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Emek Boru AŞ Genel Müdürü

Emek Boru, çelik boru talebi ve
üretiminin 2016’da yüksek olacağı
beklentisinde
Uzun yıllardır dünya genelinde büyük projelere imza

projeler gerçekleştirdik ve bu bölgede 175 bin tondan

atıyorsunuz, ihracat anlamında pazarlarınızdan ve

fazla boru üretimi yaparak 200 milyon doların üzerinde

yurtdışı projelerinizin güncel durumundan kısaca

iş hacmine ulaştık. Cezayir ihracat ve yatırım için oldukça

bahseder misiniz?

cazip bir pazar. Son 15 yılda altyapısına verdiği önem ve
ayırdığı bütçe ile dünyada hedeflediğimiz pazarlardaki

Projelerin gereklilikleri doğrultusunda kullanım yerine

toplam hedef sektörlerimizin önemli bir bölümünü

göre

barındıran

farklı

segmentlerde

ürettiğimiz

ürünlerimizi

bir

kapasiteye

sahip.

Bununla

birlikte

dünyanın çeşitli bölgelerine gönderiyoruz. Örneğin

ülkenin güneyindeki yeraltı kaynaklarını kuzeyindeki

Batı Avrupa bölgesinde küçük ve orta ölçekli, Kuzey

yerleşim planlarına taşıyacak projeler geliştirmiş olması

Afrika bölgesinde ise orta ve büyük ölçekli projeler

önümüzdeki dönemde Cezayir pazarındaki talebin daha

için gaz ve su boruları üretiyoruz. Özellikle Cezayir’i

da artacağını göstermekte.

Türkiye için önemli bir pazar olarak görüyoruz. Bir kısmı
sonuçlandırılmış, bir kısmı ise devam eden içme suyu ve

Ayrıca dünyanın birçok bölgesinde kazık borusu üretimi

doğalgaz projeleri ile 2000 yılından bu yana pazardaki

gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte Ortadoğu bölgesinde

varlığımızı

Cezayir

su borusu projelerine son dönemde ağırlık verdik ve

pazarında en önemli su ve gaz idareleri ile çok büyük

Amerika kıtası için araştırmalarımız devam ediyor. Özetle

sürdürüyoruz.
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Bugüne

kadar

gör ü ş
Peru, Ekvator Ginesi, Reunion Adası ve Kongo’nun da yer

Çelik boru üretiminde kullandığımız hammaddelerin

aldığı 40 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim.

bir bölümünü iç pazardan karşılarken bir bölümünü
ise

üretimini

yaptığımız

projelere

bağlı

olarak

Biraz da yurtiçi projelerinizden bahsedebilir miyiz?

yurtdışından ithal etmekteyiz. Örneğin projenin teknik

Geçtiğimiz yıl TANAP gibi yüksek tecrübe gerektiren

gereksinimlerinden dolayı TANAP projesi için üretim

önemli bir projenin boru üretimini üstlendiniz,

yaparken ana hammaddelerimizi yurtdışından temin

projenin son durumundan kısaca bahsedebilir

etmek durumundayız.

misiniz?
Sektörün hammadde temininde yaşadığı sorunların
Sizin de belirttiğiniz üzere TANAP en önemli ve prestijli

çözülmemesi durumunda ihracat hedeflerine ulaşılması

projemizdir. Bu prestijli projenin boru temini ihalesinde,

zor gibi gözükmekte. Bunun için çelik boru sektörünün

TANAP Doğalgaz Boru Hattının yaklaşık olarak yüzde

hammadde olarak kullandığı yassı çelik ürünlerine

12’sini Emek Boru olarak üretmek üzere anlaşmamızı

uygulanmakta olan gümrük vergilerinin kaldırılması,

yaptık.

Şu anda üretim ve sevkiyat süreçlerimiz çok

dünya piyasa fiyatlarından hammadde teminine imkân

başarılı bir şekilde devam ediyor. Mevcut kontratımızın

sağlanması gerekiyor. Şu anda çelik boru üretiminde

yüzde 40’ını üretmiş durumdayız ve ürettiğimiz ürünlerin

hammadde olarak kullandığımız yassı çelik ürünlerini

yüzde 90’ını sahalara teslim ettik. Bu proje siyasi olduğu

ithal ederken bize yüksek oranlarda gümrük vergisi

kadar ekonomik açıdan da çok önemli bir proje, burada

uygulanıyor. Bu nedenle Anti-Damping soruşturmasının

Türk firmalarının yer alması dünya genelinde önemli

sonuçlanmasını

gaz projeleri için ciddi bir referans olacak. Tabi devlet

katkılarına bağlı rahatlatıcı uygulamaların artmasını talep

katkılarının artarak devam etmesi uluslararası projelerde

etmekteyiz.

önemle

beklemekteyiz.

Devlet

yer almamız için çok büyük önem taşıyor.
Sektörün

dinamiklerini

değerlendirdiğinizde,

konteynır

boruya yönelik talep genel olarak ne durumdadır?

limanlarından biri olması hedeflenen Petkim Konteyner

Olumlu ya da olumsuz açıdan mevcut durum

Limanı, 2017 yılının ikinci yarısında devreye alınacak

değerlendirmeniz nedir? 2016 yılı için nasıl bir

olan İzmir Aliağa’ daki Türkiye’nin en kapsamlı ve aynı

öngörünüz var?

Ayrıca

Akdeniz

çanağının

en

önemli

zamanda dünyanın sayılı projeleri arasında yer alan Star
Rafinerisi projesi için çelik kazık borusu imal etmekteyiz.

Boru sektöründe en büyük alıcıların devlet ve devlet

Star Rafinerisi için 4 parça halinde imal ettiğimiz

müteahhitleri olduğunu söyleyebiliriz. Devletin büyük

ürünlerimizi sahada 60 metrelik borular elde edecek

projeleri olduğu zaman iş yapıyoruz, olmadığı zaman iş

şekilde birleştirebiliyoruz. Karabiga ve Çandarlı Liman

hacmimiz daralıyor. Sektörde iç pazarı büyütmek gibi bir

projelerimizde de olduğu gibi projenin büyüklüğüne

şansınız yok. Yani devletin vereceği kararlara bağlıyız.

göre gerçekleştiği bölgede kendi tesisimizi kurup yerinde

Sektörde en büyük sorun tüm üretici firmaların yüksek

üretim yapabiliyoruz.

üretim kapasitelerine sahip olması. Toplam kurulu
kapasite yaklaşık yıllık 4 milyon tonun üzerindeyken,

ASKİ’nin Çamlıdere projesi,

İSKİ’nin Melen projesi,

ihracat ve iç pazarla birlikte baktığımız zaman yaklaşık 1

Konya Mavi Tünel projesi için de üretimlerimiz devam

milyon tonluk bir pazar payı söz konusu olmakta. Yüksek

etmekte.

kapasitenin varlığı ise rekabeti şiddetli hale getiriyor.

Boru

hammadde

2016’da büyük projeler ve büyük yatırımlar söz konusu.

ihtiyacının ne kadarı yurt içinden ne kadarını

üretiminde

Şu an iç pazar ağırlıklı talep var. Bu sene büyük projeleri

yurt

hayata geçiriyoruz. Talebin ve üretimin yüksek olacağı bir

dışından

kullandığınız
karşılıyorsunuz?

Hammadde

maliyetlerinin ve yassı ithalatındaki gümrük vergi

yıl bekliyoruz.

oranlarının boru sektörüne etkisi ne durumdadır?
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