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Türkiye İthal Hurda Piyasası Haftaya Sessiz Başladı 

Steelorbis 

30 Ağustos Zafer Bayramı tatilini takiben Türkiye ithal hurda piyasası bu 

haftaya sessiz bir başlangıç yaptı. 

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, geçtiğimiz haftanın sonunda İskenderun 

merkezli bir üretici Avrupa’dan bir kargo aldı ve bu kargoda HMS I/II 80:20 

hurda 442$/mt CFR seviyesinden işlem gördü. Bağlantıya dair detaylar ise 

açıklanmadı. Bu bağlantıdan evvel Avrupa menşeli HMS I/II 80:20 hurda 

443$/mt CFR seviyesinden işlem görmüştü. 

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, bugün itibarıyla, piyasada herhangi bir 

alıcı veya satıcı olmadığı bildirildi. Satıcılar, fiyatlandırmalarında agresif 

davranmazken, Eylül ayında sevk edilmek üzere bekleyen kargo kalmadığı 

öğrenildi. Ayrıca, alıcıların, aktif bir şekilde deep sea kargosu aramadığı 

belirtildi. Piyasaya yönelik olumsuz beklentiler sürerken ve inşaat demiri 

piyasasındaki düşüşlerle desteklenirken, satıcılardan bazıları, hurda 

piyasasında arz fazlası olmadığını söyledi. Yine de, alıcılar, Türkiye’ye verilen 

tekliflere kıyasla daha düşük seviyelerde yer alan fiyat arayışını sürdürüyor. 

Bununla birlikte, yerel ABD hurdası fiyatlarının, Eylül ayı alımlarında düşmesi 

bekleniyor. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, ABD’de toplayıcı 

fiyatları, hurda sahalarındaki akışı yavaşlatmak amacıyla düşürülmüştü. 

 

 

Çin’de Zayıf Demir Cevheri Talebi Fiyatları Düşürmeye Devam Ediyor 

Steelorbis 

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları bugün düşmeye devam ederken, talep zayıf olduğundan 

haftalık bazda da düşüşler görüldü. Çelik piyasasındaki beklentiler bir miktar iyileşmiş olsa 
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da, birçok müşteri görünüm zayıf olduğundan büyük tonajlı alımlar konusunda temkinli 

davrandı. 

%62 tenörlü toz cevher fiyatları, düne kıyasla 3,35$/mt düşüşle 139,2$/mt CFR seviyesine 

geriledi. Söz konusu fiyat seviyesi, 26 Ağustos tarihinde kaydedilen fiyat seviyesinin 

11,65$/mt altında yer aldı. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Brezilya çıkışlı %65 tenörlü 

demir cevheri fiyatları, düne kıyasa 3,1$/mt ve haftalık 8,8$/mt düşüşle 159,1$/mt CFR 

seviyesinde kaydedildi. 

Bugün, büyük ithalat kargoları için talep çok zayıf kaldı ve ticaret platformlarında art arda 

ikinci gün herhangi bir bağlantı bildirilmedi. Ancak, bugün COREX platformunda Çin 

limanlarından alım için iki adet 41.000 mt’luk demir cevheri bağlantısı gerçekleştirildi. En 

büyük bağlantı, 20.000 mt %61,8 tenörlü Pilbara cevheri için Quingdao limanında teslim 

1.025 RMB/mt (159$/mt) seviyesinden gerçekleşti. 

Söz konusu haftada, Çin’de hem kapasite kullanım oranları hem de yüksek fırın üretimleri 

düşerek olumsuz beklentileri artırdı. Çin, çelik üretimini ve karbon salımını azaltmayı 

hedeflediğinden, üretim kısıtlamaları devam edecek, bu nedenle çelik üreticileri, demir 

cevheri stoklarını düşük seviyelerde tutmayı tercih etti. Tüccarlar, Eylül ayında nihai mamul 

talebinin artmasını bekledikleri için ithal demir cevheri fiyatlarını artırmaya istekliydi, ancak 

fiyatlardaki artış yalnızca talebin daha iyi olduğu ve risklerin daha düşük olduğu limanlardan 

yapılan alımlar için kabul edildi. 

Dalian Emtia Borsası’nda vadeli demir cevheri fiyatları 26 Ağustos tarihine kıyasla 42,5 

RMB/mt (6,6$/mt) veya %5,21 düşüşle 773,5 RMB/mt (120$/mt) seviyesine gerilerken, bir 

önceki işlem gününe kıyasla %0,58 düşüş kaydetti. 

Bugün itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda vadeli inşaat demiri fiyatları, 26 

Ağustos tarihine kıyasla 165 RMB/mt (25,5$/mt) veya %3,23 artarak 5.273 RMB/mt 

(816,3$/mt) seviyesinde yer alırken, bir önceki işlem gününe kıyasla %0,21 artış gösterdi. 
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BDT’li Sıcak Sac Üreticileri Artan Satış Baskısı Nedeniyle İhracat 

Tekliflerini Düşürdü 

Steelorbis 

BDT’li sıcak sac tedarikçileri, son kullanıcılardan zayıf talep gelmesi ve piyasadaki genel 

beklentilerin karamsar olmasından kaynaklanan baskının altında kalarak, başlıca satış 

pazarlarına verdikleri teklifleri düşürmek zorunda kaldı. Fiyat düşüşüne ve Rusya için 

geçerli ihracat vergisine rağmen, üreticilerin marjlarının yüksek seviyelerde yer aldığı 

tahmin ediliyor. 

Baltık Bölgesi merkezli Severstal’in Ekim ayı sıcak sac fiyatları AB’nin kuzeyi için 1.070-

1.100$/mt FOB bandında yer alırken, AB’nin güneyi için fiyatlar 920-1.000$/mt FOB 

aralığında seyrediyor. Üreticinin Türkiye ve MENA dahil olmak üzere diğer bölgelere verdiği 

sıcak sac teklifleri 880-900$/mt FOB aralığında yer alıyor. Aralıkların alt sınırı, küçük rulo 

fiyatını ifade ederken, üst sınır büyük rulo fiyatlarına karşılık geliyor. Tedarikçi, satış 

noktasına bağlı olarak fiyatlarını 10-50$/mt düşürdü. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, 

düşüşün başlıca nedeni tatil sezonundan dolayı AB’de talebin uzun süredir sınırlı seviyede 

yer alması oldu. 

Karadeniz tarafında, Rusya merkezli MMK Türkiye’ye daha önce teklif ettiği 950$/mt CFR 

seviyesine kıyasla şu anda yaklaşık 910$/mt CFR seviyesinde görüşmeler yapıyor. Henüz 

satış bildirilmezken, bazı alıcılar 10$/mt indirimlerin mümkün olduğunu düşünüyor. Ukrayna 

merkezli Metinvest’in fiyatları ise haftalık bazda yaklaşık 15$/mt düşüşle rulo ağırlığına 

bağlı olarak 905-920$/mt CFR Türkiye aralığında yer alıyor ve üretici aralığın alt sınırından 

10.000 mt sıcak sac satışı gerçekleştirdi. Türkiye’ye mevcut navlunun yaklaşık 25-30$/mt 

bandında olduğu tahmin ediliyor, bu nedenle Karadeniz çıkışlı sıcak sac fiyatlarının 880-

890$/mt FOB aralığında olduğu ve biraz daha düşme potansiyeli olduğu düşünülüyor. 

Alıcılara göre, Rusya merkezli NLMK Ekim ayı için teklif vermedi, ancak üreticinin ihracata 

geleneksel olarak ayırdığı sınırlı tonajı için yaklaşık 890-900$/mt FOB aralığını hedeflemesi 

bekleniyor. 
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Düşük İthal Fiyatlar Türkiye Sıcak Sac Piyasasını Olumsuz Etkiliyor 

Steelorbis 

 Sıcak sac tonajlarının tamamını elden çıkarma konusunda endişe yaşayan yabancı 

tedarikçilerin Türkiye piyasasına düşük fiyatlarla girmesi, yerel üreticilerin satışlarını 

baltaladı. Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, BDT’li ve Hint üreticiler, fiyatlarını en az 20-

30$/mt düşürdü ve bazıları, bağlantı yapmayı başardı. 

Piyasa kaynakları, Türk haddecilere Hindistan çıkışlı olarak yaklaşık 20.000-25.000 mt 

sıcak sac bağlantısı yapıldığını, tekliflerin ise, geçtiğimiz hafta kaydedilen 940-950$/mt CFR 

aralığına kıyasla düşüş göstererek 915-925$/mt CFR aralığında yer aldığını bildirdi. 

Ukraynalı üreticilerin sıcak sac teklifleri, rulo ağırlığına bağlı olarak 15$/mt düşüşle 905-

920$/mt CFR’a; Rus üreticilerin teklifleri ise 30$/mt düşerek açılış fiyatı olarak 920$/mt CFR 

seviyesine geriledi. Başlıca alıcılardan biri SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “BDT’li 

üreticilerin, maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda, bugün 900$/mt CFR’dan satış 

yapabileceğini düşünüyorum ancak alıcılar, bunun10-20$/mt altı için zorluyor,” dedi. 

Sonuç olarak, Türkiye’de yerel sıcak sac fiyatları baskı altında kaldı ve geçtiğimiz hafta 

konuşulan 950-975$/mt fabrika çıkışı aralığı gerçek oldu. Yine de bazı üreticilerin teklifleri, 

özellikle hemen sevkiyatlı olmak üzere 1.000$/mt fabrika çıkışı seviyesi ve üzerinde yer 

alırken, bir üreticinin 930$/mt fabrika çıkışından satış yaptığı öne sürüldü. 

Türkiye sıcak sac piyasasına yönelik beklentiler olumlu olmadı. Piyasa oyuncularının büyük 

bir kısmı, fiyatların önemli bir düşüş yaşayacağını düşünüyor. Bir üretici, “Soğuk sac ve 

kaplamalı fiyatları hiç iyi seyretmiyor. Ayrıca, stoklar yığılma yaptı. Yaklaşık 2 milyon mt’a 

yakın yassı mamul bir köşede bekliyor,” şeklinde konuştu. 
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Hindistan, Türkiye'ye Ayda 120.000 Mt HRC Satıyor 

Platts 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, geleneksel olarak Türkiye'nin HRC 

tedarikçilerinden biri olmayan Hintli üreticilerin, Temmuz ayında da Türkiye'ye kayda değer 

seviyede HRC sattığı ifade ediliyor. 

Türk alıcıların, Temmuz ayında Hindistan'dan 120.000 mt HRC ithal ettikleri, ancak geçen 

yılın aynı ayında Hindistan'dan HRC ithal edilmediği vurgulanıyor. En son TÜİK verilerine 

göre, Türk alıcıların geleneksel olarak Türkiye'nin en büyük HRC tedarikçileri olan BDT 

ülkelerinden sıcak sac ithalatının, Temmuz ayında da geçen yılın aynı dönemine göre güçlü 

kaldığı kaydediliyor. Rusya'dan yapılan HRC ithalatının bu ayda yıllık bazda sabit kalarak 

167.400 mt seviyesinde gerçekleşirken, Ukrayna'dan yapılan ithalatın iki kattan fazla artışla 

50.100 mt’a yükseldiği aktarılıyor. Türk alıcıların Asyalı tedarikçilerden yaptığı ithalatın da 

Temmuz ayında yükseliş gösterdiği; Türk alıcıların Japonya'dan yaptığı HRC ithalatının, bir 

önceki yılın aynı ayında ithal edilen 14.200 mt’a kıyasla keskin bir artışla 60.500 mt’a 

ulaşırken, Güney Kore'den yapılan ithalatın ise yıllık yaklaşık üç kat artışla 34.100 mt 

seviyesine ulaştığı belirtiliyor. Aynı zamanda Türk alıcıların Temmuz ayında Çin'den 27.100 

mt sıcak sac ithal ettikleri ifade ediliyor. 

Türkiye'nin geleneksel Avrupalı tedarikçilerinden biri olan Fransa'dan yapılan sıcak sac 

ithalatı, Temmuz 2020'deki 71.800 mt seviyesine kıyasla sert bir azalışla Temmuz ayında 

toplam 18.600 mt olurken, Türk alıcıların diğer Avrupalı tedarikçilerden yaptığı HRC 

ithalatının yıllık bazda oldukça düşük kaldığı bildiriliyor. 

Son TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin toplam HRC ithalatının böylece Temmuz ayında 

524.500 mt olarak gerçekleştiği ve bu rakamın bir önceki yılın aynı ayındaki 439.800 mt 

seviyesinin üzerinde olduğu kaydediliyor. 
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Hintli HRC İhracatçıları Satış Coğrafyasını Genişletmeye Devam Ediyor 

Metal Expert 

Hindistan HRC ihracat fiyatlarının bu hafta dış pazarlarda yeni anlaşmaların olmaması 

nedeniyle düştüğü belirtiliyor. 

- Ağustos'ta, Hint 2 mm HRC tekliflerinin çoğunun geçen haftaki fob 870- 950$/ton fob 

860-950$/tona indiği ve tesislerin, Eylül-Ekim ayı sonu sevkiyatlı HRC tedarik edebilecekleri 

aktarılıyor. 

Hintli yassı mamul üreticileri için daha önce geleneksel olan pazarlarda Hindistan çıkışlı 

HRC’ye yönelik talep durgun kalırken, şirketlerin alternatif pazarlarda alıcı arayışında 

oldukları aktarılıyor. Latin Amerika'da ticari kalite HRC tekliflerinin fob 920-950$/ton 

aralığında bildirildiği ve piyasa katılımcılarının, ayın başlarında bir büyük yassı üreticisinin 

Peru ve Doğu Afrika'da özel kalite sıcak rulo için birkaç sözleşme imzaladığını bildirdikleri 

kaydediliyor. Başka bir Hintli üreticinin, bu hafta Kanada'ya yönelik HRC’yi (SS400) cfr 

1.135$/ton ve CRC’yi cfr 1.250$/ton seviyesinden satışa sunduğu bildiriliyor. 

Temmuz sonu ve Ağustos ortasında, Hindistan çıkışlı HRC’nin Endonezya, Mısır, Meksika, 

Türkiye, BAE ve Güney Kore'ye satıldığı vurgulanıyor. 

 

AB Pazarında Hindistan ve Rusya’dan HRC Teklifleri Baskın 

Kallanish 

Son haftalarda Avrupalı tüccarlar ve kaynakların, iç pazarlarının ağırlıklı olarak Rusya ve 

Hindistan'dan rekabetçi sıcak haddelenmiş sac teklifleri geldiğini doğruladıkları bildiriliyor. 

Kaynakların, Hintli tedarikçilerin Ekim ayı HRC sevkiyatları için cfr Güney Avrupa 900 

€/tonun (1.061$) biraz altında teklif verdiklerinin duyulduğunu söyledikleri belirtiliyor. 

Alıcıların, ürünler Avrupa'ya ulaştığında bu fiyatın üzerine %25 oranında koruma önlemi 

ödeyecekleri, ancak buna rağmen tekliflerin yine de bir miktar ilgi çektiği ifade ediliyor. 
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Hindistan HRC kotalarının Temmuz ayında hızla tükendiği ve yeni kotalar kullanıma 

sunulduğunda aynı durumun Ekim ayı başlarında gerçekleşmesinin beklendiği kaydediliyor. 

Şu anda Rusya’dan tekliflerin daha rekabetçi göründüğü; bir tüccarın, Kuzey Rusya'dan 

Ekim-Kasım sevkiyatı için cfr Güney Avrupa 900€/ton HRC teklifleri verildiğini ve buna anti-

damping vergisinin eklenmesi gerektiğini söylediği vurgulanıyor. 

 

Emirates Steel Yeni Sıcak Sac Tesisi İçin Tata Consulting Engineers İle 

Anlaşma İmzaladı  

Steelorbis 

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates Steel, MENA bölgesinde türünün ilk örneği olan 

yeni tam otomatik sıcak sac tesisi için Abu Dabi’de bulunan Tata Consulting Engineers Ltd. 

ile genel tasarım anlaşması imzaladığını açıkladı. 

10 ay sürecek olan anlaşmanın amacı, projenin tüm aşamalarını değerlendirmek ve analiz 

etmek, lojistik ve çevre konularını tartışmak, en son teknik ve çözümleri tanımlamak. 

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Emirates Steel en son yüksek kaliteli ürün portföyünü 

genişletecek yeni yassı çelik mamul tesisini inşa etme planlarını açıklamıştı. Yeni tesis 

tamamlandığında, şirketin yıllık üretim kapasitesini 5 milyon mt’un üzerine çıkaracak. 

Ayrıca, en son teknolojilerle donatılan yeni tesis, bölgedeki en düşük karbon ayak izine 

sahip tesis olacak. 
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Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Çelik Ürünlerine Korunma Önlemi 

Vergisi Uygulamayacak 

Steelorbis 

Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (Cooperation Council for the Arab States of The Gulf 

"GCC") tarafından, 9 ürün grubunda (64 tarife pozisyonu altında) yer alan bazı "Çelik 

Ürünleri" ithalatına karşı 23 Ekim 2019 tarihinde bir korunma önlemi soruşturması 

başlatılmıştı. Soruşturma döneminin 1 Ocak 2014 ila 30 Haziran 2019 olarak açıklandığı 

soruşturmada yıllar içinde ithalatın çok arttığı ve iç piyasaya zarar verdiği iddia ediliyor. 

6 Mayıs 2021 tarihinde soruşturma otoritesi tarafından iletilen nihai rapora göre ilgili çelik 

ürünlerinde bir korunma önlemi uygulanmasına karar verildiği bildirilmişti. Açıklamaya göre 

önerilen korunma önlemi vergi oranları CIF değeri üzerinden ilk yıl %16; ikinci yıl %15,2; 

üçüncü yıl %14,4 olarak belirlenmiş ve rapor Bakanlar Kuruluna sunulmuştu. 

02 Eylül 2021 tarihinde yapılan bildirime göre Bakanlar Kurulu ilgili raporda yer alan vergi 

oranlarının yürürlüğe konulmamasına karar vermiştir. 

İlgili belgeler için: 

 

https://www.cib.org.tr/files/Doc/files/Steel official gazette 34.pdf 

 ر

https://www.cib.org.tr/files/Doc/files/34 ةش ن ال ةي مسر ال.pdf 

 

 

 

 

 

https://www.cib.org.tr/files/Doc/files/Steel%20official%20gazette%2034.pdf
https://www.cib.org.tr/files/Doc/files/Ø§Ù�Ù�Ø´Ø±Ø©%20Ø§Ù�Ø±Ø³Ù�Ù�Ø©%2034.pdf
https://www.cib.org.tr/files/Doc/files/Ø§Ù�Ù�Ø´Ø±Ø©%20Ø§Ù�Ø±Ø³Ù�Ù�Ø©%2034.pdf
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Rusya Çelik İhracat Vergilerini Uzatmayabilir 

Steelorbis 

Yakın zaman önce çelik ürün ihracatına vergi getiren Rus ticaret otoriteleri, söz konusu 

kısıtlamaların uzatılmayabileceğini söyledi. Bunun ana sebebi, Rusya’da yerel piyasanın 

fiyatları çoğunlukla kendi belirliyor olması. 

Rusya Sanayi Bakanlığı, Temmuz sonunda çoğu çelik ürününe %15 ihracat vergisi 

getirirken, her ürün için minimum ödeme tutarı da belirledi. Bu önlemin 1 Ağustos ile 31 

Aralık tarihleri arasında uygulanacağı belirtildi. Hükümet, yakın zaman önce söz konusu 

vergilerin uzatılmasının gerekmeyebileceğini açıkladı. Rusya Sanayi Bakanı Yardımcısı 

Victor Evtuhov, “İhracat vergilerinin önümüzdeki yıl uygulanacağını düşünmüyorum, buna 

gerek yok. Yerel fiyatlar düşmeye ve piyasa da sakinleşmeye başladı. Piyasanın ilerde nasıl 

seyredeceğini tahmin edemeyiz ama şu anda fena durumda değil. İhracat vergileri 

uzatılabilir de uzatılmayabilir de,” şeklinde konuştu. 

Evtuhov, Rusya’nın bugün itibarıyla yerel piyasadaki başlıca ürünlerin fiyatlarını düşürmeyi 

başardığını söyledi. Buna ek olarak, bazı ürünlerin yerel fiyatları uluslararası pazardakilerin 

altında yer alıyor. Ancak, en pahalı ürün hurda ve bunun nedeni de hem iç hem de dış 

piyasalardaki iyi talep. 

 

Moody's Türkiye Büyüme Beklentisini Yükseltti 

Bloomberght 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı 

büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkardı. 

Moody's, Küresel Makro Görünüm 2021-22 raporunun Ağustos 2021 sayısını yayımladı. 

Raporda, küresel toparlanmanın sağlamlaştığı, ancak Kovid-19 salgınında Delta 

varyantının yayılmasının risk oluşturduğuna dikkat çekildi. Çoğu G-20 ekonomisi için 

enflasyonun 2021'de yüksek kalmasının, 2022'de ise düşmesinin beklendiğine işaret edilen 
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raporda, birkaç gelişmiş ekonomi merkez bankasının likidite destekleri ve varlık alımları da 

dahil acil durum önlemlerini kademeli olarak geri çekmesinin beklendiği ifade edildi. 

Raporda, geçen yıl yüzde 3,2 daralan G20 ekonomilerinin 2021'de yüzde 6,2 ve 2022'de 

yüzde 4,5 büyümesinin tahmin edildiği aktarıldı. 

Moody's'in raporunda, G20'nin gelişmiş ekonomilerinin ise 2021'de yüzde 5,6 ve 2022'de 

yüzde 4,2 büyüyeceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Gelişmekte olan ekonomilerin ise bu yıl 

yüzde 7,2 büyümesinin öngörüldüğüne işaret edilen raporda, bu ülkelerin büyüme 

performansının 2022'de ise yüzde 5,1'e düşeceği aktarıldı. 

Raporda, Türkiye ekonomisinin de 2021'de yüzde 6 büyümesinin beklendiği bildirildi. 

Moody's mayıs ayında yayımladığı raporda Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 5 

büyüyeceğini öngörmüştü. 

2022 büyüme beklentisi de yükseltildi  

Türkiye ekonomisinin 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisinin de yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya 

çıkarıldığına işaret edilen raporda, devam eden küresel ekonomik toparlanma ve 

aşılamadaki ilerleme sayesinde turizm sektöründeki toparlanmanın Türkiye ekonomisindeki 

büyümeyi desteklediği kaydedildi. 

Geçen yılki güçlü kredi büyümesinin devam eden etkisinin ve baz etkisinin de büyümede rol 

oynadığına işaret edilen raporda, sıkılaşan finansal şartlar, bu yıl kredilerdeki büyümenin 

geçen yıldan çok daha düşük bir seviyede kalması ve ısrarcı şekilde yüksek seyreden 

enflasyon nedeniyle büyüme ivmesinde gelecek çeyreklerde yavaşlama beklendiği ifade 

edildi. 

 

 

 

 


