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Çin Çıkışlı Çelik Boru Teklifleri Düştü 
Steelorbis 

 

6 Mayıs tarihinde sona eren bir haftalık süre içerisinde, Çin’den dış piyasalara verilen 
ortalama çelik boru fiyatları düştü. Şu sıralar, Çinli tedarikçilerin Haziran sonunda sevk 
etmek üzere API 5L dikişsiz boru için ihracat teklifleri 560-650$/mt FOB ve API 5L kaynaklı 
boru için ihracat teklifleri 480-495$/mt FOB aralığını koruyor. 
 

Ürün Kalite Ebat (Çap ve et kalınlığı) Fiyat ($/mt) FOB 
Haftalık değişim 

($/mt) 
     

API 5L dikişsiz boru Gr.B 2’’-6’’ Std 605 -22,5 
     

Dikişsiz muhafaza borusu J55 3’’-8’’ Std 645 -25 
     

Dikişsiz boru ST37 < 3’’ Std 865 -57,5 
     

Kaynaklı boru Gr.B 2’’-6’’ Std 487,5 -22,5 
     

 

 

Söz konusu haftada, uluslararası pazardaki ham petrol fiyatları, kötüleşen Corona virüsü 
pandemisi nedeniyle düşerek hem yurt dışı hem de yurt içi pazarlarda çelik boruya olan 
talebin azalmasına neden oldu. Hammadde fiyatları yükseldi, bu da çelik boru fiyatları için 
bir miktar destek sağlayacak. Bu nedenle bazı tüccarlar çelik boru piyasasında daha iyi bir 
performans görmeyi bekliyor. 
 
Bugün Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları, 29 Nisan tarihine 
kıyasla 90 RMB/mt (12,7$/mt) artışla 3.392 RMB/mt (480$/mt) seviyesinde yer alıyor. 
1$ = 7,069 RMB 

 

BDT’li Sıcak Sac Tedarikçileri Haziran Ayı Fiyatlarını Düşürdü, Satış 

Yapmaya Başladı 

Steelorbis 

Sıcak sac piyasasında koşullar zorlu olmaya devam ediyor. Bu yüzden BDT’li sıcak sac 

ihracatçıları ticaretin ve pazarlıkların başlamasıyla daha önce açıkladıkları Haziran ayı 

fiyatları üzerinden bazı indirimler teklif etmeye karar verdi. 

Karadeniz bölgesinde Rus üretici MMK, Haziran ayı için geçtiğimiz hafta açıkladığı ilk sıcak 

sac fiyatlarından geri adım attı. Tedarikçi Orta Doğu pazarına büyük saclar için 350-



 
 

 

 
  
 4 

355$/mt FOB aralığından teklif veriyor, önceki teklifi ise 360$/mt CFR seviyesindeydi. 

Piyasa kaynaklarına göre, Türkiye’ye düşük tonajlı satışlar 365-370$/mt CFR aralığından 

gerçekleşti. Mısır’a teklifler ise 370$/mt CFR olarak belirtildi. Ayrıca MMK’nın Vietnam’a 

382$/mt CFR seviyesinden 40.000 mt sıcak sac sattığı duyuldu, navlunun 30-35$/mt 

olduğu tahmin ediliyor. Yine de bu bağlantı alıcı veya satıcı tarafından teyit edilmedi. 

Ukraynalı üretici Metinvest ise Türkiye’ye orta tonajda sıcak sacı 365$/mt CFR 

seviyesinden sattı. Büyük sac satışlarını 375$/mt CFR’a yakın bir seviyeden gerçekleştirdi. 

Ayrıca tedarikçi Kuzey Afrika’ya küçük saclar için orta tonajda satış yaptı ve bu satışlarda 

fiyat 370$/mt CFR olarak kaydedildi. Sonuç olarak, Metinvest’in satış yapabileceği fiyat 

seviyesinin küçük saclar için 350-355$/mt FOB, büyük saclar için ise bunun 10$/mt üzeri 

olduğu tahmin ediliyor. Üretici, küçük saclar için Haziran ayı fiyatlarını ilk başta Mayıs ayına 

kıyasla aynı tutularak 360-365$/mt FOB olarak verilmişti. 

Baltık bölgesinde Rus Severstal fiyatlarını geçtiğimiz haftaya kıyasla yaklaşık 10$/mt 

düşürdü. Üreticinin sıcak sac teklifleri şu anda Avrupa’nın kuzey ve güneyine sırasıyla 400-

410$/mt FOB ve 360$/mt FOB seviyesinde. MENA bölgesi için üretici yaklaşık 350$/mt 

FOB seviyesini değerlendiriyor. Yine de Türk alıcılar Severtal'den 340€/mt (367$/mt) CFR 

seviyesindeki teklifleri değerlendiriyor ve küçük indirimlerin mümkün olabileceğini 

düşünüyor. 

 

Türkiye’de İthal Ve Yerel Sıcak Sac Fiyatları Düştü 

Steelorbis 

Türkiye’de sıcak sac tüketiminin durgun seyretmesi, alıcıların indirim talep etmelerinin en 

temel nedeni. Ayrıca, piyasadaki fiyat düşüşü beklentisine ek olarak geçtiğimiz hafta ithal 

hurda fiyatları da gevşedi. 

Türk çelik üreticilerinin bazıları iç piyasada tekliflerini geri çekerken ve bazıları resmi olarak 

400-405$/mt fabrika çıkışı aralığının üzerinden teklif verirken, kabul görebilecek fiyat 

seviyesinin şu sıralar 385-395$/mt fabrika çıkışı ve biraz altı olduğu tahmin ediliyor. Henüz 
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hiçbir satış duyulmasa da, pazarlılar devam ediyor. İhracat piyasasında ise geçtiğimiz 

haftadan beri İtalya’ya 388-390$/mt FOB aralığından 20.000 mt sıcak sac satışı olduğu 

duyuldu. Tüccarlara ise ortalama 390$/mt FOB seviyesinden düşük tonajlı satışlar yapıldı. 

İthalat segmentinde BDT’li üreticiler Haziran ayı sıcak sac üretimi için pazarlık yapıyor. 

Kaynaklara göre, Rusya merkezli Severstal sıcak sac için 345€/mt CFR (375$/mt CFR) 

teklif ederken, MMK önceki tekliflerden 5-10$/mt daha yüksek olarak 365$/mt CFR 

seviyesinden satış yapmaya hazır. Geçen haftanın sonundan bu yana, piyasa aktif olarak 

Ukrayna’dan bir Türk boru üreticisine 355$/mt CFR seviyesinden yapılan satışı tartışıyor. 

Ancak taraflardan biri bu bağlantıyı reddetti. Metinvest’in alıcıya bağlı olarak 362-365$/mt 

CFR seviyesinden veya bu seviyenin biraz üzerinde satış yaptığı ileri sürüldü. Bu hafta 

Türkiye'den yapılan ithal sıcak sac teklifleri genel olarak 360$/mt CFR seviyesinde ve 

altında yer alıyor. BDT çıkışlı ithal sıcak sac fiyatları geçen haftanın başından bu yana 

yaklaşık 10$/mt düştü. 

 

EUROFER, Sıcak Yassı İçin Bir Anti-Damping Soruşturması 

Başlatılmasını İstiyor 

ÇİB 

Avrupa Komisyonu tarafından 4 Mayıs 2020 tarihinde yapılan bildirime göre, Avrupa Çelik 

Birliği (EUROFER) tarafından ülkemiz menşeli sıcak yassı (HRC) ithalatına karşı bir anti-

damping soruşturması başlatılmasına ilişkin bir şikayet Komisyon’a iletilmiştir. 

Söz konusu bildirime göre, şikayete konu ürünler 7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 

7208.27.00, 7208.36.00, 7208.37.00,7208.38.00, 7208.39.00, 7208.40.00, 7208.52.10, 

7208.52.99, 7208.53.10, 7208.53.90, 7208.54.00, 7211.13.00, 7211.14.00,7211.19.00, ex 

7225.19.10 (TARIC code 7225.19.10.90), 7225.30.90, ex 7225.40.60 (TARIC code 

7225.40.60.90), 7225.40.90, ex 7226.19.10 (TARIC code 7226.19.10.90), 7226.91.91 ve 

7226.91.99 tarifeleri altında yer almakta olup, EUROFER tarafından bahse konu ürünlerde 
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ülkemizden yapılan ithalatta %4 ile %8 oranlarında değişen damping olduğu iddia 

edilmektedir. 

Ayrıca söz konusu bildirimde devamla, EUROFER tarafından 2016 yılından bu yana AB 

endüstrisinde bir zararın var olduğunun ve 3.000 civarı çalışanın işlerini kaybettiğinin iddia 

edildiği belirtilmektedir. 

Halihazırda, söz konusu başvuru Komisyon tarafından incelenmekte olup, Komisyon’un 45 

gün içerisinde incelemesini tamamlaması gerekmektedir. Komisyon tarafından bir 

soruşturma başlatılmasına karar verilmesi halinde, karara ilişkin bildirim AB Resmi 

Gazetesi’nde yayımlanacaktır. 

 

Güney Avrupa HRC İthalat Piyasasında Fiyatlar İstikrarlı, Görünüm 

Belirsiz 

Kallanish 

Güney Avrupa HRC ithalat pazarının bu hafta fiyatlar açısından istikrarlı olduğu belirtiliyor. 

Bununla birlikte, koruma önlemlerinin devam etmekte olan gözden geçirilmesiyle bağlantılı 

belirsizliklerin sorun yarattığı bildiriliyor. 

Geçen haftanın ortalarından bu yana, Hindistan ve Türkiye'den gelen yeni tekliflerin HRC 

için Güney Avrupa cfr 390-400 €/ton (423-434 $/ton) seviyesinde sabit kaldığı ifade ediliyor. 

Geçtiğimiz ay boyunca Eurofer’in, Avrupa Komisyonu'nun tarife içermeyen kotaları 

önümüzdeki çeyrekler için% 75'e kadar düşürmesi için lobicilik yaptığı vurgulanıyor. Ayrıca, 

tüm ürünler için kotaların üç ayda bir hesaplanmasına ve daha önce belirli ürünlerin büyük 

ithalatçılarına uygulanan %30'luk sınırın daha da azaltılmasını talep ettiğine dikkat çekiliyor. 

 

 

 



 
 

 

 
  
 7 

Mısır’da İlave Çelik Vergileri Gündemde, Hedef HRC 

Metal Expert 

Mısır’ın, mevcut zorlu piyasa koşullarında ulusal ekonomiyi ve endüstrileri korumak istediği 

ve bu nedenle hükümetin, yerel üreticiler için daha elverişli ortamlar yaratmak amacıyla 

çelik ürünleri ithalatına ek tarifeler uygulamayı planladığı haber veriliyor. 

Hükümetin, pandeminin tetiklediği ekonomik durgunluğun sonucu ile başa çıkma 

çabalarının bir parçası olarak 147-84 sayılı yasada bir değişiklik paketi hazırladığı 

belirtiliyor. Diğer girişimlerin yanı sıra ithal çelik ürünlerin menşe fark etmeksizin % 10'luk ek 

“geliştirme ücreti” ile vergilendirilmesi bekleniyor. EUR1 sertifikalı olmayan ürünler için 

gümrük tarifeleri % 5'ten % 15'e çıkarılacağı vurgulanıyor. Yasanın hala hükümet tarafından 

onaylanmadığı ve imzalanmadığı rapor ediliyor. 

Bir yandan, bu kararın, yerli çeliğin tedarik için tercih edilmesini sağlayarak yerel çelik 

endüstrisini desteklemeyi amaçladığı belirtiliyor. Hangi çelik ürünlerin ek vergiye tabi 

olacağı henüz açıklık kazanmamasına rağmen, en fazla yassı ithalatının etkileneceği 

düşünülüyor. Sonuç olarak, Türkiye, BDT ve Avrupa'dan HRC tedarikçilerinin bu durumdan 

etkileneceği kaydediliyor. Uluslararası Ticaret Merkezi'ne göre, Mısır 2017 yılında 7208 

GTİP kodu altında 1 milyon tondan fazla sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünü ithal ederken, 

bu ithalatın 2018 ve 2019'da sırasıyla 911.000 tona ve 764.000 tona gerilediği; geçen yıl AB 

ve Türkiye’nin, hacimlerin % 38'ini, Rusya’nın ise % 18'ini tedarik ettiği bildiriliyor 

 

Üretimde Çarkların Yeniden Dönmeye Başlaması Kararı Sanayiciyi 

Sevindirdi 

AA 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk safhasını açıkladığı normalleşme süreci ve hemen ardından 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın 11 Mayıs itibarıyla tüm otomotiv fabrikalarının 

açılacağını duyurması ihracatçının yüzünü güldürdü. 
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Covid-19 salgınını sürecin başından bu yana kontrol altında tutmayı başaran Türkiye, 

normalleşme safhasına geçişin planlarını hayata geçirmeye başlıyor. 

İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki 

yaptığı açıklamayla, kararı şöyle değerlendirdi: 

"Biz zaten sektör olarak yüzde 80 oranında açığız, kapatmadık. Firma olarak da 

kapatmadık. Bu durumun koşullarını yerine getirmek kaydıyla, fabrikalardaki hijyen 

standartlarının sağlanması ve bu standartların Sağlık Bakanlığı tarafından kontrol edilip 

onay verilmesi kaydıyla fabrikaların açılmasında bence bir sakınca yok. Hem iş vereni hem 

de işçileri kollayacak bir standartta açılmasında fayda var. 

Tahmin ediyorum ki Mayıs ayının 15'inden sonra dünyada da hareketlilik başlayacak. Bizim 

de dünya hareketlerine paralel hareket etmemiz faydamıza olur. Bu durumdan kurtulmanın 

yolunun da bütün standartları kollayarak ve sağlık şartlarını kontrol ederek işlerimizin 

devamının sağlanması olduğunu düşünüyorum" 

"SANAYİCİ İÇİN BİR UMUT NİTELİĞİ TAŞIYOR" 

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan da normalleşme safhasına 

geçilmesinin kendilerini son derece mutlu ettiğini belirtti. 

Corona virüsün dünyayı derinden etkilediği için üretim çarklarının bir günde eski hızında 

dönmeyeceğini aktaran Aslan, "Normalleşmenin başlangıcı, sanayici için bir umut niteliği 

taşıyor. Fabrikaların 11 Mayıs'ta açılmasıyla üreticimiz her zaman olduğu gibi Türkiye'nin 

toplam ihracatına katkı vermek adına yürüttüğü çalışmalara yeniden başlayacak. Bu karar 

psikolojik açıdan da sanayicimize olumlu etki yapacaktır. Burada ihracat yaptığımız 

pazarların da normale dönmesi gerekiyor ki çarklarımız ihracat için dönsün" ifadelerini 

kullandı. 

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu ise alınan 

kararın son derece yerinde olduğunu ifade etti. 
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Tecdelioğlu, "Alınan karardan dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür 

ediyorum. Hırdavat sektörü olarak üretiminin hiç durmamasını, kısmi zamanlı bile olsa 

devam etmesini her zaman dile getirdik. Fabrikalarımız Sağlık Bakanlığı tarafından bizlere 

gönderilen kurallara gerek sosyal mesafe gerekse yemekhane gibi konularda son derece 

uyum sağlıyor. Biz bu dönemde hırdavat sektörü olarak üretime devam ediyoruz. Kapanan 

fabrikamız yok. Yüzde 30 ila yüzde 50 arası kapasite ile çalışıyoruz" bilgilerini verdi. 

"Bu süreç insanımıza ve iş dünyamıza bir şekilde güven ve umut veriyor" 

2019'u 3 milyar dolar ihracatla kapatan ev ve mutfak eşyaları sektörü de alınan karardan 

son derece memnun. 

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder 

konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: 

"İtalya, İspanya, Almanya, Norveç, Avusturya, ABD olmak üzere dünyanın farklı 

lokasyonlarında aşamalı şekilde gevşetme politikalarının uygulandığı süreç devam ediyor. 

Bizde de fabrikalarımız 11 Mayıs itibariyle faaliyetlerine başlamış olacak. 

Bu süreç insanımıza ve iş dünyamıza bir şekilde güven ve umut veriyor. Bu dönem bize 

tedarik zincirlerimizdeki durumu gösterecek. Tedarik zincirindeki muhtemel yaralarımızın 

farkına varacağız. Bu yönüyle oldukça önemli bir karar olduğunu düşünüyorum" 

"ÜLKEMİZİN İTİCİ GÜCÜ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'' 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya ise, "Sanayide 

nisan ayında ihracatın yüzde 40 düşmesi imalatta da düşüş yaşandığının bir göstergesi. 

2020 yılı sonuna kadar turizm gelirlerinde yaşanması muhtemel düşüşü de varsayarsak 

ihracat ve sanayi daha çok önem kazanacak. Bundan dolayı çarkların tekrar dönmesini son 

derece olumlu karşılıyorum. Tüm insan sağlığı birinci kriter olmak üzere sanayiciler olarak 

ihracatta ülkemizin itici gücü olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

Armatür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan da fabrikaların durmaması 

gerektiğini belirterek, şöyle devam etti: 
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"Pandemi ile savaşmanın yolu ondan kaçmak değil, nasıl savaşacağımızı öğrenmek olmalı. 

Tüm koruma önlemlerini alarak, sosyal mesafemizi koruyarak tekrar hayata dönmek 

gerektiğini düşünüyorum. İhracatımız ve üretimimiz devam etmeli, bu kriz anında 

Türkiye'nin ana tedarik merkezi olabileceğini göstermeliyiz. Burada devletimize, Ticaret 

Bakanlığı'mıza, ihracatçı birliklerimize ve STK'larımıza büyük görevler düşmektedir. Sanal 

fuarlar, e-ticaretler üreticiye bu aşamada büyük ivme kazandıracaktır" 

 

Bakan Varank: 11 Mayıs İtibarıyla Tüm Otomotiv Ana Fabrikaları 

Faaliyetlerine Başlamış Olacak  

NTV 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "11 Mayıs itibarıyla ülkemizde tüm otomotiv ana 

fabrikaları tekrar faaliyetlerine başlamış olacak" dedi. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "11 Mayıs itibarıyla ülkemizde tüm otomotiv 

ana fabrikaları tekrar faaliyetlerine başlamış olacak" ifadelerini kullandı. 

Bakan Varank, Kocaeli'nin ardından, günlük 4 binin üzerinde test kapasitesine sahip bir 

laboratuvarın da Ankara'da kurulmuş olacağını bildirdi. 

Varank, sokağa çıkma kısıtlaması boyunca 16 bin 900 firmanın faaliyetlerine devam ettiğini 

söyledi. 

 

AB İthalat Kotalarını İncelerken Corona Virüsünün Etkisini Göz Önüne 

Alacak 

Steelorbis 

Hukuk firması Van Bael & Bellis’den Yuriy Rudyuk’a göre, Avrupa Komisyonu, çelik ithalatı 

üzerindeki koruma önlemlerine yönelik inceleme soruşturmasında Corona virüsü 

pandemisinin etkilerinin de göz önüne alınmasına karar verdi. 
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İlgili tarafların konuyla ilgili görüşlerini bildirmek için 7 Mayıs’a kadar zamanı olacak. Avrupa 

Çelik Birliği (EUROFER) ve Avrupa Çelik Boru Birliği (ESTA), diğer taleplerinin yanında, 

2020 yılının ikinci ve üçüncü çeyreğinde ithalat için mevcut olan tarife kotalarının hacminde 

%75’lik bir azalma talep etti. 

SteelOrbis’in aynı hukuk firmasından aldığı bilgiye göre, EUROFER, çelik ithalatında acil 

durum kısıtlamaları getirmek için Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’nın (GATT) 

21. Maddesinin uygulamasını istedi. Konuyla ilgili bilgisine başvurulan hukuk firması 

çalışanı, “Komisyon’un bu yasal temeli kullanması şaşırtıcı olur. Bu madde, AB’nin de 

eleştirdiği ABD Başkanı Trump’ın 232. Madde için kullandığı dayanak ile aynı,” dedi. Acil 

durum kısıtlamaları uygulanacaksa, bu mevcut üç aylık ithalat koruma kotasından sonra, 

yani 30 Haziran tarihinden sonra gerçekleşecek. 

Aynı kaynak, konunun şu anda hala çok belirsiz olduğunu belirtti, şu an için halen her şeyin 

mümkün olduğuna işaret etti. 

 

FED/BULLARD: Ekonomi "Bunalımdan" Kaçınmak İçin Tekrar Açılmalı 

Bloomberght 

St. Louis Fed Başkanı Bullard, ekonominin daha fazla hasar almasından kaçınmak için 

yeniden açılması gerektiğini söyledi. 

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, politika yapıcıların yılın ikinci yarısında koronavirüs 

kaynaklı süregelen riskleri hafifletmek ve ABD ekonomisini daha derin bir hasardan 

korumak için ekonomiyi kademeli olarak yeniden açmak ihtiyacında olduğunu söyledi. 

Bullard, Çarşamba günü CNBC televizyonuna verdiği mülakatta, "Kapalılık durumu sonsuza 

dek süremez, zira eğer sürerse ve yılın ikinci yarısında da epey devam ederse, finansal 

krize girme veya hatta bunalım senaryosu riski var," dedi ve "Ve eğer bu olursa, sağlık 

sonuçlarının bile daha kötü olabileceğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu. 
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ABD merkez bankası geçen hafta gösterge faizi değiştirmeyerek sıfır seviyesinin hafif 

üzerinde bıraktı ve merkez bankasının kredi akışını sürdürmek için Mart ayından beri 

açıkladığı dokuz acil kredi programının bazılarını genişleterek krize yönelik tarihi tepkisini 

sürdürdü. 

St. Lous Fed Başkanı, Çarşamba günü açıklanan ve özel sektörde Nisan ayında kamu 

sağlığını korumak için ekonominin kısmi kapanmasından dolayı 20 milyondan fazla kişinin 

işini kaybettiğini gösteren verinin kendisini şaşırtmadığını kaydetti. 

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistler, Cuma günü açıklanacak resmi işsizlik oranı 

verisinin Mart ayındaki seviyesi olan yüzde 4.4'ten yüzde 16'ya çıkmasını bekliyorlar. 

Bullard, "İstihdam raporu bugüne kadar en kötü veri olacak," dedi ve ekonominin kapalı 

kaldığı dönemde işsizlik oranın muhtemelen yüzde 20 ya da daha üzerine çıkarak "aşırı 

yüksek" seviyelere ulaşabileceği tahmininde bulundu. Bullard, ancak bu oranının yıl sonuna 

kadar tek hanelere inebileceğini düşündüğünü sözlerine ekledi. 

Bullard'ın bu yıl Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarında oy hakkı bulunmuyor. 

 

 

 

 


