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Türkiye’de İthal Hurda Fiyatları Önlenemez Şekilde Düşüyor 

Steelorbis 

Türkiye’de ithal hurda fiyatlarında görülen düşüş piyasadaki satıcı sayısı arttığı için 

hızlanıyor. 

Marmara merkezli bir üreticinin Endonezya çıkışlı hurda için yaptığı bağlantıda HMS I/II 

80:20 kalite hurda fiyatı 363$/mt CFR seviyesinde kaydedildi. Dün açıklanan ABD 

çıkışlı hurda bağlantısında ise söz konusu kalite hurda fiyatının 370-375$/mt CFR 

aralığında yer aldığı tahmin ediliyordu. 

Türkiye hurda piyasasındaki olumsuz beklentiler devam ederken, düşük fiyatlardan satış 

yapmak isteyen satıcıların sayısı giderek artıyor ancak üreticiler ve satıcıların ortak noktada 

buluşabildiği söylenemez. Bir çelik üreticisi, “Görüşmeler devam etse de fiyat fikirleri 

oldukça farklı,” şeklinde konuştu. Türk üreticiler 350$/mt ve altını hedeflerken, satıcılar 

şimdilik bu fiyatları kabul etmek istemiyor. Hurda satıcıları üreticilerin istedikleri fiyata karşı 

direnç gösteriyor, ancak buna ne kadar devam edebilecekleri henüz bilinmiyor. 

Öte yandan, Baltık bölgesinden 363$/mt CFR’a yapılan bağlantı, AB çıkışlı HMS I/II 80:20 

kalite hurda fiyatlarının 350-355$/mt CFR olabileceğine işaret ediyor. Başka bir Türk üretici, 

kütüğün bir kez daha hurda yerine daha mantıklı bir alternatif olduğunu ifade etti. 

SteelOrbis’in Rusya çıkışlı kütük için referans fiyatı 520-530$/mt FOB Karadeniz aralığına 

geriledi. 

AB’de hurda toplama fiyatları ihracat sahaları tarafından en az 10-15€/mt düşüşle 310€/mt 

DAP Amsterdam civarı ve altına indirildi. Hurda toplama fiyatları üzerindeki baskının 

önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. ABD merkezli 

kaynaklar hurda fiyatlarının yatay seyredeceğine yönelik beklentilerin kaybolduğunu belirtti. 

ABD’li üreticiler bu ay fiyatları aşağı çekmeye çalışabilir. İlk göstergeler çeşitlilik gösteriyor 

fakat hepsi ABD’li üreticilerin aşağı yönlü baskı yaratacağına işaret ediyor. Bir çelik üreticisi, 

“Şu anda Türkiye’de kapasite kullanım oranı yaklaşık %50,8 seviyesinde,” şeklinde 

konuştu. Öte yandan, bu oranın daha da azalma ihtimali mevcut. 

https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/turkiye
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
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/turkiye
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
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/turkiye
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Cevher Fiyatları Vadeli Fiyatlardaki Artışla Birlikte Toparlandı, Talepten 

Destek Gelmiyor 

Steelorbis 

Çin’de ithal cevher fiyatları bugün artış kaydederken, hem hammadde hem de çelik vadeli 

fiyatların güçlü şeklide yükselmesiyle geçtiğimiz haftaya göre de yukarı yönlü hareket etti. 

Vadeli cevher fiyatları bugün %3,14 artış kaydetti. 

%62 tenörlü demir cevheri fiyatları düne kıyasla 3$/mt artışla 99,8$/mt CFR seviyesine 

geriledi. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre Brezilya çıkışlı %65 tenörlü demir 

cevheri fiyatları günlük 3,1$/mt ve haftalık 4,6$/mt artışla 99,8$/mt CFR seviyesinde yer 

alıyor. 

8 Eylül’de 170.000 mt’luk %62 tenörlü PB toz cevher 5-14 Ekim sevkiyatlı olarak Ekim ayı 

endeksinin 0,4$/mt üzerinden bağlantı yapıldı. Ayrıca 80.000 mt Jimblebar cevheri de Ekim 

endeksinin 6,4$/mt altından işlem gördü. 

Söz konusu haftada ithal cevher fiyatları önce düştü daha sonra toparlandı, talep ise piyasa 

oyuncularının beklediği kadar iyileşme göstermedi. 10-12 Eylül tarihlerindeki tatilin 

yaklaşmasıyla birlikte bazı çelik üreticilerinin stok yenileyebileceği düşünülüyor, bu da 

önümüzdeki günlerde ithal demir cevheri fiyatlarını destekleyebilir. Ayrıca limanlara gelen 

cevherin de tayfunun olumsuz etkisi sebebiyle azalabileceği belirtiliyor. Önümüzdeki hafta 

ithal cevher fiyatlarının artması bekleniyor. 

Bugün itibarıyla Dalian Emtia Borsası’nda vadeli demir cevheri fiyatları düne kıyasla %3,14 

artış ve geçtiğimiz haftaya kıyasla %4,5 artışla 706 RMB/mt (102,3$/mt) seviyesinde yer 

almaya başladı. 

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

kıyasla %0,87 ve 1 Eylül tarihine kıyasla 77 RMB/mt (1,6$/mt) veya %2,1 artışla 3.719 

RMB/mt (539$/mt) seviyesinde yer alıyor. 

 

https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/hurda-ve-hammadde/cin
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
https://tr.steelorbis.com/celik-piyasasi/insaat-demiri.htm
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Türkiye’de Kutu Profil Fiyatları Satış Yapılmamasına Rağmen Yükselişini 

Sürdürüyor 

Steelorbis 

Türkiye’de kutu profil teklifleri artan enerji maliyetleri nedeniyle hammadde fiyatlarında 

devam etmekte olan yükselişe bağlı olarak bu hafta da artış kaydetti. Ancak inşaat 

sektörünün aşağı yönlü hareketi ve inşaat projelerinin azalması nedeniyle talep 

olmamasının etkisi halen hissediliyor. Bu nedenle çoğu boru tüccarı mevcut fiyatların uzun 

süre aynı seviyelerde kalmayacağını ve mutlaka düşüşe geçeceğini söylüyor ve alıcılara ek 

indirim yapmaktan tereddüt etmiyor. 

Bir boru üreticisi SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Gelirimizin çoğunu elde ettiğimiz inşaat 

sektöründe projelerin çok azalmasından ve kış ayları yaklaştıkça daha da azalacağı 

gerçeğinden ötürü satışlarımız zaten düşmüştü. İhracat piyasasında küresel enflasyonun 

diğer ülkelerin alım gücünü nasıl etkilediği görülebiliyor. Bu nedenle hem iç hem de dış 

piyasalarda kârlılığımızı korumakta zorlanıyoruz. Dolayısıyla boru üretim kapasitemizi 

mümkün olduğunca azaltma kararı aldık,” dedi. 

Ülkede yerel kutu profil fiyatları 10$/mt artışla 700-750$/mt fabrika çıkışı aralığına yükseldi. 

Orta ölçekli üreticilerden bazılarının yaklaşık 700-730$/mt fabrika çıkışı aralığında yer alan 

tekliflerinin aksine büyük üreticilerden biri kutu profil için 730-750$/mt fabrika çıkışı 

aralığından teklifler verdi. Dış piyasalara verilen teklifler geçtiğimiz hafta kaydedilen 700-

780$/mt FOB aralığına kıyasla 750-800$/mt FOB aralığına çıksa da zayıf talep nedeniyle 

bazı üreticiler indirim yapmada ve yaklaşık 730-750$/mt FOB aralığından teklifler vermede 

istekli oldu. 

 

 

 

 

https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/boru/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/boru/boru
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/boru/boru
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/boru/boru
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Türkiye’nin Sıcak Rulo Sac İthalatı Ocak-Temmuz Döneminde %8,1 Düştü 

Steelorbis 

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

Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yıllık %1,7 düşüş ve Haziran ayına göre ise 

%41,3 artışla 472.812 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise yıllık %5,4 düşüş ve aylık %33,6 

artışla 438,86 milyon $ seviyesinde kaydedildi. 

 

Öte yandan, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin sıcak haddelenmiş rulo sac 

ithalatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla 

%8,1 düşerek 2,65 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %11,4 

artışla 2,39 milyar $ oldu. 

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

yıllık %55,5 düşüşle 564.420 mt ihracat yapan Rusya oldu. Rusya’yı Türkiye'ye 509.514 mt 

sıcak haddelenmiş rulo sac ihraç eden Hindistan takip etti. 

 

 

 

https://tr.steelorbis.com/celik-haberleri/guncel-haberler/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-haberleri/guncel-haberler/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-haberleri/guncel-haberler/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-haberleri/guncel-haberler/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-haberleri/guncel-haberler/turkiye
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Türkiye'nin Ocak-Temmuz döneminde en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ithalatı yaptığı 

başlıca ülkeler şunlardır: 

 

Türkiye’nin Sıcak Rulo Sac İhracatı Ocak-Temmuz Döneminde %18,7 

Düştü 

Steelorbis 

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

Türkiye'nin sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı, aylık %9 artış ve yıllık %6,8 düşüşle 

179.404 mt oldu. Bu ihracatın değeri Haziran ayına kıyasla %4,4 artış ve yıllık bazda %2 

düşüşle 172,84 milyon $ seviyesinde kaydedildi. 

 

 

https://tr.steelorbis.com/celik-haberleri/guncel-haberler/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-haberleri/guncel-haberler/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-haberleri/guncel-haberler/turkiye
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Ocak-Temmuz döneminde, Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %18,7 düşerek 955.820 

mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %1,4 artışla 916,9 milyon $ seviyesinde kaydedildi. 

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en fazla sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı yaptığı ülke 

211.024 mt alım yapan Mısır oldu. Mısır’ı Türkiye’den 173.375 mt sıcak haddelenmiş rulo 

sac ithal eden İtalya takip etti. 

Türkiye'nin bu yılın ilk yedi ayında en çok sıcak haddelenmiş rulo sac ihracatı yaptığı 

başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır: 

 

 

 

 

 

 

 

https://tr.steelorbis.com/celik-haberleri/guncel-haberler/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-haberleri/guncel-haberler/sicak-rulo-sac
https://tr.steelorbis.com/celik-haberleri/guncel-haberler/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-haberleri/guncel-haberler/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-haberleri/guncel-haberler/turkiye
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Türkiye Perakende Yassı Mamul Fiyatlarında Artış Devam Ediyor, 

Beklentiler Karamsar 

Steelorbis 

Üreticilerin sıcak rulo sac fiyatlarında yaptığı artış Türkiye perakende yassı mamul 

piyasasını doğrudan etkiledi, bu hafta bazı tüccarların tekliflerini artırdığı görüldü. Bu artışa 

rağmen aylardır cansız seyreden talebin yanı sıra enflasyon ve kurdaki oynaklık gibi 

olumsuz ekonomik şartlar da tüccarların bu fiyat aralığının sürdürülebilirliği konusunda 

endişelenmelerine yol açtı. 

SteelOrbis’in görüştüğü bir kaynak, “Avrupa’da yüksek enerji fiyatları ve enflasyon 

sebebiyle üretim azaldı hatta [bazı durumlarda durdu]. Bazı tüccarlar fiyat artışının devam 

edeceğini ve Türkiye’nin Avrupa’daki stok eksikliğini tamamlayacağını düşünüyor. Öte 

yandan kota sınırlamaları enerji fiyatları ve enflasyon satışlarımız üzerinde olumsuz etki 

edecek. Diğer bir deyişle küresel bir krizin ortasındayız, bu durumu fırsata çevirebilecek 

miyiz önümüzdeki aylarda belli olacak,” şeklinde konuştu. 

Şu an sıcak sac fiyatları geçtiğimiz Cuma kaydedilen 670-705$/mt depo çıkışına kıyasla 

700-735$/mt depo çıkışı aralığında yer alıyor. Yerel soğuk sac fiyatları ise 30-60$/mt artışla 

800-860$/mt depo çıkışı seviyesine yükseldi. Yine de birkaç tüccarın 880$/mt depo çıkışı 

gibi seviyelerden satış yapmaya çalıştığı ancak mevcut şartlarda bu seviyenin gerçekçi 

olmadığı bildiriliyor. 

 

AB’de Yerel ve İthal Sıcak Rulo Sac Teklifleri Enerji Krizi Nedeniyle 

Yükselişini Sürdürüyor 

Steelorbis 

Avrupalı çoğu sıcak rulo sac üreticisi enerji maliyetlerinde meydana gelen artışa bağlı 

olarak yükselen üretim maliyetleri nedeniyle daha yüksek seviyelerden teklifler vererek 

piyasayı test etti. Ayrıca bazı üreticiler piyasada dengeyi sağlamak amacıyla şimdiden 

https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/avrupa
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/turkiye
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/avrupa
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-sac
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-rulo-sac
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üretimlerini azalttıklarını duyurmaya başladı. İthal sıcak rulo sac fiyatları da yukarı yönlü 

hareket ederken, Avrupalı alıcılar çoğunlukla Hindistan ve Asya’dan sınırlı tonajlı alımlar 

yaptı. 

Avrupalı üreticilerin sıcak rulo sac teklifleri haftalık 20-30€/mt artışla 780-850€/mt fabrika 

çıkışı aralığına yükseldi. İtalya piyasasında geçtiğimiz hafta kaydedilen 760-680€/mt fabrika 

çıkışı aralığına kıyasla yaklaşık 780-800€/mt fabrika çıkışı, Kuzey Avrupa’da ise haftalık 20-

30€/mt artışla 800-850€/mt fabrika çıkışı aralıkları kabul görüyor. Ancak bazı kaynaklar şu 

an en yüksek seviyenin 800€/mt olduğunu düşündüklerini söylüyor. Bununla 

birlikte İtalya çıkışlı sıcak rulo sac bağlantısının Almanya’ya haftalık 20€/mt artışla 800€/mt 

müşteri teslim seviyesinden gerçekleştirildiği bildirildi. 

Bir kaynak SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Avrupalı üreticiler teklifler ile talep arasındaki 

dengeyi korumak için gereken ne varsa yapmaya niyetli olduklarını söylüyor. Bu söylem 

üretimde ciddi bir kesintiye gitmeye hazır oldukları anlamına geliyor,” 

dedi. ArcelorMittal kısa bir süre önce Almanya, İspanya, Fransa ve Polonya’da yer alan 

yüksek fırınları dahil Avrupa genelinde birden fazla tesisini kapattığını duyurmuştu. 

Ayrıca İtalya’nın iki büyük üreticisi Acciaierie d’Italia ile Arvedi’nin de üretimlerine ara 

vermeyi planladığı söyleniyor. 

Öte yandan ithal teklifler rekabet gücünü korusa da bu hafta yükselişe geçti. Ancak uzun 

teslimat süreleri nedeniyle nadir bağlantılar yapıldı ve bazı kaynaklar Avrupalı üreticilerin 

tedarik sözleşmelerini iptal ettiğini dile getirdi. Bugün Japonya, Mısır, Tayvan ve Türkiye 

çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri geçtiğimiz hafta kaydedilen 680-710€/mt CFR aralığına 

kıyasla 720-740€/mt CFR Güney Avrupa aralığında yer aldı. Japonya çıkışlı birden 

fazla sıcak rulo sac bağlantısının bu haftanın başında İtalya ve İspanya’ya 660-670€/mt 

CFR aralığından yapılmış olmasına rağmen teklifler 730-740€/mt CFR aralığına yükseldi. 

İtalyan bir tüccar, “660€/mt CFR ve hafifçe üzerindeki bir seviyeden verilen bazı siparişlerin 

iptal edildiği ve satış yapmaya çalışan tüccarlardan bazılarının üreticilerden teyit alamadığı 

duyumunu aldık,” şeklinde konuştu. 

https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-rulo-sac
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-rulo-sac
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/italya
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/italya
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-rulo-sac
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/almanya
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/arcelormittal
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/almanya
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/italya
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/arvedi
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-rulo-sac
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/sicak-rulo-sac
https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/italya
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Bir başka tüccar ise, “Çoğu yabancı tedarikçinin tekliflerini 750-775€/mt CFR aralığına 

çıkarmak istediği düşünüldüğünde mevcut seviyeler uzun bir süre kabul görmeyecek,” 

ifadelerini kullandı. 

Ayrıca Hindistan çıkışlı bor ilaveli sıcak rulo sacın bu haftanın başında İtalya’ya 670€/mt 

CFR’dan satıldığı bildirilmişti. Ancak Hindistan çıkışlı yeni teklifler şimdiden 700€/mt CFR’ın 

üzerine çıktı. 

 

İtalyan HRC Üreticileri, Enerji Maliyetleri Nedeniyle Üretimi Durduruyor 

Kallanish 

İtalyan çelik üreticisi Arvedi’nin, bu hafta Cremona'daki çelik üretim tesisinde üretimi 

durdurduğu bildiriliyor. Üreticiye yakın kaynakların, mevcut enerji maliyetleriyle üretimin 

kârsız hale gelmesi nedeniyle, firmanın tesisi durdurduğunu belirttikleri kaydediliyor. 

Sac talebinin, kısa vadede herhangi bir toparlanma belirtisi göstermeden İtalya'da özellikle 

zayıf kalmaya devam ettiği ifade ediliyor. Eylül ayındaki üretim kesintilerinin arz-talebi 

yeniden dengelemesi beklenirken, sac stoklarının ülke genelinde orta- yüksek seviyelerde 

seyrettiği belirtiliyor. 

Bu arada, ArcelorMittal ile devlete ait Invitalia arasındaki ortak girişim olan Acciaierie d'Italia 

da Taranto’nun çelik fabrikalarındaki kapasite kullanımını azalttığı bildiriliyor. Eskiden Ilva 

olarak bilinen çelik üreticisinin, küresel sac pazarındaki fiyatlar ve talepteki gerileme 

nedeniyle, Ağustos ayında 2 numaralı yüksek fırını devre dışı bıraktığı, mevcut durumda 

Taranto’nun iki yüksek fırın kullanarak faaliyet gösterdiği anlaşılıyor. 

 

 

 

 

https://tr.steelorbis.com/celik-fiyatlari/celik-fiyatlari-piyasa-analizleri/yassi-urunler-ve-slab/italya
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Enerji Krizi Ortasında Kömür Fiyatlarında Yeni Rekor 

Bloomberght 

Asya'da kömür fiyatları, Avrupa başta olmak üzere küresel çapta yaşanan enerji krizinin 

kömür ihtiyacını artırması ve arzda yaşanan bozulmalarla rekor seviyelere ulaştı. 

Asya’da kömür fiyatları arzda yaşanan bozulmaların hali hazırda krizde olan küresel enerji 

sektörüne yeni riskler eklemesiyle rekor seviyelere ulaştı. 

OPIS tarafından iki haftada bir derlenen endekse göre, Avustralya'nın Newcastle limanında 

yüklenen kömür spot piyasada ton başına 436,71 dolar ile tüm zamanların en yüksek 

seviyesine ulaştı. Böylelikle fiyatlar üçe katlanmış oldu. 

Vadeli fiyatlarda da rekor seviyeler izlendi. Newcastle Ekim ayı vadelileri ICE Futures 

Europe'ta, haftanın ilk işlem gününde yüzde 5 artışla ton başına 463,75 dolara çıkarak 

Ocak 2016'ya kadar uzanan verilerdeki en yüksek seviyeye ulaştı. Avrupa'nın referans 

kömür fiyatı da rekor seviyede işlem görüyor. 

Avrupa’ya gaz akışına ilişkin belirsizlik ve kıtadan daha güçlü kömür talebinin öngörülmesi, 

yakıt fiyatlarını artırmaya devam eden unsurlar olarak öne çıkıyor. Öte yandan 

Avustralya’da yılsonuna doğru üçüncü bir La Nina kasırgası yaşanabileceği ve kömür 

madenlerinde hava koşullarının bozulması ihtimali olduğu belirtiliyor. 

Daha önce 2010-11 yıllarında yaşanan ve birkaç ay süren La Nina kasırgalarında 

Avustralya’nın New South Wales ve Queensland eyaletlerindeki kömür madenlerinin ve 

demiryollarının yoğun yağış nedeniyle zarar görmesine neden olmuş ve üretimin yüzde 20 

ila 30 arasında düşmesine neden olmuştu. 

Aralarında Marius van Straaten’in de olduğu Morgan Stanley analistleri geçtikleri bir notta, 

“Avustralya kömür sevkiyatlarındaki ciddi sayılabilecek herhangi bir kesinti, yüksek kalorifer 

değerine sahip kömür fiyatlarını yeni zirvelere çıkarabilir” değerlendirmesinde bulundu. 

Bazı alıcıların Rusya'dan yakıt ithalatından kaçınması ve birçok ülkede yenilenebilir 

kaynaklar da dahil olmak üzere diğer kaynaklara yapılan yatırımların yavaşlaması nedeniyle 
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küresel gaz arzındaki daralmanın bir sonucu olarak kömür talebinde güçlü bir canlanma 

görülmüştü 

 

İhracatın KGF’sine 20 Banka Ortak Oldu 

Dünya 

Ticaret Bakanlığı’nın koordinesinde, 15 Ekim 2021’de ihracatçıların finansmana erişim ve 

kredi kefalet sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla kuruluş süreci tamamlanan 

ve 1 Mart 2022’de faaliyetlerini başlayan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’nin (İGE) 

yönetim yapısı ve sermayesi genişliyor. İGE’de, ortaklığın yüzde 86,7’si ihracatçı 

birliklerine, yüzde 8,3’ü Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne (TİM) ve yüzde 5’i ise Türk 

Eximbank’a ait. Şimdi, bu yapıya Türkiye’de 20’ye yakın özel ve kamu bankasının da 

katılımının önü açıldı. İGE hisselerinin yüzde 20’si 20 özel ve kamu bankasına satıldı. 

Kredi hacmi ikiye katlanacak 

Bu kararın en önemli gerekçesi, sermayenin güçlendirilmek istenmesi ve ihracatçıların 

sadece Eximbank’tan değil tüm bankalardan hızlı şekilde teminatsız, İGE kredisi kullanımını 

sağlamak olarak gösteriliyor. 20 bankanın katılımıyla İGE’nin sermayesi 1,5 milyar TL’den 

yaklaşık 2,5 milyar TL’ye çıktı. İGE, bugün 22 milyar TL’lik kredi hacmi hedefiyle 

ihracatçılara kefalet desteği sağlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı teminatının da bulunduğu 

İGE, yarattığı güvenceyle bankaların kredi kullandırma iştahını da olumlu etkiliyor. 20 

bankanın İGE’ye olan ortaklığı ile kredi hacminin 40-45 milyar TL’ye kadar ulaşması 

bekleniyor. 

Uygun faizle kredi 

Bankaların İGE’ye dahil olma süreci tamamlandı ancak verilecek kredi faiz oranından 

belirlenmiş bir oran yok. Edindiğimiz bilgiye göre, piyasa ortalamasının altında, uygun bir 

faiz oranı sağlanacak. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı kefaletinin de olduğu İGE 

kredileri bankalar için geri dönüş oranda güvence sağladığı için bankalar kredi musluklarını 

https://www.dunya.com/finans/faiz
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uygun faizle açmayı planlıyor. 20 bankanın birbiriyle rekabet edeceği de düşünüldüğünde 

faiz oranının zamanla daha da uygunlaşması muhtemel. 

20 banka İGE hissesinin yüzde 20’sini aldı İGE’nin yüzde 5 ortağı olan Türk Eximbank’ın 

yanı sıra 20 özel ve kamu bankası da İGE hissesinin yüzde 20’sine ortak oldu. Bu bankalar; 

Akbank, Anadolubank, Alternatif Bank, Denizbank, QNB Finansbank, Garanti BBVA, 

Halkbank, ING, Kuveyt Türk, Odeabank, Şekerbank, TEB, Türkiye Finans, Türkiye İş 

Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Vakıfb ank, Vakıf Katılım, Yapı Kredi, Ziraat 

Katılım ve Ziraat Bankası. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) kayıtlarına göre Türk Eximbank’ın 

Türkiye’de 23 şubesi bulunuyor. 20 bankanın 81 ildeki şube sayısı ise 10 binin üzerinde. 

Böylece ihracatçılar, Türkiye’nin her yerinden İGE kredisine başvuru yapabilecek. Bu 

şekilde, krediyi temin etme süresi de kısalacak. 

5 milyar TL’nin üzerinde krediye kefalet sağlandı 

1 Mart’ta faaliyete geçen İGE, bugüne kadar 5 milyar TL’yi aşkın kredi kefaleti verdi. İGE, 

22 milyar TL’lik kredi hacmini hedefl ediği “İGE Özkaynak Destek Paketi” ile 1000’i aşkın 

ihracatçıya kredi sunuyor. Destek paketi, kredibilitesi olmakla birlikte teminat yetersizliği 

nedeniyle finansmana erişmekte zorlanan KOBİ niteliğine haiz ihracatçılara İGE 

özkaynaklarından verilecek kefaletler yoluyla Eximbank tarafından kredi kullandırılmasının 

sağlanması için hazırlandı. Başvuru süreci yılsonuna kadar devam edecek olan ve 12 ay 

vadeli kredi paketinin kullanılabilecek kredi üst limiti 15 milyon TL olarak belirlendi. 

Kredi nasıl kullanıyor? 

 Küçük ölçekli firmalara ihracat kredisi sağlamayı öncelikleri arasında bulunduran 

İGE, doğru firmalara doğru kaynak kullandırımı konusuna hassas yaklaşıyor. 

 Bugüne kadar sadece Eximbank şubelerinden kredi kullanabilen ihracatçılar, 20 

bankanın İGE’ye katılımıyla birlikte artık 10 bini aşkın şubeden kredi 

kullanabilecek. İhracatçılar bu bankalara “İGE kefaletiyle kredi kullanmak 

istiyorum” diyerek başvuru yapabilir. 

https://www.dunya.com/finans/haberler
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 İGE kefaletiyle kredi kullanmak isteyen firmaların kredi ihtiyacını belgelendirmesi 

gerekiyor. Firmalar, kullandığı kredinin karşılığında ihracat yapmalı. Bu süreç 

bankalar tarafından takip edilecek. 

 Firmalar işletme sermayesi ihtiyacı, ödeyeceği faturalar, almak istediği hammadde, 

maaş ödemeleri gibi başlıklarda kredi kullanabilecek. Geriye dönük harcamalar için 

kredi verilmeyecek. Bankalar, firmaların yapacağı ödemelerde faturayı düzenleyen 

kişi adına gerekli parayı sağlayacak. Maaş ödemelerinde ay sonu ödenmesi 

gereken toplam ücret tespit edilerek, şirket hesabına yatırılacak. 

 Firmaların kredibilitesi ve sicili Eximbank tarafından kontrol ediliyor. 20 bankanın 

İGE’ye ortak olmasıyla bu süreçleri bu bankalar da aynı şekilde yürütecek. İGE’nin 

sunduğu kaynakların firmaları ihracata teşvik etmesi ve ihracatçı sayısını artırması 

bekleniyor. 

 Bankaların kredi kullandırmak için önceliği firmaların KOBİ niteliğinde olması. 

Ayrıca, firmalarda aranan temel özellik de düşük riskli, yüksek kredi siciline sahip 

olmaları. 

İhracatçı birliklerinin yedek akçeleri İGE’ye gidiyor 

1 Mart’ta faaliyete giren ve kuruluş sermayesi o dönemde 10 milyon TL olan İGE’nin 

sermayesinin güçlendirilmesi için TİM bünyesinde yer alan Türkiye Tanıtım Grubu’nun 

varlığının yanı sıra, 61 ihracatçı birliğinin kullanmadığı bütçeler yedek akçe olarak 

devredilmiş ve yaklaşık 1,5 milyar TL’lik sermaye oluşturulmuştu. Bugün İGE’nin sermayesi 

yaklaşık 2,5 milyar TL seviyesinde. Sermayenin sürekliliğini sağlayabilmek için ihracatçı 

birliklerinin her yıl kullanmadığı ve kullanamadığı yedek akçe sayılan bütçeler İGE’ye 

devrolacak ve başta KOBİ’ler olmak üzere ihracatçıların finansman ihtiyaçları için 

kullanılacak. Diğer yandan ihracatçıların İGE teminatlı kredi kullanabilmesi için yapacağı 

masraflar da yine İGE bütçesine dahil olacak. Bu şekilde sermayede sürekliliğin sağlanması 

hedefleniyor. 
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FITCH: Doğal Gaz Arzının Kesilmesi Avro Bölgesinde Resesyon 

Olasılığını Artırıyor 

Steelorbis 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Kuzey Akım 1 boru hattı 

üzerinden doğal gaz arzının tamamen kesilmesinin, bu kış AB doğal gaz piyasasının 

dengelenme olasılığını daha da azalttığını belirtti. 

Bu kesintinin Avro bölgesinde resesyon olasılığını daha da artırdığını bildiren kuruluş, 2023 

yılında Avro bölgesinin GSYİH’ında 1,5-2 puanlık düşüş kaydedilmesini bekliyor. Daha önce 

Fitch Avro bölgesi ekonomisinin bu yıl %2,6 ve 2023 yılında %2,1 büyüyeceğini tahmin 

ediyordu. 

Fitch Ratings bu yıl Eylül ve Aralık ayları arasındaki dönemde Avrupa’ya Rusya’dan doğal 

gaz akışı olmasını beklemediğini ifade etti. 

Rusya Ukrayna’nın işgali nedeniyle Batı tarafından getirilen yaptırımlar kaldırılana kadar 

doğal gaz tedarikine devam etmeyeceğini belirtti. Bununla birlikte, AB’nin sıvılaştırılmış 

doğal gaz ithalatını artırma ve doğal gaz kullanımını azaltma planının, doğal gaz tedarik 

sıkıntısının önlenmesine yardımcı olması bekleniyor. 

Rusya’dan doğal gaz akışının durmasının etkilerinin AB ülkeleri arasında farklılık 

göstereceğini söyleyen Fitch, Almanya gibi Kuzey Akım 1 boru hattına bağımlı ve doğal gaz 

kaynaklarını çeşitlendirmek için fazla seçeneği olmayan ülkelerin faaliyetlerinin 

kısıtlanacağını belirtti. Ancak Almanya’nın doğal gaz talebi bu yılın ilk beş ayında %13’lük 

bir düşüş gösterdi. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Almanya hükümeti doğal gaz 

arzının istikrarını korumak için imalat sanayilerine ek doğal gaz vergisi getirmeye karar 

vermişti. 
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PMI Ağustos Sonuçları Yavaşlamaya İşaret Ediyor 

Dünya 

Geçen Perşembe açıklanan Ağustos ayı verilerine göre Türkiye PMI endeksi 47,4’e 

yükseldi. Temmuz’a göre kısmi bir iyileşme olsa da, endeks 6 aydır 50’nin altında değer 

alıyor. Türkiye’de sanayi üretiminin önemli bir bölümü dış pazarlar için, yani ihracat amaçlı 

olarak yapılıyor. Bu nedenle, Türkiye iç pazarında kendine özgü bir daralma yoksa, hedef 

pazarlarımızın PMI değerleri ile Türkiye’nin PMI değerleri arasında bir paralellik vardır. 

Bunu ölçmek için kullanılan ihracat iklimi endeksi Temmuz’da 50’ye gerilemişti. Ağustos 

verisi önümüzdeki günlerde açıklanınca muhtemelen bunun biraz altında bir değer 

göreceğiz. Zira en büyük ticari partnerimiz olan Avrupa’da PMI endeksleri son 2-3 yıl en 

düşük düzeyine indi. 

PMI alt göstergeleri, daralmanın en sert yaşandığı sektörün tekstil olduğunu gösterdi. 

Uzunca bir süredir tekstil ve giyim sektörleri, diğer sektörlerden daha zayıf bir performans 

gösteriyor. Ağustos ayında bu durum devam etti. PMI göstergeleri artan sektörler ise kara 

ve deniz taşıtları ile makine ve metal üretimi sektörleri oldu. 

Toplam yeni siparişlerin arttığı tek sektör kara ve deniz taşıtları olurken, diğer tüm 

sektörlerde siparişler azalmaya devam etti. İhracat siparişleri tarafında ise sadece gıda 

sektörü 50’nin üzerinde değer alırken diğer 9 sektörde daralma bölgesinde kaldı. Gıda 

sektöründe 51,7 olan endeks ise son ayların en düşük seviyesine indi. Tekstil ve ana metal, 

ihracat siparişlerinin en hızlı daraldığı sektörler oldu. 
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Bugün Ağustos Enflasyonu Açıklanıyor Haftaya TÜİK’in açıklayacağı Ağustos enflasyonu 

ile başlıyoruz. Temmuz’da ÜFE’de yüzde 144,6, TÜFE’de 79,6’ı gören enflasyonun bu hafta 

bir miktar daha hız kazanması olası. Geçen hafta açıklanan İTO enflasyonu önceki aya 

göre cüz’i bir artış göstermişti. Ancak burada önemli noktalardan biri yıllardır paralel hareket 

eden İTO ve TÜİK verilerinin son dönemde ayrışmaya başlamış olması. 

TÜİK uzun süredir enflasyon verileri nedeniyle eleştiriliyor. Eleştiri konularından biri de bu 

iki veri arasındaki ayrışma. Ağustos fi yat artış hızında fazla değişim olan bir ay olmadı. 

Ancak Eylül öyle olacak gibi. Ayın ilk günü önce elektriğe sonrada doğalgaza yapılan 

zamlar sırayla tüm sektörlerde fi yat artışı olacağını gösteriyor. Bu nedenle önümüzdeki 

günlerden itibaren fiyatlarda yeni bir ivmelenme başlayabilir. 

 

 

 

 

 


