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Türkiye İthal Hurda Piyasasında Geçici Bir Fiyat Artışı Mümkün mü? 

Steelorbis 

Türkiye ithal hurda piyasasında görünüm son günlerde değişerek, Temmuz ayında Kurban 

Bayram’ından hemen önce olduğu gibi, çelik talebinin hafifçe 

iyileşmesinin hurda fiyatlarında geçici bir artışa yol açabileceği fikrini destekledi. Türkiye’de 

yerel inşaat demiri satışları, İzmir merkezli bir üreticinin fiyatlarını geçtiğimiz hafta sürpriz bir 

şekilde 585$/mt fabrika çıkışı seviyesine indirmesinin ardından biraz iyileşti. O zamandan 

bu yana söz konusu seviye piyasada görülmedi ve yerel inşaat demiri fiyatları tüccarlar 

tarafından yapılan alımlarla kademeli bir şekilde 620-640$/mt fabrika çıkışı aralığına 

yükseldi. Türk üreticiler deep sea hurda için fiyat sorgularına başladı fakat hedefledikleri 

fiyatın üstünü dahi elde edemedi. 

Bu hafta Türkiye’de deep sea hurda bağlantılarının 345-352$/mt CFR aralığından yapıldığı 

söyleniyordu fakat tüm söylentiler alıcılar ve satıcılar tarafından reddedildi. Bugün itibarıyla, 

bazı piyasa oyuncuları deep sea HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatlarının artmasının an 

meselesi olduğunu düşünüyor. Bir satıcı, “Piyasada arz eksikliği var, tedarikçiler Türkiye’ye 

pek fazla teklif vermiyor. Bazılarımız istediğimiz tarihlerde sevk edilecek bağlantılar 

yapamadık. Üreticilerin ihtiyaçları olan tonajı temin edip edemeyeceklerini merak ediyorum,” 

şeklinde konuştu. Başka bir satıcı ise, “Düşük fiyatlardan yapılabilecek birkaç bağlantı bir 

şey ifade etmiyor. Fiyatların arttığını ya da azaldığını söyleyebilmemiz için düzgün bir alım 

dönemi yaşanmalı. ABD’li tedarikçiler tekliflerini düşürmek istemiyor ve bunun yerine, 

Türkiye’den yapılan fiyat sorguları nedeniyle en az 380$/mt hedefliyor,” ifadelerini kullandı. 

Ayrıca, bazı satıcılar alternatif pazarlarda hurda talebinin hala canlı olduğunu belirtti. 

Başlıca ABD ve AB çıkışlı hurda satıcılarından biri, “Türk üreticiler deep 

sea hurda fiyatlarındaki artışa karşı hala kapasite kullanım oranlarını düşürebilir veya 

üretimlerini askıya alabilir. Ancak bunu yapmayacak olanlar için bile ihtiyaçlarını 

karşılayabileceklerinin garantisi yok. Bu yüzden her halükarda üretimlerini azaltmak 

zorunda kalabilirler,” şeklinde konuştu. 

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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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
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Bu hafta Türk üreticiler deep sea çıkışlı HMS I/II 80:20 hurda için 330-340$/mt CFR 

seviyesini, short sea çıkışlı hurda için ise 300-310$/mt CFR aralığını istiyor. Bu aralıktan 

bağlantı yapılmaması satıcıların direnç gösterdiğine işaret ediyor. Tedarikçilerin toplama 

fiyatlarının çok çabuk düşmediği görülüyor. Haftanın başında bazı AB’li ihracatçılar 

Türkiye’nin HMS I/II 80:20 hurda kalitesine denk malzeme için 280-290€/mt seviyesinden 

teklif veriyordu, daha sonra teklifler 3 Ağustos’ta 270€/mt’a indi ve bugün tekrar 290-

300€/mt aralığına yükseldi. Çoğu alt toplayıcı, kendi toplama maliyetlerini ve malzemenin 

nakliyatında yaşanan kesintiler sebebiyle bu seviyelere direniyor. Bir piyasa kaynağına 

göre, “Almanya’da Ren Nehri’ndeki su seviyelere kritik seviyelerde, su yoluyla ulaşımı telafi 

edecek yeteri kadar tren vagonu, kamyon ya da kamyon şoförü de yok,” dedi. Öte yandan 

ABD yerel hurda piyasasında alımlar yavaş bir şekilde başladı, beklentiler kesme kalite ve 

değirmen hurdası fiyatlarında en az 20-30$/mt, birinci kalite hurdada ise 50$/mt düşüş 

olacağı yönünde. ABD iç piyasasının 5 Ağustos’ta netleşmesi bekleniyor. SteelOrbis 

ABD’li hurda tedarikçileri Türkiye piyasasına ilk talep dalgası sırasında dönmezlerse fiyat 

artışının beklenenin de üzerinde olacağını düşünüyor. Türkiye’de yeni bağlantılar olmadığı 

için SteelOrbis deep sea çıkışlı HMS I/II 80:20 hurda için referans fiyatının 345-360$/mt 

CFR aralığında yatay kaldı. 

Short sea hurda segmentindeyse, Adriyatik çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurda teklifleri 

365$/mt CFR’a ulaştı, ancak satıcılar ve alıcılar henüz anlaşma sağlayamadı. Alıcılar bu 

seviyenin biraz daha aşağısını talep ediyor. Ancak Romanya ve Bulgaristan’dan herhangi 

bir teklif verilmedi çünkü satıcılar önce deep sea hurda fiyatlarının artmasını bekliyor. Bir 

satıcı, “Türkiye’den biraz talep var, Türk üreticiler short sea hurda alımları ile acil 

ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Ancak Karadeniz’e navlun ücreti tahıl sezonu nedeniyle 

çok yüksek,” ifadelerini kullandı. SteelOrbis short sea HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyat 

tahminini 340-345$/mt CFR aralığına yükseltti. 
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Türkiye’de İthal Slab Fiyatları Kademeli Olarak Yükseldi 

Steelorbis 

Rus slab ihracatçıları, sıcak rulo sac segmentinde olumlu bir hareket olmamasına rağmen 

Türkiye piyasasında kabul görebilir fiyatları artırmayı başardı. Yine de piyasada sınırlı yarı 

mamul bulunurluğu ve makul olmayan haddeleme maliyetleri temkin artışı destekledi. 

Piyasa kaynaklarına göre, Rusya çıkışlı 20.000 mt slab için Türk bir alıcı tarafından yapılan 

son bağlantı Eylül teslimatlı olarak 475$/mt CFR seviyesinden gerçekleşti. Bu hafta başında 

piyasada 425-435$/mt CFR’dan bağlantılar yapıldığına dair söylentiler duyulmuş ancak 

doğrulanmamıştı. Çoğu kaynak bu seviyenin alıcılar tarafından yapılan karşı teklif olduğunu 

ve Rus tedarikçiler tarafından kabul edilmediğini bildirmişti. Türkiye’ye daha önce 

yapılan slab bağlantıları geçtiğimiz hafta başında 450$/mt CFR’dan kapanmıştı. Bu satış 

öncesinde yaptırımlara tabi olan bir Rus üretici iki hafta öncesinde 420$/mt FOB veya 

460$/mt CFR seviyesinden satış yapmıştı. 

Bir tüccar SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Son satış yaptırım listesine dahil edilmeyen 

üreticiden yapıldığı için yüksek seviyedeymiş gibi gözüküyor. Fiyat yüksek olsa da sıcak 

rulo sac üretiminde kâr marjı elde edecek kadar pay bırakıyor,” dedi. Bazı kaynaklar, 

ABD’nin MMK’yı yaptırım listesine dahil etmesinin ardından yüksek fiyatların 

tutunabileceğini düşünüyor. Üretici Türkiye’ye ve küresel piyasalara slab satışı yapmasa da 

bazı kaynaklar diğer üreticilerden slab alım seçeneğinin yakın zaman içerisinde ortadan 

kalkmasından endişe duyuyor. Sıcak rulo sac üretiminde slab kullanımı hurdadan daha 

ucuz. Bu nedenle ucuz slab tedarik seçeneğinin olmaması halinde maliyetler değişecek. 

Türkiye pazarına alternatif pazarlardan slab tekliflerinin gelmemesi de alıcının yüksek fiyatı 

kabul etmesinin bir başka nedeni olabilir. Kaynaklara göre Endonezya, Türkiye’ye 

geçtiğimiz haftanın sonundan bu yana 590$/mt CFR seviyesinden teklif verirken, 

Brezilya’dan 610$/mt FOB seviyesinden teklifler verildiği duyuldu, bu fiyat da kabul edilebilir 

değil. 

 

https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/slab
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https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/slab
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Çin’de İthal Demir Cevheri Fiyatları Yeniden 100$/MT CFR’a Yakın Bir 

Seviyeye İndi, Talep Hafifçe Arttı 

Steelorbis 

Bugün itibarıyla Çin’de ithal demir cevheri fiyatları düşerken, fiyatlar vadeli fiyatlarda 

meydana gelen gözle görülür düşüş nedeniyle geçtiğimiz haftaya kıyasla sertçe geriledi. 

Vadeli demir cevheri fiyatları, sıcak havalara bağlı olarak cansız seyreden talep nedeniyle 

çelik fiyatlarının bir kez daha düşüşe geçmesi sonucunda düne kıyasla %4,78 düştü. 

%62 tenörlü demir cevheri fiyatları düne kıyasla 5,1$/mt ve haftalık 13,9$/mt düşüşle 

103,8$/mt CFR seviyesinde yer aldı. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Brezilya çıkışlı 

%65 tenörlü demir cevheri fiyatları ise düne kıyasla 4,3$/mt ve haftalık 13,3$/mt düşerek 

113,1$/mt CFR seviyesinde kaydedildi. 

Bugün 170.000 mt %61 tenörlü PB toz cevher bağlantısı 4-13 Eylül sevkiyatlı olmak üzere 

104,5$/mt CFR’dan gerçekleştirildi. Ayrıca her biri 90.000 mt’luk %60,8 tenörlü Mac toz 

cevher alımı sırasıyla 1-10 Eylül ve 6-15 Eylül yüklemeli olmak üzere 97$/mt CFR ve 

96,3$/mt CFR seviyelerinden yapıldı. 

Geçtiğimiz bir haftalık süre zarfında, vadeli demir cevheri fiyatları bir önceki toparlanmanın 

ardından düşüşe geçti ve spot piyasayı olumsuz etkiledi. Çelik üreticileri yakın zaman önce 

üretime belirli bir ölçüde yeniden başlarken, çelik fiyatları arzın artmasına bağlı olarak 

geriledi. Ancak piyasa oyuncuları, üretime yeniden başlayan üreticilerin sayısının artmasını 

bekliyor ve bu durumun demir cevheri talebini destekleyeceği düşünülüyor. Öte yandan 

üreticilerin demir cevheri stokları son iki yılın en düşük seviyesine düştü. Buna bağlı olarak 

çelik üreticileri yakın gelecekte stok alımlarını artıracak. Önümüzdeki hafta ithal demir 

cevheri fiyatlarının hafifçe artması bekleniyor. 

Bugün itibarıyla Dalian Emtia Borsası’nda vadeli demir cevheri fiyatları düne kıyasla %4,78 

ve geçtiğimiz haftaya %4,66 düşüşle 756,5 RMB/mt (112$/mt) seviyesinde yer almaya 

başladı. 

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
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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/demir-cevheri
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/demir-cevheri
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Bugün itibarıyla Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda vadeli inşaat demiri fiyatları, düne 

kıyasla %2,86 ve 28 Temmuz tarihine kıyasla 78 RMB/mt (11,5$/mt) veya %1,9 düşüşle 

3.980 RMB/mt (509$/mt) seviyesinde yer alıyor. 

 

Türkiye’de Kutu Profil Fiyatları Zayıf Piyasa Göstergeleri Nedeniyle 

Düştü 

Steelorbis 

Türkiye kutu profil piyasasında satışlar geçtiğimiz hafta meydana gelen artışın ardından 

azaldı. Sıcak sac segmentindeki aşağı yönlü hareketin ve bu durumun spot 

piyasada boru talebini olumsuz etkilemesi söz konusu düşüşte etkili oldu. Bununla birlikte 

kutu profil piyasasında talep, son kullanıcıların olumsuz ekonomik ve mali etkenlerin baskısı 

altında kalmaya devam etmesi sonucunda genel olarak yetersiz kaldı. Piyasa kaynakları, 

kutu profil fiyatları ne kadar düşürülürse düşürülsün enflasyonun ve kur değişimlerinin yerel 

alıcıların ihtiyaçları dışında alım yapmasının önünde engel teşkil ettiğini belirtti. 

Ülkede yerel kutu profil fiyatları 40-45$/mt düşüşle 705-706$/mt fabrika çıkışı aralığına 

gerilerken, söz konusu aralığın alt sınırı büyük tedarikçilerin verdiği tekliflere denk geliyor. 

Bazı küçük ölçekli satıcılar daha düşük seviyelerden satış yapamayacaklarını gerekçe 

göstererek halen 790-810$/mt fabrika çıkışı aralığından satış yapmayı hedefliyor. Ancak 

piyasa kaynakları söz konusu seviyeleri çok yüksek buluyor. Dış piyasalara verilen kutu 

profil teklifleri ise 30-45$/mt düşüşle 755-820$/mt FOB aralığında yer almaya başladı. 

 

 

 

 

 

https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/boru/boru
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Türkiye Sıcak Rulo Sac Piyasasında Beklentiler Karışık, İç ve Dış 

Piyasalara Verilen Teklifler Düşmeye Devam Ediyor 

Steelorbis 

Türkiye sıcak rulo sac piyasasında beklentiler birbiriyle çelişen birden fazla etken nedeniyle 

bu hafta karışık oldu. Yerel üreticilerin sıcak rulo sac talebi düşük seyrederken, AB’de ise 

tatil sezonu nedeniyle neredeyse hiç sıcak rulo sac talebi görülmedi. Bu nedenle birkaç 

pazarlıkta dış piyasalara verilen teklifler düşerken, hafta başında iç piyasaya da daha düşük 

seviyelerden bazı teklifler verildi. Piyasa ABD’nin MMK Metalurji’yi yaptırım listesine dahil 

etmesinin sonuçlarını değerlendirmeye çalışırken, çoğunlukla tüccarlar olmak üzere bazı 

tedarikçiler rulo ve sac için hafifçe yüksek seviyelerden teklifler vererek piyasayı test 

etmeye başladı. İthal hurda piyasasına hakim olan temkinli iyimserlik de tedarikçilerin 

fiyatlarını hafifçe yükseltme denemelerinde etkili oldu. Ancak çoğu kaynak sıcak rulo sac 

fiyatlarının, en azından kabul görebilir fiyat seviyelerinin tatil sezonu nedeniyle AB’nin alım 

yapmaması ve Türkiye’de son kullanıcı talebinin fiyatların toparlanması için gereken 

ekonomik ve mali desteği vermemesi nedeniyle bu ay içerisinde artmayacağını düşünüyor. 

Bu haftanın başında Türkiye yerel sıcak rulo sac piyasasında genel fiyat aralığı 650-

670$/mt fabrika çıkışı aralığında yer alırken, 640-645$/mt fabrika çıkışı aralığından alım 

yapılabileceği düşünülüyordu ve alıcılar fiyatların 10$/mt düşmesini bekliyordu. Ancak 

piyasa fiyatının şu an 630-650$/mt fabrika çıkışı aralığında yer aldığı tahmin ediliyor. Bazı 

alıcılar ise 620$/mt fabrika çıkışı seviyesinden de alım yapılabileceğini düşünüyor. 

Haftanın sonuna yaklaşılırken bazı alıcılar, fiyatların Eylül ayı teslimatları için 670-680$/mt 

fabrika çıkışı aralığını göreceği sinyalinin ortaya çıkmaya başladığını söyledi. Bir tüccar 

SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “MMK ile ilgili son gelişmelerin ardından üreticinin sıcak 

rulo sac birimindeki faaliyetlerini durduracağı ve dolayısıyla iç piyasaya ayrılan tonajın 

düşeceği düşünüldüğü için herkesin kafası karıştı,” dedi. MMK Metalurji’nin akıbeti şimdilik 

belirsizliğini koruyor ve fiyatlardaki hareketlilik en azından şimdilik spekülasyon olarak 

değerlendiriliyor. Ayrıca MMK ilgili gelişmelerin şu an için çok etkili olmayacağını ve ülkede 
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kaplamalı ile soğuk haddelenmiş çelik fiyatlarının yeniden düşüşe geçmesinin daha önemli 

olduğunu düşünenler de bulunuyor. 

Bununla birlikte agresif ithal teklifler olmamasına rağmen Türk sıcak rulo sac üreticileri yerel 

alıcılardan pek talep almıyor. Rusya çıkışlı son sıcak rulo sac bağlantıları 580-600$/mt CFR 

aralığından gerçekleştirilmişti. Tedarikçilerin çoğunluğu şu an Türkiye’ye teklif vermiyor ve 

tedarikçilerin Eylül ayı üretimleri için teklifler vermeye başlaması bekleniyor. 

Öte yandan Türk üreticilerin dış piyasalara verdiği teklifler geçtiğimiz hafta kaydedilen 620-

650$/mt FOB aralığına kıyasla tedarikçiye bağlı olarak 610-640$/mt FOB aralığına geriledi. 

AB’li alıcıların piyasada bulunmamasına bağlı olarak Kuzey Afrika’da bazı pazarlıklar söz 

konusu aralığın alt sınırından yapıldı. İngiltere’ye büyük tonajlı bir bağlantının 600$/mt 

FOB’dan gerçekleştirildiği duyumu alındıysa da söz konusu bağlantı teyit edilmedi. Türkiye 

çıkışlı sıcak rulo sac için kabul görebilir fiyat seviyesinin 605-615$/mt FOB aralığında yer 

aldığı düşünülüyor ve yerel fiyatlar ile arasındaki fark göz önünde bulundurulduğunda, 

piyasa oyuncuları üreticilerin yerel tekliflerini yükseltemeyeceğini düşündüklerini belirtiyor. 

Bir kaynak, “Her şey mümkün ancak bu ay fiyatların biraz daha zayıflayacağı ve Avrupa’nın 

tatil sezonuna bağlı olarak piyasada olmaması nedeniyle piyasanın toparlanma şansının 

düşük olduğu düşüncesindeyim,” dedi. 

Perakende piyasasında yerel sıcak rulo sac fiyatları geçtiğimiz ayın sonunda kaydedilen 

aralığın üst sınırından 30$/mt düşüşle bu hafta 700-720$/mt fabrika çıkışı aralığında yer 

almaya başladı. 

 

AB Sıcak Rulo Sac Piyasası Tatil Öncesi Yavaşladı, Düşen İthalat 

Teklifleri Talep Görmedi 

Steelorbis 

Bu hafta AB sıcak rulo sac piyasası, tesislerde üretimin durduğu ve bakım çalışmalarının 

yapıldığı tatil döneminin başlaması sonucu daha da yavaşladı. Bu nedenle geçtiğimiz bir 

haftalık süre içerisinde satışlar, başta çoğu oyuncunun faaliyetlerine bu ay sonunda yeniden 



 
 

 

 
  
 10 

başlayacağı İtalya pazarında olmak üzere oldukça durgun kaldı. Avrupalı çelik üreticileri 

tarafından verilen teklifler Temmuz sonuna kıyasla değişmeyerek 780-900€/mt fabrika çıkışı 

aralığında yer almaya devam etti. 

İtalya’da resmi sıcak rulo sac teklifleri 800-820€/mt fabrika çıkışı aralığında duyulmayı 

sürdürdü, ancak kabul görebilir fiyatların geçen hafta olduğu gibi 780-800€/mt fabrika çıkışı 

aralığında yer aldığı tahmin ediliyor. Bir piyasa kaynağı, “Alıcıların 750€/mt fabrika 

çıkışından karşı teklif verdiği konuşuluyordu ancak bu seviyeden bir bağlantı yapılmadı,” 

şeklinde konuştu. Bunun yanı sıra, Avrupa’nın kuzeyinde yaz durgunluğu nedeniyle az 

sayıda resmi teklif verilirken, entegre bir üreticinin 900€/mt fabrika çıkışı seviyesine kadar 

çıkan seviyelerden bazı teklifler vermeye devam ettiği, fakat bölgede kabul görebilir 

fiyatların 850-860€/mt fabrika çıkışı aralığında kaldığı belirtildi. 

Öte yandan, Avrupa’nın güneyinde ithal sıcak rulo sac fiyatları düşmeye devam ederken, 

beklentiler talebin Ağustos ayında düşeceğine dair öngörüler nedeniyle çoğunlukla olumsuz 

kaldı. İthal sıcak rulo sac teklifleri geçtiğimiz hafta kaydedilen 700-730€/mt CFR aralığına 

kıyasla 680-715€/mt CFR aralığına geriledi. Aralığın alt sınırı Asya ve Hindistan’dan 

İtalya’ya verilen tekliflere, üst sınırı ise Türkiye’den verilen tekliflere denk geliyor. 

Hindistan çıkışlı teklifler, geçtiğimiz hafta kaydedilen 700€/mt CFR seviyesine kıyasla 685-

700€/mt CFR İtalya aralığında kaydedildi. Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Vietnam gibi 

Asyalı tedarikçiler tarafından verilen teklifler ise haftalık yaklaşık 30-40€/mt düşüşle 680-

690€/mt CFR aralığında yer aldı. SteelOrbis’e konuşan bir tüccar, “Geçtiğimiz hafta 

Japonya’dan 715€/mt CFR İtalya ve 730€/mt CFR İspanya seviyelerinden bazı teklifler 

veriliyordu ancak bu hafta en yüksek teklif 690€/mt CFR seviyesinde,” ifadelerini kullandı. 

Buna ek olarak, Türkiye’den Avrupa’nın güneyine verilen teklifler vergiler dahil 700-715€/mt 

CFR aralığında yer aldı, ancak bazı piyasa kaynaklarına göre bu hafta İtalya’da 710-

720$/mt CFR (yaklaşık 695-705€/mt CFR) aralığından teklifler de duyuldu. 
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İthal sıcak rulo sac teklifleri, CFR Güney Avrupa 

Tedarikçi Teklif, CFR, € Müşteri Haftalık değişim, € 

Japonya 690/mt İtalya - 25/mt 

Japonya 700/mt İspanya - 20-30/mt 

Güney Kore 680-690/mt İtalya - 10-20/mt 

Vietnam 680-690/mt İtalya/İspanya - 

Tayvan 680-685/mt İtalya 0 

Hindistan 685-700/mt İtalya/İspanya Üst sınırdan - 15/mt 

Türkiye 695-715/mt İtalya/İspanya - 

 

 

ABD MMK ve Bağlı Kuruluşlarına Yaptırım Getirdi 

Steelorbis 

2 Ağustos Salı günü itibarıyla ABD hükümeti Rusya’ya yönelik yeni bir yaptırım paketi 

açıkladı. Bu kapsamda, daha önce kendisine AB tarafından yaptırım getirilen Rusya 

merkezli çelik devi MMK’nın ana hissedarı Viktor Rashnikov’a yönelik kısıtlamalar açıklandı. 

Aynı zamanda ABD MMK’ya, IMMK-FINANS ile MMK Metalürji gibi bağlı kuruluşlarına ve 

liman işletmesine doğrudan yaptırım uygulayacağını belirtti. Ayrıca, MMK ve bağlı 

kuruluşları ile çalışılmasının normal işlemler için 1 Eylül tarihinden itibaren, vadeli işlem ve 

tahvil yoluyla yapılan işlemler için ise 3 Ekim’den itibaren yasaklanacağı da ifade edildi. 

ABD’nin bu yaptırımları yeni olduğu için piyasa oyuncuları bunun MMK ve MMK’nın 

faaliyetleri üzerindeki olası etkilerini değerlendirmeye çalışıyor. Bazıları oldukça karamsar 

ve üreticinin hem ihracat hem de Türkiye piyasasındaki faaliyetlerinin ciddi anlamda 

azalmasını bekliyor. Bazı kaynaklar ise yaptırımlar şirketi bariz bir şekilde olumsuz 
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etkileyecek olsa da normal bir şekilde faaliyetlerine devam etmesinin bir yolunun 

bulunabileceğini ancak yine de sıkıntı yaşanacağını düşünüyor. Piyasa kaynaklarına göre 

Rus çelik üreticisi MMK, şimdi çelik üreticileri arasında yaptırımlara ilk tabi olan Severstal ile 

aynı pozisyonda. Bir çelik üreticisi, “Şimdi aynı durumdalar. Çok az kişi MMK ile çalışmaya 

istekli olacak ve şirket faaliyetlerine devam etmek için alternatif yollar arayacak,” dedi. 

Genel olarak MMK’nın kendisiyle çalışacak banka ve sigorta şirketi bulma konusunda ciddi 

bir sorun yaşayacağı düşünülüyor. Bazı piyasa oyuncuları ise şirketin armatörler gibi tüzel 

kişilerle sıkıntı yaşamasını bekliyor. Fakat çoğu kişi MMK’nın son birkaç aydır küresel 

piyasalarda çok aktif olmayıp daha çok iç piyasaya odaklanmasından dolayı ihracatının çok 

fazla etkilenmesini beklemiyor. MMK’nın tek ürün tedariki Türkiye’deki bağlı kuruluşuna 

yaptığı düzenli sıcak sac tedarikini içeriyor. Bir piyasa kaynağı, “MMK sonbahara kadar 

işlerini olduğu gibi sürdürecek ve sonrasında nasıl ve kime satış yapacakları konusunda bir 

çıkış yolu bulamamışlarsa üretimlerinin bir kısmını kapatacaklar,” dedi. 

Yaptırım listesinde olan Türkiye merkezli MMK Metalürji’ye ilişkin durum ise henüz net 

değil. Piyasa oyuncuları yakında detayların netleşeceğini düşünse de şirketin yine de 

zorluklarla karşılaşacağı belirtiliyor. 

Genele bakıldığında, şimdilik ABD’nin MMK’ya getirdiği yaptırımların başlıca sonucu, 

ABD’de MMK ile çalışan şirketlere de dolaylı yoldan yaptırım uygulanması riskinin artması 

oldu. Piyasa kaynakları dolaylı yaptırımların genelde para cezası şeklinde uygulandığını 

ifade ediyor. SteelOrbis’in görüştüğü bir ihracatçı, “Bu şu demek oluyor; 1 milyon $’lık bir iş 

yaptığınızda, 100 milyon $’lık bir ceza ödemeniz gerekebilir,” yorumunu yaptı. 

 

 

 

 

 


