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Türkiye’de İthal Hurda Fiyatları Belçika’dan Yapılan Alımla 20$/Mt Düştü 

Steelorbis 

Türkiye ithal hurda piyasası her bağlantıda ithal hurda fiyatlarının düşmesiyle aşağı yönlü 

eğilim göstermeye devam ediyor. Bir kaynak, “Fiyatlar 600$/mt CFR seviyesinin altına 

düşmeye başladığında dip seviyeye ulaştığımızı düşündük, ancak henüz dibi görmedik,” 

şeklinde konuştu. İhracat sahalarına hurda akışı önemli ölçüde yavaşlamış olsa da, Türk 

üreticiler henüz tam anlamıyla piyasaya dönmedi. Sonuç olarak Türkiye’de ithal hurda 

fiyatları düşmeye devam ediyor.  

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre Karadeniz’de bulunan bir üretici Belçika çıkışlı 25.000 

mt HMS I/II 80:20 kalite hurda, 5.000 mt değirmen hurdası ve 5.000 mt P&S ve HMS I kalite 

hurda karışımını Temmuz ayı sevkiyatlı olmak üzere ortalama 335$/mt CFR seviyesinden 

satın aldı. HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatının daha önce kaydedilene kıyasla 20$/mt 

düşüşle 330$/mt CFR seviyesinde yer aldığı tahmin ediliyor. 

Bu haftanın başında İzmir’e Fransa çıkışlı küçük tonajlı hurdanın 330$/mt CFR 

seviyesinden satıldığına dair söylentiler vardı. Bağlantı henüz doğrulanmamış olsa da 

gerçekleştirildiği düşünülüyor. 

Öte yandan önde gelen Avrupalı bir hurda tedarikçisinin Çin’e satış yaptığına dair bir 

söylenti var ancak henüz doğrulanmadı. AB’den yapılan söz konusu satış istisnai ve Çin’de 

yerel fiyatların keskin bir şekilde düşmesinden önce gerçekleştirildiği düşünülüyor. Avrupalı 

hurda tedarikçileri hurda ithal etmeye başlayan Çin’e satış yapmanın yollarını ararken, 

çoğunlukla başarılı olamadılar.  

Bazı satıcılar “Toplama fiyatlarındaki yeni düşüşler sebebiyle hurda toplama faaliyetlerinin 

yavaşlaması sonucu Türkiye ithal hurda piyasasının dibe yakın olabileceğini” düşünüyor. 

Ancak bir Türk uzun mamul üreticisi, “Türkiye fiyatlarda bir dip arayışında değil, hurda 

fiyatlarına baskı da uygulamıyor, aksine düşen hurda fiyatları ne satıcı ne de alıcıların işine 

yarıyor. Sorun hurda fiyatı değil, nihai mamul satışı yapılamaması. Bu yüzden de talep 

iyileşmezse hurda piyasası da iyileşemez,” şeklinde konuştu. Ayrıca Türk üreticilerin mali 
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durumlarının da gerçekleşmeyen mamul satışları, daralan krediler ve yüksek nihai mamul 

stokları gibi çeşitli sebeplerden dolayı sıkışık. 

Short sea segmentinde satıcılar üreticilerin güçlü baskısı olduğunu ifade ediyor. Romanya 

ve Bulgaristan’dan teyit edilen bir satış olmazken, HMS I/II 80:20 kalite hurda için bu 

pazarlara verilen karşı teklifler 300$/mt CFR’ın altında. Bazı satıcılar şimdilik bu 

seviyelerden bağlantı yapmak istemediklerini aktarıyor. SteelOrbis’in tahminlerine göre, bu 

kalite için kabul edilebilir fiyat aralığı önceki bağlantılara kıyasla 30-35$/mt düşüşle 300-

305$/mt CFR seviyesinde yer alıyor. İskenderun merkezli üreticilerin Akdeniz çıkışlı HMS 

I/II 75:25 kalite hurda için karşı teklifleri 285-290$/mt CFR aralığındayken, satıcılar bu kalite 

için 290$/mt CFR’ın üzerinin kabul görmeyeceğini düşünüyor. 

 

Demir Cevheri Fiyatları Günlük Bazda Toparlandı, Haftalık Bazda Keskin 

Düşüş Gösterdi 

Steelorbis 

Bugün Çin’de ithal demir cevheri fiyatları vadeli fiyatlardaki toparlanma ve spot piyasadaki 

alımın iyileşmesiyle düne kıyasla artarken, bu haftanın başında kaydedilen düşüşler 

nedeniyle haftalık bazda geriledi. 

%62 tenörlü demir cevheri fiyatları düne kıyasla 7,1$/mt artış ve haftalık 13,7 düşüşle 

116,1$/mt CFR seviyesinde yer aldı. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre Brezilya çıkışlı 

%65 tenörlü demir cevheri fiyatları ise düne kıyasla 5,15$/mt artış ve haftalık 15,6$/mt 

düşüşle 135,15$/mt CFR seviyesinde kaydedildi. 

Ayrıca bugün limanlarda ve yurt dışı pazarlardaki alımlar iyileşti. En yüksek fiyatlı bağlantı 

170.000 mt %62 tenörlü Pilbara toz cevheri için 118,25$/mt CFR seviyesinden 

gerçekleştirildi. Ayrıca 80.000 mt’luk %62 tenörlü Newman toz cevheri bağlantısı da 

114,8$/mt CFR seviyesinden yapıldı. Brezilya çıkışlı %65 tenörlü yüksek kaliteli demir 

cevheri (170.000 mt) Temmuz ayı endeksinin 2$/mt üzerinden satıldı. 
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Söz konusu haftada Çin’de ithal demir cevheri fiyatları durgun talep ve piyasaya hâkim olan 

düşüş beklentileri nedeniyle geriledi. Nihai mamul fiyatları düştü ve tüketim azaldı, bu da 

ithal demir cevherine yönelik talebi zayıflattı. Son zamanlarda birçok çelik üreticisi çelik 

fiyatlarını desteklemek amacıyla yakın vadede üretimlerini azaltacaklarını açıkladı. 

Ancak demir cevheri fiyatları bugün, vadeli fiyatlardaki artış ve talebin oldukça güçlenmesi 

sayesinde önemli oranda yükseldi. Sonuç olarak önümüzdeki haftaya yönelik karışık 

beklentiler oluştu. Bazı kaynaklar talebin zayıf olacağını düşündükleri için ithal 

demir cevheri fiyatlarının hafifçe düşmesini beklerken, bazıları fiyatlar çok fazla düştüğü için 

kademeli bir artış görülebileceğini belirtti. 

Bugün itibarıyla Dalian Emtia Borsası’nda vadeli demir cevheri fiyatları düne kıyasla %2,46 

artış ve geçen haftaya kıyasla %13,6 düşüşle 749,5 RMB/mt (111,7$/mt) seviyesinde yer 

almaya başladı. 

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

kıyasla %1,56 artış ve 16 Haziran tarihine kıyasla 271 RMB/mt (40,4$/mt) veya %6,01 

düşüşle 4.235 RMB/mt (631/mt) seviyesinde yer alıyor. 

 

Türkiye’nin Yerel ve İthal Sıcak Sac Piyasalarında Düşüş Sürüyor 

Steelorbis 

Türkiye’de ithal ve yerel sıcak sac fiyatları, şu anda da devam eden olumsuz beklentiler 

nedeniyle geçtiğimiz haftanın sonundan bu yana düşüş gösterdi. Birçok piyasa kaynağına 

göre, hurda fiyatları daha da düşüş kaydedecek. Öte yandan, yerel ve yabancı müşterilerin 

sıcak sac talebi yeterli değil ve Türkiye çıkışlı Ağustos üretimli sıcak sac satışları tam olarak 

başlamadı bile. Sonuç olarak, Türkiye ithalat piyasasında şu anda yalnızca Hindistan ve 

Rusya bulunmasına rağmen, piyasadaki baskı arttı ve tedarikçiler tekliflerini düşürmek 

zorunda kaldı, bu trend de büyük ihtimalle devam edecek. Geçtiğimiz haftanın sonundan bu 

yana, başta Çin olmak üzere Asya’da görülen düşüş, baskıyı artırdı ve piyasa görünümünü 

zayıflattı. 
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Rusya çıkışlı sıcak sac için Türkiye’ye MMK tarafından verilen teklifler 680-700$/mt CFR, 

NLMK tarafından verilen teklifler ise 700-720$/mt CFR aralığında kaydedildi. Piyasa 

kaynaklarına göre, Severstal en fazla 700$/mt CFR seviyesinden karşı teklif alırken, 

üreticinin ilk hedeflediği fiyatlar biraz daha yüksekti. Geçtiğimiz haftanın başında gösterge 

fiyatlar 730$/mt CFR’a yakın olurken, satıcılar söz konusu dönemde 700$/mt CFR 

seviyesini kabul edecek durumdaydı. Ancak çoğu yerel kaynak, Rus üreticilerin satış 

yapabilmek için fiyatlarını yaklaşık 650$/mt CFR seviyesine çekmesi gerektiğini düşünüyor. 

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hindistan’dan Türkiye’ye verilen sıcak sac teklifleri ise 

haftalık 20-30$/mt düşüşle 740-750$/mt CFR aralığında kaydedildi. 

Türkiye yerel sıcak sac piyasasında üreticilerin konumu, zayıf talep, yüksek stok seviyesi ve 

hurda fiyatları ile Çin’den verilen tekliflerin düşmesi sonucu oluşan olumsuz beklentiler 

nedeniyle nispeten zayıf oldu. Piyasa oyuncuları, Ağustos üretimli satışların yeni yeni 

başladığını, bu durumun da satışların durgun olduğunu gösterdiğini belirtti. Buna ek olarak 

Türkiye’nin sıcak sac ihracatı, AB pazarında fiyatlar son birkaç haftadır düştüğü ve satışlar 

yaklaşan yaz tatili dönemi nedeniyle yavaş olduğu için durgun kaldı. Sonuç olarak, bazı 

üreticiler resmi baz fiyatlarını 770-780$/mt fabrika çıkışı aralığında tutarken, bazıları 

tekliflerini 730-750$/mt fabrika çıkışı aralığına indirdi. Piyasada 720$/mt seviyesine dair 

söylentiler de var fakat bu bilgi henüz doğrulanmadı. 

 

AB’de Sıcak Sac Fiyatları Daha da Geriledi, Yeni Düşüşler Bekleniyor 

Steelorbis 

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, AB’de sıcak sac fiyatlarındaki aşağı yönlü hareket 

beklendiği üzere henüz durmazken, satışlar son kullanıcı talebinin düşmesi ve alıcıların 

stoklarının yüksek seviyelerde yer alması nedeniyle cansız seyretti. En erken yaz sonuna 

kadar stok yenileme faaliyetlerinde artış olması beklenmiyor. Ayrıca piyasa oyuncuları, 

ArcelorMittal’in Fransa ve Almanya’da yer alan yüksek fırınlarında üretime ara vereceğini 
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açıklaması doğrultusunda arz ve düşük talebi dengelemek amacıyla bölgede daha fazla 

üretim kesintisi olmasını bekliyor. 

İtalya’da sıcak sac için yaklaşık 820-850€/mt fabrika çıkışı, Kuzey Avrupa’da ise 870-

900€/mt fabrika çıkışı aralıkları kabul görüyor. Bu nedenle AB sıcak sac piyasasında genel 

fiyat aralığı 16 Haziran tarihinde kaydedilen 840-940€/mt fabrika çıkışı aralığına kıyasla şu 

an 820-900€/mt fabrika çıkışı aralığında yer alıyor. Ancak bazı kaynaklar İtalyan alıcıların 

en yüksek 790-800€/mt fabrika çıkışı aralığından alım yapmak isteyeceğini, Kuzey 

Avrupa’daki alıcıların ise en yüksek 870-880€/mt fabrika çıkışı aralığını kabul edebileceğini 

bildirdi. 

Öte yandan Güney Avrupa’ya verilen ithal sıcak sac teklifleri geçtiğimiz hafta kaydedilen 

790-850€/mt CFR aralığına kıyasla yaklaşık 760-820€/mt CFR aralığına geriledi. Hindistan 

çıkışlı teklifler söz konusu aralığın alt sınırına denk geliyor. Özellikle Hint tedarikçiler bor 

ilaveli sıcak sac tekliflerini haftalık 20-30€/mt düşüşle 760-770€/mt CFR Güney Avrupa 

aralığına çekti. Piyasa kaynakları, Hindistan çıkışlı en az 40.000 mt’luk birden fazla 

kargonun Güney Avrupa’ya 765-800$/mt CFR veya yaklaşık 730-760€/mt CFR aralığından 

satıldığını bildirdi. Ayrıca Hindistan çıkışlı bir diğer sıcak sac bağlantısının 745-750$/mt 

CFR aralığından gerçekleştirildiği duyumu alınsa da bu bilgi teyit edilmedi. Bir kaynak, “Bu 

hafta Güney Avrupa’ya yapılan Hindistan çıkışlı sıcak sac bağlantılarının gerçekleştirildiği 

fiyatlar her alıcıyla farklı anlaşma yapıldığı için büyük bir kafa karışıklığına yol açtı,” dedi. 

Hindistan dışında, Sırbistan çıkışlı sıcak sacın İtalya’ya 790€/mt müşteri teslim 

seviyesinden satıldığı da bildirdi. 

Bununla birlikte Japon, Tayvanlı ve Güney Koreli gibi Asyalı tedarikçilerin teklifleri haftalık 

10-30€/mt düşüşle 780-910€/mt CFR İtalya aralığında yer almaya başladı. Asya çıkışlı 

sıcak sac için İspanya’ya haftalık 20-30€/mt düşüşle 810-830€/mt CFR aralığından teklifler 

verildi.Ayrıca Türkiye çıkışlı tekliflerin geçtiğimiz hafta kaydedilen 790-800€/mt CFR 

aralığına kıyasla vergiler dahil 780-790€/mt CFR İtalya aralığında bulunduğu ve aynı 

menşeli ürün için İspanya’ya vergiler dahil yaklaşık 810-820€/mt CFR aralığından teklifler 

verildiği de öğrenildi. 
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İngiltere Çelik Koruma Önlemleriyle İlgili Bulgularını Yayımladı 

Steelorbis 

İngiltere Ticaret Çözümleri (TRA) ülkenin çelik ithalatına yönelik koruma önlemlerine yönelik 

bulguları ve gelişmekte olan ülkelere uygulanan istisnalara yönelik incelemeye ilişkin ara 

bulguları içeren raporlar yayımladı. 

Söz konusu rapora göre, yassı mamul ve boru ithalatı keskin bir artış gösterdi, uzun mamul 

ithalatı ise aynı kaldı. Ticaret Çözümleri vergiye tabi kotalar da dahil olmak üzere koruma 

önlemlerinin kaldırılması durumunda tüm ürün gruplarının ithalatının önemli ölçüde 

artacağını tespit etti. 

Gelişmekte olan ülkelere uygulanan istisnalara yönelik incelemeye ilişkin ara bulgulara 

göre, gelişmekte olan ülkeler listesinin çeşitlendirilmesi gerekiyor. İncelemenin sonucuna 

göre beş ülke artık istisna olmayacak ve bir veya birden fazla kategoride önleme tabi 

olacak. Bu ülkeler Hindistan (alaşımsız ve diğer alaşımlı sıcak sac ve şerit, organik 

kaplamalı sac, inşaat demiri, demir ve alaşımsız çelikten köşebent ve profiller), Tunus 

(alaşımsız ve diğer alaşımlı soğuk sac), Vietnam (organik kaplamalı sac), Türkiye 

(alaşımsız ve diğer alaşımlı filmaşin) ve Ukrayna (alaşımsız ve diğer alaşımlı filmaşin). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


