
Hurda F�yatları

Hurda, artık kullanılmayacak durumda olan metal ve çeş�tler�n�n en son durumlarına ver�len genel
�s�md�r. Atık metal ya da ger� dönüştürüleb�l�r metal olarak da tanımlayab�l�r�z. Hurdacı �se bu atık
metaller� ger� dönüşüm safhasına dek toparlayan, sınıflandıran, doğru zamana kadar bekleten
çalışanlara ver�len sıfattır.  Hurdacı,  son demler�n� yaşayan b�r materyal� b�le farklı b�r alanda
kullanılması üzere dönüştüreb�lecek gerekl� ayrımları yapab�l�r bu sayede de ekonom� ve doğaya
büyük fayda sağlarlar. 

 

HURDA ÇEŞİTLERİ 
 

Hurda  olarak tek b�r başlık açtığımızda bu başlığın alt dallara ayrıldığını görürüz. Hurdalar,  bakır
hurdası,  alüm�nyum hurdası,  metal hurdası,  sarı hurdası,  ç�nko hurdası,  dem�r hurdası,  krom
hurdası,  kurşun hurdası,  kağıt hurdası,  karton hurdası,  şekl�nde sınıflandırıldığı g�b�  teknoloj�k
hurda, beyaz eşya hurdası, elektron�k hurdası şekl�nde de kollara ayrılab�l�r.

 

A)    Metal Temell� Hurda Çeş�tler�: 
 1.      Bakır Hurdası: Bakır haldek� metal ürünler�n�n m�ladı dolduktan sonra özell�kle ger� dönüşüm

hususunda kablolara dönüştürülür. 
 2.       Alüm�nyum Hurdası: Tıpkı bakır hurdası g�b� kablolarda kullanab�len alüm�nyum hurdası,

bunun yanı sıra dönüşüm aşamasından sonra çeş�tl� araç gereçlere de çevr�leb�l�r. 
 

B)    Araç-Gereç, Eşya Hurdası:
 1.    Teknoloj� Hurdası: B�ld�ğ�m�z üzere teknoloj�k aletler�n en kal�tel�s�nde b�le b�r ömür tüken�ş anı

vardır. Telefonlarımızın son model� b�le bell� b�r zaman sonra değ�şt�r�lmek üzere yavaşlamaya
başlar. Bu tür durumlarda gerek mutfak robotları olsun gerekse esk� b�r oyun konsolu olsun
dönüştürülerek �ç�ndek� yazılım formuna zarar vermeden ya da bu formu farklı b�r üründe
kullanab�lmek �ç�n alırken ger� dönüştürülmes� en mantıklı olan hurdalardan b�r� olarak kabullen�l�r. 

 2.    Beyaz Eşya Hurdası: Mal�yet�, tam�r zararından daha az tutan ve hem eve hem de yen�leşt�ğ� �ç�n
kullandığı elektr�k enerj�s� harcadığı d�ğer enerj�ler toplamında dönüştürülerek en sağlıklı şekle
sokulması sağlanır. 

 3.  Elektron�k Hurdası: Teknoloj�k hurdanın b�r alt kolunda sayab�leceğ�m�z ve uzay-elektr�k çağında
elektr�k olmadan h�çb�r şey yapamadığımız bu zamanlarda, ger� dönüştürülerek hurdacılık
sektörüne her anlamda fayda sağlayan eşyalardan oluşmaktadır bu grup. 

HURDA FİYATLARI
 

Bakır Hurda F�yatları:  Hurda çeş�tler� arasında neredeyse en pahalı alış-satış graf�ğ�ne bağlı olan
bakır hurdasının soyma bakır hurdası türü 121.00 TL’den alınırken, taban f�yat olarak Bakır çamuru
56.30 TL’den alınmaktadır. Bu �k� f�yat aralığında Lama bakır �malat atığı da soyma bakır hurdası
g�b� 121.00 TL �ken Bakır talaşı 107.00 TL’den alınmaktadır. 

 

Alüm�nyum Hurda  F�yatları:  Bakır Hurdasına göre f�yat yelpazes� daha dar olan alüm�nyum
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hurdasının ara�ş levha c�ns� 33.00 TL’den alınırken, kompoz�t al�kobant türü 3.90 TL’ye kadar
düşmekted�r. Güncel l�steye göre en pahalı alüm�nyum hurdası alış f�yatı tel alüm�nyumdur. 34.00
TL’den alınmaktadır. 

Hurda f�yatları,  2.00 TL’ye kadar düşeb�l�yorken 200.00 TL’ye kadar yükselmekted�r de. Bu f�yat
aralığı metal bazlı hurda çeş�tler�nde geçerl�d�r. Güncel dönem graf�ğ�ne baktığımız zaman bakırın
her zamank� g�b� yüksek ver�lerle alındığını görürüz. Bakır hurdasına karşılık olarak Kalay Hurdası
400.00 TL g�b� b�r değerle hafızalara kazınır. Bu tür değerl� hurdaların yanı sıra b�r teneke hurdası
çok cüz� b�r m�ktarla alınıp satılır. İşte ger� dönüşüm ve hurdacılığın asıl kıymet� de bu noktada
devreye g�rer. 

Metal bazlı hurda çeş�tler�n�n yanında elektron�k hurdalar ya da beyaz eşya hurdalarının dönüşüm,
alış-satış graf�kler� daha canlı b�r ç�zg�de devam etmekted�r. Az önce de bel�rtt�ğ�m�z g�b� elektron�k
eşyaların bell� b�r ömürler�n�n olması onları b�r süre sonra kullanılmaz duruma get�r�r fakat
dönüştürülmeler� ne kadar mal�yetl� olursa olsun buna değer çünkü b�r elektron�k eşyaya kullan-at
muameles� yapamayız. Bu hususta hurdacılık, hurdaların b�rb�r�ne bağlı bu hareketler� aslında tüm
�nsanlığa fayda sağlar. 
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