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Türkiye İthal Hurda Piyasası Birden Çok Bağlantı İle Sert Biçimde Yükseldi 

Steelorbis 

Türkiye ithal hurda piyasasında bugün (21 Şub.) duyulan üç bağlantı ile fiyatlardaki yükseliş 

sürdü. Her bir bağlantı ile hurda fiyatlarının biraz daha arttığı rahatça görülmekte. 

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, İzmir merkezli bir üreticinin bugün İngiltere çıkışlı 

gerçekleştirdiği bağlantıda HMS I/II 80:20 kalite hurda 428$/mt CFR ve değirmen hurdası 

453$/mt CFR seviyelerinden işlem gördü. Toplam tonajın 22.000 mt olduğu öğrenildi. Bahsi 

geçen kargoda HMS I/II 80:20 hurda ile değirmen hurdası arasındaki fark 25$/mt olarak 

kaydedildi. Bu bağlantıdan önce SteelOrbis’in AB çıkışlı HMS I/II 80:20 hurda fiyatı ortalama 

422,5$/mt CFR seviyesinde yer alıyordu. 

Danimarka çıkışlı bir kargo alan Karadeniz merkezli bir üretici ise 16.000 mt HMS I/II 

90:10 hurda için 439$/mt CFR ve 24.000 mt busheling kalite hurda için 467$/mt CFR 

seviyesini ödedi. Söz konusu kargo Mart ayında sevk edilecek. Bu bağlantıdaki bilgiler 

ışığında HMS I/II 80:20 hurdanın 430$/mt CFR seviyelerine denk geleceği düşünülüyor. 

Ayrıca, dün Estonya çıkışı bir kargo alan bir başka İzmir merkezli üreticinin HMS I/II 

80:20 hurda için 430$/mt CFR, bonus kalite için 450$/mt CFR seviyesini kabul ettiği öğrenildi. 

SteelOrbis’in Baltık menşeli HMS I/II 80:20 hurda için fiyatları halihazırda 430$/mt CFR 

seviyesinde yer alıyordu. 

Bugün bir piyasa kaynağı AB bölgesinde hurda akışının yavaş olduğunu iletti. Almanya 

merkezli piyasa kaynağı, “Bunun birçok nedeni var ancak en önemlisi sıkışan ekonomi ve 

yavaşlayan imalat nedeniyle hız kaybeden hurda jenerasyonu,” dedi. AB’deki hurda ihracat 

sahalarının toplama fiyatları da hızla 355€/mt DAP seviyesine toparlandı ancak SteelOrbis 

alt toplayıcıların bu seviyelerden dahi satışa aceleci davranmadığını gözlemlemekte. 

Almanya’dan bir piyasa kaynağı, “Aralık ayında stoklarımızı elde tuttuk ve bunları Ocak ayı 

akışıyla birleştirdik. Ancak bundan sonra temkinli davranacağız. Daha yılın başındayız ve 

kimse hızlı karar alarak hata yapmak istemiyor,” dedi. ABD’li bir satıcı ise şimdilik 440$/mt 

CFR seviyesinden Türkiye’ye teklif sunacaklarını iletmekte. İskenderun bölgesindeki 

https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/turkiye
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üreticilerin yavaşça ve kademeli biçimde üretime geri döndükleri hatırlanmalı. Uzmanlara 

göre, bölgede altı ay ila bir sene içerisinde daha küçük artçı sarsıntıların görülmesi muhtemel. 

“Artçı sarsıntıların üretime geri dönme çabalarının yanı sıra üretime başlamış tesislerde de 

kısa süreli duruşlara neden olabileceğini” anlaşılıyor. 

Türkiye’nin kütük talebi de artan hurda fiyatları karşısında hızlanmakta, bazı üretici ve 

haddehaneler şimdiden ileriki dönemde ihtiyaç duyacakları kütüğü güvene almaya 

odaklanıyor. Piyasada çok fazla kütük bulunmuyor. İran’ın gaz akışında yaşamaya devam 

ettiği sorunlar sonucu ilgili coğrafyada DRI ve kütük fiyatlarının da yukarı yönlü bir kuvvet 

hissettiği anlaşılmakta. Bu şartlar altında - ve özellikle de sınırlı arz sebebiyle Türkiye’de yerel 

kütük fiyatlarının daha yüksek seviyelere ulaşması halinde - SteelOrbis kısa süre içerisinde 

Rusya’dan Türkiye’ye verilen kütük tekliflerinin 610-630$/mt CFR bandına çıkabileceğini 

tahmin ediyor. Son bağlantı ve pazarlıklar esnasında kaydedilen Rusya menşeli kütük fiyatları 

600-615$/mt CFR Türkiye bandında yer almıştı. Asya çıkışlı kütük teklifleri bu hafta 630$/mt 

FOB seviyesine kadar çıkarken, bu seviye 40$/mt’luk navlun göz önünde 

bulundurulduğunda Türkiye için kabul edilebilir görülmüyor. Bir üretici bu şartlar 

altında Türkiye’nin üretime kütük ekleyerek daha düşük maliyetlere ulaşma ihtimalinin de 

tartışmalı olduğunu iletmekte. 

Short sea kanadı da deep sea segmentinden çok farklı bir seyir takip etmiyor. Bulgaristan’dan 

dün yapılan bir bağlantıda HMS I/II 80:20 hurda 408$/mt CFR seviyesinden işlem görürken, 

bir başka bağlantı 416$/mt CFR seviyesinde kapatıldı. Bulgar bir piyasa kaynağı “Fiyatların 

425$/mt CFR seviyelerine ulaşmasını umuyor, buraları hedefliyoruz,” dedi. Bir başkası ise 

Romanya menşeli HMS I/II 80:20 hurda için çalışabilir fiyatın 415-420$/mt CFR bandında 

olduğunu aktardı. Short sea kanadındaki toplama fiyatları da artmakta. Bir piyasa kaynağı 

“Bu artış insanların satışlarını durdurup beklemesine neden oluyor,” dedi. 

 

 

https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
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https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/hurda
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Çin’de İthal Demir Cevheri Fiyatları İyileşen Talep ve Görünüm Sayesinde 

Haftalık Artış Gösterdi 

Steelorbis 

Bugün Çin’de ithal demir cevheri fiyatları düne kıyasla hafifçe geriledi ancak bu 

hafta üreticilerin kademeli olarak stok alımı yapmak istemeleri sonucu talebin istikrarlı 

seyretmesi ve piyasanın gidişatına yönelik beklentilerin iyileşmesi sonucu fiyatlar haftalık 

bazda yükseldi. 

%62 tenörlü demir cevheri fiyatları düne kıyasla 0,5$/mt düşüş ve geçtiğimiz haftaya kıyasla 

5,2$/mt artışla 130,2$/mt CFR seviyesinde kaydedildi. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, 

Brezilya çıkışlı %65 tenörlü demir cevheri fiyatları ise düne kıyasla 0,55$/mt düşüş ve haftalık 

4,1$/mt artışla 143,2$/mt CFR seviyesinde yer almaya başladı. 

Bugün 80.000 mt %62,7 tenörlü Newman blended cevher bağlantısı 30 Mart-8 Nisan 

sevkiyatlı olmak üzere Nisan ayı endeksinin 0,1$/mt üstünden gerçekleştirildi. 

Söz konusu haftada Çin’de ithal demir cevheri fiyatları iyileşen beklentiler nedeniyle 

toparlandı. Spot piyasada artan mamul bağlantıları yakın zamanda yüksek fırınların yeniden 

üretime başlamasına neden olarak demir cevherine yönelik talebi olumlu etkileyebilir. Ancak 

ithal demir cevheri fiyatlarında süregelen artışların ardından önümüzdeki 

hafta Çin ithal demir cevheri piyasasında fiyatların sınırlı bir aralıkta dalgalanması bekleniyor. 

Bugün itibarıyla Dalian Emtia Borsası’nda vadeli demir cevheri fiyatları düne kıyasla %0,49 

düşüş ve geçtiğimiz haftaya kıyasla %3,2 artışla 908,5 RMB/mt (131,7$/mt) seviyesinde yer 

almaya başladı. 

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

kıyasla %0,4 düşüş ve 16 Şubat tarihine kıyasla 82 RMB/mt (11,9$/mt) veya %2 artarak 4.228 

RMB/mt (613$/mt) seviyesinde yer alıyor 

 

 

https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/cin
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/demir-cevheri
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/demir-cevheri
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/demir-cevheri
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/cin
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/demir-cevheri
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/demir-cevheri
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/cin
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/demir-cevheri
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/demir-cevheri
https://tr.steelorbis.com/celik-piyasasi/insaat-demiri.htm
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Türkiye’de Perakende Yassı Mamul Fiyatlarındaki Artış Sürüyor 

Steelorbis 

Depremin ardından satışların artması sonucunda sıcak rulo sac segmentindeki yukarı yönlü 

hareketin sürmesi ve ithal hurda piyasasındaki yükseliş Türkiye perakende yassı mamul 

piyasasını doğrudan etkileyerek fiyatların artmasına yol açtı. Ancak bazı tüccarlar, ürün 

bulunamaması sebebiyle önümüzdeki günlerde talebin karşılanmayacağını düşünürken, 

diğerleri İskenderun’daki üreticilerin faaliyetleri nispeten normale döndüğünde yassı mamul 

piyasasının yatışmasını bekliyor. 

Bir tüccar SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Fiyatlar, sıcak rulo sac segmentindeki ve 

satışlardaki toparlanmanın desteğiyle artıyor. Ürün bulunamaması da artışları etkileyen bir 

diğer etken. Fiyatların genel olarak [daha da] yükseleceği düşünülüyor. Ancak güneydeki 

üreticiler kısa sürede toparlanıp üretimlerine yeniden başlarsa fiyatlar düşebilir,” dedi. 

Perakende sıcak sac fiyatları haftalık 20-40$/mt artışla 870-900$/mt depo çıkışı aralığına 

yükseldi. Ancak birkaç tüccarın 950$/mt depo çıkışına varan seviyelerden satış yapmayı 

denediği ve mevcut koşullar altında alıcıların bu teklifleri kabul etmediği belirtildi. 

Ayrıca tüccarların çoğunun soğuk sac için haftalık 50$/mt artışla 980-1.000$/mt depo çıkışı 

aralığından teklifler verdiği de öğrenildi. 

 

Türk Sıcak Rulo Sac Üreticileri Artan Talep Sebebiyle Fiyatlarını 

Yükseltmeyi Düşünüyor 

Steelorbis 

Türk sıcak rulo sac üreticileri yerel piyasada 20-30$/mt daha yüksek fiyatlar dile getirmeye 

başladı. Bu iyimserliğin sebebi artan hurda fiyatlarının yanı sıra talebin genel olarak olumlu 

olan piyasa görünümü sayesinde normal seyretmesi oldu. 

Piyasa kaynaklarına göre, Türk üreticiler geçtiğimiz haftanın sonundan bu yana yerel 

piyasada 800-810$/mt fabrika çıkışı aralığından biraz satış yaparken, teklifleri 800-820$/mt 

https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-rulo-sac
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-rulo-sac
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-sac
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/soguk-sac
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-rulo-sac
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fabrika çıkışı aralığında yer aldı. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, üreticiler bu satışların 

ardından 820-840$/mt fabrika çıkışı ve hatta 850$/mt fabrika çıkışına kadar çıkan 

seviyelerden teklifler vermeye başladı. Piyasa oyuncuları çoğunlukla depremin çelik 

piyasaları üzerindeki etkisi nedeniyle yassı mamul alımlarının oldukça güçlü olduğunu 

düşünüyor. Birçok şirket özellikle konteyner konutların yapımı için daha fazla talep görmeye 

başladıklarını belirtti. Bazı oyuncular, şu sıralar servis merkezleri ile tüccarların son 

kullanıcılara pek fazla satış yapmadıklarını ancak stoklarının boş kalmaması adına 

kendilerinin yavaş yavaş alım yaptıklarını ifade etti. 

İthalat segmentinde Çin’den büyük tonajlı bağlantılar 690$/mt CFR’dan yapıldı. SteelOrbis’in 

edindiği bilgilere göre, Q195 kalite sıcak rulo sac teklifleri şu an 690-710$/mt CFR bandında 

bulunuyor. Yaptırım listesinde yer almayan bir Rus üreticinin Türkiye'ye en az 730$/mt CFR 

ve üzerinden sıcak rulo sac satışı yaptığı ancak şu an yeni teklif verilmediği öğrenildi. 

 

AB’de Yerel Sıcak Rulo Sac Fiyatları Artmaya Devam Ediyor, İthalat 

Segmenti Belirsiz 

Steelorbis 

Piyasa kaynaklarına göre, çoğu Avrupalı üretici Nisan teslimli bağlantılarını tamamlamış ve 

düşük arza sahip olduğu için piyasayı daha yüksek fiyatlarla test etmeye devam ederken, 

Mart ayında stok alımlarının artması bekleniyor. İthalat segmentindeyse alımlar sınırlı 

kalırken, fiyat trendi belirsiz oldu. 

İtalya ve Avrupa’nın kuzeyindeki üreticilerin resmi sıcak rulo sac teklifleri haftalık 20-30€/mt 

artışla 800-820€/mt fabrika çıkışı aralığında kaydedildi. Ancak bölgenin güneyi ve kuzeyinde 

kabul görebilir fiyatların haftalık 10€/mt artışla 770-780€/mt fabrika çıkışı aralığında yer aldığı 

düşünülüyor. SteelOrbis’e konuşan bir kaynak, “Avrupa’daki çoğu üretici Nisan bağlantılarını 

tamamladı ve stok alımlarının önümüzdeki ay artmasını bekleyerek fiyatlarını yukarı çekiyor. 

Ancak bazı alıcılar fiyatlardaki artışın önümüzdeki aylarda sürdürülebilir olup 

https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-rulo-sac
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-rulo-sac
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/italya
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-rulo-sac
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olmayacağından emin değil çünkü yeniden üretime başlayan üreticilerin sayısı gün geçtikçe 

artarken, talep muhtemelen önemli oranda yükselmeyecek,” ifadelerini kullandı. 

SteelOrbis’in önceden bildirdiği Slovakya, İspanya ve Finlandiya’daki üç yüksek fırının yanı 

sıra, bu hafta Fransa’daki Fos-sur-Mer tesisinde bulunan bir yüksek fırının da yeniden 

faaliyete başlatılacağı açıklandı. 

Öte yandan bu hafta Avrupa’nın güneyinde ithal sıcak rulo sac piyasasında belirsizlik hakim 

ve az sayıda bağlantı yapıldı. Asya çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri geçen haftaya kıyasla 

değişmeyerek yaklaşık 750-765€/mt CFR aralığında kaydedildi. Ayrıca Japonya çıkışlı 

bir sıcak rulo sac bağlantısının 720€/mt CFR’dan yapıldığı konuşulurken, bölgeye verilen 

teklifler 760€/mt CFR’a kadar yükseldi. 

Piyasa kaynakları, bu haftanın başında Hindistan çıkışlı bir sıcak rulo sac bağlantısının 

805$/mt CFR, yani yaklaşık 735-740€/mt CFR aralığından yapıldığını belirtti. Haftanın 

sonunda Hindistan’dan verilen teklifler 805-815$/mt CFR aralığında yer aldı fakat avro bazlı 

teklifler kur dalgalanmaları nedeniyle yaklaşık 760-765€/mt CFR aralığına yükseldi. İtalyan 

bir tüccar, “İthalat segmentinde çok fazla kafa karışıklığı var. Bazıları Hindistan çıkışlı 

tekliflerin hala 740€/mt CFR olduğunu söylerken, bazıları 760€/mt CFR olduğunu iddia 

ediyor. Her halükarda, söz konusu fiyatlar ile yerel fiyatlar arasındaki fark düşük ve uzun 

teslim süreleri ithal alımları etkiliyor,” şeklinde konuştu. 

 

İsdemir’de Kontrollü İşbaşı 

Hürriyet 

Kahramanmaraş depremlerinin ardından durum tespit çalışmaları tamamlanıncaya kadar 

üretime ara veren İskenderun Demir Çelik (İSDEMİR) meydana gelen hasarın şirketin mali 

tablolarını önemli ölçüde etkileyecek düzeyde olmadığını açıkladı. 

Şirketten KAP’a yapılan açıklamada “Çalışmalar tamamlandıktan sonra kademeli ve kontrollü 

bir şekilde üretime yeniden başlanması planlanmaktadır” denildi. 

https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-rulo-sac
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-rulo-sac
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-rulo-sac
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-rulo-sac
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Deprem nedeniyle meydana gelen hasarın mali boyutunun tespiti için çalışmaların halen 

devam ettiğinin altını çizen şirket, şu ifadeleri kullandı: “Şirketimizin deprem kaynaklı 

oluşacak hasarları sigorta teminatı kapsamındadır. Çalışmalar tamamlandıktan sonra 

kademeli ve kontrollü bir şekilde üretime yeniden başlanması planlanmaktadır.” 

 

İskenderun Limanı’nda Tahliye ve Yüklemeye 3 Ay İçinde Başlanacak 

Dünya 

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Akdeniz’in en önemli çıkış kapısı 

Limak İskenderun Uluslararası Liman İşletmesi’ndeki hasar onarım çalışmaları sürüyor. 

Limanda, gemi tahliye ve yükleme operasyonlarına 3 ay içinde başlanması hedefleniyor. 

Limak İskenderun Uluslararası Liman İşletmesi’nde deprem sebebiyle 6 Şubat’tan itibaren 

gemi tahliye ve yükleme işlemlerine geçici süre ile ara verildi. 

Deprem esnasında konteynerlerin birçoğu şiddetli sarsıntı ile devrilip yan yattı veya kaydı. 

Depremin tetiklemesi sonucu çıkan yangın ise 13 Şubat’ta söndürüldü. Yangında dolu 

sahasındaki 5 bin 400 konteynerden 3 bin 670’i yandı. Depremden dolayı devrilen 

konteynerlerin hasar durumlarının ayrıca tespit edileceği, yaklaşık bin 730 konteynerin ise 

içerisindeki yüklerle birlikte yandığı belirlendi. Bu arada, Limak İskenderun Uluslararası 

Liman İşletmesi’nde yangın felaketi sonrasında yükleme ve boşaltma işlemlerine bir an önce 

geri dönebilmek için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. 

Limanda boş konteyneri bulunan firmaların boş konteyner kapı çıkış operasyonlarının 

başlatıldığı, bunun tamamlanmasının ardından, devrilen ve hasar gören konteynerlerin stok 

sahasına yayılarak yeniden istiflenmesi ve hasar tespit çalışmalarının başlayacağı belirtiliyor. 

Edinilen bilgiye göre, Limak İskenderun Uluslararası Limanı’nda dolu konteyner kapı çıkış ve 

iç boşaltım operasyonlarına mart ayı içerisinde başlanması hedefleniyor. İstifleme ve sayım 

işlemlerinin netleşmesi ve dolu konteynerlerin incelemeye uygun alana taşınmasının 

ardından limana giriş konusunda planlama için irtibata geçileceği, planlama dışında limana 

giriş taleplerine uygunluk verilemeyeceği belirtiliyor. 
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Çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü limanda gemi tahliye ve yükleme operasyonlarının 3 ay 

içinde başlanması planlanıyor. 

 

MMK Metalurji Depremlerin Ardından Faaliyetlerine Kademeli Bir Şekilde 

Yeniden Başlayacak  

Steelorbis 

Rus yassı mamul üreticisi MMK’nın Türkiye’de yer alan bağlı kuruluşu MMK Metalurji, 6 Şubat 

tarihinde ülkenin güneydoğusunda meydana gelen şiddetli depremlerin ardından 

faaliyetlerine yeniden başlayacağını duyurdu. 

Şirket, uzmanlardan oluşan ekibin inceleme çalışmalarını tamamladığını ve Hatay’ın Dörtyol 

ilçesinde bulunan tesisinin ciddi bir hasar almadığını belirtti. 

Yapılan resmi açıklamada MMK’nın birkaç etapta üretime yeniden başlayacağı ifade edildi. 

İlk etapta Dilovası’nda yer alan kaplamalı mamul üretim hatlarına tedarikin sağlanması 

amacıyla asitleme hattı ve tersinir haddeleme tesisi yeniden devreye alınacak. 

Bununla birlikte şirkete ait tesislerin güçlendirilmesi ve diğer tesislerin üretime yeniden 

başlamasına yönelik ilave çalışmalar yapılacak. Öte yandan şirkete ait limanın bir haftadır 

normal faaliyetlerine devam ettiği de bildirildi. 

Şirket ayrıca insani yardımlara da devam ediyor ve birçok çalışanının İskenderun tesisinde 

geçici olarak konaklamasına olanak tanıyor. MMK Metalurji, çalışanları için yeni yerleşim 

birimleri inşa etmeyi de planlıyor. 

Meksika ve Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması Görüşmelerine Yeniden 

Başlayacak  

Steelorbis 

Meksikalı ve Türk iş insanlarının Mexico City’de düzenlediği bir toplantıda iki ülke arasındaki 

serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin yeniden başlaması amacıyla anlaşma imzalandı. 
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Meksika Otomotiv Sektörü Birliği (AMIA) Başkanı Jose Zozaya, “Meksika ve Türkiye arasında 

kozmetik, giyim, çelik, oto yedek parça, makine ve araç ithalatı ile ihracatına yönelik güveni 

tasdik etmek amacıyla anlaşma imzalandı,” açıklamasını yaptı. 

Meksika Turizm Bakanı Miguel Torruco Marques, iş birliğini güçlendirmek amacıyla 

Türkiye’nin Meksika Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ’u ağırladığını; turist akışını ve uçuşları 

artırmak amacıyla iki ülkenin birlikte hareket edeceğini ifade etti. 

2013 yılında Türkiye-Meksika İki Uluslu Yüksek Düzey Komisyonu kurulması için mutabakat 

anlaşması imzalanmıştı. Söz konusu anlaşma gelir vergisi kaçakçılığının önlenmesi, hava 

hizmetleri, Bancomext ile Türk Eximbank arasında ihracat için kredi iş birliği gibi başlıkları 

kapsıyordu. 

 

AB Karbon Fiyatı İlk Kez 100 Euro’yu Aştı 

Nasıl Bir Ekonomi 

Avrupa Birliği’nin ekonomik görünümü iyileştikçe son 3 yılda 5 katına çıkan karbon fiyatında 

ralli daha hızlandı. Psikolojik sınır olan 100 Euro/ton ilk kez aşıldı ve uzmanlara göre yükseliş 

sürecek ve uzmanlara göre katılaşan yasalar nedeniyle yükseliş devam edecek. 

Avrupa Birliği (AB) karbon fiyatı, birliğin ekonomik görünümüne ilişkin beklentilerin de 

üzerinde iyileştiğine işaret eden PMI verileri sonrası tarihte ilk kez psikolojik bir sınır olarak 

da görülen 100 Euro’nun üzerine çıktı. AB’nin iklim kriziyle mücadeledeki en önemli 

enstrümanı olan Emisyon Ticaret Sistemi’ndeki gösterge karbon fiyatı salı günü 100,70 

Euro/ton düzeyine çıktı. Yılbaşından bu yana yükseliş yüzde 20’yi buldu. 

Karbon fiyatındaki ralli uzmanlara göre hem sanayi hem de hükümetler nezdinde artan bir 

maliyet anlamına geliyor. Bazı sanayi şirketlerinde üretimin düşen doğalgaz fiyatlarının da 

etkisiyle tekrar artması ve ekonomik görünümün iyileşmesi karbon sözleşmelerine olan talebi 

artırıyor. 
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Aynı zamanda birliğin şu an hazırlık aşamasında olan daha katı iklim kuralları da ‘kirletme 

hakkı’ olarak bilinen karbon sözleşmelerinde arzın talebe yetmeyebileceği anlamına geliyor. 

Birlik, Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsamındaki sektörlerde “Fit for 55” paketi 

kapsamında emisyon azaltma hedefini 2030 yılına kadar yüzde 43’ten yüzde 62’ye 

yükseltmişti. Hedef emisyon izin miktarlarını 2024’ten itibaren azaltmak. 2034’te ise kirletme 

lisansları tamamen kaldırılacak. 

Son 3 yılda 5 katına yükseldi 

Birliğin ‘net sıfır’ stratejileri kapsamında uyguladığı karbon fiyatı son 3 yılda beş katına 

yükseldi. Ancak AB’nin kuralları katılaştırmasıyla yükseliş son haftalarda daha da hızlandı. 

Enerji krizi sırasında artan kömür kullanımı da karbon fiyatındaki artışta etkili. Kömür 

doğalgaza göre iki kat daha kirletici bir yakıt. 

“Doğalgazda düşüş karbonda yükseliş demek” 

Oslo merkezli Greenfact’in başanalisti Marcus Ferdinand Bloomberg’e verdiği demeçte 

“Daha iyi bir ekonomik görünüm veya daha az karamsar bir ekonomik görünüm boğaları 

hızlandırıyor” diyor. Sanayide yüksek doğalgaz fiyatlarıyla faaliyetleri sonlanan şirketler 

görüldüğünü belirten Ferdinand “Düşen gaz fiyatları karbonda yükseliş anlamına geliyor” 

değerlendirmesini yapıyor. Avrupa gösterge doğalgaz fiyatı Ağustos 2022’de 340 Euro/Mwh 

düzeyine kadar yükselmişti. 

Ancak alternatif kaynaklar bulunması ve normalin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla TTF 

çarşamba itibariyle 49 Euro/Mwh düzeyine kadar geriledi. 

Yasalar ve hedge ile yükseliş sürecek 

Uzmanlar önümüzdeki dönemde karbon fiyatlarındaki yükselişin devam edeceği görüşünde. 

S&P Global tarafından çarşamba günü yayınlanan raporda 2023 yılında fiyatların yükselişini 

sürdüreceği öngörüsü paylaşılıyor. Hedge fon Andurand Capital Management’tan iklim 

araştırmaları direktörü Mark Lewis fiyatlardaki rallinin yapısal itici gücünün aralık ayında 

alınan ve şu anda onay aşamasında olan yeni yasalar olduğunu belirtiyor. 
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Financial Times’a konuşan Lewis’e göre ETS sistemi üzerindeki emisyonların 2039 itibariyle 

sıfıra düşmesine olanak sağlayacak yeni yasa için “pazarın uzun vadeli yapısal yükseltici 

unsuru” ifadelerini kullanıyor. 

Vertis Environmental Finance, şu anda karbon kredilerine olan talebin endüstriyel 

kirleticilerden ziyade başta enerji şirketlerinin hedge işlemlerinden kaynaklandığı görüşünde. 

FT’deki habere göre şirket, gelecek hafta Kuzey Avrupa’da hava sıcaklıklarının ortalamaların 

altına düşmesinin beklendiğini, bu nedenle de şirketlerin hedge faaliyetlerinin artabileceğini 

söylüyor. 

 

 

 

 

 


