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BIR: Hurdanın Çelik Üretimindeki Payı Artacak 

Steelorbis 

Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu’nun (BIR) 3 Kasım’da düzenlenen toplantısında 

katılımcılar, çelik sektörünün karbondan arındırılması ve bunun çelik geri dönüşüm sektörü 

üzerindeki etkisi hakkında yorum yaptı. 

Yönetim danışmanlığı şirketi McKinsey & Company’de Kıdemli Uzman Steven Vercammen, 

karbon salımını azaltma çabasının, hurdanın çelik üretimindeki mevcut ortalama %30’luk 

payını artırmak için büyük bir fırsat yaratacağını belirtti. 

Katma değerli hurda fiyatlarının artacağını belirten McKinsey & Company Ortağı Benedikt 

Zeumer, ise geri dönüştürülen malzemelerin karbon salımı ve enerji yoğunluğu açısından 

çok daha verimli olacağını söyledi. 

ABD merkezli Newell Geri Dönüşüm Ekipmanı Başkanı ve Çin Newell Geri Dönüşüm 

Ekipmanı Başkan Yardımcısı Scott Newell, “Çin hurda kullanım oranını artırıyor ve çelik 

üretiminde demir cevheri kullanımını azaltıyor. Birkaç yıl önce, Çin’in büyük bir hurda 

ihracatçısı ülke olarak küresel hurda fiyatlarına zarar verebileceğine dair endişeler vardı. 

Bunun tam tersi gerçekleşiyor. Çin’in daha temiz bir çevre ve daha uygun maliyetli çelik 

üretimi hedeflerine ulaşmak için demir cevheri ve kömür yerine hurda ithal etmesi 

gerekecek,” dedi. 

En son dünya çelik geri dönüşüm verilerine göre, dünya çapında her yıl yaklaşık 630 milyon 

mt hurda geri dönüştürülerek yaklaşık 950 milyon mt karbon salımı önleniyor. Bu yılın ilk altı 

ayında, Çin’in hurda tüketimi yıllık %47,1 artışla 137,95 milyon mt oldu. Bu, Çin’in son Beş 

Yıllık Planını kapsamında hurda kullanımıyla ham çelik üretiminde karbon salımını azaltma 

hedefini yansıtıyor. 

Öte yandan, bu yılın Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin hurda ithalatı yıllık %33,2 artışla 

12,87 milyon mt’a çıktı ve ülke dünyanın en büyük hurda ithalatçısı oldu. AB, söz konusu 

dönemde sevkiyatlarını %49,3 artışla 11,24 milyon mt’a yükselterek dünyanın en büyük 

hurda ihracatçısı konumunu korudu. 
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SA Recycling’den George Adams, devam eden lojistik gecikmeler ve istikrarlı yeni çelik 

talebi nedeniyle ABD hurda piyasasında fiyatların, özellikle değirmen hurdası için, bu yılın 

sonuna kadar hafif yukarı yönlü olmak üzere sabit kalabileceğini belirtti. 

 

Demir Cevheri Fiyatı, Negatif Talep Beklentileri Üzerine 1.5 Yılın En 

Düşük Seviyesine Geriledi  

Metal Expert 

Demir cevheri fiyatının, hem hammadde hem de çelik segmentlerine yönelik negatif talep 

tahminleriyle birlikte son 1.5 yılın en düşük seviyesine gerilediği bildiriliyor. 

Avustralya çıkışlı % 62 tenörlü toz cevher fiyatının, 2.3 $/ton azalışla cfr 89.45 $/tona 

düşerek, 8 Mayıs 2020 tarihinden bu yana ilk kez cfr 90 $/ton seviyesinin altını gördüğü 

kaydediliyor. DCE’de Ocak ayı kontratlarının, son üç yılın en düşük seviyesi olan 83.9 

$/tona indiği belirtiliyor. 

 

Türkiye’nin Boyuna Kaynaklı Çelik Boru ve Profil İhracatı Ocak-Eylül 

Döneminde %19,2 Arttı  

SteelOrbis 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Eylül ayında 

Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %20,3 ve yıllık %2,6 artışla 

189.394 oldu. Bu ihracatın değeri ise Ağustos ayına kıyasla %23 ve yıllık bazda %96,9 

artışla 213,8 milyon $ seviyesinde kaydedildi. 
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Ocak-Eylül döneminde, Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %19,2 

artarak 1,22 milyon mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %84,7 artarak 1,14 milyar $ 

seviyesinde kaydedildi. 

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı 

yaptığı ülke 233.522 mt ile yıllık %13,3 artış kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı 177.006 

mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden İngiltere ve 115.777 mt ithalat yapan Irak 

takip etti. 

Türkiye'nin bu yılın ilk dokuz ayında en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı 

yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır: 
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Türkiye Sıcak Sac Piyasasının Görünümü Artan İthalat Rekabeti 

Nedeniyle Karmaşık 

Steelorbis 

Türkiye piyasasına düzenli olmayan pazarlardan gelen agresif sıcak sac teklifleri fiyatları 

aşağı çekti. Yine de yerel ve BDT’li tedarikçiler şimdilik ciddi indirim yapmaya yanaşmıyor 

ve satışlarını neredeyse tamamladıkları için biraz beklemeyi tercih ediyor. Piyasa 

kaynaklarına göre, Çin çıkışlı sıcak sac kargoları Türkiye’ye son zamanlarda 840-855$/mt 

CFR bandından satıldı. İki kargonun satışının tamamlandığı konuşuluyor ama alıcılardan 

biri bağlantıyı reddediyor. Satışların Şubat sevkiyatlı olduğu söyleniyor. Bu yüzden piyasa 

oyuncuları, şu an bu kadar uzun bir teslim süresiyle spot alım yapmak riskli olduğu için, 

bağlantının vadeli piyasada yapıldığı konusunda hemfikir. 

Ayrıca, Ekim ayı sonunda, Brezilya çıkışlı iki sıcak sac kargosu her biri 30.000 mt olmak 

üzere Türkiye’ye 890-895$/mt CFR aralığından satıldı. 

Çoğu piyasa oyuncusu Çin’den Türkiye’ye yapılan satışların düzenli hale gelmesini 

beklemese de, beklentiler yine de zayıfladı, bu da BDT çıkışlı teklifleri etkiledi. Ukrayna’dan 

yapılan son bağlantılar rulo ağırlığına bağlı olarak 860-870$/mt CFR aralığından 

gerçekleşirken, Rus satıcılar 900-910$/mt CFR seviyesinden sınırlı tonajda satış yaptı. 

Türkiye’de yerel sıcak sac fiyatları çok değişmedi, gerçekçi fiyat seviyesi ise 915-925$/mt 

fabrika çıkışında yer alırken, resmi teklifler geçtiğimiz haftaya benzer şekilde 930-940$/mt 

fabrika çıkışı aralığına kadar çıkıyor. 

 

AB Yerel Sıcak Sac Piyasasında Beklentiler Toparlandı 

Steelorbis 

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, AB sıcak sac piyasasına ilişkin beklentiler toparlandı 

ve yerel fiyatlar hafifçe artış gösterdi. İtalya spot piyasasında kabul görebilir fiyat seviyesi, 

geçtiğimiz hafta kaydedilen 870-900€/mt aralığına kıyasla 870-950€/mt fabrika çıkışı, Kuzey 
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Avrupa spot piyasasında kabul görebilir fiyat seviyesi ise, geçtiğimiz hafta kaydedilen 990-

1.030€/mt aralığına kıyasla 1.000-1.050€/mt fabrika çıkışı aralıklarında yer almaya başladı. 

Distribütörlerin stok alımları yapması sonucunda talebin toparlanmasına bağlı olarak fiyatlar 

artsa da stok alım faaliyetleri genel olarak sınırlı seyretmeye devam etti. ABD’nin, AB’den 

ithal çeliğe uyguladığı 232. Madde vergilerini, vergiye tabi kota sistemiyle değiştirme kararı 

almasına bağlı olarak piyasadaki beklentiler olumlu oldu. Avrupalı üreticilerin, ilerleyen 

zamanlarda ABD’ye yassı mamul ihracatı yapabilmesi ve bu sayede, yerel arzın azalıp iç 

piyasadaki fiyatları desteklemesi bekleniyor. 

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, küresel çelik üreticisi ArcelorMittal, 

Avrupa’da, sıcak saca yönelik uzun vadeli tedarik sözleşmelerini 1.080€/mt ve galvanizli 

saca yönelik uzun vadeli tedarik sözleşmelerini 1.220€/mt seviyelerinden yapmayı 

planladığını açıklamıştı. Şirket tarafından açıklanan fiyatların, spot piyasadaki fiyatlara 

kıyasla daha yüksek olduğu gözlendi. Ancak, piyasa kaynakları, SteelOrbis’e yaptıkları 

açıklamada, bir İtalyan üreticinin, Avrupalı otomobil üreticilerinden biriyle sıcak sac, soğuk 

sac ve galvanizli saca yönelik uzun vadeli tedarik sözleşmelerini sırasıyla 1.060€/mt, 

1.120€/mt ve 1.160€//mt seviyelerinden yaptığını bildirdi. 

Spot piyasada, satışlar genel olarak zayıf seyretse de piyasa oyuncuları, stok 

yenilemelerine bağlı olarak önümüzdeki haftalarda, talebin toparlanmaya devam edeceğini; 

bu durumun, üretim ve lojistik maliyetlerindeki artışla birlikte fiyatları desteklemesinin 

beklendiğini belirtti. Küresel yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle yalnızca otomotiv 

sektöründen gelen talebin azalacağı ancak üreticilerin, önümüzdeki aylarda, ABD’ye 

yapacağı ihracatla bu durumu telafi etmeyi umduğu öğrenildi.İthalat piyasasında, Türkiye 

dahil olmak üzere farklı menşeli sıcak sac için genel fiyat aralığı, Ekim ayının sonunda 

kaydedilen 800-840€/mt CFR Güney Avrupa aralığına kıyasla vergiler dahil 850-900€/mt 

aralığına yükseldi. Ancak, alıcıların çoğu, uzun teslimat süreleri ve AB ithalat kotasının 

aşılması halinde ödenmesi gereken vergiler nedeniyle ithal alımlar konusunda halen istekli 

değil. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Rus üretici Severstal, Kuzey 
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Avrupa’ya yaptığı büyük rulo bağlantılarını 980-1.000$/mt FOB aralığından 

gerçekleştirebilmişti. 

 

Küresel Piyasa Çin’in Sıcak Sac İhracatını İzliyor, Fiyatlar Daha da 

Düşebilir 

Steelorbis 

Çin çıkışlı sıcak sac teklifleri geçtiğimiz haftanın sonunda düştü, üreticiler o zamandan beri 

tekliflerini yatay tutmaya çalışsa da, iç piyasada düşüşler devam etti ve ihracat segmenti 

görünümü de aşağı yönlü oldu. 

Başlıca Çinli üreticilerin dış piyasalara verdiği bor ilaveli SS400 sıcak sac teklifleri Ocak 

sevkiyatlı olmak üzere 840-860$/mt FOB aralığında yer alıyor, ortalama fiyat ise 2 Kasım’a 

oranla 20$/mt düşüşle 850$/mt FOB seviyesine geriledi. Ancak fiyat aralığı, 4-5 Kasım’da 

kaydedilene oranla değişmedi. Üreticilerin en düşük teklifleri 820-830$/mt FOB aralığında 

yer alıyor. 

SteelOrbis’in görüştüğü uluslararası bir tüccar, “Özellikle üreticiler tarafından yapılan sıcak 

sac ihracatı durgun,” şeklinde konuştu. Bu durum, öncelikle fiyatlardaki hızlı düşüş ve aşağı 

yönlü hareket eden piyasada temkinli davranan alıcılara bağlanırken, diğer bir yandan da 

çoğu bağlantının Ocak ayından sonra sevk edilmek üzere tüccarların pozisyon kargoları için 

yapıldığı duyuluyor. Bu satışlarda fiyatların çok daha düşük olduğu da bildiriliyor. 

Örneğin, tüccarların Şubat ve sonrası sevkiyatlı olmak üzere SS400 sıcak sac için bağlantı 

fiyatı seviyesinin 790-805$/mt FOB olduğu duyuldu. Bazı durumlarda ise, tüccarlar daha 

düşük seviyeleri bile düşünebiliyor. Vietnam’da SS400 sıcak sac Şubat sonrası sevkiyatlı 

olmak üzere 810$/mt CFR’dan satıldığı söylentisi mevcut. 

Çin’de küçük üreticiler ve tüccarlardan SAE1006 kalite sıcak sac için verilen tekliflerde 

kabul görebilir fiyat seviyesi 800-805$/mt FOB aralığında duyuldu ve bu fiyattan bağlantı 

gerçekleştirildi. 
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Türkiye’ye her biri 30.000 mt’luk iki adet sıcak sac bağlantısının Şubat ayında veya 

sonrasında sevk edilmek üzere 840-855$/mt CFR aralığından gerçekleştirildiğine yönelik 

söylentiler var. Müşteriler bağlantıyı teyit etmedi, ancak bu bağlantılar piyasada aktif olarak 

konuşuluyor. Önde gelen tüccarlardan biri, bu bağlantının tüccarlar tarafından pozisyon 

kargoları için gerçekleştirildiğini ve olası zararları dengelemek için vadeli işlemler 

borsasındaki riskleri sınırlayacağını söyledi. 

Vietnam’da en son Çin çıkışlı bor ilaveli SS400 ve SAE1006 kalite sıcak sac satışları 

850$/mt CFR seviyesinden gerçekleşti. Bu fiyat, düşük navlun oranlarıyla 800$/mt FOB 

seviyesinin hafifçe üzerine karşılık geliyor. 

Söz konusu haftada, Çin yerel piyasasında sıcak sac fiyatları talebin durgun olması ve 

vadeli çelik fiyatlarında gözlenen sürekli düşüş sonucu sertçe geriledi. Öte yandan, piyasa 

oyuncularının vadeli sıcak sac fiyatlarına yönelik beklentileri de çoğunlukla aşağı yönlüydü. 

Önümüzdeki hafta Çin’de yerel sıcak sac fiyatlarının kısıtlı bir aralıkta dalgalı seyretmesi 

bekleniyor. 

Şu anda Çin’de yerel sıcak sac fiyatları 4.920-5.010 RMB/mt (770-784$/mt) depo çıkışı 

aralığında yer alıyor. SteelOrbis verilerine göre, ortalama fiyat seviyesi ise 2 Kasım tarihine 

göre 90 RMB/mt (14,1$/mt) düştü. Düne kıyasla ise ortalama sıcak sac fiyatları 55 RMB/mt 

(8,8$/mt) daha düşük. 

Bugün itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda vadeli sıcak sac fiyatları, 2 Kasım 

tarihine kıyasla 99 RMB/mt (15,5$/mt) veya %2,15 düşerek 4.502 RMB/mt (704,5$/mt) 

seviyesinde yer almaya başladı. 

1$ = 6,3903 RMB 
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ICRA: Evergrande Krizinin Yarattığı Finansal Baskı Çelik Fiyatlarının 

Artış Trendini Sınırlayabilir  

Steelorbis 

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu ICRA, Çinli emlak devi Evergrande 

krizinin yarattığı finansal baskının, çelik fiyatlarının yukarı yönlü hareket süresini kısaltma 

ihtimali bulunduğunu bildirdi. 

ICRA tarafından yayımlanan raporda, “Çin gayrimenkul sektörünün, küresel çelik talebinin 

yaklaşık %15’ini oluşturduğu göz önünde bulundurulduğunda, Evergrande krizi, çelik 

fiyatlarının yukarı yönlü hareket süresini kısaltabilir,” açıklamasını yaptı. 

Çin’in gayrimenkule dayalı büyüme modelinden uzaklaştığı yeni düzenlemelerin, çelik 

sektörünü uzun süre olumsuz etkileyebileceği söyleniyor. 

Evergrande, Eylül ayının başında, kredi borcunun geri ödemesinin uzatılması talebinde 

bulunmuştu. Ardından, şirketin, iki bankaya olan kredi borcu sebebiyle faiz ödemelerini 

askıya alacağı belirtilmişti. 

Çin iç piyasasında talebin tamamen durmasıyla birlikte, ülkenin çelik ihracatının gittikçe 

arttığı gözleniyor. Söz konusu durum, ihracat piyasalarında, Çin ile Hindistan arasındaki 

rekabetin, ilerleyen zamanlarda kızışabileceğini ortaya koyuyor. Hindistan, Çin’de çelik 

tüketimi yapan başlıca sektörlerden gelen güçlü talep doğrultusunda ülkenin en büyük 

ithalatçısı konumunda bulunuyordu. 

Aynı raporda, “Çin’in çelik ihracatının, bu yılın ilk yarısında yıllık %31,3 artış göstermesi, 

ilerleyen zamanlarda, ihracat piyasalarında, Hindistan ile Çin arasındaki rekabetin 

kızışabileceğini gösteriyor,” sözlerine yer verildi. 

 

 


