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Türkiye’de İthal Hurda Fiyatları Nihai Mamul Satışı Yapılmadığı İçin 

İstikrar Sağlayamadı 

Steelorbis 

Türk üreticiler iç ve dış piyasalara nihai mamul satamadığı için, Türkiye ithal hurda 

piyasasındaki görünüm de istikrar kazanamadı. Bazı hurda tedarikçileri alıcıların Türkiye’ye 

kıyasla daha fazla ücret ödediği alternatif rotalar olduğunu belirtirken, Türk üreticiler 

hurdaya hala zayıf bir talep gösteriyor ve her gün daha düşük fiyatlar talep ediyor. 

Alternatif rotalar aktif bir şekilde deep sea hurda alımları yapıyor. Başlıca Avrupalı hurda 

tedarikçilerinden birinin, iki yılın ardından Pakistan piyasasına döndüğü ve buraya yaptığı 

HMS I/II 80:20 kalite hurda satışlarını fiyat aralığının orta ila üst sınırı olan 440$/mt CFR 

civarından gerçekleştirdiği belirtildi. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, dün Baltık 

bölgesinden Vietnam’a 20.000 HMS I/II 80:20 kalite hurda için 420$/mt CFR ve 8.000 mt 

bonus kalite hurda için 435$/mt CFR seviyelerinden Temmuz sevkiyatlı bir bağlantı 

gerçekleştirildi. Çeşitli rotalara birçok satış yapıldığı öğrenildi ve bu da satıcılara biraz 

rahatlama imkanı sağladı. 

Ancak bu durum piyasadaki esas sorunu düzeltmedi. Türk üreticilerin yüksek fiyatlardan 

alınmış olan hurda stokları, nihai mamul fiyatlarını düşürmelerini zorlaştırıyor. Küresel hurda 

piyasasını yakından takip eden nihai mamul alıcıları ise, başta inşaat demiri olmak üzere 

nihai mamul fiyatlarının kabul edilemez derecede yüksek olduğunu düşünüyor. Bu nedenle, 

hem iç hem de dış piyasalarda inşaat demiri talebi canlı değil. Yassı mamul piyasası dahi 

eldeki slab stokları ve zayıf talep nedeniyle ciddi bir baskı altında. Bir piyasa kaynağı, 

“Hurda piyasası netleşmeden, yüksek tonajlı nihai mamul satışı yapılması pek mümkün 

görünmüyor,” şeklinde konuştu. Rusya’dan Türkiye’ye 580-600$/mt CFR aralığından verilen 

kütük teklifleri de hurda fiyatları üstünde baskı yaratıyor. 

Bir kaynak SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Aşağı yönlü baskı devam ediyor. Türk 

üreticiler aktif olarak hurda alımlarına yeniden başladığında neler olacağını göreceğiz. Tatil 

sezonunun yaklaştığı ve Avrupa hurda sahalarına olan hurda akışının %70 yavaşladığı 
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düşünüldüğünde yeniden alım yapmaya başladıklarında Türk üreticilerin neyle 

karşılaşacağını kestiremiyorum,” dedi. Bir satıcı Türkiye çelik piyasasında durumun kötü 

olduğunu ve Türk üreticiler satış yapmazsa fiyatların bir kez daha düşebileceğini belirtti. 

Ayrıca başlıca satıcıların stok maliyetlerini ve alternatif piyasalardan gelen canlı talebi 

gerekçe göstererek, Türk üreticilerin 370$/mt civarında yer alan karşı tekliflerine direnç 

gösterdikleri belirtiliyor. Mevcut koşullar altında Türkiye ithal hurda piyasası 

spekülasyonlara karşı savunmasız hale gelirken, piyasa oyuncularının temkinli davranmaya 

devam etmelerinin en doğrusu olduğu görülüyor. 

Öte yandan SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, İsrail çıkışlı HMS I/II 75:25 kalite hurda 

kargosu Türkiye’ye 355$/mt CFR’dan satıldı. Romanya çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurda 

fiyatları ise değişiklik göstermeyerek 360-365$/mt CFR aralığında yer almaya devam etti. 

Ayrıca yeni bağlantı olmadığı göz önünde bulundurulduğunda SteelOrbis’in HMS I/II 80:20 

kalite hurda için referans fiyatı 380-400$/mt CFR aralığında sabit kaldı. 

 

Demir Cevheri Fiyatları Zayıf Çelik Piyasası Nedeniyle Haftalık Düşüş 

Gösterdi 

Steelorbis 

Bugün Çin’de ithal demir cevheri fiyatları düne kıyasla gerilerken, ülkede çelik piyasasındaki 

zayıf koşullar, çelik üreticilerinin marjlarının düşük olması ve zayıf hammadde talebi 

nedeniyle haftalık bazda büyük düşüş gösterdi. 

%62 tenörlü demir cevheri fiyatları düne kıyasla 0,7$/mt ve haftalık 13,8 düşüşle 129,8$/mt 

CFR seviyesine geriledi. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre Brezilya çıkışlı %65 

tenörlü demir cevheri fiyatları ise düne kıyasla 0,95$/mt ve haftalık 14,85$/mt düşüşle 

150,75$/mt CFR seviyesinde kaydedildi. 

Ayrıca bugün limanlarda toplamda 105.000 mt’luk 12 demir cevheri bağlantısı yapıldı. 



 
 

 

 
  
 5 

Söz konusu haftada Çin’de ithal demir cevheri fiyatları son kullanıcılardan gelen talebin 

zayıf olması nedeniyle düştü. Son zamanlardaki sıcak hava koşulları inşaat faaliyetleri 

üzerinde olumsuz bir etki yaratarak inşaat demiri ve filmaşin talebinin düşmesine neden 

oldu. Bu nedenle bazı üreticiler üretimlerini azaltmaya karar verdi, bu da demir cevheri 

fiyatlarına verilen desteği zayıflattı. Avustralya’dan yapılan demir cevheri sevkiyatlarının 

yakın gelecekte artması, talebin ise büyük bir artış göstermemesi bekleniyor. Önümüzdeki 

hafta ithal demir cevheri fiyatlarının sınırlı bir aralıkta aşağı yönlü dalgalanması bekleniyor. 

Bugün itibarıyla Dalian Emtia Borsası’nda vadeli demir cevheri fiyatları düne kıyasla %2,47 

ve geçen haftaya kıyasla %6,2 düşüşle 867,5 RMB/mt (129,3$/mt) seviyesinde yer almaya 

başladı. 

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

kıyasla %1,92 ve 9 Haziran tarihine kıyasla 285 RMB/mt (42,5$/mt) veya %5,95 düşüşle 

4.506 RMB/mt (671,5/mt) seviyesinde yer alıyor. 

 

Türkiye’de Kutu Profil Fiyatları Şimdilik Yatay 

Steelorbis 

Bu hafta Türkiye’de kutu profil fiyatları zayıf piyasa koşullarına rağmen değişiklik 

göstermedi. Yerel sıcak sac fiyatlarındaki ve hurda piyasasındaki aşağı yönlü hareket 

sürerken, kur dalgalanmaları ve enflasyon ülkede satışları olumsuz etkiliyor. Bu 

sebeplerden ötürü tüccarlar, azalan fiyatlar, artan maliyetler ve kur dalgalanmaları gibi 

olumsuz etkenlerin hem boru satıcılarını hem de alıcılarını satışları ve alımları yeniden 

gözden geçirmeye ve risk almak yerine daha akıllıca yatırım veya harcama yapmaya teşvik 

etmesi karşısında neler olacağını görmek için bekliyor. 

Bir tüccar SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Piyasa haftalardır kötüye gidiyor ve bu durum 

daha kötü günlerin yaklaştığı sinyalini veriyor. Küresel ekonomik kriz, Türkiye'nin ekonomik 

durumu ve enflasyon gibi sorunlar devam ediyor. Öte yandan talebin eskisi kadar iyi 

olmaması hiç olmadığı anlamına gelmiyor. Aslına bakarsanız birden fazla projeye ve 
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inşaata başlandı. Satış yapamamamızın asıl sebebi alıcıların çok düşük fiyatlar istemesi. 

Bu durum rekabeti kızıştırıyor,” dedi. 

Yerel kutu profil piyasasında fiyatlar geçtiğimiz haftanın sonuna kıyasla değişiklik 

göstermeyerek şu an 800-900$/mt fabrika çıkışı aralığında yer alıyor. Büyük üreticilerden 

birinin son tekliflerinin 800-810$/mt fabrika çıkışı aralığında yer aldığı ve küçük ölçekli bir 

tedarikçinin ise 860-900$/mt fabrika çıkışı aralığından teklifler verdiği bildirildi. Bazı küçük 

ölçekli üreticiler ise 1.070$/mt fabrika çıkışı seviyesinden satış yapmaya çalışsa da söz 

konusu seviye mevcut koşullar altında kabul görmüyor. 

Dış piyasalara verilen kutu profil teklifleri 10 Haziran tarihine kıyasla sabit kalarak yaklaşık 

900-950$/mt FOB aralığında bulunurken, bazı üreticiler yaklaşık 1.150$/mt FOB’dan satış 

yapmaya çalışıyor ancak söz konusu aralığın üst sınırının alıcılar tarafından kabul 

görmediği söyleniyor. 

 

Türkiye’de Yerel ve İthal Sıcak Sac Fiyatları Nispeten Sabit, Ancak 

Satıcılar Baskı Altında 

Steelorbis 

Türk sıcak sac üreticileri bu hafta daha fazla fiyat düşüşünden kaçınmayı başardı, ancak 

çoğu üretici geçtiğimiz haftanın sonunda yalnızca birkaç üreticinin sunduğu seviyelerden 

teklif veriyor. Talebin yavaş olduğu ve bu hafta bağlantı gerçekleştirilmediği bildirildi. Bazı 

üreticiler Temmuz teslimatları için teklif vermeye devam ederken, bazıları şimdiden Ağustos 

ayı için teklif vermeye başladı. 

Türkiye’de yerel sıcak sac baz fiyatları geçen haftanın sonuna kıyasla değişmeyerek 780-

800$/mt fabrika çıkışı aralığında yer almaya devam etti. Bazı alıcılar, 15.000-20.000 mt’luk 

siparişlerde fiyatın 770$/mt fabrika çıkışına inebileceğini düşünürken, bazıları fiyatların çok 

yakında 750-760$/mt fabrika çıkışı aralığına düşmesini bekliyor. Bunun sebeplerinden biri 

hurda fiyatlarındaki düşüş olurken, iç ve kısmen de dış piyasalardan gelen talep oldukça 

zayıf durumda. Bazı kaynaklar, Türkiye çıkışlı sıcak sac fiyatlarının haftalık 30$/mt düşüşle 
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760-790$/mt FOB aralığına gerilerken, az sayıda müşteri tarafından verilen karşı tekliflerin 

bu aralığın da altında olduğunu belirtti. SteelOrbis’e konuşan bir üretici, “Piyasa şu anda 

pek iyi durumda değil ve iyileşecekmiş gibi de görünmüyor,” ifadelerini kullandı. 

İthalat segmentinde ise yalnızca Hindistan ve Rusya’nın aktif bir şekilde satış yapmaya 

devam ettiği, Asya gibi diğer pazarlardan tedarikçilerin tekliflerinin rekabetçi bulunmadığı 

belirtildi. Hint üreticilerin teklifleri geçtiğimiz haftaya kıyasla değişiklik göstermeyerek 

770$/mt CFR seviyesinde yer almaya devam ediyor. MMK, 730$/mt CFR veya 680$/mt 

FOB’dan teklifler verirken, Severstal’ın 740-745$/mt CFR aralığında yer alan tekliflerin son 

satışlarla aynı seviyelerde yer aldığı gözleniyor. NLMK’nın 750$/mt CFR’dan teklifler verdiği 

belirtilse de üreticinin aktif bir şekilde teklif vermediği ve yakın teslimli satışlarını kapattığı 

öğrenildi. Ancak bazı kaynaklar 700$/mt CFR’da yer alan teklifler olduğunu ve söz konusu 

seviyenin bazı satıcılar tarafından iyi kabul edildiğini söyledi. 

 

Türkiye’nin Sıcak Rulo İhracatı Ocak-Nisan Döneminde %16,3 Düştü 

Steelorbis 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Nisan ayında 

Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %23,1 ve yıllık %37,4 düşüşle 115.775 mt 

oldu. Bu ihracatın değeri Mart ayına kıyasla %13,2 ve yıllık bazda %19,2 düşüşle 115,11 

milyon $ seviyesinde kaydedildi. 
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Ocak-Nisan döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %16,3 düşerek 474.959 mt, bu 

ihracatın değeri ise yıllık bazda %13,4 artarak 434,18 milyon $ seviyesinde kaydedildi. 

Bu yılın ilk dört ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke 

141.756 mt alım yapan Mısır oldu. Mısır’ı Türkiye’den 74.715 mt sıcak haddelenmiş rulo 

ithal eden İtalya takip etti. 

Türkiye'nin bu yılın ilk dört ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca 

ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır: 
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Türkiye’nin Sıcak Rulo İthalatı Ocak-Nisan Döneminde %7,7 Düştü 

Steelorbis 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Nisan ayında 

Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %24,2 düşüş ve Mart ayına göre ise %34,5 

artışla 315.375 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %10,6 düşüş ve aylık %38,5 artışla 

274,09 milyon $ seviyesinde kaydedildi. 

 

 

Öte yandan, bu yılın Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 

2021 yılının aynı dönemine kıyasla %7,7 düşerek 1,41 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu 

ithalatın değeri ise yıllık %24,8 artışla 1,22 milyar $ oldu. 

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık 

%1.733 artışla 360.021 mt ihracat yapan Hindistan oldu. Hindistan’ı Türkiye'ye 200.265 mt 

sıcak haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti. 
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Türkiye'nin Ocak-Nisan döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca 

ülkeler şunlardır: 

 

 

Güney Avrupa Sıcak Sac Piyasasında Beklentiler Zayıfladı 

Steelorbis  

Avrupa’nın güneyinde ithal sıcak sac fiyatları aşağı yönlü hareketine devam ederken, 

talepte toparlanma olacağına dair işaretler görülmediğinden beklentiler de genel olarak 

olumsuz seyrini sürdürdü. Alıcılar yüksek tekliflere direndiği için yabancı sıcak sac 

tedarikçileri bir kez daha fiyatlarını aşağı çekerek satışları canlandırmayı denedi ancak 

alımlar yine de cansız seyretti. Ayrıca iç piyasada da tekliflerin düşmesi ithal alımlara baskı 

uygulamaya devam etti. 

İthal sıcak sac teklifleri haftalık 10€/mt düşüşle 790-850€/mt CFR aralığına geriledi, alt 

sınırın İtalya piyasasındaki ithal tekliflere, üst sınırın ise İspanya’daki tekliflere karşılık 

geldiği bildiriliyor. Türkiye’den gelen teklifler ise, geçtiğimiz hafta kaydedilen 830€/mt CFR’a 
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kıyasla, vergi dahil 790-800€/mt CFR İtalya aralığında yer alırken, Türkiye’den İspanya’ya 

verilen teklifler vergi dahil 835€/mt CFR seviyesinde bulunuyor. 

Aynı zamanda, Japonya, Tayvan ve Güney Kore gibi Asyalı tedarikçiler haftalık 10€/mt 

düşüşle 810-820€/mt CFR İtalya aralığından teklif veriyor. Öte yandan Asya çıkışlı sıcak 

sac teklifleri İspanya’da üst sınırdan haftalık 10€/mt düşüşle 840-850€/mt CFR aralığında 

yer alıyor. Tayvan ve Vietnam çıkışlı sıcak sac fiyatları 840€/mt CFR İspanya seviyesini 

korurken, Japonya çıkışlı teklifler ise 860€/mt CFR’dan 850€/mt CFR İspanya seviyesine 

geriledi. 

Ayrıca Avrupa’nın güneyinde Hindistan çıkışlı bor ilaveli sıcak sac teklifleri geçtiğimiz 

haftaya göre değişmeyerek 780-800€/mt CFR aralığında yer almaya devam etti. 

SteelOrbis’in görüştüğü bir kaynak, “İthal sıcak sac fiyatları, özellikle kabul edilebilir 

fiyatların 850€/mt fabrika çıkışından duyulduğu ve karşı tekliflerin 800€/mt fabrika çıkışı 

seviyesine ulaştığı İtalya’da neredeyse yerel fiyatlarla aynı olduğundan pek rağbet 

görmüyor”, şeklinde konuştu. 

Avrupa’nın güneyinde yerel sıcak sac fiyatları geçtiğimiz hafta kaydedilen 890-920€/mt 

fabrika çıkışı aralığına kıyasla 840-870€/mt CFR aralığında yer alıyor. Bu düşüş çoğunlukla 

hem son kullanıcı hem de distribütörlerden gelen talebin zayıf olmasından kaynaklandı. 

Ancak bazı kaynaklar, üretim maliyetlerinin yüksek seviyelerde olduğu düşünüldüğünde, 

yerel sıcak sac fiyatlarının beklenenden önce dibi göreceğine inanıyor. 

 

AB Piyasasında Sıcak Sac Fiyatları Hala Dibi Görmedi 

Steelorbis  

AB piyasasında sıcak sac fiyatları, son kullanıcılar ile distribütörlerin zayıf talebi sonucu 

satışlar durgun kaldığı için düşmeye devam etti. Önceden bildirildiği üzere, bu yıl özellikle 

otomotiv sektörünün sıcak sac tüketiminin yarı iletken çip ve diğer parçalardaki eksiklik 

nedeniyle zayıf kalacağı öngörülüyor. Ancak piyasa kaynakları, yüksek üretim maliyetleri 



 
 

 

 
  
 12 

göz önüne alındığında, yerel sıcak sac fiyatlarının eninde sonunda dibe vuracağını 

düşünüyor. 

Kabul görebilir sıcak sac fiyatları İtalya’da 840-860€/mt fabrika çıkışı, Avrupa’nın kuzeyinde 

ise 890-940€/mt fabrika çıkışı aralığında yer alıyor. Şu anda AB piyasasında genel fiyat 

aralığı ise, 9 Haziran’da kaydedilen 890-970€/mt fabrika çıkışına kıyasla 840-940€/mt 

fabrika çıkışı aralığında kaydedildi. Ancak bir kaynağa göre, üreticiler pek sipariş alamadığı 

ve talep de yeterli stok seviyeleri nedeniyle zayıf olduğu için İtalya’da fiyatlar 800€/mt 

seviyesine yaklaşıyor. Diğer yandan üreticiler, yüksek maliyetler nedeniyle üretimlerini 

azaltmaya da hazır. 

İthalat segmentindeyse, Avrupa’nın güneyine verilen teklifler haftalık 10€/mt düşüşle 

çoğunlukla 810-850€/mt CFR aralığında yer alıyor. Ancak uzun teslim süreleri ve yerel 

fiyatlarda devam eden düşüş göz önüne alındığında, söz konusu teklifler pek talep 

görmüyor. 

 

 

 

 

 

 

 


