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Türkiye Kaynaklı Boru Piyasasında Talep Durgun 

Steelorbis 

Türkiye kaynaklı boru piyasasında talep çok düşük, fiyatlar ise geçtiğimiz haftaya göre 

değişmedi. Sıcak sac fiyatlarındaki düşüşe rağmen, Türk kaynaklı boru üreticileri fiyatlarını 

490-515$/mt fabrika çıkışı seviyesinde tutmayı tercih etti. Ancak indirimler mümkün. 

SteelOrbis’in görüştüğü bir üretici “Fiyatlarımızı sıcak sac fiyatlarına göre ayarlamanın bir 

anlamı yok, çünkü spot piyasada talep düşük ancak uzun vadeli kontratlar için satışlarımız 

devam ediyor. Her talebi dikkate alıp, tonaj, ödeme ve teslimat taleplerine göre indirimler 

veriyoruz,” şeklinde konuştu. 

İhracat kanadında, talebin neredeyse sıfır olduğu, fiyatların ise 490-500$/mt FOB 

seviyesinde yer aldığı, gerçek alıcılar için indirimlerin bulunduğu bildiriliyor. AB Komisyonu, 

1 Nisan’da diğer ülkeler için yeni kaynaklı boru kotası açmadı. Öte yandan, Avrupa Çelik 

Birliği (EURFOER), Komisyon’u Avrupa’da üretimin keskin bir şekilde azaldığı mevcut 

durumda ithalat kısıtlamalarını gözden geçirmeye çağırdı. Açıklamada, “Avrupa çelik 

piyasasında daha önce görülmemiş bu durum göz önüne alınarak, mevcut kota seviyeleri 6 

aylığına derhal %75 oranında azaltılmalı,” ifadelerine yer verildi. 

** 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 Yeni İthal Sıcak Sac Bağlantıları Gerçekleşti 

Steelorbis 
 
Türkiye sıcak sac ithalat piyasasında yeni alımlar gerçekleştiği duyulurken, genellikle Rus 
tedarikçilerin tercih edildiği gözlendi. Asyalı tedarikçilerden halen düşük fiyatlı teklifler 
geldiği gözlenirken, Türkiye’nin önümüzdeki hafta daha yüksek teklif vermeyi hedeflediği 
ifade ediliyor. 
 

Rusya’dan daha önce yapılan sıcak sac alımlarına ek olarak, Baltık merkezli Severstal’den 
Türkiye’ye Mayıs ayı üretimli olmak üzere toplam 40.000 mt’lık birkaç sıcak sac kargosunun 
350-360$/mt FOB aralığından satıldığı duyuldu. Bu seviye 385$/mt CFR’a denk geliyor. 
NLMK da Türkiye’ye 385-390$/mt CFR aralığından 10.000-15.000 mt daha sıcak sac sattı. 
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Başka bir Rus üretici, MMK tarafından Türkiye’ye 5.000 mt sıcak sacın 380$/mt CFR 
seviyesinden satıldığı duyuldu. Sonuç olarak, iki haftalık süre içerisinde Türkiye’nin 
Rusya’dan yaklaşık 100.000 mt sıcak sac aldığı ifade ediliyor. Bu da satıcıların Mayıs ayı 
üretimli satışlarını tamamlamalarına yardımcı oldu. Rusya’dan Asya ve Kuzey Afrika’ya da 
bazı yüksek tonajlı sıcak sac satışları olduğu belirtiliyor..  

Asyalı sıcak sac satıcıları da Türkiye piyasasında düşük fiyatlı teklifleriyle yer alıyor, fakat 
çok fazla ilgi görmüyor. Piyasa kaynakları Güney Kore çıkışlı sıcak sac tekliflerinin ortalama 
400$/mt CFR seviyesinde yer aldığını, fakat alımın olmadığını belirtiyor. Hindistan çıkışlı 
sıcak sac için gösterge fiyat seviyesi geçtiğimiz haftayla aynı, 410$/mt CFR seviyesinde. 

Piyasa kaynaklarına göre, Türkiye’de geçtiğimiz hafta Güney Avrupa’ya, Antwerp’e ve 
Kuzey Afrika’ya bazı sıcak sac satışları gerçekleştirdi, fakat üreticiler sipariş alabilmek için 
fiyatlarını 390-395$/mt FOB bandında indirmek zorunda kaldı. Bazı piyasa kaynakları bu 
ayın başından beri Türkiye’den dış piyasalara 60.000-80.000 mt sıcak sac satıldığını ifade 
ediyor. 

Piyasada fiyatların gidişatına ilişkin beklentiler karmaşık. Bazıları geçtiğimiz iki haftalık süre 
içerisinde Türkiye’ye kayda değer miktarda satış yapılması sayesinde fiyatların artacağını 
düşünüyor. Tüccarlardan biri, “3 ile başlayan fiyat seviyelerinin artık geçerli olmayacağını 
düşünüyorum,” dedi. Yine de bazıları fiyatlardaki artışın çabuk ve sürdürülebilir olup 
olmayacağı konusundan şüpheli, çünkü Türkiye’nin tüketici sektörleri iyi durumda değil ve 
bu tedarikçiler üzerinde fiyat baskısı yaratıyor. 

 

Brezilya Çıkışlı Sıcak Sac Fiyatları Değişmedi  

Steelorbis 

Geçtiğimiz hafta Corona salgınının dolaylı etkilerinden kaynaklı sert bir düşüş kaydeden 

Brezilya çıkışlı sıcak sac fiyatları, bu hafta üretici tekliflerinde baz ticari kaliteler için 450$/mt 

FOB seviyesinde yer almaya devam ediyor. 

Şubat ayında 48.700 mt sıcak sac ihraç eden Brezilya’nın Mart ayı ihracatı 179.300 mt 

seviyesinde kaydedildi. ArcelorMittal ortalama 472$/mt FOB seviyesinden 132.200 mt, CSN 

ortalama 542$/mt FOB seviyesinden 45.800 mt ve Usiminas ortalama 680$/mt FOB 

seviyesinden 1.300 mt sıcak sac ihracatçı gerçekleştirdi. Bağlantıların çoğu Ocak ayında 

yapılırken, alımlarda farklı kalite ve fiyat bağlantıları söz konusuydu. 

Temel ihracat pazarları ortalama 472$/mt FOB seviyesinden 111.000 mt sıcak sac ihraç 

edilen Güney Amerika, ortalama 542$/mt FOB seviyesinden 45.500 mt sıcak sac ihraç 

edilen Portekiz ve ortalama 480$/mt FOB seviyesinden 20.000 mt sıcak sac ihraç edilen 
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Meksika ve ortalama 506$/mt FOB seviyesinden 2.800 mt sıcak sac ihraç edilen Dominik 

Cumhuriyeti oldu. 

Piyasa kaynaklarına göre, Nisan ayında Brezilya’nın sıcak sac ihracatının Güney Amerikalı 

müşterilere yapılan satışların azalması sebebiyle Mart ayı toplamına kıyasla düşeceği 

tahmin ediliyor. 

Türkiye’ye Uzun Süre Sonra Yüksek Tonajlarda Sıcak Sac Satıldı  

Steelorbis 

Türkiye’ye  verilen  ithal  sıcak  sac  teklifleri  nihayet  Türk  alıcıların kabul  edebileceği  

seviyelere  inmiş  görünüyor.  Böylece, geçtiğimiz haftadan bu yana Rus tedarikçilerden 

yüksek tonajlı alımlar yapıldı. Bir miktar daha alım yapılabileceği piyasa kaynaklarınca ifade 

ediliyor. 

Rus MMK Türkiye’ye en az 15.000 mt sıcak sacı 380$/mt CFR seviyesinden sattı. Ayrıca, 

piyasa kaynaklarından edinilen bilgilere göre, NLMK tarafından Türkiye’ye satılan 30.000 mt 

kadar sıcak sac 380-390$/mt CFR seviyesinden işlem gördü. Severstal’in de yaklaşık 385-

390$/mt CFR seviyeleriyle bazı pazarlıklar yürüttüğü gelen bilgiler arasında. 

Türkiye menşeli sıcak sacın fiyatı, üreticilerin teklif vermekten kaçınıp karşı teklif almaya 

çalışması nedeniyle belirsizliğini koruyor. Bazı çelik üreticilerinin dile getirdiği son teklifler 

430$/mt fabrika çıkışı seviyesinde yer alırken, bazılarının 410-420$/mt fabrika çıkışı 

bandına hazır olduğu SteelOrbis’e gelen bilgiler arasında. Ancak ticari faaliyetler halen 

sakin. 

İhracat kanadındaki durumun daha dinamik olduğu gözlenmekte. Resmi tekliflerini yüksek 

seviyelerde tutan üreticiler geçtiğimiz hafta alıcıların ilgisini çekebilmek için 400$/mt FOB’un 

altına indi. Piyasa kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İspanya ve Antwerp’e yapılan 

satışlar ve bazı tüccarların pozisyon alımlarıyla 5.000-10.000 mt sıcak sac satıldı. Ancak 

bugün, ithal hurda fiyatlarında kaydedilen büyük artışı takiben üreticilerin ihracat tekliflerini 

yeniden 410-420$/mt FOB bandına çektiği gözleniyor. 
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HRC Piyasasi 

Metal Expert, Argus, SteelOrbis BDT Piyasası 

Metal Expert bülteninde, Rusya’dan verilen HRC tekliflerinin USD 360-375/mt FOB 

Karadeniz ve USD 350-370/mt FOB Baltık seviyelerinde olduğunun duyulduğu 

belirtilmektedir. 

Steel Orbis bülteninde, geçen bir haftalık sürede BDT’den USD 380-390/mt CFR Türkiye 

(USD 365-375/mt FOB Karadeniz) seviyelerinden yaklaşık 30,000 mt satışın duyulduğu 

belirtilmektedir. 

Asya Piyasası 

Korona salgını nedeniyle Vietnam’daki HRC talebinin azalmış olması ile Asya’daki HRC 

piyasasının zayıflamış olduğu söylenmektedir. En düşük teklifler Rusya ve Hindistan’dan 

verilmekte olduğu belirtilmektedir. 

Rusya’dan büyük hacimde bir HRC kargosunun USD 370-375/mt CFR Vietnam 

seviyesinden satıldığı duyulmuştur. 

Çin’den verilen tekliflerin ise USD 400-410/mt CFR Vietnam (USD 390-400/mt FOB) 

aralığında olduğu ve diğer teklifler karşısında yüksek olduğu söylenmektedir. 

 

Yüksek Üretim Maliyeti Çinli HRC Üreticilerini İhracatı Durdurmaya ve 

Üretimi Azaltmaya Zorladı  

Metal Expert 

Çinli sıcak rulo (HRC) üreticilerinin, Rus ve Hintli tedarikçilerle yaşanan zorlu rekabet, yerel 

talebin yavaş toparlanması ve ihracat satışlarının olmaması nedeniyle üretimi kısmak 

zorunda kaldıkları belirtiliyor. 

Büyük üreticilerin çoğunun sıcak rulo (SS400, 3-12 mm) için Çarşamba günü, geçen haftaki 

seviyenin 5-10 $ / ton altında kalan fob 420-430 $/ton seviyesinden teklif verdikleri ifade 
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ediliyor. Ancak, yabancı rakiplerin piyasa fiyatlarını düşürmeleri nedeniyle herhangi bir 

ihracat siparişi alma şansları olmadığı rapor ediliyor. Bu hafta başında piyasada büyük 

tonajlı Rusya çıkışlı sıcak rulo için cfr Vietnam 370-375 $/ton seviyesinden bir bağlantı 

yapıldığı belirtiliyor. Bu bağlantıdan sonra, Vietnam'daki kaynakların, 40.000 tonluk bir 

başka Rusya çıkışlı sıcak rulo satışının cfr 368 $/ton seviyesinde gerçekleştiğini ve 

Hindistan’dan tekliflerin hala cfr 380-390 $/ton seviyesinde olduğunu söyledikleri aktarılıyor 

 

İtalya’daki Bazı Çelik Üreticileri Faaliyete Dönme İzni Aldı. 

Metal Expert 

İtalya’daki bazı çelik üretici ve distribütörlerinin faaliyetlerine tekrar başlamak için izin aldığı 

belirtilmektedir. Bu firmalar arasında paslanmaz çelik ve yassı çelik üreticileri de 

bulunmaktadır. Özellikle Türkiye’den düşük fiyatlardan teklif edilen yassı ürünler nedeniyle 

İtalyan yassı üreticilerinin piyasada kolay faaliyet gösteremeyeceğinin düşünüldüğü 

belirtilmektedir. Yakın bir sürede Türkiye’den 5000 mt HRC’nin EUR 405/mt CFR İtalya 

(USD 441/mt CFR) seviyesinden satıldığı duyulmuştur. Ancak bu bağlantının detayları 

kesinlik kazanmamıştır. 

 

İhracatçılar İçin İthalatta Yerinde Gümrükleme Uygulaması Başlatıldı 

NTV 

Ticaret Bakanı Pekcan, ihracatta yerinde gümrükleme uygulamasından sonra 

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü'ne sahip üretici ihracatçılar için ithalatta yerinde 

gümrükleme uygulamasını da hayata geçirdiklerini bildirdi. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, temassız ticaret 

kapsamında daha hızlı, güvenli ve sağlıklı bir ticaret için modern gümrükleme yöntemlerini 

hizmete sunmaya devam ettiklerini vurguladı. 
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İhracatta yerinde gümrükleme uygulamasını daha önce başlattıklarını hatırlatan Pekcan, 

şunları kaydetti: 

"Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü'ne sahip üretici ihracatçılarımız için ithalatta yerinde 

gümrükleme uygulamasını da hayata geçirdik. 

Firmalarımız tüm gümrükleme işlemlerini, eşyayı gümrük müdürlüğüne getirmeksizin, belge 

ve insan teması olmadan kendi tesislerinde en hızlı biçimde tamamlayabilecek. 

İhracatçılarımızı yerinde gümrükleme kolaylıklarını kullanmaya davet ediyoruz." 

 

İşten Çikarma 3 Ay Yasaklanıyor  

Hürriyet 

Koronavirüs salgınıyla mücadelede ekonomik, sosyal ve tıbbi alanlarda düzenlemeler 

içeren 62 maddelik bir taslak metin hazırlandı.  İş  dünyası  ile  paylaşılan  metne  göre;  

istihdamı  korumak  adına  işten  çıkarmalar  3  aylığına  yasaklanacak. Cumhurbaşkanı bu 

yasağın süresini 6 aya kadar uzatabilecek. 

Hükümet, koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni kararlar içeren, 62 maddelik bir taslak 

metin hazırladı. Ekonomik, sosyal ve tıbbi alanlarda pek çok düzenleme içeren metin, iş 

dünyası ile paylaşıldı. Taslak metin önümüzdeki günlerde Meclis gündemine de taşınacak. 

Söz konusu metne göre; 4857 sayılı İş Kanununa getirilen Geçici İstihdam Güvencesi 

başlıklı geçici madde eklenerek, işten çıkarmalar için üç aylığına yasaklanması planlanıyor. 

Cumhurbaşkanı, bu süreyi 6 aya kadar uzatabilecek. Tedavi edilemez hastalığı olan 

çalışanlar, söz konusu düzenlemede istisna kapsamında alındı. Çalışanın tutulduğu 

hastalığın tedavi edilemeyecek  nitelikte  olduğu  ve  çalışmasında  sakınca  bulunduğunun  

sağlık  kurulunca  saptanması  durumunda işten çıkarma gerçekleştirilebilecek. 

İŞSİZLİK SİGORTASI ALAMAYANLARA DEVLET YARDIMI 

İşten çıkarmaların yasaklandığı metinde, işverenlere aynı süreler kapsamında ücretsiz izne 

çıkarma hakkı verildi. Ücretsiz izne ayrılanlar  ve  işten  çıkarılanlara  devlet  desteği  
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verilecek.  4447  sayılı  İşsizlik  Sigortası  Kanununa  getirilen  geçici  madde kapsamında, 

ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası 

alamayanlara günlük 39.24 lira yardım yapılacak. Bu yardımı alanlar çalıştırılması halinde 

işverene ceza kesilecek. Yardımın süresini de Cumhurbaşkanı 6 aya kadar uzatabilecek. 

Düzenleme ile salgın hastalık, deprem, doğal afet gibi olağanüstü hallerde ve acil 

durumlarda, yardım yapılacak kişinin gelir ölçütünün belirlenme şartı kaldırıldı. İhtiyaç 

olması halinde yaşlılara ve diğer ihtiyaç sahiplerine bakım yapılabilecek ve bakım ücreti 

ödenebilecek. 

Devlet İhale Kanununda istisna açılarak, salgın da mücbir sebepler arasına alındı ve 

sözleşme feshi imkanı sağlandı. Ayrıca, Hazinenin  özel  mülkiyetindeki  taşınmazların  

üzerlerinde  arsa  veya  kat  karşılığı  inşaat  yaptırılmasına  da  imkan  sağlayan 

düzenleme yapıldı. Hazine taşınmazlarına yönelik ihalelerin elektronik ortamda yapılmasına 

da izin verildi. 

Bir başka madde ile de Hazine taşınmazlarını kullananların satış, kira, ön izin, irtifak hakkı, 

kullanma izni, hasılat payı vb. bedeller ile ecrimisil bedellerinin mücbir sebep halinin devamı 

süresince alınmaması, erteleme, indirim, taksitlendirme yapılması, bu işlemlere ilişkin faiz 

alınmaması veya yürürlükteki faiz oranından daha düşük faiz oranının uygulanması 

konularında ve diğer hususlarda düzenleme yapmak için Çevre ve Şehircilik Bakanına yetki 

verildi. 

Ayrıca, Devlet İhale Kanununa bir ek madde konularak, satış, kira, trampa ve mülkiyetin 

gayri ayni hak tesisi işlemlerinin ihalelerinin elektronik ortamda yapılmasına imkan sağlandı. 

Madde ile ihalenin hazırlık, yapılması ve sonuçlandırılmasına yönelik bütün işlemler 

elektronik ortamda yapılabilecek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunun için bir usul ve esas 

yönetmeliği çıkaracak. 
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Fitch: Küresel Pandemi Etkisinin Ardindan Türkiye Büyümesini 

Sürdürecek 

NTV 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Direktörü Winslow, Türkiye'de bu 

yılın üçüncü çeyreğinden itibaren büyümenin artmasının, 2021 yılında ise yüzde 4,5'a 

ulaşılmasının beklendiğini söyledi. 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Direktörü Douglas Winslow, AA 

muhabirinin sorularını yanıtladı. 

''TÜRKİYE’NİN 2021'DE YÜZDE 4,5 BÜYÜMESİNİ BEKLİYORUZ'' 

Fitch Ratings Direktörü Winslow, “Bu yılın ilk çeyreğinde, yani corona virüs şoku öncesinde, 

Türk ekonomisi yüzde 6 seviyesinin üzerine çıktı. İkinci çeyrekte sert bir daralma bekliyoruz. 

Evlerde kalma sürecinin sonunda ekonomik aktivitelerin normalleşmesiyle, üçüncü çeyrekte 

ise daha yatay bir büyümenin ardından, dördüncü çeyrekte iyileşmenin görülmesini 

öngörüyoruz. Türkiye’nin 2021 yılında yüzde 4,5 seviyesinde büyümesini bekliyoruz ki bu 

bizim değerlendirmemize göre sürdürülebilir bir büyüme oranıdır'' ifadelerini kullandı. 

Fitch Ratings, geçen hafta yayımladığı “Küresel Ekonomik Görünüm” güncelleme 

raporunda, bu yıl küresel ekonominin yüzde 1,9 daralmasının beklendiğini belirtmişti. 

Winslow, 2020 yılında küresel resesyon beklentisine rağmen Türkiye’de yüzde 0,8 büyüme 

tahminine gerekçe olarak yılın başında özel banka kredileri ile görülen büyüme ivmesi ve 

düşük faiz ortamını gösterdi. 

“TEŞVİK VE ÖNLEMLER EKONOMİK AKTİVİTE İÇİN DESTEK SAĞLAR” 

Fitch Ratings Direktörü Winslow, “Corona virüs salgınının ardından Ekonomik İstikrar 

Kalkanı yoluyla büyük teşvikleri, devlet bankalarının kredi desteğine yönelik yeni önlemleri 

görmemiz olası. Bu durum ekonomik aktivite için ek destek sağlayacaktır” 

değerlendirmesinde bulundu. 
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Öte yandan Douglas Winslow, bu yıl corona virüs salgını nedeniyle Euro Bölgesi'nin yüzde 

4,2 daralmasının beklendiğini, Türkiye’nin de ihracat cephesinde Avrupa’daki resesyondan 

etkilenebileceğini söyledi. Gerilen küresel piyasa koşulları nedeniyle Türkiye’nin dış 

finansman ihtiyacının halen temel hassasiyetler arasında yer aldığını vurgulayan Winslow, 

cari yıl yüzde 1 seviyesinde bir açığın verilebileceğini, yine de bunun 2018 yılındaki yüzde 

2,7 seviyesine kıyasla, bir ilerleme olduğunu söyledi. 

''TCMB, FAİZLERİ İNDİRMEYE HAZIR OLDUĞU SİNYALİNİ VERİYOR'' 

Winslow, Türkiye’de 2020 yılında enflasyonun yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşmesinin 

öngörüldüğünü belirterek, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faizleri indirmeye 

hazır olduğu sinyalini veriyor. Bu yüzden şu anda bu yılın sonuna kadar 100 baz puan 

indirimine gidilerek faizin yüzde 8,75’e indirilmesini tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

Fitch Ratings Direktörü Winslow, Türkiye’de reel faiz oranının zaten düşük olduğunu, bunun 

Türk Lirası üzerinde aşağı yönlü baskıları artırabileceğini ve özel sektörün dış finansman 

cephesinde zorlanabileceğini kaydetti. 

. 

OPEC + Koalisyonu Petrol Üretiminin Kısılması Konusunda Anlaştı 

BloombergHT 

OPEC + koalisyonu petrol fiyatlarındaki sert düşüşü durdurmak amacıyla üretimi kısma 

konusunda anlaşmaya vardı 

Büyük petrol üreticisi ülkeler, koronavirüs dolayısıyla fiyatlarda meydana gelen çöküşü 

durdurma çabaları dahilinde, rakip ülkeler arasındaki görüş farklılıklarının giderilmesinin 

ardından, üretimde kısıntıya gitme konusunda anlaşmaya vardı. Delegelere göre, Petrol 

İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve ortakları, Perşembe günü video konferans yoluyla 

yaptıkları görüşmede, şimdi üretimi günlük 10 milyon varil kısma konusundaki anlaşmanın 

taslağını elde etmiş durumdalar. Delegeler, daha da önemlisi, Rusya'nın da derin bir üretim 

kısıntısına gitme konusunda anlaştığını söylediler. 
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Petrol fiyatları bu haberin ardından kazancının bir kısmını geri verdi ve Londra saati ile 

16:13'te yüzde 1.6 yukarıda seyrediyordu. Bu hareket, söz konusu üretim kısıntısı 

miktarının, bazı traderlarca günlük 35 milyon varil olduğu tahmin edilen talep kaybının 

sadece bir kısmını karşılayabildiğini işaret ediyor. 

Bu anlaşmanın, Cuma günü üretim kısıntısı taahhüdünde bulunan ABD'yi içerip içermediği 

henüz belli değil. OPEC + koalisyonunun ABD dahil daha da genişlemesi, 18 yılın en düşük 

seviyesini gören petrol fiyatlarının tekrar toparlanabilmesi için çok önemli. Sadece petrol 

şirketleri değil, petrole bağımlı tüm ülkeler, bütçelerinde dengeyi sağlayabilmeleri için 

fiyatların yükselmesine ihtiyaç duyuyorlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 


