47,5 düzeyinde gerçekleşti. İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi 

Endeksi, haziran ayında güçlü bir artışla 47,5 düzeyinde çıktı. 

Nisan ayında 19,1 ile tarihi dip seviyeleri gördükten sonra mayısta hızlı bir toparlanma 

kaydeden endeks, böylece haziran ayındaki performans ile salgın öncesi seviyelere geri 

döndü. Dünyada birçok pazarda Covid-19 kaynaklı sokağa çıkma kısıtlamalarının 

gevşetilmesine bağlı olarak başlayan toparlanma ile endeks, son dört ayın en yüksek 

düzeyinde kaydedildi. 

 

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul 

Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Türk ihracatçılarının talep 

koşullarındaki daralmanın sonuna yaklaşıldığına işaret etti.Türk imalat sektörü ihracatının 

yaklaşık yüzde 26’sını oluşturan Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya’da üretimdeki 
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daralmalar çok daha düşük oranlarda gerçekleşirken, yine ekonomik aktivitede ana ihracat 

pazarları arasındaki Fransa son dört ayın, BAE de son altı ayın ilk artışını sergiledi. ABD’de 

de ekonomik aktivitedeki gerileme üst üste ikinci ay belirgin şekilde hız kesti. 

 

Dört büyük ihracat pazarındaki daralma düşük oldu 

Genel olarak, PMI anketleri Türk imalat sektörü ihracatının yaklaşık yüzde 9’unu oluşturan 

pazarlarda aktivite artışları olduğuna işaret etti. Diğer pazarlarda ise, bazılarında belirgin 

şekilde olmak üzere, daralma hız kesti. Avrupa’da sokağa çıkma kısıtlamalarının 

gevşetilmeye devam etmesi ve ekonomik koşulların normale yaklaşması sonucu Türk 

imalat sektörü ihracatının yaklaşık yüzde 26’sını oluşturan Almanya, Birleşik Krallık, İtalya 

ve İspanya’da üretimdeki daralmalar çok daha düşük oranlarda gerçekleşti. Daralmanın 

şubattan beri en ılımlı düzeyde gerçekleştiği ABD’de de ekonomik aktivitedeki gerileme üst 

üste ikinci ay belirgin şekilde hız kesti. 

Birçok ekonomide toparlanmanın devam ettiği görülürken diğerlerinin haziran itibarıyla 

halen salgından olumsuz etkilendiği ve aktivitede sert daralma yaşamaya devam ettiği 

gözlendi. Haziranda üretimdeki en yüksek oranlı düşüşler Endonezya, Meksika ve 

Mozambik’te gerçekleşti. Ancak bu ekonomiler, Türk imalat ihracatına yönelik toplam 

talebin çok küçük bir kısmını oluşturuyor. 

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan 

IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: “Covid-19 kaynaklı 

daralmanın en sert kısmının geride kaldığı net bir şekilde hissedilirken, firmaların yeniden 

büyümeye geçişi değerlendirmeye başlayabilecekleri görülüyor. Temel ihracat pazarlarının 

ya hızlı bir şekilde genişleme bölgesine geçmesi ya da dengelenmeye çok daha yakın hale 

gelmesi, Türk imalat sektörü ihracatçıları için pozitif bir gelişme oldu. Salgının yeniden hızlı 

bir şekilde yayılmaması halinde yılın ikinci yarısında ihracat talebinin belirgin bir şekilde 

toparlanma yoluna girmesi söz konusu olabilir.” 

 


