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Ceceli Grup bünyesinde faaliyetini yürüten Emek Boru, 
Türkiye'nin önemli enerji projelerinden TANAP için 
doğalgaz iletim boruları üretiyor. Yapımı devam eden Trans 
Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projesinin onaylı 
üreticisi olarak boru üretim faaliyetlerine devam ettiklerini 

belirten Emek Boru Makine Sanayi Genel Müdürü Ahmet Güven, 2014 
yılında imzalanan sözleşme kapsamında proje için bugüne kadar 
80 küometre boru ürettiklerini bildirdi. TANAP projesine yönelik 
üretimlerinin devam ettiğini anlatan Güven, proje sonu itibarıyla 180 
kilometre boru hattı tedarik edeceklerini dile getirdi. 

Petrol ve doğalgaz boruları, içme suyu 
boruları, kazıkboruları ve konstrüksiyon 
amaçlı çelik borular ürettiklerini kayde
den Ahmet Güven, kullanım amaçları
na göre değişik kaplamalar da yaptıkları
nı bildirdi. Ankara merkezli firma olarak 
1981 yılında faaliyete başladıklarını söy
leyen Güven, Türkiye'nin önde gelen pro
jelerinden TANAP'a doğalgaz iletim bo
rusu tedarik ettiklerini dile getirdi. Gü
ven, firmada 325 kişiyi istihdam ettikleri 
bilgisini verdi. 

Yurt genelinde başta DSİ, BOTAŞ, İS
Kİ, ASKİ, BUSKİ olmak üzere birçok ku
ruma ürün verdiklerini belirten Ahmet 
Güven, iç pazarın yanı sıra yoğun bir ih
racat satışlarının bulunduğunu kay
detti. Güven, şöyle devam etti: "İhraca
tın toplam üretimdeki payının yüzde 
40 ve 50'lere çıktığı dönemler oldu. TA
NAP ile daha çok yurtiçine ağırlık ver
meye başladık. Amerika'dan Afrika'ya 
ve Ortadoğu'ya kadar ihracatımız mev
cut. Ankara'daki tesislerimizdeki üreti

min yanı sıra, liman projelerinde, çelik 
borunun ihtiyaç duyulduğu sahada, üre
tim esasına uygun olarak, 75 metre uzun
lukta, tam boydaçelikkazıkborularmı da 
şantiye koşullarında üretebiliyoruz." 

2015'te 162 bin ton çelik boru üretti 
Emek Boru'nun 2015 yılında 162 bin ton 
çelik boru üretimi yaptığını belirten Ah
met Güven, mevcut ekonomik ortamda 
yüzde 40'lar seviyesinde kapasite ile ça
lıştıklarını ifade etti. Kullanılabilir ka
pasitenin yıllık 460 bin ton olduğunu 
kaydeden Güven, tesislerinde dört adet 
üretim hattı bulunduğunu iletti. Kapasi
te kullanımım artırmaya yönelik atılım
larının olduğunu kaydeden Güven, "Şu 
an üretim hatlarımızın üç tanesi çalışır 
vaziyette. Dördüncü hattımızı demonte 
olarak hazır bekletiyoruz ve özellikle l i 
man projelerinde sahada üretim amacıy-
lakullanıyoruz. Geçen sene 30bin ton çe
lik boruyu istenen ebatlarda bu yöntemle 
ürettik" diye konuştu., 

Türkiye'nin çelik boruda dünyanın dör
düncü büyük üreticisi olduğunu belirten 
Ahmet Güven, son dönemde yaşanan so
runlar nedeniyle sektörün pazar kaybı 
yaşadığını vurguladı. Küresel ölçekte ti
caret hacminin azalması, petrol fiyatla
rının gerilemesi ve Türkiye'nin ihracat 
potansiyeli olan ülkelerdeki politik geliş
melerin, boru ihracatım olumsuz etkile
diğine işaret eden Güven, "Suriye, Mısır 
ve Irak bizim için önemli pazarlardı. Bu 
pazarları kaybettik. Ortadoğu'da sıkın
tılar yaşamaya başladık. Politik sorunlar 
karşısında sektör olarak büyük kayıplar 
yaşadık. Kuzey Afrika'da özellikle Ceza
yir, Tunus ve Mısır'da yaşanan belirsiz
likler, ihracatpotansiyelimizi aşağı çekti. 
Şu anda global pazarda yaşanan sıkıntı
lar, sektörün kapasite kullanımını artır
masına engel oluyor" açıklamasında bu
lundu. 

"Enerji alanına ağırlık vereceğiz" 
TANAP projesinde yer alarak küresel 
ölçekte yaşanan sıkıntılı dönemi geçi
ci olarak atlattıklarını söyleyen Ahmet 
Güven, "TANAP projesinin tamamlan
ması ile çelik boru sektörünün 2017'den 
itibaren daralacağını tahmin ediyoruz. 
Özellikle uluslararası pazarlarda reka
bet edilebilmesi için devletin üreticile
r i teşvik kapsamında daha fazla destek
lemesi gerekiyor. Diğer taraftan Serbest 
Ticaret Anlaşmaları da ihracatta rekabet 
ve hammadde tedariki açısından firma
ları oldukça rahatlatan uygulamalar ola
cak. Bu tür eksiklikler nedeniyle ihracat 

yaptığımız pazarlarda rekabet konusun
da zorlanıyoruz" dedi. 

Emek Boru'nun 2017-2018 dönemi 
için yatırımda enerji alanına ağırlık ve
receğini bildiren Ahmet Güven, "Devam 
eden hidroelektrik santral yatırımımız 
var. Bu sene içinde onu devreye alaca
ğız. 45 ila 50 milyon dolarlık bir yatırı
mın sonuna geldik. Bu bizlere büyük bir 
kaynak oluşturacak" şeklinde konuştu. 
Yatırımlar konusunda dikkatli olmak zo
runda olduklarının altını çizen Güven, 
"Ekonomik faaliyetler açısından küresel 
bir daralma var. Bu nedenle devletin ba
zı destek mekanizmalarını uygulaması 
oldukça önemli. Teşvik mevzuatının bo
ru sektörü için daha aktif bir şekilde uy
gulanmasını bekliyoruz. Diğer taraftan 
sektördeki teknolojik gelişmeleri takip 
etmek ve ürün kalitesini en üst düzeye çı
karmak için Ar- Ge çalışmalarına da ağır
lık veriyoruz" ifadesinde bulundu. 2016 
yılının iyi geçeceği öngörüsünde bulunan 
Güven, şunlarıkaydetti: "2016'yı Türkiye 
açısından ekonomik büyümenin artaca
ğı bir yıl olarak görüyoruz. Yatırımların 
ve istihdamın artacağını düşünüyoruz." 


