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Türkiye Kaynaklı Boru Piyasasında Fiyatlar Daha da Yükseldi 

Steelorbis         

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Türkiye kaynaklı boru piyasasında talep biraz 

toparlandı ve fiyatlar yükseldi. Alıcılar stoklarını yenilemeye başladı ve fiyatların hafta 

boyunca kademeli bir artış kaydettiği gözlendi. Yine de, alıcıların halen TL/dolar kuru 

konusunda temkinli olmaları ve finansal sınırları sebebiyle talep tamamen toparlanmadı. 

Diğer yandan ülkede sıcak sac fiyatlarının yukarı yönlü bir seyir izlemesi boru fiyatlarını 

desteklemeye devam etti. Bunun sonucunda, Türkiye’de yerel kaynaklı boru fiyatları 

geçtiğimiz haftaya kıyasla 50$/mt artarak Mayıs ve Haziran üretimi için 930-950$/mt fabrika 

çıkışı aralığında yer almaya başladı. Büyük üreticiler genel olarak Haziran üretimi için teklif 

veriyor, fakat orta ölçekli üreticilerden hala Mayıs üretimi için teklif bulmak da mümkün. 

SteelOrbis’e bilgi veren bir üretici, “Alıcılar tedirgin, biz de öyleyiz. Ülkedeki belirsiz finansal 

görünüm sebebiyle fiyatlarımızı sertçe yükseltmedik. Sert artışlar yerine, talep geldikten 

sonra fiyatlarımızı yükselttik. Bu politikaya devam etmeyi düşünüyoruz, fakat hammadde 

fiyatları da her gün yükseldiği için fiyat artışına gitmek zorundayız,” dedi. 

İhracat tarafına bakıldığında, fiyatlar 50$/mt 920-940$/mt FOB aralığına yükseldi ve talep iyi 

seviyelerde yer almayı sürdürdü. Yabancı alıcılar Paskalya tatili sonrasında hızlı bir şekilde 

fiyat sorgularına başladı. Talebin hava koşullarının iyileşmesiyle daha da artması 

bekleniyor, fakat Avrupa kotaları yine de talebi kısıtlamaya devam edecek. 

** 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. 
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Türkiye Spot Piyasasında Yassı Mamul Fiyatları Üreticilerin Fiyat 

Artışıyla Birlikte Yükseldi 

Steelorbis 

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Türkiye yassı mamul piyasasındaki zayıf talebe 

rağmen, spot fiyatlar artmaya devam etti. Talep, ülkedeki olumsuz ekonomik görünüm ve 

döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle yine iyileşemedi. Ancak üreticiler fiyatlarını 

artırmaya devam etti ve ithal teklifler de yükseldi. 

SteelOrbis’e konuşan bir tüccar, “Başka bir seçeneğimiz veya daha ucuz bir alternatifimiz 

yok. Stoklarımızı yenilemek istiyorsak fiyatlarımızı artırmak zorundayız. Neyse ki spot 

piyasadaki stok seviyeleri hala düşük ve birçok tüccar, yüksek fiyatlar ve döviz kuru 

nedeniyle Haziran-Temmuz üretimli siparişler vermedi. Bu da Haziran ile Temmuz ve hatta 

Ağustos ayında stok seviyesinin sınırlı olabileceği anlamına geliyor. Çoğu piyasa oyuncusu 

mevcut fiyatların kabul göremez olduğunu düşünüyor ancak fiyatlar artmaya devam ediyor,” 

ifadelerini kullandı. 

Yerel tüketiciler ve özellikle son kullanıcılar, ülkede Covid-19 salgınının kötüye gitmesi ve 

talebe yönelik belirsizlik nedeniyle alımlarında dikkatli olmayı amaçlıyor. SteelOrbis’e 

konuşan başka bir tüccar ise, “Tüccarlar da tüketiciler gibi dikkatli olmalı, çünkü biz bu rekor 

fiyattaki ürünleri alırsak ve son kullanıcılar almazsa, kimse bu stokların maliyetini 

karşılayamaz. Bu yüzden çoğumuz Haziran ve Temmuz üretimli siparişler vermedik,” 

ifadelerine yer verdi. 

Spot piyasada sıcak ve soğuk sac fiyatları haftalık 20$/mt artarken, asitli sac fiyatları 

değişmedi. 

 

Ereğli Gebze
2-12 mm sıcak sac 1.000-1.020 1.010-1.030

1,5 mm sıcak sac 1.030-1.060 1.040-1.070

3-12 mm asitlenmiş sıcak sac 1.100-1.120 1.110-1.130

0,6 mm soğuk sac 1.350-1.360 1.350-1.370

0,7-2 mm soğuk sac 1.320-1.330 1.320-1.340

Ürün
Fiyat ($/mt)
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Türkiye’nin Sıcak Rulo İhracatı Ocak-Şubat Döneminde %64,9 Düştü 

Steelorbis 

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

Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ihracatı, aylık %45,8 ve yıllık %71,9 düşüşle 58.999 mt 

oldu. Bu ihracatın değeri Ocak ayına kıyasla %34,5 ve yıllık bazda %60,5 düşüşle 38,64 

milyon $ seviyesinde kaydedildi. 

 

Ocak-Şubat döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo ihracatı yıllık %64,9 düşerek 167.845 mt, bu 

ihracatın değeri ise yıllık bazda %54,5 düşerek 97,64 milyon $ seviyesinde kaydedildi. 

Bu yılın ilk iki ayında, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülke, yıllık 

%844,43 artışla 26.463 mt alım yapan Tunus oldu. Tunus’u Türkiye’den 25.261 mt sıcak 

haddelenmiş rulo ithal eden İtalya takip etti. 

 



 
 

 

 
  
 6 

Türkiye'nin bu yılın ilk iki ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı başlıca 

ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır: 

Ülke Miktar(mt)           

  
Ocak-Şubat 

2021 
Ocak-Şubat 

2020 
Yıllık 

değişim (%) 
Şub.21 Şub.20 

Yıllık 
değişim (%) 

Tunus 26.463 2.802 844,43 21.310 - - 

İtalya 25.261 219.336 -88,48 4.806 74.778 -93,57 

İspanya 23.783 72.450 -67,17 4.192 58.894 -92,88 

Güney 
Afrika 

20.114 - - - - - 

Pakistan 18.068 - - - - - 

Cezayir 17.739 8.269 114,52 14.885 - - 

Bulgaristan 11.755 15.945 -26,28 - 608 - 

Yunanistan 9.786 13.194 -25,83 6.642 3.858 72,16 

Arnavutluk 4.386 6.951 -36,9 4.386 4.221 3,91 

Irak 3.347 6.837 -51,05 699 3.492 -79,98 

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ihracatı yaptığı ülkelerin 

dağılımı şu şekildedir: 
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Türkiye’nin Sıcak Rulo İthalatı Ocak-Şubat Döneminde %5,6 Düştü 

Steelorbis 

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

Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yıllık %4,1 ve Ocak ayına göre ise %11,3 

düşüşle 318.101 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %23,6 artış ve aylık %9,4 düşüşle 

179,89 milyon $ seviyesinde kaydedildi. 

 

 

Öte yandan, bu yılın Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo ithalatı 

2020 yılının aynı dönemine kıyasla %5,6 düşerek 676.784 mt seviyesinde kaydedildi. Bu 

ithalatın değeri ise yıllık %21,3 artışla 378,35 milyon $ oldu. 

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo alımı yaptığı ülke yıllık 

%16,84 artışla 290.565 mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya'yı Türkiye'ye 212.263 mt sıcak 

haddelenmiş rulo ihraç eden Ukrayna takip etti. 
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Türkiye'nin Ocak-Şubat döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı başlıca 

ülkeler şunlardır: 

Ülke Miktar (mt)           

  
Ocak-Şubat 

2021 
Ocak-Şubat 

2020 
Yıllık 

değişim (%) 
Şub.21 Şub.20 

Yıllık 
değişim (%) 

Rusya 290.565 248.691 16,84 156.427 124.819 25,32 

Ukrayna 212.263 125.323 69,37 90.013 78.761 14,29 

Japonya 82.212 39.963 105,72 29.220 20.006 46,06 

Fransa 53.692 72.157 -25,59 24.067 33.151 -27,4 

Belçika 12.591 23.179 -45,68 6.216 4.312 44,16 

Yunanistan 6.553 - - 3.417 - - 

Güney Kore 4.592 27.039 -83,02 - 24.789 - 

Hollanda 4.117 78.033 -94,72 2.567 1.090 135,5 

Romanya 3.713 18.038 -79,42 3.023 5.837 -48,21 

İspanya 2.656 4.585 -42,07 1.379 1.777 -22,4 

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok sıcak haddelenmiş rulo ithalatı yaptığı ülkelerin 

dağılımı şu şekildedir: 

 

 

 



 
 

 

 
  
 9 

AB’deki Sıcak Sac Arzı Sıkıntısı Fiyatları Artırmaya Devam Ediyor 

Steelorbis 

Geçtiğimiz hafta AB piyasasında sıcak sac fiyatları, iyi talep ve devam eden arz sıkıntısı 

nedeniyle 870-900€/mt fabrika çıkışı aralığından 890-910€/mt fabrika çıkışı bandına 

yükseldi. Yerel piyasada fiyatların yakında ArcelorMittal’in son hedef fiyatı olan 920€/mt 

seviyesine ulaşması bekleniyor. Yerel çelik üreticilerinin üçüncü çeyreğin sonu ve daha 

sonrası için teklif vermesiyle teslimat süreleri uzadı. Birçok üretici de arz sıkıntısı ve 

fiyatların daha da artmasını beklediklerinden teklif vermiyor.  

Öte yandan, alıcıların stok seviyeleri genel olarak düşük. Daha önce de bildirildiği üzere, 

mevcut durumun kısa vadede değişmesi beklenmiyor. Liberty Steel ve ArcelorMittal Italia ile 

ilgili belirsizlikler de Avrupa genelinde arz sıkıntısının artacağına dair endişeleri artırıyor. AB 

piyasasındaki arz sıkıntısı, son zamanlarda ithalatı teşvik etti, ancak ithal fiyatlar yerel 

fiyatlara paralel olsa da, başta Hindistan olmak üzere bazı ülkeler üç aylık kotalarını tüketti. 

Kaynaklara göre, AB’nin güneyine verilen ithal sıcak sac fiyatları çoğunlukla 880-910€/mt 

CFR aralığında yer alıyor. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Avrupa Komisyonu, 

Türkiye çıkışlı sıcak saca yönelik telafi edici vergi soruşturmasını sonlandırdı. Bazı 

kaynaklar, komisyonun bu yıl Haziran ayının sonunda sona erecek olan koruma 

önlemlerinin süresini uzatmayacağına inanıyor.  

 

ABD Sac Fiyatları Bir Başka Rekor Kırdı 

Kallanish 

ABD sac fiyatlarının, tedarik sıkışıklığı, güçlü talep ve ithalat baskısının olmaması nedeniyle 

yükselmeye devam ettiği.  

Pazartesi günü sıcak haddelenmiş sac değerlendirmesinin fabrika çıkışı 1.350-1.400 

$/short tına yükseltirken, soğuk haddelenmiş ürünün de 1.550-1.600 $/st seviyesine çıktığı 

ifade ediliyor. Tüm fiyatlar fabrika teslimi, yerli fabrika fiyatlarıdır. 
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Çin Sıcak Sac İhracatında ve Türkiye Pazarına Satışlarında Beklenenin 

Aksine Aktif 

Steelorbis 

Son zamanlarda Çin’in sıcak sac ihracatında sessiz olmasına ve ihracat vergisi iadesindeki 

durumun belirsizliğini korumasından dolayı bunun bir süre devam etmesinin beklemesine 

rağmen, tedarikçiler son günlerde Çin çıkışlı sıcak sac alımlarının aktif olduğunu belirtti. 

Piyasa kaynaklarına göre, Türkiye’de bir tüccar yaklaşık 15.000-20.000 -mt Çin çıkışlı sıcak 

sac satışını, Haziran sevkiyatlı olmak üzere, 965$/mt CFR seviyesinden gerçekleştirdi. Bazı 

haddeciler ve boru üreticileri de 970$/mt CFR seviyesinden teklif aldıklarını belirtti, fakat 

vergi iadesi konusu belli olmadığı için alımlarında beklemeyi tercih ediyorlar. SteelOrbis’e 

bilgi veren bir tüccar, “Bugün herkes sanki ihracat vergisi iadesi %13’ten sıfıra indirilmiş gibi 

hareket ediyor, fakat resmi bir açıklama yok. Muhtemelen böyle olacak, ama beklendiği gibi 

olmazsa herkes zor durumda kalacak,” dedi. 

Çin’in Türkiye pazarında tekrar aktif olması şimdilik başka tedarikçilerin satış tonajları 

açısından büyük bir rahatsızlık vermese de, Çinli üreticilerin BDT’li çelik üreticilerinin 

elinden biraz pay kapabilecekleri düşünülüyor. BDT’den Türkiye’ye verilen sıcak sac 

teklifleri 960-970$/mt CFR aralığında ve bazı durumlarda bunun üzerine çıkıyor. Türkiye’de 

yerel sıcak sac fiyatları ise hala yaklaşık ortalama 1.000$/mt fabrika çıkışı seviyesinde yer 

alıyor.   
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Rusya Çıkışlı Sıcak Sac Fiyatları Arttı, Yerel Teklifler de Yükseldi 

Steelorbis 

Ticari koşullar, Rus yassı mamul üreticileri için ihracat açısından olumlu kalarak, üreticilerin 

teklif ve satış fiyatlarını daha fazla artırmasına imkan sağladı. Söz konusu üreticilere 

başlıca destek, bu hafta yerel arz miktarının yerel fiyatları yeniden artırdığı Avrupa ve 

Türkiye pazarlarından geliyor. Rus üreticiler, ihracat pazarındaki olumlu durumu yerel 

fiyatlarını artırmak için kullanıyor. 

Rusya merkezli Severstal, karşı tekliflerin ve satış fiyatlarının her gün artmasıyla birlikte 

Avrupa’dan gelen talepten memnun. Tedarikçi, satışlarında acele etmeyerek küçük tonajlı 

satışlar yapmayı tercih ediyor. Geçen hafta, satış fiyatlarının 970-975$/mt FOB Baltık 

Denizi aralığında yer almasının ardından, 10.000 mt’luk bir satış 1.000-1.030$/mt FOB 

aralığından gerçekleşmişti. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, en son yapılan küçük tonajlı 

satışlar ise 1.045$/mt FOB seviyesinden yapıldı. Üretici Haziran üretimli satışlar 

gerçekleştiriyor. Severstal’ın satış görünümü, özellikle Avrupa’da ArcelorMittal’in fiyatlarını 

yakın zaman önce artırmasının ardından olumlu oldu. 

Rusya merkezli diğer sıcak sac üreticileri de başta Türkiye pazarındaki olmak üzere, olumlu 

piyasa koşullarının desteğiyle ihracat fiyatlarını artırdı. MMK Haziran üretimli olmak üzere 

960$/mt CFR Türkiye seviyesinden teklif verirken, üreticinin önceki teklifleri 945-950$/mt 

CFR aralığında yer alıyordu. NLMK ise tekliflerini yaklaşık 30-35$/mt artırarak 960-970$/mt 

CFR aralığına yükseltti. Buna ek olarak, piyasa kaynaklarına göre, üretici halihazırda 960-

965$/mt CFR aralığından satış gerçekleştirdi. Rusya’dan Türkiye’ye navlun ücreti ortalama 

25$/mt seviyesinde yer alıyor. 

İhracat fiyatlarının artması, talebin dönemsel olarak iyileşmesi ve düşük stok seviyeleri, 

Rusya’da yerel yassı mamul fiyatlarının yükselmesine yol açtı. MMK sac fiyatlarını bu 

haftanın başından beri artırırken, Severstal soğuk haddelenmiş ürün fiyatlarını artırdığını ve 

sıcak haddelenmiş ürünler için de önümüzdeki hafta yeni teklifler vermeyi planladığını 

açıkladı. 
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Mayıs üretimi fiyatları, CPT 

      Fiyat değişimi (06.04.2021) 

Sıcak sac RUB/mt $/mt RUB/mt $/mt 

MMK 83.000 896 +3.000 +24 

Severstal 80.000 864 0 -8 

Soğuk sac         

MMK 98.000 1,058 +8.000 +76 

Severstal 100.000 1.080 +5.000 +44 

RUB bazındaki fiyatlarda %20 KDV dahilken, ABD doları bazındaki fiyatlarda KDV hariçtir. 

1$ = 77,19 RUB 

 

Türkiye, AB Çıkışlı Sıcak Saca Yönelik Telafi Edici Vergi Soruşturması 

Hazırlıklarını Askıya Aldı 

Steelorbis 

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’ne (TÇÜD) göre, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’den ithal 

alaşımlı ve alaşımsız sıcak saca uygulanan telafi edici vergi soruşturmasını 

sonlandırmasının ardından, Türkiye’nin AB’den ithal sıcak saca uygulanan telafi edici vergi 

soruşturmasına yönelik hazırlık çalışmaları askıya alındı. 

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Avrupa Çelik Üreticileri Birliği’nin (EUROFER) başvurusu 

üzerine AB tarafından geçtiğimiz yıl Haziran ayında başlatılan söz konusu soruşturma, EUROFER’in 

24 Mart tarihinde başvurusunu geri çekmesiyle sonlandırılmıştı.    

Türkiye’nin başlıca pazarlarından biri olan AB’ye gerçekleştirdiği çelik ihracatı, koruma önlemleri 

nedeniyle yılın ilk iki ayında %20,2 düştü. 
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TÇÜD, Türk çelik sektörünün, AB ile imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması ve Serbest 

Ticaret Anlaşması’nda hedeflenen Serbest Ticaret Bölgesi’nin yürürlüğe girmesi için her 

türlü iş birliğine hazır olduğunu belirtirken, AB’nin Türkiye çıkışlı sıcak saca yönelik 

yürüttüğü antidamping soruşturması kapsamında uygulanan geçici vergilerin kaldırılması ve 

30 Haziran tarihinde son erecek olan koruma önlemlerinin süresinin uzatılmaması 

gerektiğini ifade etti. 

 

Arcelormittal, Sac Fiyatlarını Tekrar 20-50 €/Ton Yükseltti 

Metal Expert 

ArcelorMittal’in, Avrupa'da sac fiyatlarını yeniden yükselttiği ve bu yükselişin, diğer çelik 

üreticilerinin de aynı şekilde hareket edeceği göz önünde bulundurulduğunda AB genelinde 

yeni bir artış dalgasına yol açacağı ifade ediliyor. 

ArcelorMittal’in yeni hedeflerinin, ürüne bağlı olarak iki hafta içinde 20-50 €/ton artışla, HRC 

için alıcıya teslim 920 €/ton ve CRC ve HDG için 1.070 €/ton teslimat olarak belirlendiği; 

yeni fiyatların 3. çeyrek teslimatı için geçerli olduğu bildiriliyor. Üreticinin, son derece sınırlı 

yurt içi ve ithalat seçenekleri nedeniyle, Avrupa'daki olağanüstü seviyedeki sac talebinden 

yararlandığı belirtiliyor. 

ArcelorMittal ve diğer AB yassı çelik üreticilerinin, yaz tatilinin ardından AB çelik sektörünün 

yeniden başlamasından bu yana yedi aydır üst üste fiyatlarını yükselttiği ve Mart ayında, 

ArcelorMittal’in sadece yükseliş açıklamakla kalmadığı, aynı zamanda arka arkaya üç fiyat 

artışı ile fiyatlarını toplamda yaklaşık 150 €/ton yükselttiği kaydediliyor. 
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Çin HRC Piyasasında Yükseliş Trendi Hız Kazandı, Ticaret Daha Aktif 

Metal Expert 

Çinli sıcak rulo tedarikçilerinin hafta boyunca ihracat tekliflerini tekrar artırdıkları; 

ihracatçılar, sıcak sac için ihracat vergi iadesinin olası iptali konusunda tetikte olsa da, Çin 

HRC ihracatının bu hafta hafif toparlandığı belirtiliyor. 

Çin'in HRC (SS400, 3-12 mm) ihraç fiyatlarının haftalık 15-70 $/ton artışla fob 780-920 

$/ton seviyesinde yer aldığı; tekliflerdeki böylesine büyük farkın, çelik üreticilerinin farklı 

vergi iadesi risk politikaları ile açıklandığı ifade ediliyor. 

 

CISA Üreticilerinin Günlük Ham Çelik Üretimi Nisan Başında Arttı, Stoklar 

Yükseldi  

Steelorbis 

Çin Demir Çelik Birliği, bu yılın Nisan ayı başında (1-10 Nisan), Çin’de CISA üyesi olan tüm 

büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin Mart ayının 

sonuna (21-31 Mart) kıyasla %2,88 artış göstererek 2,27 milyon mt seviyesinde 

kaydedildiğini açıkladı. 

Bu yılın Mart ayı sonunda, Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik 

işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Mart ayının ortasına (11-20 Mart) kıyasla 

%0,16 düşerek 2,21 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti. 

Söz konusu dönemde, Çin çelik piyasasında stok seviyeleri yükseldi. 10 Nisan itibarıyla, 

Çin’deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 31 Mart’a kıyasla 788.900 mt 

veya %5,36 artış kaydederek 15,50 milyon mt seviyesinde yer aldı. 

SteelOrbis’in verilerine göre, 9 Nisan itibarıyla Çin piyasasındaki ortalama inşaat demiri 

fiyatı 31 Mart’a kıyasla 233 RMB/mt (36$/mt) artış göstererek 5.130 RMB/mt (785$/mt) 

depo çıkışı seviyesinde kaydedildi. 1$ = 6,5362 RMB 
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ABD, İthal Çeliğe Kapıyı Açmak Zorunda Kalabilir 

Dünya 

Küresel emtia piyasalarının beklediği Başkan Joe Biden’ın altyapı paketi temel metaller ve 

elektrikli araç üretiminde kullanılan batarya metalleri için fiyat artışı beklentilerini güçlendirdi. 

Altyapıya yönelik harcama planı; yol, köprü, liman, elektrikli araç şarj istasyonları ve elektrik 

şebekesinin iyileştirilmesi gibi yatırımların yanı sıra temiz enerji ve 5G yatırımlarını da 

içeriyor. Paket özellikle Amerikan çelik şirketlerini çok mutlu etti. Çünkü Biden bu projelerde 

‘yerli ürün’ kullanma taahhüdü verdi. Ancak araştırmalar, yerli üretimin yeterli olmayacağını 

ve ABD’nin ithal çeliğe kapıyı daha fazla açmak zorunda kalabileceğini gösteriyor. 

ABD çeliğinin fiyatı 1.350 dolar/ton 

ABD Başkanı Joe Biden'ın otoyollara, yollara ve köprülere 620 milyar dolar harcama 

planından muhtemelen en büyük çelik üreticileri yararlanacak. Ama sanıldığı gibi sadece 

ABD’li üreticiler değil. Amerikan çeliği, pandemi döneminde üretimde yaşanan sıkıntılar ve 

talebin güçlenmesinin etkisiyle pahalanmaya devam ediyor. Bu yılın başlarında 1000 dolar 

seviyesini aşan sıcak haddelenmiş rulo (HRC) fiyatı şu sıralar 1.350 dolar/ton ile yılın en 

yüksek seviyelerinden satılıyor. Kallanish Commodities'in tahminlerine göre Amerikan çeliği 

şu an birçok ülkenin çeliğine göre ton başına 300 dolar daha primli satılıyor. Altyapı projeleri 

start alıp ülkede çelik talebi artıp, Amerikan çeliği ve dünya çeliği arasındaki fiyat farkı 

açıldıkça ithal çeliğin Amerikan piyasasında şansının artmaya başlayacağı belirtiliyor. 

Şirketlerin yeterli büyüme planı yok 

Çünkü Biden’ın planına karşın Amerikan şirketleri istihdamlarını artırmak ve üretimlerini 

büyütmek konusunda çok verimli planlar ortaya koymuş değiller. Örneğin US Steel, salgının 

en yoğun olduğu dönemde atıl durumda kalan fırınlarını devreye sokma ya da harcama 

paketini uzun zamandır bilmesine rağmen daha fazla işçi çalıştırma planı içinde değil. US 

Steel sözcüsü Amanda Malkowski, şirketin yeni kapasite geliştirmesiyle ilgili olarak yaptığı 

açıklamada, altyapı yatırımlarını desteklediklerini ama bunun ötesinde yorum yapmak 
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istemediklerini söylemişti. Diğer büyük üreticiler arasında yer alan Cleveland-Cliff s Inc. ve 

Steel Dynamics Inc., kapasite genişletme planları hakkında yorum vermekten kaçınıyor. 

Bu arada, Illinois, Rosemont'ta bir çelik işleme firması Coilplus Inc., yerel üreticilerin 

yeterince üretim yapamaması nedeniyle yabancı çelik satın almak zorunda kaldığı 

açıklamasında bulundu. Çelik üreticileri, önümüzdeki yıl için bazı ürünlerin tükendiği bilgisini 

vermişler. Bu da çelik için başka pazarlara bakması anlamına geliyor. 

ABD’nin yıllık üretimi 91 milyar dolar 

2020 yılında ABD’de yaklaşık 72 milyon ton çelik üretildi. ABD çelik endüstrisi, 2020'de 

tahmini 91 milyar dolarlık üretim yaptı. Geçtiğimiz yıl dünyadaki üretim ise, küresel talepteki 

düşüşe rağmen, 1.86 milyar tona çıktı. Türkiye’nin 2020 yılı üretimi 35.8 milyon ton olarak 

gerçekleşti. 

Çelik ithalat izni başvuruları artıyor 

Nitekim, mart ayında ABD’de ithal çelik başvurularının arttığı görülüyor. ABD Ticaret 

Bakanlığı’nın Çelik İthalatı Takip ve Analiz Sistemi verilerine dayanarak yapılan açıklamaya 

göre, bu yılın mart ayında çelik ithalat izni başvuruları aylık yüzde 43.1 ve yıllık yüzde 54.8 

artışla 2 milyon 468 bin ton olarak gerçekleşti. Mart ayında izin verilen yassı mamul izinleri 

aylık yüzde 22.9 901 bin 889 ton, uzun mamul izinleri de yüzde 23.7 artışla 375c bin ton 

olurken, boru izinleri aylık yüzde 43.4 yükselerek 321 ton, yarı mamul izinleri aylık yüzde 

81.7 artışla 741 bin ton olarak gerçekleşti. En fazla ithalat izni başvurusunda bulunulan 

ülkeler arasında Kanada, Brezilya, Meksika, Güney Kore ve Rusya yer alıyor. 

1 trilyon $= 50 milyon ton yeni çelik talebi 

Fastmarkets tarafından yapılan bir analize göre ABD’de 1 trilyon dolarlık harcama 50 milyon 

ton yeni çelik talebinin doğması anlamına geliyor. Analist Andrew Cosgrove'a göre, ABD 

çelik tüketimi bu yıl yaklaşık 104 milyon ton ve 2022'de yaklaşık 108 milyon ton olacak ve 

önümüzdeki iki yıl içinde Amerikalı çelik üreticilerinin tedarikini sırasıyla 87 milyon ve 91 

milyon ton aşacak. Bu tabloya bakıldığında Bank of America'dan Timna Tanners, "ABD 

sektörü canlandırmak istiyorsa, yeterli tedarik olduğundan emin olmalı” diyor. 
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Arcelormittal ve Invitalia Yatırım Anlaşmasını Tamamladı, AM Italia Artık 

Acciaierie d'Italia 

Steelorbis 

İtalya merkezli devlete bağlı Invitalia 14 Nisan bir açıklama yaparak, kendisi ve 

ArcelorMittal’in geçtiğimiz Aralık ayında imzaladıkları yatırım anlaşmasını tamamladıklarını 

belirtti. Bu anlaşma ile Taranto’da daha önce Ilva’nın olan tesiste yeni bir sürdürülebilir 

büyüme aşamasına geçiliyor. 

Invitalia, ArcelorMittal’in Ilva işi için kira ve satın alma anlaşması imzalamış olan AM 

InvestCO Italy’ye 400 milyon €’luk yeni kaynak aktarımı yaptı. Bu da şirketin ortak 

kontrolünde Invitalia’yı %38 hissedar yaptı ve oyalamada %50 söz hakkı verdi. Ortak şirket 

AM InvestCo Italy’nin yeni ismi Acciaierie d'Italia Holding olacak ve şirketin ana işletmecisi 

olan ArcelorMittal Italia’nın ismi Acciaierie d'Italia olarak değişecek. 

ArcelorMittal açıklamasında, “Yatırım anlaşması, mevcut koşullar altında 2020 yılının Mayıs 

ayında gerçekleşmesi beklenen Ilva tesisinin Acciaierie d'Italia tarafından satın alınmasının 

tamamlanması işleminin karşılanabilmesi için Invitalia’nın 680 milyon €’ya kadar ikinci bir 

kaynak aktarımını zorunlu tutuyor. Bu noktada Invitalia’nın Acciaierie d'Italia’daki hissesi 

%60’a kadar çıkabilir. ArcelorMittal ise %40’lık hissedarlığını sürdürebilmesi için ve şirketin 

ortak yönetilmesi için 70 milyon €’a kadar kaynak sağlayacak,” dedi. 

Açıklama şöyle devam etti; “Acciaierie d’Italia Holding bağımsız olarak faaliyet gösterecek 

ve böylece ArcelorMittal’den bağımsız kendi fon sağlama planları olacak. Sonuç olarak, 

ArcelorMittal (kalan kira ve satın alma yükümlülüğü dahil) daha önce AM InvestCO Italy 

olan Acciaierie d'Italia Holding’in hisselerini ve yükümlülüklerini kendi konsolide 

tablosundan ayıracak.” 

 

 

 


