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Türk Üreticiler Short Sea Hurda Fiyatlarını Bu Hafta Sertçe Düşürmeyi 

Başardı 

Steelorbis 

SteelOrbis 2022 İlkbahar Konferansı ve 86. IREPAS Toplantısı’nın gerçekleştirildiği 29-31 

Mayıs tarihlerinde duyumu alınan bağlantıların ardından deep sea hurda bağlantılarının bir 

kez daha durmasına bağlı olarak Türk üreticiler short sea hurda alımlarına yöneldi. 

Bu hafta toplam yaklaşık 18.000 mt’luk Romanya çıkışlı en az altı HMS I/II 80:20 kalite 

hurda bağlantısının 375-380$/mt CFR Türkiye aralığından gerçekleştirildiği öğrenildi. 

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, alımların çoğunu Marmara’da yer alan üreticiler yaptı. 

Bir piyasa oyuncusu, “Karadeniz’de yer alan bazı tedarikçiler gemilerini önceden ayırdıkları 

için hemen sevkiyatlı satışlar yapmak zorunda kaldı,” dedi. Öte yandan Romanyalı bazı 

hurda tedarikçileri, Romanya’dan Türkiye’ye sevkiyat yapacak gemi bulmanın şu an zor 

olduğunu bildirdi. 

Öte yandan Kıbrıs çıkışlı HMS I/II 75:25 kalite hurda kargosu dün İskenderun’a 365$/mt CIF 

seviyesinden satıldı. Bir tedarikçi, “Alıcılar short sea hurdaya pek talep göstermiyor. Bu 

nedenle karşı teklifler çok düşük seviyelerde yer alıyor,” şeklinde konuştu. Ayrıca bazı 

tedarikçilerin Türkiye ithal hurda piyasasında fiyatların daha da düşeceği beklentisiyle 

düşük seviyeleri kabul ettiği gözleniyor. 

 

Demir Cevheri Fiyatları Önceki Artışların Ardından Talep Zayıflamaya 

Başladığı İçin Düne Kıyasla Geriledi 

Steelorbis 

Bugün Çin’de ithal demir cevheri fiyatları, dönemsel faktörler ve inşaat faaliyetlerinin 

Temmuz ile Ağustos ayında yavaşlamasının beklenmesi sonucu talebe yönelik beklentiler 

pek iyi olmadığı için düştü. Fiyatlar haftalık bazda ise hafif değişiklikler gösterdi. 
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%62 tenörlü demir cevheri fiyatları düne kıyasla 3,1$/mt düşüş ve haftalık 0,2$/mt artışla 

143,6$/mt CFR seviyesinde yer almaya başladı. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, 

Brezilya çıkışlı %65 tenörlü demir cevheri fiyatları ise düne kıyasla 2,6$/mt ve haftalık 

1,4$/mt düşüşle 165,6$/mt CFR seviyesinde kaydedildi. 

Ayrıca bugün limanlarda toplamda 189.800 mt’luk 13 demir cevheri bağlantısı yapıldı. 

Söz konusu haftada Çin’de ithal demir cevheri fiyatları, vadeli demir cevheri fiyatlarındaki 

düşüş nedeniyle belirli bir aralıkta dalgalandı. İnşaat demiri ile filmaşin satışları 

Şanghay’daki karantinanın kaldırılmasının ardından yavaşça arttı ve bu da demir cevheri 

piyasasını destekledi. Ancak, Çin’in doğusunda yağışlı sezon yaklaşıyor ve demir cevheri 

talebi, inşaat faaliyetleri yavaşlayacağı için zayıf olabilir. Önümüzdeki hafta ithal demir 

cevheri fiyatlarının yatay seyretmesi bekleniyor. 

Bugün itibarıyla Dalian Emtia Borsası’nda vadeli demir cevheri fiyatları düne kıyasla %1,2 

ve geçen haftaya kıyasla %0,32 düşüşle 924,5 RMB/mt (138,4$/mt) seviyesinde yer almaya 

başladı. 

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

kıyasla %0,65 ve 2 Haziran tarihine kıyasla 3 RMB/mt (0,45$/mt) veya %0,06 artışla 4.791 

RMB/mt (717$/mt) seviyesinde yer alıyor. 

 

Türkiye’de Agresif Fiyatlardan Sıcak Sac İthalatı Devam Ediyor 

Steelorbis 

Türkiye sıcak sac piyasasında geçtiğimiz hafta kaydedilen temkinli ama iyimser beklentiler 

Rusya’dan agresif fiyatlarla yapılan ithalat nedeniyle şimdilik kayboldu. Diğer pazarlara 

büyük tonajlı satış yapamayan Rus üreticiler risklere rağmen alım yapmaya hazır olan Türk 

alıcılarla görüşmeler yapmaya çalışıyor. 

Kaynaklara göre bu hafta Türkiye’ye verilen Rusya çıkışlı sıcak sac teklifleri Haziran üretimli 

olmak üzere 740-750$/mt CFR aralığında yer alıyor. SteelOrbis’in edindiği bilgiye göre 
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Severstal son zamanlarda Türk müşterilere 740-745$/mt CFR aralığından toplam 30.000-

35.000 mt sıcak sac satışı yaptı. Daha önce bildirildiği üzere NLMK Türkiye’ye 75.000 mt 

sıcak sacı 750$/mt CFR seviyesinden satmıştı, ancak düşük fiyatlı bağlantılar da vardı. Bir 

kaynak, “Hala satılacak tonajlar var, bu nedenle Rusya’nın görüşmeler yapmaya devam 

edeceğini düşünüyorum,” dedi. 

Rusya’nın yanında Hindistan’dan verilen teklifler de oldukça agresif. Üreticilerden biri 

Temmuz sevkiyatlı olmak üzere 770$/mt CFR ve Haziran sevkiyatlı olmak üzere 800$/mt 

CFR seviyesinden teklif veriyor. SteelOrbis’e bilgi veren bir tüccar, “İhracat vergisi konusu 

hala net değil ama şimdilik çok etkisi yok. Hindistan satması gerekirse satacak," dedi. 

Türkiye yerel piyasasında ise resmi sıcak sac fiyatları 800-840$/mt fabrika çıkışı aralığında 

yer alıyor ve bu aralık bu haftanın başına kıyasla aynı. Üreticilerin daha önce iç ve dış 

piyasalara bazı kargolar satmış olmasına rağmen Temmuz üretimli olarak hala teklif 

veriliyor. Ayrıca bazı üreticilerin 780-790$/mt fabrika çıkışı aralığını kabul edilebilir olarak 

değerlendirdiği bildirildi. 

 

EUROFER Çelik Koruma Önlemlerinin Uzatılmasını Destekliyor 

Steelorbis 

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), AB çelik piyasasının istikrarını sağlarken sorunsuz tedarik 

akışını garantiye alan çelik koruma önlemlerinin süresinin uzatılmasına yönelik kararı 

desteklediğini açıkladı. 

EUROFER Genel Müdürü Axel Eggert, “Bu karar AB çelik piyasasına istikrar getirirken, 

yabancı ülkelerden yapılan aşırı ve piyasayı bozan çelik ithalatını önlüyor,” dedi. 

Vergiye tabi kota hacimlerindeki artışın %3’ten %4’e yükseltilmesi, kota seviyelerini henüz 

pandemiden toparlanmamış talebin çok üzerine çıkardı. Eggert, “Şimdi bu fark daha da 

artacak. Ancak ekonomik olarak böyle bir artışa ihtiyaç yok,” şeklinde konuştu. 
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SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Avrupa Komisyonu AB’nin 26 çelik ürün 

kategorisini kapsayan koruma önlemlerinin 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatmış, 1 

Temmuz 2022-30 Haziran 2023 ve 1 Temmuz 2023–30 Haziran 2024 dönemi için vergiye 

tabi kota hacimlerini %4 oranında artırmıştı. 

 

EUROFER, Avrupa Parlamentosu’nun Oylamasının Büyük Hayal Kırıklığı 

Yarattığını, İklim ve Çelik Sanayii İçin İyi Olmadığını Belirtti  

TÇÜD 

Avrupa Parlamentosu'nun ETS ve SKDM ile ilgili oylamasının sonucunun, mevcut tekliflerin 

çok ihtiyaç duyulan revizyonunu geciktirdiği için büyük hayal kırıklığı yarattığını belirten 

EUROFER, raporun reddedilmesinin hem iklim için hem de çelik sanayiinin yeşil geçişi için 

iyi olmadığını açıkladı. 

Avrupa Çelik Derneği (EUROFER) Genel Direktörü Axel Eggert “Parlamento üyeleri 

arasında müzakerelerin yakında yeniden başlayacağını ve endişelerimize yönelik bir 

çözümün bulunacağını, sürdürülebilir bir şekilde karbondan arındırmaya ve Sınırda Karbon 

Düzenleme Mekanizması’nın ihracat da dâhil olmak üzere karbon kaçağını etkili bir şekilde 

önlemesini sağlamamıza yardımcı olacağını umuyoruz,” dedi. 

EUROFER’e göre, çelik sanayii, 2030 yılına kadar emisyonları %55 oranında azaltmak ve 

2050 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşmak için iddialı planlarla yeşil geçişe olan güçlü 

bağlılığını yineliyor. 

Ayrıntılı isimleri, yerleri, kullanılan teknoloji, sermaye yatırımı, işletme maliyetleri ve enerji 

ihtiyaçları ile bu planlar oldukça somut durumda ve AB genelinde planlanan 60 düşük 

karbonlu çelik projesi mevcut. Söz konusu projeler, yılda 80 milyon tonun üzerinde CO2 

azaltma potansiyeli ile 2030 yılına kadar devreye alınmaya hazır durumda bulunuyor. 
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TL Ticari Kredilere Uygulanan Zorunlu Karşılık Oranı Arttı 

Bloomberght 

Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere yüzde 10 düzeyinde uygulanan zorunlu 

karşılık oranı yüzde 20’ye yükseltildi. 

Resmi Gazete'de açıklanan karar ile Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere 

yüzde 10 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık oranı yüzde 20’ye yükseltildi. 

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

“Para Politikası Kurulu 26 Mayıs 2022 tarihli duyurusunda değerlendirme süreçleri 

tamamlanan teminat ve likidite adımlarının devreye alınacağını kamuoyu ile paylaşmıştı. 

24 Haziran’da devreye alınacak olan teminat havuzunda Türk lirası sabit kıymetlerin 

ağırlığını arttıran uygulamayı tamamlayıcı nitelikte bir uygulama olarak bankalar, yabancı 

para cinsinden mevduat/katılım fonlarına karşılık ilave olarak Türk lirası cinsinden uzun 

vadeli sabit faizli menkul kıymet tesis edeceklerdir. Bu uygulama ile liralaşma stratejisi 

kapsamında para politikasının etkinliğinin arttırılması amaçlanmaktadır. İlk tesis 29 

Temmuz tarihinde gerçekleşecektir. 

Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla 23 Nisan 2022 tarihli basın duyurusuyla 

paylaşılan Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere yüzde 10 düzeyinde 

uygulanan zorunlu karşılık oranı yüzde 20’ye yükseltilmiş olup, tesisi 8 Temmuz tarihinde 

gerçekleşecektir.” 

 

IMF'den Küresel Ekonomik Büyüme Tahmininin Düşürülebileceği Sinyali 

Bloomberght 

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, fonun bu yıla ilişkin küresel ekonomik 

büyüme beklentisinde bir kez daha aşağı yönlü revizyona gidilmesinin beklendiğini ifade 

etti. 
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Sözcü Rice, fonun bu yıla ilişkin yüzde 3,6'lık büyüme tahmininin temmuzda aşağı yönlü 

revize edilmesinin beklendiğini kaydetti. 

IMF Sözcüsünün açıklamaları, Dünya Bankası ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 

Örgütü'nün (OECD) bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminlerini düşürmelerinin 

ardından geldi. 

Dünya Bankası, 7 Haziran'da yayımladığı raporunda, Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna 

Savaşı'nın etkileri nedeniyle bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 

4,1'den yüzde 2,9'a çekmiş ve stagflasyon riskinin arttığı uyarısında bulunmuştu. 

OECD de dün açıkladığı raporunda, daha önce yüzde 4,5 olarak açıklanan küresel 

ekonomik büyüme tahminini yüzde 3'e indirmişti. 

IMF, ilk olarak ocakta yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, 2022 yılına 

ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,9'dan 4,4'e düşürmüştü. 

Fon, nisanda yayımladığı son raporda ise Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle bu yıla ilişkin 

küresel büyüme tahminini yüzde 4,4'ten yüzde 3,6'ya indirmişti. 

Raporda, Ukrayna'daki savaşın maliyetli bir insani krizi tetiklediği, çatışmadan kaynaklanan 

ekonomik hasarın 2022'de küresel ekonomik büyümede önemli bir yavaşlamaya katkıda 

bulunacağı aktarılmıştı. 

IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm raporu güncellemesini temmuzda yayımlaması 

bekleniyor. 

 

 

 

 

 

 


