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Türkiye’de ABD Çıkışlı Birinci Kalite Hurda Fiyatları Hafifçe Arttı 

Steelorbis         

Bugün duyulan bağlantı ile Türkiye’de ABD menşeli birinci kalite hurda fiyatları hafifçe arttı. 

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, İzmir merkezli bir üreticinin Mayıs ayında sevk edilmek 
üzere ABD çıkışlı aldığı kargoda HMS I/II 80:20 hurda 430$/mt CFR, değirmen hurdası 
435$/mt CFR ve P&S kalite hurda 440$/mt CFR seviyelerinden işlem gördü. Önceki ABD 
çıkışlı bağlantı ile kıyaslandığında gösterge HMS I/II 80:20 hurda fiyatının 427$/mt CFR 
seviyesinden 3$/mt yukarıda olduğu görülmekte. 

26 Mart Cuma günü gerçekleştirilen bağlantıların ardından Türk lirası-ABD doları kurundaki 
sert dalgalanma nedeniyle Türkiye ithal hurda piyasası nispeten sessiz kalmıştı. Bu bağlantı 
ile Türkiye’de deep sea hurda fiyatlarının yükselişe geçtiği kanıtlanmış oldu. Hâlihazırda 
bilindiği üzere Türkiye’nin Mayıs sevkiyatlı yüksek tonajlarda deep sea hurdaya ihtiyacı 
bulunmakta. Buna ek olarak, SteelOrbis’in edindiği bilgiler, Çin menşeli ürünlerin fiyatlarının 
yüksek seviyelerde yer alması sonucu Türk üreticilerin Uzak Doğu’dan inşaat demiri talebi 
aldığı yönünde. Bazı piyasa kaynakları Türkiye’nin bölgeye ciddi tonajlarda inşaat demiri 
sattığını ancak bu satışların henüz piyasaya duyurulmadığını iletiyor. Bu gelişmenin yanı sıra 
uluslararası yassı çelik piyasası da görünümü desteklemekte. Bunu dile getirmekle birlikte, 
piyasa kaynakları hurda fiyatlarının önümüzdeki dönemde yavaş bir seyirle yükselmesini 
bekliyor ve tüm oyuncuların alımlar esnasında daha temkinli davranacağı fikrinde. Diğer 
yandan, kurlardaki değişim, alıcı ve satıcılar için karar vermeyi zorlaştıran yapısı nedeniyle 
olumsuz bir faktör olarak öne çıkmakta. Alıcılar değer kaybeden lira nedeniyle endişeli iken 
tüm oyuncular dolar-avro paritesini yakından izliyor. Ayrıca, Türkiye yerel inşaat demiri 
piyasası da liradaki değer kaybından olumsuz etkileniyor ve kur oyuncuların ticaret yapmasını 
zorlaştırıyor. Hurda piyasasının mevcut seyri devam ederse, Türkiye yerel inşaat demiri 
piyasasında da biraz hareket görülebilir. 

 

Demir Cevheri Fiyatları, Çin’deki Çelik Fiyat Artışları ve Düşük Stok 
Seviyeleri Nedeniyle Yükseldi 

Steelorbis 

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları bugün artış gösterirken, çelik piyasasındaki yükseliş eğilimi 
ve Nisan ayına yönelik iyi görünümle desteklenerek haftalık bazda artış kaydetti. Öte yandan, 
alımlar tüccarların stok seviyelerinin düşük olması nedeniyle bu hafta daha iyiydi.  

%62 tenörlü cevher fiyatları 31 Mart’a kıyasla 2,1$/mt ve 25 Mart’a göre 7,1$/mt artışla 
166,1$/mt CFR seviyesinde yer alırken, %65 tenörlü Brezilya çıkışlı cevher fiyatları ise günlük 
bazda 1,95$/mt ve bazda 8,15$/mt artarak 196$/mt CFR seviyesinde yer almaya başladı. 

Bugün, GlobalOre platformunda 170.000 mt Pilbara cevheri 165,65$/mt CFR seviyesinden 
satıldı. %61,3 tenörlü 20.000 mt PB cevheri bağlantısı ise Rizhao limanında teslim edilmek 
üzere 1.104,5 RMB/mt (168,4$/mt) seviyesinden gerçekleştirildi. Alımlar bir önceki güne göre 
daha düşüktü, ancak genel olarak geçtiğimiz haftadan daha iyi oldu. 

Söz konusu haftada, ithal demir cevheri fiyatları, çelik piyasasından gelen destek ve Nisan 
ayında çelik talebine yönelik iyi beklentiler sebebiyle önceki düşüşlerin ardından toparlandı. 
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Aynı zamanda, Çin limanlarına ulaşan cevher sevkiyatları arttı. Çin’de yüksek fırın ve elektrik 
ark ocaklarındaki kapasite kullanım oranlarının artması cevher talebini olumlu etkiledi. Ancak, 
Çin’de son günlerde etkili olan kötü hava koşullarının üretimde yeni kısıtlamalara sebep 
olabileceği, bunun da cevher talebini zayıflatabileceği düşünülüyor. İthal cevher fiyatlarının 
önümüzdeki hafta sınırlı bir aralıkta dalgalanması bekleniyor. 

Dalian Emtia Borsası’nda vadeli demir cevheri fiyatları bugün %2,79 artarak 975,5 RMB/mt 
(149$/mt) seviyesine yükselirken, fiyatlar 25 Mart’a kıyasla 70,5 RMB/mt (3,3$/mt) ya da 
%7,8 artış kaydetti. (2105 olan cevher kontratları 2109 olarak değişti) 

Bugün, 1 Nisan tarihinde, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları 25 
Mart’a kıyasla 208 RMB/mt (31,7$/mt) ya da %4,3 artışla 5.003 RMB/mt (763$/mt) 
seviyesinde yer alırken, bir önceki işlem gününe kıyasla %0,95 artış gösterdi. 

 

Türkiye’de Kaynaklı Boru Fiyatları Yükselen Üretim Maliyetlerinden 

Dolayı Artacak 

Steelorbis       
 

Türkiye kaynaklı boru piyasasında ticaret, ciddi stok alımların yapıldığı dönemin ardından 
yavaşladı. Böylece fiyatlarda şimdilik bir artış gözlenmedi. Ayrıca döviz kurundaki 
dalgalanmaların olumsuz etkisiyle, alıcılar bağlantı gerçekleştirmeden önce daha istikrarlı bir 
piyasa görmek istiyor. Diğer yandan, piyasa oyuncuları talepte artış olsa da olmasa da 
kaynaklı boru fiyatlarının artacağına inanıyor. Ülkede yerel sıcak sac fiyatları şu anda 920-
940$/mt fabrika çıkışı aralığında yer alırken, boru teklifleri Mayıs üretimi için teorik ağırlık 
bazında 880-910$/mt fabrika çıkışı bandında seyretmeye devam ediyor. Bundan dolayı, artan 
üretim maliyetleri sonucu boru üreticileri için mevcut fiyatları devam ettirmek mümkün değil. 

SteelOrbis’e bilgi veren bir üretici, “Talep düşükken fiyatlarımızı yükseltmek istemiyoruz, fakat 
sıcak sac fiyatları her gün artıyor. Bu durumu göz ardı edemeyiz, çünkü önümüzdeki aylar 
için hammadde almak zorundayız. Dolar/TL kurundaki artışlar ise daha fazla sorun yaratıyor, 
alıcılar tedirgin. Ama aynı zamanda satıcılar da tedirgin ve ödeme almak konusunda 
endişeliler. Ülkede finansal görünüm gerçekten kötü, bazı satıcılar halihazırda satışlarını 
müşterilerinin finansal durumuna göre kısıtlamaya başladı ve bu talebi olumsuz etkiliyor,” 
dedi.  

İhracat tarafında da fiyatlar sabit ve 870-890$/mt FOB aralığında yer almaya devam ediyor, 
talep iyi. Bir ihracatçı SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “İhracat talebimiz iyi, ama 
siparişlerimizi dolduracak kadar da değil. Paskalya sonrasında daha iyi bir talep bekliyoruz 
ve Corona tedbirlerinin hafifletilmesinden sonra daha da canlı bir talep umuyoruz. Bu 
gelişmelerden sonra gerçek bir fiyat artışından söz edebiliriz,” şeklinde konuştu.  

** Söz konusu fiyatlar EN10219 standardına uygun S235 kalite sıcak sacdan üretilmiş 2-4 
mm et kalınlığına sahip ERW boru ve kutu profil için teorik ağırlık bazındadır. 
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Türkiye Spot Piyasasında Yassı Mamul Fiyatları Daha da Arttı 

Steelorbis         

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Türkiye spot piyasasında yassı mamul fiyatları daha 
da arttı ancak talep iyileşmedi. Tüccarlar, düşük stok seviyesini ve üreticilerin kısıtlı arz 
miktarını göz önünde bulundurarak tekliflerini yükseltti. Buna ek olarak, döviz kurundaki 
dalgalanmalar spot piyasadaki yassı mamul talebini sınırlıyor. Ancak, alıcıların yalnızca acil 
ihtiyaçlarına yönelik alım yapmasına rağmen, tüccarlar şimdilik iyimser ve fiyatların daha da 
artmasını bekliyor. SteelOrbis’e konuşan bir tüccar, “Üreticilerin yassı mamul fiyatlarını daha 
da artırması bekleniyor ve hurda fiyatları bu hafta halihazırda yükseldi. Stok seviyelerimiz 
yeterli değil ve alıcıların da yaklaşan bahar dönemiyle birlikte daha fazla ürüne ihtiyacı olacak. 
Stokların yakında artacağını düşünmüyoruz ve şu anki görünüme bakılırsa, yeni fiyat artışları 
kaçınılmaz,” ifadelerini kullandı. 

Diğer yandan, alıcılar bağlantılarında mali sınırlamalarla karşılaşıyor. Birçok piyasa 
oyuncusu, ülkedeki genel ekonomik durum hakkında olumsuz düşünüyor ve yerel şirketlerin 
zamanında yapılmamış birçok ödemesi olması nedeniyle ciddi sorunlarla karşılaşmasını 
bekliyor. SteelOrbis’e konuşan başka bir tüccar, “Şu anda herkes aynı şeyden korkuyor. 
Alıcılar ürünleri aldığında döviz kuru daha düşüktü ve ödemek için 90 günleri vardı. Şimdi 90 
gün dolmak üzere ve alıcılar beklediklerinden daha fazla ödemek zorunda. Şirketler döviz 
kurundaki dalgalanmaların maliyeti artırabileceğini biliyor, ancak dolar son üç ayda yaklaşık 
%5 değer kazandı. Çelik sektöründeki yükse fiyatlar ve alım hacmi göz önüne alındığında, 
bu çok ağır bir mali yük,” ifadelerini kullandı. 

Spot piyasada sıcak sac fiyatları haftalık 30$/mt, asitli sac fiyatları 90$/mt ve soğuk sac 
fiyatları 50$/mt arttı. 

 

Ürün 
Fiyat ($/mt) 

Ereğli Gebze 

2-12 mm sıcak sac 950-980 960-980 

1,5 mm sıcak sac 980-1.010 990-1.020 

3-12 mm asitlenmiş 
sıcak sac 

1.100-1.120 1.110-1.130 

0,6 mm soğuk sac 1.310-1.320 1.310-1.330 

0,7-2 mm soğuk sac 1.280-1.290 1.280-1.300 
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Türkiye’nin Sıcak Sac İhracatı, AB’deki Arz Sıkıntısının Artacağı 
Beklentisine Rağmen Zor Durumda 

Steelorbis 

Fiyatların güçlü ve talebin yeterli olduğu iç piyasanın aksine, Türkiye’nin sıcak sac ihracatı, 
AB’den talep gelmemesi nedeniyle zor durumda. 

Kaynaklara göre, Türkiye çıkışlı Temmuz üretimli sıcak sac fiyatının 880-900$/mt FOB 
seviyesinde olduğu değerlendirilirken, Avrupa piyasası için kabul edilebilir seviyelerin 
860$/mt FOB olduğu, ancak Türkiye çıkışlı olarak 880$/mt FOB seviyesinden kısa teslim 
süreli tekliflerin de geçerli olduğu belirtiliyor. Bu hafta başında, bazı üreticilerin 900$/mt FOB 
seviyesinin çok üstünde ihracat teklifleri verdiği, ancak bu seviyelerin mevcut koşullarda çok 
yüksek kaldığı ifade ediliyor. 

Piyasa kaynakları, Süveyş Kanalı’nda etkisi giderek artan duruma yönelik endişelerini dile 
getirdi. Navlun ücretlerinde beklenen artışın yanı sıra, teslimlerin gecikmesi de piyasada 
sorun yaratacak. SteelOrbis’e konuşan Türk bir üretici, “Şu anda Ever Given gemisini oradan 
kurtarmak en az 2-3 hafta sürecek gibi görünüyor. Bu da gemilerin ya beklemesi, ya da 
rotalarını değiştirmesi ve teslimlerin de her halükarda oldukça gecikeceği anlamına geliyor. 
Her gün yeni gemiler gelerek trafik sıkışıklığını giderek daha kötü hale getiriyor,” şeklinde 
konuştu. 

Teslimatlardaki gecikmelerin, alıcıların son birkaç aydır özellikle Hindistan’dan alım yaptıkları 
Avrupa yassı mamul piyasasının devamını da etkilemesi bekleniyor. Tüccarlardan biri, 
“Avrupa’da arz sıkıntısı olacak ve bu açığı kapatmak için dış piyasalardan Mayıs veya 
Haziran üretimi için alım yapılacak tedarikçi yok. Fiyatlar daha da artacak,” dedi. Öte yanda 
bugün piyasada ArcelorMittal Europe’un yeni fiyat artışı gündeme geldi. Piyasa kaynaklarına 
göre, üreticinin sıcak sac fiyatları Avrupa’nın kuzeyinde 50€/mt artarken, İtalya için 80€/mt 
artışla 900€/mt fabrika çıkışı seviyesinde yer almaya başladı. Arcelor’un bu hamlesi Türkiye 
için de bazı kapıları açabilir. Fakat Avrupalı alıcıların ithalatta daha kısa teslim süreli alımlar 
yapmak isteyecekleri düşünülüyor. Ayrıca, Türk çelik üreticileri Avrupa’ya sıcak sac 
ihracatında halen üreticiye bağlı olmak üzere %4,8-7,6 antidamping vergisine tabi. 

 

Türkiye’de Yerel ve İthal Sıcak Sac Fiyatları Daha da Yükseldi 

Steelorbis 

        
Türkiye sıcak sac piyasasında, yakın teslimatlar için arz sınırlı olduğundan yukarı yönlü 
hareket devam ediyor. Üreticilerin Temmuz üretimli satışlarını hemen hemen bitirdiği ve 
Ağustos ayı için teklif vermeye başladığı söyleniyor. Ayrıca, AB’de devam eden fiyat artışları 
da üreticilerin ihracat faaliyetlerine destek sağlıyor. 

Hafta ortası itibarıyla, Türkiye’de yerel sıcak sac fiyatları bir kez daha yükseldi. Bazı üreticiler 
Ağustos üretimli tekliflerini 930-940$/mt fabrika çıkışı seviyesinden vermeye başlarken, 
bazıları ise 920-930$/mt fabrika çıkışından teklif veriyor. Alıcılar, hala 5-10$/mt indirimlerin 
mümkün olduğuna inanıyor. Geçtiğimiz hafta kabul edilebilir fiyatlar ve resmi teklifler, satıcı 
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ve sipariş büyüklüğüne göre değişmekle birlikte 885-915$/mt fabrika çıkışı aralığında yer 
alıyordu. 

İhracat kanadında, Türkiye’den verilen teklifler, bu hafta başında, Temmuz-Ağustos 
sevkiyatları için 900-910$/mt FOB seviyesinde yer aldı. Daha önce bildirildiği gibi, İtalya’ya 
890$/mt FOB seviyesinden bir bağlantı yapılırken, AB’nin güneyinden ve Balkanlar’dan fiyat 
sorguları gelmeye devam etti. Öte yandan, bazı üreticiler 31 Mart itibarıyla 920$/mt FOB 
seviyesinden ihracat teklifi vermeye başladı. Bazı piyasa oyuncuları, ABD’ye 940-950$/mt 
FOB ve üzeri seviyelerden satış yapıldığını konuşurken, söz konusu satışların üreticinin 
ABD’deki şirketine yapılması nedeniyle bu fiyatların mevcut piyasa koşullarından bağımsız 
olduğu ifade ediliyor. 

BDT’den gelen sıcak sac teklifleri, üreticilerin çoğunlukla Mayıs üretimli satışlarını bitirmesi 
ve piyasadaki pozitif durumu göz önünde bulundurarak Haziran fiyatlarını açıklamak için 
acele etmemeleri sebebiyle şimdilik net değil. Piyasa kaynaklarına göre, Ukrayna merkezli 
bir tedarikçi, rulo ağırlığına göre değişmekle birlikte, Türkiye’ye 900-920$/mt CFR 
seviyesinden teklif veriyor. Rus MMK’nın benzer seviyelerle piyasaya dönmesi beklenirken, 
söz konusu üreticinin teklifleri geçen hafta 880$/mt CFR seviyesindeydi.  

 

Arcelormittal, Sac Fiyatlarını 50-80 €/Ton Yükseltti 

Metal Expert 

ArcelorMittal’in, Avrupa'da üçüncü kez bir fiyat artışı açıkladığı belirtiliyor. 

ArcelorMittal sözcüsünün, ArcelorMittal’in Avrupa için yeni 3. çeyrek teslimatlı HRC fiyat 
hedefinin alıcıya teslim 900 €/ton, CRC için 1.020 €/ton ve HDG için 1.050 €/ton olduğunu 
belirttiği ifade ediliyor. En büyük artışın 70-80 €/ton ile soğuk haddelenmiş sac ve galvanizli 
sacda kaydedildiği, sıcak sac fiyatının ise, hafta boyunca 50 €/ton yükseldiği rapor ediliyor. 

Şirketin Avrupa için bir önceki fiyat artışının, 19 Mart'ta ve daha önce de Mart ayı başında 
duyurulduğu, söz konusu artışın ise üçüncü olduğu ve böylece sac fiyatlarının ay boyunca 
toplamda 150 €/ton yükseldiği kaydediliyor. 

ArcelorMittal’in, büyük sac tedarik sıkıntısı nedeniyle fiyatlarını yükselttiği ve AB’de üreticilerin 
çoğunun Haziran ayına kadar satışlarının kapandığı, ayrıca, birçok AB üreticisinin pazarın 
dışında olduğu ve önceden gerçekleşen siparişlerin teslimatlarında gecikmeler yaşadıkları, 
bunun da durumu daha da kötüleştirdiği ifade ediliyor. 

 

ABD’de Yassı Mamul Fiyatları Haziran Sonunda Düşmeye Başlayabilir 

Steelorbis 

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde ABD’de yassı mamul fiyatları yatay seyretti. Ancak bazı 
piyasa kaynakları, mevcut fiyatların daha ne kadar bu seviyelerde seyredeceğinden emin 
değil. 

Bir piyasa kaynağı, “İthal alımlar teslim edildiğinde, fiyatların ikinci çeyreğin sonuna doğru ya 
da üçüncü çeyreğin başında düşmeye başlayacağını düşünüyoruz,” şeklinde konuştu. 
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Örneğin SteelOrbis’in dün bildirdiği üzere, Güney Koreli tüccarlar tarafından ABD’ye verilen 
sıcak sac teklifleri Temmuz teslimli olmak üzere yaklaşık 1.235$/mt FOB Houston 
seviyesinde kaydedildi. Buna karşın, ABD’de yeni üretim yerel sıcak sac fiyatları 7-9 hafta 
teslim süresiyle birlikte 1.411-1.455$/mt FOB fabrika çıkışı aralığında yer alıyor. 

Benzer bir durum yerel soğuk sac fiyatlarında da görüldü. ABD’de soğuk sac spot fiyatları 
haftalık bazda değişmeyerek 1.631-1.676$/mt FOB fabrika çıkışı aralığında yer almaya 
devam etti. Ancak, yurt dışından verilen teklifler söz konusu aralığın yaklaşık 110$/mt altında 
duyuldu. 

Başka bir piyasa kaynağı, “Servis merkezlerinin stokları oldukça sağlıklı ve üretim de artıyor. 
Bu durum ve Goldman Sachs’ın üçüncü çeyrekte sıcak sac fiyatlarının yaklaşık 937$/mt 
seviyesinde olacağını öngörmesi göz önüne alındığında, neredeyse bir yıldır süren bu fiyat 
artışının sona ermek üzere olduğu fikri mantıklı geliyor,” ifadelerini kullandı. 

 

AB Pazarında Sıcak Sac Fiyatları Artmaya Devam Ediyor 

Steelorbis 

AB pazarında yerel sıcak sac fiyatları artmaya devam ederek, 2008 yılının ortasında küresel 
ekonomik krizin hemen öncesinde kaydedilen rekor seviyeyi geride bıraktı. Şu anda sıcak 
sac satış fiyatları, geçen haftaya kıyasla 25€/mt ve fiyatların dibe vurduğu geçen yılın Haziran 
ayı ortasına kıyasla da yaklaşık 450€/mt artışla 810-850€/mt fabrika çıkışı aralığında yer 
alıyor. ArcelorMittal, geçen haftanın sonunda sıcak sac tekliflerini, Avrupa’nın kuzeyine 
verdiği önceki tekliflerine kıyasla 50€/mt ve İtalya’ya verdiği önceki tekliflerine kıyasla 80€/mt 
artırarak 900€/mt fabrika çıkışı seviyesine yükseltti. Piyasa kaynakları satış fiyatlarının, sınırlı 
arz ve iyi talebin desteğiyle kısa sürede söz konusu seviyeye ulaşacağını düşünüyor. Birçok 
Avrupalı üretici, Ağustos-Eylül dönemine kadar olan satışlarını tamamladı ve teklif vermeyi 
bıraktı. Üreticiler, mevcut siparişleri karşılayıp karşılayamayacaklarını değerlendirdiği için, 
durumun netlik kazanmasını bekliyor. Aynı zamanda, birçok servis merkezi de satışlarını 
durdurdu. Piyasa kaynakları, Süveyş Kanalı’ndaki durum ve Liberty Steel krizinin, Avrupa 
genelinde arz eksikliğine yönelik endişeleri artırdığını söyledi. Bununla birlikte, alıcılar 
faaliyetleri için gerekli olan ürünleri temin etme konusunda endişeleniyor ve dolayısıyla daha 
yüksek fiyatlar ödemeye hazır. 

Avrupa’daki sıcak sac fiyatları, rekabetçi ithalat teklifleri verilmemesiyle de destekleniyor. Bu 
nedenle birçok piyasa kaynağı, Avrupa Komisyonu’nun, Haziran ayı sonunda ticari önlemlerin 
süresi dolduğunda koruyucu önlemleri sonlandırabileceğini veya kotaları artırabileceğini 
düşünüyor. Buna ek olarak, navlun ücretlerinin küresel olarak artması, ithalat tekliflerindeki 
rekabetçiliği azalttı. Yine de, Rus üretici Severstal geçen hafta 40.000 mt sıcak sacı 
Avrupa’nın kuzeyine Mayıs üretimli olmak üzere 900-915$/mt FOB aralığından sattı. 
Severstal daha sonra ise yaklaşık 15.000 mt sıcak sac satışını Haziran başı üretimli olmak 
üzere 955-960$/mt FOB aralığından gerçekleştirdi. Ezz Steel yakın zaman önce yaklaşık 
30.000 mt sıcak sacı İtalya ve İspanya’ya Haziran-Temmuz sevkiyatlı olmak üzere 905$/mt 
FOB seviyesinden satarken, Türk bir üretici de yaklaşık 5.000 mt sıcak sacı AB’nin güneyine 
Temmuz sevkiyatlı olmak üzere 890$/mt FOB seviyesinden sattı. Bir tüccar, “Şu anda 
Avrupa’nın güneyinde sıcak sac için 800€/mt CFR seviyesinin altında bir teklif bulmak 
imkansız,” şeklinde konuştu. 
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Arcelormittal Europe Ceo’su: Yeşil Üretime Geçildikten Sonra Çelik %60 
Daha Pahalı Olacak  

Steelorbis 

ArcelorMittal Europe CEO’su Geert Van Poelvoorde, Reuters’a verdiği bir demeçte, yeşil 
üretime geçildikten sonra Avrupalı çelik üreticilerinin yaklaşık %60 daha yüksek çelik 
maliyetlerine hazır olmaları gerektiğini belirtti. Çelik devinin özellikle Almanya’ya bağlı 
kuruluşlar arayışında olduğunu belirten Poelvoorde, aynı zamanda “enerji sektöründen 
yenilenebilir enerji sağlayacak partnerler” aradıklarını söyledi. ArcelorMittal aynı zamanda 
“karbonu değiştirmek ve çelik hurdası kullanımını artırmak” istiyor. 

Şirket, Almanya’daki Bremen ve Eisenhüttenstadt tesislerinin dönüşümünün 1-1,5 milyar €’ya 
mal olmasını bekliyor. Her bir tesiste bir yüksek fırın kapatılacak ve yerine elektrik ark ocakları 
kurulacak. Aynı zamanda iki tesiste de doğrudan indirgenmiş demir tesisi inşa edilmesi 
planlanıyor. İlk başta bu tesislerde geçiş yakıtı olarak benzin kullanılacak, sonrasında ise 
yenilenebilir elektrikten üretildiğinde karbonsuz olduğu düşünülen hidrojene geçilecek. 
Poelvoorde’ye göre bu yatırımlar “karbon salımını yılda 5 milyon ton azaltma potansiyeline 
sahip.” Aynı zamanda Poelvoorde, AB’nin ağır karbon yükü bulunan ülkelerden yapılan çelik 
ithalatına sınır koruma vergileri getirmesi gerektiğini söyledi. 

 

Japon Çelik Üreticisi Nippon Steel, Dekarbonizasyon İçin Büyük Ölçekli 
EAO Geliştirmeyi ve Üretimde Hidrojen Kullanımını Artırmayı Hedefliyor  

Argus Media 

Japonya'nın en büyük çelik üreticisi Nippon Steel’in, 2050 dekarbonizasyon hedefine ulaşma 
çabalarının bir parçası olarak büyük ölçekli bir elektrik ark ocağı (EAO) geliştirmeyi ve 
önümüzdeki yıllarda çelik üretiminde hidrojen kullanımını artırmayı hedeflediği ifade ediliyor. 

Nippon Steel’in, karbon yakalama, kullanımı ve depolaması dâhil olmak üzere çeşitli teknoloji 
yeniliklerini ilerleterek çelik üretim operasyonlarını karbondan arındırma zorluğunun 
üstesinden gelecek bir yol haritasını açıkladığı rapor ediliyor. 2050 yılına kadar şirketin, 
karbondioksit (CO2) emisyonlarını 2013 seviyelerine kıyasla 2030 yılında % 30 azalışla 70 
mn t'ye düşürmeyi planladığı belirtiliyor. 

Yol haritasının, yüksek fırın (BOF) kapasitesinin bir kısmını değiştirmek için EAO'yu 
kullanmayı düşünen Nippon Steel’in, büyük ölçekli bir EAO geliştirme ve onu 2030 yılına 
kadar ticari kullanım için başlatma planlarını içerdiği kaydediliyor. Firmanın, CO2 
emisyonlarını azaltmak için karbonsuz elektrikle güçlendirilecek olan EAO için hammadde 
olarak hurda ve doğrudan indirgenmiş demir kullanımını birleştirmeyi düşündüğü aktarılıyor. 
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Çin, 2021'in Ortasına Kadar Karbon Ticaretine Başlayacak 

Kallanish 

Çok sayıda piyasa katılımcısına göre, Çin'in ilk karbon ticareti anlaşmasını 2021 ortasına 
kadar gerçekleştirebileceği bildiriliyor. 

Salı günü, Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı’nın "Karbon Emisyonları Ticaretinin Yönetimine 
İlişkin Geçici Yönetmeliği” (Revize edilmiş taslak) yayınladığı, buna göre, karbon emisyon 
tahsisatlarının ücretsiz tahsis ve ücretli tahsis olmak üzere iki bölüme ayrılacağını açıklığa 
kavuştuğu ifade ediliyor. Deneme uygulamasının ilk aşamasında, kredilerin çoğunun ücretsiz 
olarak tahsis edileceği ve ardından ödenen tahsisatın, ulusal gerekliliklere göre kademeli 
olarak artırılacağı belirtiliyor. 

Şimdilik termik santrallere odaklanan plana çelik üretim kapasitesinin hâlihazırda dâhil 
edilmediği ve termik santraller işleten çelik üreticilerinin bu santrallerden kaynaklanan 
emisyon için ödenek sunması gerekeceği bildiriliyor. Çelik kapasitesinin, muhtemelen mevcut 
beş yıllık planın (2021-2025) sona ermesinden önce, karbon piyasasının gelecekteki bir 
aşamasına dâhil edilmesi bekleniyor. 

"Çelik Endüstrisi için Karbon Zirvesi ve Karbon Azaltımı Eylem Planı" taslağının, Çin'in çelik 
sektörünün 2025 yılında karbon emisyonu zirvesine ulaşmayı hedeflediğini ortaya koyduğu 
ve 2030'da karbon emisyonlarının 2025'e göre % 30 düşmesini öngördüğü, söz konusu 
miktarın 420 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olmasının beklendiği aktarılıyor. Çinli çelik 
devi Baowu Group’un, 2023'te karbon zirvesini yakalamayı, 2035 yılına kadar emisyonları 
2023'e göre % 30 azaltmayı ve 2050'ye kadar karbon nötrlüğünü sağlamayı planladığı ifade 
ediliyor. Diğer bir Çinli çelik devi HBIS Group’un ise, 2022'de karbon emisyonu zirvesine 
ulaşacağı ve 2050'de karbon nötrlüğüne ulaşmayı hedeflediği rapor ediliyor. 

Kirletici şirketlerin, her yıl kendi emisyonlarına karşılık gelen ödenekler alacakları ve fazlalık 
olması halinde, bunun gelecek yılın emisyonları için kullanılabileceği veya satılabileceği ifade 
ediliyor. Kota yetersiz kalırsa, şirketlerin Ulusal Karbon Emisyon Ticareti Piyasası’nda diğer 
şirketler tarafından satılan kotaları satın alması gerektiği ve geçici karbon emisyonu 
tahsisatlarının her birinin, atmosfere salınan bir ton karbondioksit eşdeğerine eşit olacağı 
kaydediliyor. Yönetmeliğin, ayrıca, Çin'in yalnızca bir ulusal karbon emisyonu ticaret 
piyasasına sahip olmayı hedeflediğini ve artık herhangi bir yerel karbon piyasası 
kurmayacağını gösterdiği ve buna göre mevcut yerel karbon piyasalarının kademeli olarak 
ulusal sisteme dâhil edileceği aktarılıyor. 
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ABD'li Ekonomistler, 232. Bölüm Çelik Tarifelerini Etkili Buldu 

Metal Expert 

Yerli üreticiler arasında önlemin zaman içinde revize edilebileceğine ve hatta 
kaldırılabileceğine dair endişeler olması nedeniyle ABD'de Trump yönetiminin getirdiği 232. 
Bölüm çelik tarifeleri lehine bir lobinin yoğunlaştığı ifade ediliyor. Ekonomi Politikası 
Enstitüsü’nün (EPI), 2018'den beri yürürlükte olan çelik tarifelerinin önemli ve etkili bir araç 
olduğunu ve küresel çelik kapasite fazlasıyla mücadele etmek için çok taraflı bir çözüm 
bulunana kadar yürürlükte kalması gerektiğini doğrulayan yeni bir rapor yayınladığı bildiriliyor. 

EPI’nin, önlemin yerli çelik üreticileri ve genel olarak ABD endüstrisi ve ekonomisi üzerindeki 
etkisinin olumlu olduğunu tahmin ettiği belirtiliyor. Aynı zamanda çelik tüketicileri üzerinde 
önemli bir olumsuz etkisi olmadığını ve 232. Bölüm önlemleri sayesinde, ABD pazarında 
ithalat payının, 2017'deki % 35'ten 2019 yılında ABD'de tüketilen toplam çeliğin % 26'sına 
gerilediği ifade ediliyor. Ayrıca, yeni ve gelişmiş çelik fabrikalarına 15,7 milyar $'dan fazla 
yatırım yapılmasını kolaylaştırdığı, aynı zamanda verimliliği artırmak için sektördeki yeniden 
yapılanmanın bir parçası olarak, dokuz firma tarafından yapılan yeni tesis alımlarında, bu 
tesislerdeki ek istihdamları koruyarak, yaklaşık 6 milyar dolar yatırıma imkan sağladığı 
kaydediliyor. 

ABD çelik endüstrisinin 2018-2020 arası satın alma faaliyetleri, milyon $ 

 

Kaynak: EPI 

Enstitünün, ayrıca, tarifelerin yeni motorlu araçlar, farklı ekipmanlar, motorlu taşıt parçaları, 
konut dışı inşaat malzemeleri ve dayanıklı mallar dâhil olmak üzere çelik içeren ürünlerin 
fiyatları üzerinde gerçek anlamda bir etkisinin olmadığını tespit ettiği bildiriliyor. 

EPI’nin, 232. Bölüm önlemlerini gevşetmenin veya kaldırmanın düşük fiyatlı, yüksek seviyede 
kirletici denizaşırı üreticiler için bir avantaj sağlayacağı konusunda uyarıda bulunduğu, ayrıca, 
pandemi sonrası ekonomide söz konusu önlemlerinin kaldırılması veya zayıflatılmasının, 
istihdamı, ulusal güvenliği ve çelik endüstrisini riske atabileceğine vurgu yaptığı ifade ediliyor. 
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Bakan Pekcan: Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi Müzakerelerine Türkiye 
Olarak Biz Hazırız  

AA 

Pekcan, "Muhtemel bir güncelleme, kamu alımları ve hizmetler sektörünü de içereceğinden, 
bunun müteahhitlik sektörümüze de olumlu ve somut yansımaları olabileceğinin altını çizmek 
isterim." dedi. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da 
katıldığı Türkiye Müteahhitler Birliğinin (TMB) 33. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı 
konuşmada, TMB'nin firmaların bir çatı altında etkinlikle temsil edilmesi, sektörün ulusal ve 
uluslararası pazarlarda tanıtımı, sektörün rekabet gücünün artırılması ve meslek 
standartlarının geliştirilmesi gibi alanlarda takdiri hak eden çalışmalar yürüttüğüne dikkati 
çekti. 

Türk müteahhitlik sektörünün dünyanın 128 farklı ülkesinde toplamda 420 milyar doları aşan 
10 binin üzerinde proje üstlendiğini belirten Pekcan, bunun, bugüne kadar elde edilen 
başarının özeti, gelecekte yakalanacak nice başarıların da teminatı olduğunu vurguladı. 

Pekcan, son yıllarda küresel ekonomide zorluklar yaşandığına, son olarak da yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgınının iş ortamını olumsuz yönde etkilediğine işaret ederek, şöyle 
devam etti: 

"Tüm bu olumsuzluklara rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2020 yılında çok 
büyük başarılar elde ettik. 2020'de müteahhitlerimizce 15 milyar dolar düzeyinde proje geliri 
elde edilmiş olmasını, sektörümüzün gücünü ve direncini gözler önüne sermesi bakımından 
oldukça önemli buluyoruz. Keza, 2021'in ilk iki ayında müteahhitlerimizin yurt dışında 
üstlendikleri yeni projelerin bedeli 2 milyar dolara ulaştı. Bu da oldukça iyi bir başlangıç. 
İnşallah 21 milyar dolar hedefimize ulaşacağız." 

Bu hafta içinde, mart ayı ve ilk çeyrek ihracat rakamlarını açıklayacaklarını aktaran Pekcan, 
"Ocak ve şubat aylarında açıkladığımız yüksek ihracat rakamlarından sonra mart ayı itibarıyla 
da oldukça olumlu ve memnuniyet verici verileri kamuoyu ile paylaşıyor olacağız. Elbette hızlı 
toparlanma sürecimiz dış pazarlara önemli ölçüde endekslidir. Müteahhitlik gibi sektörlerimiz 
için de bu geçerli." diye konuştu. 

"Eximbank, müteahhitlik firmalarımıza 2020'de 325 milyon dolar finansman sağladı" 

Pekcan, sektörle ilgili geleceğe dönük vizyonla teknoloji ve katma değerin her zaman en ön 
planda olması gerektiğini ifade ederek, sektörün başarısının devamlılığı için kritik konulardan 
birisinin de proje finansman imkanları olduğunu vurguladı. 

Son dönemde, Türk Eximbank aracılığıyla, müteahhitlere yönelik finansman ürünlerinin 
kalitesini ve çeşitliliğini geliştirme hedefiyle çalışmalarının olduğuna dikkati çeken Pekcan, şu 
değerlendirmelerde bulundu: 

"Eximbank tarafından 2020'de Yurt Dışı Teminat Mektubu programını uygulamaya aldık. 
Ayrıca, Kovid-19 önlemleri kapsamında 100 milyon doların üzerinde kredi için de bir vade 
uzatım imkanı getirildi. Alıcı kredileri haricinde, yurt içi kredi programlarında da Eximbank, 
müteahhitlik firmalarımıza 2020 yılında 325 milyon dolar, 2021 yılında ise bugüne kadar 56 
milyon dolar civarında finansman sağladı. Önümüzdeki dönemlerde de sizlerden gelecek 
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talep ve öneriler doğrultusunda, Eximbank olanaklarını daha da genişletmek üzere çalışmaya 
hazır olduğumuzu vurgulamak isterim. Bankanın imkanlarını artırmak için Hazine ve Maliye 
Bakanlığı ile de görüşmelerimiz var." 

Pekcan, farklı ülke firmaları ile ortaklıklar ve üçüncü ülkelerde iş birliklerinin de önem 
verdikleri konular arasında yer aldığına dikkati çekerek, hali hazırda, birçok ülke ihracat 
destek kuruluşu ile reasürans anlaşmalarının imzalandığını, İsveç ihracat destek kuruluşu ile 
de imza sürecinde olduklarını bildirdi. 

"Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müteahhitlik sektörüne de olumlu yansır” 

Gerek finansman çalışmaları gerekse teknik çalışmalar ile gelişmiş ülkeler başta olmak 
üzere, farklı pazarlarda daha fazla proje üstlenerek pazar çeşitliliğinin artırılabileceğine işaret 
eden Pekcan, özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde daha fazla proje ve Avrupalı firmalar ile daha 
fazla ortaklık sağlanabileceğini öngördüklerini söyledi. 

Pekcan, özellikle salgın ve sonrasındaki süreçte, stratejik ortaklıklardan mümkün olduğunca 
faydalanmanın gereğinin daha da belirgin hale geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti: 

"Geçtiğimiz günlerde yapılan AB Liderler Zirvesi'nde, ülkemizle pozitif bir gündem 
oluşturulması üzerinde durulmuştur. Söz konusu pozitif gündemin en önemli unsurlarından 
birisini de Gümrük Birliği'nin güncellenmesi teşkil etmektedir. Daha önce de dile getirdiğimiz 
üzere, Türkiye ile AB'ye önemli fayda sağlayacak Gümrük Birliği’nin güncellenmesi 
müzakerelerine, Türkiye olarak biz hazırız. Sürecin en kısa sürede başlatılmasını arzu ederiz. 
Muhtemel bir güncelleme; kamu alımları ve hizmetler sektörünü de içereceğinden, bunun 
müteahhitlik sektörümüze de olumlu ve somut yansımaları olabileceğinin altını çizmek 
isterim. Umuyorum süreç, vakit kaybetmeden, mümkün olan en kısa sürede başlar ve bir an 
önce yenilenmiş bir Gümrük Birliği ile yolumuza devam ederiz.” 

"Avrupa’daki binaların yeşil dönüşümünde Türk firmaları yer almalı" 

Pekcan, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın, AB'de ekonominin ve sanayinin hemen hemen her 
alanını etkileyecek değişikliklerin hayata geçirilmesini öngördüğünü belirterek, şöyle devam 
etti: 

"Yeşil Mutabakat, sektöre yeni düzenlemeler ile birlikte yeni zorunluluklar ve fırsatları da 
getirebilecektir. Nitekim, AB, Renovasyon Girişimi ile önümüzdeki dönemde Avrupa’daki 
binaların enerji performansının artırılması ve bu yolla emisyonların azaltılması için önemli 
yatırımların gerçekleştirilmesini öngörmektedir. Komisyon tarafından açıklanan hedef, 2030 
yılına kadar AB’de 35 milyon binanın yenilenmesidir. Firmalarımızın Yeşil Mutabakat ile ilgili 
süreçleri takip edip bu faaliyetlerde etkinlikle yer alabilmelerini gelecek dönem için oldukça 
önemli görüyorum. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak bu yönde, TMB ile eş güdüm halinde 
proaktif çalışmalarımızı sürdüreceğiz. “ 

Pekcan, Türk inşaat sanayi ve müteahhitlik sektörünün yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği 
ve gerçekleştireceği övünç kaynağı projelerle gerek bölgesinde gerekse küresel müteahhitlik 
sektörü içinde her geçen gün daha da güçlü marka değerini daha da artıran biçimde yer 
alacağına inandıklarını dile getirerek, "Bugünkü Genel Kurulumuz çerçevesinde, görevi yeni 
Başkan ve yönetimine devredecek Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanımız Sayın Mithat 
Yenigün beyefendiye de özellikle teşekkür etmek isterim. Kendileri bugüne kadar her 
anlamda örnek bir duruş, örnek bir Başkanlık sergilediler. Müteahhitler Birliğimize ve 
sektörümüze büyük emek harcayıp katkılar sağladılar. Aynı şekilde mevcut yönetime 
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gerçekleştirilen tüm çalışmalar için teşekkür ediyor, yeni yönetime de aynı şekilde başarı 
dileklerimi sunuyorum." diye konuştu. 

 

Dünya Bankası 2021 Türkiye Büyüme Beklentisini Yukarı Revize Etti 

Bloomberght 

Dünya Bankası, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yarım puan artışla yüzde 5'e çıkardı. 
Kuruluş Ocak ayında yayımladığı 

Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nda, Türkiye'ye ilişkin 2021 yılı büyüme beklentisini 
yüzde 5'ten yüzde 4,5'e çekmişti. 

Böylece Dünya Bankası, Türkiye ekonomisine ilişkin 2021 yılı beklentisini tekrar yüzde 5'e 
çıkarmış oldu. 

Dünya Bankası, Türkiye ekonomisine ilişkin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 4,5'ten yüzde 
5'e çıkardı. 

Bankadan yapılan açıklamada, Avrupa ve Orta Asya bölgesi ekonomilerine ilişkin tahminlerin 
güncellendiği belirtildi. 

Avrupa ve Orta Asya bölgesi ekonomilerine ilişkin güncelleme kapsamında, Türkiye 
ekonomisine dair büyüme tahmini de yukarı yönlü revize edildi. 

Daha önce 2020'de yüzde 0,5 büyüyeceği öngörülen Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 
1,8 büyüdüğü tahmin edildi. 

Türkiye ekonomisine ilişkin 2021 yılı büyüme tahminini de yüzde 4,5'ten yüzde 5'e çıkarıldı. 

Banka, ocak ayında yayımladığı Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nda, Türkiye'ye ilişkin 
2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 5'ten yüzde 4,5'e çekmişti. Böylece Dünya Bankası, 
Türkiye ekonomisine ilişkin 2021 yılı beklentisini tekrar yüzde 5'e çıkarmış oldu.Ülke 
ekonomisinin büyüme performansına ilişkin 2022 yılı tahmini ise yüzde 5'ten yüzde 4,5'e 
çekildi. Türkiye ekonomisinin 2023'te ise yüzde 4,5 büyüyeceği öngörüldü. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


