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Demir Cevheri Fiyatlarının 2022’nin Sonunda 100$/Mt’un Altına Düşmesi 

Bekleniyor  

Steelorbis 

Avustralya Sanayi, İnovasyon ve Bilim Bakanlığı yayımladığı çeyreklik raporuna göre, demir 

cevheri satış fiyatları gerilediği için Avustralya’nın cevher ihracat gelirinin 2022-23 mali 

yılında 113 milyar A$’a düşeceği tahmin ediliyor. Avustralya’nın demir cevheri ihracatından 

elde ettiği gelir, rekor fiyatlar ve artan satış miktarı nedeniyle 2019-20 mali yılında 103 

milyar A$ seviyesindeyken, 2020-21 mali yılında 149 milyar A$’a yükseldi. 

Ülkenin demir cevheri ihracatının, Batı Avustralya’da bulunan birçok yeni madende üretimin 

başlamasının sonucu olarak, 2020-21 yılında kaydedilen 871 milyon mt’a kıyasla 2022-23 

yılına kadar 954 milyon mt’a çıkması bekleniyor. 

Rapora göre, demir cevheri fiyatları 2021 yılında rekor seviyelere çıktı ve Mayıs ayının 

başında 238$/mt’a yükseldi. Çin ve diğer gelişmiş ekonomilerin faaliyetlerindeki toparlanma, 

küresel demir cevheri arzı sıkıntısı nedeniyle çelik ve tüketim mallarına yönelik talebin 

artmasına neden oldu. 

Çin’in çelik üretimindeki toparlanmanın önümüzdeki aylarda da devam ederek piyasadaki 

arzı artırması bekleniyor. Bu durumun çelik fiyatları ve Çinli çelik üreticilerinin marjları 

üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturarak demir cevheri fiyatlarının yumuşamasına neden 

olacağı düşünülüyor. Ayrıca Çin’in güçlü çelik talebinin bu yılın ikinci yarısında düşmesi 

bekleniyor. Rapora göre, Avustralya’dan yapılan demir cevheri ithalatındaki herhangi bir 

kesinti, fiyatlar üzerindeki mevcut yukarı yönlü baskıyı artırabilir. Küresel demir cevheri 

arzındaki kısıtlamanın 2021 yılında gevşemesi bekleniyor. Brezilya’daki faaliyetleri aksatan 

şiddetli yağışlar ve Avustralya’da sevkiyatları periyodik olarak etkileyen siklonlar, artan 

küresel arz için risk oluşturuyor. Avustralyalı üreticiler, bu iki faktörün fiyatlardaki mevcut 

yükselişi 2021 yılının ikinci yarısına kadar uzatma potansiyelinden endişeleniyor. 
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Demir cevheri fiyatlarının önce2021 yılında yaklaşık 150$/mt olması sonrasında Brezilya’da 

arzın toparlanması ve Çin’in çelik üretimi azalmasıyla 2022 yılının sonunda 100$/mt’un 

altına düşmesi bekleniyor. 

 

Türkiye’de Boru Fiyatları Sabit Kaldı, Talep İyileşmedi 

Steelorbis 

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Türkiye kaynaklı boru piyasasında fiyatlar veya 

talepte herhangi bir değişiklik görülmedi. Hem alıcılar hem de satıcılar, ülkedeki olumsuz 

ekonomik görünüm ve sıcak sac fiyatlarındaki düşüş nedeniyle temkinli. 

Alıcılar piyasa koşullarını değerlendirmeyi ve yalnızca acil ihtiyaçları için alım yapmayı 

hedefliyor. Yine de, ülkedeki düşük sıcak sac fiyatlarını öne sürerek boru üreticileri üstünde 

büyük bir baskı yaratıyor. Bu piyasa görünümünde, şu anda ciddi alıcılar için 20$/mt’a 

kadar indirim sağlanabilir. Öte yandan satıcılar, Türkiye’de sıcak sac ile boru fiyatları 

arasında hala bir fark olmadığı için mevcut fiyatlarını korumaya çalışıyor. Türk boru 

üreticileri, mevcut piyasa koşullarında sıcak sac stoklarını yenilemelerinin imkansız 

olduğunu söylüyor. 

SteelOrbis’e konuşan bir üretici, “Şu anda yaptığımız üretimden kâr etmiyoruz. Eylül/Ekim 

dönemi için 1.100$/mt fabrika çıkışı seviyesinden hammadde alırsak, fiyatlarımızı da buna 

göre artırmamız gerek ancak mevcut piyasa görünümde bu imkansız. Talep zayıf çünkü 

piyasada belirsizlik mevcut ve ekonomik görünüm dengesiz. Şu anda herkes çok temkinli 

olmalı,” ifadelerini kullandı. 

Türkiye’de kaynaklı boru fiyatları değişmedi ve hala iç piyasa için 1.100-1.130$/mt fabrika 

çıkışı, dış piyasalar içinse 1.120-1.140$/mt FOB aralığında yer alıyor. 

** 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. 

 



 
 

 

 
  
 5 

Türkiye’de Spot Yassı Fiyatları Pazarlığa Açık 

Steelorbis 

Türkiye’de spot yassı ürün fiyatları, satıcılar üzerindeki baskının artmasına rağmen, yatay 

seyrini sürdürdü. Bunun bir sebebi üreticilerin yassı ürün fiyatlarındaki düşüş ve Rusya’da 

yürürlüğe giren ihracat vergisinin yarattığı belirsizlik oldu. Ayrıca, Türkiye’de ekonomik 

görünüm ve mevcut durum şu an için olumsuz ve bu durum bir süredir piyasayı etkiliyor. 

Tüccarlar, üreticilerden stok alım yapmayı erteleyip fiyatların daha ne kadar düşeceğini 

görmek istiyor. Bununla birlikte, tüccarlar stok seviyelerini azaltmak için 20-30$/mt kadar 

indirim vermeye başladı. Çoğu tüccarın likidite sorunları yaşaması, stok eritme 

faaliyetlerinin canlanmasının bir başka sebebi. 

Tüccarlardan biri SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Stoklarımız yüksek değil, buna karşın 

spot piyasada ürün bulunabilirliği hala problemli. Çoğumuz dolar/TL kurundaki 

dalgalanmalardan ve ülkedeki istikrarsız ekonomik görünümden dolayı likidite sorunları 

yaşıyoruz. Aynı zamanda fiyatlar üzerindeki baskı her geçen gün artıyor. Ağustos ayının 

Temmuz ayından daha zorlu geçeceğini düşünüyoruz ve mümkün olduğu kadar hızlı bir 

şekilde nakit gelir elde etmek istiyoruz. Diğer yandan kimse önümüzdeki aylar için yeni 

siparişler vermiyor ve sonbahar ayında da ürün bulunabilirliğinin ciddi anlamda sorunlu 

olacağını düşünüyoruz,” dedi. 

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde spot piyasada asitli sac, soğuk sac ve sıcak sac 

fiyatları yatay seyretti. 

  

Ereğli Gebze

2-12 mm sıcak sac 1.110-1.140 1.130-1.150

1,5 mm sıcak sac 1.160-1.180 1.180-1.190

3-12 mm asitlenmiş sıcak sac 1.180-1.200 1.190-1.220

0,6 mm soğuk sac 1.430-1.440 1.430-1.450

0,7-2 mm soğuk sac 1.380-1.400 1.390-1.420

Ürün
Fiyat ($/mt)
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AB’de Sıcak Sac Fiyatları Sabit Kaldı, İthal Tekliflere Yönelik Talep Arttı 

Steelorbis 

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, AB’de sıcak sac satış fiyatları değişmeyerek 1.120-

1.210€/mt fabrika çıkışı aralığında kaldı. Kabul görebilir sıcak sac fiyatları Avrupa’nın 

kuzeyinde 1.150-1.210€/mt ve İtalya’da da 1.120-1.160€/mt aralığında yer aldı. Arz kısıtlı 

olmaya devam etse de servis merkezleri ve distribütörlerden gelen talep,  yeterli stok 

seviyesi, yüksek fiyatlar ve kredi sorunları nedeniyle zayıfladı. Öte yandan, yerel üreticiler 

siparişleri oldukça iyi durumda olduğu için fiyatlarını düşürme konusunda acele etmiyor. 

Üreticiler çoğunlukla Kasım-Aralık teslimli teklif veriyor. SteelOrbis’in önceden bildirdiği 

üzere, geçtiğimiz hafta başlıca üreticilerden ArcelorMittal sıcak sac fiyatlarını 30€/mt 

artırarak 1.200€/mt fabrika çıkışı seviyesine yükseltmişti. 

Avrupalı üreticilerin ithalata yönelik talebi ise teklifler şu anda yeterince rekabetçi olduğu 

için arttı. Piyasa kaynaklarına göre, Hint bir çelik üreticisi sıcak sac için Ağustos sevkiyatlı 

olmak üzere 920€/mt CFR İtalya seviyesinden teklif verirken, Türkiye çıkışlı teklifler 

antidamping vergisi dahil edildiğinde yaklaşık 1.020€/mt CFR seviyesinde yer alıyor. Buna 

ek olarak, Japonya’dan yaklaşık 1.035€/mt CFR seviyesinden teklifler verildi. Avrupa 

Komisyonu koruyucu önlemlerin 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatılmasını yakın zaman 

önce resmileştirdi ve bu nedenle, Avrupalı ithalatçıların önümüzdeki dönemde alımlarında 

daha aktif olması bekleniyor. Ancak, üçüncü çeyreğe yönelik kotanın ne kadarının 

halihazırda kullanıldığını anlamak için birkaç gün beklemek gerekiyor. 
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BDT’li Sıcak Sac İhracatçıları Alıcılardan Gelen Baskıya Yenik Düştü 

Steelorbis  

Yeni hafta, BDT çıkışlı olarak yapılan düşük fiyatlı sıcak sac bağlantısı haberi ve bunun 

küresel fiyatlandırma üzerindeki olası etkisine ilişkin tartışmalarla başladı. Ayrıca, çelik 

piyasası oyuncuları Rusya’nın yeni getirdiği ihracat vergisinin sonuçlarını değerlendirmeye 

çalışıyor. 

Ukraynalı bir sıcak sac tedarikçisi geçtiğimiz hafta sonunda Türkiye’ye 40.000 mt sıcak sacı 

küçük rulolar için minimum 975$/mt CFR, büyük rulolar için ise maksimum 1.005$/mt CFR 

seviyesinden sattı. Pazarlıklar 1.000-1.020$/mt CFR aralığından başlamıştı. 

Rus çelik üreticilerinden biri 990$/mt FOB seviyesini değerlendirirken, başka bir üretici 

1.000$/mt CFR Türkiye seviyesinden, geçen haftaya kıyasla 50$/mt daha düşük, teklif 

verdi. SteelOrbis’e bilgi veren bir tüccar, “Piyasa kesinlikle aşağı yönlü gittiği için kimse 

şimdi 950-980$/mt CFR aralığının üzerinden alım yapmayacaktır,” dedi. Öte yandan, 

Türkiye’de yerel sıcak sac fiyatları 20$/mt düşüşle 1.100$/mt fabrika çıkışı seviyesine indi, 

fakat indirimlerin de mevcut olduğu ifade ediliyor.  

Bir başka etken ise, BDT çıkışlı sıcak sac satışının Vietnam’a yaklaşık 30$/mt navlun 

ücretiyle birlikte 855$/mt CFR seviyesinden yapılması oldu. Bir tüccar, “Bağlantının yaklaşık 

70.000-100.000 mt sıcak sac için gerçekleştiğini duyduk,” şeklinde konuştu. Buna ek olarak, 

Rus bir üreticinin Güney Amerika ve Kuzey Afrika’ya yine sıcak sac sattığı ancak herhangi 

bir detayın açıklanmadığı söyleniyor. 

Baltık bölgesinde bulunan Severstal, sıcak sac tekliflerini AB’nin güneyi için 1.100 FOB ve 

kuzeyi için 1.240$/mt FOB seviyelerinde tuttu. 
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ABD’de Sac Fiyatları Yeni Bir Rekor Gördü 

Kallanish 

ABD'li sac üreticilerinin, sıcak haddelenmiş sac fiyatının mevcut durumda 1,700$/short ton 

yeni rekor seviyesinde olduğunu doğruladıkları belirtiliyor. 

Üst düzey bir fabrika bir kaynağının, sıcak haddelenmiş sac için fabrika çıkışı 1.700$/st'nin 

yanı sıra soğuk haddelenmiş sac ve galvanizli sac için 1.950-2.000$/st seviyesinden "çoklu 

bağlantı" yapıldığını söylediği bildiriliyor. 

 

Rusya Çelik İhracatına Yönelik Vergiye Onay Verdi, Piyasa Kararın İlk 

Etkilerini Değerlendiriyor  

Steelorbis 

Rusya’nın çelik ihracatına getireceği bildirilen ihracat vergisinin Rus yetkililerce onaylandığı 

duyuruldu. 

Rusya iç piyasasında hızla artan çelik fiyatlarını kontrol altına almak amacıyla getirilen 

önlem, 1 Ağustos-31 Aralık tarihleri arasında uygulanacak. Verginin baz oranı %15 olurken, 

her ürün, metrik ton başına ABD doları cinsinden vergilendirilecek. Oran, ürün grubuna ve 

metal türüne (demir dışı metal ürünler) veya çelik ürünlerinin ne kadar işleme gerektirdiğine 

göre bu yılın ilk beş ayındaki küresel fiyat dinamikleri baz alınarak hesaplanacak. 

Sıcak haddelenmiş yassı mamuller, yarı mamuller ve inşaat demiri vergisi 115$/mt’un, 

soğuk haddelenmiş yassı mamuller ve tel vergisi 133$/mt’un, paslanmaz çelik ve ferroalyaj 

vergisi ise 150$/mt’un altına inmeyecek. Demir dışı metal ürünler segmentinde ise bakır için 

en düşük vergi oranı 1.226$/mt, nikel için 2.321$/mt ve alüminyum için ise 254$/mt olacak. 

Söz konusu vergiler, Avrasya Ekonomik Birliği (EEU) dışındaki ülkelere yapılan ihracata 

uygulanacak ve Rusya, yeniden ihracat risklerini en aza indirgemek için EEU üyeleriyle 

müzakereler yapacak. 
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Verginin uygulanacağının kesinleşmesiyle birlikte, çelik piyasası oyuncuları, kararın, fiyatlar 

ve piyasanın dengeleri üzerindeki ilk etkilerini değerlendirmeye çalışıyor. Rusya’da başlıca 

çelik mamul fiyatlarının artması beklenirken, tedarikçilerin bir kısmının kesin teklifler vermek 

yerine beklemeyi tercih edeceği düşünülüyor. SteelOrbis’in Güneydoğu Asyalı alıcılardan 

edindiği bilgilere göre, Rus kütük tedarikçileri şimdilik tüm tekliflerini geri çekti. Sıcak sac 

segmentinde ise tedarikçiler beklemede kalmayı seçse de bazıları Karadeniz çıkışlı 

fiyatların yeniden 1.000$/mt FOB seviyesini geçmesini bekliyor. 

Koruma önlemleri nedeniyle, üreticiler, sıcak sac segmentinde ihracat fiyatlarının kısa 

vadede artmasını ve yerel tekliflerin düşmesini bekliyor. Rusya’da iç piyasa doygun olduğu 

için ihracata ayrılan tonajların yeniden iç piyasaya yönlendirilmesi beklenmiyor. Ayrıca, bazı 

piyasa oyuncuları Avrasya Gümrük Birliği içinde piyasanın yeniden dengelenmesini 

bekliyor. Rus yassı mamul üreticilerinden biri SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “İç piyasa, 

Avrasya Gümrük Birliği ülkelerini de kapsıyor. Birlikteki fiyatlar muhtemelen FOB 

seviyelerinin altına inecek. Ukrayna’nın dış piyasalara yönelmesiyle Rus üreticiler birlikteki 

diğer ülkelere satış yapabilecek. Ancak, tüm tonajı iç piyasaya satmaya çalışmak işe 

yaramayacak. Böylelikle, Rusya’nın düşük tonajlı da olsa ihracat yaptığını göreceğiz,” 

sözlerine yer verdi. 

Piyasa kaynakları, kütük segmentinin kısa vadede olumlu etkileneceğini ve Rusya’nın 

küresel piyasalarda önemli bir ihracatçı olmasına bağlı olarak fiyatların ihracat vergisiyle 

destekleneceğini düşünüyor. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, özellikle çelik üreticilerinin 

hurda kullanımını ve yarı mamul ithalatını dengelemeye çalıştığı piyasalarda hurda fiyatları 

da bu durumdan olumlu etkilenebilir. 
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Avrupa Birliği Kota Detaylarını Açıkladı 

ÇİB 

Avrupa Birliği (AB) çelik ürünlerinde 2 Şubat 2019 tarihinden bu yana bir korunma önlemi 

uygulamakta ve bu önleminin uzatılmasının gerekli olup olmadığına ilişkin 26 Şubat 2021 

tarihinden bu yana bir nihai gözden geçirme soruşturması yürütmekteydi. 

AB, 11 Haziran 2021 tarihinde DTÖ’ye yaptığı bildirim ile kota uygulamasının üç yıl daha 

uzatılmasını önermişti. Şimdi ise 25 Haziran 2021 tarihli resmi gazetesi ile bu uygulamanın 

detaylarını ilan etmiştir. 

30 Haziran 2024 tarihine kadar uygulanması ön görülen kota miktarlarının her yıl %3 

oranında iyileştirilmesi bekleniyor. AB ayrıca, her sene Haziran ayına kadar yapacağı 

gözden geçirme soruşturmalarında koşulları yeniden inceleyerek bu oranı da revize 

edebilecek. 

Korunma önlemi resmi gazete ilanı için:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.225.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021

%3A225I%3ATOC  
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