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Türkiye'de İthal Hurda Fiyatları, Yeni Anlaşmalarla Daha da Yüksek 

Metal Expert 

Türk çelik üreticilerinin, Şubat ayı için hurda ithalatı yapmaya devam ettikleri belirtiliyor. 

Piyasada olumlu havanın hâkim olduğu rapor ediliyor. 

 

 

 

Türk üreticilerin, ABD, Kanada, Belçika, Bulgaristan ve Birleşik Krallık’tan bir dizi bağlantı 

yaptıkları; fiyatların yeni bağlantılarda yükseliş kaydettiği bildiriliyor. 
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Güçlü Talep ve Arz Sıkıntısına Bağlı 130$/Mt CFR’ın Üzerini Gören 

Cevher Fiyatları Tekrar Geriledi 

Steelorbis 

Bugün itibarıyla, Çin’de ithal demir cevheri fiyatları düne kıyasla hafifçe düşerken, 

geçtiğimiz haftaya kıyasla yukarı yönlü hareket etti. Talebin ve Çin Yeni Yılı öncesinde 

olumlu olan beklentilerin desteğiyle fiyatlar, dün 130$/mt CFR sınırını geçerken, ülkeyi etkisi 

altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle Brezilya çıkışlı cevher arzı konusunda endişeler 

mevcut. 

%62 tenörlü demir cevheri fiyatları, düne kıyasla 4,5$/mt ve haftalık 0,7$/mt düşüşle 

127,3$/mt CFR oldu. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Brezilya çıkışlı %65 tenörlü demir 

cevheri fiyatları ise düne kıyasla 4$/mt düşüşle ve haftalık 2$/mt artışla 158$/mt CFR 

seviyesinde yer aldı. 

80.000 mt %56,7 tenörlü Yangdi toz cevher bağlantısı bugün, 3-12 Şubat tarihlerinde sevk 

edilmek üzere Şubat ayı endeksinin 17,3$/mt altından işlem gördü. 

Söz konusu haftada, ithal demir cevheri fiyatları, yağışlı havalar nedeniyle Brezilya’dan 

yapılan sevkiyatların sınırlı kalması sonucunda yukarı yönlü hareket etti. Üretime yeniden 

başlayan yüksek fırınların sayısının artmasıyla birlikte cevher talebinin toparlanmasına bağlı 

olarak cevher fiyatları arttı. Yakın gelecekte, cevher arzının düşebileceği ve bu durumun 

fiyatları olumlu etkileyebileceği belirtildi. 

Bugün itibarıyla, Dalian Emtia Borsası’nda vadeli demir cevheri fiyatları düne kıyasla %0,68 

düşüşle ve 6 Ocak tarihine kıyasla 9 RMB/mt (1,4$/mt) veya %1,26 artışla 726 RMB/mt 

(114,3$/mt) seviyesinde yer alıyor. 

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

kıyasla %0,7 ve 6 Ocak tarihine kıyasla 139 RMB/mt (21,87$/mt) veya %4,95 artışla 4.494 

RMB/mt (707,2$/mt) seviyesinde kaydedildi. 
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Türkiye Sıcak Sac Piyasasında Fiyatlar Toparlanma Sinyali Veriyor 

Steelorbis 

Ocak ayının ortası itibarıyla Türkiye sıcak sac piyasası yerel resmi fiyatlarda temkinli bir 

toparlanma görmeye başardı. Bu durumda son 10-15 günde bazı tedarikçiler tarafından 

yeterli miktarda satış yapılması etkili oldu. Böyle bir gelişme, aynı zamanda ithal tekliflerin 

de olmaması sayesinde, yerel fiyatlara ilişkin en azından kısa vade için pozitif beklentiler 

oluşmasını sağladı. Aynı zamanda, hurda fiyatlarındaki artış ve AB’de bazı yassı 

mamullerin fiyatlarında da artış görülmesi, Türkiye’deki fiyatları destekleyen faktörler oldu. 

Yapılan yeterli satışın ardından Türk çelik üreticilerinin sıcak sac fiyatları, resmi tekliflerinde 

830-850$/mt fabrika çıkışı aralığına geldi. Piyasa kaynaklarına göre, son zamanlarda yerel 

müşterilerle olan ticaret canlandı ve bu da üreticilerin Şubat üretimi siparişlerini 800-

815$/mt fabrika çıkışı aralığından tamamlamalarına ve Mart üretimi için sipariş almalarına 

olanak tanıdı. Türkiye’nin ihracat fiyatları da minimum 830$/mt FOB seviyesine çıktı. 

İthalat tarafına bakıldığında, Rus çelik üreticilerinden biri Türkiye’ye Şubat üretiminden 

15.000-20.000 mt sıcak sac satışını 800$/mt CFR seviyesinin biraz üzerinden 

gerçekleştirdi. Rusya’dan başka bir şirket ise net bir fiyat vermek istemedi ve 

haddehanelerinde tamirat çalışmalarının olduğunu öne sürerek Şubat üretiminin kısıtlı 

olacağını ve hatta Şubat ayı için ihracata hiç arz ayıramayabileceğini belirtti. Piyasa 

kaynaklarına göre, söz konusu tedarikçinin Türkiye’ye Mart üretimi için vereceği en yüksek 

fiyat 825$/mt CFR. Ukraynalı bir sıcak sac tedarikçisi de Türkiye’ye bu hafta henüz teklif 

vermedi, şimdilik alıcıların fiyat fikirlerini anlamaya çalışıyor. Son bağlantılarını Ocak ayını 

başında küçük rulolar için yaklaşık 790$/mt CFR seviyesinden gerçekleştirmişti. Yine de 

gelişen piyasa koşulları ve pozitif görünüm dikkate alınırsa, üreticinin Türkiye için fiyatlarını 

yükseltmesi bekleniyor.    

Sıcak sac piyasasındaki toparlanmanın en azından kısa vade için giderek daha belirgin 

olmasına rağmen, Hindistan’dan agresif teklifler gelmesi hala endişe veriyor. Bu haftanın 

başında Hint çelik üreticileri Şubat sevkiyatlı olmak üzere Türkiye’ye 785-795$/mt CFR 
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aralığından teklif verdi. Sonrasında ise 775-780$/mt CFR aralığından bağlantılara hazır 

olduklarını belirtti. Piyasa kaynaklarına göre, alıcıların fiyat fikirleri Hindistan çıkışlı malzeme 

için 765-770$/mt CFR aralığında ve görüşmeler sürüyor. SteelOrbis’e bilgi veren bir piyasa 

kaynağı, “Bence alıcılar ayrı ayrı 10.000-15.000 mt alım yapacak ve böylece Hindistan, 

Türkiye pazarında Şubat sevkiyatlı sıcak sac satışlarını bitirmiş olacak. Bu durum diğer 

üreticilerin fiyatları üzerinde çok etki yaratmayabilir, çünkü çoğu Mart üretimi için piyasada 

ve şimdilik bekleyebilir,” dedi. 

 

Türkiye’nin Sıcak Rulo İhracatı Ocak-Kasım Döneminde %10,5 Düştü 

Steelorbis 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, geçtiğimiz yılın Kasım ayında 

Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %41 düşüş ve yıllık %2,2 artışla 155.700 

mt oldu. Bu ihracatın değeri Ekim ayına kıyasla %44,8 düşüşle ve yıllık bazda %104,1 

artışla 155,2 milyon $ seviyesinde kaydedildi. 
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Ocak-Kasım döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %10,5 düşerek 2,12 milyon mt, 

bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %74,1 artarak 1,89 milyar $ seviyesinde kaydedildi. 

Geçen yılın ilk 11 ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, 

yıllık %30,3 düşüşle 576.393 mt alım yapan İtalya oldu. İtalya’yı Türkiye’den 342.110 mt 

sıcak haddelenmiş rulo ithal eden ABD takip etti. 

Türkiye'nin geçen yılın ilk 11 ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca 

ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır. 

 

 

 

AB Üreticileri Yıllık Sac Kontratları İmzalamaya Başladı 

Kallanish 

Batı Avrupalı üreticiler ile büyük alıcılar arasındaki uzun vadeli sac kontratları için 

müzakerelerin, bu yıl nispeten uzun sürdüğü ve geçen yıl görülen istisnai fiyat hareketleri 



 
 

 

 
  
 8 

göz önüne alındığında bu durumun şaşırtıcı olmadığı bildiriliyor. Bu arada, çeşitli 

anlaşmaların yapıldığı belirtiliyor. 

Geçen yılki HDG görüşmelerinde ulaşılan ortak tabanın, 600-650 €/ton seviyesinde olduğu, 

bu durumda, 2022 sözleşmelerinin 1.100-1.150€/ton değerinde, yani aralığın üst 

basamağında veya aslında mevcut spot fiyatların üzerinde olduğu anlamına geldiği ifade 

ediliyor. 2021 kontratları için müzakerelerin, daha sonra fiyat patlamasını kimse 

beklemediği için 2020 sonbaharında fabrikalar tarafından aceleye getirildiği aktarılıyor. 

 

AB’li Üreticiler Soğuk Sac Ve Galvanizli Sac Tekliflerini Artırdı, Sıcak Sac 

Fiyatları Sabit 

Steelorbis  

SteelOrbis’in kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Avrupalı yassı mamul üreticileri, otomotiv 

sektöründeki alıcılardan gelen güçlü talep nedeniyle soğuk sac ve galvanizli sac fiyatlarını 

artırıyor. Özellikle, önde gelen üretici ArcelorMittal galvanizli sac tekliflerini haftalık ortalama 

40€/mt yükseltti, fiyatlar Avrupa’nın kuzeyinde 1.160€/mt fabrika çıkışı ve İtalya’da 

1.140€/mt fabrika çıkışı seviyelerinde yer alıyor. Avrupa’nın doğusundaki başka bir üretici 

de fiyatlarını artırdı.    

Öte yandan, AB’li üreticiler ve otomotiv sektöründeki alıcılarla gerçekleştirilen tedarik 

anlaşmaları yüksek seviyelerden yapıldı. Söz konusu anlaşmalar, tedarikçilerin önceki yıla 

kıyasla yüksek fiyatlar istemeleri ve küresel yarı iletken çip sıkıntısında kaynaklanan 

belirsizlik nedeniyle geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde ertelenmişti.   

Ancak, tatilin ardından alımların yavaş seyrettiği spot sıcak sac piyasasındaki fiyatlarda 

artış görülmezken, arz yüksek seviyelerde yer alıyor ve ithalat rekabeti güçlü. Sıcak sac 

fiyatları 5 Ocak tarihine kıyasla yatay seyrederek 810-920€/mt fabrika çıkışı aralığında yer 

alıyor. İtalya’da fiyatlar 810-830€/mt fabrika çıkışı, Avrupa’nın kuzeyinde ise 900-920€/mt 

fabrika çıkışı bandında. Bir taraftan talep yavaş seyrederken, diğer taraftan Avrupalı 

üreticilerin üretim maliyetlerinin yüksek olması önümüzdeki haftalarda üretim seviyelerini 



 
 

 

 
  
 9 

azaltmalarına neden olabilir. Öte yandan, ithalat teklifleri, özellikle Hindistan çıkışlı sıcak 

sac fiyatının Şubat ayının sonunda sevk edilmek üzere 760-780€/mt CFR İtalya aralığında 

yer almasıyla rekabetçi seyrediyor. Avrupa’nın kuzeyine verilen teklifler 800€/mt CFR 

seviyesinin üzerinde yer alıyor. 

 

Sanayi Üretimi Kasım'da Tahminleri Aştı 

Bloomberght 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayına ilişkin sanayi üretim verilerini yayımladı. Buna 

göre sanayi üretimi aylık 3.3, yıllık yüzde 11.4 arttı. Sanayi üretimi Kasım'da aylık yüzde 

3.3, yıllık yüzde 11,4 artarak tahminleri aştı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin 

medyan beklentisi aylık yüzde 0.5, yıllık yüzde 8 artıştı. 

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü 

endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 

12,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4 

arttı. 
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Sanayi üretimi aylık yüzde 3,3 arttı. Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü 

endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,6 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,8 

ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı. 

 

Dünya Bankası Türkiye Büyüme Tahminini İndirdi 

Bloomberght 

Dünya Bankası Türkiye için 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 2’ye düşürdü, banka çeşitli 

riskler nedeniyle küresel büyüme tahminlerini de aşağı yönlü revize etti 

Dünya Bankası Türkiye için 2022 ve 2023 yılı büyüme tahminlerini indirdi. 

Buna göre Türkiye’nin 2022 yılı büyüme tahmini yüzde 3’ten yüzde 2’ye, 2023 yılı için ise 

yüzde 4’ten yüzde 3’e çekildi. 

Dünya Bankası yüksek borçluluk, artan gelir eşitsizliği ve yeni varyantların gelişen 

ekonomilerde toparlanmayı tehdit ettiğini belirtti. Banka ABD, Euro Bölgesi ve Çin’in 

büyüme tahminlerini de düşürdü. 

Küresel büyüme tahmini bu sene için yüzde 4.1’e, 2023 için yüzde 3.2’ye düşürüldü. Uzun 

süreli enflasyon, devam eden tedarik zinciri sıkıntıları ve yeni Kovid varyantlarının tüm 

dünyada büyümeyi olumsuz etkileyeceği ifade edildi. 

Gelişen ülke ekonomileri için büyüme tahmini ise bu yıl 2021’deki yüzde 6.3’ten yüzde 

4.6’ya düşmesi bekleniyor. 
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IMF/GEORGIEVA: Biraz Daha Zayıf Bir Toparlanma İvmesi Görüyoruz 

Bloomberght 

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, 2022'de daha fazla belirsizlik 

öngördüklerini, toparlanma ivmesinin biraz daha zayıf olmasını beklediklerini söyledi. 

Georgieva, Küresel Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, küresel ekonomiye 

ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Bu yıl daha fazla belirsizlik ve risk öngördüklerini belirten Georgieva, "Biraz daha zayıf bir 

toparlanma ivmesi görüyoruz." ifadesini kullandı. 

Georgieva, toparlanmanın zayıflayacağından endişe duyduklarına işaret ederek, dünyanın 

iki büyük ekonomisi ABD ve Çin'in yazdan bu yana yavaşladığını ve Kovid-19 salgınında 

Omikron varyantının ortaya çıktığını anımsattı. 

Bir diğer endişelerinin enflasyon olduğunu vurgulayan Georgieva, ancak bunun evrensel bir 

olgu olmadığını, ABD gibi bazı ekonomilerde sorun teşkil ettiğini belirtti. 

Georgieva, ülkeler arasındaki tehlikeli ayrışmanın giderek daha fazla kalıcı hale geldiğine 

dikkati çekerek, enflasyonla mücadeleye yönelik faiz artırımlarının bu ayrışmayı 

körükleyebileceğini kaydetti. 

 

BM Raporu: Küresel Ekonomik Toparlanma Hız Kaybediyor 

Bloomberght 

BM Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler 2022 raporu açıklandı. 

Rapora göre, küresel ekonomik toparlanma bu yıl Kovid-19 salgınında yeni dalga, kalıcı iş 

gücü piyasası zorlukları, tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar ve artan enflasyon baskısı 

nedeniyle ters yönde bir rüzgarla karşı karşıya. 

2021'deki yüzde 5,5'lik büyümenin ardından, küresel ekonomin 2022'de yüzde 4, 2023'te 

ise yüzde 3,5 büyümesi bekleniyor. 
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Geçen sene tüketici harcamalarındaki güçlü artış, yatırımların artması ve mal ticaretinin 

salgın öncesi seviyeleri aşması, 2021'deki güçlü toparlanmayı 40 yılın en üst seviyesine 

çıkardı. 

Ancak Çin, ABD ve Avrupa Birliği'nde büyüme ivmesi, parasal ve mali teşviklerin etkilerinin 

azalmaya başlaması ve tedarik zincirinde büyük aksamalarının ortaya çıkmasıyla 2021 

sonlarında önemli ölçüde yavaşladı. 

Rapora göre küresel ekonomik toparlanmanın bu yıl hız kaybetmesi bekleniyor. 

Birçok ekonomide artan enflasyon baskısı da toparlanmaya risk teşkil ediyor. 

Kovid-19'un son derece bulaşıcı Omikron varyantının neden olduğu yeni enfeksiyon 

dalgasının, salgının insani ve ekonomik etkilerini yeniden artırması bekleniyor. 

İş gücü piyasasının toparlanmasında gecikmeler yaşanacağına dikkat çekilen raporda, 

küresel yoksulluk seviyesinin artacağı ve istihdamın gelecek iki yıl boyunca salgın öncesi 

seviyelerin oldukça altında kalacağı tahmin ediliyor. 

Raporda ayrıca, gelişmiş ekonomilerdeki iş gücü sıkıntısının tedarik zinciri sorunlarına ve 

enflasyona katkı sağladığı, gelişmekte olan ülkelerde ise istihdam artışının zayıf kaldığına 

dikkat çekiliyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 


