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3 

1.1 YÖNETİCİ ÖZETİ 

2012-2015 yılları arasında, dünya ekonomisinde yaşanan durgunluk ve yakın 

coğrafyamızda meydana gelen karışıklıklardan olumsuz yönde etkilenen Türk çelik sektörü, bu 

dönemde büyük üretim ve ihracat kayıplarına uğramıştır. Ancak, 2016 yılının ikinci yarısından 

itibaren küresel ekonomide ve iç tüketimde yaşanan canlanma, 2017 yılında da devam etmiş ve 

yıl sonunda bugüne kadarki en yüksek üretim seviyesi olan 37,5 milyon ton ham çelik üretimi 

gerçekleştirilmiştir. Türkiye ekonomisi içerisinde üretim, ihracat ve istihdam açısından önemli 

bir yere sahip olan çelik sektörü,  her yıl dünyanın 180’den fazla ülkesine ihracat yapan, kalite 

beklentisi en yüksek pazarlara yaptığı ihracat ile kendisini dünya piyasalarında ispatlamış, 

dünyanın en büyük 8. üreticisi ve ihracatçısı konumunda bulunmaktadır. 

Türk çelik sektörünün rekabet gücünün arttırılması, katma değeri yüksek ürün 

yelpazesinin toplam üretim içerisindeki payının arttırılmasına bağlı bulunmaktadır. Bu yönde 

yapılacak yatırımların devlet desteği ve yatırım teşviklerinden yararlanmasının önündeki 

engellerin kaldırılması, sektörün rekabet gücü ve geleceği bakımından hayati derecede 

önemlidir.  

Çelik sektörünün, ülkemizin 2023 yılı için belirlenen hedeflerine azami katkı 

sağlayabilmesi ve belirlenen hedeflerin de üzerine çıkabilmesini teminen, uluslararası 

piyasalarda rakipleri ile eşit koşullarda rekabet edebilmesini mümkün kılacak şartların 

oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu meyanda, 2023 yılı için belirlenmiş bulunan 25 

milyar dolar tutarındaki ihracat hedefine ulaşılmasının, sektörde 2017 yılında sağlanan büyüme 

trendinin ilerleyen yıllarda da devam etmesi halinde ulaşılabilir bir değer olduğu görülmektedir. 

Türk çelik sektörünün, üretim ve ihracatının hedeflenen seviyeye ulaşılabilmesini 

teminen;  

 Katma değeri yüksek, ileri teknoloji odaklı yatırımların desteklenmesi, sektörün

ihracatının artırılmasına yönelik bölge ve ülke stratejilerinin hazırlanması,

standart dışı kalitesiz ürün ithalatının engellenmesi ve yurt içi üretimin teşvik

edilerek yerli üreticinin desteklenmesi,

 İnşaat, Otomotiv, Beyaz Eşya, Makine İmalatı gibi sektörlerin yatırımlarını

destekleme amaçlı teşviklerde, bu sektörlerin girdilerinden olan çelik
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ürünlerinin yerli tedarikçilerden karşılanmasına yönelik düzenlemelerin hayata 

geçirilmesi,  

 Sektörün büyümesine ve rekabet gücüne katkı sağlayacak olan yeni yatırımlarda

tüm kriterler dikkate alınarak, nitelikli üretime yönelik yatırımların önünün

açılması, şirketlerin bu yönde teşvik edilmesi,

 Nükleer enerji santralleri, köprüler gibi mega projelerde ihale şartnamelerinin

yerli çelik kullanılmasını sağlayacak şeklide düzenlenmesi,

 Sektörün üretim maliyetlerini arttıran, dolayısı ile rekabet gücünü olumsuz

yönde etkileyen, hurda ithalatında yüzde 0,5 olan ve ton başına takriben 2 dolar

ek maliyet getiren Çevre Katkı Payı’nın ve elektrik maliyetleri üzerindeki yüzde

1 katkı payının kaldırılması,

hayati önem taşımaktadır. 
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1.2 GİRİŞ 

2012-2015 yılları arasında, dünya ekonomisinde yaşanan durgunluk ve yakın 

coğrafyamızda meydana gelen karışıklıklardan olumsuz yönde etkilenen Türk çelik sektörü, bu 

dönemde büyük üretim ve ihracat kayıplarına uğramıştır. Ancak, 2016 yılının ikinci yarısından 

itibaren küresel ekonomide ve iç tüketimde yaşanan canlanma 2017 yılında da devam etmiş ve 

yıl sonunda bugüne kadarki en yüksek üretim seviyesi olan 37,5 milyon ton ham çelik üretimi 

gerçekleştirilmiştir. Türkiye ekonomisi içerisinde üretim, ihracat ve istihdam açısından önemli 

bir yere sahip olan çelik sektörü,  her yıl dünyanın 180’den fazla ülkesine ihracat yapan, kalite 

beklentisi en yüksek pazarlara yaptığı ihracat ile kendisini dünya piyasalarında ispatlamış bir 

sektör konumundadır. 

Türkiye’nin ham çelik üretim kapasitesi, 2000’li yılların başında yaklaşık 20 milyon ton 

seviyelerinde iken 2006 yılından itibaren yassı ve yapısal çelik üretimine yönelik yapılan 

yatırımların da etkisiyle keskin bir büyüme göstermiş ve 30 milyon ton civarında kapasite 

artışıyla 2016 yılında 51,5 milyon ton kapasiteye ulaşılmıştır. Ancak, son yıllarda gerçekleşen 

olumsuz piyasa koşulları nedeniyle kapasite artış hızı yavaşlamış, hatta durma noktasına 

gelmiştir. Söz konusu yavaşlamada, dampingli ithalatın artmasının çelik fiyatları üzerinde 

yarattığı baskı, global piyasalarda yaşanan korumacılık politikaları ve girdi maliyetlerindeki 

dengesizlik etkili olmuştur. 2016 yılında yüzde 64,4 kapasite kullanım oranı ile üretim yapılan 

sektörde, yaklaşık 18 milyon ton kurulu kapasite atıl kalmıştır. Ancak, her bakımdan daha 

olumlu geçmiş olan 2017 yılında, 37,5 milyon ton üretimle yüzde 73,2 kapasite kullanım 

oranına ulaşılmıştır. 

Diğer taraftan, kapasite fazlalığı, dünya piyasalarının en büyük problemleri arasında yer 

almaya devam etmektedir. Bu sorunun aşılabilmesini teminen, yeni kapasite artışının 

engellenmesi ve atıl kapasitelerin kapatılması büyük önem arz etmektedir. Bu konuda, büyük 

kapasite fazlası bulunan Çin Halk Cumhuriyeti başta olmak üzere, kapasite fazlası olan 

ülkelerin direnci henüz tam olarak kırılabilmiş değildir. Küresel çelik sektörü için önemli bir 

sorun teşkil eden bu durum, Türk çelik sektörü gibi devlet desteği almayan ve koruma 

önlemlerinin yetersiz olduğu piyasalar için problem oluşturmaya devam etmektedir. 

Öte yandan, 1996 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) ile imzalanan 

Serbest Ticaret Anlaşması gereği devlet yardımı ve yatırım teşviklerinden en az yararlanabilen 
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Türk çelik sektörü, dampingli ve devlet destekli ürün ithalatı ile rekabet etmekte 

zorlanmaktadır. 

Türk çelik sektörünün rekabet gücünün arttırılması, katma değeri yüksek ürün 

yelpazesinin toplam üretim içerisindeki payının arttırılmasına bağlı bulunmaktadır. Bu yönde 

yapılacak yatırımların devlet desteği ve yatırım teşviklerinden yararlanmasının önündeki 

engellerin kaldırılması, sektörün rekabet gücü ve geleceği bakımından hayati derecede 

önemlidir.  

Diğer taraftan, ihracatın arttırılması maksadıyla gümrük vergisinden muaf ithalat imkanı 

sağlayan Dahilde İşleme Rejimi, haddinden fazla ithalata kapı aralayarak yerli girdi kullanımını 

engellemektedir. Dahilde İşleme Rejiminin gözden geçirilerek yeni bir çerçeveye 

oturtulmasında fayda görülmektedir. Ayrıca, yeterli korunma önlemi olmayan Ülkemiz 

dampingli ve devlet destekli ihracat yapan ülkelerin hedefi haline getirmektedir. Özellikle, Çin, 

Rusya, Ukrayna ve Güney Kore gibi devlet desteği alan ülkelerin maliyetlerinin altında 

seyreden satış politikaları ile ülkemize ihraç edilen çelik ürünleri, piyasada rekabeti bozmakta, 

sektör ülke ihtiyacını karşılayacak üretim kapasitesine sahip iken, milyonlarca ton üretim 

kapasitesi atıl kalmaktadır. Türk çelik sektörünün gücünü korumasında kapasite kullanım 

oranının son derece önemli olduğu göz ardı edilmemelidir.  

Çelik sektörünün, ülkemizin 2023 yılı için belirlenen hedeflerine azami katkı 

sağlayabilmesi ve belirlenen hedeflerin de üzerine çıkabilmesini teminen, uluslararası 

piyasalarda rakipleri ile eşit koşullarda rekabet edebilmesini mümkün kılacak şartların 

oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.  

Bu meyanda, 2023 yılı için belirlenmiş bulunan 25 milyar dolar tutarındaki ihracat 

hedefine ulaşılmasının, sektörde 2017 yılında sağlanan büyüme trendinin ilerleyen yıllarda da 

devam etmesi halinde ulaşılabilir bir değer olduğu görülmektedir.  

Çelik sektörünün üretim ve ihracatının hedeflenen seviyeye ulaşılabilmesini teminen; 

 Katma değeri yüksek, ileri teknoloji odaklı yatırımların desteklenmesi, sektörün

ihracatının artırılmasına yönelik bölge ve ülke stratejilerinin hazırlanması,

 Standart dışı kalitesiz ürün ithalatının engellenmesi ve yurt içi üretimin teşvik edilerek

yerli üreticinin desteklenmesi,
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 Savunma sanayi, demiryolları, mega projeler ve nükleer santraller gibi stratejik

alanlarda kullanılan/kullanılacak çelik türlerinin kalite ve ebat bazında belirlenmesi ve

bu alanda yurt içi tedarik zincirinin geliştirilmesine yönelik araştırma-geliştirme ve

pazar araştırma çalışmalarının yapılması,

 Düşük kapasite kullanım oranı ile uzun ürün üreten çelik tesislerin atıl kapasitesinin

ekonomiye kazandırılması amacıyla söz konusu ürünlerin üretimi için yeni yatırım

yapacak tesislere yatırım izni verilmemesi,

 Otomotiv, Beyaz Eşya, Makine İmalatı gibi sektör yatırımlarını destekleme amaçlı

teşviklerde, bu sektörlerin girdilerinden olan çelik ürünlerinin yerli tedarikçiler

tarafından karşılanmasına yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi,

 Sektörün büyümesine ve rekabet gücüne katkı sağlayacak olan yeni yatırımlarda tüm

kriterler dikkate alınarak, nitelikli üretime yönelik yatırımların önünün açılması,

şirketlerin bu yönde teşvik edilmesi,

 Elektrik enerjisi tüketiminin en fazla olduğu demir çelik sektöründe maliyet arttırıcı

katkı paylarının kaldırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımın teşvik edilmesi,

önem arz etmektedir. 
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1.3  MEVCUT DURUM ANALİZİ 

1.3.1 Dünyada Genel Durum 

1.3.1.1 Dünya Çelik Üretimi 

Dünya ham çelik üretimi, 2000-2007 yılları arası istikrarlı bir seyir izleyerek artış 

göstermiştir. Çin Halk Cumhuriyeti’nin 2000 yılından itibaren hızla artan üretiminin, dünya 

ham çelik üretim rakamlarını büyük oranda etkilediği görülmektedir.  Söz konusu dönemde, 

dünya çelik üretimi yüzde 59 artarak 1 milyar 348 milyon ton seviyesine ulaşırken, Çin’in 

üretimi keskin bir artışla yüzde 280 büyüyerek 490 milyon ton olmuştur. Çin hariç dünya 

üretimi incelendiğinde, üretimdeki artışın sadece yüzde 19 seviyesinde kaldığı görülmektedir. 

2000 yılında dünya üretimi Çin’in 6 katı büyüklüğüne sahipken, 2013 yılında neredeyse başa 

baş duruma gelmiştir. 

Grafik 1: Dünya Ham Çelik Üretimi (milyon ton) 

Kaynak: Worldsteel 

Söz konusu dönemde artan üretim, 2008 yılında başlayan finansal kriz sebebiyle, 2009 

yılında yüzde 7,8 oranında azalarak 1 milyar 239 milyon ton seviyesine gerilemiştir. Global 

çapta yaşanılan kriz kaynaklı gerilemeden sonra, 2011 yılı itibariyle üretim yeniden yükselme 

eğilimine girmiş ve yükselişini 2015 yılına kadar sürdürmüştür. 2009-2014 döneminde yüzde 

34,8 artan üretim, 2015 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 3 azalışla 1 milyar 620 milyon ton 

olmuştur. Küresel çelik üretimi zor geçen 2015 ve 2016 yılları sonrası, 2017 yılında yükselişe 
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geçmiş ve artan ham çelik üretimi ile yaşanılan kayıplar telafi edilmiştir. 2017 yılı itibariyle, 

bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,3 artan dünya ham çelik üretimi 1 milyar 691 milyon ton ile 

bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 

Tablo 1: Dünya Ham Çelik Üretimi 

(Milyon Ton) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dünya Üretimi 1.147 1.249 1.348 1.343 1.239 1.433 1.538 1.560 1.650 1.669 1.620 1.606 1.691 

Kaynak: Worldsteel 

Bölgeler itibariyle dünya ham çelik üretimi değerlendirildiğinde, özellikle Çin Halk 

Cumhuriyeti’nin artan üretiminin etkisiyle Asya’nın, üretimde en yüksek paya sahip bölge 

olduğu görülmektedir. Ülkemizde de büyük üretim kayıplarının yaşandığı 2012-2015 yılları 

arasında dünya ham çelik üretimi olumsuz piyasa koşullarına rağmen yüzde 3,8 oranında 

yükselirken, Asya ve Orta Doğu hariç bütün bölgelerde üretimde gerileme meydana gelmiştir. 

Söz konusu dönemde, AB’de yüzde 1,5, Diğer Avrupa’da yüzde 10,4 ve Kuzey Amerika’da 

yüzde 8,8 üretim kayıpları yaşanmıştır. 2016 yılı ile birlikte dünya genelinde toparlanma 

eğilimine girilmiş ancak, özellikle yılın son aylarından itibaren artış trendine giren üretime 

rağmen, 2016 yılının tamamı itibariyle bir miktar üretim kaybı yaşanmıştır. 

2017 yılında 1,69 milyar tonluk dünya ham çelik üretiminin, yüzde 68,7 pay ile 1 milyar 

163 milyon tonu Asya’da, yüzde 10 pay ile 169 milyon tonu AB’de, yüzde 6,9 pay ile 116 

milyon tonu Kuzey Amerika’da ve yüzde 6 pay ile 102 milyon tonu BDT’de gerçekleştirmiştir. 

Üretiminin yüzde 92,4’lük kısmını Türkiye’nin oluşturduğu Diğer Avrupa bölgesinin 

ham çelik üretimi ise Türkiye’nin yüzde 13,2’lik üretim artışı sayesinde, yüzde 13 oranında 

artarak 40,6 milyon tona ulaşmıştır. 
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Tablo 2: Bölgeler İtibariyle Dünya Ham Çelik Üretimi 

(Milyon Ton) 

2015 2016 2017 % değişim % pay 

AB 166,0 162 168,7 4,1 10,0 

Diğer Avrupa 35,8 35,9 40,6 13,2 2,4 

BDT 101,6 102,1 102,1 0,0 6,0 

Kuzey Amerika 110,9 110,6 116,0 4,9 6,9 

Güney Amerika 43,9 40,2 43,7 8,7 2,7 

Afrika 13,7 13,1 15,0 14,5 0,9 

Orta Doğu 29,4 31,5 34,9 10,8 2,1 

Asya 1.112,9 1.103,2 1.162,5 5,4 68,7 

Okyanusya 5,7 5,8 6,0 3,4 0,4 

Dünya 1.620 1.606,3 1.691,2 5,3 100,0 

Kaynak: Worldsteel 

Grafik 2: Dünya Ham Çelik Üretiminde Bölge Payları, 2010 (%) 

Kaynak: Worldsteel 

Dünya ham çelik üretiminde bölge payları 2010 yılı ile kıyaslandığında, Asya 

bölgesinin toplam üretimdeki ağırlığının artarak devam etmekte olduğu görülmektedir. Dünya 

üretiminde Asya’nın payı 2017 yılı ile birlikte yüzde 64 oranından yüzde 69’a yükselmiştir. AB 

ve BDT bölgelerinde kısmi bir iyileşme olurken, diğer bölgelerde üretim istikrarını korumuştur. 
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Grafik 3: Dünya Ham Çelik Üretiminde Bölge Payları, 2017 (%) 

Kaynak: Worldsteel 

1.3.1.2 Dünya Çelik Üretiminde Türkiye’nin Yeri 

2000 yılında 849 milyon tonluk dünya ham çelik üretimi içerisinde, 14,3 milyon tonluk 

üretimi ve yüzde 1,7 oranındaki payı ile 17. sırada yer alan Türkiye, 2009 yılındaki kriz 

kaynaklı istisnai düşüş haricinde, 2012 yılına kadar, üretimini istikrarlı bir şekilde arttırarak, 9 

basamak birden yükselmiş, 1,6 milyar tonluk dünya ham çelik üretimi içerisinde, 35,9 milyon 

tonluk üretimi ile 8. sıraya; AB ülkeleri arasında ise 2. sıraya yerleşmiştir. 2013 yılında, yüzde 

3,4 oranında düşüş gösteren Türkiye’nin ham çelik üretimi, 2014 yılında da devam etmiş, ancak 

Türkiye’nin, sıralamadaki yeri değişmemiştir. 2015 yılındaki keskin üretim düşüşü neticesinde, 

dünya ham çelik üretim sıralamasında 9. sıraya gerileyen Türkiye, 2016 yılında, diğer büyük 

çelik üreticisi ülkeler arasında, nispeten daha yüksek üretim artışı sağlayarak tekrar dünya 

sıralamasında 8. sıraya yükselmiştir.  

2017 yılında da yükselen grafiğini sürdüren Türkiye, yüzde 13,2 oranındaki üretim artışı 

ve 37,5 milyon ton ham çelik üretim miktarı ile 8. sıradaki yerini korumuştur.  
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Tablo 3: En Fazla Ham Çelik Üreten Ülkeler (milyon ton) 

2017 2016 % değişim (17/16) 

1. Çin 831.7 786.9 5,7 

2. Japonya 104.5 104.8 -0,1

3. Hindistan 101.4 95.5 6,2 

4. ABD 81.6 78.5 4 

5. Rusya 71.3 70.5 1,3 

6. Güney Kore 71.0 68.6 3,7 

7. Almanya 43.6 42.1 3,5 

8. Türkiye 37.5 33.2 13,2 

9. Brezilya 34.4 31.3 9,9 

10. İtalya 24.0 23.4 2,9 

11. Tayvan 23.2 21.8 6,8 

12. Ukrayna 22.7 24.2 -6,4

13. İran 21.7 17.9 21,4 

14. Meksika 20.0 18.8 6,3 

15. Fransa 15.5 14.4 7,6 

16. İspanya 14.5 13.6 6,2 

17. Kanada 13.7 12.5 8,3 

18. Polonya 10.3 9.0 14,8 

19. Vietnam 10.3 7.8 31.9 

20. Avusturya 8.1 7.4 9,4 

Toplam 1.691,2 1.606,3 5,3 

Kaynak: Worldsteel 

2017 yılında Dünya’da en fazla ham çelik üreten ülke son yıllarda olduğu gibi yine Çin 

Halk Cumhuriyeti olmuştur. 2016 yılını sadece yüzde 1,2 oranında artışla tamamlayan Çin Halk 

Cumhuriyeti, 2017 yılında üretimini bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,7 artırarak 831,7 milyon 

ton üretim hacmine ulaşmıştır. Çin’i 104,5 milyon ton üretimiyle Japonya takip ederken, 

Hindistan 101,4 milyon ton, ABD 81,6 milyon ton ve Rusya 71,3 milyon ton üretim 

gerçekleştirerek listenin üst sıralarında yer almışlardır. 
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Çin’in toplam üretim içerisindeki payı yüzde 49,2 oranında bulunurken, Japonya yüzde 

6,2, Hindistan yüzde 6, ABD yüzde 4,8, Almanya yüzde 2,6, Türkiye ise yüzde 2,2 paya 

sahiptir.   

1.3.1.3 Dünya Çelik Kapasitesi 

2012-2015 döneminde dünya çapında yaşanan olumsuzlukların etkisiyle, dünya çelik 

üretim kapasitesindeki, büyüme hızı yavaşlamış ancak, azalarak da olsa artmaya devam 

etmiştir. Dünya Çelik Derneği (Worldsteel) ve OECD tarafından hazırlanan verilere göre, 

dünya çelik kapasitesi 2016 yılında bir önceki yıla nispetle yüzde 2,6 oranında azalarak 2,3 

milyar ton seviyesine gerilemiştir. Aşırı kapasite sorunuyla mücadele çerçevesinde izlenen 

politikaların etkisiyle, 2017 yılı dünya ham çelik kapasitesi, yüzde 1 oranında hafif bir azalışla 

2,26 milyar tona düşmüştür. Önümüzdeki dönemlerde de, fazla kapasitelerin kapatılması 

hususundaki uygulamalara devam edilmesine şiddetle ihtiyaç vardır.   

Grafik 4: Dünya Ham Çelik Üretim Kapasitesi (milyon ton) 

Kaynak: OECD 
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Grafik 5: Dünya Ham Çelik Üretim Kapasitesi (milyon ton) 

Kaynak: OECD 

Dünya çelik sektöründe kapasite kullanım oranları, 2005-2007 yılları arası yüzde 85 

seviyelerinde iken, küresel piyasalardaki olumsuz koşulların etkisiyle, 2015 yılında yüzde 68,9 

seviyesine kadar gerilemiştir. Sonraki dönemde yeniden artış eğilimine giren kapasite kullanım 

oranı, 2017 yılında, küresel ekonomideki konjonktürel genişleme ile paralel olarak 74,6 oranına 

yükselmiştir. 

1.3.1.4 Dünya Çelik Tüketimi 

Dünya Çelik Derneği verilerine göre, 2000’li yıllarda sürekli artış gösteren dünya nihai 

mamul çelik tüketimi, 2008 yılı ile başlayan küresel krizin etkisiyle, 2009 yılında 1 milyar 150 

milyon tona gerilemiştir. 2009 yılı sonrası dönemde olumsuz koşulların ortadan kalkması ile 

birlikte tüketim, 2015 yılına kadar artış eğilimin sürdürmeye devam etmiştir. 2016 yılında 

dünya nihai mamul çelik tüketimi yüzde 1 oranında artarak 1 milyar 517 milyon tona, 2017 

yılında ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,6 oranında artarak 1 milyar 587 milyon tona 

yükselmiştir.  
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Grafik 6: Dünya Çelik Tüketimi (Nihai Mamul, milyon ton) 

Kaynak: Worldsteel 

Grafik 7: Dünya Çelik Tüketimi (Nihai Mamul, milyon ton) 

Kaynak: Worldsteel 

2017 yılında, Afrika yüzde 6,6 düşüş ile tüketimi en hızlı gerileyen bölge 

konumundayken,  Afrika’yı yüzde 5,9 ile Okyanusya bölgesi izlemektedir. En büyük artış ise 

yüzde 15,2 ile Güney Amerika ve yüzde 6,9 oranında BDT bölgelerinde gerçekleşmiştir. 
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Tablo 4: Dünya-Bölgeler Çelik Tüketimi (milyon ton) 

Kaynak: Worldsteel 

Tablo 5: Dünyanın En Büyük 10 Nihai Mamul Tüketicisi (milyon ton) 

Ülkeler 2016 2017 

Çin 680,3 736,8 

ABD 91,6 97,7 

Hindistan 83,5 87,2 

Japonya 62,2 64,4 

G. Kore 57,1 56,4 

Almanya 40,5 41,8 

Rusya 38,6 40,6 

Türkiye 34,1 36,1 

Meksika 25,4 26,4 

İtalya 24,1 24,5 

Kaynak: Worldsteel 

2000 yılından 2007 yılına kadar kesintisiz bir şekilde artış gösteren dünya ham çelik 

tüketimi, 2008 yılında yılın ilk yarısında elde edilen yüksek oranlı artışa rağmen, ikinci yarıda 

küresel finans krizinin patlak vermesiyle, seviyesini korumuş; global finans krizinin etkilerinin 

derinden hissedildiği 2009 yılında ise keskin bir gerileme göstermiştir. 2014 yılına kadar artış 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

AB 147,8 158,2 141,2 143,6 149,9 154,9 159,3 162,3 

Diğer Avrupa 28,7 32,6 33,9 36,8 36,9 39,9 40,6 42,3 

BDT 49,4 55,2 57,4 58,5 55,9 50,7 49,4 52,8 

Kuzey Amerika 114,1 125,5 135,7 134,6 150,2 138,3 136,1 140,7 

Güney Amerika 42,8 44,7 45,7 47,8 44,9 41,5 35,5 40,9 

Afrika 28,4 29,4 32,9 36,4 37,4 38,7 37,6 35,1 

Orta Doğu 48,7 51,3 50,7 52,7 54,5 53,8 53,1 53,3 

Asya 842,8 911,5 938,1 1.019,3 1.009,9 976,5 998,6 1.053,6 

Okyanusya 7,8 6,9 7,3 6,7 7,4 7,3 6,8 6,4 

Dünya 1.311 1.415 1.443 1.536 1.547 1.502 1.517 1.587 
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eğilimini sürdüren dünya çelik tüketimi, 2015 yılında yeniden düşüş göstermiştir.   Dünya çelik 

tüketimindeki yavaşlamada, son 20 yıldan bu yana dünya çelik tüketimini yukarılara taşıyan 

Çin’de ekonominin yavaşlamasına paralel olarak tüketimin de, gerilemesi etkili olmuştur. 

Dünyanın en büyük nihai mamul tüketicisi olan Çin, beklentilerin aksine, 2017 yılında, 

yüzde 8,3 oranında artışla, 736,8 milyon ton tüketim seviyesine ulaşmıştır. 10 çelik tüketicisi 

ülke arasında tüketimini en fazla arttıran Çin, hemen arkasında yer alan ABD’nin neredeyse 8 

misli çelik tüketmiştir. 2017 yılında, en büyük 10 çelik tüketicisi ülke arasında sadece Güney 

Kore’nin çelik tüketimi düşerken, Türkiye tüketimini yüzde 5,9 oranında arttırarak, 36,1 milyon 

ton ile sıralamada 8. sıradaki yerini korumuştur.  

Grafik 8: Dünya Ham Çelik Tüketimi (milyon ton) 

Kaynak: Worldsteel 

Dünyada çelik sektöründe 2010-2015 yılları arasında atıl kapasitenin hızla arttığı 

görülmektedir. Bilhassa, Çin’den kaynaklanan kapasite fazlasının belli bir program dahilinde 

azaltılmasına yönelik çalışmalar G20 ve OECD kapsamında takip edilmektedir. 2000’li yıllarda 

dalgalanma eğiliminde olan çelik kapasite fazlalığı, kriz dönemlerinin de etkisiyle özellikle 

2009 yılında keskin bir artış göstermiştir. 

2016-2017 yıllarında atıl kapasitelerde belli ölçüde azalış olmakla beraber, beklenen 

seviyede bir kapasite azatlımı henüz sağlanamamıştır. 
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Grafik 9: Dünya Çelik Sektöründe Atıl Kapasite (milyon ton) 

Kaynak: OECD 

Dünya genelinde ciddi sorun teşkil eden kapasite fazlalığının yarattığı problemler 

devam etmektedir. Çin’in öngördüğü kapasite azaltımının orta vadede gerçeğe dönüşmesi 

halinde, dünya çelik piyasasına olumlu yansıması söz konusudur. Aksi halde, tüketiminden 

fazla çelik üreten bazı ülkelerin dampingli ve sübvanse edilen fiyatlarla desteklenen ihracat 

baskısının 2018 yılında da etkili olmaya devam etmesi beklenmektedir. 

2000’li yıllarda yüzde 70’lerde olan dünya çelik tüketiminin, üretim kapasitesine oranı, 

2008 yılında yüzde 71,5 seviyesine ulaşmış ancak, kriz dönemlerinin etkisi ile azalan çelik 

tüketimi ve üretimden daha hızlı bir şekilde yükselen kapasite neticesinde tüketimin,  kapasite 

içerisindeki payı da gerilemiştir. 

2017 yılında çelik tüketiminde gerçekleşen artışın etkisiyle, 2012 yılından beri yüzde 

63,5 civarında seyreden tüketimin kapasiteye oranı, 2017 yılında yüzde 70 seviyesine 

yükselmiştir. 
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Grafik 10: Dünya Çelik Tüketiminin Kapasite İçerisindeki Payı (%) 

Kaynak: Worldsteel 

1.3.1.5 Dünya Çelik Ticareti 

Özellikle son yıllarda, dünya ham çelik üretimi ve ticaretinde, global piyasalardaki 

belirsizliklerden ve kriz etkilerinden kaynaklanan dalgalanmalar görülmüştür. 2000-2008 

yılları arası ihracatta sürekli artış gözlenirken, 2008-2009 döneminde yaşanan krizin de 

etkisiyle söz konusu dönemde ihracat yüzde 25 oranında azalmıştır. Kriz dönemi sonrası, 2010 

yılında yaşanan keskin yükselişin ardından, 2013 yılındaki gerilemenin ardından, 2017 yılında 

463 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Grafik 11: Dünya Çelik İhracatı (milyon ton) ve İhracatın Üretim İçerisindeki Payı (%) 

Kaynak: Worldsteel 
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2014-2016 yılları arasında artış eğilimine giren dünya çelik ürünleri ihracatı, 2017 

yılında yüzde 2,2 azalışla 463 milyon ton seviyesine gerilemiştir. Ticarette gerçekleşen artışta, 

cevher fiyatlarının hurda karşısındaki karşılaştırmalı maliyet avantajının entegre çelik 

üreticilerine sağladığı ilave rekabet gücü yanında, dampingli ve devlet destekli çelik 

ticaretindeki artış etkili olmuştur. İhracatın üretime oranı 2016 yılında yüzde 36 ile en yüksek 

seviyeyi görmüş, 2013 yılı ise yüzde 25,9 ile ihracatın üretime oranının en düşük olduğu yıl 

olmuştur. 

Dünyanın en büyük çelik ihracatçısı konumunu sürdüren Çin Halk Cumhuriyeti 2017 

yılında, 74,8 milyon tonluk çelik ihracatı gerçekleşmiştir. Çin’i, Japonya, Güney Kore, Rusya, 

Almanya, İtalya, Belçika ve Türkiye takip etmiştir. 2014 yılında bir basamak geriye düşerek, 

8. sıraya gerileyen Türkiye, 2015 yılında bir basamak daha düşerek dünya çelik ihracatında 9.

sırada yer alırken, 2017 yılında tekrar 8. sıraya yükselmiştir. 

Tablo 6: En Büyük Çelik İhracatçısı 10 Ülke 

2014 2015 2016 2017 

Sıra Ülke Mt Sıra Ülke Mt Sıra Ülke Mt Sıra Ülke Mt 

1 Çin 92,9 1 Çin 111,6 1 Çin 108,1 1 Çin 74,8 

2 Japonya 41,3 2 Japonya 40,8 2 Japonya 40,5 2 Japonya 37,5 

3 G. Kore 31,9 3 G. Kore 31,2 3 Rusya 31,2 3 G. Kore 31,4 

4 Rusya 28,1 4 Rusya 29,7 4 G. Kore 30,6 4 Rusya 31,1 

5 Almanya 24,8 5 Almanya 25,1 5 Almanya 25,1 5 Almanya 26,4 

6 Ukrayna 21,5 6 Ukrayna 17,7 6 Ukrayna 18,2 6 İtalya 18,2 

7 İtalya 17,3 7 İtalya 16,5 7 İtalya 17,9 7 Belçika 18,1 

8 Türkiye 16 8 Belçika 15,2 8 Belçika 16,7 8 Türkiye 16,6 

9 Fransa 14,9 9 Türkiye 15 9 Türkiye 15,3 9 Hindistan 16,3 

10 Belçika 14,2 10 Fransa 14 10 Fransa 13,7 10 Brezilya 15,3 

Kaynak: Worldsteel 

Dünyanın en büyük çelik ithalatçıları sıralamasında, ABD’nin 35,4 milyon ton ile en 

büyük ithalatçı konumunu sürdürdüğü 2017 yılında, ABD’yi, Almanya, İtalya, Güney Kore, 

Vietnam, Türkiye, Fransa, Tayland ve Belçika takip etmiştir. 2014 yılında, çelik ithalatında 

yaşanan artış ile sekizinci sıraya yükselen Türkiye’nin, 2015 yılında ithalatı yüzde 38 oranında 

artmış ve 3 kademe birden yükselerek dünyanın en büyük 5. çelik ithalatçısı konumuna 

gelmiştir. Türkiye, 2016 yılında ithalatta gözlenen yüzde 8,6 oranında azalışla birlikte 7. sıraya 

gerilemiş, 2017 yılında bir basamak yükselerek 6. sırada yer almıştır.  
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Tablo 7: En Büyük Çelik İthalatçısı 10 Ülke 

2014 2015 2016 2017 

Sıra Ülke Mt Sıra Ülke Mt Sıra Ülke Mt Sıra Ülke Mt 

1 ABD 41,4 1 ABD 36,5 1 ABD 30,9 1 ABD 35,4 

2 Almanya 24,3 2 Almanya 24,8 2 Almanya 25,5 2 Almanya 27,1 

3 G. Kore 22,4 3 G. Kore 21,7 3 G. Kore 23,3 3 İtalya 20,1 

4 İtalya 16,6 4 İtalya 19,9 4 İtalya 19,6 4 G. Kore 19,3 

5 Tayland 15,1 5 Türkiye 18,6 5 Vietnam 19,5 5 Vietnam 16,2 

6 Çin 14,9 6 Vietnam 16,3 6 Tayland 17,6 6 Türkiye 15,8 

7 Fransa 13,4 7 Tayland 14,6 7 Türkiye 17 7 Fransa 15,1 

8 Türkiye 13,4 8 Fransa 13,7 8 Fransa 14,6 8 Tayland 14,5 

9 Vietnam 12,4 9 Hindistan 13,3 9 Çin 13,6 9 Belçika 14,1 

10 Endonezya 11 10 Çin 13,2 10 Belçika 13 10 Çin 13,9 

Kaynak: Worldsteel 

2017 yılında, dünyanın en büyük net çelik ihracatçısı, 61 milyon ton ile Çin olurken, 

Çin’i 31 milyon ton ile Japonya, 25 milyon ton ile Rusya, 14 milyon ton ile Ukrayna ve 13 

milyon ton ile Brezilya takip etmiştir.  

Türkiye, 2016 yılında ihraç ettiğinden daha fazla çelik ithal ederek, net çelik ihracatçısı 

ülkeler listesinden çıkarak net çelik ithalatçısı konumunda yer almıştır. Sonraki dönemde, dış 

ticaret verilerine iyileşme görülen Türkiye, 2017 yılı ile birlikte yeniden net ihracatçı konumuna 

yükselmiştir.   

Tablo 8: En Büyük Net Çelik İhracatçısı 10 Ülke (2017) 

Kaynak: Worldsteel 
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2017 yılında dünyanın en büyük net çelik ithalatçısı, 25 milyon ton ile ABD olurken, 

ABD’yi 12,6 milyon ton ile Tayland, 12,3 milyon ton ile Endonezya ve 11 milyon ton ile 

Endonezya takip etmiştir.   

Tablo 9: En büyük Net Çelik İthalatçısı 10 Ülke (2017) 

Kaynak: Worldsteel 

1.3.2 Türkiye’de Genel Durum 

1.3.2.1 Sektörün Bölgesel Yapısı ve Kümelenmeler 

Türkiye’de ham çelik üretimi yapan kuruluşlar Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz 

olmak üzere, 4 temel bölgede yer almaktadır. Sektör, gerek hammadde temininde gerekse 

üretiminin pazarlara ulaştırılması konularında nakliye avantajını düşünerek liman ve demir 

yoluna yakın bölgelerde tesisleşmiştir. 
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Grafik 12: Türk Çelik Sektörünün Bölgesel Dağılımı 

Kaynak: TÇÜD 

2017 yılı itibariyle sektörde faaliyet gösteren 32 tesisin, 10’u Akdeniz bölgesinde, 9’u 

Marmara bölgesinde ve 8’i Ege bölgesinde, 5’i de Karadeniz bölgesinde yerleşiktir. Söz konusu 

üretici tesislerin 25’i elektrik ark ocaklı, 4’ü indüksiyon ocaklı ve 3’ü yüksek fırınlı (entegre) 

tesislerden oluşmaktadır. 

Tablo 10: Bölgeler İtibariyle Türkiye’nin Ham Çelik Kapasitesi ve Üretimi, 2017 

Bölgeler Kapasite (mt) Üretim (mt) 

Marmara 15 11,6 

Karadeniz 8,3 7,0 

İzmir 11,3 6,7 

İskenderun 16,6 12,2 

Kaynak: TÇÜD 

Tesislerin, 10 tanesinin ham çelik üretim kapasitesi 2 milyon ton ve üzerinde, 8 tanesinin 

kapasitesi 1-2 milyon ton arasında, 6 tanesinin kapasitesi 500 bin-1 milyon ton arasında ve 8 

tanesinin kapasitesi de 50 bin-500 bin ton arasında bulunmaktadır.  
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1.3.2.2 Türk Demir Çelik Sektöründe İstihdam 

Türkiye’de ham çelik üretimi gerçekleştiren kuruluşlar, 2017 yılı itibariyle yaklaşık 45 

bin civarında doğrudan, diğer haddehaneleri ve sektörle yatay çalışan piyasa güçlerini dikkate 

aldığımızda yaklaşık 300 bin kişiye istihdam sağlanmaktadır. Üretici kuruluşların toplam 

çalışanlarının yaklaşık yüzde 25-30’u beyaz yakalılardan oluşmaktadır.  

İstihdamın yaklaşık yüzde 63 oranındaki kısmı Elektrik Ark Ocaklı (EAO) ve 

İndüksiyon Ocaklı (İO) tesislerde, yüzde 37 oranındaki kısmı ise, yüksek fırınlarda üretim 

yapan entegre tesislerde bulunmaktadır.  

Tablo 11: Ham Çelik Üreten Kuruluşlarda İstihdam (Kişi) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 % pay 2016 

EO+İO 17.216 18.218 20.875 21.550 23.195 21.844 23.926 61,3 

BOF 16.528 17.119 17.483 15.579 15.595 14.468 15.103 38,7 

Toplam 33.744 35.337 38.358 37.129 38.790 36.312 39.029 100,0 

Kaynak: TÇÜD 

EAO’lu tesislerdeki istihdam yıllar itibariyle kapasitedeki ve yeni tesis sayısındaki 

artışa bağlı olarak artarken, BOF’lardaki istihdam 1990’dan sonra ciddi ölçüde azalmıştır. 

BOF’lardaki istihdam azalışı, özelleştirme sonrasında atıl işgücünün tasfiyesi ve 

gerçekleştirilen modernizasyon yatırımlarıyla, işgücü verimliliğinin artırılması sonucu ortaya 

çıkmıştır. Ancak 2012-2015 döneminde, üretimdeki daralmaya paralel bir şekilde istihdamın 

da azaldığı görülmektedir. Söz konusu dönemde, Türkiye’nin çelik üretiminin ve dolayısıyla 

istihdamının gerilemesinde, dünya piyasalarındaki olumsuz koşulların yanında, dampingli ve 

teşvikli ürün ithalatının, Türkiye’nin çelik üretimini baskı altında tutmasının da etkili olmuştur. 

1.3.2.3 Türkiye’nin Ham Çelik Kapasitesi 

1980 yılında 4,2 milyon ton olan Türkiye’nin ham çelik üretim kapasitesi, 1990 yılında 

11,3 milyon ton, 2000 yılında 19,8 milyon ton seviyelerine ulaşmıştır. Özellikle 2006 yılından 

sonra artan yassı ve yapısal çelik üretimine yönelik yatırımlar sayesinde kapasite 51,2 milyon 

ton seviyesine yükselmiştir.  

2000-2017 döneminde, ham çelik kapasitesindeki 31,3 milyon tonluk artışın 25,3 

milyon tonluk kısmı elektrik ark ocaklı tesislerde, 6,1 milyon tonluk kısmı ise, entegre tesislerde 

gerçekleşmiştir.  
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Tablo 12: Ham Çelik Kapasitesi (bin ton) 

1980 1990 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

% 

değişim 

(17/16) 

% pay 

(2017) 

EAO* 1.200 6.500 13.632 18.844 33.385 38.739 39.256 38.931 -0,8 76,1 

BOF 3.000 4.800 6.200 6.300 9.350 11.700 12.250 12250 0,0 23,9 

Toplam 4.200 11.300 19.832 25.144 42.735 50.439 51.506 51.181 -0,6 100 

*EAO verileri, İO verilerini de içermektedir.

  Kaynak: TÇÜD 

Son yıllarda, piyasalardaki olumsuz koşulların da etkisiyle, Türkiye’nin çelik üretim 

kapasitesindeki artışın durma noktasına geldiği gözlenmektedir. 2016 yılında yüzde 2,1 oranda 

artış gösteren Türkiye’nin ham çelik üretim kapasitesi, 50,4 milyon tondan, 51,5 milyon tona 

yükselirken, 2017 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,6 oranında kısmi bir azalışla 51,2 

milyon tona gerilemiştir. Söz konusu kapasite içerisinde elektrik ark ocaklı (EAO) ve 

indüksiyon ocaklı (İO) tesislerin payı yüzde 76 civarındayken, entegre tesislerin payı (BOF) ise 

yüzde 24 seviyesindedir. Ham çelik kapasitesinin, yavaşlayarak da olsa, önümüzdeki yıllarda 

artış eğilimini sürdürmesi beklenmektedir.  

Grafik 13: Ham Çelik Kapasitesi (milyon ton) 

Kaynak: TÇÜD 
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2016 yılında yüzde 64,4 kapasite kullanım oranı ile çalışan sektörün, 2017 yılında 

üretimin yüzde 13,2 oranında artmasıyla, kapasite kullanım oranı yüzde 73,2 seviyesine 

yükselmiştir. Türkiye’nin kapasite kullanım oranında, iç tüketim ve ihraç pazarlarının canlılığı 

yanında, ithalatın seyri de önemli rol oynamaktadır.  

1.3.2.3.1 Türkiye’nin Kütük ve Slab (Uzun ve Yassı Yarı Mamul) Üretim Kapasitesi 

Türk çelik sektöründe, başta yassı ve yapısal çelik ürünlerine yönelik yatırımlar olmak 

üzere, özellikle 2001 yılından sonra, hızlı bir büyüme yaşanmıştır. Ülkemizin, yassı çelik 

ürünlerinde ithalata bağımlılığının azaltılması ve sanayinin ihtiyaç duyduğu mamullerin iç 

piyasadan karşılanması amacıyla, 2006 yılından sonra yassı mamul üretimine yönelik yatırımlar 

artış göstermiş, böylece slab üretim kapasitesi, 2000 yılındaki 3 milyon tondan, 2016 yılında 

18,4 milyon ton seviyesine yükselmiştir. Üretimin yetersiz kaldığı yassı ürünlere yönelik 

yatırımlar hızla artarken, 2000 yılına kıyasla, kütük üretim kapasitesi de büyümeye devam 

ederek 16,8 milyon tondan, 40 milyon tona yükselmiştir. 

Grafik 14: Kütük ve Slab Üretim Kapasitesi (milyon ton) 

Kaynak: TÇÜD 

Bugün gelinen noktada, Türkiye’nin slab üretim kapasitesi, Türkiye’nin ihtiyacını 

rahatlıkla karşılayabilecek düzeye ulaşmıştır. Bazı üreticilerin hem slab hem de kütük üretim 

kapasitesine sahip olmaları nedeniyle, toplam kütük ve slab üretim kapasitesi, Ülkenin ham 

çelik üretim kapasitesinin üzerinde seyretmektedir. Türkiye’nin, slab üretiminde kapasite 

kullanım oranı 2015 yılındaki yüzde 44 seviyesinden, 2017 yılında yüzde 66 seviyesine 
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yükselmiştir. 2015 yılı ve öncesinde slab kapasitesinin önemli bir kısmının atıl durumda 

kalmasında, sertifikasız, dampingli ve teşvikli ürünlerin ithalatında gözlenen keskin artış etkili 

olmuştur.  

 Global kriz döneminde elde edilen bu hızlı büyüme performansı, Türk çelik sektörünün 

sık sık ifade edilen “krizi fırsata dönüştürme becerisi”nin bir göstergesi olmuştur. Türkiye’nin 

toplam ham çelik üretim kapasitesindeki artışta, mevcut tesislerin modernizasyonu ve ilave 

yatırımlar ile kapasitelerinin artırılmasının yanında, yeni tesis yatırımlarının da önemli bir etkisi 

bulunmaktadır. Ancak, hurda fiyatları ile demir cevheri fiyatları arasındaki marjın hurda ile 

üretimin rekabet gücünü zayıflatması ve dünyadaki arz fazlası dampingli ve devlet destekli 

çeliğin ülkemize girişinin engellenememiş olması, milyarlarca dolar kaynak tahsisi ile 

oluşturulan söz konusu kapasitenin etkin kullanılamaması sonucunu doğurarak, 2016 yılında 8 

milyon tonun üzerinde slab üretim kapasitesinin atıl durumda kalmasına sebep olmuştur. 

1.3.2.4 Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi 

2012-2015 yılları arasında, dünya ekonomisinde yaşanan durgunluk ve yakın 

coğrafyamızda meydana gelen karışıklıklardan olumsuz yönde etkilenen Türk çelik sektörü, 

büyük üretim ve ihracat kayıplarına uğramıştır. 2016 yılının son aylarından itibaren olumlu bir 

sürece girilmiş olmakla beraber yaşanılan kayıplar ancak 2017 yılında telafi edilmiştir. 

Tablo 13: Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi (bin ton) 

2000 2005 2010 2015 2016 2017 % değişim 

(17/16) 

Toplam 14.325 20.964 31.153 31.517 33.163 37.524 13,2 

Kaynak: TÇÜD 

2007-2012 döneminde, en büyük 10 çelik üreticisi ülke arasında, Çin ve Hindistan’ın 

ardından, üretimini en hızlı arttıran 3. ülke olan Türkiye’de, 2012-2015 döneminde yüzde 12,2 

oranında üretim düşüşü yaşanmıştır. Arka arkaya 3 yıl geriledikten sonra, 2015 yılında 31,5 

milyon tona kadar düşen Türkiye’nin ham çelik üretimi, 2016 yılında yüzde 5,2 oranında artışla, 

33,2 milyon tona ulaşmıştır. Buna rağmen, üretim 2012 yılındaki seviyesinin yüzde 7,6 

oranında altında kalmıştır.  

Türk çelik sektörü, 2016 yılının özellikle ikinci yarısından itibaren toparlanma sürecine 

girmiş ve 2017 yılında da söz konusu üretim artışını devam ettirmiştir. Yüzde 13,2 oranında 
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üretim artışıyla en çok ham çelik üreten ülkeler arasında, üretimini en fazla arttıran ülke 

olmuştur. Böylece, 2012 yılı itibariyle yaşanan üretim kayıpları, 2017 yılında tarihinin en 

yüksek seviyesi olan 37,5 milyon ton ham çelik üretimi ile telafi edilmiştir. 

1.3.2.4.1 Türkiye’nin Ürünlere Göre Ham Çelik Üretimi 

Türkiye’de uzun ve yassı ürün arasındaki dengesizliğin giderilmesi ve yassı mamul 

ihtiyacının yurt içinden temin edilebilmesi için, yassı mamul üretimine yönelik olarak artan 

yatırımlar sonucunda, slab üretiminin toplam ham çelik üretimi içerisindeki payı son yıllarda 

artış göstermektedir. 

Ancak slab üretiminde artan kapasiteye rağmen, üretim hedeflendiği ölçüde 

arttırılamamıştır. 2005 yılında 3,1 milyon ton olan slab üretimi, 2010 yılına kadar yüksek oranlı 

artışla, 7,3 milyon ton seviyesine yükselmiş, sonraki yıllarda ise, iniş çıkışlı bir seyir izleyerek, 

2017 yılında yaklaşık 18-20 milyon tonluk kapasiteye rağmen, 11,7 milyon ton seviyesinde 

kalmıştır.  

Yıllık yaklaşık 18 milyon ton slab üretim kapasitesinin, 2016 yılında yüzde 55, 2017 

yılında yüzde 64 kapasite kullanım oranıyla çalışmasında, yassı çelik piyasalarındaki olumsuz 

gelişmeler, dampingli, devlet destekli, düşük fiyatlı ve sertifikasız ürün ithalatının artış 

göstermesi, keskinleşen rekabet koşulları, bazı Uzak Doğu ve Avrupa ülkelerinin haksız 

rekabete neden olan agresif ihracat politikalarını sürdürmeleri ve Türkiye’deki ithalatı teşvik 

eden uygulamaların devam etmesi etkili olmuştur. 

Tablo 14: Ürünlere Göre Ham Çelik Üretimi (bin ton) 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
% 

değişim 

(17/16) 

% pay 

2017 

Kütük 17.869 21.827 24.400 27.054 26.294 24.612 23.231 23.015 25.839 12,3 68,9 

Slab 3.095 7.316 9.707 8.831 8.360 9.423 8.286 10.148 11.685 15,1 31,1 

Toplam 20.964 31.153 34.107 35.885 34.654 34.035 31.517 33.163 37.524 13,2 100,0 

Kaynak: TÇÜD 

2005-2017 yılları arasında, Türkiye’nin toplam ham çelik üretiminde yüzde 79 

oranında artış gerçekleşirken, kütük üretiminde yüzde 45, slab üretiminde ise yüzde 278 

oranında artış yaşanmıştır. Söz konusu dönemde meydana gelen 16,6 milyon tonluk üretim 

artışının 8 milyon tonu kütük üretiminden, 8,6 milyon tonu ise slab üretiminden gerçekleşmiştir. 
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Grafik 15: Kütük (Uzun Yarı Ürün) Üretimi (milyon ton) 

Kaynak: TÇÜD 

Grafik 16: Slab (Yassı Yarı Ürün) Üretimi (milyon ton) 

Kaynak: TÇÜD 

1.3.2.4.2 Türkiye’nin Yöntemlere Göre Ham Çelik Üretimi 

2017 yılında, ağırlıklı bir şekilde hurda tüketerek üretim yapan elektrik ark ocaklı 

tesislerin ham çelik üretim miktarı, keskin bir yükselişle yüzde 18,8 oranında artış göstermiştir. 

Demir cevheri girdisine dayalı üretim yapan entegre tesislerin üretimlerindeki artış ise sadece 

yüzde 2,2 seviyesinde kalmıştır. Son yıllarda girdi maliyetlerinin seyrindeki dengesizlik 

nedeniyle, 2012 yılında yüzde 74 seviyesinde bulunan EAO’ların toplam ham çelik üretimi 

içerisindeki payı, 2017 yılında yüzde 69 seviyesine gerilemiştir. Benzer eğilim dünya çelik 
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sektöründe de gözlenmiş, 2000’li yılların başlarında yüzde 34 civarında bulunan EAO’ların 

dünya ham çelik üretimi içerisindeki payı, zamanla azalarak 2015 yılı itibariyle yüzde 25,1 

seviyesine kadar düşmüştür. 

Tablo 15: Yöntemlere Göre Ham Çelik Üretimi (bin ton) 

1990 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

% 

değişim 

(17/16) 

% pay 

2017 

EAO 4.955 9.096 14.847 20.905 20.482 21.846 25.963 18,8 69,2 

BOF 3.762 5.229 6.117 8.238 11.035 11.317 11.561 2,2 30,8 

Toplam 8.717 14.325 20.964 29.143 31.517 33.163 37.524 13,2 100,0 

Kaynak: TÇÜD 

2000-2017 yılları arasındaki dönemde, EAO’lardaki üretim artışı yüzde 185, 

BOF’lardaki üretim artışı yüzde 121, toplam üretim artışı ise, yüzde 162 seviyesinde 

gerçekleşmiştir.  

Söz konusu dönemde, 23,2 milyon tonluk üretim artışının 16,9 milyon tonluk kısmı 

elektrik ark ocaklı tesislerde, 6,3 milyon tonluk kısmı ise, yüksek fırın kullanan entegre 

tesislerde gerçekleştirilmiştir. 

Grafik 17: Elektrik Ark Ocaklarında (EAO) Ham Çelik Üretimi (milyon ton) 

Kaynak: TÇÜD 
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Grafik 18: Entegre Tesislerde (EAO) Ham Çelik Üretimi (milyon ton) 

Kaynak: TÇÜD 

1.3.2.5 Türkiye’nin Nihai Mamul Üretim ve Tüketimi 

1.3.2.5.1 Nihai Mamul Üretimi 

Türkiye’nin nihai mamul üretimi 2000-2017 yılları arası dönemde, yüzde 174 oranında 

artışla, 14,3 milyon tondan 39,2 milyon tona yükselmiştir. Uzun ürünler yüzde 136 oranında 

artarak 11 milyon tondan 26 milyon tona, yassı ürünler ise söz konusu dönemde yüzde 312 

yükselişle 3 milyon tondan 13 milyon tona ulaşmıştır. 

Tablo 16: Türkiye’nin Nihai Mamul Üretimi (bin ton) 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

% 

değişim 

(17/16) 

% 

pay 

2017 

Uzun 11.122 15.825 19.671 22.868 25.247 26.536 25.717 26.550 26.012 26.193 0,70 66,9 

Yassı 3.145 3.768 6.629 9.075 9.039 9.869 10.376 10.389 10.869 12.961 19,24 33,1 

TOPLAM 14.267 19.593 26.300 31.943 34.286 36.405 36.093 36.939 36.882 39.154 6,16 100,0 

Kaynak: TÇÜD 

2017 yılında nihai mamul üretimi, hurda/demir cevheri maliyet dengesinin kurulmuş 

olması ve ayrıca ham çelik üretimindeki artışa paralel olarak artış göstermiştir. Aynı zamanda 

ithal ürün kullanımının da azalmasıyla, nihai mamul üretimi yüzde 6,2 oranında artarak 36,9 

milyon tondan 39,2 milyon tona ulaşmıştır. Uzun ürün üretimi, yüzde 0,7 oranında artarak 26,2 
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milyon tona, yassı ürün üretimi ise yüzde 19,24 oranında artışla 13 milyon ton seviyesine 

ulaşmıştır. 

2017 yılında nihai mamul üretiminin yüzde 66,9’u uzun ürünlerden, yüzde 33,1’i ise 

yassı ürünlerden oluşmuştur.

Grafik 19: Nihai Mamul Üretimi (bin ton) 

Kaynak: TÇÜD 

1.3.2.5.2 Nihai Mamul Tüketimi 

Nihai mamul tüketimi, 2015 yılında yüzde 11,8 gibi keskin bir yükselişle 34 milyon 

tona ulaşmıştır. 2016 yılında ise dünyada ve Türkiye’de yaşanan belirsizlikler nedeniyle bir 

miktar gerileyen nihai mamul tüketimi 2017 yılında tekrar yükseliş eğilimine geçmiştir.  

2017 yılında Türkiye’nin nihai çelik tüketimi yüzde 5,8 oranında artarak 36 milyon ton 

seviyesine ulaşmış olup, tüketimin yüzde 50,9’u uzun ürünlerden, yüzde 49,1’i ise yassı 

ürünlerden oluşmuştur. 

Tablo 17: Türkiye’nin Nihai Mamul Tüketimi (bin ton) 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

% 

değişim 

(17/16) 

% 

pay 

2017 

Uzun 6.784 9.077 11.660 13.738 14.841 16.671 16.138 17.908 17.625 18.365 4,2 50,94 

Yassı 6.286 9.363 11.944 13.210 13.627 14.630 14.601 16.454 16.452 17.690 7,5 49,06 

TOPLAM 13.070 18.440 23.604 26.948 28.468 31.301 30.739 34.361 34.077 36.055 5,8 100,00 

Kaynak: TÇÜD 
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Toplam nihai mamul üretiminin, tüketimini karşılama oranı 2010 yılındaki yüzde 111 

seviyesinden 2017 yılında yüzde 108 seviyesinde gerilemiştir. Söz konusu dönemde uzun 

ürünlerin üretiminin tüketimini karşılama oranı yüzde 169’ten, yüzde 143’e düşerken, yassı 

ürünlerde ise bu oran yüzde 56’dan, yüzde 73 seviyesine yükselmiştir.  

Grafik 20: Nihai Mamul Tüketimi (bin ton) 

Kaynak: TÇÜD 

1.3.2.6 Türkiye’nin Çelik İhracatı 

Türk çelik sektörü, her yıl dünyanın 180’den fazla ülkesine ihracat yapan, kalite 

beklentisi en yüksek pazarlara yaptığı ihracat ile kendisini dünya piyasalarında ispatlamış bir 

sektör konumunda bulunmaktadır. 

Tablo 18: Türkiye’nin Çelik İhracatı 

2012 2013 2014 2015 

bin ton milyon $ bin ton milyon $ bin ton milyon $ bin ton milyon $ 

Kütük 2.957 1.834 1.561 920 568 373 304 183 

Slab 21 14 1 1 36 19 1 1 

Yarı Ürün 2.978 1.848 1.561 921 603 392 305 184 

Yassı Ürün 1.858 1.513 2.353 1.739 2.501 1.877 2.542 1.482 

Uzun Ürün 11.713 7.709 11.311 6.991 10.998 6.590 10.203 4.690 

Ürünler 16.549 11.070 15.226 9.651 14.103 8.859 13.050 6.356 

Borular 1.877 1.842 1.804 1.688 1.869 1.662 1.807 1.374 

Diğerleri 1.844 4.221 1.937 4.421 1.998 4.662 1.901 4.021 

Toplam 20.270 17.133 18.967 15.760 17.970 15.183 16.758 11.752 
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2016 2017 
% değişim 

(17/16) 

ton 1000$ ton 1000$ Miktar Değer 

Uzun yarı ürün 270.676 144.118 733.896 380.094 171,1 163,7 

Kütük, blum 270.476 143.867 733.556 379.449 171,2 163,8 

Külçe 200 252 340 645 70,1 156,3 

Yassı yarı ürün (slab) 329 298 123.900 54.919 37.564,2 18.339,2 

Yarı ürün 271.005 144.416 857.796 435.013 216,5 201,2 

Yassı ürünler 3.080.122 1.601.647 4.288.497 2.802.715 39,2 75,0 

Uzun ürünler 10.042.104 4.130.586 9.272.283 4.608.305 -7,7 11,6 

Nihai ürün 13.122.227 5.732.233 13.560.780 7.411.020 3,3 29,3 

Toplam Ürünler 13.393.232 5.876.649 14.418.576 7.846.033 7,7 33,5 

Borular 1.684.274 1.138.259 1.871.813 1.411.705 11,1 24,0 

Diğer 1.832.642 3.772.237 2.032.616 4.131.412 10,9 9,5 

TOPLAM 16.910.148 10.787.144 18.323.005 13.389.149 8,4 24,1 

Kaynak: TÜİK 

2012-2015 yılları arasında, dünyada ve ülkemizde yaşanan olumsuzluklar üretim 

rakamlarının yanı sıra ihracatımıza da yansımıştır. Söz konusu dönem içerisinde demir çelik 

ihracatımız miktar bakımından yüzde 17 oranında azalırken, değer açısından, yüzde 31 

gerilemiştir. 2016 yılının özellikle ikinci yarısı ile beraber başlayan toparlanma eğilimiyle 

ihracat yeniden yükselmeye başlamıştır. 2017 yılında, ihracat bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,4 

oranında artarak 16,9 milyon tondan 18,3 milyon ton seviyesine yükselirken, değer yönünden 

yüzde 24,1 oranında yükselerek 10,8 milyar dolardan 13,4 milyar dolara ulaşmıştır. 

2012 yılında, 20,3 milyon ton ile en yüksek çelik ürünleri ihracat rakamlarına ulaşılmış, 

ancak takip eden 3 yıl boyunca gerileme yaşanmıştır. Sektörün ihracatı, 2017 yılında 

gerçekleşen yüzde 8,4 oranında artışa rağmen, 2012 yılındaki seviyesinin miktar açısından 

yüzde 9,6, değer açısından ise yüzde 21,9 oranında gerisinde kalmıştır.  

Türk çelik sektörü, 2017 yılında yaklaşık 14-15 milyon tonluk kapasitesini 

kullanamamıştır. Çelik sektöründe atıl kalan kapasite, dünyanın en büyük 15. çelik üreticisi 

olan Fransa’nın üretim miktarından daha fazladır. Böylece önemli bir üretim kaybı yaşanmıştır. 
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Grafik 21: Çelik Ürünleri İhracatının Türkiye’nin Toplam İhracatındaki Payı (%) 

Kaynak: TÇÜD 

Son yıllarda yassı çelik ürünlerine yönelik sürdürülen yatırım atağı sonrasında, ihracat 

hedefini büyüten ve 2011 yılında otomotiv sektöründen sonra Türkiye’nin en fazla ihracat 

yapan ikinci sektörü konumuna ulaşan çelik sektörünün, Türkiye’nin ihracatındaki payı da, 

piyasalardaki olumsuzluklar, ithalatı teşvik eden uygulamalar ve sektörün rekabet gücünü 

düşüren yükler nedeniyle 2011-2016 yılları arasında azalmıştır.  

2008 yılında yüzde 15,5 seviyesine kadar yükselen, 2011 yılında yüzde 11,3 seviyesinde 

gerçekleşen çelik ürünleri ihracatının, toplam ihracat içerisindeki payı, 2016 yılında yüzde 7,6 

seviyesine kadar gerileyerek, son 16 yılın en düşük seviyesini görmüştür. 2017 yılı itibariyle 

yeniden artış eğilimine giren çelik ürünleri ihracatının Türkiye’nin toplam ihracatındaki payı 

tekrar yüzde 8,5 oranına yükselmiştir.  

1.3.2.6.1 Bölgelere Göre Çelik İhracatı 

2017 yılında, en büyük ihraç pazarımız konumunda bulunan AB ülkelerine yönelik çelik 

ürünleri ihracatı yüzde 50 oranında artışla 6,1 milyon tona yükselmiştir. Orta Doğu ve Körfez 

ülkelerine yönelik ihracatımız ise komşu ülkelerdeki karışıklık nedeniyle, yüzde 23,4 oranında 

gerileyerek, 3,9 milyon tona düşmüştür. 

Çelik ürünleri ihracatımız, ülkeler itibariyle değerlendirildiğinde, Türkiye’nin en büyük 

çelik ürünleri ihraç pazarı, gerçekleştirilen 1,8 milyon ton ile ABD olurken, ABD’yi 1,2 milyon 

ton ile İsrail, 1.04 milyon ton ile İtalya, 853 bin ton ile Irak ve 809 bin ton ile Romanya takip 

etmiştir. Söz konusu 5 ülkenin toplam ihracatımız içerisindeki payı yüzde 31 seviyesindedir.  
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Tablo 19: Türkiye’nin Bölgelere Göre Demir Çelik İhracatı 

2012 2015 2016 2017 
%değişim 

(17/16) 

%pay 

(2017) 

bin ton milyon 

$ 

bin ton milyon 

$ 

bin ton milyon 

$ 

bin ton milyon 

$ 

miktar değer miktar değer 

ABD  1.247 953 2.357 1.221 2.309 1.119 1.807  1.127  -21,7 0,8 9,9 8,4 

AB 2.518 3.088 3.207 3.083 4.048 3.385 6.085  5.182  50,3 53,1 33,2 38,7 

BDT 964 1.340 525 863 443 604 413  619  -6,8 2,5 2,3 4,6 

Kuzey Afrika 2.115 1.734 2.307 1.388 2.344 1.225 1.556  1.099  -33,6 -10,3 8,5 8,2 

O.Doğu/Körfez 8.958 6.515 5.241 3.046 5.127 2.661 3.926  2.471  -23,4 -7,1 21,4 18,5 

U.Doğu/G.Asya 564 451 219 213 210 190 1.254  680  498,2 257,4 6,8 5,1 

Diğer  3.903 3.053 2.875 1.924 2.447 1.613 3.282  2.211  34,1 37,0 17,9 16,5 

TOPLAM 20.269 17.133 16.732 11.739 16.927 10.797 18.323  13.389  8,4 24,1 100 100,0 

Kaynak: TÜİK 

En büyük bölgesel ihraç pazarlarımız AB ve Orta Doğu/ Körfez bölgesi olmasına 

rağmen, son yıllarda Orta Doğu/ Körfez ülkelerinin çelik üretimlerimi arttırmaları, bu bölgeye 

olan ihracatımızın gerilemesine sebep olmaktadır. Diğer taraftan, fiyat-maliyet koşulları 

çerçevesinde Uzak Doğu ve Güney Amerika bölgelerinin de payı yükselmektedir. 

Son yıllarda artan, yassı, vasıflı ve yapısal çelik ürünlerine yönelik yeni kapasite 

yatırımlarının, çelik ihracatının nitelikli ürünler yönünde gelişmesini sağlaması 

beklenmektedir. Paslanmaz çelik yatırımlarının da devreye girmesiyle, Türk çelik sektörünün 

ihracat hacminin daha da artması öngörülmektedir. İhracat miktarının artması ile birlikte ithalat 

azalacak böylece ödemeler dengesi açığının kapatılmasına katkı sağlanacaktır. 

1.3.2.7 Türkiye’nin Çelik İthalatı 

2015 yılında yüzde 65 oranında artışla, 7,9 milyon ton ile tarihin en yüksek seviyesine 

ulaşan Türkiye’nin yarı mamul ithalatı, 2016 yılında yüzde 21 oranında düşüşle, 6,2 milyon 

tona gerilemiştir. 2017 yılında, miktar olarak yüzde 21,5 gerileyerek 4,8 milyon ton olan yarı 

mamul ithalatı, değer açısından yüzde 6,3 artarak 2,1 milyar dolar olmuştur. 

Girdi maliyetlerinin dengeye oturmasının üretim desteği ile 2017 yılında kütük 

ithalatında yüzde 47,5 gibi büyük bir gerileme, slab ithalatında ise yüzde 53,1 oranında artış 

yaşanmıştır. Yassı ürün ithalatı ise yükseliş eğilimini sürdürmüştür. Türkiye’nin uzun 

ürünlerdeki net ihracatçı konumu devam etmekte olup, uzun ürün ithalatı yüzde 13,3 oranında 

azalışla, 1.4 milyon tona gerilemiştir. 
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Türkiye’nin çelik ürünleri ithalatı 2017 yılında, miktar yönünden yüzde 6,8 oranında 

azalış göstererek 16,3 milyon ton, fiyatlardaki yükseliş ile değer cinsinden yüzde 13,6 artarak 

12,4 milyar dolar seviyesinde bulunmaktadır.  

Tablo 20: Türkiye’nin Çelik İthalatı 

2012 2013 2014 2015 

bin ton milyon $ bin ton milyon $ bin ton milyon $ bin ton milyon $ 

Kütük 2.412 1.487 3.131 1.748 2.959 1.609 4.951 1.889 

Slab 953 510 2.299 1.163 1.819 948 2.934 1.015 

Yarı Ürün 3.364 1.997 5.430 2.911 4.777 2.557 7.885 2.905 

Yassı Ürün 6.446 5.562 7.117 5.782 6.730 5.516 8.608 5.487 

Uzun Ürün 1.307 1.357 1.467 1.417 1.449 1.345 1.560 1.184 

Ürünler 11.117 8.916 14.014 10.110 12.957 9.417 18.053 9.576 

Borular 381 772 442 906 431 805 552 854 

Diğerleri 354 1.546 406 1.802 420 1.784 458 1.890 

Toplam 11.852 11.234 14.862 12.818 13.808 12.006 19.063 12.320 

2016 2017 
% değişim 

(17/16) 

ton 1000$ ton 1000$ Mikt. Değ. 

Uzun yarı ürün 4.568.413 1.509.148 2.397.754 1.098.310 -47,5 -27,2

Kütük, blum 4.567.728 1.508.570 2.396.905 1.097.278 -47,5 -27,3

Külçe 685 578 849 1.032 24,0 78,6 

Yassı yarı ürün (slab) 1.591.298 499.945 2.436.830 1.036.377 53,1 107,3 

Yarı ürün 6.159.711 2.009.093 4.834.584 2.134.687 -21,5 6,3 

Yassı ürünler 8.665.730 4.849.866 9.017.306 6.213.031 4,1 28,1 

Uzun ürünler 1.666.139 1.074.648 1.443.992 1.108.406 -13,3 3,1 

Nihai ürün 10.331.869 5.924.514 10.461.298 7.321.437 1,3 23,6 

Toplam Ürünler 16.491.581 7.933.607 15.295.882 9.456.124 -7,3 19,2 

Borular 512.334 771.597 513.833 754.739 0,3 -2,2

Diğer 534.490 2.195.548 528.924 2.173.648 -1,0 -1,0

TOPLAM 17.538.405 10.900.752 16.338.639 12.384.511 -6,8 13,6 

Kaynak: TÜİK 

Türkiye’nin çelik ürünleri tüketimi artmaya devam ederken, artan tüketim daha fazla 

ithalat yapılarak karşılanmış ve yurtiçindeki kurulu kapasiteler, atıl durumda kalmıştır. 
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İthalattaki keskin artışta, Ukrayna, Rusya, Güney Kore gibi bazı çelik üreticisi ülkelerin 

dampingli fiyatlarla agresif ihracat politikaları etkili olmuştur. 

ABD, AB, Avustralya, Brezilya, Meksika ve Hindistan, Fas ve Kanada’nın, dünya çelik 

piyasalarındaki dalgalanmaların tahribatını asgariye indirmek amacıyla,  koruma önlemlerini 

uygulamaya aktardıkları ve söz konusu uygulamaların, Türkiye gibi önlem almayan piyasaları 

hedef haline getirdiği gözlenmektedir.  

En fazla ithalatın olduğu sıcak yassı hadde ürünlerinde damping soruşturması 

konusunda gerekli adımları atmayan ekonomiden sorumlu birimlerin,  2017 yılı ithalat 

rejiminde, çelik sanayinin korunmasına yönelik bir düzenleme de yapmaması, sektörün 

yaşadığı sıkıntıların yeterince algılanamadığını ortaya koymaktadır. Özellikle gümrük vergileri 

konusunda çelik sektörü lehine herhangi bir düzenlemenin yapılmaması, Türk çelik sektörünü 

dünyadaki dampingli ve devlet destekli çeliğin daha fazla odağı haline getirmiştir.  

Bütün bu gelişmelerin ışığında, 2018 yılına girerken, sektör ithalatta korunma 

tedbirlerinin arttırılması yönünde bir beklenti içerisindeyken, inşaat demiri ithalatında yüzde 

30 olan gümrük vergisi önce yüzde 10’a indirilmiş, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren tamamen 

kaldırılmıştır. Aynı kararla, sıcak haddelenmiş sacda geçerli olan yüzde 5 gümrük vergisi oranı 

da 1 Ocak 2018 itibariyle belli kullanıcılar için yüzde 3,5'a düşürülmüştür. Gümrük vergisi 

oranlarının son derece düşük olduğu çelik sektöründe, devlet destekli üretim ve dampingli 

fiyatlarla küresel çelik piyasalarını bozan söz konusu ülkelerin, ülkemiz demir çelik 

piyasasındaki etkilerinin artmasına ve yerli üretimin gerilemesine yol açmasından endişe 

edilmektedir. Söz konusu durum neticesinde uzun ürün ithalat dengesinde bozulma meydana 

gelme ihtimali artmıştır. 

1.3.2.7.1 Bölgelere Göre Çelik İthalatı 

Bölgeler itibariyle, BDT’den yapılan çelik ürünleri ithalatı 2015 yılından sonra gerileme 

eğilimine girmiş olsa da yüzde 40,1 pay ile hala en büyük tedarikçi konumunda bulunmaktadır. 

BDT’den ithalat 2017 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,5 oranında azalarak 6,6 milyon 

ton olarak gerçekleşmiştir. BDT bölgesini, yüzde 7 oranında artışla 5,4 milyon ton ithalat ile 

AB, yüzde 42,8 azalışla 2,4 milyon ton ile Uzak Doğu/ Güneydoğu Asya takip etmektedir.  
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Tablo 21: Türkiye’nin Bölgelere Göre Çelik İthalatı 

2012 2015 2016 2017 
%değişim 

(17/16) 

%pay 

(2017) 

bin 

ton  

milyon 

$ 

bin 

ton 

milyon 

$ 

bin 

ton 

milyon 

$ 

bin 

ton 

milyon 

$ 
miktar değer miktar değer 

ABD  24 113 26 177 16 125 20  206  26,0 64,3 0,1 1,7 

AB  5.233 5.494 5.883 4.682 5.020 4.251 5.372  5.052  7,0 18,8 32,9 40,8 

BDT 4.733 3.028 7.137 2.901 6.583 2.318 6.549  3.137  -0,5 35,3 40,1 25,3 

Kuzey 

Afrika 
95 72 63 42 93 50 91  57  -2,5 13,7 0,6 0,5 

O.Doğu/

Körfez 17 26 45 33 246 85 295  138  20,1 63,3 1,8 1,1 

U.Doğu/

G. Asya 1.353 2.156 4.563 3.854 4.171 3.350 2.384  2.934  -42,8 -12,4 14,6 23,7 

Diğer  397 344 1.348 631 1.409 721 1.628  861  15,5 19,5 10,0 7,0 

TOPLAM 11.852  11.234  19.063 12.320 17.538 10.900 16.339  12.384  -6,8 13,6 100 100,0 

Kaynak: TÜİK 

Türkiye’nin 2017 yılında ülke bazında toplam çelik ürünleri ithalatında, 4,7 milyon ton 

ile Rusya en büyük tedarikçi konumundadır. Rusya’yı 1,7 milyon ton ile Ukrayna, 1,3 milyon 

ton ile Brezilya, 988 bin ton ile Çin ve 967 bin ton ile Güney Kore izlemektedir. Listenin 

başındaki 5 tedarikçinin toplam çelik ürünleri ithalatındaki payı yüzde 59 seviyesinde 

bulunmaktadır.   

2013 yılında Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığımız Güney Kore’den gerçekleştirilen 

çelik ürünleri ithalatı ise, 2012 yılındaki 233 bin tondan, yüzde 315 oranında artışla 967 bin ton 

seviyesine ulaşmıştır.   

1.3.2.8 Çelik Ticaret Dengesi 

2017 yılında, 13,4 milyar dolar ile Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 8,5 oranındaki 

kısmını oluşturan çelik ürünleri ihracatının ithalatı karşılama oranı, yüzde 99’dan yüzde 108 

seviyesine yükselmiştir. Böylece, 2015-2016 yılarında net ithalatçı konumunda bulunan 

Türkiye, 2017 itibariyle yeniden net ihracatçı konumuna gelmiştir.  

2016 yılında yaklaşık 100 milyon dolar açık veren çelik ürünleri dış ticareti, 2017 yılını, 

1 milyar 5 milyon dolar fazla ile kapatırken, 2017 yılında BDT (-6,1 milyon ton) ve Uzak 

Doğu/Güneydoğu Asya (-1,1 milyon ton) hariç diğer bölgelerle olan çelik ticaretinde fazla 

vermiştir. Ayrıca, Orta Doğu ve Körfez Bölgesi’ne 3,6 milyon ton, Kuzey Afrika’ya 1,5 milyon 

ton, ABD’ye 1,8 milyon ton net ihracat gerçekleştirilmiştir. 



40 

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye, 2017 

yılında, dünyanın en büyük çelik ihracatçıları arasında 8. sırada bulunmakta iken, dünyanın en 

büyük çelik ithalatçıları arasında 7. sıradan 6. sıraya yükselmiştir. 

1.3.2.9 Hammadde İthalatı 

2017 yılında, elektrik ark ocaklarında gerçekleştirilen ham çelik üretimindeki artışa 

paralel olarak, ithal edilen hurda miktarı da artmıştır. 

 2012-2015 döneminde üretimde yaşanan gerilemenin de etkisiyle yüzde 27 oranında 

(6.2 milyon ton) düşüş gösteren Türkiye’nin hurda ithalatı, elektrik ark ocaklı tesislerde artan 

üretim ile birlikte 2016 yılında yeniden yükseliş eğilimine girmiş ve 2017 yılında hurda ithalatı 

yüzde 18,4 oranında artmıştır. Entegre tesislerin temel girdisi olan demir cevheri ithalatı ise 

yüzde 5,2 artış göstermiştir.  

Tablo 22: Çelik Sektörünün Hammadde İthalatı 

2016 2017 % değişim 17-16 

ton bin $ ton bin $ miktar değer 

Pik Demir 1.100.438 274.005 1.012.520 361.045 -8,0 31,8 

Ferro Alyaj 400.595 371.673 510.962 680.271 27,6 83,0 

Sünger demir 416.537 75.357 637.293 169.027 53,0 124,3 

Hurda 17.716.247 3.962.158 20.980.702 6.138.232 18,4 54,9 

Demir Cevheri 10.420.732 697.767 10.962.764 1.010.678 5,2 44,8 

K. Taşkömürü 5.138.060 496.703 4.282.662 737.758 -16,6 48,5 

Kaynak: TÇÜD 

2017 yılında çelik sektörü, hurda, demir cevheri, koklaşabilir kömür, pik demir, sünger 

demir ve ferro alyaj olmak üzere, toplam 9,1 milyar dolar değerinde, 38,4 milyon ton girdi 

ithalatı yapmıştır.  

Temel girdiler arasında, koklaşabilir taşkömürü ithalatı yüzde 16,6 oranında düşüşle 4,3 

milyon ton, pik demir ithalatı yüzde 8 oranında düşüşle 1 milyon ton, ferro alyaj ithalatı yüzde 

27,6 oranında artışla, 511 bin ton ve hurdaya alternatif girdilerden sünger demir ithalatı yüzde 

53 oranında artışla, 637 bin ton seviyesinde gerçekleşmiştir. 
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Tablo 23: Türkiye’nin Bölgelere Göre Hurda İthalatı 

2016 2017 % değişim (17/16) % pay 2017 

ton bin $ ton bin $ miktar değer miktar değer 

AB 10.650.388 2.378.667 12.911.643 3.788.745 21,2 59,3 61,5 61,7 

ABD 3.260.729  734.847 3.797.672 1.125.157 16,5 53,1 18,1 18,3 

BDT 2.844.748  638.490 2.623.906 761.660 -7,8 19,3 12,5 12,4 

Diğer 478.223  105.526 772.227 223.357 61,5 111,7 3,7 3,6 

Kuzey Afrika 123.012  28.766 298.137 81.111 142,4 182,0 1,4 1,3 

Orta doğu/ 

Körfez 
359.107  75.791 494.786 132.204 37,8 74,4 2,4 2,2 

Uzak doğu/ 

G. Asya
39  71 82.332 25.998 208863,3 36430,9 0,4 0,4 

Toplam 17.716.247 3.962.158 20.980.702 6.138.232 18,4 54,9 100 100 

Kaynak: TÜİK 

Bölgeler itibariyle, hurda ithalatının ağırlıklı olarak AB bölgesinden yapıldığı 

görülmektedir. 2017 yılında AB’den yapılan toplam hurda ithalatı yüzde 21 oranında artışla, 

12,9 milyon tona çıkarken, AB’nin toplam ithalattaki payı yüzde 61,5’a ulaşmıştır. AB’nin 

ardından en büyük tedarikçi, yüzde 16,5 artışla 3,8 milyon tonluk ithalatın yapıldığı ABD ve 

yüzde 7,8 oranında azalışla 2,6 milyon tonluk ithalatın yapıldığı BDT bölgesi gelmektedir.  

Ülkeler itibariyle ise, en büyük 5 tedarikçi: ABD (3,8 milyon ton), İngiltere (3,2 milyon 

ton), Hollanda (2,7 milyon ton), Rusya (2,4 milyon ton) ve Belçika (2 milyon ton) yer 

almaktadır. Türkiye, 2017 yılında toplam hurda ithalatının yüzde 67’sini söz konusu 5 ülkeden 

gerçekleştirmiştir. 2017 yılında Türkiye’nin toplam hurda ithalatının değeri 6,1 milyar dolar 

seviyesinde gerçekleşmiştir.  

1.3.2.10 Sektörün Türkiye’nin Dış Ticaretindeki Yeri 

Türk çelik sektörü, 2008 yılında 20,5 milyar dolar olan ihracat değeri ve toplam ihracat 

içerisindeki 15,5’lik payı ile en yüksek değerine ulaşmıştır. 2012 yılı ile başlayan kriz dönemi 

ve buna paralel olarak piyasalarda talebin daralması ile birlikte ihracat azalmaya başlamış, 2016 

yılında toplam ihracattaki payı yüzde 7,6 seviyesine kadar gerilemiştir. 2017 yılında piyasaların 

yeniden canlanmasının da etkisiyle artan ihracat içerisinde çelik ihracatının payı yüzde 8,5 

seviyesine yükselmiştir.   
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Tablo 24: Çelik Sektörünün İhracatının (milyon dolar) Türkiye İhracatındaki Payı (%) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Çelik İhracatı 20.456 12.007 13.286 16.632 17.152 15.761 15.183 11.739 10.797 13.389 

Türkiye 

Toplam İhracat 
132.027 102.143 113.685 134.571 151.860 151.707 157.622 143.921 142.610 157.094 

Çelik Sektörü 

Payı (%) 
15,5 11,8 11,7 12,4 11,3 10,4 9,6 8,2 7,6 8,5 

Kaynak: TÜİK 

2008 yılı çelik hammadde ithalatının, toplam ithalat içerisindeki payının yüzde 6,1 ile 

en yüksek olduğu dönemdir. 2009-2015 yılları arası dalgalı bir değişim grafiği gösteren 

hammadde ithalatının toplam ithalat içerisindeki payı, 2016 yılı itibariyle en düşük seviyesi 

olan yüzde 3’e kadar gerilemiştir. 2017 yılı ile yeniden artış eğilimine girmiş ve yüzde 3,9 

oranına yükselmiştir.   

Tablo 25: Demir-Çelik Sektörünün Hammadde İthalatının (milyon dolar), Türkiye’nin Toplam 

İthalatındaki Payı (%) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Çelik Hammadde İthalatı 12.237 6.908 10.058 13.416 12.930 10.618 9.980 6.598 5.878 9097 

Türkiye Toplam İthalat 201.964 140.928 185.544 240.839 236.544 236.545 242.224 207.061 198.577 234.156 

Çelik Hammadde İthalatı Payı 

(%) 
6,1 4,9 5,4 5,6 5,5 4,5 4,1 3,2 3,0 3,9 

Kaynak: TÜİK 

1.3.2.11 Türkiye ve Dünya’da Dolaylı Çelik Ürünleri Dış Ticareti 

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından yayınlanan, 2006-2016 yılları arasında 

gerçekleşen dolaylı çelik ticaret verilerinin yer aldığı rapora göre, 10 yıllık dönemde toplam 

dolaylı çelik ihracatı 2006 yılındaki 269 milyon ton seviyesinden 329 milyon ton seviyesine 

yükselmiştir. 

En fazla dolaylı çelik ihracatı gerçekleştiren ülkeler 71 milyon ton ile Çin, 32 milyon 

ton ile Almanya, 23 milyon ton ile Japonya, 22 milyon ton ile Güney Kore ve 21 milyon ton ile 

ABD olmuştur. Söz konusu ülkeler, toplam dolaylı çelik ihracatının yüzde 52’sini 

oluşturmaktadır. Türkiye ise 6,5 milyon ton dolaylı çelik ihracatı ile dünyanın en büyük 19. 

dolaylı çelik ihracatçısı konumundadır. 



43 

Küresel dolaylı ithalatta ise, 44 milyon ton ile ABD, 24 milyon ton ile Almanya, 12 

milyon ton ile Fransa, 12 milyon ton ile İngiltere ve 12 milyon ton ile Kanada ilk sıralarda yer 

almaktadır. Türkiye’nin dolaylı çelik ithalatı ise, 4,4 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir ve 

yüzde 1,6 pay ile en büyük 25. dolaylı çelik ithalatçısı olmuştur. 

Grafik 22: Dolaylı Çelik İhracatının, Doğrudan Çelik İhracatına Oranı (%) 

Kaynak: Worldsteel 

Dünya dolaylı çelik ihracatının doğrudan çelik ihracatına oranı, yüksek katma değerli 

ürün ihracatının katkısıyla yüzde 70 seviyelerinde iken, Türkiye’de söz konusu oran yüzde 42 

seviyesinde bulunmaktadır. Türkiye’nin dolaylı çelik ihracatının doğrudan çelik ihracatına 

oranı son 10 yıllık dönemde, 2006 yılında yaklaşık yüzde 50 oranında iken, 2009 yılında en 

düşük seviye olan yüzde 25’e gerilemiş ve 2011-2014 döneminde yüzde 29-39 aralığında bir 

seyir izledikten sonra 2015 yılında yüzde 42,5 seviyesine ulaştığı tespit edilmiştir. 2016 yılında 

ise bu oran yüzde 42 olarak gerçekleşmiş ancak henüz 2006 yılındaki oran yakalanamamıştır. 

Türk çeliğinin, tüketici sektörlerimiz tarafından işlenerek, katma değerli ürün olarak ihraç 

edilmesi halinde, dolaylı çelik ihracatının doğrudan çelik ihracatına oranının daha da 

yükselmesi beklenmektedir. 
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Grafik 23: Dünya Dolaylı Çelik İhracatının Sektörlere Göre Dağılımı (milyon ton, %) 

Kaynak: Worldsteel 

2016 yılı dünya dolaylı çelik ihracatı sektörel bazda incelendiğinde, söz konusu 

ihracatın yüzde 35 oranındaki kısmı otomotiv sektöründe gerçekleştirilmiştir. Otomotiv 

sektörünü, yüzde 27 pay ile metal eşya, yüzde 22 pay ile makine sektörü ve yüzde 3 pay ile ev 

aletleri takip etmiştir.  

Grafik 24: Türkiye’nin Dolaylı Çelik Ticareti (bin ton) 

Kaynak: Worldsteel 

Türkiye’nin dolaylı çelik ihracatında, 2009 yılında yüzde 24,7 oranında keskin bir düşüş 

yaşanmış ancak sonraki dönemde tekrar yükseliş eğilimine girilmiş ve 2016 yılı itibariyle en 

yüksek seviyesi olan 6,5 milyon tona ulaşılmıştır. Aynı şekilde dolaylı çelik ithalatında da kriz 

döneminin olumsuz etkileri ile 2009 yılında yüzde 17 oranında dikkat çekici bir düşüş 
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yaşanmıştır. 2011-2013 yılları arası yeniden artan dolaylı çelik ithalatı, 2014 yılı ile yavaşlamış 

olsa da 2016 yılında 4,5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 

2016 yılında Türkiye’nin dolaylı çelik ihracatının 2,5 milyon tonunu otomotiv sanayi, 

1,8 milyon tonunu metal eşya sektörleri ve 1,2 milyon tonunu makine sektörü 

gerçekleştirmiştir. Türkiye, metal eşya, ev aletleri ve otomotiv sektörlerinde net dolaylı çelik 

ihracatçısı iken makine, elektrikli ekipmanlar ve diğer taşıtlarda ise net çelik ithalatçısı 

olmuştur.

Grafik 25: Türkiye'nin Dolaylı Çelik İhracatının Dağılımı, 2016 (milyon ton, %) 

Kaynak: Worldsteel 

Grafik 26: Türkiye'nin Dolaylı Çelik İthalatının Dağılımı, 2016 (milyon ton, %) 

Kaynak: Worldsteel 
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1.3.2.12 Türkiye’deki Tüketici Sektörlerin Gelişim Eğilimleri 

Türkiye’nin toplam çelik tüketiminin, yüzde 51 oranındaki önemli bir bölümü, inşaat 

sektörü tarafından gerçekleştirilmektedir. İnşaat sektörünün çelik tüketimindeki payı 

değerlendirildiğinde, Türkiye’nin, gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında bir 

noktada yer almakta olduğu görülmektedir. İnşaat sektörünü, yüzde 13,2 oranındaki tüketimi 

ile makine, yüzde 14,7 ile metal ürünler ve yüzde 11 ile otomotiv sektörü takip etmektedir. 

İnşaat sektörü Türkiye’nin toplam çelik tüketiminde belirleyici sektör konumunda 

bulunmaktadır.  

Tablo 26: Türkiye’de Tüketici Sektörlerin Çelik Tüketimindeki Payı, (%) 

2017 

     İnşaat 51,0 

     Ev Aletleri 3,3 

     Elektrikli Aletler 3,5 

     Makine 13,2 

     Metal Ürünler 14,7 

     Otomotiv 11,0 

     Diğer Taşıma 3,2 

 Kaynak: TÇÜD 

Çelik sektöründeki büyüme, ihracat miktarında belirleyici olan uluslararası 

piyasalardaki talep gelişiminin yanında, ülke ekonomisindeki gelişmeler, büyük çelik tüketicisi 

sektörlerdeki büyüme eğilimlerinden etkilenmektedir. Son yıllarda yaşanan gelişmeler, çelik 

üretimindeki büyümenin, genel ekonomideki büyümenin yaklaşık iki misli civarında 

gerçekleştiğini, ekonominin daraldığı dönemlerde ise, çevre coğrafyalardaki gelişmeler ve 

dünyadaki ekonomik konjonktür ile bağlantılı bir seyir izlediğini göstermektedir. 

Tablo 27: Ekonomi, İnşaat, İmalat Sanayi ve Çelik Sektörü Büyümesi (%) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

GSYİH 9 8,8 2,2 4 2,9 6,1 2,9 7,4 

İnşaat 17,1 11,5 0,6 7,2 2,2 4,9 7,2 8,9 

İmalat 13,3 10 1,9 3,8 3,7 5,9 3,9 8,8 

Çelik Sektörü 15,2 17 5,2 -3,4 -1,8 -7,4 5,2 13,2 

 Kaynak: TÜİK, TÇÜD 
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Tablo 28: Çelik Tüketici Sektörlerde Büyüme (%) 

2013 2014 2015 2016 2017 

     İnşaat 7,1 5,5 1,8 7,2 8,9 

     Ev Aletleri 1,4 2,8 4,7 -2,8 9,4 

     Elektrikli Aletler 9,2 -0,9 0,3 1,7 6,9 

     Makine 7,4 1,0 -1,8 0,8 9,6 

     Metal Ürünler 3,7 0,7 2,3 -4,2 10,2 

     Otomotiv 6,8 3,9 16,0 9,0 13,9 

     Diğer Taşıma -6,4 10,0 14,7 1,3 6,6 

 Kaynak: TÜİK 

Çelik ürünlerini en fazla tüketen sektör, inşaat sektörü olmakla birlikte, otomotiv, 

makine, beyaz eşya, elektrikli ev aletleri, metal ürünler vs. gibi ürünlerin üretimini kapsayan 

sanayi üretim endeksi ile çelik üretimi arasında da doğrudan ilişki bulunmaktadır.  

2017 yılında bir önceki yıla kıyasla metal ürünler keskin bir büyüme kaydederek yüzde 

10,2 oranında artmıştır. Metal ürünleri, yüzde 9,4 artış oranıyla ev aletleri, yüzde 9,6 ile makine 

sektörü takip etmektedir.  

Grafik 27: Sanayi Üretim Endeksi 

Kaynak: TÜİK 
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Sanayi üretim endeksi 2015-2017 yılları arasında, 2016 yılının Ağustos ayında 

gerçekleşen keskin düşüşün haricinde kademeli olarak büyüme göstermiştir. Sanayi üretim 

endeksinin alt bileşenleri olan metal ürünler, ev aletleri, elektrikli ekipman vs. gibi alt dalların 

kendi içerisindeki artış oranlarının katkısıyla endekste özellikle 2017 yılının Eylül ayından 

itibaren güçlü bir artış dikkat çekmektedir.  

1.3.2.13 GZFT Analizi 

1.3.2.13.1 Sektörün Güçlü ve Zayıf Yönleri 

Sektörün Güçlü Yönleri 

 Türkiye’nin, ekonomik ve demografik faktörler açısından, makro düzeyde büyüme

beklentilerine sahip olması,

 Sektörün yüzde 100 özel sektör hüviyetinde olmasının, esnek ve dinamik karar

mekanizmaları oluşturulmasına imkân sağlaması

 Karar mekanizmasının sağladığı dinamizme bağlı olarak, girdi tedariği, üretim ve

ihracatta esneklik gösterilebilmesi,

 Teknolojik donanım ve tecrübe itibarıyla uluslararası rekabet gücü,

 Değişim ve dönüşüm programları çerçevesinde kapasitedeki iyileştirmeler,

 Talebi fazla ve yatırımları düşük ürünlerin kapasitesinin arttırılmasına yönelik

gelişmeler,

 Otomotiv, beyaz eşya, gemi inşa, altyapı ve inşaat sektörlerinin güçlü yapısı,

 Uluslararası standartlarda kaliteli ürün üretim yapısı,

 Bilinirliği ve marka değeri yüksek üretim kabiliyetinin olması,

 Dış pazar genişliğine ve çeşitliliğine sahip olması,

 Dünyanın önde gelen çelik üreticisi ve ihracatçıları arasında yer alması,

 Ülkenin coğrafi konumunun getirdiği lojistik ve stratejik avantajlar,

 Tesislerin lojistik açıdan avantaj sağlayan deniz kenarında bulunması,

 Kalite sertifikasyonlu tesis sayısının yaygınlığı,
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 Yönetim kabiliyeti yüksek, deneyim ve bilgi birikimine sahip insan gücünün olması,

 Üretim ve ihracatta başarılı bir imalat sanayii sektörünün varlığı,

 Bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı ve yeni teknolojilere dayalı üretim tesisleri,

 Katma değeri yüksek ürünlere geçiş konusundaki kararlılık,

Sektörün Zayıf Yönleri 

 Girdi maliyetlerinin rakip ülkelere göre yüksek seviyede olması,

 AB standartlarını hedefleyen yüksek maliyetli çevre yatırımları,

 Sektörün üzerindeki çevre katkı payı, gibi rakip ülke üreticilerin üzerinde bulunmayan

yüklerin olması,

 Sektörün, hammaddelerde dışa bağımlılık oranının yüksek olması,

 Dahilde İşleme Rejiminin yurtiçi girdi tedarikini sınırlayıcı yönde sonuçlar doğurması,

 2008 yılından bu yana yassı çelik üretimine yönelik olarak yapılan yatırımlarla ulaşılan

kapasitenin, ithalata ilişkin mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılmamış olması

sebebiyle değerlendirilememesi,

 Kalitesiz ve ucuz ürün ithalatını engelleyici mekanizmaların yetersizliği,

 Komşu ülkelerdeki rakip üreticilerin, temel girdiler açısından büyük maliyet avantajına

sahip olması,

 Bazı çelik üreticisi ülkelerde uygulanan devlet yardımlarının, herhangi bir devlet desteği

almayan sektörün rekabet gücünü olumsuz yönde etkilemesi,

 Dünya çelik sektöründe korumacı eğilimlerin artması,

 Piyasadaki üretici sayısının fazla ve üretici kuruluş ölçeklerinin küçük olması,

 Ar-Ge ve inovasyon altyapısının yetersizliği,

 Çelik tüketicisi sektörler ile çelik sektörü arasındaki işbirliğinin yetersizliği,

 Kamu-özel sektör işbirliğinin yetersizliği,

 Uluslararası ticaretteki değişimlere hızlı tepki verebilecek dinamik bir mevzuat

yapısının bulunmaması,
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 Deniz kıyısında bulunmayan tesisler için lojistik maliyetlerin yüksekliği,

 İşçilik maliyetlerinin rakip ülkelere kıyasla yüksek seviyede bulunması,

 Doğal gaz ve elektrikte, tekel konumundaki tedarikçilere bağımlılık,

 Demiryolu altyapısının yetersizliği,

 Katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin yetersizliği,

 Firmalar arasında, üniversite-devlet ve sanayi üçgeninde ve uluslararası kuruluşlarla

olan ticari, bilimsel ve teknolojik ilişkilerin yetersizliği,

 Katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlarda devlet desteğinin

bulunmaması,

 Önemli ihraç pazarlarımızda siyasi ve ekonomik etkenlerden kaynaklanan talep

daralması,

 Bölge ülkelerinin yeni çelik kapasitesi oluşturmaya yönelik yatırımları ve artan

üretimlerinin, çelik ihracatımızı sınırlandırıcı bir fonksiyon icra etmesi,

 Yatırım ve işletme kredisinin temininde karşılaşılan zorluklar,

 Sektörde ve yurtiçi pazarda ölçek ekonomisi eksikliği ve finansal yapıdaki

yetersizlikler,

 Bazı küçük çaplı üreticilerin, kalitesiz girdi veya ara mamul ithalatı ile standartlara

uygun olmayan üretimle haksız rekabete sebep olması,

 Devlet destekli ve dampingli ithalata karşı yeterli tedbir alınamaması,

 Bazı ürünlerde yeterli kapasitenin bulunmaması,

1.3.2.13.2 Fırsatlar ve Tehditler 

Fırsatlar 

 Sektör ürünlerine karşı yurtiçi ve yurtdışı talebin güçlü olması,

 Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika gibi büyüyen pazarlara coğrafi yakınlık,

 Teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi,
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 Ağırlıklı olarak hurdadan üretim yapılan sektörde, karbondioksit emisyonlarının demir

cevherinden üretime kıyasla daha düşük seviyede kalması,

 2015 ve 2016 yıllarında bazı Avrupa ülkelerinde tesislerin kapanmış olması,

 Otomotiv, dayanıklı tüketim, inşaat ve gemi inşa sanayi gibi metal tüketiminin fazla

olduğu sektörlerde büyüme potansiyelinin olması,

 Mevcut tesislerin yurt içi müşteri kitlesine yakın olması,

 Türkiye’nin, bölgenin otomotiv ana ve yan sanayii üretim üssü haline gelme yönünde

gelişmesi,

 Türkiye’nin çelik tüketiminin yüksek gelişme potansiyeli taşıması,

 Devam eden büyük altyapı yatırımları,

 Yüksek çelik tüketimi nedeniyle, gelecekte dünyada hurda arzında yüksek bir artış

beklenmesi,

 Türkiye’de çelik yapıların ve yapısal çelik kullanımının hızla yaygınlaşıyor olması,

 Deprem bilinci ile inşaatlarda çelik yoğunluğunun artış eğilimi göstermesi,

 Türkiye’nin sanayi ürünü ihracatçısı durumuna gelmesi,

 Altyapı projeleri ve kentsel dönüşüm çalışmaları sebebiyle, inşaat sektörünün yüksek

büyüme potansiyeline sahip olması,

 Siyasi kaos yaşanan bazı Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde altyapı ve üstyapının

yeniden inşa edilmesi ihtiyacının ortaya çıkması,

 Sektörün yüksek katma değerli ürünlere geçme eğiliminin, iç ve dış pazarlarda

potansiyel imkânlar yaratması

 Üretime hemen dönüştürülebilecek mevcut kapasite yapısı ve yetişmiş insan gücü

fazlası,

 Çin halk Cumhuriyeti’nin bazı tesisleri kapatması, bazı tesislerde üretimi durdurması

sonucu piyasalarda etkisinin azalma eğilimine girmesi,

 Petrol fiyatlarındaki yükselişin, Orta Doğu ülkelerinde altyapı yatırımlarını hızlandırma

beklentisi,
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Tehditler 

 Rakip ülkelerin üreticilerine çok yönlü devlet yardımı sağlaması,

 Başta Çin Halk Cumhuriyeti olmak üzere, dünya genelinde atıl kapasitenin artması,

 Bazı tesislerini kapatmış olmakla beraber Çin’in etkisinin devam etmesi,

 Suudi Arabistan ve BAE gibi Orta Doğu bölgesindeki temel ihraç pazarlarımızın, kendi

ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yeni yatırımlar yapması,

 Yaptırımların kaldırılmasından sonra, İran’ın çelik sektöründe agresif bir büyüme ve

ihracat politikası belirlemesi ve Türkiye’ye ve Türkiye’nin ihraç pazarlarına çelik

ihracatını arttırmaya başlaması,

 AB’nin 3. ülkelerle imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmaları’nın Türkiye’yi

kapsamaması,

 Serbest Ticaret Anlaşmalarının sektörler itibariyle detaylı etki analizi yapılmadan

imzalanması,

 Global metal sektöründeki yatay ve dikey bütünleşmeler,

 Bazı Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde devam eden siyasi istikrarsızlığın

ihracatımızı daraltıcı etkisi,

 Güvenli olmayan ve teknik mevzuata uygun bulunmayan ithal ve yerli ürünler için etkin

denetimlerin yapılmaması,

 Son dönemlerde gerçekleştirilen ihalelere uluslararası statü verilmek suretiyle, sıfır

gümrükle girdi ithalatının önünün açılmasının, yerli çelik üretimi ve tüketimi üzerinde

olumsuz etkiye yol açması,

 Global çelik sektöründeki konsolidasyon nedeniyle güçlü rakiplerin olması,

 Hammadde fiyatlarında, yüksek oranlı dalgalanmalar ve belirsizlikler yaşanması,

 Çelik ve diğer metallere ikame malzemelerin geliştirilmesi ve kullanımının

yaygınlaşması,

 Dünyada yaşanan ekonomik ve politik gelişmelerin iç ve dış piyasalardaki olumsuz

etkileri,
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 Türk Lirası’nın değerindeki ani iniş ve çıkışlar,

 Katı çalışma ve çevre mevzuatının, yüksek tutarlarda ilave maliyetlere yol açması,

 Hurda ve demir cevheri üretiminin arttırılmasına yönelik çabaların yetersizliği,

 Dünyadaki tekelleşme nedeniyle sınırlı sayıda hammadde üreticisine bağımlı olunması,

 İthalat ürünlerde yeterli denetimin yapılamaması,

 Enerji fiyatlarının yüksek olması,

 Hammadde, yarı mamul ve mamul ürünlerde bazı ülkelerin iç pazarlarını koruyan ve

ihracata destek veren politikalar izlemesi,

 AKÇT Serbest Ticaret Anlaşması sebebiyle çelik sektörüne devlet yardımı

verilememesi,

 Dahilde İşleme Rejimi ve Serbest Ticaret Anlaşmaları’nın ithalatı kolaylaştırması.

1.3.2.14 Sektörün Rekabet Gücünü Etkileyen Yapısal Bileşenler 

Küresel rekabette; 

 Teknolojik altyapı,

 Eğitim sistemi,

 Kamu-özel sektör ilişkileri,

 Ekonomi politikaları

iç içe geçmektedir. 

Bu nedenle gittikçe daha dinamik hale gelen ve zaman faktörünün giderek önem 

kazandığı pazarlarda, rekabet üstünlüğü elde ederek başarılı olmak isteyen işletmelerin başarısı; 

çevrelerinde yaşanan değişimi kısa vadede algılayıp, bunu kendi bünyelerine uyarlayabilme 

yeteneğine bağlı bulunmaktadır. 

Yoğun rekabet ortamında başarılı olmak, işletmelerin 

 Üretim maliyetlerini düşürmelerine,

 Kaliteyi yükseltmelerine ve

 Müşterilerinin beklentilerinin üzerine çıkma becerisi göstermelerine

bağlı olarak şekillenmektedir. 
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Ancak klasik rekabet küresel rekabete dönüştüğünde, işletmelerin kendi başlarına 

rekabet ortamını iyileştirmek için aldıkları önlemler yetersiz hale gelmektedir. Bu nedenle 

küresel rekabet ortamında, sadece firma gelişmişliği değil, ülkenin gelişmişlik seviyesi de 

giderek önemli bir rol oynamaya başlamıştır. 

Bir ülkede uluslararası düzeyde rekabet gücü sağlayacak bir ortam oluşturulmamış ise, 

sektörel rekabet gücü sınırlı kalmakta ve bu rekabet gücünün korunmasında ve sürdürülmesinde 

engeller ortaya çıkmaktadır.  

Türk çelik sektörü, rekabet gücü açısından teknolojinin sahip olduğu önemin bilinci 

içerisinde, dünyadaki son teknolojik gelişmeleri yakından takip etmektedir. Sektör tarafından 

yeni ürünlerin geliştirilmesine ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesine giderek daha fazla 

kaynak tahsis edilmektedir. 

Çelik sektöründe hâlâ ağırlıklı olarak uzun inşaat demiri üretiliyor olmasına rağmen, 

son yıllarda yassı mamule yönelik yatırımların arttırılması ile yassı mamul üretim 

kapasitesindeki açığımızın kapatılması yönünde ciddi başarılar elde edilmiştir. Yassı mamulün 

yanı sıra, vasıflı çelik ve yapısal çelik ürünlerindeki kapasite artışına yönelik Ar-Ge ve proje 

çalışmaları da devam etmektedir. Ayrıca, paslanmaz çelik konusundaki yeni yatırımlar da, 

sektörün Türkiye’nin dış ticaret açığının kapatılmasına yönelik katkılarını arttırma yönünde 

sonuçlar doğurması beklenmektedir.  

Çin Halk Cumhuriyeti’nin son yıllarda dünya çelik üretimindeki payını olağanüstü 

ölçüde arttıran yeni yatırımları ve dünya genelinde yaşanan yatay-dikey konsolidasyonlar, 

ülkemiz demir-çelik sektörünün bugünkü konumunu koruyabilmesi için, özel tedbirler 

alınmasını şart kılmaktadır. Bu cümleden olarak;  

 Üretim maliyetlerinin, Rusya, Ukrayna ve Çin gibi rakiplerimizle aynı seviyelere

düşürülmesi,

 Devletin sektör üzerinde ek maliyetler yaratmaması,

 Girdi maliyetlerinin düşürülmesi,

 Sektördeki yeniden yapılanmayı ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimini amaçlayan

ürün dönüştürme çalışmaları ile Ar-Ge ve çevre yatırımları projelerinin önündeki

bürokratik engellerin kaldırılması,
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 Katma değeri daha yüksek ürün yelpazesine ulaşılması ve verimliliğin arttırılması

maksadıyla, Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi,

çelik üretiminde rekabet gücünün arttırılması açısından hayati önem taşımaktadır. 

Yassı ve vasıflı çelik ürünleri gibi katma değeri yüksek ürünlere yönelik olarak, çelik 

sektörünün üretim kapasitesinde gerçekleştireceği artışlar, arz-talep ve ihracat-ithalat 

dengelerinin kurulmasına katkıda bulunacaktır.   

1.3.2.15 Sektörde Verimliliğin Arttırılması 

Türk çelik sektörü, girdilerini teşkil eden hurda ve cevherde büyük oranda ithalata 

bağımlı olması sebebiyle, dış etkenlere açık bir konumda bulunmakta ve Çin, Avrupa ve 

Amerika’daki gelişmelerden etkilenmektedir. Bu nedenle, girdi maliyetleri açısından, olumsuz 

yönde etkilenmektedir. Girdi maliyetlerinin önemli unsurlarından olan enerji, hurda, kok 

kömürü ve cevher fiyatlarında yaşanan artışlar, sektörü zor durumda bırakmaktadır. Böylece, 

Rusya ve Ukrayna gibi kendi hammadde kaynaklarına sahip olan ülkelerdeki üreticiler ise, 

maliyet açısından avantajlı konumda bulunmaktadır. Söz konusu ülkeler hurda ihracatına 

getirdikleri vergi ve tarife dışı engellerle de, çelik sektörlerini desteklemektedir. Ayrıca, işgücü 

maliyetlerinin, sektörün en önemli rakiplerinden olan BDT ülkelerindeki çelik üreticilerine göre 

yüksek olması, çelik sektörünü olumsuz yönde etkilemektedir.  

Çin Halk Cumhuriyeti’nin çelik üretiminde, kendi kendine yetebilir konuma gelmesi ile 

zaman içerisinde arz fazlalığı sebebiyle ihracatçı konumuna geçmesi, piyasadaki rekabetin daha 

da artmasına sebep olmuş ve küresel piyasanın en büyük sorunlarından biri olan aşırı kapasite 

sorununun ortaya çıkmasında büyük rol oynamıştır.  

Sektör kuruluşları, üretim maliyetlerini düşürebilmek ve uluslararası piyasadaki rekabet 

avantajını arttırabilmek için, enerji verimliliği çalışmalarına ağırlık vermekte ve teknolojilerini 

sürekli bir şekilde güncel tutarak, rekabet güçlerini korumaya çalışmaktadır.  

Ekonomi Bakanlığı tarafından 2017-2019 yıllarını kapsayan “Girdi Tedarik Stratejisi 

(GİTES) Eylem Planı” kapsamında, Türkiye’nin ithalat bağımlılığını azaltacak yatırımlar ile 

ilgili çalışmalar yapılmıştır. Söz konusu plan kapsamında, 

• Yüksek katma değerli yatırımların teşvik edilmesi,
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• Dış ticarette ihtiyaç duyulan girdilere en uygun şartlarda, uygun fiyatlarla, engelsiz

olarak erişim imkânının sağlanması,

• Girdi tedarikinde, mümkün olabildiğince, atıl kalan iç kaynaklara yönelinmesi ve

ithalat bağımlılığının azaltılması,

• Girdi tedariki ve kullanımında kaynak verimliliğini sağlayacak çözümler

üretilmesi,

• Yerli üretimin yetersiz kaldığı alanlarda, Ar-Ge faaliyetlerinin öncelikli olarak

desteklenmesi,

hedeflenmektedir. Söz konusu çalışmada belirlenen hedeflere ulaşılması halinde; çelik 

sektöründe, girdi tedarikinde etkinliğin ve verimliliğin artırılması, rekabet gücünün 

iyileştirilmesi, yerli tedarik imkânlarının geliştirilmesi ve buna yönelik politika önerilerinin 

ortaya konulması mümkün olabilecektir.  

1.3.2.16 Sektörün Sorunları ve Çözüm Önerileri 

1.3.2.16.1 Dampingli Fiyatlarla Yaratılan Haksız Rekabet 

Türk çelik sektörü üretim ve ihracat açısından küresel çelik piyasasında önemli bir 

konumda bulunmaktadır. İçerisinde bulunduğu koşullar, üretim ve kapasite kullanım 

oranlarının yanında, artan tüketimin her geçen yıl daha fazla ithal ürünlerle karşılandığı ve 

ithalatın önünde caydırıcı bir engel bulunmadığı hususları da göz önünde bulundurularak, tüm 

büyük çelik tüketicisi ülkelerin ithalata karşı önlem aldığı bir ortamda, sektörümüzün düşük 

fiyatlı ve devlet destekli ürünlerin ithalatından daha fazla zarar görmesinin önüne 

geçilebilmesini ve sektörün karşı karşıya kaldığı haksız rekabetin engellenebilmesini mümkün 

kılacak şekilde revize edilmesinin gerekliliği her ne kadar vurgulanmış olsa da gerekli önlemler 

alınmamaktadır. Yaşanan sıkıntılı durum dikkate alınarak, sektörümüzde ithalatı teşvik eden 

mekanizmaların gözden geçirilip, 2017 yılında 36,1 milyon ton olarak gerçekleşen Türkiye’nin 

çelik tüketiminin, yerli üreticiler tarafından karşılanmasını teşvik edecek tedbirlerin alınması 

ve sektörün üzerindeki rekabet gücünü sınırlayan yüklerin kaldırılması beklenmektedir. 

Uluslararası piyasalarda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, girdi maliyeleri 

üzerindeki yüklerin halen sürdürülüyor olması ve sektörün durumunun yeterince dikkate 

alınmaması ülkemizin menfaatlerine ters düşmektedir. 
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1.3.2.16.2 Elektrik Tarifesinin Yüksek Olması 

Sektörün içerisinde bulunduğu olumsuz tablo ve karşı karşıya kaldığı sıkıntılar net bir 

şekilde ortada iken, sektörün sıkıntılarının hafifletilmesini teminen, hafta sonu ve bayram 

tatillerinde gece tarifesi uygulanmasının talep edildiği ve sektörün bıçak sırtı marjlarda ayakta 

kalma mücadelesi verdiği bir dönemde, hafta sonu ve bayram tatillerinde gece tarifesi 

uygulanmak bir yana, enerji tüketiminin yoğun olduğu dönemlerde önceden haber vermeksizin 

enerji kesintisine gidilmesi ve 5 yıldan daha uzun bir süredir çalışılıyor olmasına rağmen, bu 

durumun yol açtığı kayıpları telafi edici tedbirlerin alınmaması anlaşılamamaktadır. 2016 

yılının sonlarında ve 2017 yılının başlarında Marmara bölgesinde yaşanan plansız kesintiler de, 

sektörün üretim ve ihracat taahhütlerini yerine getirmekte sorunlar yaşamasına ve bu bakımdan 

ciddi zararlarla karşılaşmasına neden olmuştur.   

Diğer taraftan, “Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ”in 

01.04.2018 tarihinde devreye girmesi sonucu karşılaşılacak saatlik elektrik birim fiyat 

farklılıkları nedeniyle, puant duruşlu çalışma sistemi uygulayan çelik üreticileri, çalışma 

sistemlerini değiştirmek zorunda kalacaktır. Bu değişimin, gün içinde tüketilen enerji 

dağılımının, buna bağlı olarak da, üretim dağılımının bozulmasına ve bu nedenle enerji birim 

maliyetlerinin artmasına yol açacağı değerlendirilmektedir. Bir başka ifade ile tüketimin 

gündüze kayması sonucu, üretim tesislerinin kapasitesinin yetersiz kalması durumuyla karşı 

karşıya kalınabilecek, hatta, elektrik sisteminin güvenliği nedeniyle, TEİAŞ tarafından bazı 

tüketim tesislerinin çalışması durdurulabilecektir. Gece saatlerinde ise, tüketimin az olması 

nedeniyle üretim tesislerinin durması gerekecek, bu dengesiz tüketim-üretim dağılımı, elektrik 

fiyatlarının artmasına yol açacaktır. 

 Çelik üreticisinin, fiyatlardaki dalgalanmalarla mücadele etmek için, üç terimli tarife yapısı

sayesinde, bir maliyet düşürme seçeneği olarak başvurduğu puant saatlerinde çalışmama

seçeneğinin ortadan kalkması, maliyet düşürme adına, sektörün kapasitesini verimli olarak

kullanma imkânını ortadan kaldıracaktır.

 Ayrıca ülke ekonomisine katkı sağlayan, büyük tüketimli, döviz getiren sanayi tesisleri,

YEKDEM bedelinden muaf tutulmadığından veya yüzde 50 muafiyet tanınmadığından,

uluslararası piyasada daha az rekabetçi olmakta ve ülkemize daha fazla döviz girdisi

sağlamaları engellenmektedir.
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 Tebliğ’de yer alan “Yüksek tüketimli tüketiciler için son kaynak tedarik tarifesi, ilgili

dönemde serbest tüketici niteliğini haiz olmayan tüketiciler için onaylanmış perakende satış

tarifesinden düşük olmamak üzere kurul tarafından belirlenir” ifadesi ile yüksek tüketimli

tesisler, ayrım gözetilerek, düşük tüketimli enerji tesislerinin aksine, yüksek enerji birim

maliyeti ödemek zorunda kalacaklardır.

 Öncelikle, mevcut borsada, EPİAŞ’ın uzun dönemli kontratlar için işlem görmediği hususu

göz önünde bulundurularak, “alıcılar” için bir “elektrik borsası”nın kurulması gerekli

görülmektedir. Uzun vadeli elektrik kontratlarının alınması aşamasında, bir borsa imkanı

olmadan uygulamaya gidilmesinin, elektrik üreticilerini tüketicilere karşı çok daha güçlü

hale getireceğinden, “elektrik borsası”nda, uzun vadeli kontratların kurulmasından sonra

sürecin daha sağlıklı işletilebilmesi mümkün olacaktır.

 Tebliğ’in, yüksek tüketimli serbest tüketicilerin, “serbest piyasaya” geçişlerini teşvik eden

bir sistem olarak sunulduğu, bunun da, “makul kâr” tanımlamasındaki belirsizlik içeren ucu

açık ifade ile çelişki yarattığı hususları dikkate alındığında;

o Serbest piyasa kurallarına, devlet müdahalesi olması nedeniyle rekabet hukukuna

aykırı olduğu,

o Bir başka sektörün korunarak, “kâr garantisi” ile iş yapma koşullarının hazırlandığı

ve bu bağlamda serbest rekabet koşullarının ihlal ediliyor olduğu,

o Söz konusu fiyat belirleme formülünde, PTF ve YEKDEM’in, maliyet olarak kabul

edilmesinin ve bu toplamın üzerine “makul kâr” ilavesinin yapılmasının ve fiyatın

yüzde 12,8’e kadar artabilecek olmasının etkisiyle, elektrik maliyetinin

“değişkenlik” kazanmasının, öngörülemez bir duruma dönüşeceği

Dünya piyasalarındaki talep daralmasının ve sektörün rekabet gücündeki gerilemenin de 

etkisi ile son yıllarda milyarlarca dolar yatırımla oluşturulan kapasitelerin, tam olarak 

kullanılamadığı görülmektedir. Sektörün uluslararası piyasadaki rekabet gücünün korunması 

ve üretim faaliyetlerinin geliştirilmesi açısından;  

 Sektörün en büyük ikinci girdisi konumunda bulunan elektrik enerjisi üzerindeki

Belediye Fonu gibi sektörle hiçbir ilgisi bulunmayan fon ve kesintiler ile entegre

tesislerde kok gazından alınan hava gazı vergisinin kaldırılması,
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 Elektrik enerjisi fiyatlarında, tüketim miktarını esas alan ve tüketim arttıkça fiyatlarda

düşüş sağlayan, AB ülkelerindeki sanayi tarife gruplarına benzer bir düzenlemeye

gidilmesi gerekmektedir.

1.3.2.16.3 AB ile İlişkiler ve AKÇT Anlaşması 

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği’ni kuran 1/95 sayılı Ortaklık 

Konseyi Kararı’nın ardından “Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 

arasında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu kuran antlaşmanın yetki alanına giren 

ürünlerin ticareti ile ilgili anlaşma” 25 Temmuz 1996 tarihinde imzalanmış ve 1 Ağustos 1996 

tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

1996 yılında, AB ile imzalanan çelik ürünleri ticaretinde gümrük vergilerinin kademeli 

olarak kaldırıldığı Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Anlaşması (AKÇT) gereğince, kapasite 

artırımına yönelik devlet yardımları yasaklanmış, istisnai olarak, ürün dönüşümü, 

modernizasyon, Ar-Ge ve çevre yatırımları konularındaki devlet yardımlarına, belirli şartlarla 5 

yıl süre ile izin verilmiştir. Bu sürede  AB Komisyonu tarafından yapılan engellemelerle 

değerlendirilememiştir. 

AKÇT ürünlerinin serbest ticaretini hedefleyen anlaşma, Türkiye ve AB arasında söz 

konusu ürünlerde uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergilerin kaldırılmasını, miktar 

kısıtlamalarına son verilmesini, rekabet, birleşmeler ve devlet yardımları konusunda gümrük 

birliği ile benimsenen kuralların uygulanmasını öngörmekte; anti-damping ve korunma 

işlemlerinde izlenecek kuralları belirlemektedir. 

STA kapsamında hazırlanan ve Türk çelik sektörünün yeniden yapılandırılmasını ve bu 

süreçte gerekli yatırımların devlet yardımlarından yararlandırılmasını öngören Ulusal Yeniden 

Yapılandırma Planı, AB Komisyonu’nun talep ettiği şekilde pek çok kez yenilenerek sunulmuş 

olmasına rağmen, AB’nin bu konuda yapıcı ve sonuca ulaşmaya yönelik bir yaklaşım izlememiş 

olması, Türk çelik sektörünün gelişimini olumsuz yönde etkilemiştir.  

AKÇT anlaşmasının imzalandığı tarihte taraflar, AB ile Türkiye’nin çelik ürünleri 

ticaretinde karşılıklı olarak vergilerini sıfırlaması çerçevesinde avantaj sağlar iken, süreç 

içerisinde AB’nin bu vergileri diğer pek çok ülke için de sıfırlaması, Türkiye’nin ise üçüncü 

ülkelere karşı bu vergileri koruması, AB’nin diğer ülkelere kıyasla Türkiye piyasasında 

avantajlı duruma gelmesine, buna karşılık, Türkiye’nin AB karşısında diğer ülkelere kıyasla 

elde etmiş olduğu avantajlı konumun ortadan kalkmasına sebep olmuştur. 
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Diğer taraftan, Avrupa Birliği, 2006 yılında ikincil mevzuata dayanarak, anlaşma 

hükümlerini tek taraflı olarak değiştirmiş ve kendi pazarı açısından avantaj sağlayacağını 

düşündüğü çeşitli hammadde girdilerini anlaşma kapsamı dışına çıkarır iken, çelik boru gibi 

bazı ürünleri kendi inisiyatifi ile anlaşma kapsamına almıştır.  

AB Komisyonu’nun tek taraflı inisiyatif kullanarak anlaşmayı değiştirmesi, AB Çelik 

Sektörünün esasen var olan avantajlarını daha da güçlendirmiştir. Buna karşılık, Türk çelik 

sektörünün gelişimini sürdürmesi açısından, elektrik ark ocaklı kuruluşların üretimlerinde 

kullanabilmelerini mümkün kılacak yatırımlar ile yurtiçinde yeterli miktarda yüksek katma 

değerli ürünlerin üretimine yönelik yatırımların, devlet yardımlarından yararlandırılması 

konusundaki görüşmelerden, kararlı politikalar izlenmemesi sebebiyle, herhangi bir sonuç 

alınamamıştır. Bu durum, hem çelik sektörümüzü rakip ülkeler karşısında dezavantajlı bir 

konuma sokmakta, hem de sektörün ve dolayısıyla ülke ekonomisinin gelişimini olumsuz 

yönde etkilemektedir.  

Tüm bunların yanı sıra, teknoloji yoğun bir sektör olması sebebiyle Ar-Ge konusunda, 

ağır sanayi olması sebebiyle ise çevre konusunda yapılması gereken yatırımlar, sektöre ciddi 

ek yükler getirmektedir. Bu konuda verilecek destekler sektör açısından büyük önem 

taşımaktadır. 2013 yılında çelik üreticilerinin mevcut AB standartlarına ulaşılmasına yönelik 

olarak gerçekleştirecekleri yatırımlara da devlet desteği verilmesinin imkân dâhiline girmiş 

olması, sektörün çevre yatırımlarını olumlu yönde etkileyecek bir gelişme olarak 

değerlendirilmekte, ancak bu konuda herhangi bir teşvik mekanizmasının henüz kurulmadığı 

görülmektedir.  

Esasen son dönemde Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkinin farklı bir döneme 

girdiği gözlenmektedir. Büyük ümitlerle başlayan ve kısa süre içerisinde sonuçlanması 

beklenen AB’ye üyeliğimize ilişkin müzakere sürecinin, aradan geçen süre içerisinde ciddi bir 

ivme kazanamamış olmasının, bugün yaşanan anlaşmazlıkların temelinde yatan en önemli 

sorunlar arasında yer aldığı değerlendirilmektedir.  

Her ne kadar, oransal açıdan Türkiye’nin ithalatından daha yüksek oranda AB’ye ihracat 

yaptığı gibi bir durum söz konusu ise de, değer açısından bakıldığında, AB ülkelerinden 

ithalatımızın, ihracatımız ile başa baş olduğu gözlenmektedir. İhracatının yarısını AB ülkelerine 

yapan Türkiye, ithalatının da yüzde 40 civarındaki bölümünü AB’den gerçekleştirmektedir. 

Son 10 yıllık dönemde, AB ile aramızdaki dış ticarette AB lehine yaklaşık 200 milyar dolar 
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tutarında açık verilmiş olması, Türkiye ile mevcut ekonomik ilişkilerin sürdürülmesinin AB 

açısından önemini net bir şekilde ortaya koymaktadır.  

Buna rağmen, Türkiye’nin AB ile genel dış ticareti, çelik ürünleri dış ticaretine göre 

daha dengeli bir yapı sergilemektedir. Özellikle 2007 yılından sonra AB’ye yönelik çelik 

ürünleri ihracatının azalması ve AB’den çelik ürünleri ithalatının artış eğilimi göstermesi 

neticesinde, 2012-2015 döneminde, Avrupa Birliği’nden gerçekleştirdiğimiz çelik ürünleri 

ithalatı, ihracatımızdan 4 milyon tona yakın daha yüksek seviyelerde gerçekleşmiştir. 2017 

yılında Türkiye, yarı, yassı ve uzun ürünlerden oluşan çelik ürünleri ithalatının miktar açısından 

yüzde 33’ünü, değer açısından yüzde 41’ini AB bölgesinden yapmıştır. AB’nin çelik ürünleri 

ihracatımızdaki payı ise, miktar ve değer açısından yüzde 33-38 aralığında seyretmektedir.  

Gümrük Birliği ve AB ile büyüyen ekonomik ilişkiler, başlangıçta Türkiye’de sanayinin 

Avrupa standartları seviyesine yükseltilmesi açısından yararlı olmuştur. Ancak mevcut durum 

itibariyle, AB’ye üyelik perspektifi ortadan kalktığından, Anlaşma Türkiye’nin aleyhine 

işlemeye devam etmektedir.  

Bundan sonra yapılacak çalışmalarda, üyelik perspektifinin bulunmadığı hususu dikkate 

alınarak, tarafların ekonomik ilişkilerini ve dış ticaretini dengeleyecek tedbirlerin alınmasında 

fayda görülmektedir. Bütün sektörlerde ticari dengeyi sağlayacak bir ilişkinin kurulması önem 

taşımaktadır. Son olarak, ABD’nin TTIP’i iptal etmiş olması, AB ile Türkiye arasındaki 

ilişkilerin makul, dengeli ve karşılıklı çıkarları koruyan bir çerçeveye oturtulmasının önemini 

daha da arttırmıştır.  

İlk etapta AB ile çelik ürünleri dış ticaret açığının azalmasına imkân sağlayan AKÇT 

ile aramızdaki Serbest Ticaret Anlaşması, sonraki dönemde, çelik ticaretinin yeniden 

Türkiye’nin aleyhine açık vermesine ve son yıllarda da AB’nin tüketimindeki yavaşlamaya 

bağlı olarak açığın büyümesine neden olmuştur. 1996 yılında Avrupa Kömür Çelik Topluluğu 

(AKÇT) ile Serbest Ticaret Anlaşması’nın imzalanmasından bu yana AB lehine seyreden çelik 

ürünleri dış ticaret dengesinin, 2012 yılında 3,4 milyar dolar açık ile en yüksek seviyesine 

ulaştığı gözlenmektedir.  

AKÇT Anlaşmasının imzalandığı 1996 yılından 2017 yılına kadar olan dönemde, 

Türkiye çelik ürünlerinde AB’ye 30 milyar doların üzerinde açık vermiştir. Son 10 yıllık 

dönemde ise, Türkiye’nin AB’den yaptığı toplam net çelik ürünleri ithalatı, yaklaşık 28 milyar 

dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.  
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AB ile aramızdaki çelik ürünleri dış ticaretindeki açık, bir taraftan Avrupa Birliği lehine 

oluşturulan vergi şartlarından, diğer taraftan da sektörümüzün katma değeri yüksek ürünlere 

geçişini sınırlandıran, devlet yardımı yasağından kaynaklanmaktadır. Türk çelik sektörü, diğer 

bütün ülkelerin, söz konusu geçiş esnasında yararlandığı devlet yardımlarından 

yararlanamamanın sıkıntısını yaşamaktadır. Bu yönüyle, aramızdaki ilişkilerin gözden 

geçirilmesi sırasında, diğer bütün sektörlerde ve çelik sektöründe, tarafların çıkarlarını dengeli 

şekilde koruyacak bir yapının oluşturulması, ilişkilerin kalıcılığının sağlanması açısından 

hayati önem taşımaktadır. Avrupa Birliği’ne siyasi alanda olduğu gibi, ekonomik alanda da, 

sadece AB’nin çıkarlarını koruyan bir işbirliğinin sürdürülebilir olmadığının gösterilmesine 

ihtiyaç duyulmaktadır.  

Mevcut durum itibariyle, AB’nin yaptığı Serbest Ticaret Anlaşmaları ile diğer ülkelere 

getirmemiş olduğu devlet yardımlarını sınırlandırma yükümlülüğünü, Türkiye ile yapılan 

Serbest Ticaret Anlaşması’na koymuş olması, bu aciliyeti daha da arttırmaktadır. Türk çelik 

sektörü, yeni kapasiteler için devlet desteği istememektedir. Ancak, yüksek katma değerli ve 

stratejik ürün üretimine yönelik yatırımlarına hiçbir destek alamaması, çelik sektörümüzün 

gelişmesini sınırlandırıcı bir fonksiyon icra etmektedir.  

Bu yönü ile Avrupa Birliği ile yapılacak, Gümrük Birliği’nin geleceği konusundaki 

görüşmelerde, çelik sektörünün beklenti ve ihtiyaçları ile AKÇT Serbest Ticaret Anlaşması’nın 

da özellikle masaya yatırılmasına, katma değeri yüksek ürünlerin üretimine ve teknolojik 

dönüşüme imkân sağlayacak yatırımlara devlet desteği verilebilmesinin önünün açılmasına 

ihtiyaç duyulmaktadır.   

1.3.2.16.4 Serbest Ticaret Anlaşmaları ve Çelik Sektörü 

Son yıllarda Serbest Ticaret Anlaşmalarının (STA) Avrupa Birliği’ne paralel bir şekilde 

sürdürülmeye çalışılmasına yönelik gayretler, çelik sektörümüzün aleyhine sonuçlar 

doğurmaktadır. Güney Kore ile imzalanmış bulunan STA sonrasında, henüz gümrük vergileri 

tümüyle sıfırlanmamış olmasına rağmen, Güney Kore’den çelik ürünleri ithalatımızın hızlı bir 

şeklide artış gösterdiği gözlenmektedir. 2012-2017 döneminde, Güney Kore’den yapılan 

toplam çelik ürünleri ithalatı yüzde 353 oranında artışla, 980 bin tona yükselirken, G. Kore’ye 

yönelik ihracatımızın, G. Kore menşeli çelik ürünleri ithalatının yüzde 1’in altında kalması, 

anlaşmanın sektörümüz açısından olumsuz sonuçlar doğurduğunu ortaya koymaktadır. Bu 
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yönüyle, Güney Kore ile yapılan Serbest Ticaret Anlaşması, kesin ve net bir şekilde çelik 

sektörümüzün aleyhine işlemektedir.  

Ukrayna ile imzalanacak STA’nın da yapılan etki analizi sonrası çelik ürünleri açısından 

G. Kore örneğinde olduğu gibi, tartışmasız bir şekilde Türk çelik sektörünün aleyhine sonuçlar

doğuracağı değerlendirilmektedir. 2017 yılındaki 22,7 milyon tonluk ham çelik üretimi ile 

dünyanın en büyük 12. çelik üreticisi konumunda bulunan Ukrayna, söz konusu üretimin 

yalnızca 4 milyon ton civarındaki bölümünü tüketen ve geriye kalan yüzde 75 civarındaki çok 

büyük bir bölümünü ihraç eden yapısı ile, dünya çelik piyasalarında önemli bir ihracatçı 

konumunda bulunmaktadır. Esasen sahip olduğu 42,5 milyon tonluk kapasite ile daha büyük 

bir potansiyel barındıran, ancak içerisinde bulunduğu karışıklıklar nedeniyle, son yıllarda 

üretimi 35 milyon ton seviyelerinden 22 milyon tona geçici bir süre gerileyen Ukrayna, çelik 

ürünlerinde Ülkemiz sanayi için görünenden çok daha büyük tehdit oluşturmaktadır. 2016 

yılında 18,2 milyon tonluk çelik ürünleri ihracatı yapan Ukrayna, yalnızca 927.000 ton çelik 

ithal etmiştir. Çelik ürünlerinde dünyanın en büyük 6. ihracatçısı ve 4. net ihracatçısı 

konumunda bulunan Ukrayna’da, çelik sektörü ekonominin en önemli ayağını oluşturmakta ve 

bu yönüyle stratejik sektör olarak görülmektedir. Coğrafi yakınlığı yanında, büyük tüketim 

potansiyeli ve ithalata açık yapısı sayesinde, Türkiye 2017 yılında 1,68 milyon ton Ukrayna 

menşeli çelik ürünü ithalatı ile Ukrayna’nın en büyük ikinci pazarı konumunda bulunmaktadır. 

2017 yılında Ukrayna menşeli 1,68 milyon tonluk çelik ithalatına karşılık, Ukrayna’ya yalnızca 

60,800 ton çelik ihraç edilebilmiştir.  

Ukrayna, üçüncü ülke pozisyonuna ve uygulanan vergilere rağmen, Dahilde İşleme 

Rejimi’nin sağladığı avantajlı imkânlar sayesinde, Rusya’dan sonra Türkiye’nin en fazla çelik 

ithal ettiği ikinci ülke konumunda yer almaktadır. Ukrayna ile imzalanacak Serbest Ticaret 

Anlaşması’nın, bu ülkeye yönelik çelik ürünleri ihracatımızda artışa imkân sağlamayacağı, 

Ukrayna’dan yapılan çelik ürünleri ithalatının ise katlanarak büyümesine neden olacağı ve 

dolayısıyla iki ülke arasındaki çelik ürünleri dış ticaretindeki dengesizliği daha da arttıracağı 

değerlendirilmektedir.  

Türk Çelik Sektörü esasen bir dizi dezavantaj ile rekabet etmeye çalışmaktadır. Örnek 

vermek gerekirse; 
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 Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) ile Türkiye arasındaki Serbest Ticaret

Anlaşması gereği, sektörümüz herhangi bir şekilde devlet yardımlarından

yararlanamamaktadır.

 En büyük ithal kalemi olan sıcak haddelenmiş yassı mamullerde, ABD ve AB başta

olmak üzere birçok ülkenin aldığı ticari savunma önlemleri, Türkiye tarafından

yeterince uygulanmamaktadır.

 Hurda, cevher, kömür gibi temel girdilerde dışa bağımlı olması, çelik sektörümüzü

olumsuz yönde etkilemektedir.

Ciddi etki analizlerine dayandırılmadan imzalanan serbest ticaret anlaşmaları ile bu 

olumsuzlukların daha fazla arttırılmamasında fayda görülmektedir. 

Bu yönü ile, hurda ihracatına getirdiği ton başına 41 $ tutarındaki vergi ile, stratejik 

sektör olarak addettiği kendi çelik sektörünü koruma altına alan, bu nedenle damping 

soruşturmalarının da hedefi haline gelen, esasen temel girdilerde karşılaştırmalı üstünlüklere 

sahip olan, çelik ürünleri ihracatımızın bulunmadığı, sadece ithalat yaptığımız Ukrayna ile 

imzalanacak Serbest Ticaret Anlaşması’nın kapsamı dışında bırakılması, Türk Çelik Sektörü 

için hayati önem taşımaktadır. 
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1.4 PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ 

1.4.1 Onuncu Kalkınma Planı Döneminin Değerlendirilmesi 

 Onuncu plan dönemi (2014-2018) yılsonu tamamlanacak olup, plan öngörüleri

içerisinde, 2012 yılı itibariyle 49 milyon ton seviyesinde bulunan çelik sektörü üretim

kapasitesinin 2015 yılında 55 milyon ton, 2018 yılında 67 milyon tona ulaşması,

 Üretimin ise, 2018 yılında 53 milyon ton, 2023 yılında ise 70 milyon tona yükselmesi,

 Türkiye’nin, 2018 yılında Almanya’yı geride bırakarak, Avrupa’nın 1. ve dünyanın 7.

en büyük çelik üreticisi olması,

 Yassı ürünlerde net ihracatçı konumuna geçilmesi ve daha fazla alaşımlı çelik üretimi

yanında, paslanmaz çelik,vasıflı çelik, yapısal çelik ve dikişsiz boru gibi katma değeri

yüksek ürünlerin üretimin destelenerek, ürün çeşitliliğinin artırılması,

hedeflenmiştir. 

 AKÇT anlaşması kapsamında devlet desteği verilebilmesi imkânlarının

oluşturulmasına, kurulu bulunan kapasitelerin faaliyetlerini sürdürme ve geliştirme

konusunda karşı karşıya kaldığı mevzuat kaynaklı engellerin kaldırılmasına ve yeni

yatırımların önündeki yatırım sürecini uzatan bürokratik uygulamaların hafifletilmesine

ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.

 Elektrik enerjisi üzerindeki yüzde 2 TRT, yüzde 1 BTV ve yüzde 1 ETV vergileri gibi

fon ve kesintilerin kaldırılmasının önem arz ettiği ifade edilmiştir.

Söz konusu hedefler çerçevesinde, 2012-2015 yılları arasında dünya ve Türk çelik

sektöründe yaşanan kriz ile üretim ve dış ticaret rakamlarında gerçekleşen gerilemenin 

etkisiyle, belirlenen hedeflerin çok altında kalınmıştır. Bu dönemde yaşanılan kayıplar ilerleyen 

yıllarda telafi edilmeye çalışılmış olmakla beraber ancak, 2017 yılında elde edilen yüzde 13,2 

oranındaki rekor üretim artışı ile 2012 yılı sonrası üretimde başlayan gerileme durmuştur. 

Ancak dış ticaret rakamlarımız hala kriz öncesi dönemin gerisinde bulunmaktadır. Yassı ürün 

ihracatında da belirlenen hedefe ulaşılamamış ve ihracatımızın iki katından fazla ithalat 

yapılmaya devam edilmiştir. 
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Diğer taraftan, onuncu plan döneminin başlangıcından bu yana olumlu sayılabilecek bir 

gelişme, sektör üzerinde maliyet artırıcı bir kesinti olan yüzde 2 oranındaki TRT payının 

kaldırılması olmuştur. 

Sektörün karşı karşıya kaldığı haksız rekabetin ve kalitesiz ürün ithalatının engellenmesi 

ve yurtiçindeki tüketim potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesinin önemi üzerinde durulmuş 

ancak bununla ilgili yeterli adımlar atılamamıştır.  

1.4.2 On Birinci Kalkınma Planı Hedefleri 

On Birinci Kalkınma Planı dönemi 2018-2023 yıllarını kapsayacak olup, 2023 yılı 

sonunda ham çelik üretim kapasitesinin yüzde 27 artışla 65 milyon tona, ham çelik üretiminin 

yüzde 33,3 yükselişle 50 milyon tona ve ihracatın yüzde 86,6 artarak 25 milyar dolar seviyesine 

ulaşması hedeflenmektedir. 2017 yılı itibariyle ham çelik üretiminde dünyada 8. sırada bulunan 

Türkiye’nin 2023 yılında Almanya’yı geçerek Avrupa’da 1., dünyada ise 7. sıraya yükselmesi 

beklenmektedir.  

Tablo 29: 2023 yılı Hedefleri 

2017 2023 17/23, % 

Kapasite (milyon ton) 51,2  65 27 

Üretim (milyon ton) 37,5 50,0 33,3 

İhracat (milyar dolar) 13,4 25 86,6 

Dünya Çelik İhracatında Türkiye'nin Payı, (%, ton) (2016) 3,9 5,6 43,6 

Çelik Sektörünün Toplam Türkiye İhracatındaki Payı, % 8,5 9,7 14,1 

Hedef Pazarlardaki Pazar Payı, İlk 20 Ülke (%, $) 5,6 7,5 33,9 

Hedef Pazarlar ile Yapılan STA Sayısı 4,0 7 - 

Kaynak: TÇÜD 

Ayrıca, Türkiye’nin 2016 yılı itibariyle dünya çelik ihracatı içerisindeki payı yüzde 3,9 

seviyesinde iken, 2023 yılında yüzde 43,6 oranında yükselerek söz konusu payın yüzde 5,6 

seviyesine ulaşması öngörülmektedir.     

Türk çelik sektörü, 2023 yılı hedefleri kapsamında önümüzdeki dönemde, Brezilya, 

Kolombiya, Şili, Ekvator, Nijerya, Angola, Sudan, Kenya, Tanzanya, İran, Ürdün, Hindistan, 

Pakistan, Bangladeş, Endonezya ve Rusya’yı hedef pazarlar olarak belirlemiştir. Sektörde 
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ihracat artışının sürdürülebilmesi için, bir taraftan mevcut temel ihraç pazarlarındaki pay 

korunurken, diğer taraftan da hedef pazarlardaki payın arttırılmasına ihtiyaç duyulmakta ve bu 

yönüyle, sektörün hedef pazarlardaki payının 2017 yılındaki yüzde 5,6 seviyesinden, 2023 

yılında yüzde 7,5’a yükseltilmesi amaçlanmaktadır.  

Sektörün öncelikli hedeflerinin başında bulunan katma değeri yüksek ürünlere geçiş 

süreci, On Birinci Kalkınma Planı dönemi için de büyük önem arz etmektedir. Güney Kore ve 

Almanya gibi ülkelerdeki ürün çeşitliliğine ulaşılması hedeflenmiş olup, başta paslanmaz çelik 

olmak üzere, vasıflı çelik, yapısal çelik ve dikişsiz boru, kord çeliği gibi katma değeri yüksek 

ürünlerin üretimine hız verilmelidir. 

Demir çelik sektörünün, ülkemizin 2023 yılı için belirlenen hedeflerine azami katkı 

sağlayabilmesi ve belirlenen hedeflerin de üzerine çıkabilmesini teminen, uluslararası 

piyasalarda rakipleri ile eşit koşullarda rekabet edebilmesini mümkün kılacak şartların 

oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.  

Diğer taraftan, çelik sektörünün, 2023 yılı için belirlenmiş bulunan 25 milyar dolar 

tutarındaki ihracat hedefine ulaşmasının, sektörde 2017 yılında sağlanan büyüme trendinin 

ilerleyen yıllarda da devam etmesi halinde ulaşılabilir bir değer olduğu görülmektedir. Bu 

safhada sektörün gelişmesinin önünde engel oluşturmakta olan AKÇT anlaşmasının devlet 

yardımlarını yasaklayan hükümlerinin gözden geçirilerek, katma değeri yüksek ürünlerin 

üretimine yönelik yatırımlara devlet desteği verilebilmesine engel oluşturan kısıtların 

kaldırılması büyük önem arz etmektedir.  

1.4.3 Ana Metal Sanayi Strateji Belgesinin Türkiye Sanayi Stratejisi ile İlişkisi 

Türkiye’nin sanayi vizyonunu belirlemek amacıyla, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalar neticesinde, strateji belgesi hazırlanmaktadır.  

Bu amaç çerçevesinde, firmaların rekabet gücünü artıracak, kurumlar arasında 

koordinasyonu sağlayacak, işgücünün niteliğini yükseltecek, işletmelerin finansmana erişimini 

kolaylaştıracak, yenilikçilik kapasitelerini geliştirecek, girdi maliyetlerini düşürecek, çevreye 

duyarlılığını artıracak yatay politikalar uygulanmasına yönelik sektörel stratejilerin 

geliştirilmesi hedeflenmektedir. Yüksek Planlama Kurulu kararı ile kabul edilen Demir-Çelik 

ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2018-2021)’nın uygulamaya 
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aktarılması, Demir-Çelik sektörünün rekabet gücünün artırılmasına önemli katkılar 

sağlayacaktır.  

Türkiye Sanayi Stratejisi, Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji Belgesi 

ve Eylem Planları paralelinde, On Birinci Kalkınma Planı Demir Çelik Sektörü Çalışma Grubu 

Raporu, ‘katma değeri yüksek ürünlerin üretimine geçme’ vizyonu ve “rekabet gücünü artırmak 

ve sürdürülebilirliğini sağlamak” genel amacı çerçevesinde hazırlanmıştır.  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğünde katılımcı kurum ve 

kuruluşların görüşleri alınmak sureti ile hazırlanan Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü 

Strateji Belgesi ve Eylem Planının uygulanması sürecindeki başarıda, demir çelik sektörünün 

söz konusu stratejiyi sahiplenmesi ve eylemlerin takibinde aktif katılımcı rol üstlenmesi önemli 

bir etken olacaktır. 

1.4.4 Hedeflere Yönelik Temel Amaç ve Politikalar 

Çelik sektörü 2017 yılında yüzde 13,2 oranında artışla 37,5 milyon ton ham çelik üretimi 

ve 39,2 milyon ton nihai mamul üretimi gerçekleştirmiş, bunun yanı sıra 18,3 milyon ton ve 14 

milyar dolar tutarında çelik ihraç etmiştir. 

Çelik sektörü, aralarında kalite beklentisi en yüksek pazarların da bulunduğu 180 

civarında ülkeye çelik ihraç etmiştir. Sektörün üretim ve ihracatını sınırlayan en önemli 

faktörler arasında dönemsel ekonomik krizler bulunaktadır. 2008 yılındaki kriz öncesinde 

yüzde 80’lerde seyreden demir çelik sektörünün kapasite kullanım oranı, 2009 yılında yüzde 

66 oranına kadar gerilemiş, sonraki dönemde biraz toparlanma eğilimine girse de 2015 yılında 

yüzde 62,5 seviyesine kadar geriledikten sonra, 2017 yılı itibariyle, yüzde 73,2 seviyesine 

yükselmiştir. Dünya genelinde kapasite artışları devam ederken, talebin gerilemesi, kapasite 

fazlalığının artmasına, rekabet ortamının keskinleşmesine ve sonuç olarak bazı üreticilerin 

pazarlarını kaybetmesine neden olmuştur.  

Türk çelik sektörü, rekabet gücünü arttırmak için yoğun gayret göstermekte, üretim 

teknolojisi, üretim yöntemleri, satış ve lojistik konularına sürekli bir şekilde ve yüksek 

miktarlarda yatırım yapmaktadır. Ancak sektörün rekabet gücünü ve üretimini arttırmaya 

yönelik gayretlerinin kamu kesimi tarafından da desteklenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.  
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Çelik sektörünün üretim ve ihracatının hedeflenen seviyelere ulaşabilmesini teminen: 

Sektörün üzerindeki ilave yüklerin kaldırılarak, rekabet gücünü arttıracak tedbirlerin 

alınması kapsamında; 

 Katma değeri yüksek, ileri teknoloji odaklı yatırımların desteklenmesi, sektörün

ihracatını ve ihraç pazarlarının genişletilmesine yönelik adımların atılması ve

hedef pazarların belirlenmesi,

 Kapasite fazlalığının, global piyasalarda arz fazlalığı sorunu yaratmasının

önlenmesinde daha aktif tavır sergilenmesi,

 Standard dışı, kalitesiz ürün ithalatının engellenmesi ve yurt içi üretimin teşvik

edilerek yerli üreticinin desteklenmesi,

 STA imzalanacak ülkelerle ilgili sektör analizlerin iyi yapılarak, sektörü tehdit

edecek unsurların anlaşma dışında tutulması,

 Gereğinden fazla ithalata kapı aralayan Dahilde İşleme Rejimi’nin (DİR) yerli

girdi kullanımını teşvik edecek bir anlayışla gözden geçirilmesi, başta yassı

ürünler olmak üzere, yerli ara mamul kullanımını teşvik edecek şekilde revize

edilmesi,

 Gümrük Vergilerinde dampingli ve kalitesiz ithalatı engellemeye yönelik

düzenlemelerin yapılması,

 Türk çelik sektörünün rekabet gücünü olumsuz yönde etkileyen AKÇT

anlaşmasının revize edilmesi,

 Haksız rekabete ve vergi kaybına yol açan kayıt dışı üretimin önüne geçilmesi,

 Ar-Ge uygulamalarında inovatif gelişmeye açık ürünlerin desteklenmesine

yönelik düzenlemeler yapılması,

 Son aylarda fiyatı hızla yükselerek 2,000 $ civardan 6 ay içerisinde 30,000 $’a

kadar yükselen elektrotun üretiminin yurt içinde gerçekleştirilmesi,

 Yeni ve büyük ölçekli ve rekabet gücü yaratacak nitelikli üretime yönelik

yatırımların kolaylaştırılması ve desteklenmesi,

 Yeni kapasite yaratmak yerine mevcut kapasitenin nitelikli çelik üretimine

yönelik geliştirilmesi,

 Sektör üzerinde yük oluşturan çevre katkı payı gibi kesintilerin kaldırılması,
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 Sektörün nitelikli işgücü, teknik eleman ve mühendis istihdamını arttırabilmesi

için, üniversitelerde ilgili programların açılması,

 Çelik sektöründeki cevher/hurda üretim dengesinin dünya ortalamasına paralel

olarak geliştirilmesinin teşvik edilmesi,

 Cevher ve kömür madenciliğinin teşvik edilmesi ve hurda arzını artıracak

düzenlemeler yapılması,

 Denizlerde yüzen yaklaşık 25 milyon ton gemi hurdasını Türkiye’ye çekecek

ekosistemin oluşturulması,

 Otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinin hurdalarını sisteme minimum kayıpla

kazandıracak teşviklerin ve organizasyonun yapılması,

 Ülkemizde üretilen-üretilmeyen-üretilemeyen farklı kalite ve ebatlardaki çelik

ürünlerin teknik envanterinin çıkarılması,

 Sektördeki yatırımların, öncelikle ithal ikamesi sağlayacak ve ihracat

potansiyeli olan ürünlere yönelik gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirlerin

alınması.

 Mevcut ve gelecekteki yurtiçi ve yurtdışı hedef pazarlardaki çelik tüketiminin

analiz edilerek üretim planlaması yapılması,

 TÜBİTAK tarafından çelik sektörünün, öncelikli araştırma alanlarına dâhil

edilmesi

 Savunma sanayi, demiryolları, mega projeler ve nükleer santraller gibi stratejik

alanlarda kullanılan/kullanılacak çelik türlerinin kalite ve ebat bazında

belirlenmesi ve bu alanda yurt içi tedarik zincirinin geliştirilmesi için

araştırma-geliştirme ve pazar araştırma çalışmalarının yapılması,

 Üniversite-sanayi işbirliğinin etkinliğinin artırılması için teşvik edici

tedbirlerin yürürlüğe alınması,

 Düşük kapasite kullanım oranı ile uzun ürün üreten çelik tesislerin atıl

kapasitesinin ekonomiye kazandırılması amacıyla söz konusu ürünlerin üretimi

için yeni yatırım yapacak tesislere yatırım izni verilmemesi,

 Çelik sektörünün, Ar-Ge ve Çevre yatırımlarının desteklenmesi,
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 Çelik sektöründe yeni yapılacak yatırımlara esas teşkil etmesi amacıyla, mevcut

tesislerin üretmiş oldukları ürün çeşitlerinin ve sektörün girdi sağladığı ilgili

sektörlerde tüketim miktarı ve ürün çeşitlerinin tespit edilmesi,

 Çelik sektöründe yeni kapasite önceliğinin ithal ikamesi sağlayacak; savunma

sanayi ve katma değerli ürünlere yönelik verilmesi,

 Demir cevheri arama, çıkarma, zenginleştirme ve taşınmasına ilişkin destek

verilmesi,

 Sektörün rekabet halinde olduğu ülkelerde bulunmayan çeşitli fon ve vergi

kesintilerinin kaldırılması,

 Mevcut çelik üretim tesislerinin Özel Endüstri Bölgesi olmasına yönelik

başvurularının değerlendirilmesi,

 Ülkemizde yapılan ulusal ve uluslararası statü kapsamındaki projelerde yerli

çelik kullanılması için gerekli tedbirlerin alınması,

 Çelik tüketicisi sektörlere verilecek teşviklerin, yerli çelik ürünleri tüketimi

şartına bağlanması,

 Çelik sektörüne yönelik test, muayene, araştırma ve teknoloji firmalarının, çelik

sektörünün yüksek nitelikli ve katma değerli ürünlere geçişini hızlandırabilecek

şekilde geliştirilmesi ve desteklenmesi,

 Çelik sektörünün katı cüruf atıkları ile baca gazı tozlarının değerlendirilmesi için

kurulacak tesislere ve yapılacak araştırmalara destek verilmesi,

 Yassı üretimine yönelik yapılan yatırımlarla birlikte Türkiye’de merdane

tüketimleri artmış ve tamamı yurtdışından temin edilmektedir. Merdanelerin

döküm ve ısıl işlemlerinin Türkiye’de yapılabilmesi için teşvik verilmesi,

 CO2 ve diğer atıklar konusunda strateji oluşturulması,

 İşçi sağlığı ve güvenliği (İGS) konusunda farkındalık yaratılması,

 Karbon çeliği dışında kalan çelik tiplerinin de üretimi için strateji oluşturulması,

 Yurtiçi hurda toplama ve tasnif standartlarının geliştirilmesi,

 Elektrik enerjisi tüketiminin en fazla olduğu demir çelik sektörünün kendi

tesislerinde ya da farklı coğrafi alanlarda yenilenebilir enerji kaynaklarına

yatırım yapmaya teşvik edilmesi,

 Demir çelik sektöründe kullanılan elektrik-elektronik-otomasyon-yazılım

teknolojilerin yerli kaynaklardan temin edilmesinin desteklenmesi,



72 

 Teknik eğitim fakültelerinden mezun olanların sektörde ara eleman olarak

çalıştırılmasının teşvik edilmesi,

 Demir çelik sektöründe Endüstri 4.0 dönüşümü ile ilgili çalışmaların kapsama

alınması,

 Yakılmadan kullanılan koklaşabilir kömür ithalat mevzuatının yakılarak

tüketilen termal kömür mevzuatından ayrıştırılması,

 Otomotiv, Beyaz Eşya, Makine İmalat gibi sektör yatırımlarını destekleme

amaçlı teşviklerde, bu sektörlerin girdilerinden olan çelik ürünlerinin yerli

tedarikçiler tarafından karşılanmasına yönelik düzenlemelerin hayata

geçirilmesi,

 Enerji maliyetleri üzerindeki her türlü fon ve kesintilerin kaldırılması,

 Hammadde tedarikinin kolaylaştırılması ve ithalat üzerindeki çevre katkı

payının kaldırılması,

 Sektörün büyümesine imkân sağlayacak olan yeni yatırımlarda tüm kriterler

dikkate alınarak, nitelikli üretime yönelik yatırımların önünün açılmasını için

şirketlerin teşvik edilmesi,

önem arz etmektedir. 
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1.4.5 Temel Amaç ve Politikalara Dönük Eylemler ve Uygulama Stratejileri 

1 MEVZUAT DÜZENLEMELERİ 

EYLEM SORUMLU/ 

İLGİLİ 

KURULUŞ 

AÇIKLAMA 

1.1 Elektrik enerjisi tüketiminin en 

yoğun olduğu demir çelik 

sektöründe girdi maliyetlerini 

azaltmaya yönelik çalışmaların 

yürütülmesi, 

Enerji ve Tabii 

Kaynaklar 

Bakanlığı, 

Maliye Bakanlığı, 

Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji 

Bakanlığı, 

Çevre ve 

Şehircilik 

Bakanlığı, 

Kalkınma 

Bakanlığı, 

EPDK 

Demir çelik sektörü enerjinin en yoğun kullanıldığı sektörlerin başında 

gelmektedir. Girdi maliyetleri açısından bakıldığında, genel maliyetler 

içerisinde, enerji maliyeti üst sıralarda yer almaktadır. 

Sektörün rekabet gücünün artırılmasını ve üretim faaliyetlerinin 

yeniden canlandırılabilmesini teminen; 

 Bireysel tüketici ile sanayiciye uygulanan elektrik enerjisi fiyat

farkı, AB ülkeleri ile aynı seviyeye çıkartılıncaya kadar, sanayinin

kullandığı elektrik enerjisi fiyatlarına zam yapılmamalıdır.

 Enerjinin veya enerji üretiminde kullanılmak üzere ithal edilecek

olan doğalgaz ve kömürün DİR kapsamına alınması

sağlanmalıdır.

 2015 yılında tekrar yürürlüğe giren elektrik enerjisi fiyatları

üzerindeki ‘Elektrik Kalite Hizmetleri Bedeli’ iptal edilmelidir.

 Enerji maliyetleri üzerindeki her türlü fon ve kesintiler

kaldırılmalıdır.

 Hafta sonları ve resmi tatil günleri için elektrik fiyatlarında gece

tarifesi uygulanmalıdır.
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1.2 Çevre Kanunu’nda yer alan 

“İthaline izin verilen kontrole tabi 

yakıt ve atıkların, CIF bedelinin % 

1’i ile hurdaların CIF bedelinin % 

0,5’i oranındaki miktar”ın çevre 

katkı payı olarak tahsiline son 

vermeye yönelik çalışmalar 

yürütülmesi, 

Çevre ve 

Şehircilik 

Bakanlığı 

Başta AKÇT olmak üzere, Türkiye’nin uluslararası taahhütlerine de 

aykırılık taşıyan; 

 Çevre Katkı Payı uygulamasına tümüyle son verilmesini teminen,

ilgili mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

1.3 Türkiye ile AKÇT arasındaki 

Serbest Ticaret Anlaşması revize 

edilerek; ürün çeşitliliğinin, katma 

değeri yüksek üretimin, yerli girdi 

kullanımının arttırılması ve 

yatırımlara destek sağlanmasının 

önünün açılması, 

Ekonomi 

Bakanlığı, 

Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji 

Bakanlığı, 

Kalkınma 

Bakanlığı, 

Avrupa Birliği 

Bakanlığı 

AKÇT Anlaşması ek listesinde yer alan GTİP’lere konu üretimi 

yapacak firmalar için yatırımlarda devlet yardımı verilememektedir. 

 Ülkemizin ihtiyacı doğrultusunda sıcak haddeleme kapasite

artışına neden olmayacak ve ülkemizde üretimi bulunmayan ya da

sınırlı miktarda üretilebilen katma değeri yüksek ürünlere ve yeni

teknolojilere yönelik yatırımların sektörün rekabet gücüne katkı

sağlayacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

 Söz konusu alanlarda uluslararası yükümlülüklerimiz ve AB

müktesebatıyla uyumlu şekilde gerekli teşvik mekanizmaları

oluşturulmalıdır.
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1.4 
Yap-İşlet-Devret uygulaması 

kapsamında açılan ihalelerde yerli 

ürün ve girdi kullanımının 

sözleşmlerde tanımlanması ve sıfır 

gümrükle ürün ve girdi ithalatının 

engellenmesine yönelik çalışmalar 

yapılması, 

Kamu İhale 

Kurumu, 

Ekonomi 

Bakanlığı, 

Gümrük ve

Ticaret Bakanlığı, 

Enerji ve Tabii 

kaynaklar 

Bakanlığı, 

Ulaştırma, 

Denizcilik ve 

Haberleşme 

Bakanlığı 

Bölgesel enerji boru hatları, köprüler, havalimanları vs. gibi büyük 

kamu ihalelerinde sıfır gümrükle girdi ithalatının önünün açılması; 

Ergitme aşamasından başlanarak yerli çelik üretimi ve tüketimi 

üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. 

 Bu çerçevede Kamu İhalesinde yerli girdiden üretilen çelik

ürünlerinin kullanımının teşvik edilmesine yönelik tedbirler 

alınmalıdır.  

 Ülkemizde veya deniz ve uluslararası hudutlarında yapılacak olan

projelerde yerli üretim boru kullanılabilmesi için LSAW-HSAW

boru üretimi ve söz konusu üretimlerin hammaddesi olan API çelik

kalitelerinin desteklenmelidir.

1.5 Dahilde İşleme Rejimi’nin yerli 

sanayinin ihtiyacı olan ancak, 

ülkemizde üretimi bulunmayan 

çelik ürünlerinin üretimini teşvik 

edecek bir yapıya kavuşturulmak 

üzere gözden geçirilmesi, 

Ekonomi 

Bakanlığı, 

Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji 

Bakanlığı, 

Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı 

Demir çelik sektöründe ithalatın önemli bir bölümü, sağladığı avantajlı 

koşullar nedeniyle DİR kapsamında yapılmakta ve anti-damping 

vergilerinin DİR kapsamında yapılan ithalata uygulanmaması, söz 

konusu vergilerin etkinliğini azaltmaktadır. 

 Talebin KDV indirimi, sigorta primi, kurumlar vergisi indirimi

gibi desteklerle iç piyasaya yönlendirilmesi önem arz etmektedir.

 Diğer taraftan, kalitesiz kütük ithalatının önüne geçilebilmesini

teminen, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan kütük

ithalatında, döviz kullanım oranı % 80’den % 70’e indirilmelidir.
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1.6 Kamu yatırımlarında en yüksek 

katma değeri sağlayacak şekilde 

yerli girdi kullanımı teşvik edilmesi, 

Kalkınma 

Bakanlığı, Kamu 

İhale Kurumu, 

İçişleri Bakanlığı, 

DSİ, 

Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji 

Bakanlığı 

Kamu ihalelerinde yerli üretim desteklenmelidir. 

 Kamu ihalelerinde en az % 10 olmak üzere % 15 oranına kadar

fiyat avantajının sağlanması yerli üretimin teşvik edilmesi için

önem arz etmektedir.

 Tüm kamu ihalelerinde ve yatırımlarında, özelleştirme

yatırımlarında katma değeri yüksek yerli üretim ve yurt içinde

istihdam yaratıcı yatırım şartları getirilmeli ve uygulamaya

konulmalıdır.

1.7 Çelik ürünlerinin yerli malı 

avantajından yararlanabilmesini 

teminen, orta yüksek teknolojili 

ürünler listesine alınması, 

Bilim Sanayi ve 

Teknoloji 

Bakanlığı, 

Kamu İhale 

Kurumu 

Demir Çelik sektöründe ürün gamı ve teknolojik yeterlilik seviyesi 

dikkate alınarak, çelik ürünleri; 

 Yerli malı avantajından yararlanılabilecek şekilde orta yüksek

teknolojili ürünler listesine alınması,

 Veya bu imkân orta düşük teknolojili ürünleri de kapsayacak

şekilde genişletilmelidir.

 ABD ve AB ülkelerinde yapılan kamu ihalelerinde, yerli çelik

ürünlerinin kamu yatırımlarında kullanımı desteklenmektedir.

Türkiye’de de mütekabiliyet çerçevesinde, benzer uygulamalar

hayata geçirilmelidir.
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1.8 STA imzalanmadan önce sektör 

komiteleri kurularak detaylı etki 

değerlendirme çalışması yapılması, 

Ekonomi 

Bakanlığı, 

Bilim Sanayi ve 

Teknoloji 

Bakanlığı, 

Kalınma 

Bakanlığı, 

Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı 

2013 yılında Güney Kore ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması 

neticesinde, demir çelik ürünlerinde ciddi dış ticaret açıkları verilmeye 

devam edilmektedir. Bu sebeple; 

 Serbest Ticaret Anlaşmaları imzalanırken, tüm sektörler için

detaylı etki analizleri yapılmalıdır.

 Dünyanın en büyük çelik ihracatçıları arasında yer alan Japonya ve

Ukrayna ile yürümekte olan müzakereler de devam etmektedir.

 Bu ülkeler ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasının yol

açacağı tahribat dikkate alınarak, çelik ürünleri, Serbest Ticaret

Anlaşmaları’nın kapsamı dışında tutulmalıdır.

1.9 Sektörün nitelikli ürünler 

üretmesine yönelik Ar-Ge ve 

fizibilite çalışmalarının 

desteklenmesi, 

Kalkınma 

Bakanlığı, 

Ekonomi 

Bakanlığı, 

Bilim Sanayi ve 

Teknoloji 

Bakanlığı 

Katma değeri yüksek üretim desteklenmelidir. Bu kapsamda; 

 Paslanmaz çelik, bağlantı elemanları, zırh çeliği, kord çeliği, deniz

dibi ve açık deniz boruları, hat boruları, yapısal çelik boruları gibi

vasıflı çelik borularının üretimine imkân sağlayacak Ar-Ge ve

ürün geliştirme çalışmalarının desteklenmesi gerekmektedir.

 Bu bağlamda; katma değeri yüksek, vasıflı çeliklerin üretilmesine

yönelik kurulacak prototip tesis yatırımları doğrudan teşvik

kapsamına alınmalıdır.
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1.10 Çevrenin korunması, Ar-Ge, ürün 

geliştirme ve istihdamı arttırıcı 

yatırımların teşvik edilmesi, 

Ekonomi 

Bakanlığı, 

Çevre ve 

Şehircilik 

Bakanlığı, 

Kalkınma 

Bakanlığı, 

EPDK 

Çevre yatırım teşviklerinin kapsam ve miktarlarının arttırılarak 

uygulanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu meyanda; 

 Bertaraf, atık minimizasyonu ve geri kazanımı için harcanan

yatırım ve enerji bedelleri, AB’de olduğu gibi desteklenmelidir.

 Atık bertaraf etme işleminde, bertaraf tesislerinde kullanılan enerji,

teşvik kapsamına alınmalıdır.

 Paris anlaşmasının onaylanması halinde, demir çelik ve demir dışı

metal sektörlerine yönelik ek yükümlülükler getirilecektir. Bu

yükümlülüklerin, firmaların rekabet edebilirliğini etkilemesi söz

konusudur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda bir

etki analizi yaptırılarak, sektör üzerindeki etkileri tespit edilmeli ve

şirketlerin uluslararası çevre düzenlemelerine hazırlanmalarına

destek verilmelidir.

 Cüruf atıklarının yeniden değerlendirilmesi sonrası oluşan yan

ürünlerin kara yollarında dolgu malzemesi olarak kullanılmasının

önü açılmıştır. Benzer çalışmaların Karayolları Genel

Müdürlüğünce desteklenerek, demiryolları ve limanlarda dolgu ve

temel malzemesi olarak kullanımı sağlanmalıdır.

1.11 Afrika ve Orta Doğu gibi riskli 

ülkelere yönelik ihracatta, politik 

önlemler yanında, ihracat kredi 

sigortası uygulamasının ve 

finansman desteğinin sağlanması, 

Ekonomi 

Bakanlığı, 

Hazine 

Müsteşarlığı 

Önümüzdeki yıllarda ihracatın gelişmiş ülkelerden, gelişmekte olan 

ülkelere yöneleceği hususu da dikkate alınarak; 

 Bankacılık sistemi ile ödeme güvence mekanizmaları yeterince

gelişmemiş ülkelere yönelik ihracatta, gönderi esasına bağlı olmak

üzere EXIMBANK tarafından ihracat kredi sigortası ve diğer

finansman desteklerinin uygulaması.

 Eximbank’ın, kredi desteği verdiği yurtdışı projelerde, Türkiye

menşeli çelik ürünlerinin kullanılması şartı getirilmelidir.
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1.12 Standart dışı ve sertifikası olmayan 

ürünlerin ithalinin denetim altına 

alınması, 

Ekonomi 

Bakanlığı, 

Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı, 

Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji 

Bakanlığı, 

TSE 

Türkiye’nin ikinci kalite ve düşük fiyatlı ürünlerin rahatlıkla girebildiği bir 

ülke konumundan uzaklaşması gerekmektedir. Bu tür ürünlerin Ülkemize 

rahatlıkla girebiliyor olması, haksız rekabetin yanında, çelik tüketicisi 

sektörlerin üretim kalitelerini de olumsuz yönde etkilemektedir. 

 Bu tür ürünlerin Ülkemizde yol açacağı haksız rekabetin önlenmesine

yönelik anti-damping önlemleri, mütekabiliyet prensibi çerçevesinde

gündeme alınmalı ve gümrük mevzuatı ile kontrol yönetmelikleri uygun

şekilde revize edilmelidir.

 İnşaat demiri ithalatında, TSE 708-2016 standardı, G-Belgesi, kalite

homologasyon sistemi ve yapı denetim yönetmeliğine uygunluğu

zorunlu hale getirilmelidir.

 Sertifikası olmadan ithal edilerek, iç piyasaya sürülmeye çalışılan

ürünler için standart testlerin ebat ve döküm bazında yapılacak şekilde,

yorulma testi gibi tip testleri, her ebattan en az 1 tane örnek alınacak

şekilde yapılmalıdır.

 İç piyasa satış kalitesinde farklılık oluşturabilecek durumda ise TS

708:2016 standardında yer alan 420 ve 500 kaliteler için çift yorulma

testi uygulanmalıdır.

 Söz konusu ürünlerin belirli test yöntemleri kullanılarak Ülkemize

sokulmasını önlemek üzere; gerekli önlemler alınmalıdır.

 Sektörün sürdürülebilir rekabeti açısından, SGM:2016/37 sayılı Tebliğ

kapsamında gümrük denetimleri yapılmalıdır.
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1.13 Teknik mevzuata uygun olmayan 

ithal ve yerli ürünler için, iç 

piyasada daha etkin denetimlerin 

yapılması, 

Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji 

Bakanlığı, 

Çevre ve 

Şehircilik 

Bakanlığı, 

Gümrük ve 

Ticaret 

Bakanlığı, 

Ekonomi 

Bakanlığı, 

TSE 

Başta inşaat demiri ve inşaatlarda kullanılan boru ve profil gibi diğer 

ürünler olmak üzere; 

 Can ve mal güvenliği açısından, demir-çelik ürünlerinde piyasa

gözetimi ve denetimi arttırılmalıdır.

 G-Belgesi ve TSE 708 sertifikası iç piyasa denetimlerinde

belirleyici olmalıdır.

1.14 
Ülkemizde üretilen-üretilmeyen-

üretilemeyen farklı kalite ve 

ebatlardaki çelik ürünlerin teknik 

envanterinin çıkarılarak, sektördeki 

yatırımların, öncelikle ithal ikamesi 

sağlayacak ve ihracat potansiyeli 

olan ürünlerin üretiminin artırılması 

yönünde gerekli tedbirlerin 

alınması, 

Kalkınma 

Bakanlığı, 

Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji 

Bakanlığı, 

Ülkemizde demir çelik ürünlerinin gerek iç tüketimdeki kullanım 

miktarının artırılmasını, gerekse ihracata yönelik rekabet gücünün 

geliştirilmesini teminen, 

 Kamu yönetimince seçilecek ürünlerin geliştirilmesine münhasır

özel teşvik uygulanmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

 İnşaat, otomotiv, beyaz eşya, makine, mobilya gibi çelik

tüketicisi sektörler ile ortak çalışmalar yapılarak, üretimin

sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmesi sektörün iç

piyasadaki talepten azami ölçüde yararlanmasına katkıda

bulunacaktır.
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1.15 Yatırımların önündeki çevre 

mevzuatı, arazi tahsisi ve izinler 

gibi süreçlerin, yatırımları teşvik 

edecek şekilde kolaylaştırılması, 

Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji 

Bakanlığı, 

Çevre ve 

Şehircilik 

Bakanlığı, 

Ulaştırma, 

Denizcilik ve 

Haberleşme 

Bakanlığı, 

Kalkınma 

Bakanlığı, 

Ekonomi 

Bakanlığı 

Proje bazlı teşvik sistemi haricindeki Demir–Çelik tesisi yatırımında; 

 “nakliye + enerji + doğalgaz” erişiminin önemi dikkate alınarak,

üretim tesislerine sahil ve/veya demiryolu bağlantısı sağlanmalı,

 Yeni demir çelik üretim yatırımları için “yer tahsisi” yapılmalı ve

“müsaade” verilmesi işlemlerinde, bürokratik prosedürler

kısaltılmalıdır.

1.16 
Savunma sanayi, demiryolları, mega 

projeler ve nükleer santraller gibi 

stratejik alanlarda 

kullanılan/kullanılacak çelik 

türlerinin kalite ve ebat bazında 

belirlenmesi ve bu alanda yurt içi 

üretim-tedarik zincirinin 

geliştirilmesi için araştırma-

geliştirme çalışmalarının yapılması, 

Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji 

Bakanlığı,

Savunma Sanayi 

Müsteşarlığı, 

Ekonomi 

Bakanlığı, 

Ulaştırma 

Bakanlığı 

Kamu ihalelerinde; 

 Yerli girdi kullanımı zorunlu hale getirilmelidir.

 Yerli üretimin kullanım alanlarını genişletmek maksadıyla,

üretimde kalite ve standardın geliştirilmesine yönelik Ar-Ge

desteği sağlanmalıdır.
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1.17 
Ukrayna ile imzalanacak Serbest 

Ticaret anlaşmasında demir çelik 

sektörünün kapsam dışında 

tutulması, 

Ekonomi 

Bakanlığı 

Ukrayna ve Rusya demir çelik üretimini, yerli hammadde, ucuz enerji, 

düşük işgücü politikası ile devlet tarafından desteklenmektedir. Türk 

çelik üreticileri ise teşviklerden ve Ar-Ge desteklerinden 

yararlanamamaktadır. Bu durum haksız rekabet yaratmaktadır. 

 24,5 milyon ton/yıl çelik üreten Ukrayna’nın, üretiminin ancak %

18’ini ülke içerisinde tükettiği ve navlun avantajına sahip olduğu

dikkate alınarak, Ukrayna ile yapılacak olan Serbest Ticaret

Anlaşmasında demir çelik sektörü kapsam dışında tutulmalıdır.

1.18 
Demir ve Demir Dışı Metaller 

Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem 

Planı’nın (2018-2021) kapsamında, 

sektöre yönelik strateji belirlenmesi 

nedeniyle kısa sürede yürürlüğe 

girmesi, 

Bilim Sanayi ve 

Teknoloji 

Bakanlığı 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, hazırlanan Demir ve 

Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın 

uygulamaya aktarılması; 

 Sektörün hukuki alt yapısının güçlendirilmesi,

 Rekabet gücünün arttırılması,

 Girdi tedarik yönetiminin geliştirilmesi,

 Yatırım ve üretim imkânlarının desteklenmesi,

 İnsan kaynaklarının geliştirilmesi,

 Dış ticarette aksayan yönlerin giderilmesi,

 açısından acilen uygulamaya aktarılmalıdır. 
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2 KURUMSAL DÜZENLEMELER 

EYLEM SORUMLU/İLGİLİ 

KURULUŞ 

AÇIKLAMA 

2.1 Sektörün yatırım imkânları, 

ihtiyaçları ve hedefleriyle doğru 

orantılı olarak, enerji arzı ve 

dağıtımının düzenlenmesi, 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı 

Her geçen gün büyüyen, kapasitesini artıran ve yeni yatırımlar 

yapan çelik Sektörü, enerji arzı ve dağıtımı konusunda 

problemler yaşamaktadır. Bu durumun çözülebilmesi için; 

 Dağıtım ve iletim hatlarının sektörün büyüme trendi

dikkate alınarak planlanmalıdır.

 Enerji maliyetlerini arttıran uygulamalara mümkün olan en

kısa süre içerisinde son verilmelidir.

2.2 Yeni kapasite yaratmak yerine 

mevcut kapasitenin nitelikli ürünlere 

geçiş yönünde kullanımının 

desteklenerek, geliştirilmesi, 

Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı, 

Kalkınma Bakanlığı, 

Ekonomi Bakanlığı 

51,5 milyon ton/yıl üretim kapasitesi bulunan Türkiye çelik 

sektöründe, kapasite kullanım oranı yüzde 60-70 seviyesinde 

değişmektedir. Yakın gelecek için mevcut kapasitenin yeterli 

olacağın dikkate alınarak; 

 Sektörde yapılacak yeni yatırımların kapasite artırmak

yerine nitelikli ürünler yönünde olması sağlanmalıdır.

 Düşük kapasite kullanım oranı ile uzun ürün üreten çelik

üretim tesislerinin atıl kapasitesinin ekonomiye

kazandırılması amacıyla, söz konusu ürünlerin üretimi için

yeni yatırım yapacak tesislere yatırım izni verilmemelidir.

 Kaynakların verimli ve etkili kullanılmasını teminen, çelik

sektöründe yeni kapasiteler için öncelik, ithal ikamesi

sağlayacak; savunma sanayi ve yüksek katma değerli

ürünlere yönelik yatırımlara verilmelidir.
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2.3 Yerli cevher üretiminin artırılması 

amacıyla, cevher arama, çıkarma ve 

zenginleştirme faaliyetinin 

desteklenmesi, 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı, 

Ülkemizde cevherden çelik üretimi yapan tesisler önemli 

ölçüde ithal cevher kullanmaktadır. Bu itibarla; 

 Yerli cevher üretiminin ve kalitesinin artırılmasını

teminen, cevher üretimine yönelik istihdam üzerindeki

vergi ve sigorta kesintileri azaltılarak, istihdamı teşvik

edici tedbirler alınmalıdır.

 Cevher sahaları aranarak tespit edilmeli ve her bir sondaj

faaliyeti, kamu tarafından yapılmalı veya desteklenmelidir.

2.4 Demir cevheri kaynaklarının 

aranması ve ekonomikliğinin 

belirlenmesi sürecinde yapılan 

çalışmaların ve Ar-Ge faaliyetlerinin 

desteklenmesi, 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı 

 3213 sayılı Maden Kanununda değişiklikler yapılarak,

arama dönemlerinde yapılan faaliyetler desteklenmelidir.

 MTA tarafından bulunan sahalar, yeterli miktarda sondaj,

araştırma ve test çalışmaları yapılmadan, MİGEM

tarafından ihaleye çıkartılmamalıdır.

 Belirlenen maden sahalarında yatırım yapılması kaydı ile

yeterlilik sahibi firmalara ihale edilerek işletilmesi

sağlanmalıdır.

2.5 3213 Sayılı Maden Kanununda 

yapılan düzenleme ile yer verilen  

“Havza Madenciliğinin” uygulamaya 

sokulması ve demir çelik sektöründe 

kullanılan demir cevheri, mangan, 

krom, nikel gibi cevherler için 

potansiyel bölgelerde havzalar 

oluşturulması, 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı 

“Havza Madenciliği” Maden Kanununda yer almasına rağmen, 

demir ve demir dışı metalik madenlerde henüz uygulama 

örneği yoktur. 

 Özellikle düşük tenörlü demir cevheri sahalarının

kümeleştiği bölgelerde ruhsatlar birleştirilerek yatırıma

uygun rezervde maden sahaları oluşturulmalıdır.

 Bu sahalar MTA tarafından etüt ve sondajları yapılıp

ekonomikliliği ortaya konularak, uygun yatırımcılara nihai

ürüne dönüştürecek yatırım yapılması kaydı ile ihale ile

verilmelidir.
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2.6 Çelik üretim Tesislerinin demiryolu 

ile entegrasyonunu sağlayacak 

yatırımların desteklenmesi ve nakliye 

maliyetlerinin düşürülmesi, 

Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı, 

Kalkınma Bakanlığı 

Yurtiçi nakliye giderlerinin azaltılması gerek demir çelik 

ürünlerinin iç piyasaya sevk edilmesinde gerekse iç piyasadan 

tedarik edilen hurda, demir cevheri gibi girdilerin kullanım 

oranlarının artmasına katkıda bulunacaktır. 

 Bu maksatla ihtiyaç beyan eden çelik üretim tesislerinin

üretim altyapısına zarar vermeyecek şekilde, demir yolu ile

bağlantısını sağlayacak tedbirler alınmalıdır.

2.7 Demir çelik sektöründe yapılacak 

yatırımlarda ölçek ekonomisinin 

benimsenmesi ve ortak yatırımlarla 

nitelikli üretimin arttırılması, 

Kalkınma Bakanlığı, 

Ekonomi Bakanlığı, 

Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı 

Küresel çelik üretimi ve ticaretinden daha büyük pay alabilmek 

için ölçek olarak büyük şirketlerin sayısını arttırmak 

durumundayız. Dünya çelik üreticileri sıralamasında ülke 

olarak 8. Sırada yer almakla beraber, ilk yüz şirket arasında 

dört firmamız bulunmaktadır. 

Dünyada süre gelen ölçek büyüklüğünün sağladığı; 

 Maliyetlerde minimum seviyeye inme,

 Güçlü finans yapısına sahip olma,

 Know-how oluşturma,

 Daha kurumsal yönetim yapıları ile riskleri azaltma,

 Yeni ürün ve teknoloji yatırımlarını gerçekleştirme,

 İthalatta daha güçlü hale gelip uygun şartlarda mal temin

etme,

 İhracatta fiyat oluşumunu daha sağlıklı hale getirerek

ticaret önlemeleri ile ilgili riskleri minimuma indirme,

gibi avantajlara erişilebilmesi için gerekli politika ve stratejiler 

uygulamaya aktarılmalıdır. 
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3 ÖNEMLİ PROJELER 

EYLEM SORUMLU/İLGİLİ 

KURULUŞ 

AÇIKLAMA 

3.1 Elektrot ve elektrot üretiminde 

kullanılan needle coke, refrakter 

malzemesi ve hammaddesi ile alyaj 

grubu gibi ithal edilen malzemelerin 

yurtiçinde üretiminin teşvik edilmesi, 

Ekonomi Bakanlığı, 

Bilim Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı 

Büyük oranda ithalat yolu ile karşılanan bu üretim 

girdilerinin, son yıllarda gerek aşırı derecede fiyatlarının 

artmış olması gerekse teminindeki güçlükler, sektörü 

olumsuz etkilemektedir. 

 Sektörün büyümesi ve rekabet gücünün artması

bakımından büyük önem taşıyan söz konusu girdilerin

yurtiçinden tedarik imkânlarının sağlanmasına yönelik

çalışma ve projelere teşvik verilmelidir.

 Yüksek enerji tüketimine dayanan elektrot üretiminde

kullanılacak elektrik fiyatı çeşitli destekler ile düşük

tutulmalı, böylelikle elektrot üretimi teşvik edilmelidir.

3.2 Ar-Ge uygulamalarında inovatif 

gelişmeye açık sektörlerin 

desteklenmesine yönelik düzenlemeler 

yapılması, 

Ekonomi Bakanlığı, 

Bilim Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı, 

Kalkınma Bakanlığı, 

Hazine Müsteşarlığı, 

TUBİTAK 

Her sektöre Ar-Ge ve yatırım teşviki verilmesi amaçlanan 

gelişmeyi sağlamamaktadır. 

 Esasen yetersiz olan kaynakların tahsisinde daha seçici

olunmalıdır.

 Teknolojik gelişime uygun ürün veya ürün grupları

desteklenmelidir.
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3.3 Sektör tarafından yapılacak iyileştirme 

ve yeni çevre yatırımlarının 

desteklenmesi, 

Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, 

Ekonomi Bakanlığı, 

Bilim Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı, 

 Ana metal ve yan sanayi çevre yatırımlarında ekipman

yenilemesi ve yüksek teknolojiye geçilmesi konusunda

destekler artırılmalıdır.

3.4 Haksız rekabete ve vergi kaybına yol 

açan kayıt dışılığın önüne geçilmesi, 

Maliye Bakanlığı, 

Bilim Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı 

 Haksız ticarete sebep olan, piyasa dengelerini bozan ve

uluslararası ticaret önlemlerinin oluşmasına zemin

hazırlayan kayıt dışı çalışmalar önlenmelidir.

 Kayıt dışılığın önlenmesini teminen, sektörde e-fatura

kaydı ile çalışan şirketler tefrik edilmeli ve haksız

rekabetin önüne geçilmelidir.

3.5 Çelik sektöründeki Hurda-Cevher 

kullanım dengesinin dünya ortalamasına 

yaklaştırılması, 

Bilim Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı 

Sektörün sürdürülebilir rekabetçi durumunu koruması ve 

katma değeri yüksek ürünler üretmesi için; 

 Üretim yönteminde hurdadan, demir cevherine doğru

dönüşüm yapılmalı ve hibrit bir yapı oluşturulmalıdır.

 Ülkemizde cevher kullanılarak çelik üretimi yapmaya

yönelik yapılacak yatırımlara destek verilmelidir.

 MTA sadece ülkemiz sınırları içinde değil, yurt dışında

da demir cevheri sahaları araştırması yapmalı,

sektörümüze bu sahaları kazandırmalıdır.

 Sektörde, rekabet gücünün artırılmasına yönelik katma

değeri yüksek üretim artırılmalı ve ürün

çeşitlendirilmesi sağlanmalıdır.
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3.6 
TÜBİTAK tarafından çelik sektörünün, 

öncelikli araştırma alanlarına dâhil 

edilmesi, 

TÜBİTAK Güçlü bir rekabetin yaşanmakta olduğu çelik sektöründe, 

rekabetin daha da artabileceği görülmektedir. Bu kapsamda; 

 Türk çelik sektörünün, nitelikli çeliklerde rekabet

edebilir düzeyde revizyonun gerçekleştirilmesi

maksadıyla Ar-Ge çalışmaları desteklenmelidir.

3.7 Komşu ülkelere yapılacak olan ihracatı 

kolaylaştırıcı önlemlerin alınması ve 

demiryolu taşıma altyapısının 

iyileştirilmesi yönünde gerekli 

adımların atılması, 

Ulaştırma Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı 

Özellikle Irak, Suriye ve İran gibi komşu ülkelere yönelik 

ihracatta, sektör yurtiçinden sınıra yönelik sevkiyatlarda 

sıkıntı yaşanmakta, karayolu ile yapılan sevkiyatlar 

ihracatımızı olumsuz yönde etkilemektedir. 

 Komşu ülkelerden en fazla ihracat yaptığımız Irak, İran

ve Suriye’ye demiryolu taşımacılık imkânları

sağlanmalı, mevcut durum geliştirilmelidir.
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3.8 
Çelik sektörünün katı cüruf atıkları ile 

baca gazı tozlarının değerlendirilmesi 

için kurulacak tesislere ve yapılacak 

araştırmalara sağlanan desteğin 

artırılması, 

Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, 

Bilim Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı, 

Ekonomi Bakanlığı 

Elektrik Ark Fırınlı tesislerden çıkan cürufların karayolunda 

dolgu malzemesi olarak kullanılması için TSE tarafından 

standart da uygun bulunmuştur. 

 Bazik Oksijen Fırınlı tesislerinden çıkan cüruflar çimento

fabrikalarında kullanıldığından sorun teşkil etmemektedir.

Ancak, kullanılmaması halinde cüruf da ürün olarak

adlandırılmalıdır.

 Demir ve çelik üretiminde açığa çıkan baca gazı içerisinde

bulunan tozların tutulması çevre kirliliğinin önlenmesi ve

ekonomik değer açısından önem arz etmektedir.

 Bu nedenle demir ve çelik üretiminde açığa çıkan baca

gazı içerisinde bulunan tozların değerlendirilmesi

amacıyla, kurulan fabrikalardan çıkan ZnO’in metal hale

getirilmesi için ülkemizde Zn üretim tesisinin kurulmasına

destek verilmeli,  ZnO’in değerlendirilmesi ve Zn metal

tesisi kurulması teşvik edilmelidir.

 Çevresel ekonomik yarar açısından bu yönde yapılacak

çalışmalara hız verilmeli ve araştırmalar desteklenmelidir.

Karayollarında işlenmiş cürufun yol yapım malzemesi

olarak kullanması zorunlu hale getirilmeli, özellikle demir

çelik fabrikalarının yoğun olarak bulunduğu bölgelerde,

yol yapım malzemesi üretimi için taş ocakları

çalıştırılması ve/veya ruhsatlar verilmesi belli şartlara

bağlanmalı, öncelikle “proses edilmiş cüruf” kullanımı

teşvik edilmelidir.
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3.9 
Çelik sektörüne yönelik test, muayene, 

araştırma ve teknoloji firmalarının, çelik 

sektörünün yüksek nitelikli ve katma 

değerli ürünlere geçişini 

hızlandırabilecek şekilde geliştirilmesi 

ve desteklenmesi, 

Ekonomi Bakanlığı, 

Bilim Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı, 

Kalkınma Bakanlığı 

Çelik Sektörü dünyada ve ülkemizde nitelikli üretim 

yönünde gelişme içerisindedir. Bu bağlamda; 

 Sektöre Ar-Ge çalışmalarında destek olabilecek

kurumların, geleneksel ve yeni çelik malzemelerin test

ve muayenelerinde hizmet vererek yurtdışında test

yaptırılmasının önüne geçilmesi,

 Bu kurumların devlet fonlarıyla personel ve altyapı

bakımından güçlendirilmesi ve desteklenmesi,

 sağlanmalıdır. 

3.10 
Her yıl denizlerde yüzen gemi 

hurdasının Türkiye’ye çekilmesini 

sağlayacak ekosistemin oluşturulması, 

Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, 

Ekonomi Bakanlığı 

Çelik sektörünün rekabet gücünün artırabilmesi açısından 

hurdaya olan bağımlılığın önüne geçilmesi gerekmektedir. 

 Dünya’da her sene 20-30 milyon ton arası gemi

hurdaya çıkmakta, yüzen hurdanın Türkiye’ye

gelmesini sağlayacak ekosistemi ve yapıyı kurmak

önem arz etmektedir.

 Her yıl Türkiye’nin ithal ettiği miktarda yüzen hurda

gemiler ya Hindistan’a ya Bangladeş’e ya da Çin’e

gitmektedir. Söz konusu durumun Ülkemiz lehine

çevrilebilmesi açısından gerekli projeler hazırlanmalı,

teşvik ve ekosistem kurularak, Türkiye’nin hurda

bağımlılığı azaltılmalıdır.
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4 İNSAN KAYNAKLARI 

EYLEM SORUMLU/İLGİLİ 

KURULUŞ 

AÇIKLAMA 

4.1 Sektörün nitelikli çalışan, 

teknik eleman ve mühendis 

istihdamını arttırabilmesi için 

eğitim programlarının 

düzenlenmesi, üniversite-

sanayi işbirliğinin artırılması, 

Milli Eğitim Bakanlığı, 

TÜBİTAK, 

YÖK

Meslek liselerinin çelik sektörü için nitelikli ara eleman sağlayan eğitim 

kurumları olarak yaygınlaştırılması, 

 Döküm ve modelcilik bölümleri gibi kapanmaya başlayan

bölümlerin canlandırılması, 

 Üniversitelerin MYO seviyesinde sektöre özgü (Hadde

Teknolojileri, İzabe Teknolojileri, vb)  önlisans programları açması

desteklenerek, sektörün ihtiyacı olan nitelikli teknisyen ve ilk

kademe yönetici adaylarının sektöre kazandırılması,

 Üniversitelerin Maden Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

bölümlerinde demir-çelik üretimine yönelik ders programlarının

artırılması,

 Araştırma projelerinin desteklenmesi ve sanayi ile yakın

çalışmaları temin edecek uygulamaların hayata geçirilmesi,

 sağlanmalıdır. 

4.2 Üniversitelerin metalürji ve 

malzeme mühendisliği 

bölümlerinde, demir-çelik 

sektörüne nitelikli öğretim 

üyelerinin kazandırılmasına 

yönelik destek verilmesi, 

Milli Eğitim Bakanlığı, 

YÖK 

Ülkemizdeki Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinde demir-

çelik üretimine yönelik nitelikli öğretim üyesi sağlanması amacıyla; 

 Yurt dışına, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası araştırma

programlarına destek verilmesi,

 Sektörden tecrübeli ve yetkin kişilerin okutman/misafir gibi

unvanlarla üniversitelerde pratiğe dönük ders verebilmeleri,

 sağlanmalıdır. 
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1.4.6 Sektörün Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar 

1.4.6.1 Karayolları Ar-Ge Projesi (2013) 

Çelikhane cürufunun karayollarında standart bir ürün olarak kullanılabilmesi için, 

Karayolları Genel Müdürlüğü ve İTÜ’nün birlikte yürüttüğü, “Çelik Üretiminde Elde Edilen 

Cürufun Karayolu İnşaatında Kullanımı, Performansı ve Mevzuat Önerisinin Oluşturulması” 

başlıklı Ar-Ge projesi 2013 yılında başlamıştır. 

Proje kapsamında yapılan laboratuar çalışmaları sonuçlarına göre elektrik ark ocağı, 

bazik oksijen fırını veya indüksiyon kaynaklı çelikhane curufundan elde edilen yapay agreganın 

karayolu imalatında dolgu, alt temel ve temel tabakalarında agrega olarak kullanılabileceği 

ortaya çıkarılmıştır. Bu kapsamda “Çelikhane Curufundan Elde Edilen Yapay Agreganın 

Karayolu İmalatlarında kullanımına Yönelik Özel Teknik Şartname”  oluşturularak yürürlüğe 

konulmuştur. 

Söz konusu projeye katılan çelik üreticilerinden alınan curuf numunelerine KTŞ 2013 

kapsamındaki ilgili deneyler ve yürürlüğe konulan şartnamede tanımlanan potansiyel genleşme 

deneyleri yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar neticesinde KGM ARGE 012/7 Projesi’ne, 

dolayısıyla şartnameye altlık oluşturan numunelerin ve malzemelerin temsil ettiği curufların 

dolgu, alt temel ve temel imalatlarında kullanılması uygun olarak değerlendirilebilecektir. 

Bu curufların kullanımının artık demir yolu yapımında, liman dolgularında 

kullanılabilmesinin önü açılmış bulunmaktadır. Ayrıca gübre üretiminde kullanılabilirliği 

konusunda da proje teklifleri yapılmakta olduğu görülmektedir.  Bu konudaki çalışmaların 

desteklenmesi curufun değerlendirilmesini sağlayacağı gibi, uzun süre yer işgallerinin de önüne 

geçilmesi sağlanacaktır. 

1.4.6.2 Baca Tozu Geri Kazanımı 

Elektrik Ark Ocaklı (EAO) tesislerin üretiminden kaynaklı tehlikeli atık sınıfında bulunan 

baca tozu, yüzde 25 civarında çinko içeriğinden, çinko üretiminin hammaddesini 

oluşturmaktadır. Atık Yönetimi Yönetmeliği’nde 100207 kodu ile “tehlikeli maddeler içeren 

gazların arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar” olarak tanımlanan Elektrik Ark Ocağı baca 

tozu, lisanslı geri kazanım firmalarında işlenerek ticari ürün haline getirilmektedir. Baca 

tozunun geri kazanımında pirometalurjik ve hidrometalurjik yöntemler kullanılmaktadır.  
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EAO tesislerin baca tozlarının geri kazanılması amacıyla, Marmara bölgesinde faaliyet 

gösteren beş demir çelik üreticisi (Çolakoğlu Metalurji, Diler, İçdaş, Kaptan Demir Çelik ve 

Kroman Çelik) tarafından, 2013 yılında, baca tozu ve tufaldeki yüksek metallerin geri kazanımı 

amacıyla kurulan Marzinc Marmara Geri Kazanım, pirometalurjik yöntem olan Waelz 

Teknolojisiyle, aynı prosesi kullanan Avrupa ve dünyadaki baca tozu geri kazanım firmalarına 

göre çok daha verimli ve çevreci bir şekilde üretim yapmak suretiyle, ülke ekonomisine ve geri 

dönüşüme katkı sağlamaktadır.  EAO tesislerin üretiminden açığa çıkan baca tozunun tümü, 

ülkemizdeki tesislerde geri kazanılmaktadır.  

Geri kazanım işlemi sonucunda elde edilen çinko oksit, boya, lastik, kauçuk, kozmetik, 

petrol ürünleri, seramik, cam ve kaplama sektörlerinde hammadde olarak kullanılmaktadır. 

Baca tozunun geri kazanımı ile hem doğal kaynak tüketimi azaltılmakta, hem de, atığın 

içerisindeki değerli bileşenler ekonomiye kazandırılmaktadır. 

1.4.6.3 Enerji Verimliliği Projeleri 

Enerji tüketiminin fazla olduğu ünitelerde, yüksek fırın, kok fabrikaları, ark ocağı, tav 

fırınında, ocağı besleyen enerji sistemlerinde, toz tutma ve soğutma suyu sistemlerinde enerji 

tüketimini azaltacak çalışmalar yapılmaktadır. 

Türkiye’de, çelik sektöründe, geçtiğimiz 15 yılda uygulanan ve enerji verimliliği 

projelerinin önemli bir kısmını oluşturan projeler aşağıda sıralanmıştır; 

 Yüksek fırınlara pulverize kömür enjekte edilmesi, 

 Kömür ve kok neminin kontrolü, 

 Yüksek fırınlarda soba modernizasyonu ve soba atık ısısının geri kazanımı, 

 Kok gazı, yüksek fırın gazı gibi yan ürün gazlarının, tesis içinde yakıt olarak 

değerlendirilmesi ve tüketim oranlarının arttırılması, 

 Yan ürün gazlarından, daha fazla yararlanabilmek için, özellikle, buhar 

kazanlarında, gerekli iyileştirme çalışmaları yapılarak, fuel-oil tüketiminin 

düşürülmesi, 

 Hurda kalitesini iyileştirmek amacıyla, hurdanın ayıklanmasının, yıkanmasının ve 

zenginleştirilmesinin sağlanması, 
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 Hurda ön ısıtma sisteminin devreye alınması, 

 Şarj arası, enjeksiyon kömürü miktarının arttırılması, 

 Yüksek kapasiteli motorlarda (toz toplama fanları, haddeleme motorları) frekans 

invertör sistemi kullanılması, 

 Tav fırını ve buhar kazanlarının baca gazı analizlerinin sonuçlarına göre, yakıt-

hava oranının ayarlanarak verimli yanmanın sağlanması, 

 Ark ocağında oksijen-doğal gaz brülörü (jet brülör) kullanımı ile, kimyasal enerji 

kullanımının arttırılması ve bunun sonucunda, döküm süresinin azaltılması, 

 Ergitme sırasında, oksijen tüketiminin arttırılması yanında toz karbon ilave 

edilmesi, 

 Ark ocaklarında, fırın duvarları ile tavanının, su veya buharla soğutulması, 

 Elektrik şebekesindeki kayıpların azaltılması için, orta gerilim elektrik hattı için, 

kompanzasyon ünitesinin (SVC) devreye alınması,  

 Sıcak gazların ve atık ısıların; yanma havası ön ısıtmasında, sıcak su eldesinde ya 

da kütük ön ısıtmada kullanılarak, geri kazanımı, 

 Isı geri kazanımının mümkün olduğu tav fırınlarında, eşanjör sistemlerinin 

kullanılması, 

 Ark ocağında elektrotlara enerji sağlayan iletim sisteminin, yeni tip alüminyum 

kollarla değiştirilerek, döküm süresinin azaltılması,  

 Haddehane kontrollü soğutma ünitesinde düşük verimli yüksek basınçlı 

pompaların, yüksek verimli pompalarla değiştirilmesi, 

 Sürekli döküm tesislerindeki, kalıp ve kamara sularında yapılan otomasyon 

uygulaması ile, su tüketiminin kontrol altına alınması, 

 İşletme sahasındaki buhar kaçaklarının giderilerek, kazanılan buharın elektrik 

üretiminde kullanılması, 

 Fabrika iç ve dış aydınlatmalarda, halojen ve cıva buharlı lambalar yerine daha 

verimli aydınlatma sağlayan yüksek basınçlı sodyum lambalara geçilmesi,  
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gibi projeler sayesinde, son 15 yılda, ton çelik başına enerji tüketimlerinde entegre tesislerde, 

yüzde 20, Elektrik Ark Ocaklı tesislerde, yüzde 18,5 oranında düşüş kaydedilmiştir. 

Sektörde, kamu kurumları ile işbirliği içerisinde, enerji yöneticisi kurslarına, etüt 

programlarına, benchmark (kıyaslama) çalışmalarına katılım sağlanmış, proje ve uygulama 

yarışmalarında, başarılı sonuçlar elde edilmiştir. 

Mevzuata uyum ile birlikte, çevresel performansı arttırma konusunda yol haritası çizen 

çelik sektöründe, kaliteli hammadde temini ve kullanımı ile atıkların geri kazanımı, atık ısı ve 

gazlardan tesis içerisinde faydalanılması vb. enerji verimliliğini arttırıcı, çevreyi en az kirleten 

projelere daha fazla yer verilmekte, bundan sonra da, enerji yoğunluğunu düşürmek amacıyla, 

daha fazla katma değer yaratan ürün üretimine yönelerek, Ar-Ge yatırımlarının payını 

arttırmak, öncelikleri arasında yer almaktadır.     

1.4.7 Dış Ticarette Aksayan Yönlerin Giderilmesi 

 İthal edilen ürünlerin yurtiçinde üretilmesine yönelik yatırımların, cari açığa olumlu

etkisi de dikkate alınarak teşvik edilmesi; teşvik edilecek yeni yatırımlarda, ithal

ikamesinin aranması; arz fazlalığının bulunduğu ürünlerde yeni yatırımlara destek

verilmemesi; Katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünlerin üretilebilmesini ve yerli

girdi tedarik imkânlarının arttırılabilmesini teminen, AB ile aramızdaki STA’nın devlet

yardımlarını kısıtlayan hükümlerinin daha esnek bir çerçeveye oturtulması ve STA

kapsamına, ülkemizde üretilebilen diğer ürünlerin de dahil edilmesi yönünde

girişimlerde bulunulması,

 DİİB kapsamında İkincil İşlem Görmüş Ürünlere ilişkin uygulamaların bürokrasiyi

asgariye indiren bir çerçeveye oturtulması,

 Düşük fiyatlı ve kalitesiz ithal ürünlerin, benzer ürünü üreten Türkiye’deki yerli

üreticilerin üzerinde yarattığı fiyat esaslı baskının bertaraf edilmesini teminen, ithalata

konu çelik ürünlerinin standartlara uygunluklarının akredite laboratuvarlar ile sıkı bir

şekilde denetlenmesi; ithal ürünler ile ilgi olarak, iç piyasa standartlarının oluşturulması

yoluyla, kalitesiz ve haksız rekabete konu ürünlerin ülkemize girişinin engellenmesi,

 Serbest Ticaret Anlaşmalarında, çelik sektörü için, uzun süreli geçiş dönemleri

istenmesi veya kapsam dışında tutulması
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 Afrika ve Orta Doğu gibi riskli ülkelere yönelik ihracatta, politik önlemler yanında,

ihracat kredi sigortası uygulamasının ve finansman desteğinin sağlanması,

 İhracatın sürdürülebilir bir temele oturtulabilmesini teminen, sektörün pazar

çeşitlendirmesi stratejisinin desteklenmesi,

 Üreticilerini korumak amacıyla veya başka amaçlarla Türkiye menşeli çelik ürünlerinin

ithalatına ekstra vergi uygulayan ülkelerde, çelik ürünleri ihracatına vergi indirimi

sağlamanın yollarının aranması,

 Anti-damping soruşturmaları kapsamında, devletin sağladığı avukatlık, danışmanlık ve

lobi faaliyetleri gibi desteklerin arttırılması ve kapsamının genişletilmesi,

 Komşu ülkelere yapılacak olan ihracatı kolaylaştırıcı önlemlerin alınması ve demiryolu

taşıma altyapısının iyileştirilmesi yönünde gerekli adımların atılması,

önem arz etmektedir. 

1.4.8 Maliyetlerin Düşürülmesi ve Rekabet Gücünün Arttırılması 

 Sanayide yüksek elektrik enerjisi maliyetleri ve maliyetler üzerindeki ilave fon ve

kesintilerin, demir çelik sektörünün uluslararası piyasada rekabet gücü üzerindeki

olumsuz etkisinin giderilmesi

 5491 sayılı Çevre Kanunu’nun 13. maddesine göre, “İthaline izin verilen kontrole tabi

yakıt ve atıkların CIF bedelinin yüzde biri ile hurdaların CIF bedelinin binde beşi

oranındaki fiyatlardaki artışa paralel olarak önemli ölçüde artış gösteren tutarın çevre

katkı payı olarak tahsil edilmesi” uygulamasına son verilmesi,

 Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın süratle

uygulamaya aktarılması,

 Kok üretiminde kullanılan, başka hiçbir malzeme ile ikamesi olmayan ve koklaşma

sırasında yanma olmadığı için, kükürt emisyonları açısından çevreye zararı olmayan

koklaşabilir taş kömüründeki, kükürt ve uçucu madde oranlarına ilişkin analiz

zorunluluğunun kaldırılması,

 Yılın çok sıcak ve çok soğuk dönemlerinde, aşırı enerji tüketimi nedeniyle enerji arzında

yetersizlik olduğunda, yalnızca ve öncelikle demir çelik tesislerinden enerji (doğalgaz
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ve elektrik) tüketimlerini azaltmalarının istenmesi uygulamasına son verilerek, elektrik 

enerjisi kesintilerinin tüm sanayi kuruluşlarına eşit seviyelerde dağıtılması ve enerji 

kesintisinin yol açtığı zararların tazmin edilmesi, 

 Demir-çelik sektörünün, kendi enerji ihtiyacını karşılamak üzere yapmakta ve

işletmekte olduğu veya yapmayı planladığı enerji yatırımlarının ve işletimlerinin teşvik

edilmesi; bu çerçevede sektörün elektrik ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurduğu termik

santrallere verilen teşviklerin kapsamının genişletilmesi; teşviklerin sadece yatırım

dönemini değil, işletme dönemini ve bu dönemde gerçekleştirilen hammadde alımlarını

da kapsayacak şekilde revize edilmesi; söz konusu teşviklerde kredi faiz indirimi,

işçilik, vergi indirimi (kurumlar, KDV, DV) gibi desteklerin verilmesi,

 Karadeniz sahili ve çevresindeki demir çelik sanayinin gelişmesine katkıda bulunacak

olan Filyos Limanı Projesi’nin hayata geçirilmesi,

 Her yıl denizlerde yüzen gemi hurdasının Türkiye’ye çekilmesini sağlayacak

ekosistemin oluşturulması.

 Türkiye’de metal borsalarının geliştirilmesini teminen, mevzuatta gerekli altyapının

oluşturulması,

 Sektör kuruluşlarının yeni pazarlara yönlendirilmesini ve sektörün mevcut pazarlardaki

payının arttırılmasını teminen, Ur-Ge desteği mevzuatının sektörün ihtiyaçlarına cevap

verecek şekilde revize edilmesi,

 Demir-çelik sektöründe, enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik proje ve çalışmalara

destek verilmesi; mevcut destek miktarlarının arttırılması,

 Üniversite-sanayi işbirliğinin sektörün gelişimini destekleyecek şekilde genişletilmesini

mümkün kılacak tedbirlerin alınması,

 Çelik sanayine hizmet eden mühendislik firmalarının, çelik sektörünün yüksek nitelikli

ve katma değerli ürünlere geçişini hızlandırabilecek şekilde geliştirilmesi ve

desteklenmesi,

 Sektörün nitelikli çalışan, teknik eleman ve mühendis istihdamını arttırabilmesi için,

liselerden başlayarak, üniversitelere kadar sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek

alanlarda eğitim programlarının oluşturulması,
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 Üniversitelerin Metalürji Mühendisliği bölümlerinin son sınıflarında, demir çelik

alanında uzmanlaşma imkânının oluşturulması,

 Üniversitelerin yüksek lisans ve doktora programlarında, metalürjiden ayrı olarak,

demir çelik odaklı programlar uygulanması gerekmektedir.

1.4.9 Paris Anlaşması ve Taraflar Konferansı (COP21) 

2015 yılında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 

21. Taraflar Konferansı (COP21), Kyoto Protokolü’nün yerini alacak “Paris Anlaşması”nın

kabul edilmiş olması açısından önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirilmektedir. 195 

ülkenin katılımı ile evrensel, yasal bağlayıcılığı olan ve 2020 yılında Kyoto Protokolünün yerini 

alması kabul edilen Paris Anlaşması ile küresel sıcaklık artışının sanayileşme öncesi döneme 

göre bu yüzyılda, 2oC’nin altında tutulması amaçlanmaktadır.  

Bu anlaşma ile iklim değişikliğinin ne derece büyük bir tehdit olduğu en güçlü biçimde 

ilan edilmiştir. İzin verilebilecek maksimum sıcaklık artışı hedefi konulması, hatta bu hedefin 

mümkünse 1,5oC ile sınırlandırılması, her ülke için aynı azaltma hedefi belirlemek yerine; 

ülkelerin ‘ortak fakat farklılaştırılmış’ sorumluluklar ilkesi ile kendi kapasitelerine göre 

belirledikleri ‘Niyet Edilmiş Ulusal Katkılar’ (INDC) çerçevesinde, iklim değişikliğiyle 

mücadeleye katılması, anlaşmanın olumlu yanlarıdır. Böylece sadece gelişmiş ülkelerin değil, 

195 ülkenin de yer aldığı evrensel bir iklim rejimi oluşturulması hedeflenmiştir. Gelişmelerini 

erken dönemde fosil yakıtlara dayanarak tamamlayan ülkelerin, iklim değişikliğinin olumsuz 

etkilerinden zarar gören gelişmekte olan ülkelere finansman vermesi amacıyla, 2020 yılı 

itibariyle her yıl 100 Milyar $’lık bir İklim Finansmanı oluşturulması kararı da, Paris’te 

onaylanmıştır.  

Anlaşmada 2oC’lik sıcaklık artışı sınırlamasından bahsedilse bile; mevcut INDC’lerin 

küresel ısınmayı 3oC’ye çıkaracak kadar yetersiz olduğuna dair değerlendirmelerin olması, 

anlaşmanın en önemli kısmını oluşturan INDC’lerdeki emisyon azaltma hedeflerinin 

bağlayıcılığının olmaması ve ortak fakat farklaştırılmış sorumlulukların kimler tarafından nasıl 

işlevselleştirileceği konusunda belirsizliğin olması, anlaşmanın olumsuz yanları olarak 

değerlendirilmektedir. Bu haliyle Paris Anlaşması, 1992 tarihli BM İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi’nin eklerine atıf yapmasa da, bu ekler üzerinden hareket ediyor gibi görünmektedir. 

4 Kasım 2016 tarihinde resmen yürürlüğe girmiş olan Paris Anlaşması, mevcut durumda 

174 ülke tarafından onaylanmış olup; Türkiye22 Nisan 2016 tarihinde iyi niyet göstergesi 
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olarak anlaşmayı imzalamış, ancak henüz onaylamamıştır. 6-17 Kasım 2017 tarihleri arasında 

Almanya’nın Bonn kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi 23. Taraflar Konferansında (COP23), iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden 

korunabilmek için hiçbir ülkenin sorumluluklarından kaçmamasının gerekliliği vurgulanıp, 

Paris Anlaşması kural kitabının geliştirilmesi, salım azaltma, uyum, finansman, kapasite 

geliştirme ve teknoloji konularında ulaşılması hususlarında öngörülen hedefler tartışılmıştır. 

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ulusal katkılarını yerine getirebilmeleri için 

kapasite ve finansman desteği sunulması amacı ile “NDC (Belirlenmiş Ulusal Katkılar) 

Ortaklığı” kurulduğu ilan edilmiş ve gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere iklim 

finansmanı desteği ile ilgili yeni katkılar açıklanmıştır. Aldıkları kararlar ile şehirler, yerel 

yönetimler, akademi, özel sektör, sivil toplum gibi devlet dışı aktörlerin iklim değişikliğiyle 

mücadele sürecinde rolü artmıştır. İklim değişikliğinden en çok etkilenen 48 az gelişmekte olan 

ülkenin oluşturduğu inisiyatif en kısa sürede yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçiş 

yapacaklarını ilan etmiştir. İklim değişikliğine uyum ile ilgili iklim finansmanı konusunda 

uzlaşı sağlanamamış, oluşan kayıp ve zararların tespitinin nasıl yapılacağı konusunda beş yıllık 

bir çerçeve çıkarılmıştır. 

Paris Anlaşmasında, Kyoto Protokolünde olduğu gibi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke 

ayrımının yapılmadığı, Türk Müzakere Heyetinin, COP22 süresince, gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülke listelerinin yenilenmesi gerektiğini belirttiği, ancak ülke ayırımına, 2020’ye kadar, 

müzakerelerde, karar verileceği belirtilmiştir. Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 

Çerçeve Sözleşmesi’nin Ek-1’inde yer aldığı için gelişmekte olan ülkelere sağlanan 

desteklerden yararlanma konusunda hukuki engellerle karşı karşıya kalmaya devam etmektedir. 

Türkiye’nin, Küresel İklim Fonundan ve Teknoloji Transferi mekanizmalarından 

yararlanabilmesi konusunda girişimlerde bulunduğu, ancak COP22’de olumlu bir sonuç elde 

edilemediği görülmektedir. COP23 konferansında ise Türkiye’nin iklim değişikliği ile 

mücadele yolunda resmi ve hedef odaklı bir süreç yürütmelerinden ötürü memnuniyetlerini dile 

getirdikleri belirtilmiştir. Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadele sürecindeki mevcut 

durumu ile ilgili net bir COP kararı bekledikleri vurgulanmıştır.  
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1.5 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Dünya ekonomisinde meydana gelen belirsizlikler nedeniyle 2012-2015 yılları arasında 

yaşanan üretim ve dış ticaret kayıplarının ardından, 2016 yılının son aylarından itibaren 

toparlanma sürecine giren çelik sektöründe, 2017 yılında da ekonomik büyümeye paralel bir 

şekilde, üretim artışı devam etmiştir. Üretim 2017 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 13,2 

oranında artarak 37,5 milyon ton seviyesine ulaşmış ve Türk çelik sektörü dünya sıralamasında 

en büyük 8. çelik üreticisi konumunu sağlamlaştırmıştır. 

Türk çelik sektörü, her yıl dünyanın 180’den fazla ülkesine ihracat yapan, kalite 

beklentisi en yüksek pazarlara yaptığı ihracat ile kendisini dünya piyasalarında ispatlamış bir 

sektör konumundadır. Küresel ekonomide mevcut öngörülerin devam etmesi durumunda 2017 

yılında üretim ve ihracatta yaşanan büyüme trendinin 2018 yılında da devam etmesi 

beklenmektedir. 

Çelik sektörü, otomotiv, makine, beyaz eşya, elektrik elektronik, metal eşya, gemi inşa 

ve savunma sanayi gibi sektörlere girdi veren niteliği ile imalat sanayi sektörleri ve dolayısıyla 

Türkiye ekonomisi için stratejik önem arz eden bir noktada yer almaktadır. Ancak ekonominin 

kilit sektörleri ve sanayileri için bu kadar büyük önem arz eden çelik sektörü, 2017 yılında 

potansiyelinin yaklaşık yüzde 70’i kadar üretim yapabilmiştir. Sektörün üretim kapasitesini 

etkin bir şekilde kullanamamasında, devlet destekli ve dampingli ithal ürünlerin yarattığı haksız 

rekabetin engellenememiş olması yanında, sektörün üzerindeki maliyetleri arttırıcı nitelikteki 

yüklerin ve fon uygulamalarının devam etmesi de etkili olmuştur. Sektörün, yaklaşık 52 milyon 

tonluk kurulu kapasitesine rağmen, 2018 yılında ancak, 37,5 milyon ton üretim 

gerçekleştirebildiği, 14 milyon ton civarındaki kapasitesini kullanamadığı görülmektedir. Tam 

kapasite ile çalışması halinde, önümüzdeki yıllarda, çelik ürünlerini girdi olarak kullanan 

otomotiv, makine sanayi, beyaz eşya, gemi inşa, savunma sanayi, inşaat sektörleriyle birlikte, 

çelik sektörü de yüksek bir büyüme potansiyeline sahip olacaktır. 

Devletten doğrudan veya dolaylı yardım almadan faaliyetlerini ve yatırımlarını sürdüren 

çelik sektörümüzün, son yıllarda devlet yardımları ile üretim yapan tesislerin teşvikli ve 

dampingli çelik ithalatı ile rekabet etmek durumunda kalması, üretim ve ihracat göstergelerini 

olumsuz yönde etkilemiştir. Ayrıca, Güney Kore örneğinde olduğu gibi, Türkiye ekonomisi ve 

çelik sektörümüz üzerindeki yaratacağı etkileri ortaya koyabilecek ciddi etki analizlerine 
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dayandırılmadan, Serbest Ticaret Anlaşmaları imzalanması sektörümüzü tahrip etmekte ve 

anlaşmaların etki analizlerinin sonuçlarına göre yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.  

Türkiye’nin çelik sektöründe güçlü bir ülke olmasının, çelik tüketicisi sektörlerde de 

sağlıklı bir şekilde büyümesine imkân sağlayacağı değerlendirilmektedir. Pek çok ülke tüm 

sanayi sektörlerine girdi veren özelliği nedeniyle, çelik sektörünü stratejik sektör olarak 

görmekte ve bu nedenle sektörü haksız rekabete karşı korumaktadır. Türkiye’de de güçlü bir 

çelik sektörü, güçlü makine, otomotiv, beyaz eşya, savunma sanayi, inşaat sektörü anlamına 

gelecektir.  

Türkiye’nin çelik girdisinde dışa bağımlı olmamasının, çelik tüketen sanayilerin daha 

istikrarlı büyümelerine, daha uzun vadeli planlamalar yapmalarına ve daha kolay ürün 

geliştirmelerine imkân sağlayacağı değerlendirilmektedir. Bu bakımdan, çelik sektörünün 

faaliyetleri sadece çelik ürünleri açısından değil, çelik tüketen sektörlerin sürdürülebilirliği 

açısından da önem taşımaktadır. Bu çerçevede, sektörün üzerindeki rekabet gücünü 

sınırlandıran yüklerin kaldırılmasına, karşı karşıya kaldığı haksız rekabetin engellenmesine 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

Türk çelik sektörünün hedeflenen noktaya ulaşılabilmesini teminen, sektörümüzün 

rekabet gücünü sınırlandıran bazı uygulamalara son verilerek, sektörün yeni yatırımlarını, 

uluslararası piyasadaki rekabet gücünü ve ihracatını sınırlandıran şartların iyileştirilmesine 

ihtiyaç duyulmaktadır. Önümüzdeki yıllarda, yatırımların önündeki engellerin kaldırılması, 

sektörün ürün çeşitliliğine ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yöneliminin teşvik 

edilmesi ile sektörün ürün çeşit ve kalitesinin artması beklenmektedir. Bu durumun, Türkiye’de 

çelik tüketicisi sektörlere yönelik yatırımların hızlanmasına ve Türk çelik sektörünün, doğrudan 

çelik ihracatından daha fazla dolaylı çelik ihracatı gerçekleştiren ABD ve Çin gibi ülkelerde 

olduğu gibi, dolaylı ihracat hacmini arttırarak, daha fazla katma değeri yurtiçinde bırakmasına 

imkân sağlayacağı değerlendirilmektedir.  





2 ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ 
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2.1 YÖNETİCİ ÖZETİ 

Alüminyum, doğada; oksijen ve silisyumdan sonra en çok bulunan üçüncü elementtir. 

Alüminyumun ana hammaddesi boksit cevheri  olup, dünya boksit kaynaklarının 40 milyar ton 

olduğu tahmin edilmektedir. Türkiyede ise 45 milyon tonu görünür olmak üzere, toplam 97 

milyon ton birincil öncelikli boksit rezervi mevcuttur, bu rezervin 46 milyon tonu işletilebilir 

durumdadır. Türkiye, dünya boksit rezervinin yüzde 0,144’üne sahiptir. 

2-2,5 ton boksitten yaklaşık 1 ton alümina elde edilmekte olup, 2 ton alüminadan da

yaklaşık 1 ton primer (birincil) alüminyum elde edilmektedir. 

2017 yılında dünyada toplam 63,4 milyon ton birincil alüminyum üretimi yapılmıştır. 

Çin, bu üretimin yüzde 57’sini (35,9 milyon ton) gerçekleştirmiştir.  Ülkemizde yapılan birincil 

alüminyum üretimi de 75.523 ton olup, bu dünya üretiminin yüzde 0,1’i dir   

Alüminyum sektörü,  üretilen ve/veya  ithal edilen külçe döküm ve işleme ingotunu; 

dökme, biçimlendirme, haddeleme, çekme ve dövme işlemlerine tabi tutarak mal üreten ve 

hurda alüminyum ve/veya külçeleri çeşitli yöntemler ile alaşımlandırarak, uç ürünlere kadar 

işleyen kuruluşları kapsamaktadır. 

Alüminyum, inşaat sektöründe, kimya ve gıda sanayiinde,  ulaştırma sektöründe,  

elektrik ve elektronik sektöründe,  makina ve ekipman imalat sektöründe,  metal sanayiinde 

yoğun olarak kullanılmaktadır. 

 Dünya birincil alüminyum ithalatı sıralamasında ilk sırada Amerika olup, toplam 

ithalatın yüzde 17'sini yapmaktadır.  Daha sonra Almanya, Japonya, Hollanda, Güney Kore ve 

İtalya gelmektedir. Türkiye 7. sırada yer almakta olup 1,08 milyon ton ithalat gerçekleştirmiştir. 

Türkiye hammadde ihtiyacının yüzde 95’inden fazlasını ithal eder konumdadır.  

Dünya alüminyum haddelenmiş yassı mamullerin tüketimi 2017 yılı itibari ile 26,4 

milyon tona ulaşmıştır. 6,9 milyon tonla alüminyum folyo üretiminde girdi olarak kullanılan 

foilstock en büyük kullanım alanıdır. Ardından 5,6 milyon tonla içecek kutusu imalatında 

kullanılan canstock ürünleri ve 4,4 milyon tonla ulaşım sektörü gelmektedir 

Türkiye’de; Seydişehir/Konya, Kokaksu/Zonguldak, Tufanbeyli/Adana, 

Alanya/Antalya ve Milas/Muğla yöresindedir. Bunlardan başka; Yalvaç/Isparta, 

Akseki/Antalya, Payas/Hatay yörelerinde de boksit yatakları bulunmaktadır. 
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2017 yılında birincil alüminyum üretimi 75.523 ton olup, 1.079.475 ton ithalat yapılmış 

ve 2,2 milyar dolar ödenmiştir. Tüketim 1.112.462 ton ile son beş yılın en yüksek rakamına 

ulaşmıştır.  2017 yılında birincil alüminyum üretiminin yüzde 56’sı ihraç edilmiş, son beş yılda 

ise bu oranyüzde 75’tir. İhracatın  yüzde 63’ü AB’ye yapılmıştır. 2017 yılında birincil 

alüminyum üretiminin tüketimi karşılama oranı yüzde 6,7, son beş yılda ise yüzde 4,8, Onuncu 

Kalkınma Planı döneminde ise yüzde 5,2’dir. Yani Türkiye 2017 yılı itibarıyla tüketiminin 

yüzde 95’ini ithalat yoluyla karşılamaktadır.  

2017 yılında ikincil alüminyum üretimi 90.000 ton olup, üreticilerinin üretimlerini tam 

olarak belirtilmediği/belirlenemediği için bu rakamlar fiili durumu tam yansıtmamaktadır. 

Onuncu Kalkınma dönemi başlangıcı 2014 yılı olduğu için hem bu döneme ait 2014-

2017 arası yıllık ortalama atışlar, hem de son 5 yıllık döneme ait 2013-2017 arası yıllık ortalama 

artışlar hesaplanmıştır. 

2017 yılında 1.415.000 ton olan alüminyum mamul üretimi yapılmıştır. Son beş yıllık 

artış ortalaması yüzde 4,9, Onuncu Kalkınma Planı dönemi başlangıcı olan 2014 ile 2017 

arasında da (dört yıl) yıllık artış ortalaması yüzde 4,5 olarak gerçekleşmiştir. 

2017 yılında alüminyum mamul ithalatı 327.104 ton olmuştur.  Bunun için 1,5 milyar $ 

harcama yapılmıştır. Son beş yıllık artış ortalaması yüzde 8,9, Onuncu Kalkınma Planı dönemi 

başlangıcı olan 2014 ile 2017 arasında da (dört yıl) yıllık artış ortalaması yüzde 6,5 olarak 

gerçekleşmiştir.   

Aynı şekilde, 2017 yılında alüminyum mamul iharacatı 841.792 ton olmuş, 3,5 milyar 

$ ihracat geliri elde edilmiştir. Son beş yıllık artış ortalaması yüzde 4,3 son dört yıl artış 

ortalaması yüzde 3,7 olarak gerçekleşmiştir. 

2017 yılında alüminyum mamul tüketimi 954.584 ton olarak gerçekleşmiş olup, son beş 

yıl artış ortalaması yüzde 6,9,  son dört yıl artış ortalaması yüzde 6,1 olarak gerçekleşmiştir. 

Profilde bu oran son 5 yıl için yüzde 9,3, son 4 yıl için yüzde 8,0,  yassı mamulde sırasıyla 

yüzde 10,9, yüzde 8,5,  folyoda sırasıyla yüzde 3,3, yüzde 2,4 şeklindedir. 

Genel olarak bakıldığında alüminyum sektörü büyüme potansiyeli yüksek olan 

sektörlerin başında gelmektedir. AB’de kişi başı alüminyum kullanımı 25-30 kg iken ülkemizde 

bu rakam hala 12 kg seviyesindedir. Bu nedenle sektör büyümeye açık olduğu gibi sanayiye 

direk ara mamul/mamul verme imkânları, alüminyumun hafifliği ve dayanımı ve geri 
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kazanabilirliği nedeniyle de yatırım yapılacak sektörlerin başında gelmektedir. Diğer yandan 

yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen son beş yılda; üretimin yüzde 4,9 artmış olması,  tüketimin 

de yüzde 6,9 artmış olması, Onuncu Kalkınma Planı dönemi 2014-2017 arasında yıllık ortalama 

olarak; üretimin yüzde 4,5, tüketimin yüzde 6,1 oranında artmış olması nedeniyle On Birinci 

Kalkınma Planı dönemi için yüzde 5 artış makul görülmektedir. Ayrıca son beş yıl büyüme 

rakamları ve 2023 hedeflerine göre de yüzde 5 büyüme makul görülmektedir. 

Buna göre; birincil alüminyum üretiminin yüzde 5 artışla 2023 yılında 101.000 ton 

olması beklenmektedir. Aynı şekilde birincil alüminyum ithalatının da, 2023 yılında 1.446.000 

ton olması,  birincil alüminyum tüketiminin de 2023 yılında 1.490.805 ton seviyelerine ulaşması 

beklenmektedir. İkincil alüminyum üretiminin yüzde 5 artışla 2023 yılında 121.000 ton olması 

ve ikincil alüminyum tüketiminin de 2023 yılında 199.000 ton olması beklenmektedir. 

Alüminyum mamul üretiminin 2023 yılında da 1.896.000 ton olması, alüminyum 

mamul tüketiminin de 1.279.234 ton olması beklenmektedir.  

Aynı şekilde, alüminyum yassı mamul üretiminin 2023 yılında 399.349 ton tüketiminin 

de 355.928 ton, alüminyum profil üretiminin 2023 yılında 582.942 ton tüketiminin de 368.588 

ton, alüminyum folyo mamul üretiminin 2023 yılında 156.791 ton tüketiminin de 83.173 ton, 

alüminyum döküm mamul üretiminin 2023 yılında 509.236 ton tüketiminin de 278.234 ton 

olması beklenmektedir. 
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2.2 GİRİŞ 

Alüminyum, doğada; oksijen ve silisyumdan sonra en çok bulunan üçüncü elementtir. 

Alüminyumun ana hammaddesi boksit cevheri olup, dünya boksit kaynaklarının 40 milyar ton 

olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye’de ise 45 milyon tonu görünür olmak üzere, toplam 97 

milyon ton birincil öncelikli boksit rezervi mevcuttur, bu rezervin 46 milyon tonu işletilebilir 

durumdadır. Türkiye, dünya boksit rezervinin çok küçük bir bölümüne (yüzde 0,144) sahiptir. 

2-2,5 ton boksitten yaklaşık 1 ton alümina elde edilmekte olup, 2 ton alüminadan da

yaklaşık 1 ton primer (birincil) alüminyum elde edilmektedir. 

2017 yılında dünyada toplam 63,4 milyon ton birincil alüminyum üretimi yapılmıştır. 

Çin, bu üretimin yüzde 57’sini (35,9 milyon ton) gerçekleştirmiştir. Aynı yıl ülkemizde yapılan 

birincil alüminyum üretimi de 75.523 ton olup, bu rakam dünya üretiminin yüzde 0,1’idir. 

Son beş yılda (2013-2017) dünyada toplam 287,2 milyon ton birincil alüminyum üretimi 

yapılmıştır. Çin, bu üretimin yüzde 54’ünü (154,9 milyon ton) gerçekleştirmiştir. Aynı şekilde 

son beş yıl ülkemizde yapılan birincil alüminyum üretimi de 262.769 ton olup, bu rakam dünya 

üretiminin yüzde 0,09’u dur. 

Alüminyum Sektörü,  üretilen ve/veya ithal edilen külçe döküm ve işleme ingotunu; 

dökme, biçimlendirme, haddeleme, çekme ve dövme işlemlerine tabi tutarak mal üreten ve 

hurda alüminyum ve/veya külçeleri çeşitli yöntemler ile alaşımlandırarak, uç ürünlere kadar 

işleyen kuruluşları kapsamaktadır. 

Günümüzde, alüminyum yarı-mamul ve mamullerin farklı sınıflandırılmalarına 

rastlanılmaktadır. Alüminyumla ilgili kuruluşların teknolojileri, kullanım alanları ile 

bulundukları ülkelerin gümrük, uluslararası ticaret ve endüstriyel sistemlerine göre değişen, 

farklı yaklaşımlardan kaynaklanan sınıflandırmalar yapılmasına rağmen, ülkemizde daha çok 

alüminyum üretim ve teknolojisine dayanılarak düzenlenmiş sınıflandırmalar da 

bulunmaktadır. 

Alüminyum Mamulleri, Birleşmiş Milletler Sektörel Tasnifi ISIC REV.3’e  

(International Standart Industrial Classification) göre aşağıda ifade edildiği şekilde 

sınıflandırılmıştır. 

Kategori Sınıflaması: D –İmalat,  Bölüm: 27- Temel Metallerin İmalatı, Grup: 272 – 

Temel Demir Dışı ve Diğer Değerli Metallerin İmalatı, Sınıf: 2720 - Temel Demir Dışı ve Diğer 

Değerli Metallerin İmalatı bölümüne girmektedir. 
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Alüminyum döküm ürünleri de yine aynı bölümde yer alan 273 kodlu metal 

dökümleri grubunda sınıflandırılmıştır. İnşaat kapsamında olan bazı alüminyum mimari 

uygulama ürünleri ise imalat kategorisi altında 45 kodlu İnşaat bölümüne girmektedir. 

Alüminyum sektörü, GTIP’e (Gümrük Tarife İstatistik ve Pozisyon Numarası) bakıldığı 

zaman aşağıdaki gibi tasnif edilmektedir. 

76  Alüminyum ve Alüminyumdan Eşya 

- 7601  İşlenmemiş Alüminyum

▪ 7601.10.00.00.00 Alaşımsız alüminyum

▪ 7601.20 Alüminyum Alaşımları

- 7602  Alüminyum Döküntü ve Hurdaları

- 7603  Alüminyum tozları ve ince pullar

- 7604  Alüminyumdan çubuklar ve profiller

- 7605  Alüminyum teller

- 7606   Alüminyumdan saclar, levhalar, şeritler (kalınlığı 0,2 mm yi geçenler)

- 7607 Alüminyumdan yapraklar ve şeritler (baskılı veya baskısız, kağıt, karton, plastik

maddeler veya benzerlerinden bir mesnet üzerine tespit edilmiş olsun olmasın) 

(mesnedi hariç kalınlığı 0,2 mm yi geçmeyenler) 

- 7608  Alüminyumdan ince ve kalın borular

- 7609  Alüminyum boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler, manşonlar ve benzerleri)

- 7610  Alüminyum inşaat ve inşaat aksamı (köprüler, köprü aksamı, kuleler, pilonlar,

ayaklar, sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar, kapılar, pencereler ve bunların 

çerçeveleri, pervazlar ve kapı eşikleri, korkuluklar, parmaklıklar gibi) (94.06 

pozisyonundaki prefabrik inşaatlar hariç); inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış 

alüminyum saclar, çubuklar, profiller, borular ve benzerleri) 

- 7611  Her türlü madde için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç) hacmi 300 litreyi

geçen ve mekanik veya termik tertibatı bulunmayan alüminyum depolar, 

sarnıçlar, küvler ve benzeri kaplar (ısıyı izole edici veya iç yüzeyleri kaplanmış 

olsun olmasın) 
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- 7612 Her tür madde için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç) hacmi 300 litreyi

geçmeyen ve mekanik veya termik tertibatı bulunmayan alüminyum depolar,  

fıçılar, variller, bidonlar ve benzeri kaplar ( tüp şeklinde sert veya esnek 

kaplar dâhil) (ısıyı izole edici veya iç yüzeyleri kaplanmış olsun olmasın) 

- 7613 Sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz için alüminyum

- 7614 Alüminyum tellerden ince ve kalın halatlar, kablolar, örme halatlar ve benzerleri

(elektrik için izole edilmemiş olanlar) 

- 7615 Alüminyumdan sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya ile sağlığı

koruyucu eşya ve bunların aksamı; alüminyumdan süngerler, temizlik veya 

parlatma işlerinde kullanılan eşya, eldivenler ve benzerleri 

- 7616 Alüminyumdan diğer eşya

Türk alüminyum sektöründe kabul görmüş bazı sınıflandırmalar da aşağıdaki gibidir: 

A) Döküm Mamulleri(Hammadde=Birincil ve İkincil alüminyum):

a) Döküm İngotu : Alaşımlı Külçe, Alaşımsız Külçe, Elektrik iletken (ECG)

b) İşleme İngotu:

- Yuvarlak ve Köseli İngot: Ekstrüzyon ürünlerinin üretiminde kullanılır.

- Yassı İngot: Hadde mamulleri üretiminde kullanılır.

c) Sürekli Döküm Levha (Filmaşin) ve çubuk.

d) Granüle Alüminyum.

e) Toz Alüminyum.

B) Yarı Mamul

a) Ekstrüzyon Ürünleri:

- Çeşitli Profiller.

- Alüminyum Teller.

b) Hadde Mamulleri:

- Sıcak Hadde (Levha Rulo): 6 mm. ve daha üst kalınlıkta.
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- Soğuk Hadde (Levha, Rulo, Şerit, Disk): 0,2 mm-6 mm.

- Folyo: 7-200 mikron.

c) İletkenler – Kablolar, teller, havai hatlar

C) Parça Döküm Mamulleri:

a) Kum Döküm Ürünleri.

b) Kokil Döküm Ürünleri.

c) Basınçlı Döküm Ürünleri.

D) Son (uç) Ürün

a) Mimari uygulama (Kapı pencere doğramaları, Cephe kaplama v.s.)

b) Ambalaj

Sektörde kullanılan terimlerin anlamları aşağıda açıklanmıştır. 

BOKSİT: Alüminanın elde edildiği cevherdir. 

ALÜMİNA (Al2 03): Alüminyum oksit; alüminyumun elde edildiği hammadde. 

PRİMER/BİRİNCİL/İŞLENMEMİŞ ALÜMİNYUM Alüminanın elektroliz 

yöntemiyle indirgenmesi ile elde edilen alüminyum, işlenmemiş alüminyum 

İKİNCİL ALÜMİNYUM: Yeni ve/veya eski hurdadan elde edilen alüminyum. 

DÖKÜM MAMULÜ / ÜRÜNÜ: Sıvı metalin kalıp içine çeşitli yöntemlerle 

dökülmesi ve katılaşarak kalıbın şeklini alması ile elde edilen ürün. 

EKSTRÜZYON MAMULÜ/ ÜRÜNÜ: Alüminyumun bir kalıp içerisinden, 

preslerde geçirilmesiyle elde edilen, boyu kesitine göre oldukça uzun ürün (boru, çubuk, 

profil). 

İLETKEN: Elektrik enerjisinin iletimi için sürekli döküm ve ekstrüzyon yöntemleri 

ile elde edilen filmaşinin soğuk çekilmesiyle üretilen örgülü tel halat. 

YASSI MAMUL/ÜRÜN: Hadde tezgahlarında elde edilen ürün (levha, folyo, şerit, 

disk). 

YARI MAMULÜ/ÜRÜNÜ Alüminyum hammaddesinin işlenmesi sonucunda 

elde edilen, fakat kendisi de başka bir işlemde girdi olabilen ürün (profil,levha, folyo, şerit, 

disk). 
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YENİ HURDA: Üretim ve metal işleme kademelerinde çıkan alüminyum artıklar. 

ESKİ HURDA: Çeşitli kullanım alanlarında ömrünü doldurmuş alüminyum parçalar. 

Alüminyumun Kullanım Alanları 

Alüminyum aşağıda açıklanan birçok özelliği ve ürün çeşidi çokluğu nedeniyle yaygın bir 

kullanım alanına sahiptir. Bu açıdan genel ekonomi içinde önemli bir yeri vardır. 

A) İnşaat Sektöründe: Konut Yapımında, Konut dışı yapılarda, Karayollarında, Diğer

Yapısal Kullanımlarda.

B) Kimya ve Gıda Sanayiinde: Organik Bileşikler Üretiminde, Plastik ve Sentetik

Fiber Sanayiinde, Kâğıt Sanayiinde, Gübre Sanayiinde, Patlayıcı Maddeler

Üretiminde, Mineral Asit Üretiminde, Karbonat ve Kükürt Üretiminde, Saf su ve

Buhar Üretiminde, Elektro Kimyasal Sanayiinde, Petrol Rafinerilerinde, Gıda, İlaç

ve Meşrubat Sanayiinde, Atom Enerjisi Sanayiinde, Boya Maddesi ve Boya

Üretiminde, Ambalaj Sanayiinde.

C) Ulaştırma Sektöründe: Karayolu Taşıtlarında, Demiryolu Taşıtlarında, Denizyolu

Taşıtlarında, Havayolu Taşıtlarında

D) Elektrik ve Elektronik Sektöründe; Tel ve Kablo Üretiminde, Enerji Dağıtımı

Cihazlarında, Güç Üretim ve Düzeltme Araçlarında, Haberleşme ve Elektronik

Cihazlarda, İç Dağıtım ve Aydınlatma Gereçlerinde

E) Makina ve Ekipman İmalat Sektöründe:Makina Yatakları İmalinde, Pompa,

Kompresör, Far vs. İmalinde, Endüstri Makinaları İmalinde, Tarım Alet ve

Makinaları İmalinde, İş Makinaları İmalinde, Çeşitli Enstrümanların İmalinde,

Isıtma, Havalandırma ve Soğutma Sistemlerinde, Malzeme Taşıma Ekipmanları

İmalinde, Maden ve Petrol Ürünleri Araçları İmalinde, Tekstil ve Matbaa

Makinaları İmalinde, Elektrik Sistemlerinde, Askeri Araç-Gereç ve Silahların

Yapımında

F) Metal Sanayiinde: Alaşım Metali, Çelik Deoksidasyonu, Alüminyum Kaplamalı

Çelik, Alüminyumlama, Alüminotermik Reaksiyonlar

G) Diğer Yerlerde Kullanım Alanları: Dayanıklı Tüketim Mallarında, Muhtelif Ev

Eşyalarında,  Mutfak Eşyası Yapımında, Mobilya Yapımında, Dekorasyon

Ürünlerinde, Takım ve El Aletleri Yapımında, Diğer Uygulamalarda

Alüminyumun Kullanım Alanlarına Göre Dağılımı (2017) aşağıda belirtilmiştir. 
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Tablo 30: Alüminyumun Kullanım Alanlarına Göre Dağılımı (2017) 

Pay (%) 

Ekstrüzyon Ürünleri 

  İnşaat 60 

  Ulaşım 20 

     Mühendislik Uygulamaları 10 

  Diğer 10 

Yassı Ürünler 

  Ambalaj 31 

  Ulaşım 22 

  İnşaat 15 

     Makina & Ekipman Uygulamaları 14 

  Dayanıklı Tüketim 9 

  Elektronik 5 

  Diğer 3 

Döküm Ürünleri 

  Ulaşım 75 

     Mühendislik Uygulamaları 14 

  İnşaat 7 

  Diğer 4 

Alüminyumun İnşaatlarda Kullanımı: Alüminyum, binaların çatı ve cephe 

kaplamalarında, kapı ve pencerelerinde, merdivenlerde, çatı ve inşaat iskelelerinde, sera 

yapımında vs. büyük miktarlarda kullanılır. Son yıllarda yapılardaki alüminyum, dünya 

çapında gelişme göstermiş ve çok büyük bir pazar payı elde etmiştir. Alüminyumun bu 

başarısını etkileyen başlıca faktörler şunlardır: 

- Hafifliği,

- Yüksek korozyon direnci,

- Uzun ömürlülüğü,
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- Düşük bakım maliyetleri,

- Geri kazanma (recycling) imkânları,

- Metalin çok yönlülüğü ve sonsuz değişik şekilde profil elde edebilme olanağı.

Alüminyumun İnşaatlarda Kullanımı: Ana Metal Sanayi içinde yer alan Alüminyum 

Sanayinin belli başlı kullanım alanlarından biri de İnşaat sektörüdür. Alüminyum Sanayi 

ülkemizde yetmişli yıllarda hayata geçmiş ve geride kalan yaklaşık yarım asırlık sürede 

teknoloji ve tüketim olarak önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Alüminyum yarı ürünleri olan 

ekstrüzyon profil, yassı ürünler ve döküm imalatlar İnşaat sektöründe bitmiş ürün olan cephe 

kaplama, çatı ve doğrama imalatında kullanılır. Kolay şekillendirilebilmesi, dayanıklılığı, uzun 

ömrü, düşük maliyetler ile geri dönüştürülebilmesi ve günümüz mimari akımlarında 

alternatifsiz olması nedeni ile alüminyum inşaat sektöründe cephe ve çatı kaplaması, doğrama 

ve iç dekorasyon malzemesi olarak oldukça büyük öneme sahiptir. Hem üretimde hem de 

montajda emek yoğun bir üretime sahip olan Alüminyum İnşaat Ürünleri ve bileşenleri 

istihdama katkı sağlamaktadır. Teknoloji ve mühendislik gerektiren bu ürünler katma değeri 

yüksek ürünler sınıfında yer almaktadır. Seksenli yıllardan günümüze giderek artan miktarda 

Türk Alüminyum İnşaat Malzemecileri üreticisi firma Rusya, Türki Cumhuriyetler, Körfez 

Ülkeleri, Batı Avrupa ülkeleri ve son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde iş ve ihracat 

yapmaktadır. 

Alüminyumun Otomotiv Sektöründe Kullanımı: Alüminyum hafif bir metal olması 

nedeniyle otomotiv sektöründe yoğun olarak kullanılmakta olup, kullanımı sürekli artış 

göstermektedir. Taşıt araçları ne kadar hafif olursa, hareket etmeleri için o kadar daha az 

enerjiye gerek duyulur. Otomobil endüstrisinde radyatörlerin, motor parçalarının, gövde 

saclarının, yapısal parçaların üretimlerinde alüminyum kullanılmaktadır. Uçaklarda, tren 

ulaşım sisteminde yük taşıma ve yolcu kompartımanlarının yapımında, gemi sanayinde gemi 

gövdesinde ve pervanelerin üretiminde alüminyumdan faydalanılır. Günümüzde bir otomobilde 

150 kg alüminyum kullanılmaktadır. Bu sayede, aracın ağırlığı azaltılmakta ve toplam yakıt 

tüketimi düşürülmektedir. Kullanım miktarının 2020’de 166 kg’a çıkacağı öngörülmektedir. 

2025 için ortalama tahmin ise 187 kg’dır. Bu artışın çoğunluğunun araç gövdesinde kullanılan 

haddelenmiş alüminyum kullanımının artışından geleceği öngörülmektedir. Alüminyum uçak 

sanayiinde de ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Örnek olarak Airbus A380’in yüzde 61’i 

alüminyumdur. Alüminyum, alaşımlarının hafifliğinin yanı sıra sağlamlığı ile de havacılık 
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sektörünün gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Duralüminyum (alüminyum-bakır) 

alaşımlarından sonra gelecekte en önemli uçak malzemesi alüminyum-lityum alaşımları 

olacaktır. Alüminyum-lityum alaşımları ile uçakların yüzde 15 hafiflemesi mümkün olacaktır. 

Ülkemizde yeni otomobil yatırımlarının yapılmasına bağlı olarak önümüzdeki yıllarda 

otomobil sanayinde önemli oranlarda alüminyum kullanımı beklenmektedir.  

Alüminyumun Ambalaj Malzemesi Olarak Kullanımı: Alüminyumun homojen 

yapısı, ince folyo (alüminyum kâğıt) şeklinde üretilebilmesi, hava geçirmezliği ve kolay 

şekillenebilmesi onu ideal bir ambalaj malzemesi yapar. Alüminyum folyo, hava ve morötesi 

ışınları geçirmediğinden, gıdaları doğal renk ve tatları ile korur. Alüminyum, folyo olarak 

vakumlu ambalajlarda, metalize film (alüminyum kaplı plastik) olarak da ısı ile kapanan 

ambalajlarda (yoğurt, ilaçlar vb.) en fazla tercih edilen malzemedir. Alüminyum folyo 

paketlemenin oluşturduğu katı metal katmanı, tam bir ürün koruması sağlamakta, bu arada 

yüksek bir kuvvet-ağırlık oranı ve uzun ömür temin etmektedir. Alüminyum folyo, cilalanabilir, 

boyanabilir ve üzerine baskı yapılabilir. Avrupa’da her yıl paketleme için yaklaşık 350.000 ton 

alüminyum folyo kullanıldığı tahmin edilmektedir.   

Alüminyumun İçeceklerde Kullanımı: Alüminyum dünyada içecek kutusu olarak 

kullanılan en yaygın metaldir. Bunun nedenleri hafif, açılması kolay, darbeye dayanıklı, 

sağlam, geri kazanılabilir oluşu ve çabuk soğutma özellikleridir. Toplumun çevre bilincinin 

artması ve alüminyum üreticilerinin desteğiyle alüminyum içecek kutularını toplama ve geri 

kazanım programları hızla gelişmiştir. Avrupa’da içecek kutularının yüzde 71’i geri 

dönüştürülmektedir. Ortalama sadece 60 günde bir içecek kutusu üretilmekte, dağıtılmakta, 

kullanılmakta ve geri dönüştürülüp tekrar içecek kutusu haline gelmektedir. Bu döngü sonsuz 

kere tekrarlanabilmektedir.  

Alüminyumun Elektrik/Elektronik Sektöründe Kullanımı: Alüminyum son derece 

iletken bir metaldir. Bu nedenle, tüm alüminyum kullanımının Avrupa’da yüzde 10’u, ABD’de 

yüzde 9’u, Japonya’da yüzde 7’si elektrik ve elektronik sektörüne aittir. Elektrik sektöründe en 

çok kullanıldığı yerler elektrik nakil hatları, yeraltı kabloları, elektrik boruları ve motor bobin 

sarımıdır. Elektronik sektöründe ise şaseler, yongalar, transistör soğutucuları, veri kayıt diskleri 

ve elektronik cihazların kasalarında kullanılmaktadır.  

Alüminyumun Köprülerde Kullanımı: Alüminyumun çeliğe alternatif olarak 

köprülerin önemli bazı yerlerinde bir yapı elemanı olarak kullanılması, köprülerin kullanım 
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kapasitelerini arttırabilmektedir. Alüminyum tabliyeler, bir köprünün faydalı yük taşıma 

(araçlar) kapasitesini arttırırken, ölü yük ağırlığını (köprünün kendi ağırlığı) azaltmaktadır. 

Alüminyumdan yapılmış bir köprü tabliyesi 15-30 lb/ft2 gelirken, aynı ölçülerdeki bir çelik 

köprü tabliyesi bunun 2 misli ağırlıktadır. 150 lb/ft3 ağırlıktaki beton ise alüminyum yapıya 

göre 4-5 misli daha ağırdır. Hafifliği ve diğer yapı malzemelerine göre avantajlı bir 

ağırlık/mukavemet oranına sahip olmasının yanı sıra alüminyum, oldukça yüksek korozyon 

mukavemetine sahiptir. Bu özelliğinden dolayı köprülerin bakım masraflarını azaltarak 

kullanım ömrünü uzatır.  

Diğer: Alüminyum, diğer sektörlerle kıyaslandığında daha küçük oranlarda olmak 

üzere, buzdolabı, dondurucu, havalandırma, spor ekipmanları ve mutfak aletleri yapımında da 

kullanılmaktadır. 
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2.3 MEVCUT DURUM ANALİZİ 

2.3.1 Dünyada Mevcut Durum 

Boksit: Sertliği 1-3, yoğunluğu 2,5-3,5 gr/cm3 arasında değişen alüminyum oksit ve 

hidroksitlerin bir karışımıdır. Dünyadaki alaşımsız alüminyum üretiminin yüzde 90'ı cevherden 

üretilirken, son yıllarda alaşımsız alüminyumun; yüzde 75’i cevherden, yüzde 25’i hurdadan 

elde edilmektedir.  

Dünya toplam boksit rezervleri 2016 yılı itibarı ile 27,8 milyar tondur. Bu rezervlerin 

yüzde 27'si Gine'de yüzde 22'si Avustralya'da bulunmaktadır. Diğer ülkeler ise rezerv açısından 

yüzde 10'un altında kalmaktadır. Mevcut boksit tüketimi trendi ile bu rezervlerin 2021 yılında 

toplamda yüzde 5 azalması beklenmekte ve 26,3 milyar tona düşeceği tahmin edilmektedir. 

Boksit rezervleri açısından en dramatik değişim daha önce de belirtildiği gibi Çin'de 

gerçekleşecektir. Çin, dünya boksit rezervlerinin yüzde 4'üne sahiptir, ancak ülkedeki hızlı 

artan alüminyum üretiminin neticesinde mevcut rezervlerinin 2021 yılında yüzde 50 azalması 

beklenmektedir. Kendi rezervlerinin yetersizliğinin dışında Çin, hızla artan boksit tüketiminde 

yakın tedarikçisi ve dünya'nın en zengin ikinci boksit rezervlerine sahip Avustralya'ya yakınlığı 

ile büyümesini sürdürmek konusunda hammadde sıkıntısı yaşamayacağı görünmektedir.  

Boksit üretimi, geçtiğimiz beş yıl içerisinde artış gösterse de yıllar itibarı ile inişli çıkışlı bir 

grafik sergilemiştir. Bunun sebeplerinin başında dünya'nın en büyük alüminyum üreticisi olan 

Çin’in kendi rezervlerinin yetersizliği ve Endonezya ile Malezya'nın koyduğu engeller 

gelmektedir.  

2012 ve 2013 yıllarında Çin'e hızla artan boksit ihracatı sonrasında Endonezya 2014 

yılında nikel ve boksit madenlerinin ihracatına yasak getirmiştir. Bu durum dünya boksit 

üretiminde yüzde 13 lük bir gerilemeye neden olmuştur. 2015 yılında Çin’in yeni tedarikçisi 

Malezya bu açığın kapanmasını sağlasa da 2016 yılında Malezya'nın da moratoryum ilanı ile 

bir önceki yıl 292,5 milyon ton olan boksit üretimi 262,5 milyon tonda kalmıştır.  

2016 yılında Avustralya, dünyanın en büyük boksit üreticisi olarak 82 milyon ton üretim 

yapmıştır. Son 5 yıl içerisinde Avustralya ortalama yüzde 7,5 büyüme gösterirken ikinci sırada 

yer alan Çin yüzde 38 büyüme gerçekleştirmiştir.  Çin'deki bu hızlı büyüme trendi ile 2018 

yılında Avustralya'yı geçmesi beklenmektedir. Ancak Çin, bu büyüme trendini karşılayacak 
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rezervlere sahip olsa da aynı trend ile üretime devam etmesi durumunda 2021 yılında 

rezervlerinin yarıya inmesi sonucu ile karşı karşıya kalacaktır.  

Boksit üretimi, 2010-2013 yılları arasında beklentilerin üzerinde gerçekleşse de 2014-

2016 yıldaki Endonezya ve Malezya'nın ihracat yasaklamaları ile düşüş göstermesi sebebiyle 

gelecek 5 yıl için yüzde 16'lık negatif yönlü bir azalma olabileceği için Dünya boksit üretiminin 

2020 yılında 326 milyon tonu bulmasını beklenmektedir.  

Boksit ticareti açısından bakıldığında, dünya boksit ithalatının yüzde 80'inden 

fazlasında üç bölgenin ön planda olduğu görülmektedir. Çin 2016 yılında 51,8 milyon ton 

ithalat ile ilk sırada yer alırken AB ise boksit ithalatında 15 milyon tonu bulmuştur. Amerika 

6,2 milyon ton ithalat ile 3. büyük boksit pazarı olma özelliğini taşımaktadır. Çin ithalatının 

yüzde 41'ini Avustralya, yüzde 23'ünü Gine, yüzde 14'ünü ise Malezya'dan gerçekleştirmiştir. 

Avrupa'nın ana tedarikçileri ise yüzde 72'lik pay ile Gine ve yüzde 11'lik pay ile Brezilya'dır. 

Amerika ise ihtiyacının yüzde 66'sını Jamaika, yüzde 21'ini ise Brezilya'dan tedarik etmiştir.  

Boksit arz - talebi, buna bağlı boksit ve Londra Metal Borsası alüminyum (LME) fiyat 

değişimleri açısından baktığımızda 2012 yılında LME bir önceki yıla göre yüzde 16 düşerken 

boksit fiyatları yüzde 3 artış göstermiştir. 2012 yılında ise yüzde 7'lik bir talep fazlası üretim 

gerçekleşmiştir. Normal dönemlerde boksitin talebine çok yakın ve bir miktar üstünde bir 

üretim yapılmaktadır. Bunun sebebi ise boksitin kolay çıkarılabilir bir maden olması ve ihtiyacı 

dengeleyecek kadar çıkarılmasının mümkün olmasıdır. Ancak 2014 ve 2016 yıllarında, tarife 

dışı engeller boksit üretiminin talebin altında kalmasına neden olmuştur. Bununla birlikte LME 

'de bu yıllarda hızlı düşüş trendlerini yavaşlatmıştır. (2014 yüzde 1 artış; 2016 yüzde 3 düşüş) 

Bu da göstermektedir ki boksit arz ve talebi LME üzerinde etkili olmaktadır.  

Alümina: Dünya alümina üretimi 2012 yılında 100 milyon ton iken 2016 yılında 115,5 

milyon tona, 2017 yılında da 126 milyon tona ulaşmıştır.  
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Grafik 28: Dünya Alümina Üretimi 

Alümina ticaret verilerine bakıldığında alümina fiyatlarının LME ile paralel hareket 

ettiği gözlenmektedir. Alümina fiyatları 2014 ve 2016 yılları haricinde LME değişim 

oranlarının altında değişim gösterirken Endonezya ve Malezya'nın Çin'e uyguladığı ihracat 

yasaklarının meydana geldiği yıllarda alüminaya oranla LME çok daha yüksek oranlarda 

değişim göstermiştir. Bu da alüminanın spekülatif durumlardan daha az etkilendiğini 

göstermektedir.  

Alümina fiyatlarını etkileyen parametrelerden mesafenin etkisi değerlendirildiğinde ise 

boksitteki durumu alüminada görmemekteyiz. 2016 yılında Bahreyn ve Katar en uzak 

mesafelerden ithalatlarını gerçekleştirmelerine rağmen en düşük birim fiyat ile ithalat 

gerçekleştiren ülkeler olmuştur. Rusya ise dünyanın en büyük alümina ithalatçısı olmasının 

yanı sıra yakın mesafeden tedariğini gerçekleştirmesine rağmen ortalama maliyetler 

seviyesinde alımlar yapmıştır. Türkiye ise 2016 yılında 140 bin ton alümina ithalatı ile Dünya 

ithalatının yüzde 0,4'ünü gerçekleştirmiştir. Ortalama birim fiyat açısından ise 514$/ton ile 

Dünya ithalat ortalamasının üstünde bir maliyetle tedariğini gerçekleştirmiştir.  

Dünya alümina ticaretinin yönüne baktığımızda ise boksitte olduğu gibi alüminada da 

üç ana pazarın varlığından bahsedebiliriz. Ancak bu sefer en büyük pazar olarak Çin'in yerini 

Avrupa almaktadır. 2016 yılında Avrupa toplamda 15 milyon ton alümina ithalatı ile en büyük 

ithalat pazarı olma özelliği göstermiştir. 
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Avrupa'yı 6,2 milyon ton alümina ithalatı ile Kuzey Amerika takip ederken Çin ise 3 

milyon tonluk ithalatı ile üçüncü sırada yer almıştır. Avrupa toplam ithalatının yüzde 22 sini 

Brezilya'dan geri kalan miktarının büyük oranını ise sırası ile yüzde 14 Avustralya, yüzde 12 

Ukrayna, yüzde 12 İrlanda, yüzde 8 Kazakistan ve yüzde 7 Jamaika'dan temin etmiştir. Kuzey 

Amerika ise alümina tedariğinin yüzde 56'sını Brezilya'dan yüzde 25'ini Avustralya'dan ve 

yüzde 11'ini Jamaika’dan temin etmektedir. Çin toplam alümina ithalatının yüzde 57'sini 

Avustralya'dan yüzde 11'ini Endonezya’dan yüzde 10'unu Vietnam'dan ve yüzde 8'ini 

Hindistan'dan tedarik etmiştir.  

Birincil/İşlenmemiş Alüminyum Dünya primer/birincil/işlenmemiş alüminyum 

üretimi son 5 yılda  yüzde 17,5 artış göstererek 63,4 milyon tona ulaşmıştır. Çin, 35,9 milyon 

ton üretimi ile dünya üretiminin yüzde 57’sini üretmiştir. 

Grafik 29: Dünya Alümina Ticaret Akışı 
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Grafik 30: Dünya Primer/Birincil/İşlenmemiş Alüminyum Üretimi 

2011 sonrasında 2.300 $/ton seviyelerine yükselen LME 2015 yılında 1.465 $/ton 

seviyelerine kadar gerilemiştir. 2016 yılında ise tekrar yükselişe geçen LME yıl sonunda 1.730 

USD/ton seviyesine çıkmıştır. Geçtiğimiz beş yıl içerisinde LME'ye etki eden makro trendler 

dışında farklı gelişmelerde yaşanmıştır. Özellikle LME stoklarının 5,5 milyon tona yaklaştığı 

2013 yılının Kasım ayında açıklanan reform paketi ile 3 yıl içerisindeki alüminyum stokları 

yüzde 50'den fazla azaltılarak 2 milyon ton seviyesine inmiştir. Reform öncesi düşüş 

eğilimindeki LME, iyimserlik havasının hâkim olduğu kuvvetli "contango"nun (üç aylık 

fiyatların peşin fiyatın üstünde olması) etkisi ingot primlerinde hızlı bir artışa neden olmuştur. 

2014 yılında ingot primleri yıl içerisinde yüzde 62 oranında artış göstererek 510 USD/ton ile 

tarihi zirvesine ulaşmıştır. Ardından tekrar aynı hız ile gerileyen primler 2014 sonundan 2016 

sonuna kadar yüzde 75 oranında düşüş göstererek 128 USD/ton seviyesine gerilemiştir. 
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Grafik 31: Dünya Birincil/İşlenmemiş Alüminyum Üretimi ve LME İlişkisi 

Grafik 32: Dünya Birincil/İşlenmemiş Alüminyum İngot Primleri ve LME 

Dünya birincil alüminyum ithalatı 2016 yılında toplam 25,3 milyon tonu bulmuştur. Bu 

miktar 46,1 milyar dolarlık bir ithalat hacmine tekabül etmektedir. Dünya birincil alüminyum 

ithalatı sıralamasında ilk sırada Amerika toplam ithalattan aldığı yüzde 17'lik pay ile yer 

almaktadır. Amerika'nın 2016 yılındaki ithalat artışı ise yüzde 28 oranında olmuştur. İlk yedi 

en büyük ithalatçı arasında en yüksek büyüme oranı yüzde 221 ile Hollanda'ya aittir. Türkiye 

ise miktar olarak 1,05 milyon ton tutar olarak ise 1,85 milyar dolar ithalat ile birincil alüminyum 

ithalatında 7. sırada yer almıştır. Bir önceki yıla göre yüzde 7 oranında düşüş gösteren birincil 

alüminyum ithalatı ile Türkiye hammadde ihtiyacının yüzde 97’sinden fazlasını ithal eder 

konumdadır. 
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Tablo 31: Dünya Birincil/İşlenmemiş Alüminyum İthalatı 

Birincil alüminyum ithalatçı ülkelerinin bağımlılık analizini yaptığımızda en büyük 

ithalatçı konumundaki Amerika'nın mesafe olarak uzak tedarikçilerden alım yaparken tedarikçi 

konsantrasyonunun ise yüksek olduğunu görmekteyiz. Türkiye ise kendisine yakın 

coğrafyalardan birincil alüminyum tedariğini gerçekleştirirken tedarikçi konsantrasyonunu ise 

orta seviyede tutmaktadır. (Şekil-2.7) 

Grafik 33: Dünya Birincil/İşlenmemiş Alüminyum Ticaret Akışı ve Mesafeler 
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İthalat büyüme hızı ve pazar payı açısından değerlendirildiğinde, Amerika, İtalya ve 

Meksika en cazip pazarlar olma özelliğini taşımaktadır. Pazar büyüme hızı düşük olan ve pazar 

payı yüksek olan bölgede Japonya, Almanya, Güney Kore, Hollanda ve Türkiye yer almaktadır. 

Grafik 34: Dünya Birincil/İşlenmemiş Alüminyum Ticaret Akışı 

Türkiye birincil alüminyum ithalatında, 2016 yılı sonunda, son 15 yıl içerisindeki yüzde 

7’lik bir oran ile ikinci kez gerileme yaşamıştır. İthalattaki ilk gerileme yılı, bir önceki yılın 

Eylül'ünde ortaya çıkan Küresel Krizin etkilerini gösterdiği 2009 yılı olmuştur. Ülkemizde 

birincil alüminyum üretiminin bu alanda yeni yatırımlar olmaması sebebiyle artmadığı 

düşünüldüğünde, bu durum alüminyum sektörünün 2016 'da büyümediğinin net bir 

göstergesidir. 

Türkiye'nin birincil alüminyum ithalatında ilk tedarikçisi konumundaki Rusya ise son 

15 yılda en düşük oranı olan yüzde 34 ile ilk sıradaki yerini korumuştur. Bu oran son 15 yılın 

toplamında yüzde 47, son 15 yılın paylarının aritmetik ortalaması alındığında ise yüzde 51 

seviyesindedir. 2016 yılında Türkiye'nin birincil alüminyum ithalatında en büyük artışı yüzde 

12’lik payı ile Malezya gerçekleştirmiştir. 
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Grafik 35: Dünya Primer/İşlenmemiş Alüminyum Ticaret Akışı ve Türkiye’nin İthalatı 

Yarı Mamuller 

Primer Alüminyum ve Sekonder alüminyum kullanılarak elde edilen yarı mamul ve 

mamul durumuna bakacak olursak, Dünya yarım mamul alüminyum ticaretinde, 2015 yılı 

ticaret hacmi sıralamasına göre en yüksek payı yüzde 28 ile yassı mamuller alırken ikinci sırayı 

ise yüzde 16 'lık payı ile çubuk ve profiller, yüzde 15’lik payı alüminyum diğer eşya, yüzde 

11’lik payı alüminyum folyo, yüzde 11’lik payı İnşaat/İnşaat aksamı almaktadır.  

Grafik 36: Dünya Alüminyum Yarı Mamul Ticareti 
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Yukarıdaki şekilde de görüldüğü üzere, Yassı Mamuller yüzde 39, Çubuk/Profil yüzde 

16, Alüminyum diğer eşya yüzde 15, ile ilk üç sırayı almaktadır. 

Yassı Alüminyum 

Alüminyum haddelenmiş yassı mamullerin tüketimi 2017 yılı itibari ile 26,4 milyon 

tona ulaşmıştır. 6,9 milyon tonla alüminyum folyo üretiminde girdi olarak kullanılan foilstock 

en büyük kullanım alanıdır. Ardından 5,6 milyon tonla içecek kutusu imalatında kullanılan 

canstock mamulleri ve 4,4 milyon tonla ulaşım sektörü gelmektedir. 

2014-2017 arasında toplam yassı mamullerin tüketimi yüzde 5 artmıştır. Bütün kullanım 

alanlarında tüketim artmakla beraber, en hızlı artış yüzde 9 ile ulaşım kullanım alanındadır. Bu 

kullanım alanı, raylı taşıma, uçak, gemi, ticari araç gibi alt kullanım alanlarının yanı sıra, en 

hızlı artışın gözlemlendiği binek araçlarını da içermektedir. 

Binek araçlarının gövde ve dış kısımlarında kullanılan levha mamullerinin tüketimi 

hızla artmaktadır. Bunun temel nedeni, AB, ABD, Japonya ve Çin başta olmak üzere bütün 

ülkelerde karbon salınımını ve yakıt tüketimini azaltmaya yönelik kuralların gittikçe 

sıkılaştırılmasıdır. Araç ağırlığının azaltılması salınım ve yakıt tüketimini ciddi oranda 

azaltmaktadır. Araçlarda çelik yerine alüminyum kullanıldığında yüzde 40 oranında ağırlık 

tasarrufu yapılabilmektedir. Örnek olarak, bir araçta 100 kg çelik yerine 60 kg alüminyum 

kullanılıp CO2 salınımı yaklaşık 4g/km azaltılabilmektedir. 

Tablo 32: 7606 GTİP Kullanım Alanı Bazında Dünya Tüketimi (kton) 

Kaynak: CRU Market Outlook, 2017 Q4 

Kullanım Alanı 2014 2015 2016 2017 CAGR 

Ulaşım 3.391 3.795 4.053 4.361 9% 

İnşaat 3.320 3.445 3.621 3.761 4% 

Ambalaj (Canstock hariç) 673 701 720 749 4% 

Canstock 5.078 5.292 5.410 5.592 3% 

Foilstock 6.014 6.181 6.507 6.853 4% 

Elektrik 864 889 921 977 4% 

Dayanıklı Tüketim 1.250 1.291 1.347 1.403 4% 

Makine 1.872 1.910 1.967 2.101 4% 

Diğer 528 525 571 618 5% 

Toplam 22.991 24.029 25.116 26.415 5% 
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Bölge bazında tüketimlerde Çin 9,3 milyon ton ve yüzde 35 payla ilk sırayı almaktadır. 

Diğer önemli pazarlar 5,5 milyon tonla K. Amerika ve 5,3 milyon tonla Avrupa’dır. 

Onuncu Kalkınma Planı döneminde bu önemli pazarlar arasında en hızlı büyüme yıllık 

ortalama yüzde 7 ile Çin’de gözlemlenmiştir. K. Amerika ve Avrupa’da da, bu gelişmiş 

ekonomiler için yüksek sayılabilecek yıllık ortalama yüzde 5 büyüme gerçekleşmiştir. Araç 

gövdelerinde kullanılan levha ürünlerinin etkisi önemlidir. 

Tablo 33: 7606 GTİP- Bölge Bazında Dünya Tüketimi (kton) 

Bölge 2014 2015 2016 2017 CAGR 

Asya 11.740 12.363 13.165 13.944 6% 

Çin 7.590 8.033 8.680 9.317 7% 

Asya (Çin hariç) 4.150 4.330 4.485 4.627 4% 

K. Amerika 4.825 5.098 5.246 5.509 5% 

G. Amerika 925 897 883 907 -1%

B. Avrupa 3.962 4.059 4.136 4.263 2% 

D. Avrupa 910 945 993 1.056 5% 

Afrika 495 534 561 607 7% 

Avustralya 133 133 131 128 -1%

Toplam 22.991 24.029 25.116 26.415 5% 

Kaynak: CRU Market Outlook, 2017 Q4 

Folyo tüketimi 2017 yılında 5,4 milyon tona ulaşmıştır. Dünya folyo tüketimi için 

kullanım alanı bazında veriye ulaşmak mümkün değildir ama kalınlık bazındaki verilerden 

genel söylemler yapmak mümkündür. En yüksek tüketim 100-200 mikron kalınlık grubundadır. 

Bu aralıkta en önemli kullanım alanı, iklimlendirme sistemleri ve diğer ısı eşanjörlerinde 

kullanılan finstock’tur. İkinci büyük kalınlık grubu 9 mikronun altındaki mamullerdir ve bu 

aralıktaki en önemli kullanım alanı ise ince esnek ambalaj ürünleridir. Bu ürünlere örnek olarak 

aseptik içecek kartonlarında ve gıda ambalajlarında kullanılan ince alüminyum folyolar 

verilebilir. 

2014-2017 arasında en hızlı büyümelerin esnek ambalaj ürünleri olan 9 mikronun 

altındaki ürünler ile buruşuk kap ve bazı teknik ürünlerin olduğu 20-100 mikron kalınlıklarda 

olduğu görülmektedir. Bu trendin ardında gelişmekte olan ülkelerde artan şehirleşme ve gelir 

düzeyine paralel olarak ambalajlı gıda ve diğer tüketici ürünlerinin kullanımının artması vardır. 
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Tablo 34: 7607 GTİP– Kalınlık Bazında Dünya Tüketimi (kton) 

Kaynak: CRU Global Foil Report, 2016 

Bölgesel folyo mamullerin tüketiminde Çin 3,4 milyon ton ve yüzde 51 ile yine ilk 

sıradadır. K. Amerika 705 bin ton, Avrupa 853 bin tonla Çin’i takip etmektedirler. 2014-2017 

arasında en hızlı tüketim artışı yüzde 5 ile Çin’de olmuştur. K. Amerika yıllık ortalama yüzde 

2, Avrupa yüzde 0,6 oranında büyümüştür. 

Tablo 35: 7607 GTİP – Bölge Bazında Dünya Tüketimi (kton) 

Kaynak: CRU Global Foil Report, 2016 

2.3.1.1 Üretim 

Tarihsel olarak, haddelenmiş yassı alüminyum üretimi, B. Avrupa ve K. Amerika’nın 

endüstriyel bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Bu bölgelerde üretim devam etmekle beraber, 2000 

yıllarının başlarından itibaren Çin çok hızlı bir büyüme dönemine girmiş ve küresel üretimdeki 

payını yüzde 43’e çıkarmıştır. B. Avrupa ve K. Amerika’nın payları oransal olarak yüzde 18,4 

ve yüzde 17,6’ya düşmüştür. 

(mikron) 2014 2015 2016 2017 CAGR 

0 – 9 (esnek ambalaj) 1.222 1.271 1.337 1.396 5% 

9 – 20 (esnek ambalaj, mutfak folyosu) 587 597 616 630 2% 

20 – 60 (esnek ambalaj, buruşuk kap) 703 754 794 835 6% 

60 -100 (buruşuk kap, teknik uygulamalar) 740 805 852 851 5% 

100 – 200 (finstock ve diğer teknik uygulamalar) 1.650 1.578 1.592 1.637 0% 

Toplam 4.901 5.004 5.190 5.349 3% 

Bölge 2014 2015 2016 2017 CAGR 

Asya 3.027 3.131 3.286 3.416 4% 

Çin 2.373 2.474 2.611 2.727 5% 

Asya (Çin hariç) 653 656 676 690 2% 

K. Amerika 666 659 691 705 2% 

G. Amerika 141 137 129 129 -3%

B. Avrupa 678 677 684 686 0% 

D. Avrupa 159 160 161 167 2% 

Orta Doğu 193 199 199 203 2% 

Afrika 38 41 40 42 4% 

Toplam 4.901 5.004 5.190 5.349 3% 
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Tablo 36: 7606 GTİP - Bölgesel Bazda Dünya Üretimi (kton)  

Bölge 2014 2015 2016 2017 CAGR 

Asya 12.050 12.892 13.743 14.805 7% 

Çin 8.892 9.592 10.392 11.349 8% 

Asya (Çin hariç) 3.158 3.300 3.351 3.456 3% 

K. Amerika 4.448 4.564 4.600 4.651 1% 

G. Amerika 784 783 778 812 1% 

B. Avrupa 4.531 4.606 4.755 4.867 2% 

D. Avrupa 807 849 873 914 4% 

Afrika 370 335 367 366 0% 

Toplam 22.991 24.029 25.116 26.415 5% 

Kaynak: CRU Market Outlook, 2017 Q4 

Bu dönemde Çin’in hızlı ekonomik gelişimine ve endüstriyel üretiminin artışına paralel 

olarak yassı mamullerin tüketimi de hızla artmıştır ancak kapasite artışlarının boyutu, tüketim 

artışının çok üstünde olmuştur. Bunun ana nedeni, Çin devletinin alüminyum sektörünü 

öncelikli alanlardan biri olarak belirlemesi ve her türlü destek ve sübvansiyonlarla teşvik etmesi 

ile yapılan aşırı yatırımlardır. 

Benzer bir durum, folyo üretimi için daha da bariz olarak geçerlidir. 2014-2017 arasında 

üretim tonajının yüzde 18 artması ile 2017’de Çin’in payı yüzde 64’a kadar yükselmiştir. B. 

Avrupa ve K. Amerika’da ise gerileme görülmektedir. 

Tablo 37: 7607 GTİP - Bölgesel Bazda Dünya Üretimi (kton) 

Kaynak: CRU Global Foil Report 2016 

Bölge 2014 2015 2016 2017 CAGR 

Asya 3.330 3.473 3.655 3.811 5% 

   Çin 2.887 3.045 3.249 3.400 6% 

    Asya (Çin hariç) 443 429 406 411 -2%

K. Amerika 454 434 445 445 -1%

G. Amerika 110 105 106 109 0% 

B. Avrupa 629 614 620 625 0% 

D. Avrupa 187 186 183 184 -1%

Orta Doğu 119 137 157 147 7% 

Afrika 10 10 10 10 0% 

Toplam 4.840 4.960 5.176 5.331 3% 
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2.3.1.2 Kapasite Kullanımı 

Çin’deki dengesiz dampingli fiyatlarla ihracat yapılmasına ve bütün bölgelerdeki 

kapasite kullanım oranlarının düşmesine neden olmaktadır. 

Tablo 38: 7606 GTİP- Bölgelere Göre Hadde Kapasiteleri (kton) 

Bölge 2014 2015 2016 2017 CAGR 

Asya 18.178 20.529 21.706 22.478 7% 

Çin 12.770 14.643 15.741 16.295 8% 

Asya (Çin hariç) 5.409 5.887 5.966 6.183 5% 

K. Amerika 6.266 6.441 6.531 6.606 2% 

G. Amerika 1.198 1.223 1.253 1.259 2% 

B. Avrupa 5.550 5.587 5.672 5.759 1% 

D. Avrupa 1.550 1.567 1.640 1.771 5% 

Afrika 536 536 536 536 0% 

Avustralya 205 0 0 0 -100%

Toplam 33.483 35.883 37.338 38.408 5% 

Kaynak: CRU Market Outlook, 2017 Q4 

Tablo 39: 7606 GTİP - Bölgelere Göre Kapasite Kullanım Oranları (%) 

Kaynak: CRU Market Outlook, 2017 Q4 

Bölge 2014 2015 2016 2017 

Asya 64 60 61 63 

Çin 67 63 63 67 

Asya (Çin hariç) 70 69 71 72 

K. Amerika 69 68 67 68 

G. Amerika 63 61 59 62 

B. Avrupa 79 79 80 81 

D. Avrupa 50 52 51 50 

Afrika 67 60 66 66 

Avustralya 71 - - - 

Toplam 69 66 67 69 

Toplam (Çin hariç) 70 69 69 70 
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Tablo 40: 7607 GTİP – Bölgelere Göre Folyo Hadde Kapasiteleri (kton)  

Kaynak: CRU Global Foil Report, 2016 

Tablo 41: 7607 GTİP - Bölgelere Göre Kapasite Kullanım Oranları (%) 

Kaynak: CRU Global Foil Report, 2016 

2.3.1.3 Dünya Ticareti 

2016 yılında ihracat tonajı sıralamasında 1,6 milyon tonla Çin birinci sırada 

gelmektedir. 1,5 milyon tonla Almanya ikinci, ABD 1,099 milyon tonla ikinci sıradadır. 

Türkiye 200 bin tonla onikinci sıradadır. ABD ve Avrupa’daki ihracatın büyük kısmı bölge 

ülkelerine yapılmaktadır ve kısmen çok uluslu üretici şirketlerin tesisleri arasındaki yarı mamul 

transferlerinden oluşmaktadır.  

Bölge 2014 2015 2016 2017 CAGR 

Asya 4.383 4.498 4.700 4.813 3% 

Çin 3.589 3.749 3.947 4.066 4% 

Asya (Çin hariç) 794 749 753 748 -2%

K. Amerika 613 585 548 545 -4%

G. Amerika 165 165 165 166 0% 

B. Avrupa 802 776 771 781 -1%

D. Avrupa 223 229 233 233 1% 

Orta Doğu 165 196 201 183 4% 

Afrika 14 14 14 14 0% 

Toplam 6.364 6.463 6.632 6.738 2% 

Bölge 2014 2015 2016 2017 

Asya 76 77 78 79 

Çin 80 81 82 84 

Asya (Çin hariç) 56 57 54 55 

K. Amerika 74 74 81 82 

G. Amerika 67 63 64 65 

B. Avrupa 78 79 80 80 

D. Avrupa 84 81 79 79 

Orta Doğu 72 70 78 80 

Afrika 71 71 71 71 

Toplam 76 77 78 79 
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Tablo 42: 7606 GTİP - 2016 Yılında Dünyadaki İlk 10 İhracatçı Ülke 

Kaynak: ITC 

İthalatçı ülkeler sıralamasında Almanya 933 bin tonla birinci, ABD 759 bin tonla 

ikinci, İngiltere 621 bin tonla üçüncü sıradadır. 

Tablo 43: 7606 - 2016 Yılında Dünyadaki İlk 10 İthalatçı Ülke 

Kaynak: ITC 

Folyoda 2016 yılında ilk 3 ihracatçı sırasıyla 1,1 milyon ton, 312 bin ton ve 128 bin 

tonla yine Çin, Almanya ve ABD’dir. Türkiye 89 bin tonla beşinci sırada yer almaktadır. 

Sıra İhracatçı Ülke Miktar % 

1 Çin 1.638 18 

2 Almanya 1.537 17 

3 ABD 1.099 12 

4 Fransa 468 5 

5 G. Kore 466 5 

6 İtalya 306 3 

7 İsviçre 289 3 

8 Belçika 280 3 

9 Bahreyn 219 2 

10 Japonya 213 2 

... ... ... 

12 Türkiye 200 2 

Diğer 2.521 27 

Toplam 9.235 100 

Sıra İthalatçı Ülke Miktar % 

1 Almanya 933 11 

2 ABD 759 9 

3 İngiltere 621 7 

4 Kanada 482 6 

5 Meksika 404 5 

6 Fransa 402 5 

7 İtalya 283 3 

8 Çin 246 3 

9 Polonya 239 3 

10 Belçika 238 3 

... ... ... 

20 Türkiye 139 2 

Diğer 3.885 45 

Toplam 8.631 100 
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Tablo 44: 7607 GTİP- 2016 Yılında Dünyadaki İlk 10 İhracatçı Ülke 

Kaynak: ITC 

Folyo ithalat sıralamasında ABD, Almanya ve Hindistan sırasıyla 236 bin ton, 208 bin 

ton ve 142 bin ton ile ilk üç sırada yer almaktadırlar. 

Tablo 45: 7607 - 2016 Yılında Dünyadaki İlk 10 İthalatçı Ülke 

İthalatçı Ülke Miktar % 

1 ABD 236 9 

2 Almanya 208 8 

3 Hindistan 142 5 

4 Fransa 114 4 

5 İngiltere 110 4 

6 Meksika 108 4 

7 İtalya 99 4 

8 Tayland 86 3 

9 Polonya 84 3 

10 Çin 60 2 

... ... ... 

23 Türkiye 39 1 

Diğer 1.339 51 

Toplam 2.625 100 

Kaynak: ITC 

Dünya ihracatında Çin’in artan payının altında yatan temel nedenler, yukarda 

belirtildiği gibi kapasite fazlası olması ve dampingli fiyatlarala haksız rekabet yapmalarıdır. 

Alüminyum Çubuk ve Profiller 

2016 yılı Dünya profil ihracatında ise 1,2 milyon ton ihracat ile Çin en yakın rakibi 

olan Amerika'nın iki mislinden daha fazla ihracat gerçekleştirmiş ve yüzde 23'lük ihracat pazar 

Sıra İhracatçı Ülke Miktar % 

1 Çin 1.081 39 

2 Almanya 312 11 

3 ABD 128 5 

4 İtalya 126 5 

5 Türkiye 89 3 

6 Yunanistan 81 3 

7 Avusturya 66 2 

8 G. Kore 61 2 

9 Fransa 61 2 

10 Japonya 57 2 

Diğer 692 25 

Toplam 2.753 100 
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payı ile ihracat liderliğini perçinlemiştir. Çin'i sırasıyla 564 bin ton ile Amerika ve 530 bin ton 

ile Meksika takip etmektedir. Türkiye ise 155 bin ton ihracat ile toplam Dünya ihracatından 

yüzde 3 pay alarak 8. sırada yer almıştır. Türkiye, son beş yıl içerisinde en yüksek ihracatını 

2014 yılında gerçekleştirmiştir. 2016 yılında ise yerinde sayar bir görüntü sergilemektedir. 

Bununla birlikte Türkiye, Avrupa'nın en büyük 4. ihracatçısı olma özelliğine de sahiptir.  

Tablo 46: Dünya Alüminyum Profil Ticareti 

2016 Yılında dünyada tüm ekstrüzyon mamullerin ihracatı toplamda 17,997,082 USD 

değerinde 5,278,866 ton olarak gerçekleşmiştir. İlk sırada yer alan Çin, toplam ihracatın 

yaklaşık yüzde 23'ünü gerçekleştirmiştir. Ekstrüzyon sektöründe dünya ticaretinin yüzde 3'ünü 

gerçekleştiren Türkiye dünyada 7. sıradadır. 

Grafik 37: Dünya Alüminyum Profil İhracatı 

Kaynak: ITC 
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Grafik 38: Dünya Alüminyum Profil Tesisleri 

Kaynak: EAA,TALSAD, 

Yukarıdaki grafikte Avrupa'da mevcut ekstrüzyon tesislerinin ülkelere göre dağılımı 

gösterilmiştir. Avrupa'da en yüksek tesisi sayısı Türkiye'de bulunurken, ardından 67 adet 

ekstrüzyon tesisi ile İtalya ikinci yerde yer almaktadır. Bu sıralamayı 47 adet ve 37 adet tesis 

sayıları ile İspanya ve Almanya takip etmektedir. Türkiye'deki ekstrüzyon pres saysının 180 

adetten fazla olduğu tahmin edilmektedir. Avrupa genelinde toplamda 1000 adet civarında 

ekstrüzyon presi olduğu tahmin edilmektedir.  

Türkiye her ne kadarda Avrupa'da tesis sayısı olarak birinci yerde olmasına rağmen, 

ekstürzyon mamullerin (7604) ihracatında Avrupa'da 4. sırada yer almaktadır. Avrupa'da ilk 8 

ülkenin ihracat ve ithalat rakamları 2016 yılı için aşağıdaki Tablo 47’de verilmiştir. Almanya 

her ne kadar da ekstrüzyon mamullerini en çok ihraç eden ülke olsa da aslında ithalatçı bir 

ülkedir. Türkiye'nin de ekstrüzyon mamullerinde ihracatını gerçekleştirdiği ilk ülke 

Almanya'dır. Avrupa ülkeleri içinde gelişmiş olan ülkeler genellikle ithalatçı konumundadır. 

Çünkü bir yarı mamul olan ekstrüzyon mamullerini genellikle son ürün haline getirip yüksek 

katma değerli ürünlere çevirmektedirler.  

Ekstrüzyon sektöründe Avrupa'da ithalatçı ve ihracatçı ilk 8 ülkenin 2016 yılındaki 

ihracat ve ithalatı aşağıda verilmektedir. 
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Tablo 47: Dünya Alüminyum Profil Tesisleri (2016 Yılı) 

ÜLKELER 
EKSTRÜZYON TESİSİ 

SAYISI 

7604 İHRACATI 

(x1000ton) 
7604 İTHALATI 

(x1000ton) 

Almanya* 37 262 490 

İspanya 47 238 50 

İtalya 67 200 62 

Türkiye 70 155 11 

Yunanistan 13 99 13 

Polonya 16 86 73 

İngiltere* 11 74 132 

Fransa* 18 66 230 

*Ekstrüzyon ürünlerinde ithalatçı ülkeler.

Kaynak: ITC, TALSAD

Genellikle ilk 12 büyük ekstrüzyon firması dışında geriye kalan firmalarda ekstrüzyon 

pres sayıları 1 veya 2 adet olup genellikle eski teknolojiye sahip küçük preslerlerden 

oluşmaktadır. Türkiye ekstrüzyon sektöründe firmaların yüzde 20'si (12 firma) tüm ekstrüzyon 

ürünleri cirosunun yaklaşık yüzde 75'ini gerçekleştirmektedir.  

Ekstrüzyon sektöründe aktif 70 firma ile toplam ekstrüzyon kapasitesinin 750,000 

ton/yıl üzerinde olduğu  tahmin edilmektedir. Ekstrüzyon firmalarının büyüklüklerinin artması 

ile birlikte kapasite kullanım oranları artmaktadır. Sektörde hala atıl kapasitenin olduğu 

bilinmektedir. Ancak günümüzde hem kapasite artırımı hem de modernizasyon maksatlı yeni 

ekstrüzyon preslerine yatırımların yapıldığı bilinmektedir. Türkiye'de toplamda 180'den fazla 

ekstrüzyon presi olduğu tahmin edilmektedir. Son yıllarda yeni yatırımlar ile ortalama pres 

büyüklükleri artmış ve yeni yatırımlar daha yüksek ölçekli preslere doğru kaymıştır.  

Ayrıca Avrupa'dan farklı olarak Türk ekstrüzyon firmalarının çoğunun kendi ara-işi ve 

hurdalarını ergitmek ve kendi billetlerini dökmek üzere dökümhaneleri, yine katma değeri 

arttırmak üzere tozboya ve eloksal kaplama tesisleri kendi bünyelerinde bulunmaktadır. 

Global Alüminyum Ekstrüzyon Pazarı 

2014 verilerine baktığımızda, 24.7 milyon tonluk global alüminyum ekstrüzyon 

pazarının yüzde 61’lik bölümünü Çin menşeili ürünler oluşturmaktadır. Pazar Çinli üreticiler 

tarafından beslenmektedir. 
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Yerel üretimin yoğunlukta olduğu ülke Çin'de, aynı zamanda 7604 (alüminyum 

çubuklar, barlar ve profiller) ve 7606 (0,2 mm’yi geçen alüminyum plakalar, levhalar ve 

şeritler)  GTIP’li ürünlerde ihracat lideridir. Avrupa ise yüzde 12’lik dilim ile 3. sıradadır. 

Kuzey Amerika pazarında, otomotivdeki talep artışı sonucu toplamda yüzde 5’lik bir talep 

artışı olmuştur.   

Kaynak: HYDRO / CRU, 2014 

Alüminyum ekstrüzyon ürünleri birçok sektöre hizmet verebilmektedir. 2014 yılında 

dünya genelinde yapılan bir araştırmaya göre, nihai mamul için tüketilen alüminyum 

ekstrüzyon mamulleri yüzde 65’lik bir pay ile en çok inşaat sektöründe kullanılmıştır. Bu 

sektörü sırası ile elektrik ve ulaşım sektörleri için kullanılan ekstrüzyon ürünleri takip 

etmektedir. 

Grafik 39: 2014 Yılı Dünya Alüminyum Ekstrüzyon Mamul Tüketimi 

(Toplam Pazar 24,7 milyon ton) 

Kaynak: HYDRO / CRU, 2014 

Grafik 40: 2014 Yılı Dünya Nihai Ürün için Alüminyum Ekstrüzyon Mamul Tüketimi 

(Toplam Pazar 24,7 milyon ton) 
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Grafik 41: Dünya Alüminyum Ekstrüzyon Mamul Tüketimi Pazar Büyümesi 

Kaynak: trademap.org 

Alüminyum profil, bar ve çubuk pazarındaki gelişmeler, ülke bazlı değerlendirmesi 

yapıldığında Slovakya, en hızlı pozitif Pazar büyümesine sahip en küçük Pazar hacmine sahip 

olduğu söylenebilir. En büyük Pazar hacmine sahip Çin’deki Pazar büyümesi ise belli bir 

doygunluğa sahip olmasından da kaynaklı orta seviyelerdedir. Türkiye’nin Pazar büyüklüğü, 

değerlendirilen ülkeler arasında ortalamanın üzeri seviyededir. Pozitif Pazar büyümesi ise 

Slovakya ve Litvanya’dan sonra 3. sırada yer almaktadır. Grafikten de gözlemlenebileceği gibi 

Türkiye, alüminyum pazarında trendsetter ülkelerden biri olduğu söylenebilir. Pakistan ise 

grafiğe göre değerlendirilen ülkeler arasında en küçük pazara ve en büyük negatif büyüme 

oranına sahip ülkedir. Japonya ise Pazar büyüklüğü açısından ortalamanın üzerinde fakat 

negatif Pazar büyümesine sahip ülkeler arasında yer almaktadır. 

Avrupa Alüminyum Ekstrüzyon Pazarı 

EAA’nın verilerine göre Avrupa alüminyum ekstrüzyon pazarına olan talep, 2015 

sonu itibarı ile yüzde 1,5 artış göstererek 2,815 milyon tona ulaşacağı öngörülmektedir. 

(Kaynak: EAA, Ekim 2014) Grafik 41’de, Avrupa pazarındaki hafif yapı malzemesi talebi 

karşılaştırmalı olarak görülmektedir. Global olarak, alüminyum ekstrüzyon talebindeki yüzde 

65 inşaat ve yüzde 13 ulaşım sektörü kırılımı sadece Avrupa veya Kuzey Amerika 

incelendiğinde ciddi bir değişiklik göstererek, ulaşım ve endüstri yönünde artış eğilimi 

göstermektedir.  
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Bu durum, AB, ABD ve Kanada gibi bölgelerdeki CO2 salınımı ve REACH 

standartları gibi hava kirliliğini engelleyici hükümet politikaları ile ilgilidir. Aynı zamanda 

değerlendirmelere göre alüminyum ekstrüzyon ürünlerinin kullanımını gerçekleştiren temel 

sektörler inşaat ve ulaşım olmaya devam edecektir. 

Ulaşım sektörünün alüminyum ekstrüzyon kullanımı 4 ana grupta toplanabilir. 

Bunlar; otomotiv, treyler, raylı taşımacılık ve deniz taşımacılığı olarak sıralanabilir. Ağırlıklı 

talep otomotiv sektöründen gelmektedir. 2012, 2013 ve 2014 yıllarında Almanya’daki araç 

parkı sırasıyla 44.771.221, 44.777.227 ve 44.783.233 değerlerine ulaşmıştır (Kaynak: 

verdict.com). Araç üretimi miktarları ise aynı yıllarda benzer bir büyüme trendi yakalayarak 

sırası ile 5.649.260, 5.718.222 ve 5.907.548 seviyelerine ulaşmıştır. Almanya, en çok araç 

üretimi gerçekleştiren ilk beş ülkeden biridir (Kaynak: oica.net). 

Aşağıdaki grafikten de gözlemlenebileceği gibi ulaşım sektöründeki alüminyum 

kullanım miktarları her geçen yıl artış göstermektedir. Bu artışın en büyük sebebi binek araç 

pazarında alüminyuma duyulan ilginin artmasından kaynaklıdır. 

Grafik 42: Dünyada Binek Araçlarında Alüminyum Ekstrüzyon Mamul Kullanımı 

Alüminyum Döküm Sanayi Global Görünümü 

Dünya metal döküm üretimi 2016 yılında 105 Milyon ton olarak gerçekleşmiş olup 

yüzde 15 ine tekabül eden 16 Milyon tonu alüminyum döküm olarak hesap edilmiştir. Eğilim 

alüminyum ve diğer hafif metallerin payının artmakta olduğu yönündedir. Çin alüminyum 

döküm üretiminde de lider olarak dikkat çekmektedir. Kuzey Amerika Çin’i takip etmektedir. 

http://www.verdict.com/
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En yüksek değerli alüminyum döküm üretimi Almanya’da açık ara fark edilmektedir. 1,250 

milyon ton üretim ile Almanya üretim miktar ve değerinde lider durumdadır. Takiben İtalya 

934 bin ton ile ikinci, Türkiye ise 427 bin ton ile Avrupa’nın üçüncü büyük Alüminyum döküm 

üreticisidir. (2016 yılı CAEF istatistikleri) 

Tüm üretim alanlarında alüminyum komponentlerin payı artmaktadır. Önümüzdeki 

yıllarda gelişmiş endüstrileşmiş ülkelerde fark edilecek büyüme beklenmektedir. Bir çok geniş 

çaplı araştırma Alüminyum döküm pazarının küresel olarak yüzde  5 – 6 (CAGR) oranında 

büyüyeceğini raporlamaktadır. 

Otomotiv ve taşıt sektörlerinde artan talep ve gelişen üretim teknolojileri ile üretilen 

çözümler ana sanayilerin alüminyum metali ve en yüksek değerli üretim metodu olan yüksek 

basınçlı döküm proseslerine artan ilgisi izlenmektedir. Kısa bir geçmişe kadar Ar-Ge çalışması 

olan yüksek basınçlı döküm prosesi ile alüminyumdan üretilen benzin motoru gövdeleri artık 

seri üretim standardı haline gelmiştir. Otomobillerin gövde yapı bileşenleri döküm yöntemleri 

ile üretilip kaynaklı bağlantılarla tamamen alüminyum araç gövdeleri üretilmektedir 

Alüminyum döküm sektörünün yurtiçinde en önemli kullanım alanları şunlardır: 

 Otomotiv ve taşıt sanayi (alaşımlı jant, dişli kutuları, silindir kafaları, raylı sistemler

vagonları)

 Elektrikli aletler ve elektronik sanayi (elektrik motor gövde ve kapakları, buat kutuları,

cep telefonları, TV, video, müzik sistemleri)

 Mobilya sanayi ( masa ve koltuk ayakları)

 Beyaz ve kahverengi eşya (dişli kutuları, kapaklar, kulplar)

2.3.2 Türkiye’de Mevcut Durum ve Onuncu Kalkınma Planı Döneminin 

Değerlendirilmesi 

Türkiye alüminyum sektörünü son 10 yıl içinde ortalama yüzde 10 büyüme göstererek 

Türkiye’nin en hızlı gelişen sektörlerinden biri oldu. Gelişmiş ülkelerdeki yüksek alüminyum 

kullanımı nedeniyle Avrupa ve Kuzey Amerika önümüzdeki dönemde de önemli potansiyel 

ihracat pazarları olarak kalmaya devam edecektir. Ancak gelişen ülkelerde de zaman içinde 

talep artışı olacağı beklenmektedir. Bu sebeple gelişen ülkelerin pazar gelişimleri de yakından 

takibine devam edilmelidir. 
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Alüminyum sanayinde değişik alanlarda faaliyet gösteren; büyük ve orta ölçekli 

2.000’i aşkın firma bulunmaktadır. Bu firmaların toplam istihdamı inşaat ve mimari 

uygulamalar dâhil tahmini 280.000 kişi civarındadır. 

Ülkemizde Alüminyum ekstrüzyon, yassı- mamuller, döküm mamulleri ve iletkenlerin 

geniş çapta üretimi, özel sektör tarafından gerçekleştirilmektedir. Üretim bazında ise 

sektörümüzün önemli bir kısmını ekstrüzyon ve yassı alüminyum mamulleri oluşturmaktadır. 

Toplam pazar büyüklüğünü yaklaşık 1,3 milyon ton olarak ifade etmek mümkündür. 

2016 senesinin birçok zorluğa rağmen Türkiye alüminyum sektörü için iyi geçtiğini 

söylemek mümkündür. Sektörümüzün 2016 senesi ihracat rakamı yaklaşık 2 milyar USD, 

olarak gerçekleşmiştir. 2017 senesi de ihracat rakamı 2.5 milyar USD seviyesine ulaşmıştır. 

Avrupa’da kişi başına tüketim 25-30 kg iken ülkemizde bu değerin 10-15 kg arasında 

olduğu düşünülürse ülkemizde bu sektörün büyüme potansiyelinin yüksek olduğu 

görülmektedir. Bu rakamlar aynı zamanda gelişmiş ülkelerde alüminyum tüketiminin daha 

yüksek olduğunu, dolayısıyla ihracat pazarlarımızda Avrupa ülkelerinin öne çıktığını söylemek 

mümkündür. 

Dünya genelinde ekstrüzyon ve hadde mamulleri başta olmak üzere bütün ürün 

gruplarında büyüme beklenmektedir. 2015 – 2020 seneleri arasında senelik ortalama yüzde 5 

büyüme beklentisi bulunmaktadır. Türkiye’deki büyüme gerekli şartlar sağlanırsa bunun 

üzerinde olabilir. 2017 yılı için sektördeki tüm alanlarda üretim bazında ortalama yüzde 6 lık 

bir büyüme gerçekleşmiştir. Ancak ithalat bazında ortalama yüzde  7’lik bir büyüme yaşanırken 

ihracat yüzdesi daha düşük seviyelerde, yaklaşık yüzde  3,5 bir büyüme göstermiştir. 

2.3.2.1 Üretim 

Boksit –Alümina-Birincil Alüminyum Üretimi 

Türkiye’de işletilen boksit yatakları; Seydişehir/Konya, Kokaksu/Zonguldak, 

Tufanbeyli/Adana, Alanya/Antalya ve Milas/Muğla yöresindedir. Bunlardan başka; 

Yalvaç/Isparta, Akseki/Antalya, Payas/Hatay yörelerinde boksit yatakları bulunmaktadır.    
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Grafik 43: Türkiye Boksit Yatakları Haritası 

Kaynak: MTA 

Türkiye’de ise 45 milyon tonu görünür olmak üzere, toplam 97 milyon ton birincil 

öncelikli boksit rezervi mevcuttur ve bu rezervin 46 milyon tonu işletilebilir durumdadır. 

Görüldüğü gibi Türkiye, dünya boksit rezervinin çok küçük bir bölümüne (yüzde  0,144) 

sahiptir. 

Ülkemiz ise yüzde 95’i Toros kuşağı içinde yer alan 422 milyon tonluk rezerv 

potansiyeline (dünya boksit potansiyelinin yüzde 1’i) sahip olmakla birlikte, bunun 57.3 milyon 

tonu görünür rezerv durumundadır. İşletilebilir boksit potansiyeli ise yüzde 0,2 kadardır. Dünya 

boksit üretimindeki ülke payımız ise yüzde 0,5 düzeyindedir. Boksit yataklarımızın yüzde 88’i 

diasporitik, demirli diasporitik ve lateritik tip boksitlerden oluşmakta ve bunların tümü Toros 

kuşağı içinde yer almaktadır. Türkiye’nin en zengin metalürjik boksit yatakları Seydişehir-

Akseki bölgesi rezervleri olup, işletilebilir rezerv yaklaşık 36 milyon tondur.  

Konya – Seydişehir’de kurulu bulunan ülkemizin tek birincil alüminyum üreticisi olan 

Eti Alüminyum A.Ş. tarihi; Maden Tetkik Arama Enstitüsü tarafından 1962 yılında Seydişehir 

ve Akseki yöresinde, Alüminyum üretimine uygun nitelikte Boksit rezervi tespit etmesi ile 

başlamış olup bu rezervi 1965 yılında ETİBANK’A devretmesi ile süreç başlamıştır. 25 Mart 

1967 tarihinde yapılan Türk-Sovyet ikili anlaşması çerçevesinde, Seydişehir Boksit Cevherini 

işleyecek tesislerin kurulması kararlaştırılmıştır. 
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Eti Alüminyum A.Ş. de alüminyum yarı mamul ve mamul üretiminin 6 ana üretim 

aşaması vardır:  

• Boksit madeni işletmeciliği,

• Boksit cevherinden alümina üretimi (Bayer Prosesi),

• Prebaked anot üretimi,

• Alüminadan elektroliz yolu ile sıvı alüminyum üretimi (Prebaked Yöntemi),

• Sıvı alüminyumun dökümhane de üretim programına göre (alaşımsız külçe,

alaşımlı külçe, billet, T ingot veya yassı ingot) olarak dökülmesi

• Ekstrüzyon ve haddeleme işlemleriyle yarı mamul ve/veya uç mamul üretimi.

Dünyada bu kademelerin tümünün bir arada bulunduğu entegre alüminyum tesis sayısı 

çok azdır. Eti Alüminyum Tesisleri bu tesislerden biridir. 

Eti Alüminyum A.Ş. tesisleri boksit madeninden alümina elde edilmesi ile ilgili olarak 

"Bayer Prosesi" ile, silis modülü (Al2O3/SiO2)  7 – 8 aralığında 500.000 ton/yıl böhmitik boksiti 

işleyebilecek şekilde dizayn edilmiştir. 

Boksit Bayer Prosesi ile işlenir. Bayer Prosesi, yüksek ısı ve basınçta, NaOH (Sud 

Kostik) çözeltisi ile boksitin reaksiyona sokularak boksitteki alüminanın (Al2O3) sıvı faza 

alınması ve buradan Alüminyum Hidroksit (Hidrat) [Al(OH)3] kristali halinde çöktürülüp 

kalsine edilerek alümina elde edilmesi esasına dayanır.  

Elde edilen kalsine alümina sıvı alüminyum üretiminde kullanılmaktadır. İhtiyaç 

fazlası olan Alüminyum Hidroksit ve alüminyum oksit’in iç ve dış piyasada satışının yanı sıra 

özel Alüminyum Hidroksit ve Alüminyum oksit üretimi de yapılmaktadır.  

Cengiz Holding tarafından özelleştirme idaresinden devralınan günden bugüne kadar 

fabrikada gerek kapasite artışına, gerek kalite, verimlilik artışına gerekse de maliyetleri ve 

tüketimleri düşürmeye yönelik birçok yatırım gerçekleştirilmiştir. Alümina üretiminde önemli 

bir girdi olan buharın üretimi için gerekli olan ithal yakıt türlerinden (fuel-oil) yerli kaynaklara 

geçiş yapılmış (linyit) ve sahası eti alüminyuma ait olan 40 yıl daha yeterli olacak kömür 

sahaları satın alınmıştır.  

Şuan ki madenlerimiz göz önüne alındığı zaman mevcut kapasitemiz ile 40 yıl daha 

üretim yapabilmemiz mümkündür. Bunu göz önüne alırsak şuan Dünya’ da uygulanan son 
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teknoloji ile donatılmış olan tesisimizin mevcut ekipmanlarının tekrar yenilenme süresi de bu 

süreçte gelmiş olacaktır. Eti Alüminyum A.Ş.’nin üretim kapasite değerleri; 

Boksit İşleme: 500.000 ton/yıl, Alüminyum Hidroksit ( Nemli ): 340.000 ton/yıl, Kuru 

Alüminyum Hidroksit: 13.600 ton/yıl, Etifine ( Özel Hidrat ): 3.600 ton/yıl, Alüminyum Oksit: 

200.000 ton/yıl, Ham Alüminyum: 80.000 ton/yıl (Prebaked Teknolojisi), Döküm Mamulleri: 

150.243 ton/yıl 

2014 yılında 30.015 ton olan birincil/işlenmemiş alüminyum üretimi yıllık yüzde 26,2 

artışla 2017 yılında 75.523 ton olmuştur. Ancak son beş yılda üretimin ithalatı karşılama 

ortalaması yüzde 5 seviyesindedir. 2014 yılında 38.968 ton olan birincil/işlenmemiş alüminyum 

ihracatı  yüzde 9,2 artış göstermiş ve 2017 yılında 42.536 tona yükselmiştir Aynı dönemde yani 

2014 yılında 1.094.478 ton olan ithalat yıllık  yüzde 3,3 artış göstererek 1.130.645 tona 

yükselmiş, 2016 yılında yaşanan problemler ve bunların 2017’ye etkileri olduğu için 2016 yılı 

ithalatı yüzde 7 düşüşle 1.051.190 ton olmuş, 2017 ithalatı ise yüzde 2,7 artışla 1.079.475 ton 

olmuştur,    Yapılan ihracatın  yüzde 63’ü AB’ye yapılmıştır. 

Tablo 48: Birincil /İşlenmemiş Alüminyum Üretim-İthalat-İhracat-Tüketimi 

İşlenmemiş Alüminyum 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Üretim (Ton)  44.000 32.159 30.015 46.265 78.807 75.523 

İthalat (Ton) 933.532 990.287 1.094.478 1.130.645 1.051.190 1.079.475 

İthalat (x1000$) 2.110.921 2.188.966 2.490.697 2.326.951 1.854.285 2.272.962 

İhracat (Ton) 36.062 30.258 38.968 49.895 31.559 42.536 

İhracat (x1000$) 81.499 67.656 91.993 104.559 58.536 91.104 

Tüketim (Ton) 941.470 992.188 1.085.525 1.127.015 1.098.438 1.112.462 

Kaynak: TÜİK 

İkincil Alüminyum 

İkincil alüminyum, yeni ve/veya eski hurdadan ergitilmek suretiyle ve/veya 

alüminyum cürufunun geri kazanımı ve zenginleştirilmesi ile elde edilen, sıvı alüminyum 

ve/veya alüminyum ingot/külçe/T bar vb. formda olan 2017 yılında 90.000 ton ikincil 

alüminyum üretimi yapılmıştır. Bu rakamın belirlenmesinde firmaların bu çalışma kapsamında 

beyan ettikleri yazılı bilgiler esas alınmıştır. Ancak önceki yıllarda bu rakam için yazılı belge 

olmadığı için ayrıca sektördeki firmalardan bu tür bilgileri tam olarak alınmadığı için 

dergi/broşür/fuar vb. veriler esas alınarak belirlenmiştir. 
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2017 yılı için 90.000 ton ikincil alüminyum üretimini sektördeki geri kazanım yoluyla 

ikincil alüminyum üreten firmaların üretim rakamı olup, buna; yassı mamul, folyo, profil, 

iletken, 76 fasıl altındaki diğer mamulleri üreten firmaların ve 76 fasıl dışındaki döküm 

sektöründe olan firmalardan çıkan, ıskarta, hurda vb. kullanarak firmaların kendi içlerinde geri 

kazanım yaparak elde ettikleri ikincil alüminyum dahil değildir. Bu firmaların üretim 

ıskartasının yaklaşık yüzde 20 olarak kabul edecek olursak, 2017 yılı için yaklaşık 283.000 ton 

seviyesinde ıskarta bundan da 255.000 ton seviyesinde ilave ikincil alüminyumun yarı mamul 

üretmek için üretime yani sisteme girmiş olacaktır. Bütün bunlara göre 2017 yılında 90.000 ton 

geri kazanım tesislerinden elde edilen ikincil alüminyum ile profil, yassı mamul, folyo, iletken 

döküm vb dallarda üretim yapan firmaların kendi tesislerinde geri kazanım yoluyla elde ettikleri 

yaklaşık 250.000 ton ikincil alüminyum dahil yaklaşık 1.465.000 ton hammadde yarı mamul 

üretmek için üretime girmiş olacaktır. 

Tablo 49: İkincil Alüminyum Üretimi 

İkincil Alüminyum 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Üretim (Ton)  221.934 250.000 260.000 132.000 136.500 90.000 

Kaynak: TALSAD 

Hurda/Iskarta 

Ülkemizde; profil, yassı mamul, folyo, iletken döküm vb. dallarda üretim yapan 

firmalardan çıkan ıskarta miktarının ne kadar olduğuna dair kesin bir veri bulunmamakla 

birlikte yukarıda arz edilen hesaplama ile 2017 yılı için 255.000 ton ıskarta/hurda çıkmış 

olacağı, bu sektörlerde üretilen yarı mamullerin mamul haline dönüşümünde/kullanımında da 

55.000 ton ıskarta/hurda çıkabilir. Bunlara ait tam bir veri bulunamadığı gibi, ayrıca yapılardan 

ve/veya diğer kullanılan alüminyumlardan da ne kadar hurda çıktığı ya da toplandığına ait bir 

tam bir veri bulunamamıştır.  

2014 yılında 37.821 ton hurda ithalatı yapılmış iken yıllık yüzde 54,7 artışla 2017 

yılında 83.799 tona yükselmiştir. 2017 yılında yapılan hurda ithalatı için 136,7 milyon $ 

harcanmıştır. 2014 yılında 21.609 ton hurda ihracatı yapılmış,  yıllık yüzde 24,6 artışla 2017 

yılında 23.692 tona yükselmiştir. 2017 yılında yapılan hurda ihracatı için 35,4 milyon $ gelir 

elde edilmiştir. Bu verilere bakıldığında son beş yıl içinde ithal edilen hurdaların ortalama ithal 

fiyatı 1.839$/ton iken, ihraç edilen hurdaların ortalama ihraç fiyatı 1.601 $/ton olduğu 
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görülmektedir.  Aynı şekilde, son dört yıl içinde ithal edilen hurdaların ortalama ithal fiyatı 

1.718 $/ton iken, ithal edilen hurdaların ortalama ithal fiyatı 1.501 $/ton olduğu görülmektedir. 

Tablo 50: Alüminyum Hurda İthalatı ve İhracatı Üretimi 

Alüminyum Hurda vb. (7602-

7603) 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

İthalat Miktarı (Ton) 23.541 24.249 37.821 47.227 49.486 83.779 

İthalat Tutarı (x1000$) 48.827 50.605 74.893 80.434 76.911 136.792 

İthalat Birim Fiyatı($/ton) 2.074 2.087 1.980 1.703 1.554 1.633 

İhracat Miktarı (Ton) 10.514 14.577 21.609 24.691 28.672 23.692 

İhracat Tutarı (x1000$) 19.384 25.637 38.646 37.219 34.792 35.359 

İhracat Birim Fiyatı ($/ton) 1.844 1.759 1.788 1.507 1.213 1.492 

Kaynak: TÜİK 

Alüminyum Mamuller/Yarı Mamuller 

Üretim 

2014 yılında 1.303.535 ton olan alüminyum mamul üretimi yıllık yüzde 4,5 artışla 

2017 yılında 1.415.000 tona ulaşmıştır. 2016 yılında yaşanan problemlerin etkileri 2017 yılına 

yansımış olması nedeniyle son beş yılda ortalama artış yüzde 4,9 olmuştur. 

Tablo 51: Alüminyum Mamul Üretimi 

ÜRETİM (TON) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ekstrüzyon (7604) 320.000 340.000 390.000 385.000 411.000 435.000 

Yassı Mamuller( levha-

rulo)(7606) 
233.020 259.965 272.708 293.708 303.101 298.000 

Folyo (7607) 85.000 88.692 94.827 108.827 108.166 117.000 

İletken (7605-7614) 116.771 118.000 120.000 130.000 130.000 70.000 

Döküm Mamuller 245.000 262.000 286.000 325.000 307.000 380.000 

Diğer 115.000 125.000 140.000 145.000 130.000 115.000 

Toplam 1.114.791 1.193.657 1.303.535 1.387.535 1.389.267 1.415.000 

Kaynak: TÜİK 

2.3.2.2 Genel İthalat ve İhracat 

2014 yılında 252.412 ton olan alüminyum mamul ithalatı yıllık yüzde 6,5 artışla 2017 

yılında 327.104 ton olmuş, bunun için 1,5 milyar $ döviz harcanmıştır.  Son beş yıl ithalat artışı 
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da yüzde 8,9 olarak gerçekleşmiştir.   Aynı dönemde yassı alüminyum ithalatı son beş yılda 

yıllık yüzde 11,2 son dört yılda yüzde 9,7 artış göstermiştir. Folyo ithalatı da son beş yılda yıllık 

yüzde 6,9, son dört yılda yıllık yüzde 6,2 artmıştır. Profil mamuller de son beş yılda yüzde 17,1, 

son dört yılda yüzde 5 artmıştır. Aynı dönemde yassı alüminyum ithalatı dolar bazında son beş 

yılda yüzde 6,7 son dört yılda yüzde 4,5, folyo ithalatı dolar bazında son beş yılda yüzde 4,9 

son dört yılda yüzde 3,4, profil ithalatı ise dolar bazında son beş yılda yüzde 14,0 son dört yılda 

yüzde 2,5 artmıştır. 

Tablo 52: Alüminyum Mamul İthalatı 

İTHALAT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ekstrüzyon (7604)-Ton 7.295 13.008 10.623 11.498 10.544 13.297 

Ekstrüzyon (7604)-(X1000$) 41.534 71.358 55.126 59.857 49.295 64.156 

Yassı mamuller( levha-rulo)(7606) (Ton) 90.161 106.640 109.223 125.975 139.152 152.207 

Yassı mamuller( levha-rulo)(7606) 

(X1000$) 
350.467 409.774 395.538 417.080 419.129 475.494 

Folyo (7607) (Ton) 30.209 33.424 32.302 35.388 39.215 41.977 

Folyo (7607) (X1000$) 141.366 158.823 152.911 154.838 157.942 177.694 

İletken (7605-7614) (Ton) 26.084 36.238 28.305 18.656 25.924 41.640 

İletken (7605-7614) (X1000$) 72.275 93.922 66.773 49.050 59.648 100.374 

İnşaat Aksamı (7610)(Ton) 3.206 4.687 4.058 4.271 4.843 4.708 

İnşaat Aksamı (X1000$) 28.480 42.728 35.405 29.432 36.936 38.352 

Diğer (Ton) 24.393 26.703 25.891 31.000 30.556 28.528 

Diğer (X1000$) 204.101 235.441 244.734 230.082 225.450 215.178 

Döküm (Ton) 34.844 40.720 42.010 42.141 41.499 44.747 

Döküm (X1000$) 319.420 466.625 471.286 430.076 446.883 481.203 

Toplam(Ton) 216.192 261.420 252.412 268.929 291.733 327.104 

Toplam (X1000$) 1.157.643 1.478.671 1.421.773 1.370.415 1.395.283 1.552.451 

Kaynak: TÜİK 

Alüminyum döküm ithalat ve ihracatlarında aşağıdaki GTİP’ler esas alınmıştır: 

830990100000, 840991000011, 840999000011, 841391000000, 848030901011, 

848390209000, 848390209000, 851190000000, 853222000011, 853222000019, 

870870500012, 870870500013, 870870500018, 870899979919 (1/2), 870891990000, 

870893900011, 870894990000, 871690900011, 903290009000, 940600111600, 

940600804000. 
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2014 yılında 790.927 ton olan alüminyum mamul ihracatı son dört yıl yıllık yüzde 3,7 

artışla 2017 yılında 841.792 ton olmuştur. Son beş yıl yılık atış ortalaması da yüzde 4,5 

olmuştur Aynı şekilde 2014 yılında 3,4 milyar $ olan alüminyum mamul ihracatı son dört yıl 

yıllık yüzde 2,3 artışla 2017 yılında 3,5 milyar $ olmuştur.  Son beş yıl yılık atış ortalaması da 

yüzde 4,1 olmuştur. 

Aynı dönemde yassı alüminyum ihracatı son beş yılda yıllık yüzde 2,6 son dört yılda 

yüzde 2,3 artış göstermiştir. Folyo ithalatı da son beş yılda yıllık yüzde 9,6, son dört yılda yıllık 

yüzde 10,6 artmıştır. Profil mamuller de son beş yılda yüzde 3,2, son dört yılda yüzde 4,2 

artmıştır. Aynı dönemde yassı alüminyum ithalatı dolar bazında son beş yılda yüzde 1,7 son 

dört yılda yüzde 1,3, folyo ithalatı dolar bazında son beş yılda yüzde 6,8 son dört yılda yüzde 

6,8, profil ithalatı ise dolar bazında son beş yılda yüzde 2,3 son dört yılda yüzde 2,6 artmıştır. 

Tablo 53: Alüminyum Mamul İhracatı 

İHRACAT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ekstrüzyon (7604)-Ton 149.513 146.690 159.330 154.693 155.330 173.251 

Ekstrüzyon (7604)-(X1000$) 614.523 618.695 656.928 606.011 576.379 674.951 

Yassı Mamuller ( levha-

rulo)(7606) (Ton) 
163.597 170.059 178.207 189.398 200.138 184.607 

Yassı Mamuller (levha-

rulo)(7606) (X1000$) 
486.515 502.836 530.975 504.092 492.699 525.841 

Folyo (7607) (Ton) 61.832 64.568 64.979 79.258 88.752 96.912 

Folyo (7607) (X1000$) 230.133 245.610 241.666 260.337 271.067 317.942 

İletken (7605-7614) (Ton) 34.368 60.797 31.850 56.149 39.319 28.848 

İletken (7605-7614) (X1000$) 159.686 151.861 156.388 135.845 78.315 72.272 

İnşaat Aksamı (7610)(Ton) 38.430 43.291 47.842 44.737 42.111 43.980 

İnşaat Aksamı (X1000$) 235.961 264.991 285.442 233.282 217.176 217.290 

Diğer (Ton) 90.633 72.868 108.261 92.980 84.976 97.436 

Diğer (X1000$) 384.062 460.656 514.437 491.021 499.995 582.791 

Döküm (Ton) 143.344 176.269 200.458 216.480 214.472 216.758 

Döküm (X1000$) 745.198 998.133 1.068.767 1.041.945 1.055.973 1.063.322 

Toplam(Ton) 681.717 734.542 790.927 833.695 825.098 841.792 

Toplam (X1000$) 2.856.078 3.242.782 3.454.603 3.272.533 3.191.604 3.454.409 

Kaynak: TÜİK 
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2.3.2.2.1 AB Ülkeleri İthalat ve İhracat 

AB ülkelerinden, 2014 yılında 6.331 ton işlenmemiş alüminyum ithalatı yapılırken son 

4 yıl yıllık olarak yüzde 47,2 artışla 2017 yılında 16.753 tona yükselmiştir. Buna mukabil 2014 

yılında 27.522 ton olan işlenmemiş alüminyum ihracatı son 4 yılda yıllık yüzde 0,2 azalma ile 

23.412 ton olmuştur.  

AB ülkelerinden, 2014 yılında 8.407 ton alüminyum hurdası ithalatı yapılırken son 4 

yıl yıllık olarak yüzde 62,3 artışla 2017 yılında 33.750 tona yükselmiştir. Buna mukabil 2014 

yılında 11.774 ton olan alüminyum hurdası ihracatı son 4 yılda yıllık yüzde 5,7 azalma ile 9.141 

ton olmuştur.  İthal edilen hurdanın son dört yıllık fiyat ortalaması 2.095 $/ton iken, ihraç edilen 

hurdanın son dört yıllık fiyat ortalaması 1.823 $/ton olmuştur.  Bu husus dikkate alınması 

gereken ve incelemeye değer bir husus olarak ortaya çıkmaktadır. 

AB ülkelerinden, 2014 yılında 144.745 ton alüminyum yarı mamul/mamul ithalatı 

yapılırken son 4 yıl yıllık olarak yüzde 6,1 artışla 2017 yılında 170.304 tona yükselmiş ve bunun 

için 784 milyon $ harcama yapılmıştır. Buna mukabil 2014 yılında 501.639 ton olan alüminyum 

yarı mamul/mamul ihracatı son 4 yılda yıllık yüzde 5,1 artış ile 578.415 ton yükselmiş ve 2,1 

milyar $ döviz girdisi elde edilmiştir. İthal edilen yarı mamul ve mamullerin son dört yıllık fiyat 

ortalaması 4.899 $/ton iken, ihraç edilen yarı mamul ve mamullerin son dört yıllık fiyat 

ortalaması 3.740 $/ton olmuştur.  Bu husus ithal edilen yarı mamul ve mamullerin katma değeri 

daha yüksek ürünler olduğu şeklinde açıklanabilir. 

Alüminyum döküm ithalat ve ihracatlarında bu yayında verilen GTİP’ler esas alınmıştır. 
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Tablo 54: AB’den Alüminyum Hammadde ve Mamul İhracatı 

AB Ülkelerinden İthalat 

GTIP Ürün/Mamul 2013 2014 2015 2016 2017 

7601 İşlenmemiş alüminyum 
Ton 7.159 6.331 12.001 9.840 16.753 

X1000$ 17.828 16.101 25.925 19.640 35.355 

7602 Alüminyum döküntü ve hurdaları 
Ton 3.887 5.520 13.142 16.673 31.451 

X1000$ 6.885 9.573 19.087 21.286 46.167 

7603 Alüminyum tozları ve ince pulları 
Ton 2.569 2.887 2.856 2.253 2.299 

X1000$ 13.889 14.656 13.360 11.894 11.795 

7604 Alüminyumdan çubuklar ve profiller 
Ton 7.490 5.805 6.298 6.770 7.802 

X1000$ 44.710 33.929 36.471 33.912 41.585 

7605 Alüminyum teller 
Ton 4.461 4.362 3.737 3.763 5.148 

X1000$ 14.560 14.008 11.708 10.624 14.613 

7606 
Alüminyum saclar, levhalar, şeritler 

(kalınlığı 0,2 mm. Yi geçenler) 

Ton 72.053 71.250 79.895 81.103 86.203 

X1000$ 255.276 250.406 273.075 258.494 286.952 

7607 
Alüminyumdan yaprak ve şeritler 

(kalınlık <= 0, 2mm) 

Ton 20.250 20.117 23.256 24.160 24.479 

X1000$ 107.303 108.386 111.715 111.440 122.809 

7608 Alüminyumdan ince ve kalın borular 
Ton 2.983 2.572 2.835 2.847 3.471 

X1000$ 24.455 24.519 20.025 19.076 21.761 

7609 
Alüminyum boru bağlantı parçaları 

(rakorlar, dirsekler, manşonlar vb) 

Ton 381 430 418 353 548 

X1000$ 5.726 6.367 5.191 5.306 7.995 

7610 

Alüminyumdan inşaat ve inşaat 

aksamı (köprüler, köprü aksamı, 

kuleler, pilonlar, ayaklar, sütunlar, 

Ton 2.849 1.875 2.619 2.802 2.296 

X1000$ 29.826 22.106 20.478 23.364 24.581 

7611 

Alüminyumdan depo, sarnıç, küvler 

vb kaplar; hacim >300 lt (sıkıştırılmış 

veya sıvılaştırılmış gaz 

Ton 70 156 6 42 139 

X1000$ 859 1.842 125 452 2.180 

7612 

Alüminyumdan depo, fıçı, varil, vb. 

Kaplar; hacmi<=300 lt (sıkıştırılmış 

veya sıvılaştırılmış gaz iç 

Ton 15.648 15.789 27.621 28.134 11.497 

X1000$ 37.863 35.425 31.260 22.779 11.135 

7613 
Sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz 

için alüminyum kaplar 

Ton 91 91 324 165 210 

X1000$ 1.259 1.471 6.457 2.727 4.372 

7614 
Alüminyumdan demetlenmiş teller, 

kablolar, örme halatlar vb. 

Ton 182 22 24 1.642 402 

X1000$ 600 95 100 4.481 1.564 

7615 

Alüminyumdan sofra, mutfak ve ev 

işlerinde kullanılan eşya ile sağlığı 

koruyucu eşya ve bunların aksamı 

Ton 1.404 614 815 1.066 896 

X1000$ 19.839 8.309 7.405 9.523 7.809 

7616 Alüminyumdan diğer eşya 
Ton 3.264 4.128 4.254 4.547 4.577 

X1000$ 34.775 39.660 38.290 44.292 45.512 

ALÜMİNYUM DÖKÜM ve 

AKSAMI 

Ton 21.493 17.264 18.293 18.910 23.065 

X1000$ 277.768 247.402 220.539 237.728 271.040 

GENEL TOPLAM 

ton 144.650 144.650 141.858 179.777 185.995 

X1000$ 614.395 614.395 585.383 614.217 596.564 

Kaynak: TÜİK 
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Tablo 55: AB’ye Alüminyum Hammadde ve Mamul İhracatı 

76 Fasıl AB Ülkelerine İhracat 

GTIP Ürün/Mamul 2013 2014 2015 2016 2017 

7601 İşlenmemiş alüminyum 
ton 31.068 27.522 32.925 19.322 23.412 

X1000$ 66.618 94.337 67.408 40.063 49.941 

7602 
Alüminyum döküntü ve 

hurdaları 

ton 9.283 10.126 11.205 11.656 7.947 

X1000$ 14.791 16.248 16.689 16.300 13.486 

7603 
Alüminyum tozları ve ince 

pulları 

ton 1.183 1.648 1.831 1.822 1.294 

X1000$ 4.322 6.233 6.994 6.240 4.012 

7604 
Alüminyumdan çubuklar ve 

profiller 

ton 73.829 80.024 77.789 78.339 90.159 

X1000$ 318.683 341.269 314.281 299.944 360.370 

7605 Alüminyum teller 
ton 5.898 5.902 22.698 12.401 11.553 

X1000$ 14.821 15.210 51.615 26.008 28.625 

7606 
Alüminyum saclar, levhalar, 

şeritler (kalınlığı 0,2 mm. 

geçenler) 

ton 125.779 133.162 146.705 158.724 142.613 

X1000$ 360.349 384.113 382.080 382.889 400.302 

7607 
Alüminyumdan yaprak ve 

şeritler (kalınlık <= 0, 2mm) 

ton 54.166 54.626 67.626 75.485 77.546 

X1000$ 198.717 194.937 210.028 218.505 247.159 

7608 
Alüminyumdan ince ve kalın 

borular 

ton 6.847 6.826 6.456 5.690 5.203 

X1000$ 23.233 25.416 23.173 21.445 23.489 

7609 
Alüminyum boru bağlantı 

parçaları (rakorlar, dirsekler, 

manşonlar vb) 

ton 459 696 507 560 1.164 

X1000$ 9.221 9.722 5.585 6.050 11.201 

7610 

Alüminyumdan inşaat ve inşaat 

aksamı (köprüler, köprü aksamı, 

kuleler, pilonlar, ayaklar, 

sütunlar, 

ton 13.471 13.857 14.200 14.309 16.402 

X1000$ 87.416 79.091 62.662 65.171 74.693 

7611 

Alüminyumdan depo, sarnıç, 

küvler vb kaplar; hacim >300 lt 

(sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış 

gaz için 

ton 52 65 134 181 158 

X1000$ 648 791 1.077 1.146 932 

7612 

Alüminyumdan depo, fıçı, varil, 

vb. Kaplar; hacmi<=300 lt 

(sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış 

gaz için 

ton 9.098 16.822 35.596 31.568 26.152 

X1000$ 17.878 18.114 21.934 21.793 22.168 

7613 
Sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış 

gaz için alüminyum kaplar 

ton 1.486 1.837 1.349 1.432 1.873 

X1000$ 11.161 14.971 8.869 9.179 12.822 

7614 
Alüminyumdan demetlenmiş 

teller, kablolar, örme halatlar 

ton 8.128 7.688 7.139 8.758 8.163 

X1000$ 21.534 19.239 17.651 20.944 20.686 

7615 
Alüminyumdan sofra, mutfak ve 

ev işlerinde kullanılan eşya ile 

sağlığı koruyucu eşya ve aksamı 

ton 7.528 6.429 7.203 7.648 7.580 

X1000$ 35.295 30.725 31.533 35.300 37.176 

7616 Alüminyumdan diğer eşya 
ton 21.357 23.662 27.032 29.743 30.074 

X1000$ 156.511 174.403 168.692 180.980 198.509 

ALÜMİNYUM DÖKÜM ve 

AKSAMI 

ton 134.356 150.043 163.717 162.637 160.307 

X1000$ 722.067 722.489 773.839 760.309 783.173 

Genel Toplam 
ton 368.146 502.502 539.098 622.763 618.843 

X1000$ 1.330.037 2.052.105 2.132.337 2.155.243 2.103.089 

Kaynak: TÜİK 
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Tablo 56: AB’ye Alüminyum Yarı Mamul ve Mamul İthalatı ve İhracatı 

Birim 2013 2014 2015 2016 2017 

Alüminyum Yarı Mamul/Mamul 

İthalatı 

Ton 152.619 144.475 170.395 176.304 170.733 

X1000$ 854.821 793.926 782.841 784.200 863.908 

$/ton 5.601 5.495 4.594 4.448 5.060 

Alüminyum Yarı Mamul/Mamul 

İhracatı 

Ton 462.454 501.639 578.151 587.475 578.947 

$ 1.977.535 2.030.488 2.073.021 2.049.665 2.221.306 

$/ton 4.276 4.048 3.586 3.489 3.837 

Kaynak: TÜİK 

Tablo 54, 55 ve 56 birlikte değerlendirildiğinde; yapılan yarı mamul ve mamul 

ithalatın yüzde 58,3’ünün AB’den yapıldığı, yapılan ihracatın da yüzde 68,2’sinin AB’ye 

yapıldığı görülmektedir. Bu nedenle AB pazarı çok önem arz eden bir Pazar olma 

özelliğindedir. 

2.3.2.3 Tüketim 

2014 yılında 808.804 ton olan alüminyum mamul tüketimi son dört yıl yıllık yüzde 6,1 

artışla 2017 yılında 954.584 tona yükselmiştir. Son beş yıllık ortalama artış yüzde 6,9 olmuştur. 

Aynı şekilde, 2014 yılında 203.724 ton olan yassı alüminyum tüketimi son dört yılda yıllık 

yüzde 8,5 artışla 2017 yılında 265.600 tona yükselmiş son beş yılda yıllık artış ortalaması yüzde 

10,9 dur.  2014 yılında yaklaşık 62.150 ton olan alüminyum folyo tüketimi son dört yılda yıllık  

yüzde 0,3 azalmayla 2017 yılında 62.065 tona düşmüş, alüminyum profil tüketimi 2014 yılında 

241.293 ton olan iken dört yılda yıllık yüzde 7,9 artışla 275.046 tona yükselmiştir. 

Tablo 57: Alüminyum Mamul Tüketimi 

TÜKETİM (TON) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ekstrüzyon (7604) 177.782 206.318 241.293 241.805 266.214 275.046 

Yassı Mamuller (levha-rulo)(7606) 159.584 196.546 203.724 230.285 242.115 265.600 

Folyo (7607) 53.377 57.548 62.150 64.957 58.629 62.065 

İletken (7605-7614) 108.487 93.441 116.455 92.507 116.605 82.792 

Diğer 48.760 78.835 57.630 83.020 75.580 61.092 

Döküm 136.500 126.451 127.552 150.661 134.027 207.989 

Toplam 684.490 759.139 808.804 863.235 893.170 954.584 

Kaynak: TÜİK 

Türkiye'deki kişi başı alüminyum mamul tüketimi 2012 yılında 9,4 kg iken bu rakam 

2014 yılına kadar artarak 10,4 kg'ı bulmuş 2016 yılında ise ülke ekonomisinde yaşanan 

olumsuzluklar sebebine rağmen 2017 yılında 12,3 kg seviyesine ulaşmıştır.  Kişi başı 
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alüminyum tüketiminde bir diğer gösterge olan kişi başı birincil alüminyum tüketiminde ise 

2014 yılında 13,4 kg iken 2017 yılında 13,7 kg seviyesine ulaşmıştır Aynı şekilde kişi başı 

alüminyum mamul üretimi de 2014’te 16,7 kg iken 2017’de 17,5 kg olmuştur.  

Değerlendirmemizin sonunda 2016 yılında yaşanan ekonomik, siyasi olumsuz 

koşulların Türkiye alüminyum sanayisinde yarattığı olumsuz neticelere yer vereceğiz. 2016 

yılında ülke ekonomisi Suriye savaşı, terör olayları ve darbe girişiminin yarattığı 

olumsuzluklardan ciddi şekilde sarsılmış, alüminyum sektörü de bu olumsuz sonuçlardan 

önemli ölçüde etkilenmiştir. 

Türkiye, sürdürülebilir bir şekilde alüminyum sektöründe büyümeyi devamlı 

kılabileceğini, sahip olduğu potansiyeli sergilemiş olduğu performansı ile göstermiştir. 

Alüminyum sektörünün sürdürülebilir bir şekilde tekrar büyüme trendine girmesi sanayi 

performansının yanı sıra siyasi - politik unsurlara da bağlıdır. Özelikle ana tedarikçimiz 

konumundaki Rusya ve en büyük müşterimiz konumundaki Almanya ile politik-siyasi 

gerilimlerin devam etme durumu önümüzdeki dönemde Türkiye'nin alüminyum sektöründe 

önündeki en büyük soru işaretleri arasında yer almaktadır. Ayrıca ABD’de “Section 232” ulusal 

güvenlik soruşturması kapsamında alüminyum ürünlerimize yüzde 10 vergi getirilerek önemli 

potansiyele sahip bu pazarda ihracatımız önündeki engeller arttırılmıştır. ABD nezdinde 

Türkiye’ye istisna tanınması için girişimde bulunulmalıdır. Aynı şekilde, AB’nin (Section 232 

önlemlerinin yaratacağı ticaret kaymalarına karşı) yürürlüğe koymayı planladığı Koruma 

Önlemleri’nin kapsamında Türkiye’nin çıkarılması için AB nezdinde gerekli girişimler 

yapılması önem arz etmektedir. 

Yassı Mamuller  

2014-2017 üretim, ihracat, ithalat, tüketim 

2014-2017 dönemi, Türkiye haddelenmiş yassı alüminyum sektörü için üretim ve 

ihracat açısından genelde başarı ile kapanmıştır. Levha üretimi, 2014 yılında 272.708 ton iken 

yıllık ortalama yüzde 3,9 artışla 2017 yılında 298.000 tona ulaşmıştır. İthalat yüzde 9,7 artışla 

2017 yılında 152.207 ton, ihracat yüzde 2,3 artışla 184.607 ton olmuştur. Tüketim de,  2014 

yılında 203.724 ton iken yıllık ortalama yüzde 8,5 artışla 2017 yılında 265.600 ton olmuştur.  

Folyo üretimi, 2014 yılında 94.827 ton iken yıllık ortalama yüzde 7,2 artışla 2017 yılında 

117.000 tona ulaşmıştır. İthalat yüzde 6,2 artışla 2017 yılında 41.977 ton, ihracat yüzde 10,6 
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artışla 96.912 ton olmuştur. Tüketim de,  2014 yılında 62.150 ton iken yıllık ortalama yüzde 

2,4 artışla 2017 yılında 62.065 ton olmuştur. 

Tablo 58: Yassı Alüminyum Mamul Üretim-İthalat-İhracat-Tüketimi 

YASSI ve FOLYO (TON) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Üretim 318.020 348.657 367.535 402.535 411.267 415.000 

İthalat 120.370 140.064 141.525 161.363 178.367 194.184 

İhracat 225.429 234.627 243.186 268.656 288.890 281.519 

Tüketim 212.961 254.094 265.874 295.242 300.744 327.665 

Kaynak: TÜİK, TALSAD 

Profil Mamuller  

2014-2017 üretim, ihracat, ithalat, tüketim 

2014-2017 Onuncu Kalkınma Planı dönemi, Türkiye ekstrüzyon (profil) alüminyum 

sektörü için üretim ve ihracat açısından genelde başarı ile kapanmıştır. Profil üretimi, 2014 

yılında 340.000 ton iken yıllık ortalama yüzde 6,5 artışla 2017 yılında 435.000 tona ulaşmıştır.  

İthalat yüzde 4,2 artışla 2017 yılında 13.297 ton, ihracat yüzde 4,2 artışla 173.251 ton olmuştur. 

Tüketim de,  2014 yılında 241.293 ton iken yıllık ortalama yüzde 7,9 artışla 2017 yılında 

275.046 ton olmuştur.  

Tablo 59: Profil Alüminyum Mamul Üretim-İthalat-İhracat-Tüketimi 

PROFİL (TON) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Üretim 320.000 340.000 390.000 385.000 411.000 435.000 

İthalat 7.295 13.008 10.623 11.498 10.544 13.297 

İhracat 149.513 146.690 159.330 154.693 155.330 173.251 

Tüketim 177.782 206.318 241.293 241.805 266.214 275.046 

Kaynak: TÜİK, TALSAD 

Döküm Mamuller  

2014-2017 üretim, ihracat, ithalat, tüketim 

2014-2017 Onuncu Kalkınma Planı dönemi, Türkiye döküm alüminyum sektörü için 

üretim ve ihracat açısından genelde başarı ile kapanmıştır.  Alüminyum döküm üretimi, 2014 

yılında 286.000 ton iken yıllık ortalama yüzde 10,1 artışla 2017 yılında 380.000 tona ulaşmıştır.  

İthalat yüzde 3,1 artışla 2017 yılında 44.747 ton, ihracat yüzde 9,2 artışla 216.758 ton olmuştur. 
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Tüketim de,  2014 yılında 127.552 ton iken yıllık ortalama yüzde 14,8 artışla 2017 yılında 

207.989 ton olmuştur.  

Tablo 60: Döküm Alüminyum Mamul Üretim-İthalat-İhracat-Tüketimi 

DÖKÜM (TON) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Üretim 245.000 262.000 286.000 325.000 307.000 380.000 

İthalat 34.844 40.720 42.010 42.141 41.499 44.747 

İhracat 143.344 176.269 200.458 216.480 214.472 216.758 

Tüketim 136.500 126.451 127.552 150.661 134.027 207.989 

Kaynak: TÜİK, TÜDÖKSAN 

2.3.2.4 Uluslararası Mukayeseli Olarak Türkiye İçin Temel Göstergeler 

Yassı Mamuller 

Yassı üretim tesislerimiz, teknoloji, dünyadaki yerimiz. 

Tablo 61: Türkiye Üretim Tesisleri (2017) 

Araştırma şirketlerinin verilerine göre Türkiye üretim kapasitesi olarak 2017 yılında 

onuncu sıradadır. Bunun 2022 yılı itibari ile sekizinci sıraya yükseleceği öngörülmektedir. 

Aşağıda belirtilen DC dökümhane ve sıcak hadde yatırımı yapıldığı durumda kapasite artışı 

daha da hızlı olacaktır. 

Yer Tesis 

Tuzla Assan Alüminyum 

Dilovası Assan Alüminyum 

İzmit Trakya Döküm 

Konya AK Alüminyum AŞ 

Bursa PMS Alüminyum 

Çorlu Teknik Alüminyum 

Kütahya VIG Metal 

Arslanbey Almesan 

Akyazı Asaş Alüminyum 

Kazan Panda Alüminyum 

İstanbul Korumaz Kardeşler 
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Tablo 62: Ülkelere Göre Kapasite Sıralaması (Kton) ve Üretim Kapasiteleri (2017) 

Kaynak: CRU Market Outlook, 2017 Q4 

Üretim Teknolojisi 

Haddelenmiş yassı alüminyum üretimi için dünyada iki ana teknoloji kullanılmaktadır. 

Bunlardan daha eski ve daha çok kullanılan teknolojide “direct chill” (DC) yöntemi ile 500-

600mm kalınlığında büyük kütükler dökülmekte ve bunlar 4-6mm kalınlığa kadar sıcak 

haddelenmektedir. Alternatif üretim teknolojisinde sürekli döküm ile direkt 4-6mm rulo 

üretilmektedir. (Üretim sürecinin devamı her iki teknolojide ortak olarak soğuk haddeleme, ısıl 

işlemler ve boyutlandırma işlemleridir.)  

Ülkemizdeki bütün haddelenmiş yassı mamul tesisleri, sürekli döküm teknolojisi 

kullanmaktadır. Bu teknolojinin yatırım ve işletme maliyetleri açısından avantajları olmakla 

beraber, ürün portföyü açısından dezavantajları vardır. Havacılık, savunma, gemi inşaatı, içecek 

kutusu, araç gövdesi gibi birçok stratejik, katma değerli veya hızlı büyüyerek kullanım alanları 

için talep edilen ürünleri üretmek mümkün değildir. Dolayısı ile hem üretemediğimiz ürünleri 

ithal etmemiz gerekmekte, hem de ihracat potansiyelimiz miktar ve katma değer olarak 

sınırlanmaktadır. 

Ülkemizin stratejik ihtiyaçlarını karşılamamız, ithalat ikamesi yapmamız ve 

ihracatımızı miktar ve değer olarak arttırabilmemiz için, DC dökümhane ve sıcak hadde tesisi 

içeren yatırım projelerinin desteklenmesi gerekmektedir. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Kap. Sıra Kap. Sıra Kap. Sıra Kap. Sıra Kap. Sıra Kap. Sıra 

Çin 16265 1 17354 1 18506 1 19499 1 20023 1 20074 1 

ABD 6314 2 6429 2 6710 2 6880 2 6944 2 7008 2 

Almanya 2158 3 2158 3 2158 3 2158 3 2158 3 2158 3 

Japonya 1597 4 1591 4 1595 4 1599 4 1603 4 1607 4 

G. Kore 1208 5 1261 5 1264 5 1267 5 1271 5 1274 5 

Rusya 1199 6 1201 6 1201 6 1201 6 1201 6 1201 6 

Brezilya 980 7 1030 7 1030 7 1030 7 1030 7 1030 7 

İtalya 784 8 784 9 784 9 784 9 784 9 784 9 

Hindistan 753 9 755 10 756 10 758 10 759 10 761 10 

Türkiye 738 10 815 8 877 8 879 8 881 8 883 8 
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Hammadde Tedariği 

Çeşitli nedenlerle birincil/işlenmemiş ve ikincil alüminyum üretiminin ülkemizin 

ihtiyaçlarının çok altında olması ve ithalat bağımlı olmamız, yarı mamul üreticilerinin tedarik 

süreçlerini zorlaştırmakta, maliyet ve riskleri arttırmaktadır. 

Marka Gücümüz 

Yoğun ihracat yaptığımız Batı Avrupa pazarlarında marka bilinirliğimiz yüksek 

olmakla beraber, yüksek mamul kalitesi ve hizmet seviyesi ile imajımızın korunmasına ve 

geliştirilmesine önem verilmesi gerekmektedir. Aksi halde, Çinli üreticiler ile aynı alt 

segmentte konumlandırılıp fiyat rekabeti yapmaya zorlanabiliriz. 

Dünya ticaretindeki yerimiz, ihracat pazarlarımız, ithalat yaptığımız top 10 ülke; 

Levha mamullerinde ilk üç pazarımız 34 bin tonla Almanya, 23 bin tonla İngiltere ve 22 bin 

tonla İsviçre’dir ve ilk ondaki diğer ülkeler de, Avrupa ülkeleri ile ABD’dir. 

Tablo 63: Türkiye’nin 2017 Levha İhracatları (Kton) 

Ülke Miktar 

Almanya 33.594 

İngiltere 22.554 

İsviçre 21.513 

İspanya 12.832 

İtalya 12.273 

Avusturya 11.067 

Fransa 10.368 

Polonya 9.440 

Slovakya 5.741 

ABD 5.387 

Diğer 39.837 

Toplam 184.607 

Kaynak: TÜİK 

Folyo mamullerinde Polonya, İtalya ve İngiltere 14 bin ton, 12 bin ton ve 9 bin ton ile 

ilk üç ihracat pazarımızdır. Diğer Avrupa ülkeleri ve ABD ilk onu tamamlamaktadır. 
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Tablo 64: Türkiye’nin 2017 Folyo İhracat Yaptığı Ülkeler (Kton) 

Ülke Miktar 

Polonya 14.080 

İtalya 12.186 

İngiltere 9.383 

Almanya 9.250 

Fransa 8.891 

Hollanda 6.595 

ABD 5.729 

İspanya 4.662 

Danimarka 2.708 

Çek Cumhuriyeti 2.023 

Diğer 21.403 

Toplam 96.912 

 Kaynak: TÜİK 

Haddelenmiş yassı ithalatımızın ciddi bir kısmının gelişmiş ülkelerden yapılan 

(canstock ve yüksek alışımlı ürünler gibi) sıcak hadde mamullerinden oluştuğu, geri kalanının 

ise düşük fiyatlarla rekabet yapan ülkelerden olduğunu söyleyebiliriz. 

Tablo 65: Türkiye’nin 2017 Levha İthalatları (Kton) 

Ülke          Miktar 

Almanya 48.223 

Çin 38.061 

Azerbaycan 12.587 

Yunanistan 12.214 

İtalya 9.313 

Romanya 6.380 

ABD 3.165 

Fransa 2.879 

Norveç 2.682 

Avusturya 2.320 

Diğer 14.385 

Toplam 152.207 

 Kaynak: TÜİK 
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Folyo mamullerinde de benzer şekilde (mesnetsiz folyo mamullerde anti damping 

önlemleri uygulanmasına rağmen) Çin ilk sırada yer almaktadır. Almanya ve diğer Avrupa 

ülkelerinde yapılan ithalat ağırlık olarak daha nitelikli ürünlerden oluşmaktadır.  

Tablo 66: Türkiye’nin 2017 Folyo İthalatları (Kton) 

Ülke     Miktar 

Çin 9.269 

Almanya 6.966 

Yunanistan 5.110 

Güney Kore 4.199 

İtalya 3.773 

Lüksemburg 2.542 

Hollanda 2.088 

ABD 1.586 

Avusturya 917 

Fransa 818 

Diğer 4.710 

Toplam 41.977 

 Kaynak: TÜİK 

2.3.2.5 Profil Sektörü 

Ekstrüzyon sektöründe aktif 70 firma ile toplam ekstrüzyon kapasitesinin 750,000 

ton/yıl üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Ekstrüzyon firmalarının büyüklüklerinin artması 

ile birlikte kapasite kullanım oranları artmaktadır. Sektörde hala atıl kapasitenin olduğu 

bilinmektedir. Ancak günümüzde hem kapasite artırımı hem de modernizasyon maksatlı yeni 

ekstrüzyon preslerine yatırımların yapıldığı bilinmektedir. Türkiye'de toplamda 180'den fazla 

ekstrüzyon presi olduğu tahmin edilmektedir. Son yıllarda yeni yatırımlar ile ortalama pres 

büyüklükleri artmış ve yeni yatırımlar daha yüksek ölçekli preslere doğru kaymaktadır. 
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Tablo 67: Türkiye Alüminyum Profil Firmaları 

Sıra 

NO 

Firma Adı Sıra 

NO 

Firma Adı 

1 AKPA ALÜMİNYUM 36 GENSA ALÜMİNYUM 

2 ALCAS ALÜMİNYUM 37 GÖNENÇ 

3 ALKAR ALÜMİNYUM 38 GÜN'AY ALÜMİNYUM 

4 ALKOM ALÜMİNYUM 39 HAS ALÜMİNYUM 

5 ALKOR ALÜMİNYUM 40 HİLAL ALÜMİNYUM (UZMAKSAN) 

6 ALMETAL ALÜMİNYUM 41 JUTESAN ALÜMİNYUM 

7 ALMİN ALÜMİNYUM 42 KARA ALÜMİNYUM 

8 ALPROF ALÜMİNYUM 43 KRK ALÜMİNYUM 

9 ALPSAN ALÜMİNYUM 44 KURTOĞLU ALÜMİNYUM 

10 ALTAŞ ALÜMİNYUM 45 MERTCAN METAL 

11 ALTINEL ALÜMİNYUM 46 MES MAKİNA 

12 ALTİM ALÜMİNYUM 47 MESAN ALÜMİNYUM 

13 ARSLAN ALÜMİNYUM 48 MOR ALÜMİNYUM 

14 ASAŞ ALÜMİNYUM 49 NALBANTOĞLU 

15 ASET ALÜMİNYUM 50 OKYANUS ALÜMİNYUM 

16 
ASLANLAR ALÜMİNYUM / 

METAL 
51 ORTADOĞU ALÜMİNYUM 

17 ASTAŞ ALÜMİNYUM 52 OSKO 

18 BARANSAN ALÜMİNYUM 53 ÖZEN ALÜMİNYUM 

19 BEY METAL 54 ÖZEREN ALÜMİNYUM 

20 BOR ALÜMİNYUM 55 PMS ALÜMİNYUM 

21 BURAK ALÜMİNYUM 56 RASYONEL ALÜMİNYUM 

22 CANSAN ALÜMİNYUM 57 REEL ALÜMİNYUM 

23 ÇELİKLER ALÜMİNYUM 58 SARAY ALÜMİNYUM 

24 ÇUHADAROĞLU 59 SATIRLAR ALÜMİNYUM 

25 DEMİRTAŞ METAL 60 SEBAT ALÜMİNYUM 

26 DEMSAŞ ALÜMİNYUM 61 SİSTEM ALÜMİNYUM 

27 
DERYA GÜNEŞ 

KOLLEKTÖRLERİ A.Ş. 
62 

SZ MÜHENDİSLİK (SACİT 

ZORLU)/TEMA ALÜMİNYUM 

28 DOĞUŞ ALÜMİNYUM 63 TUNA ALÜMİNYUM 

29 
EMRE ALÜMİNYUM - 

TEKNİKAL ALÜMİNYUM 
64 TURKAL ALÜMİNYUM 

30 ERDOĞANLAR ALÜMİNYUM 65 ULUSAN ALÜMİNYUM 

31 ETAL ALÜMİNYUM 66 ULUSLU ALÜMİNYUM 

32 FABAL ALÜMİNYUM SAN. 67 UZUNER ALÜMİNYUM 

33 FEN METAL ALÜMİNYUM 68 YAVUZLAR ALÜMİNYUM 

34 FORMAL ALÜMİNYUM 69 YUMAK ALÜMİNYUM 

35 GENCER ALÜMİNYUM 70 ZAHİT ALÜMİNYUM SANAYİ 

Kaynak: TALSAD 
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2.3.2.6   Döküm Sektörü 

Döküm üretim yöntemi metalik malzemelerin eritildikten sonra istenen mekanik 

özelliklere getirilmek amacıyla uygun katkılar ile alaşımlandırılarak müşterinin istediği 

geometrik şekillerde kum, metal veya seramik kalıplar içine dökülmesi olarak 

özetlenebilir. Döküm üretim yöntemi metallere şekil vermekte kullanılan en eski üretim 

tekniğidir. 

Döküm tekniği ile üretim yapan Dökümhaneler genellikle müşterilerinin talepleri 

doğrultusunda üretim sipariş üzerine üretim yapmaktadırlar. Bununla beraber bazı 

dökümhaneler ise bağlı oldukları üretim tesisinin ihtiyacı olan malzemeleri üretmekte olup 

dışarıya döküm satışı yapmazlar. Buna örnek olarak kilit ve fermuar üreticilerinin zamak 

dökümhaneleri, elektrik motoru üreticilerinin alüminyum dökümhaneleri mevcuttur. 

Bazı tesisler ise döküm tekniği ile ürettiklerini son işlemlerden geçirdikten sonra 

bitmiş ürün olarak son kullanıcıya ulaştırmaktadırlar. Bunlara örnek alaşımlı otomobil jantları 

kapı kolları gibi ürünler gösterilebilir. 

Alüminyum Döküm Üretim Yöntemi” ISIC Rev.3 Code 2732 ile 

sınıflandırılmaktadır. Döküm üretim yöntemi sanayi üretiminin temel unsurlarından olduğu 

için bu teknik ile üretim yapan kuruluşları ikiye ayırabiliriz. Bunlardan birinci bölüm tamamen 

müşterisinin siparişlerine göre ve talepler doğrultusunda döküm ürünleri üreten kuruluşlar, 

diğerleri ise bitmiş ürünlerinde kullandıkları malzemeler için döküm yöntemi ile üretim 

yapanlardır. Dünyada da sistem benzer şekildedir. Bazı dökümhaneler de döküm tekniği ile 

ürettikleri ürünleri mekanik, kimyasal işlemler ile tamamlayarak ana sanayinin isteği 

doğrultusunda üretim yaparak bitmiş ürünlerine katma değer yaratmaktadırlar. 

Bununla beraber üretim teknikleri birbirine yakın olduğundan bazı Alüminyum 

döküm kuruluşları aynı zamanda Zamakdan da üretim yapmaktadırlar. 

Dökümhaneler, satın aldıkları külçe ve hurdayı ergiterek kum, kokil ve basınçlı 

döküm yöntemleriyle şekillendirir. Bunun sonucunda da otomotiv, elektrik, ev eşyaları, beyaz 

eşya, bilgisayar, vs. gibi ürünlerde kullanılan çeşitli şekil ve kompozisyonlarda yarı ve nihai 

ürünler üretilir. 

Alüminyum alaşımlarının döküm yöntemleri ile değişik sektörlere yarı mamul veya 

işlenmiş ürün olarak arz edildiği Alüminyum Döküm Sanayi Sektörü 2017 yılında da istikrarlı 
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büyümesini devam ettirmiştir. Döküm proseslerine göre Yüksek Basınçlı, Alçak Basınçlı, 

Gravite ve Hassas döküm ile Kum Döküm tekniklerine göre üretimleri değerlendirilmektedir. 

Tablo 68: Türkiye Alüminyum Döküm Tesisleri Üretim Miktarı 

ALUMİNYUM DÖKÜM ÜRETİMİ (ton) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

YBD 75.000 92.000 97.000 110.000 125.000 134.000 145.000 160.000 

Kum / Kokil 13.000 13.000 14.000 15.000 18.750 23.750 19.000 33.000 

Alçak Basın 4.000 4.000 4.500 5.000 5.500 6.400 6.000 6.000 

Jant 90.000 93.000 120.000 140.000 153.000 160.000 180.000 180.000 

Hassas 450 500 500 500 750 850 1.000 1.000 

Toplam 182.450 202.500 236.000 270.500 296.250 325.000 351.000 380.000 

Kaynak: TÜDOKSAN 

Türkiye Döküm Sanayiciler Derneğinin yaptığı değerlendirmeye göre Aluminyum 

Alaşımları, Çinko Alaşımları (Zamak) ve Magnezyum alaşımlarını kapsayan 24.53 NACE 

kapsamında üretim miktarları aşağıdadır. 

Tablo 69: Türkiye Alüminyum Döküm Tesisleri Üretim Miktarı 

Nace 24.53 2014 2015 2016 2017 

Hafif Metal Döküm (Ton) 331.000 360.000 405.000 415.000 

Kaynak: TÜDOKSAN 

Yüksek Basınçlı Alüminyum Alaşımları Dökümü; 

Sektörde. 200’ün üzerinde irili ufaklı işletme bu alanda çok değişik endüstri alanlarına 

çıktı vermektedirler. Talepte artışın izlendiği ve beklendiği alan Otomotiv ve Taşıt üretim 

sektörleridir. Bunlara ilave olarak beyaz eşya, küçük ev eşyaları, mutfak eşyaları, mobilya 

dekorasyon, elektrik motorları, bina inşaat uygulamaları ile savunma sanayiinde taleplerin artışı 

izlenmektedir. 

Son 10 yıl içinde kapasite artışları, modernizasyon ve yeni tesis yatırımları ile üretim 

kapasitesi artış göstermiştir. Bu alanda kapasite kullanım oranları 2010 yılından beri yüzde 90 

civarında gerçekleşmektedir.  

YBD Tesisleri döküm üretimine ilave olarak katma değer artırıcı işleme ve montaj 

yatırımları ile ciro ve karlıkları artmakla beraber müşterilerin termin, kalite ve tedarik 



163 

güvenirliği beklentilerine olumlu katkıları olmaktadır. Sektörde ürün çeşitliliği arttıkça ileri 

teknoloji yatırımları gözlenmektedir. Talep artmakla beraber konjonktürün yarattığı pazar 

daralması nedeniyle AB ülkelerindeki dökümhaneler ile çok sıkı rekabet yaşanmaktadır.  

200 civarında işletmenin faaliyet gösterdiği alanda 2016 yılında 200.000 ton kapasite 

ve 145.000 ton üretim hesaplanmış olup, 2017 yılında üretimin 160.000 tona yaklaştığı 

gözlenmektedir. Yeni yatırımlar ve tevsii yatırımları ile 2020 yılı için kurulu kapasitenin 

220.000 tonu geçeceği beklenmelidir. Yeni tesis yatırımları için yatırım ortamında pozitif 

görünüm beklenmektedir. 

Alçak Basınçlı Alüminyum Alaşımları Dökümü; 

Bu prosesin en önemli üretim alanı otomobil jantlarının üretimidir. Ege bölgesinde 

yoğunlaşmakla beraber yaklaşık 18 milyon jant üretimi kapasitesine ulaşılmıştır. 2015 yılında 

kurulu kapasite 16 milyon hesaplanmıştır. 2017 yılında toplam Alaşımlı Jant üretimi 16.6 

milyon adet olarak gerçekleşmiştir. Tonaj olarak hesap edildiğinde 180.000 ton alüminyum Jant 

üretiminde değerlendirilmiştir. 

Binek araç üretiminde gelecek trendleri hafifleştirme ve elektrikli motor kullanımları 

yönünde olduğundan Jant üretiminde büyümenin son on yılda gerçekleşen kadar olmayacağı 

beklenmelidir. 

9 Firma bu alanda üretim yapmakta olup 2 tanesinde yabancı sermaye ortaklığı 

bulunmaktadır. 

Kum ve Kokil Kalıba Döküm; 

Klasik döküm teknolojisi olarak değerlendirilen bu üretim alanında daha düşük seride 

kalıplar, şehir mobilyaları, motor ve makina parçaları, ısıtma soğutma ve tesisat elemanları, 

genel makina sanayi ürünleri, dekoratif ürünler gibi üretimler yapılmaktadır. Endüstrinin 

beklentilerine göre bu alanda teknolojiler ve üretim alışkanlıkları değişmektedir. En çarpıcı 

örnek konut ısıtma sistemlerinde uzun yıllar demir döküm ısıtma kazanları kullanılmakta iken 

son 5 yıldır alüminyum döküm dilimli kazanlara talep artmış ve bu alanda üretim artış 

göstermiştir. Bir başka büyüyen alan otomobil motorlarıdır. Demir dökümden üretilen motor 

gövde ve silindir kafaları alüminyum döküme doğru dönmektedir. Savunma sanayimizde 

yerlileştirme taleplerinde artış izlenmektedir. Ticari araçlar ve endüstriyel motorların 

komponentleri yedek parça pazarında ciddi talep yaratmaktadır. 
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Kum, Kokil ve Gravite metotları ile alüminyum döküm üretiminin 2017 yılında 40.000 

ton gerçekleştiği hesaplanmaktadır. 50 civarında işletmede bu teknolojiler yoğunlukla 

kullanılmaktır. Türkiye’nin alanında en büyük yatırımı olan Cevher Döküm Sanayi 2015 

Yılında Meksika merkezli Nemak firmasına satılmış olup, Nemak’ın yatırımları ile bu alanda 

büyümesi beklenmektedir. 

Aluminyum Alaşımları Hassas Dökümü; 

Seramik kalıba döküm metodu ile 10 civarında işletme çok yüksek teknolojiler ile 

normal üretim metotları ile yapılamayan ölçü ve alaşımlarda parçalar üretmektedirler. 

Çoğunlukla savunma sanayi, havacılık endüstrisi, tıbbi ekipmanlar, vücut protezleri, test ve 

ölçüm cihazları gibi çok yüksek değerli üretim alanlarına parça üretilmektedir. Firma sayısı az 

ancak birim üretim değer diğerlerine göre oldukça yüksektir. 

Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği verilerine göre Türkiye Alüminyum Döküm 

üretiminin 2017 yılında yüzde 9 büyüyerek, 380.000 ton olduğu hesaplanmıştır. Gerekli 

alaşımlı hammaddenin yurt dışından ithal edilmektedir. 

Üretim kapasitesi İzmir ve Manisa’yı kapsayan Ege bölgesinde tüm Türkiye’nin 

neredeyse 2/3 ünü temsil etmektedir. 

İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ da çok sayıda basınçlı ve kokil alüminyum 

dökümhanesi bulunmaktadır. Marmara bölgesinin tamamında yaklaşık 110.000 ton alüminyum 

çeşitli alaşımlarda ve metotlarda döküm yapılmaktadır. 

Türkiye’nin diğer bölgelerine baktığımızda Konya ve Ankara ön plana çıkmaktadır. 

Bölgenin kapasitesi 35-40 bin ton tahmin edilmektedir.  

Önümüzdeki beş sene içerisinde (2019 - 2023 yıllarında) her sene sektörde yüzde 6 ila 

8 arasında büyüme beklenmelidir. 

TÜDÖKSAD Türkiye Döküm Sanayi Sektörü Envanter çalışmasında tespit edilen faal 

firma sayıları ise; 

 208 firma Marmara Bölgesi (İstanbul, Bursa, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ),

 112 firma İç Anadolu Bölgesi (Konya, Ankara, Kayseri, Eskişehir),

 66 firma Ege Bölgesi (İzmir, Manisa, Aydın),

 13 firmamız ise diğer illerimizde olmak üzere,

toplam 399 Alüminyum dökümhanesi faaliyet göstermekte olup, 13.000 kişi istihdam 

edilmektedir. 
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Tablo 70: Türkiye Alüminyum Profil Firmaları 

Sıra 

No 
Firma Adı 

Sıra 

No 
Firma Adı 

1 ALPAR METAL 21 ASLAR 

2 ARPEK ARKAN 22 ALTUN 

3 ARSLAN MAKİNA 23 AYHAN 

4 CEVHER DÖKÜM 24 BEYZA 

5 CEVHER JANT 25 DÖKSAN 

6 COMPONENTA JANT 26 GÜVEN PRES 

7 COMPONENTA ALÜM. 27 HEMA 

8 CMS JANT 28 KALKANCI 

9 CMS SERBEST 29 KIRPART 

10 ÇELİKEL ALÜM. 30 NORMSAN 

11 ŞAHİN METAL 31 PİS-PARSAT 

12 KORMETAL JANT 32 PİS-FEDERAL MOGUL-İZMİT 

13 MAXİON İNCİ JANT A.Ş. 33 PİS-FEDERAL MOGUL-SAPANCA 

14 KORMETAL ALUM 34 PİS-MOPİSAN MAHLE İZMİR 

15 ERDÖKÜM 35 PİS-MOPİSAN MAHLE KONYA 

16 TİRYAKİOĞLU 36 SÜPERPAR 

17 KDS 37 KARE METAL 

18 ALPAR METAL 38 ŞİRVANLI 

19 ARPEK ARKAN 39 ELİT JANT 

20 ARSLAN MAKİNA 40 ASLAR 

2.3.2.7 Dünyadan ve Ülkemizden Başarılı Uygulama Örnekleri 

Türkiye’de 7 mikronun altında folyo üretimi yapılamazken Onuncu Kalkınma Planı 

döneminde bu başarılmış olup, artık ülkemizde de 7 mikron altında alüminyum folyo 

üretilmeye başlanmıştır. Yüksek teknoloji ve know how içeren bu üretim metodu ülkemizdeki 

sanayicilerin yaptığı teknolojik yatırım yanı sıra bu konuda know how geliştirmeleri sayesinde 

olmuştur. 

ARGE Merkezlerinin kurulması, desteklenmesi önemli bir uygulama olup, bu sayede 

sektör içinde önemli araştırma ve çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. 

Diğer önemli bir uygulama da, ülkemizde kurulu yassı alüminyum üretim tesisleri 

sürekli döküm teknolojisine dayalı olduğundan nihai ürünler otomobil ve ambalaj sektörlerinde 

fazla kullanım alanı bulamazken, Onuncu Kalkınma döneminde sanayicilerin yaptığı teknolojik 

yatırımların yanı sıra bu konuda know how geliştirmeleri ve Ar-Ge Merkezleri uygulamaları 
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ile sayesinde ürünler otomobil ve ambalaj sektörlerinde kullanılmaya başlanmıştır ve bu konuda 

çalışmalar devam etmektedir. 

2.3.2.8 Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler 

GÜÇLÜ YÖNLER 

1. Firmaların karar mekanizmalarının dinamik ve kapasite oranlarının yüksek olması,

2. Teknolojik donanım ve tecrübe itibarıyla uluslararası rekabet gücü,

3. Uluslararası standartlarda katma değeri yüksek ürün üretimine odaklılık,

4. Değişim ve dönüşüm programları çerçevesinde kapasitedeki iyileştirmeler,

5. Firmaların dinamik yapısı; üretimde esneklik gösterebilmesi,

6. Otomotiv, beyaz eşya, gemi inşa, altyapı ve inşaat sektörlerinin güçlü yapısı,

7. Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik girişimlerde bulunulması,

8. Avrupa standartlarında üretim yapabilen, yurtdışı projeleri ile adını duyurmuş

üreticiler,

9. Ülkenin coğrafi konumunun getirdiği lojistik ve stratejik avantajlar,

10. Avrupalı üreticilere kıyasla düşük imalat maliyetleri,

11. Türkiye’deki coğrafi dağılımın uygunluğu,

12. Kalite sertifikasyonlu tesis sayısının yaygınlığı,

13. Dış taleplere karşı teknoloji ihraç edebilme kabiliyeti

14. Üretim ve ihracatta başarılı bir imalat sektörünün varlığı,

15. Sektörün erişmiş olduğu kalite düzeyi ve buna dayalı ihracat potansiyeli ve bilgisi,

16. Bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı ve yeni teknolojilere dayalı üretim tesisleri.

ZAYIF YÖNLER 

1. Başta enerji olmak üzere, girdi maliyetlerinin rakip ülkelere göre yüksek seviyede

olması,

2. AB çevre standartlarına uyum konusundaki eksikliklerin devam etmesi,

3. Yüksek maliyetli çevre yatırımlarının olması,
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4. Sektöre yönelik hammaddelerin önemli bir kısmının ithalat yoluyla temin

edilmesi,

5. Sektörün ihracat ve ithalat yapma zorunluluğu ve navlun maliyetlerinin

yüksekliği,

6. Kalitesiz ve ucuz ürün ithalatını engelleyici mekanizmaların yetersizliği,

7. Piyasadaki üretici sayısının fazla ve kurumsallaşmada eksikliklerin olması,

8. Ar‐Ge bilincinin yetersizliği,

9. Deniz kıyısında bulunmayan tesisler için lojistik maliyetlerin yüksek oluşu,

10. Katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin yetersiz olması,

11. Üretim teknolojileri ve ürün kaliteleri düşük küçük çaplı üreticilerin çokluğu,

12. Yurtdışı pazarlama, müşteri yaklaşımı ve tanıtım faaliyetlerinin yetersizliği,

13. Firmalar arasında, üniversite‐devlet ve sanayi üçgeninde ve uluslararası

kuruluşlarla olan ticari, bilimsel ve teknolojik ilişkilerin yetersizliği,

FIRSATLAR 

1. Sektör ürünlerine karşı yurtiçi ve yurtdışı talebin ve tüketimin güçlü olması,

2. Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika gibi büyüyen pazarlara coğrafi

yakınlık,

3. Otomotiv, dayanıklı tüketim ve gemi inşa sanayi gibi metal tüketiminin fazla

olduğu sektörlerde büyüme potansiyelinin olması,

4. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde gelişme potansiyeli yüksek otomotiv

endüstrileri,

5. Coğrafi yönden, mevcut tesislerin yurt içi müşteri kitlesine yakın olması,

6. Türkiye’nin, bölgenin otomotiv ana ve yan sanayi üretim üssü haline gelme

eğilimi,

7. Avrupa ülkelerine göre Türkiye’deki metal tüketim miktarlarının düşük olması,

8. Bugüne kadar ertelenen altyapı ihtiyacının karşılanmaya başlanacak olması,

9. Normların standartlaştırılması,
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10. Türkiye’nin sanayi ürünü ihracatçısı durumuna gelmesi,

11. İnşaat sektöründeki hareketlenme ve büyüme beklentisi,

12. Irak altyapısının yeniden inşa edilecek olması ve Türkiye’nin avantajlı konumu,

13. İşçilik maliyetinin yüksek olduğu pazarlarda üreticilerin imalattan çıkması,

14. Orta Doğu ve Yakın Doğu ülkelerinde planlanmış yatırımların olması,

15. Enflasyonun düşme eğilimine girmesi ve durağan hale geleceği beklentisinin

olması,

16. Kişi başına düşen milli gelirin artması,

17. Gelişmiş bilgi teknolojileri altyapısı,

18. Yakın ve orta vadede Afrika, Güney Amerika ve Orta Doğu ülkelerinde beklenen

talep artışı,

19. Enerji sektöründeki hızlı gelişme beklentisi,

TEHDİTLER 

1. Çin alüminyum ekstrüzyon sektöründe bir dünya devi olarak halen üretiminin

büyük bölümünü ülke içinde kullanmakta ve zamanla bu durum değiştiğinde

Türkiye ekstrüzyon sektörü için tehdit oluşturabilir.

2. Zaman içinde AB Gümrük Birliği anlaşmasının sona ermesi veya kota

konulması.

3. ABD veya diğer ülkeler tarafından Türk ürünlerine damping koymaları.

4. ABD’de “Section 232” ulusal güvenlik soruşturması kapsamında alüminyum

ürünlerimize yüzde 10 vergi getirilmesi

5. AB’nin (Section 232 önlemlerinin yaratacağı ticaret kaymalarına karşı)

yürürlüğe koymayı planladığı Koruma Önlemleri’ planı çerçevesinde AB’ce

önlem koyulması

2.3.2.9 Rekabet Gücü 

Yukarda belirtildiği gibi, yassı mamullerde ana ihracat pazarlarımız, Almanya, Fransa, 

İngiltere gibi gelişmiş Batı Avrupa ülkeleridir. Ürün kalitesi ve hizmet seviyesi açısından 



169 

müşteri beklentileri bu pazarlarda en üst düzeydedir. Bunları başarı ile karşılayarak ihracat 

miktarlarının sürekli olarak arttırılması normal şartlar altında rekabet gücümüz olduğunu 

göstermektedir. 

Bölgemizdeki diğer pazarlarda ise, ya yerli üreticileri korumak amacı ile yüksek 

gümrük vergisi oranları vardır (örn. Rusya) veya Çinli üreticilerin haksız rekabeti ile aşırı düşük 

fiyatlar oluşmaktadır (örn. Körfez veya Afrika pazarları). 

Yukarda belirtildiği gibi, üretim teknolojimiz pazarın yaklaşık üçte ikisine ulaşmamızı 

engellemektedir. Bu durumun direkt etkilerinin yanı sıra, müşterilerin ihtiyaçlarının hepsini 

karşılayamamaktan ve daha alt segment üreticisi olarak algılanmaktan doğan endirekt olumsuz 

etkileri de vardır. 

Türkiye alüminyum ekstrüzyon sektöründe kurulu kapasitenin reel üretimleri üzerinde 

olması var olan pazardan pay almasını ve daha esnek ve dinamik bir yapıda olması hızlı teslimat 

yapabilmesi. Ülkemizin konum itibarı ile lojistik ve nakliye avantajlarımız sektöre büyük 

avantajlar sağlamaktadır. Ülkemizde alüminyum ekstrüzyon sektöründe en büyük rekabet 

gücünü oluşturan kalem yüksek işgücü kabiliyetimizdir. Her ne kadar da insan kaynağı 

maliyetlerimiz som yıllarda artış göstermiş olmasına rağmen hala birçok Avrupa ülkesine göre 

avantajlı durumdadır. Alüminyum ekstrüzyon ürünlerinde en büyük gider kalemi alüminyum 

hammadde olurken ikinci yerde işçilik ve ardından enerji kalemleri gelmektedir. Sektör tamamı 

ithal hammadde ve yüzde 60 dan fazlası ithal olan enerjiye bağlı olması nedeniyle işgücü (insan 

kaynağı) alüminyum sektörünün en önemli ve avantajlı yerli kaynağıdır. Bu nedenle sektörün 

rekabet gücü sadece ekstrüzyon profillerinde değil özellikle kaplanmış (eloksal veya toz boya), 

delinmiş, kesilmiş, bükülmüş işlenmiş ektrüszyon ürünleri ile rekabet gücü daha da artmaktadır. 

Sektörün gelecekte rekabet gücünü ayakta tutabilmek için ülke genelinde insan kaynağı 

üzerinde strateji ve politikalar geliştirmesi gerekmektedir. 

Ek Bilgi 

Alüminyum iletkenler Enerji Nakil Hatlarında, enerjinin dağıtım ve taşınmasında 

kullanılmaktadır. Türkiye’nin elektrifikasyon alt yapısı büyük ölçüde tamamlanmıştır. Bu 

sebeple yurt içi tüketim de belirgin bir artış olmamakta, mevcut tüketimler ise şebekelerin 

yenilenmesi işlerinde kullanılmaktadır. 
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2.3.2.10 İlişkili Temel Alanlardaki Gelişmelerin Rapor Konusu Alana Yansıması 

Alüminyum mamulleri otomotivden inşaata, ambalajdan dayanıklı tüketime kadar 

birçok kullanım alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla, genel ekonomik 

gelişmeye paralel olarak alüminyum tüketimi artmaktadır.   

Özellikle aşağıdaki küresel gelişmeler alüminyum sektörünü pozitif yönde 

etkilemektedir: 

- Gelişmekte olan ülkelerde artan şehirleşme ile tüketicilerin yaşam tarzı değişmekte

ve alüminyum tüketimleri artmaktadır. Örneğin kırsal kesimde yaşarken

kullanamadığı ambalajlı tüketici ürünleri, dayanıklı tüketim ürünleri, binek aracı

gibi ürünleri şehre göçtükten sonra kullanmaya başlamaktadırlar.

- Gelişmekte olan ülkelerde artan kişi başı gelir düzeyi alüminyum tüketimine imkân

vermektedir. Birçok kullanım alanı için alüminyum içeren ürünler daha yüksek

performanslı olmalarına rağmen emsallerinden biraz daha pahalı oldukları için daha

düşük gelirli tüketiciler tarafından tercih edilmemektedir. Gelir düzeyi artınca bu

durum ortadan kalkmaktadır.

- Özellikle gelişmiş ülkelerde, sürdürülebilirliğin artan önemi ile alüminyumun bu

konudaki avantajları ön plana çıkmaktadır. Bu avantajların başında alüminyumun

yüzde 100 geri dönüştürülebilir olması, hafifliği sayesinde araçlarda yakıt tüketimi

ve salınımları düşürme imkânı vermesi bulunmaktadır.

2.3.2.11 Uluslararası Yükümlülükler 

Her ne kadar alüminyum sektörü için Demir Çelik Sektöründe olduğu gibi bu sektöre 

ait özel olarak bağlayıcı bir yükümlülük bulunmamakla birlikte, AB ile yapılan Gümrük Birliği 

Anlaşması ve diğer anlaşmalar çerçevesinde yükümlülükler bulunmaktadır. 

Ayrıca bu konuda ürün standartları da bağlayıcı yükümlülükler olarak kabul 

edilmektedir. 

İkincil Alüminyum 

Alüminyum ikincil alüminyum ürünleri için kullanılmakta olan başlıca Türk 

Standardları numara ve başlıkları ile aşağıda belirtildiği gibidir. 

EN 573-1 Biçimlenebilen Alüminyum ve Alüminyum alaşımları - 

Kimyasal Bileşim  (Sayısal Sınıflandırma sistemi) 
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EN 573-2 (TS 412) Biçimlenebilen Alüminyum ve Alüminyum alaşımları -

Kimyasal Bileşim (sınıflandırma sistemine göre kimyasal semboller) 

EN 573-3 (TS 412) Biçimlenebilen Alüminyum ve Alüminyum alaşımları -

Kimyasal Bileşim (Kimyasal kompozisyon) 

EN 573-4 (TS 412) Biçimlenebilen Alüminyum ve Alüminyum alaşımları - 

Kimyasal Bileşim (Ürün formları) 

EN 10204 Metallik ürünler – kontrol doküman çeşitleri 

EN 29000 (TS-ISO 9000) Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi Standardları - 

Seçim ve Kullanım Kılavuzu 

EN 29004 (TS-ISO 9004) Kalite Yönetimi ve Kalite Sistemi Elemanları - Kılavuz 

Ekstrüzyon: 

Alüminyum ekstrüzyon ürünleri için kullanılmakta olan başlıca Türk 

Standartları numara ve başlıkları ile aşağıda belirtildiği gibidir. 

TS 5247 EN 12020-(1-2)  “Alüminyum Ve Alüminyum Alaşımları - EN AW- 6060 

ve EN AW- 6063 Alaşımlarından Ekstrüzyonla İmal Edilmiş Hassas 

Profiller “ 

TS EN 755-(1-9) “Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları - Ekstrüzyonla İmal 

Edilmiş Tellik Çubuk/Çubuk, Boru ve Profiller “ 

TS 4924 “Alüminyum ve Alüminyum Alaşımı Ekstrüzyon Profilleri, Tasarım 

Esasları” 

TS 3188 “Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları, Borular, Ekstrüzyon Metodu 

İle İmal Edilen” 

TS 1164  “Alüminyum v e  Alüminyum Alaşımlarından Yapılan I -L-T-U 

Ekstrüzyon Profilleri” 

TS 996  “Alüminyum v e  Alüminyum Alaşımı Ekstrüzyon Mamulleri İçin 

Mekanik Özellikler (Boru, Profil ve Çubuklar)” 

TS 412 “Biçimlenebilen Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları, Kimyasal Bileşimi” 

Yassı Alüminyum 

TS-EN 485 Alüminyum ve alüminyum alaşımları; levha ve şerit; Teknik şartlar-

Mekanik Özellikler-Boyut ve biçim toleransları 
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TS-EN 546 Alüminyum ve alüminyum alaşımları; Folyo; Teknik şartlar-

Mekanik Özellikler- Boyut ve biçim toleransları-Özel şartlar 

TS-EN 573 Alüminyum ve alüminyum alaşımları; Kimyasal Bileşim 

TS-EN 1386 Alüminyum ve alüminyum alaşımları; Çeta spesifikasyonları 

Genellikle, müşteriler tarafından istenen boyut toleransları yukarıda belirtilen 

standartların ortaya koyduğu toleranslardan daha dardır (yaklaşık yarısı) ve müşterinin 

istediği dar toleranslarda üretim yapılamaması pazar kaybına neden olabilmektedir 

İletken 

İletken üretiminde kullanılmakta olan başlıca Türk Standartları şunlardır. 

TS EN 50182 Yuvarlak Telli Eşmerkez Tabakalı Örgülü 

İletkenler TS EN 60889 Sert Çekilmiş Alüminyum Tel 

TS 9632 EN 50183 Alüminyum Magnezyum Silisyum alaşımlı Teller  

TS 9593 Metalik Malzemelerin Özdirencini Ölçme Metodu  

TS 138 EN 10002-1 Metalik Malzemeler Çekme Deneyi 

TS 8325 Metalik Malzemeler tel sarma deneyi 

TS 9630 Elektroteknikte kullanılan terimler ve tarifler  

TS EN 1715-2 Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları 

TS 11654 Beyan Gerilimi 0,6/1 kV olan Askı Telli, Demet Biçimli, Alüminyum 

İletkenli Havai Hat Kabloları 

TS 6570 HD 383 S2 Yalıtılmış Kablolardaki İletkenler 

Döküm Ürünleri için uygulanmakta olan standartlar; 

TS EN 1706 Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları – Dökümler- Kimyasal 

Bileşim ve Mekanik Özellikler 

EN 1706 Aluminium and Aluminium Alloys – Casting – Chemical 

Composition and Mechanical Properties 

DIN 1725 Aluminiumlegierungen Guslegierungen, Sandgus, Kokillengus, 

Druckgus, Feingus 

DIN 1725-2 Beiblatt Aluminiumlegierungen Guslegierungen, Sandgus, 

Kokillengus, Druckgus, Feingus Anhaltsangaben über maechanische 

und physikalische und physikalische Eigenschaften sowie 

giestechnische Hinweise 
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2.3.3 Dünyada ve Türkiye’deki Gelişme Eğilimleri 

2.3.3.1 Dünyadaki Gelişme Eğilimleri 

Kullanım Alanı Bazında Dünya Tüketimi Tahminleri 

Yıllık ortalama yüzde 4 büyüme ile Dünya alümina üretiminin 2021 yılında 147,4 

milyon ton, 2023 yılında da 159,4 milyon ton olması beklenmektedir. Dünya birincil 

alüminyum üretiminin de 2021 yılında 75,2 milyon ton, 2023 yılında da 81,3 milyon ton olması 

beklenmektedir.  

Plan döneminde haddelenmiş yassı alüminyum mamullerinin tüketiminin yıllık 

ortalama yüzde 4 ile büyümesi ve 2022 yılında 31,9 milyon tona ulaşması öngörülmektedir. 

Binek araçlarında özellikle gövde ve dış kısımlarda kullanılan alüminyum levha ürünlerinin 

artması ile yıllık ortalama yüzde 7 büyüme beklenmektedir. 

Tablo 71: 7606 - Kullanım Alanı Bazında Dünya Tüketim Tahmini (Kton) 

Kaynak: CRU Market Outlook, 2017 

Tablo 72: 7607 - Kalınlık Bazında Dünya Tüketim Tahmini (Kton) 

Kaynak: CRU Global Foil Report, 2016 

Kullanım Alanı 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR 

Ulaşım 4.361 4.687 5.069 5.375 5.757 6.196 7% 

İnşaat 3.761 3.843 3.963 4.050 4.141 4.327 3% 

Ambalaj (canstock hariç) 749 777 806 825 844 858 3% 

Canstock 5.592 5.796 6.021 6.217 6.424 6.617 3% 

Foilstock 6.853 6.992 7.186 7.414 7.598 7.824 3% 

Elektrik 977 1.027 1.078 1.129 1.178 1.227 5% 

Dayanıklı Tüketim 1.403 1.451 1.503 1.558 1.614 1.658 3% 

Makine 2.101 2.185 2.265 2.342 2.423 2.501 4% 

Diğer 618 637 656 675 697 713 3% 

Toplam 26.415 27.395 28.546 29.585 30.676 31.921 4% 

(mikron) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR 

0 – 9 (esnek ambalaj) 1.396 1.444 1.496 1.545 1.587 1.632 3% 

9 – 20 (esnek ambalaj, mutfak folyosu) 630 644 649 661 674 686 2% 

20 – 60 (esnek ambalaj, buruşuk kap) 835 874 924 970 1.018 1.061 5% 

60 -100 (buruşuk kap, teknik uygulamalar) 851 872 897 923 954 980 3% 

100 – 200 (finstock ve diğer teknik uygulamalar) 1.637 1.642 1.661 1.695 1.725 1.759 1% 

Toplam 5.349 5.477 5.627 5.795 5.959 6.118 3% 
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Dünya üretim tahminleri 

Bölgesel bazda son yıllardaki dinamiklerin genel olarak devam edeceği öngörülüyor. 

Tablo 73: 7606 - Bölgesel Bazda Dünya Üretim Tahmini (Kton) 

Kaynak: CRU Market Outlook, 2017 Q4 

Tablo 74: 7607 - Bölgesel Bazda Dünya Üretim Tahmini (Kton) 

Kaynak: CRU Global Foil Report 2016 

2.3.3.2 Türkiye’deki Dinamikler ve Dünyadaki Eğilimlerin Muhtemel Yansımaları 

Yassı Mamuller 

Alüminyum mamullerinin tüketimi ülkelerin şehirleşme oranına sosyoekonomik 

gelişimine, gelir düzeyine ve sanayi üretimlerine bağlı olarak artmaktadır. Dolayısı ile 

haddelenmiş yassı alüminyum ve folyo mamullerinin ülkemizdeki tüketimi henüz Almanya 

gibi sanayileşmiş ülkelerin altındadır ve ekonomik gelişmeye bağlı olarak, GSMH büyüme 

oranından biraz daha hızlı olarak büyümesi beklenmektedir. 

Bölge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR 

Asya 14.805 15.429 16.275 17.078 17.834 18.775 5% 

 Çin 11.349 11.870 12.507 13.178 13.856 14.729 5% 

 Asya (Çin hariç) 3.456 3.559 3.769 3.900 3.978 4.046 3% 

K. Amerika 4.651 4.782 4.920 5.030 5.192 5.331 3% 

G. Amerika 812 859 898 934 954 988 4% 

B. Avrupa 4.867 5.000 5.064 5.097 5.193 5.275 2% 

D. Avrupa 914 954 1.012 1.058 1.109 1.153 5% 

Afrika 366 370 376 387 394 399 2% 

Toplam 26.415 27.395 28.546 29.585 30.676 31.921 4% 

Bölge 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR 

Asya 3.811 3.905 4.038 4.183 4.324 4.460 3% 

Çin 3.400 3.484 3.604 3.738 3.864 3.987 3% 

Asya (Çin hariç) 411 422 434 445 460 473 3% 

K. Amerika 445 446 445 443 441 438 0% 

G. Amerika 109 111 113 114 115 118 2% 

B. Avrupa 625 630 635 638 639 643 1% 

D. Avrupa 184 187 190 194 197 199 2% 

Orta Doğu 147 155 165 177 188 196 6% 

Afrika 10 10 10 11 11 11 2% 

Toplam 5.331 5.444 5.596 5.760 5.914 6.066 3% 
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Alüminyum levha ve folyo ürünleri ağırlıklı olarak inşaat ve sanayi sektörlerinde yarı 

mamul girdisi olarak kullanıldığı için bu sektörlerin gelişimi belirleyici olacaktır. 

Türkiye otomotiv üretiminin artması ve alüminyum yoğun modellerin üretilmesi 

durumunda alüminyum mamullerin tüketimi daha da artabilir. Benzer şekilde, uzay, havacılık, 

savunma, gemi yapımı gibi sektörlerin gelişmesinin alüminyum levha ve folyo mamullerin 

tüketimine olumlu etkisi olacaktır. (Bu sektörlerin ihtiyacı olan ürünlerin ülkemizde üretilebilir 

hale gelmesinin de diğer yönde olumlu etkisi olacaktır.) 

Profil Mamuller 

Türkiye alüminyum profil pazarı alaşımlı, alaşımsız ve boşluklu olmak üzere üç ürün 

grubuna ayrılmıştır. 

Türkiye alüminyum profil, çubuk ve bar pazarının 2014-2018 yılları arasında düzenli 

olarak artacağı ve pazarın en yüksek büyüme oranına 2016 yılında yüzde 20,7 ile ulaşacağı 

öngörülmektedir. 2018 yılında toplam pazarın 1.148,30 milyon Dolar değerine ulaşması 

hedeflenmektedir. 

Grafik 44: Türkiye Alüminyum Profil, Çubuk, Bar Pazar Gelişimi ($) 2014-2018 

Kaynak: Global Research & Data Services - Mayıs, 2015 

Türkiye alüminyum profil pazarında üç farklı tip ürün grubu olduğu raporun önceki 

bölümlerinde belirtilmişti. 2007 – 2013 - 2018 yılları arasında bu üç grubun gelişimi bir sonraki 

grafikte gösterilmiştir. En yüksek pazar payına sahip ürün grubu olan alaşımlı alüminyum 

profil, bar ve çubukların pazar büyüklüğü yıllar içerisinde gelişim göstermiştir. 2018 yılında, 

bu artışın devam edeceği öngörülmekte olup üç çeşit arasında yüzde 73,40 gibi büyük bir orana 

ve 842,6 milyon Dolar kadar pazar değerine ulaşacağı öngörülmektedir.  
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Aynı dönemlerde, alaşımsız alüminyum profil, bar ve çubukların pazar payının 

azalarak, 2018 yılında en düşük seviyede, yüzde 1,20 oranına ve pazarın 13,8 milyon Dolar 

değerine ulaşacağı öngörülmektedir. Alüminyum boşluklu profillerin pazar payının ise son 5 

yılda, düzenli bir büyüme yaşayacağı ve toplam ürün grupları içerisinde yüzde 25,40 Pazar 

payına ulaşacağı düşünülmektedir. Boşluklu alüminyum profillerin pazar değerinin 2018 

yılında 291,8 milyon Dolar’a ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Kaynak: Global Research & Data Services - Mayıs, 2015 

Kaynak: Global Research & Data Services - Mayıs, 2015 

Aluminyum Profile Bar and Market in Turkey kaynağına göre ise 2012-2018 yılları 

arasında, Türkiye alüminyum profil pazarında düzenli bir artış söz konusudur. En yüksek 

değerine 2018 yılında ulaşacağı öngörülmekte olup bu değer 1.148 milyon Dolar’dır.  

Grafik 45: Türkiye Alüminyum Profil Detay Gelişimi (%) 2007-2013-2018 

Grafik 46: Türkiye Alüminyum Profil Gelecek Dönem Pazar Tahmini (Milyon ABD Doları) 
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Kaynak: Global Research & Data Services - Mayıs, 2015 

Kaynak: Global Research & Data Services - Mayıs, 2015 

Grafik 49: Türkiye Boşluklu Alüminyum Profil Pazar Gelişimi ($) 

Kaynak: Global Research & Data Services - Mayıs, 2015 

(Toplam Pazar 24,7 milyon ton) 

Grafik 47: Türkiye Diğer Alaşımlı Alüminyum Profiller, Barlar ve Çubuklar Pazar Gelişimi ($) 

Grafik 48: Türkiye Alaşımsız Alüminyum Profiller, Barlar ve Çubuklar Pazar Gelişimi ($) 
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2.4 PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ 

2.4.1 Uzun Vadeli Hedefler 

Vizyonumuz, Türkiye’nin stratejik hedeflerini destekleyen, yurtiçi ihtiyacımızın çok 

büyük kısmını karşılayabilen, ihracat pazarlarında rekabet edebilen bir alüminyum sektörüdür. 

2.4.2 On Birinci Kalkınma Planı (2023 Yılı) Hedefleri 

Genel olarak bakıldığında alüminyum sektörü büyüme potansiyeli yüksek olan 

sektörlerin başında gelmektedir. AB’de kişi başı alüminyum kullanımı 25-30 kg iken ülkemizde 

bu rakam hala 12 kg seviyesindedir. Diğer yandan yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen son beş 

yılda; Onuncu Kalkınma Dönemi 2014-2017 arasında yıllık ortalama olarak üretimin yüzde 4,9 

artmış olması, tüketimin de yüzde 6,9 artmış olması On Birinci Kalkınma Planı dönemi için 

yüzde 5 artış makul görülmektedir. Ayrıca son beş yıl büyüme rakamları ve 2023 hedeflerine 

göre de yüzde 5 büyüme makul görülmektedir. 

Buna göre; birincil alüminyum üretiminin yüzde 5 artışla 2023 yılında 101.000 ton 

olması beklenmektedir. Aynı şekilde birincil alüminyum ithalatının da, 2023 yılında 1.446.000 

ton olması,  birincil alüminyum tüketiminin de 2023 yılında 1.490.805 ton seviyelerine 

ulaşması beklenmektedir. İkincil alüminyum üretiminin yüzde 5 artışla 2023 yılında 121.000 

ton olması ve ikincil alüminyum tüketiminin de 2023 yılında 199.000 ton olması 

beklenmektedir. 

Alüminyum mamul üretiminin 2023 yılında da 1.896.000 ton olması, alüminyum 

mamul tüketiminin de 1.279.234 ton olması,  beklenmektedir.  

Aynı şekilde, alüminyum yassı mamul üretiminin 2023 yılında 399.349 ton 

tüketiminin de 355.928 ton, alüminyum profil üretiminin 2023 yılında 582.942 ton tüketiminin 

de 368.588 ton, alüminyum folyo mamul üretiminin 2023 yılında 156.791 ton tüketiminin de 

83.173 ton, alüminyum döküm mamul üretiminin 2023 yılında 509.236 ton tüketiminin de 

278.234 ton olması beklenmektedir. 

On Birinci Kalkınma Planı dönemi sonunda yani 2023 yılında, kişi başı alüminyum 

mamul tüketimi 14,7 kg seviyesine yükselmesi, kişi başı alüminyum tüketiminde bir diğer 

gösterge olan kişi başı birincil/işlenmemiş alüminyum tüketimine göre ise 2023 yılında kişi başı 



179 

işlenmemiş alüminyum tüketiminin 17,1 kg, aynı şekilde kişi başı alüminyum mamul 

üretiminin 21,8 kg olması hedeflenmektedir. 

Birincil Alüminyum: Birincil alüminyum üretiminin yüzde 5 artışla 2021 yılında 

92.000 ton, 2023 yılında 101.000 ton olması beklenmektedir. Aynı yıllar birincil alüminyum 

ithalatının 2021 yılında 1.312.000 ton, 2023 yılında 1.446.000 ton olması, birincil alüminyum 

tüketiminin de 2021 yılında 1.352.000 ton, 2023 yılında 1.490.000 ton olması beklenmektedir. 

Tablo 75: Birincil Alüminyum Üretim-İthalat-İhracat Tahmini 

Birincil 

Alüminyum 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Üretim (Ton)  79.299 83.264 87.427 91.799 96.389 101.208 

İthalat (Ton) 1.133.449 1.190.121 1.249.627 1.312.109 1.377.714 1.446.600 

İthalat (X1000$) 2.386.610 2.505.941 2.631.238 2.762.800 2.900.939 3.045.986 

İhracat (Ton) 44.663 46.896 49.241 51.703 54.288 57.002 

İhracat (X1000$) 95.659 100.442 105.464 110.737 116.274 122.088 

Tüketim (Ton) 1.168.085 1.226.489 1.287.814 1.352.205 1.419.815 1.490.805 

İkincil Alüminyum: Geri Kazanım Tesisleri verilerine göre 2023 yılında ikincil 

alüminyum üretiminin 120.609 ton olması hedeflenmektedir. Ancak bu rakama, yassı mamul, 

folyo, profil, iletken, 76 fasıl altındaki diğer mamulleri üreten firmaların ve 76 fasıl dışındaki 

döküm sektöründe olan firmalardan çıkan, ıskarta, hurda vb. kullanarak firmaların kendi 

içlerinde geri kazanım yaparak elde ettikleri ikincil alüminyum dahil değildir.  Bu firmaların 

üretim ıskartasının yaklaşık yüzde 20 olarak kabul edecek olursak, 2023 yılı için yaklaşık 

380.000 ton seviyesinde ıskarta, bundan da 340.000 ton seviyesinde ilave ikincil alüminyumun 

yarı mamul üretmek için üretime yani sisteme girmiş olacaktır. Bütün bunlara göre 2023 

yılında, 1200.000 ton geri kazanım tesislerinden elde edilen ikincil alüminyum ile profil, yassı 

mamul, folyo, iletken döküm vb. dallarda üretim yapan firmaların kendi tesislerinde geri 

kazanım yoluyla elde ettikleri yaklaşık 240.000 ton ikincil alüminyum dahil yaklaşık 1.950.000 

ton hammadde (işlenmemiş ve ikincil alüminyum)  yarı mamul üretmek için üretime girmiş 

olacaktır. 
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Tablo 76: İkincil Alüminyum Üretim Tahmini 

İkincil 

Alüminyum 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Üretim (Ton)  94.500 99.225 104.186 109.396 114.865 120.609 

Alüminyum Mamuller/Yarı Mamuller 

Üretim 

Alüminyum ürün üretimi 2021 yılında 1.638.000 ton, 2023 yılında da 1.896.000 ton 

olması beklenmektedir. 

Tablo 77: Alüminyum Mamul Üretimi Tahmini 

ÜRETİM (TON) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ekstrüzyon (7604) 456.750 479.588 503.567 528.745 555.182 582.942 

Yassı Mamuller       

(levha-rulo) (7606) 
312.900 328.545 344.972 362.221 380.332 399.349 

Folyo (7607) 122.850 128.993 135.442 142.214 149.325 156.791 

İletken (7605-7614) 73.500 77.175 81.034 85.085 89.340 93.807 

Döküm Ürünler 399.000 418.950 439.898 461.892 484.987 509.236 

Diğer 120.750 126.788 133.127 139.783 146.772 154.111 

Toplam 1.485.750 1.560.038 1.638.039 1.719.941 1.805.938 1.896.235 

İthalat 

Alüminyum Mamul ithalatının 2023 yılında da 438.351 ton olması beklenmektedir. 

Profil mamul ithalatının 17.819 ton, yassı mamullerin ithalatının 203.972 ton, folyo mamul 

ithalatının 56.253 ton, döküm mamullerin ithalatının da 59.965 ton olması beklenmektedir. 

Tablo 78: Alüminyum Mamul İthalatı Tahmini 

İTHALAT 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ekstrüzyon (7604)-Ton 13.962 14.660 15.393 16.163 16.971 17.819 

Yassı Mamuller (levha-

rulo) (7606) (Ton) 
159.817 167.808 176.199 185.009 194.259 203.972 

Folyo (7607) (Ton) 44.076 46.280 48.594 51.023 53.574 56.253 

İletken (7605-7614) 

(Ton) 
43.722 45.908 48.204 50.614 53.144 55.802 

İnşaat Aksamı (7610) 

(Ton) 
4.943 5.191 5.450 5.723 6.009 6.309 

Diğer (Ton) 29.954 31.452 33.025 34.676 36.410 38.230 

Döküm (Ton) 46.984 49.334 51.800 54.390 57.110 59.965 

Toplam(Ton) 343.459 360.632 378.664 397.597 417.477 438.351 
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İhracat 

Alüminyum mamul ihracatının 2023 yılında da 1.128.082 ton olması 

hedeflenmektedir. Bu günkü fiyat seviyeleri ile de 4,6 milyar dolar ihraç geliri beklenmektedir. 

Profil mamul ihracatının 232.173 ton, yassı mamullerin ihracatının 247.391 ton, folyo mamul 

ihracatının 129.871 ton, döküm mamullerin ihracatının da 290.476 ton olması beklenmektedir. 

Tablo 79: Alüminyum Mamul İhracatı Tahmini 

İHRACAT 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ekstrüzyon (7604)-Ton 181.914 191.009 200.560 210.588 221.117 232.173 

Yassı Mamuller (levha-

rulo) (7606) (Ton) 
193.837 203.529 213.706 224.391 235.611 247.391 

Folyo (7607) (Ton) 101.758 106.845 112.188 117.797 123.687 129.871 

İletken (7605-7614) 

(Ton) 
30.290 31.805 33.395 35.065 36.818 38.659 

İnşaat Aksamı (7610) 

(Ton) 
46.179 48.488 50.912 53.458 56.131 58.937 

Diğer (Ton) 102.308 107.423 112.794 118.434 124.356 130.574 

Döküm (Ton) 227.596 238.976 250.924 263.471 276.644 290.476 

Toplam(Ton) 883.882 928.076 974.479 1.023.203 1.074.364 1.128.082 

Tüketim 

Alüminyum Mamul tüketiminin 2023 yılında 1.229.234 ton olması beklenmektedir. 

Profil mamul tüketimin 368.588 ton, yassı mamullerin tüketimin 355.929 ton, folyo mamul 

tüketimin 83.173 ton, döküm mamullerin tüketimin da 278.725 ton olması beklenmektedir. 

Tablo 80: Alüminyum Mamul Tüketimi Tahmini 

TÜKETİM (TON) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ekstrüzyon (7604) 288.798 303.238 318.400 334.320 351.036 368.588 

Yassı Mamuller (levha-

rulo) (7606) 
278.880 292.824 307.465 322.838 338.980 355.929 

Folyo (7607) 65.168 68.427 71.848 75.440 79.212 83.173 

İletken (7605-7614) 86.932 91.278 95.842 100.634 105.666 110.949 

Diğer 64.147 67.354 70.722 74.258 77.971 81.869 

Döküm 218.388 229.308 240.773 252.812 265.453 278.725 

Toplam 1.002.313 1.052.429 1.105.050 1.160.303 1.218.318 1.279.234 
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Levha ve folyo mamullerinin tüketimin plan döneminde yıllık yüzde 5 büyüyeceği 

öngörülmektedir. Sürekli döküm üretim teknolojisi kullanan tesislerin kapasitelerinin yapılacak 

yatırımlar ve iyileştirmeler ile yine yıllık yüzde 5 büyüyeceği varsayılmıştır. 

DC dökümhane ve sıcak hadde içeren bir tesis yatırımı yapıldığı takdirde kapasitede 

sıçramalı bir büyüme beklenebilir çünkü bu tesislerin yapılabilir olmaları için yıllık en az 250 

bin ton kapasiteye sahip olmaları gerekmektedir. 

2.4.3 Hedeflere Dönük Temel Amaç ve Politikalar 

Alüminyum mamullerinin stratejik ve gelecek için önem arz eden çok sayıda sektör 

için kritik girdi niteliği taşıması nedeni ile alüminyum sektörünün ülkemizin kalkınma 

hedeflerini destekleyecek şekilde güçlenmesi ve gelişmesi temel amaç olarak belirlenmelidir. 

Sektörün gelişmesini destekleyecek temel politikalar ise aşağıdaki şekilde 

özetlenebilir: 

 Hammadde tedariğinde seçeneklerimizi arttıracak ve risk azaltacak stratejiler

geliştirilmesi

 Yüksek alaşımlı ve yüksek mukavemetli ve nitelikli alüminyum ürünleri

üretimine dönük yatırımların proje bazlı özel teşvik sistemleri mekanizmaları ile

desteklenmesi

 Rekabet gücümüzü koruma ve geliştirme amacı ile:

 Stratejik yatırımların desteklenmesi

 İnovasyona yönelik bilgi birikiminin teşvik edilmesi

 Çalışan yetkinliklerinin arttırılmasının teşvik edilmesi

 İş yapma kolaylığını arttırmak için resmi işlemlerin hızlandırılması ve

basitleştirilmesi

 İşletmelerin üzerindeki vergi ve diğer maliyet yükünün azaltılması

Yassı Mamuller 



183 

2.4.4 Temel Amaç ve Politikalara Dönük Eylemler ve Uygulama Stratejileri 

2.4.4.1 Mevzuat Düzenlemeleri 

1 MEVZUAT DÜZENLEMELERİ 

EYLEM SORUMLU/İLGİLİ 

KURULUŞ 

AÇIKLAMA 

1.1 Yurtiçi ve yurtdışında Boksit 

Rezervlerinin arttırılması yönünde 

arama çalışmalarının 

desteklenmesi 

Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı 

Ekonomi Bakanlığı 

Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı 

Maliye Bakanlığı 

MTA 

Maden İşleri Genel 

Müdürlüğü 

- Ülkemizdeki bilinen ve birincil alüminyum üretiminde

kullanılabilecek modülde boksit rezervleri sınırlı miktardadır.

Bunların arttırılabilmesi için arama çalışmalarının

desteklenmesi gerekmektedir.

1.2 Birincil alüminyumun 

üretilmesinin arttırılması 

Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı 

Ekonomi Bakanlığı 

- Yapılacak arama çalışmalarına paralel olarak büyük ve verimli

boksit rezervlerine sahip ülkelerdeki maden, alümina ve

birincil alüminyum üretimi ile ilgili projelere ulusal katılım da

değerlendirilmelidir.

- Ülkemizde yeni ve verimli boksit rezervleri bulunması halinde

birincil alüminyum üretimi yatırımlarının enerji ihtiyaçlarının

desteklenme imkânları araştırılmalıdır.
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1.3 Enerji fiyatlarının uluslararası 

rekabet edebilirlik düzeyine 

getirilmesi 

Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı 

Ekonomi Bakanlığı 

EPDK 

- Alüminyum sektöründe birincil alüminyum üretimi en yoğun

enerji tüketen süreçtir. Özellikle yeni kapasite artışlarının

enerji desteği olmadan olması imkânsızdır. Özelleştirme

kapsamındaki hidroelektrik santrallarının işletme hakkı

öncelikle birincil alüminyum yatırımı yapacak firmalara tahsis

edilebilir.

- Özel proje teşviki kapsamında yapılacak yatırımlarda proje

ömrü süresince % 50 ye kadar enerji desteği sağlanmalıdır.

- Kendi kullanımı için yenilenebilir enerji yatırımı yapan

alüminyum üretici firmalara ek destekler verilmelidir.

1.4 Özellikle alüminyum hammaddesi 

tedarikinin ve yarı ürün ve nihai 

mamuller için pazar potansiyelinin 

mümkün olduğu ülkelerle STA 

anlaşmalarının yapılması 

Ekonomi Bakanlığı 

Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı 

Avrupa Birliği 

Bakanlığı 

- Ülkemizin hammadde tedariği yaptığı ülkelerin birçoğu ile

STA anlaşmalarımız bulunmamaktadır. Aynı şekilde ihracat

potansiyeli olan birçok ülkeyle (AB’nin STA’sı olsa bile) STA

yapılmamıştır.

- AB ilişkilerinin yeniden gözden geçirilmesi söz konusu

olduğunda AB’nin yaptığı STA anlaşmalarına Türkiye’nin de

dâhil edilmesi gündeme alınmalıdır.

1.5 Akredite laboratuvarlarının ve test 

merkezlerinin sayısının arttırılması 

Bilim Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı 

TÜBİTAK 

Üniversiteler 

- Mimari ve diğer uygulamalara yönelik laboratuvarlar

desteklenmelidir.

1.6 Ülkemizde know how birikiminin 

arttırılmasına yönelik Ar-Ge 

merkezlerinin ve sanayi-üniversite 

işbirliklerinin arttırılması 

Bilim Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı 

TÜBİTAK 

Üniversiteler 

- Türk alüminyum sektörünün artan kapasite ve ihracatına uygun

olarak teknik bilgi birikimini arttırması gerekmektedir.

- Bunun için hem şirket bünyelerindeki Ar-Ge merkezleri ve

üniversitelerle işbirlikleri arttırılmalıdır.
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1.7 Alüminyum Sektöründe 

uluslararası pazarlarda 

markalaşmanın desteklenmesi 

Ekonomi Bakanlığı 

İMMİB 

- Marka Destek programı ve Turquality programı kapsamında

verilen desteklerin yanı sıra, firmaların kendilerine ait sistem

ürünlerini geliştirmeleri ve pazarlamaları için ek destek

verilmelidir.

1.8 Eximbank kredilerinin ve ihracat 

alacak sigortalarının ihraç edilen 

mal veya hizmetlerin vadelerine 

uygun vadelerle sağlanması 

Ekonomi Bakanlığı 

Eximbank 

- Özellikle müteahhitlik hizmetleri ihracatında vadeler proje

süresine bağlı olarak Eximbank vadelerinin üstüne

çıkabilmektedir. Daha uzun vadeli kredi ve sigortalar

oluşturulmalıdır.

- Teminat seçenekleri daha esnek hale getirilmelidir.

1.9 Tevkifat uygulamasının 

kaldırılması 

Maliye Bakanlığı 

Ekonomi Bakanlığı 

- Sektör için ek finansman yükü getiren tevkifat uygulamasına

son verilmelidir.

1.10 İhracatı kolaylaştırıcı Gümrük 

Mevzuatlarının tam olarak hayata 

geçirilerek gümrük kapılarındaki 

bekleme sürelerinin minimuma 

indirilmesi 

Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı 

Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı 

Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı 

Ulaştırma Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı 

Bilim Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı 

- Gümrük kapılarının kesintisiz ve hızlı hizmet verebilmesi için

 İlgili bakanlıkların hepsinin gerekli sayıda görevli

ataması

 YYS, yerinde gümrükleme gibi uygulamaların

yaygınlaştırılması

 Lojistik altyapısının güçlendirilmesi

 Gümrükleme sırasında takibi kolaylaştırıcı çevrimiçi

sistemlerin kurulması

gibi önlemler alınmalıdır. 

1.11 Gelişmiş ülkelerdeki ihracat 

pazarlarımıza ihracat yapmamızı 

zorlaştıracak veya engelleyecek 

gelişmelerin takip edilerek 

devletlerarası kanallar kullanarak 

tedbir alınması 

Avrupa Birliği 

Bakanlığı 

Ekonomi Bakanlığı 

Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı 

Dışişleri Bakanlığı 

- Alüminyum sektörünün en önemli ihracat pazarı Avrupa

ülkeleridir.

Gümrük Birliği’ne rağmen, zaman zaman politik veya 

bürokratik nedenlerle gümrüklerde zorluklar yaşanmaktadır. 

Bu gelişmeler takip edilerek Bakanlıklar düzeyinde 

çözülmelidir. 

- Kuzey Amerika ve diğer potansiyel ihracat pazarları için de

benzer şekilde takip yapılmalı ve tedbir alınmalıdır.
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1.12 Yatırım, Ar-Ge, marka destek 

teşviklerinin alüminyum 

sektöründe tam olarak 

kullanılabilmesi için tek 

merkezden bilgilendirme ve 

başvuru yapılması imkânının 

sağlanması 

Ekonomi Bakanlığı 

Bilim Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı 

- Mevcut teşviklerden daha fazla yararlanılabilmesi için Ar-Ge,

yatırım, ihracat, marka destek ve diğer bütün teşvik

programlarının tek elden yönetilmelidir.

1.13 ABD ve AB’de pazara giriş 

imkânlarımızın korunması 

Ekonomi Bakanlığı 
- ABD’de “Section 232” ulusal güvenlik soruşturması

kapsamında alüminyum ürünlerimize %10 vergi getirilerek

önemli potansiyele sahip bu pazarda ihracatımız önündeki

engeller arttırılmıştır. ABD nezdinde Türkiye’ye istisna

tanınması için girişimde bulunulmalıdır.

- AB’nin (Section 232 önlemlerinin yaratacağı ticaret

kaymalarına karşı) yürürlüğe koymayı planladığı Koruma

Önlemleri’nin kapsamında Türkiye’nin çıkarılması için AB

nezdinde gerekli girişimler yapılmalıdır.
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2.4.4.2 Önemli Projeler 

2 ÖNEMLİ PROJELER 

EYLEM SORUMLU/İLGİLİ 

KURULUŞ 

AÇIKLAMA 

2.1 Türkiye’nin alüminyum hammaddelerinde 

bölgesel lojistik merkezi haline gelebilmesi 

için LME deposu kurulmasını destekleyecek 

mevzuatların kanuni altyapısının hazırlanıp 

hayata geçirilmesi 

Ekonomi Bakanlığı 

Maliye Bakanlığı 

Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı 

İMMİB 

- Dünya alüminyum hammadde ticareti London Metal

Exchange (LME) borsasında belirlenen fiyatlar

üzerinden yapılmakta ve bu borsanın akredite ettiği

antrepolarda büyük miktarlarda hammadde

depolanmaktadır.

o Ülkemizde LME akreditasyonuna sahip

antrepoların kurulması Türkiye’nin ithalat

fiyatlarını olumlu yönde etkileyecektir

o Bölge ülkelerde üretilen alüminyumun bir kısmı

Türkiye üzerinden geçecek ve ülkemiz bölgesel

bir lojistik merkezi haline gelecektir.

- Depolara teslim edilen hammadde ile ilgili KDV ve

diğer düzenlemelerin bir kısmı yapılmış olmakla

beraber tam olarak hayata geçirilmemiştir. Bunlar

tamamlanmalıdır.

2.2  Katma değeri yüksek ürünlere yönelik 

yatırımların gerçekleşmesi için özel proje 

teşviklerinin verilmesi 

Ekonomi Bakanlığı 

Maliye Bakanlığı 

- Özellikle stratejik önemi olan

o Havacılık, Uzay ve Savunma sanayi

o Otomotiv

o Ulaşım sanayi ve genel endüstriyel uygulamalar

o Paketleme

o Genel Mühendislik

gibi kullanım alanlarında gerekli olan yüksek alaşımlı, 

ısıl işlemle mukavemeti arttırılmış katma değeri 

yüksek alüminyum ürünler ülkemizde henüz 

üretilememektedir. Bunlara yönelik tesis yatırımları 

teşvik edilmelidir. 
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2.4.4.3 İnsan Kaynakları 

3 İNSAN KAYNAKLARI 

EYLEM SORUMLU/İLGİLİ 

KURULUŞ 

AÇIKLAMA 

3.1 İş gücü maliyetlerinin uluslararası 

düzeye yaklaştıracak şekilde vergi 

yükünün azaltılması 

Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı 

Maliye Bakanlığı 

- Türkiye Alüminyum sektörünün ihracat pazarlarında rekabet

gücünü koruması ve güçlendirilmesi için nitelikli insan

kaynağı şarttır. Gerekli niteliklerde çalışanlarla istihdamın

arttırılabilmesi için işçilik maliyetinin azaltılması önemlidir.

- İşçilik maliyetin önemli bir kısmı vergilerden oluşmaktadır.

Bunların azaltılarak işçinin eline geçen gelirin arttırılması

sağlanmalıdır.

- Bunlara paralel olarak haksız rekabetin önlenmesi amacıyla

kayıt dışı işçi çalıştırmaya karşı yaptırımlar arttırılmalıdır.

3.2 Her düzeyde teknik eleman 

yetiştirilmesinin sağlanması için 

teknik okulların ve üniversitelerin 

ilgili bölümlerine destek verilmesi 

Milli Eğitim Bakanlığı 

Üniversiteler 

TÜBİTAK 

- Alüminyum sektörünün ihtiyacı olduğu teknik elemanlar,

makine operatörlerinden Ar-Ge araştırmacılarına kadar

çeşitlilik göstermektedir. Bu nedenle:

o İşletme ihtiyaçları için teknik lise ve teknik

yüksekokullarda alüminyum sektörü ihtiyaçlarına uygun

eğitim programları oluşturulmalıdır.

o Üniversitelerin ilgili fakültelerinde alüminyum

konusunda uzmanlaşmış araştırma kadroları ve

laboratuvarları oluşturulmalıdır.
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2.4.5 Plan Hedef, Amaç ve Politikalarının Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle 

İlişkisi ve Uyumu 

Yukarıda arz edilen eylemler, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri içindeki; Erişilebilir 

Temiz Enerji (Herkes için satın alınabilir, güvenilir, sürdürülebilir ve çağdaş enerjiye erişimi 

sağlamak), İstihdam ve Ekonomik Büyüme (Herkes için kapsayıcı, sürekli ve sürdürülebilir 

ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve insana yakışır işleri desteklemek), Sanayi 

Yenilikçilik ve Altyapı (Herkes için kapsayıcı, sürekli ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, 

tam ve üretken istihdamı ve insana yakışır işleri desteklemek), Bilinçli Üretim ve Tüketim 

(Sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarını benimsemek), Uygulama Araçları (uygulama 

araçlarını kuvvetlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma için küresel işbirliğine canlılık 

kazandırmak) ile direk ilgilidir. 

2.4.6 Plan Hedeflerini Gerçekleştirmek İçin Yapılması Önerilen Araştırmalar 

Plan hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve bu hususların uygulanması için yapılması 

gereken mevzuat değişiklikleri belirlenmesine öncelik verilmelidir. Ayrıca, gerek ABD gerek 

AB’de bunların uygulanması incelenmeli ve önlemler alınması önem arz etmektedir. 
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2.5 SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME 

2.5.1 Temel Amaç, Politika ve Eylemlerin Dönüşüm Alanlarına Göre Tasnifi 

Bu gün için ülkemizde kişi başına alüminyum tüketimi 12 kg civarındadır. Avrupa 

Birliğinde bu rakam 25-30 kg arasındadır. Dünya'da alüminyuma talep sürekli artış 

göstermektedir. Ülkemizin de sanayileşmesine paralel olarak tüketim miktarının artırılması ve 

önümüzdeki dönemde AB'nin tüketim miktarına ulaşması ana hedefimiz olmalıdır.  

Bu amacın gerçekleşmesi için plan döneminde sektörün kapasitesinin ve üretiminin 

istikrarlı bir şekilde her yıl yüzde 5 artması gerekmektedir. Büyümenin yanında rekabet 

gücünün artırılması için katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik yeni yatırımların 

yapılması ihracatın önündeki engellerin kaldırılması, yeni ihraç pazarlarına yönelinmesi önem 

arz etmektedir. 

Sektörün belirlenen hedeflere erişebilmesi ve ülke ekonomisine maksimum ölçüde katkı 

sağlayabilmesi için hammadde (Birincil Alüminyum) tedariki yönünden yüzde 95 dışa 

bağımlılığın azaltılması için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Birincil Alüminyum 

üretiminin yoğun enerji tüketen bir süreç olması nedeniyle ülkemizde yeni üretim ve kapasite 

artışına dönük yatırım yapılması elektrik enerjisi fiyatlarında destek sağlanmadan mümkün 

değildir. Bu nedenle yurt içi ve dışında, boksit rezervlerinin arama çalışmalarının artırılması, 

belirlenen boksit madeninden, Alümina ve Birincil Alüminyum üretimi için yapılacak 

yatırımlara özel proje teşviki kapsamında proje ömrü süresince yüzde 50'ye kadar enerji desteği 

sağlanmalıdır.  Ayrıca büyük ve verimli boksit yataklarına sahip ülkelerdeki maden, Alümina 

ve Birincil Alüminyum üretimi ile ilgili projelere ulusal katılımların değerlendirilmesi, Birincil 

Alüminyum üreten ve ihraç eden ülkelerle,  Serbest Ticaret (STA) antlaşmalarının yapılması 

önem arz etmektedir. 

Uzay, Havacılık, Uçak ve Ulaştırma sektörlerinin ihtiyacı olan yüksek alaşımlı, ışıl 

işlemle mukavemeti arttırılmış katma değeri yüksek, stratejik öneme haiz ülkemizde 

üretilmeyen alüminyum ürünlerinin üretimine yönelik yatırımların özel proje destekleri ile 

desteklenmesi,  

İhracatın sürdürülebilir bir temelde devam etmesini teminen, sektörün pazar 

çeşitlendirilmesi stratejisinin desteklenmesi sağlanmalıdır. 
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Haksız rekabet yaratan ülke ürünlerinin ithalatının önlenmesi için Anti damping ve diğer 

koruma önlemlerinin en hızlı şekilde alınması gerekmektedir. Sektörün mevcut ihracat 

seviyesini koruması ve artan üretiminin ihraç edilebilmesi için USA ve AB tarafından bu 

ülkelere ihraç edilen ürünlere getirilen vergi artışlarına karşı gerekli önlemlerin alınması, 

özellikle AB ülkelerinin almayı düşündüğü koruma tedbirleri, ihracatımızın yüzde 70'ini 

gerçekleştirdiğimiz bu ülkelere yapacağımız ihracatı önemli ölçüde etkileyecektir.  

Türkiye'deki taahhüt firmaları yıllardır yurt dışında taahhüt yaparak tecrübeler 

kazanmışlardır. Firmalarımızın yurt dışında kalıcı hale gelmeleri, yeni pazarlara açılabilmeleri 

ve daha büyük ihracat rakamlarına ulaşabilmeleri için Eximbank'tan alınan ihracat kredilerinin 

limitlerinin yükseltilmesi ve teminat mektubu yerine diğer bankalarca geçerli sayılan teminat 

araçlarının kabul edilmesi. 

Sektörün artan kapasite ve ihracatına uygun bilgi birikiminin artırılması için firma 

bünyelerindeki Ar-Ge merkezlerinin artırılması, yetişmiş eleman açığının kapatılması eğitim 

çalışmalarının desteklenmesi, Üniversiteler ve TÜBİTAK ile Sanayi İşbirliği çalışmalarının 

geliştirilmesi önem arz etmektedir. 

2.5.2 Sektörün/Tematik Konunun Ülkemizin Gelişmesine Katkısının Değerlendirilmesi 

Ülkelerin sanayileşerek kalkınmaları, hammadde ve doğal kaynaklarının verimli bir 

şekilde harekete geçirilerek ekonomilerinin emrine vermeleri ile mümkündür. Güçlü devletlerin 

kalkınmasının temelinde bu kaynakların işletilmesi yatmaktadır. 

Günümüzde gelişmişliğin göstergesi olarak gösterilen alüminyum ürünleri tüketimi o 

ülkenin sanayileşmesinin kuvvetli bir göstergesidir. Nitekim kalkınmış ülkelerin alüminyum 

tüketimi 25 kg'ın üzerindedir. Örnek olarak; Almanya, Güney Kore, Japonya ve ABD'yi 

verebiliriz. Bu açıdan boksit ve buna bağlı olarak entegre alüminyum sanayi ürünleri ülke 

ekonomilerine büyük katma değer yaratmaktadır. 

Gelişmekte olan ülkemizde alüminyum tüketimimiz sanayileşmiş ülkelerin yarısı 

seviyesindedir. Bu nedenle sanayileşerek kalkınmamız için önemli sektörlerden olan 

alüminyum sektörüne dayalı katma değeri yüksek uç ürünleri üreterek sanayileşmenin 

kullanımına vermek zorundayız. Bu yapılmadığı takdirde, sanayi yatırımlarının istediği yarı 

mamul ve mamul ürünleri üretmediğimizde katma değeri yüksek sanayi ürünlerini üretmemiş 

başka bir deyişle sanayileşmemiz mümkün değildir. Kaldı ki Uzay, Savunma, Otomotiv ve 
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Ulaştırma sektörlerinin talep ettiği yüksek alaşımlı, ışıl işlemle mukavemeti artırılmış bu 

ürünler kalkınmanın ötesinde stratejik önem haiz ürünlerdir. Yaşadığımız son kritik dönemde 

bu ürünleri üreten ülkelerden bu ürünleri alamadık. 

Sektör 2017 yılında hammadde, yarı mamul ve mamul olmak üzere toplam 4 milyar 

dolar tutarında ithalat, 3.6 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Yedi yüz bin ton alüminyum 

ürünün de iç piyasa için tedariği sağlanmıştır. (Yaklaşık 2.6 milyar dolar). Alüminyum 

ürünlerini kritik girdi olarak kullanan otomotiv ve beyaz eşya gibi önemli sektörlerinin 

ihracatlarının en az 30 milyar dolar civarında olduğunu düşünürsek, sektörün dış ticaret açığının 

kapatılmasında büyük katkısının olduğunu söyleyebiliriz. 

Alüminyum sektörünün büyümesi ve gelişmesi alüminyum tüketicisi sektörlere de 

büyüme zemini hazırlamaktadır. Üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliğinin artması, alüminyum 

ürünleri tüketici sanayisine kolay malzeme tedariği sağlayarak ürün ihraç imkânını arttırmıştır. 

Mevcut durum itibariyle sektörde 1.600’ün üzerinde firma faaliyet göstermekte ve söz 

konusu firmalarda 53.000 kişi istihdam edilmektedir. Sektörün sağladığı dolaylı istihdam da 

ilave edildiğinde toplam istihdamın 150,000 kişiye ulaştığı tahmin edilmektedir. Bu yönüyle 

alüminyum sektörü yüksek istihdam kapasitesi ile ülke ekonomisine önemli katkı 

sağlamaktadır. 



3 BAKIR SEKTÖRÜ 
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3.1 YÖNETİCİ ÖZETİ 

İletkenlik özelliği sayesinde endüstride yaygın olarak kullanılan Bakır metali, bugün 

elektrik ve elektronik, enerji, ulaşım, otomotiv, inşaat, kuyumculuk, süs eşyaları, kimya 

sektörlerinde yaygın olarak kullanım alanına sahiptir. Yüksek iletkenliği sayesinde voltaj güç 

kabloları, jeneratörler, transformatörlerde kullanılmaktadır. Geniş kullanım alanının yanı sıra 

Bakır, finans piyasalarında da işlem gören değerli bir emtiadır. Ekonomik ve teknolojik 

gelişmelerle birlikte inovasyon, katma değerli ürün üretimi ve marka gibi kavramların ön plana 

çıktığı günümüzde bakır metaline olan ihtiyaç giderek artmış ve günlük yaşantımızda da sıkça 

karşımıza çıkmaktadır. Bakır ve bakır alaşımları; cep telefonları, bilgisayarlar ve network 

kablolarının temel girdisi konumundadır. 

Dünya genelinde en büyük rezerv sahibi üretici ülkeler olarak Şili, Çin ve ABD ilk 

sırada yer almaktadır. Dünya Bakır ihracatı 143 milyar $ olup, ithalat ise 151 milyar $’dır. 

İhracatta ilk üç ülke Şili Almanya ve Japonya iken, ithalatta Çin, Almanya ve ABD olarak 

sıralanmaktadır. Türkiye; Dünya Bakır ihracatında 32. sırada iken, ithalatta ise 51. sıradadır. 

Ülkemizde mevcut bakır üretimi talebi karşılayamamakta olduğundan sektörün 

hammadde ihtiyacı mevcuttur. 2018 yılı itibariyle 2,4 milyar $ bakır katod ithal edilmiş olup, 

sektör ithalatında hammaddenin oranı yüzde 22’dir. Bakır sektörü 2018 yılı itibariyle 1,6 milyar 

$ ihracat rakamı ile Demir Dışı Metaller sektöründeki payı ise yüzde 19’dur.  

Türk Bakır sektör ürün kalitesi hususunda rakipleri ile rekabet gücüne sahip olmasının 

yanı sıra, sektörün 2023 yılı hedefi, 6 milyar dolardır. Sektörün hedef pazarları AB ülkeleri 

olmak üzere, Orta Doğu ve Körfez ülkeleri, ABD ve Kuzey Afrika ülkeleri olarak 

sıralanmaktadır. Sektörde ayrıca yeni Pazar kazanımı ve uluslararası piyasalarda rekabet gücü 

kazandırmak amacıyla URGE projesi yürütülmektedir. 

Sanayileşme hedefleri arasında Demir Dışı Metaller sektörüne dair çalışmalar olumlu 

ve önemlidir. Yeni üretim teknolojileri ve mevcut Bakır cevherinin işlenmesi yönünde 

yürütülen araştırma ve çalışmalar hammadde tedariğinin güvence altına alınmasında faydalı 

olacaktır. Bu noktada, Serbest Bölge statüsünde LME onaylı depolar, liman ve diğer depolama 

alanlarını içinde barındıracak bir Lojistik Merkezi kurulmasını teminen yetkili kurumlar 

nezdinde girişimler devam ettirilmektedir. 
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3.2 GİRİŞ 

Bakır Sektör Tanımı: 

Bakır insanlık tarihinde ilk defa Neolitik çağda (MÖ. 8000) kullanılmıştır. Tarih 

boyunca insanlar, bakırı günlük yaşamlarında süs eşyası, silah ve el sanatlarında kullanmış 

olup, uygarlık ilerledikçe bakıra olan ihtiyaç daha da artmıştır. Günümüzde dünya tüketimi 

yıllık 13 milyon tonun üzerine çıkan bakır; demir ve alüminyumla birlikte en çok kullanılan 

metallerden biridir.  

Bugün dünyada üretilen bakırın önemli bir bölümü elektrik sanayisinde daha düşük 

oranda da inşaat, ulaşım, makine ve teçhizatında kullanılmaktadır. Teknolojinin ilerlemesi 

ile birlikte bakırın yerine kullanılabilecek birçok malzeme (alüminyum, plastik, fiber optik 

gibi malzemeler) ortaya çıkmış olsa da, bakıra duyulan ihtiyaç ve talepte hiçbir azalma 

olmamış, aksine devamlı artış görülmüştür. 

Bakırın en önemli özellikleri arasında yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, aşınmaya karşı 

direnci, çekilebilme, dövülebilme özelliği ve antikorozid özelliği sayılabilir. Ayrıca 

alaşımları çok çeşitli olup, endüstride değişik amaçlı kullanılmaktadır. Türk bakır sektörü, 

2017 yılında yaklaşık 100 bin ton rafine bakır, 500 bin ton bakır ve bakır alaşımlı yarı mamul 

üretimi gerçekleştirmiş, her iki kategoride de dünyanın en büyük 20 üreticisi içerisinde yer 

alarak yaklaşık 2017 yılında 1,11 milyar dolar değerinde Bakır ürünü ihraç etmiştir. Ürün 

kalitesi, kullanılan teknoloji ve verimlilik bakımından ileri bir seviyede bulunan bakır 

sektörünün üretim ve ihracatını sınırlayan en önemli faktör olarak, girdilerde ithalata 

bağımlılık ve üzerindeki rakip ülkelerde bulunmayan ilave yükler ön plana çıkmaktadır. 

Başta temel elektrik sanayi ve inşaat sektörü olmak üzere, tüm sektörlere girdi veren niteliği 

nedeniyle bakır sektörü ekonomik krizlerden doğrudan etkilenmekte ve ekonomideki iniş 

çıkışlara paralel olarak bakır piyasaları yüksek dalgalanmalara sahne olmaktadır. Sektörün 

büyüme eğiliminin devam edebilmesini ve rekabet gücünün arttırılabilmesini sağlayabilmek 

için üzerindeki rekabet gücünü sınırlandıran her türlü yükün kaldırılmasına, yeni kapasite ve 

ürün yatırımlarının önündeki bürokratik engellerin hafifletilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Sektör için belirlenmiş bulunan 2023 hedeflerine ulaşabilmesi, büyüme eğilimini 

sürdürebilmesi ve milyarlarca dolar yatırımla kurulan ve kurulması planlanan kapasitelerin 

ülkemiz ekonomisine azami ölçüde katkı sağlayacak şekilde kullanılabilmesi için, üretilen 

ürünleri iç ve dış piyasalarda rekabetçi fiyatlarla kullanıcısına ulaştırması gerekmektedir. 
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Bakır sektörünün belirlenen hedeflere ulaşması için hammadde konusunda dışa bağlı olan 

sektörün girdi maliyetlerinin düşürülmesi son derece önemlidir, yatırımlara yönelik olarak 

lojistik açıdan elverişli bölgelerdeki kamu alanların devlet teşviki ile yatırımcıya sunulması 

önem taşıyan bir diğer husustur. Bakır ticaretinde engel teşkil eden hususların belirlenerek 

eksik kalınan noktaların tamamlanması sektörün ivedilikle değerlendirilmelidir. Hammadde 

açısından yüzde 95 dışa bağımlı ve yaklaşık yüzde 2-5 arasında kar marjı ile faaliyet gösteren 

sektör ürün kalitesi hususunda rakipleri ile rekabet gücüne sahip olmasının yanı sıra, sektörün 

2023 yılı hedefi, 6 milyar dolardır. 

Hammadde yoğun çalışılan sektörde, artan maliyetler ve yeni müşteri kazanımları 

hususunda sorunlar mevcuttur. Avrupa pazarlarında ülkelerin kendi aralarında Avrupalı olma 

kriterini göz önüne almaları, politik sebeplerden Ortadoğu pazarından ihracatın azalması 

sektör zor koşullarla karşı karşıya bırakmaktadır. Hurda ithalatının sadece sanayiciler 

tarafından yapılması Suriye ve Irak’tan güvenlik gerekçesiyle hurda ithalatı yapılamaması 

hammadde açısından yüzde 95 dışa bağımlı olan bakır sektörü için sorun teşkil etmektedir.  

Bakır Sektörüne ait GTİP numaralarına aşağıdaki tabloda yer verilmektedir. 

Tablo 81: Bakır Sektörüne Ait GTİP Numaraları 

GTİP 

Dörtlü 

GTİP Dörtlü Adı 

7401 Bakır Matları; Çöktürülmüş Bakır (Tersip Bakır) 

7402 Rafine Edilmemiş Bakır; Elektrolitik Rafine İçin Bakır Anotları 

7403 Rafine Edilmiş Bakır Ve Bakır Alaşımları (Ham) 

7404 Bakır Döküntü Ve Hurdaları 

7405 Bakırın Ön Alaşımları (Kupro Alyajlar) 

7406 Bakır Tozları Ve Bakırdan İnce Pullar 

7407 Bakır Çubuklar Ve Profiller 

7408 Bakır Teller 

7409 Bakır Saclar, Levhalar, Yapraklar Ve Şeritler (Kalınlıkları 0,15 Mm. Yi Geçenler) 

7410 Bakırdan İnce Yaprak Ve Şeritler (Kalınlık <= 0, 15 Mm) 

7411 Bakırdan İnce Ve Kalın Borular 

7413 B.dan Demetlenmiş Teller, Kablolar, Örme Halatlar ve Benzerleri (Elk. İçin İzole

Edilm.)

7415 Bakırdan Veya Başları Bakırdan Ve Gövdeleri Demir Ve Çelikten Çiviler, Pünezler; 

7418 B.dan Sofra, Mutfak Ve Diğer Ev İşlerinde Kullanılan Eşya İle Sağlığı Koruyucu

Eşya

7419 Bakırdan Diğer Eşya: 
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3.3 MEVCUT DURUM ANALİZİ 

3.3.1 Dünyada Genel Durum 

Tablo 82: Dünya ve Türkiye Bakır İhracat Değerleri (bin dolar) 

GTİP GTİP Dörtlü Adı 
2016 Dünya 

İhracatı 

2016 Türkiye 

İhracatı 

Türkiye'nin 

Payı 

7401 Bakır Matları; Çöktürülmüş Bakır (Tersip Bakır) 
484.428 97 

0,02% 

7402 
Rafine Edilmemiş Bakır; Elektrolitik Rafine İçin 

Bakır Anotları 6.810.281 220 
0,00% 

7403 Rafine Edilmiş Bakır Ve Bakır Alaşımları (Ham) 
48.330.143 54.564 

0,11% 

7404 Bakır Döküntü Ve Hurdaları 
14.167.641 46.800 

0,33% 

7405 Bakırın Ön Alaşımları (Kupro Alyajlar) 
191.720 313 

0,16% 

7406 Bakır Tozları Ve Bakırdan İnce Pullar 
624.202 5.058 

0,81% 

7407 Bakır Çubuklar Ve Profiller 
4.727.972 57.988 

1,23% 

7408 Bakır Teller 
14.858.564 365.311 

2,46% 

7409 
Bakır Saclar, Levhalar, Yapraklar Ve Şeritler 

(Kalınlıkları 0,15 Mm. Yi Geçenler) 6.351.617 95.349 
1,50% 

7410 
Bakırdan İnce Yaprak Ve Şeritler (Kalınlık <= 0, 

15 Mm) 5.638.398 10.590 
0,19% 

7411 Bakırdan İnce Ve Kalın Borular 
5.115.264 31.263 

0,61% 

7412 Bakırdan İnce Ve Kalın Boru Bağlantı parçaları 
3.823.477 103.047 

2,70% 

7413 
B.dan Demetlenmiş Teller, Kablolar, Örme

Halatlar ve Benzerleri (Elk. İçin İzole Edilm.) 1.650.614 280.136 
16,97% 

7415 
Bakırdan Veya Başları Bakırdan Ve Gövdeleri 

Demir Ve Çelikten Çiviler, Pünezler; 928.037 6.194 
0,67% 

7416 - 
1 -     

0,00% 

7417 - 
41 -     

0,00% 

7418 
B.dan Sofra, Mutfak Ve Diğer Ev İşlerinde

Kullanılan Eşya İle Sağlığı Koruyucu Eşya 832.334 6.064 
0,73% 

7419 Bakırdan Diğer Eşya: 
3.456.415 51.163 

1,48% 

Dünya üzerindeki bakır kaynakları incelendiğinde 4 ana grupta kategorize edilebilmektedir. 

a) Toplam Kaynaklar: Yeryüzü kabuğunda veya yüzeyinde doğal olarak bulunan katı,

sıvı veya gaz halindeki madde miktarının olduğu konsantrasyonu ifade etmektedir.
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b) Tanımlanmış Kaynaklar: Bulunduğu yer, sınıf, kalite ve miktarı belirli jeolojik

kanıtlardan bilinen veya tahmin edilen kaynakları ifade etmektedir. Tanımlanan

kaynaklar ekonomik, marjinal ekonomik ve alt-ekonomik unsurları içerir.

c) Keşfedilmemiş Kaynaklar: Varoluşları yalnızca varsayımı yapılan kaynaklar,

tanımlanan kaynaklardan ayrı olan mevduatları içerir. Keşfedilmemiş kaynaklar,

ekonomik, marjinal ekonomik ya da alt ekonomik olmaları için dereceli ve fiziksel

konumdaki mevduatlarda varsayılabilmektedirler.

d) Rezervler: Ekonomik olarak çıkarılan ya da üretilebilecek olan rezerv tabanının (sınıf,

kalite, kalınlık ve derinlik dâhil olmak üzere mevcut madencilik ve üretim

uygulamalarına ilişkin belirlenmiş minimum fiziksel ve kimyasal ölçütleri karşılayan

tanımlanmış bir kaynak parçası) kısmını ifade etmektedir.

Grafik 50: Dünya Bakır Kaynakları 

Kaynak: ICSG 

Bakır Arzındaki Sorunlar: 

a) Düşen cevher fiyatları: ABD ve Şili gibi gelişmiş bakır bölgelerinde ciddi bir sorun

oluşturmaktadır.

b) Proje finansmanı: Uzun süreli ekonomik ve fiyat dalgalanması sermaye maliyeti

üzerinde önemli etkilere neden olabilmektedir.
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c) Diğer maliyet sorunları: Düşük sermaye harcamaları bakır arzında olumsuz uzun

vadeli etkilere neden olabilmektedir. Örneğin işletim maliyeti artışı

d) Su temini: Kuru maden bölgelerinde kritik bir sorun haline gelmektedir.

e) Enerji: Kömür, ana bakır madenlerini ve süreçlerini yönetmek için seçilen yakıt olması

ve iklim değişikliği gibi kalemler maliyetleri artırabilir.

f) Diğer çevresel konular: Hükümetler son yıllarda madenciliğin çevreye olan etkisinin

daha fazla farkına vardığından Peru ve Filipinler gibi ülkelerde, yerli toplulukla olan

ilişkide önemli bir faktördür.

g) Kaynak milliyetçiliği: Telif hakkı ve vergilendirme düzeylerinin dengelenmesi

yükselen endüstrilerin gelişimi için önemlidir.

h) Siyasi riskler: Maden işletmeciliği için güvenlik son derece önemli bir kriterdir ve

siyasi anlamda da devletin hassasiyet göstermesi gereken bir konudur.

Dünya Bakır Üretimi 

Yapılan son araştırmalar 2016'daki küresel bakır madeni üretiminin 20,2 milyon tona 

ulaştığını göstermiştir.  En büyük bakır üreticisi olan Şili 5,6 milyon ton üretmiştir.  2016'daki 

ergitici üretim ise yaklaşık 19.0 milyon tona ulaşmıştır. Çin 2016 yılında 7,2 milyon ton 

rakamıyla blister ve anot alanında en büyük üretici olmuştur.  

2016 yılında rafine edilmiş bakır kullanımı 23.5 milyon tona ulaşmıştır. Çin, 2016 

yılında rafine edilen bakırın en büyük tüketicisi olarak görünürde 11,7 milyon ton civarında 

kullanıma ulaşmıştır. 

Uluslararası Bakır Birliği'ne (ICA) göre, ekipman, sektörü 2016 yılında en büyük bakır 

nihai kullanım sektörü olup ardından inşaat ve alt sektörleri yer almıştır.  1960'da 750.000 

tondan daha az üretimi olan Latin Amerika'daki bakır madeni üretimi 2008'de 8.3 milyon tona 

yükselerek 2016 yılık küresel toplamın yüzde 41’ini temsil etmektedir. (Kaynak: ICSG) 
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Kaynak: ICSG (1.000 Metric Ton) * Türkiye 11. Sıradadır. 

Kaynak: ICSG (1.000 Metric Ton) * Türkiye 20. Sıradadır. 

Grafik 51: 2016 Yılı Ülkelere Göre Bakır ve Bakır Alaşımlı Yarı Mamul Ürünlerinin 

Üretiminde İlk 20 Ülke 

Grafik 52: 2016 Yılı Ülkelere Göre Bakır Madeni Üretiminde İlk 20 Ülke 
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Dünya bakır üretim kapasitesi, kriz dönemlerinde yavaşlamakla birlikte, artış eğilimini 

sürdürmektedir. Dünyanın en büyük 20 bakır üreticisi,  dünyanın toplam bakır madeni 

kapasitesinin yaklaşıkyüzde 40'ını oluşturarak, yılda yaklaşık 9 milyon ton (mt) değerli metal 

üretmektedir. Yalnızca Şili ve Peru ilk 20 üreticisi arasındaki bakır madenlerinin yaklaşık 

yarısını oluşturmaktadır. Büyük bir madenin finansman maliyetinin yüksek oluşu, ilk yedi 

maden ortaklaşa büyük maden şirketlerine ait olmasına neden olmuştur. 

Yüksek üretim maliyetlerine rağmen, bakır madenleri yılda toplam rafine edilmiş bakır 

üretiminin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturmaktadır. Geriye kalan yüzde 20, geri dönüştürülmüş 

hurda kaynaklarından sağlanmaktadır. (Kaynak: ICSG) 

Uluslararası Bakır Çalışma Grubunun 2017 yılına göre derlediği maden listesi aşağıda 

yer almaktadır. 

Tablo 83: Dünyadaki Başlıca Bakır Madeni Sahaları 

1 - Escondida – Şili (1.27 Kt/1000 Mt) 11 -Los Bronces - Şili (410 Kt) 

2  -Grasberg – Endonezya  (750 Kt) 12  -Los Pelambres – Şili (400 Kt) 

3  -Morenci – ABD  (520 Kt) 13 - Chuquicamata - Şili (350 Kt) 

4 - Buenavista del Cobre-  Meksika (510 Kt) 14  -Radomiro Tomic - Şili (330 Kt) 

5 -Cerro Verde II - Peru (500 Kt) 15  -Sentinel - Zambia (300 Kt) 

6  -Collahuasi - Şili (454 Kt) 16  -Bingham Canyon - ABD (280 Kt) 

7 - Antamina - Peru (450 Kt) 17  -Kansanshi - Zambia (270 Kt) 

8 - Las Bambas - Peru (450 Kt) 18  -Toromocho - Peru (250 Kt) 

9  -Polar Division (Norilsk/Talnakh Mills) - 

Rusya (450 Kt) 
19  -Olympic Dam - Avustralya (225 Kt) 

10 - El Teniente - Şili (432 Kt) 20  -Mutanda - Kongo (220 Kt) 
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Grafik 53: Dünya tanımlı bakır kullanımı, 1900-2016 (Bin metrik ton bakır) 

 Kaynak: ICSG 

Grafik 54: Bölgeye Göre Rafine Bakır Kullanımı (1960 2016) (Bin metrik ton bakır) 

Kaynak: ICSG 
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Tablo 84: Ülkeler Bazında Rafine Bakır Kullanımı Yoğunluğu 

2016 Kişi Başı GSYH (dolar) Yoğunluk (ton/bin dolar) 

Avustralya    51.850             7,943   

Belçika    41.284          535,478   

Brezilya      8.727          162,663   

Kanada    42.210          103,131   

Şili    13.576          339,137   

Çin      8.113       1.040,814   

Mısır      3.685     349,049   

Fransa    38.127           74,689   

Almanya    41.902          359,197   

Hindistan      1.723          209,351   

Endonezya      3.604          232,763   

İran      4.683          347,706   

İtalya    30.507          291,751   

Japonya    38.917          196,955   

Güney Kore    27.539          517,273   

Malezya      9.360          786,232   

Meksika      8.555    350,863   

Polonya    12.316          631,402   

Rusya      8.929          245,186   

Suudi Arabistan    20.150          286,622   

İspanya    26.609          292,069   

İsveç    51.165          264,057   

Tayvan    22.453          935,665   

Tayland      5.899          820,742   

Türkiye    10.743          571,572   

Birleşik Arap Emirlikleri    37.678       1.101,262   

ABD    57.436           97,578   

Vietnam      2.173       1.072,887   

Zambia      1.275       1.454,716   

Kaynaklar: ICSG ve Uluslararası Para Fonu 

Rafine bakır tipik olarak, kütük üreticileri, ana alaşım tesisleri, tel çubuk dahil olmak 

üzere rafine edilmiş bakırın yarı imalatçılar veya "ilk kullanıcıları" tarafından kullanılmaktadır. 

Sonuç olarak, GSYİH başına rafine edilmiş bakırın yoğunluğu, kullanılan bakır miktarını ifade 

etmekte olup Sanayi tarafından GSYİH'ya bölünmüş ve kişi başına bitmiş ürünlerde kullanılan 

bakırı temsil etmemektedir. 
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Grafik 55: Doğrudan Erimiş Bakır Hurdası Dâhil Toplam Bakır Kullanımı, 

2005-2015 (Bin metrik ton bakır) 

Kaynak: ICSG Geri Dönüşümü Araştırması Nisan 2017 

Uluslararası Bakır Çalışma Grubunun yeni bir raporuna göre, 2019 yılına kadar global 

bakır üretim kapasitesinin 2019 yılında yılda 26.5 milyon ton (mt) ulaşarak yüzde 4'lük güçlü 

bir yıllık ortalama artışla büyümesi beklenmektedir. Uluslararası Bakır Çalışma Grubunun 2017 

Aralık ayında yayınladığı veriler daha önceki tahminler ile karşılaştırıldığında, 2018 ve 2019 

için yıllık mayın üretim kapasitesi, başta genişleme ve yeşil alan projeleri için süren 

gecikmelere bağlı olarak sırasıyla 200.000 ve 500.000 ton düşürüldüğü gözlenmektedir. 

Ayrıca, Afganistan, Ekvator, Etiyopya, Fiji, Yunanistan, İsrail, Panama, Sudan ve 

Tayland da dahil olmak üzere şu anda bakır madeni olmayan ülkelerde projeler 

planlanmaktadır. Bu kapsamda, 2019 yılına kadar, yeni bakır madenciliği ülkelerinden başlayan 

projelerden beklenen toplam bakır üretim kapasitesi 330.000 ton'a ulaşabileceği ve bu ülkelerde 

değerlendirilmekte olan projeler geliştirilirse kapasite 1 milyon / yılın çok üzerine çıkmaya 

devam edebileceği ifade edilmektedir. Yıllık bakır üreticisinin kapasite artışı konsantre 

kapasitesindeki artışın gerisinde kalarak 2019 yılında 22.8mtpa'ya ulaşan yıllık ortalama, yüzde 

3 büyüyerek 2015'e göre 2.4 mt artış göstereceği ön görülmektedir. Aynı zamanda, son on yılda 

bakır madenciliğine başlamış ülkelerden gelen üretimin 2017 yılı sonunda 2000 yılında sıfırdan 

400.000 tpa'ya yükselmiş olduğu gözlenmektedir. 

Türk bakır sektörünün son yıllarda, temel ihraç pazarlarındaki talep daralması göz 

önüne alındığında alternatif pazarlara yönelmesi gerekmektedir. Ayrıca bakır teller gibi büyük 
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oranda ihracat yaptığımız ürünlerin ABD pazarının GSP uygulamasının dışında kalması sektörü 

olumsuz etkilemektedir. Ek olarak sektörün büyüme eğilimini sürdürebilmesi için, Dahilde 

İşleme Rejimi (DİR) uygulamalarının da, yerli üretimi destekleyecek ve azami katma değer 

yaratılmasına imkân sağlayacak şekilde, günümüzün değişen koşullarına göre revize edilmesi 

büyük önem taşımaktadır.  

Grafik 56: Kullanım Alanlarına Göre Bakır Tüketimi (2014) 

  Kaynak: ICSG 

3.3.2 Ülkemizde Bakır Sektörü 

3.3.2.1 Bakır Sektöründe Faaliyet Gösteren Bakır Mamul Üreticisi Belli Başlı Firmalar 

- Albaksan Alaşımlı Bakır San.ve Tic.A.Ş.

- Altek Döküm Hadde Mamulleri San ve Tic.A.Ş.

- Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş.

- Eti Bakır

- Mega Metal San.ve Tic.Ltd.Şti.

- Öztürkler Metal Sanayii ve Ticaret A.Ş.

- Sarbak Metal Ticaret ve Sanayi A.Ş.

- Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.
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3.3.2.2 Bakır Sektör Temel Verileri 

 Dışa Bağımlılık: yüzde 77

 Cevher Üretimi: 6,7 Milyon Ton/Yıl Tüvenan

 Konsantre Üretimi: 529 000 Ton /Yıl (100 Bin Ton metalik Cu’a eşdeğer)

 Cevherde Üretilen Metal: 54 000 Ton/Yıl

 İhracat: 245 000 Ton/Yıl Değer: 178 Milyon $

 İthalat: 2,7 Milyar $ (Bakır ve bakırdan eşya)

 İhracat: 1,1 Milyar $(Bakır ve bakırdan eşya)

 Dış Ticaret Açığı: 1,4 Milyar $

 Rezerv: 3,9 Milyon ton metalik Cu eşdeğeri

 Üretici Firmalar: Eti Bakır, Çayeli, Özdoğu, Bilfer, 3S Yıldızlar Holding

  Tablo 85: Türkiye’de Üretici Firmalar (2009) 

RUHSAT SAHİBİ İL İLÇE TÜVENAN ÜRETİM (TON) 

Eti Bakır A.Ş. Artvin Borçka 2.011.841 

Eti Bakır A.Ş. Kastamonu Küre 1.294.224 

Çayeli Bakır İşletmeleri Rize Çayeli 1.151.018 

Eti Bakır A.Ş. Siirt Şirvan 704.090 

Oreks Madencilik Limited Şirketi Çanakkale Yenice 4.250 

Oreks Madencilik Limited Şirketi Çanakkale Yenice 3.250 

Menka Ticaret Ve Sanayi A.Ş. Sivas Koyulhisar 2.068 

Menka Ticaret Ve Sanayi A.Ş. Sivas Koyulhisar 2.068 

Okyanus Mineral Mad. San. Ve Tic. A.Ş. Çanakkale Lapseki 950 

Ofluoğlu Metal San. ve Tic. A.Ş. Bayburt Merkez 914 

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Eskişehir Sivrihisar 410 

Artvin Bakır İşletmeleri Artvin Murgul 400 

Kaynak: MTA 
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3.3.2.3 Tüketim 

Türkiye’nin yıllık bakır tüketim miktarı 500.000 tondur. Bakır, üstün fiziksel ve 

kimyasal özelliklerinden dolayı endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Bakır tüketimi 

yapılan sektörler aşağıda belirtilmiştir. 

 Elektrik, elektromekanik ve elektronik

 Yapı Sektörü (Sıhhi Tes. )

 Ulaşım

 Kimya

 Kuyumculuk

 Boya sanayi

 Turistik ve hediyelik eşya

 Isıtma, Soğutma, Havalandırma1

3.3.2.4 Bakır Dış Ticaret Verileri 

Tablo 86: 2011-2016 yılları arasında Türkiye ve Bakır Sektör İhracatı: (Milyon $) 

Tablo 87: 2011-2016 yılları arasında Türkiye ve Bakır Sektör İthalatı: (Milyon $) 

1 Kaynak: Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Tic.A.Ş., MTA 

Yıllar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

TR Toplam İhracat 134.906 151.695 157.072 157.452 143.729 142.529 

Bakır İhracat 812.3 899.6 932.8 927.9 779.1 962.7 

Yıllar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

TR Toplam İthalat 240.841 236.545 251.661 242.177 207.206 198.618 

Bakır İthalat 2.138 2.050 2.183 1.970 1.635 2.582 
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3.3.2.5 Sektörde Ana Maliyet Kalemleri 

Sektörün ana maliyet kalemleri hammadde ve enerjidir. Türkiye’de bakır sektörünün 

hammadde konusunda dışa bağımlı olması sonucu hammadde maliyet kalemlerinin başında 

gelmektedir. Üretim aşamasında ise en büyük maliyet kalemi ise enerji olmuştur.  

3.3.2.6 İthalat ve İhracatçı Firma Sayısı 

Tablo 88:  Sektörde Faaliyet Gösteren Firma Sayıları 

İthalatçı 146 

İhracatçı 1815 
Kaynak: MTA, İMMİB ve Trademap 

3.3.2.7 Firmaların Coğrafi Dağılımı 

Grafik 57: Üretici Firmaların Bölgelere Dağılımı 

Kaynak: MTA, İMMİB ve Trademap 
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Grafik 58: İthalatçı Firmaların Bölgelere Dağılımı 

Kaynak: MTA, İMMİB ve Trademap 

Grafik 59: İhracatçı Firmaların Bölgelere Dağılımı 

Kaynak: MTA, İMMİB ve Trademap 

Tablo 89: Ürün Gruplarına Göre İhracatçı Firmaların Dağılımı 

GTİP 7401 7402 7403 7404 7405 7406 7407 7408 7409 7410 7411 7413 7415 7418 7419 

Firma Sayısı 7 14 79 10 2 40 229 218 112 30 43 50 301 360 320 
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3.3.2.8 Rekabet Durumu 

- Gümrük Birliği: AB ile Türkiye arasında geçerli Gümrük Birliği kapsamında mevcut

gümrük vergileri,eş etkili vergiler ve miktar kısıtlamalarıyla, her türlü eş etkili etkili

tedbirin kaldırıldığı, birlik dışında kalan üçüncü ülkelere yönelik olarak da, ortak

gümrük tarifesinin uygulanmaktadır. Türkiye’ nin, AB’nin Ortak Ticaret Politikasını

üstlenme yükümlülüğü bulunmakta olup, üçüncü ülkelere yönelik olarak AB’nin

tercihli ticaret sistemi üstlenilmektedir.

- Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS): GTS ile gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan

ülkelerden ithal ettikleri sanayi malları üzerindeki vergilerini “karşılıklılık” esası

dışında tek taraflı olarak sıfırlamaları veya indirmeleri gerekmektedir. ABD

tarafından GTS programı 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

- Serbest Ticaret Anlaşmaları: Türkiye’nin dahil olduğu 18 adet( EFTA, İsrail, Makedonya,

Bosna ve Hersek, Filistin, Tunus, Fas, Suriye, Mısır, Arnavutluk, Gürcistan, Karadağ,

Sırbistan, Şili, Ürdün, Mauritius, Güney Kore ve Malezya) Serbest Ticaret Anlaşması (STA)

mevcuttur. STA’larla amaç komşu ve çevre ülkelerle dış ticaretin geliştirilmesi ve

ihracatçılarımızın dış pazarlarda, rakipleri ile eşit şartlarda rekabet edilebilmesi, karşılıklı

yatırımların ve müşterek teşebbüslerle uluslararası rekabet gücümüzün arttırılmasıdır.2

3.3.2.9 Sektördeki Yabancı Yatırımcılar 

 Türk Prysmian

 GE Alstom

 ABB

 Delphi Kablo

 Leoni Kablo ve Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti.

 Siemens San ve Tic.A.Ş.-

 Nexans Türkiye End.ve Tic.A.Ş.

 Schneider Elektrik San.ve Tic.A.Ş.3

2 Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı 

3 Kaynak: www.cayelibakir.com.tr, www.leoni.com 
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3.3.2.10 Ülkemizdeki Tedarik Kanalları 

3.3.2.10.1 Hammadde Tedariki Yapılan Ülkeler 

- Bakır Sektörü için hammadde tedariki yapılan (Katod/Cevher) ülkeler Şili ve

Bulgaristan,Rusya, CIS ülkeleri, İspanya, Polonya,  Kongo, Zambia

- Bakır Hurda için; Kuzey Afrika Ülkeleri, Orta Doğu Ülkeleri, AB Ülkeleri olarak yer

almaktadır.

3.3.2.10.2 Hammadde Tedarikinde Yaşanan Sorunlar 

- Mevzuat gereği Irak, İran ve Suriye’den bakır hurda ve bakır hurdadan dökülmüş külçe

ithalatı yapılamaması.

- Bakır hurda ithalatında Çevre Katkı Payı alınması.

- Bakır hurda ithalatının sanayiciler dışında tüccarların yapamaması.

- Bankacılık ağı ile ilgili sorunlar

- Menşe ispat belgesi zorunluluğu

İhracat Pazarlarına Giriş Yöntemleri

İhracat pazarlarına girişte başlıca kullanılan yöntemlere aşağıda yer verilmiştir.

- İnternet aracılığıyla firma bilgilerine ulaşılarak, telefonla ön görüşme ve sonrasında ziyaret

yapılması.

- İhracatçının, ilgili pazara mal gönderen müşterileri aracılığıyla bağlantı kurması.

- İMMİB, DEİK gibi işbirliği kuruluşlarının yaptığı B2B gibi toplantılar vasıtasıyla müşteri

kazanımı.

- Uluslararası Birlik ve Derneklerde aktif rol alınması

İhracat Pazarlarında Karşılaşılan Sorunlar

- Ülke politikalarından kaynaklı olarak gümrüklerde yaşanan problemler, gümrükten geç

çıkışlar

- Ülkelerin anti-damping ya da üreticiyi koruma yasaları kapsamında giriş vergilerin

yükseltmeleri ve ihracatçılarımızın fiyatlarının yüksek kalması

- Yüksek navlun maliyetleri
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- Bankalar aracılığıyla yapılan ödemeleri geç yapılması, zamanında bildirilmemesi ve yabancı

bankaların ülkemizde tanınmaması

- Uzun gümrükleme süreçleri

- Doğru dağıtım kanallarının bulunamaması

3.3.2.11 Sektörün Güçlü ve Zayıf Yönleri 

Güçlü Yönler; 

- Türkiye’nin bakır mamullerinin belli ürün gruplarında üretim kapasitesinin yüksek oluşu

- Teknolojik bilgi birikimine sahip yeterli insan gücü

- Türkiye’nin jeopolitik durumunun avantajı

- Doğu Avrupa’ya kayan bakır üretim sektöründen yerleşmiş sanayimiz olduğundan dolayı pay

alma imkanı

Zayıf Yönler; 

- Ülke bakır yataklarından elde edilen konsantrenin katma değeri yüksek son ürüne

dönüştürülmeden yurt dışına ihraç edilmesi

- Bakır rezervlerinin tükenmekte oluşu, yeni maden yataklarının aynı hızda devreye

sokulamaması

- Hammadde açısından dışa bağımlılık4

3.3.2.12 Sektörün Temel Sorunları 

- Bakır hurda ithalatının bakır hurda ithalatçı belgesi alan sanayiciler tarafından yapılması

- Metal Hurda İthalatçı Belgesi kapsamında alınan iznin 2 yıl geçerli olması ve 20.000.-TL harç

alınması

4 Kaynak: www.ticaret.edu.tr-Türkiye Bakır Sektörünün Üzerine Bir Araştırma ve Uluslararası Ticaret 
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- İthal edilecek bakırın hammadde olarak kullanıldığı kablo, kilit, kapı kolu ve vana gibi

ürünlerin ithalatında bakırın da ihraç edildiğinin bilinmemesi, göz ardı edilmesi

- Standart dışı mamul ürünlerin yurtiçi piyasaya girmesi

- Bakır atıklarının satışının sadece belirli devlet kurumlarına açılan ihalelerle değil, hammadde

ihtiyacı olan özel sektör temsilcilerinin de katılacağı ihalelerle satışının yapılmaması

- Bakır sektörüne özel bir enstitü olmaması

- Bakır madenlerindeki çalışmaların stratejik devlet teşviklerinin kapsamına alınmamış olması

- Ülkemizde çıkarılan Bakır cevherini konsantre olarak ihraç etmek yerine ülkemizde işlenmesi

kapsamında destek sağlanmaması (İzabe tesisleri kurulması)

- Geri dönüşüm, hurda temini geliştirilen, değiştirilen, revize edilen Dünya ve Avrupa

standartları ile uyumlu hale getirilerek uygulanmaması

- Fason üretim için yurtdışından gelen hammaddeye uygulanan dahilde İşleme izni

yönetmeliğindeki aksaklıklar ve fazla maliyete ve zaman kaybına sebebiyet veren

uygulamalar

- Metal talaşlarının, menşe ispat problemi, dahilde işlem şartı, çevre izni zorunluluğu vb.

zorlayıcı uygulamalar sebebi ile ülkemize getirilmemesi

- İmalat sürecinde ticaret haricinde kullanılan girdiler için vergi ödenmesi

- Güney Amerika’dan gelen hammaddenin X-Ray kontrolünden geçmesi nedeniyle oluşan

maliyet ve zaman kaybı

- Özbekistan'dan ithal edilen tüm bakır tel ve filmaşinlerin söz konusu ülkede uygulanan döviz

rejimi nedeni ile haksız rekabet avantajına sahip olması

- Afrika'da bankalarımızın muhabir banka ağının yeterince gelişmemiş olması

- İthalatın önünü kesecek yüksek katma değerli ve yeni ürünler ile ilgili reel sektör

yatırımlarında kullanılan makina ve teçhizata yönelik Ar-Ge süreçlerinde gereken mevzuatın

mevcut olmaması (Kaynak: İDDMİB, www.ticaret.edu.tr-Türkiye)

a) İhracat

Borsanın rolü, fiyatların yerleşim sürecini kolaylaştırmak ve şeffaf hale getirmektir. 

Ticaret imkânı sağlayan üç borsa: Londra Metal Borsası (LME), New York Ticaret Borsası 

http://www.ticaret.edu.tr-türkiye/
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COMEX / NYMEX'in Ticaret Borsası Bölümü ve Şangay Vadeli İşlemler Borsası (SHFE) olup, 

bu borsalarda fiyatlar, piyasanın belirli bir günde bir emtia arz ve talebi algılamasını yansıtan 

tekliflerle belirlenir. Borsalar aynı zamanda vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin ticaretini 

de sağlamaktadır. Bu, üreticilerin ve tüketicilerin gelecekte bir fiyatı düzeltmesine imkân verir 

ve böylece fiyat farklılaşmalarına karşı bir önlem alınmış olur. 

Grafik 60: 2016/2017 LME Fiyatları 

Tablo 90: 2016 Yılı Tüm 74 GTİP Numarasına Göre İhracat ve İthalatçı Ülkeler Dağılımı 
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Grafik 61: Bakır Sektörü İthalat ve İhracatının Yıllar İçindeki Gelişimi 

Tablo 91: 2017 Ocak-Ekim Dönemi Bakır İhracat ve İthalat Rakamları 
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Grafik 62: 2017 Ocak-Ekim Döneminde İhracat ve İthalattaki İlk On Ülke Milyon ($) 

Türk Bakır sektörü cari açık veren bir sektör olarak değerlendirilmekte olup, bu yorum 

son derece yanlıştır. Zira Türk bakır sektörünün 74 GTİP içerisinde direkt ihraç etmediği 

ancak iç piyasaya satışını yaptığı ve bilahare muhtelif GTİP’ler içinde çok daha yüksek katma 

değerli bir şekilde ihraç edilen ve ciro açısından rahatlıkla ithal edilen toplam bakır değerinin 

dengeleyen direkt ve en direkt bakır ihracatı mevcuttur.  

Dolayısıyla Türk bakır sektörünün ürettiği mamuller esasen ülke ihracatının en önemli 

kalemleri olan; kablo, otomotiv, beyaz eşya, ısıtma soğutma, elektronik, sıhhi tesisat, bağlantı 

elemanları, elektroteknik savunma vb. sektörlerin çok önemli bir girdi kaynağıdır. Bahse konu 

sektörler Ar-Ge harcamaları yapan, dünyadaki trendlere uymak için sürekli inovatif ürün 

geliştirmek zorunda olan sektörlerdir. Bu sektörlerin ihtiyacına cevap verebilecek, gelişmiş 

ve güçlü bir bakır sektörünün varlığı katma değeri yüksek ihracat kalemlerimizin payını da 

artıracaktır. 
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3.4 DÜNYADA VE TÜRKİYE’DEKİ GELİŞME EĞİLİMLERİ 

o Dünyadaki Gelişme Eğilimleri

- Geliştirilen yeni bakır uygulamaları arasında anti-mikrobiyal bakır, dokunmatik yüzeyler

kurşunsuz pirinç tesisat, yüksek teknolojili bakır tel, ısı eşanjörleri ve yeni tüketici ürünleri

bulunmaktadır.

- Dünyada elektrikli araca doğru yönelim bakır tüketimin ilerde daha fazla yoğunlaşacağı bir

alan olacaktır. Ülkemizde de yerli otomobili elektrikli araç olarak imalatı hedeflendiği dikkate

alınırsa bakır sektörünün stratejik önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede ileri

teknolojiye haiz bakır Ar-Ge faaliyetlerinin yoğunlaştırılması gerekliliği vurgulanmaktadır.

- Uluslararası Bakır Çalışma Grubunun yeni bir raporuna göre, 2019 yılına kadar global bakır

üretim kapasitesinin 2019 yılında yılda 26.5 milyon ton (mt) ulaşarak yüzde 4'lük güçlü bir

yıllık ortalama artışla büyümesi beklenmektedir.

- Bakır madenleri listesi baz alınarak yapılan araştırmaya yönelik olarak Lizbon merkezli

araştırma grubu, 2019 yılının tahmini üretimin 2015 toplamına kıyasla 3.9 milyon ton veya

yüzde 17 artış olabileceğini belirtti.

- Çalışmaya göre, konsantre üretim, 2019 yılı boyunca 3.9 milyon ton artarak 21 milyon ton

olan genişleme artışının yüzde 83'ünü temsil edecektir. Aynı dönemde 670,000 t çözücü

ekstraksiyon / yeniden yıkama kapasitesi eklenecek ve 2019 yılında 5,5 mtpa'ya ulaşacağı

tahmin edilmektedir.

- Peru'nun, 2018 yılına kadar yeni maden projelerinden ve açılımlarından ek kapasiteninyüzde

25'ini oluşturması ve bunu Zambiya, DRC, Çin ve Meksika izlemesi beklenmektedir.

- Bazı projeler değerlendirilerek denizaltı bakır araştırmalarına ilgi duyulduğu, bunlardan ilki

2018 yılında Papua Yeni Gine'den Bismarck Denizinde başlaması beklenmektedir.
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3.5 PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ 

Demir ve Demir Dışı Metaller sektörümüzün 2023 Yılı ihracat Hedefi 25 milyar dolar 

olup bakır sektörümüzün 2023 yılı ihracat hedefi, 6 milyar dolardır.  

3.5.1 Genel Hedefler 

- Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek ve sektörle ilgili Dünya ile entegre olabilmek için özel

sektör-Birlikler, Üniversiteler ve Devlet işbirliği ile bir Bakır Enstitüsü’nün kurulması

- AB pazarında kalıcı olabilmek için ithalat ve ihracat ile ilgili düzenlemelerin yapılmasını

sağlamak amacıyla bir çalıştay gerçekleştirilmesi

- Batı’dan Doğu Avrupa’ya kayan üretim faaliyetlerinin ülkemize de gelmesi için gerekli

siyasi ve ekonomik adımların atılması

3.5.2 Hedeflere Dönük Temel Amaç ve Politikalar 

- Bakır sektörüne yönelik teknolojik yatırım kararlarının alınması, Ar-Ge faaliyetlerini

yürütmek, sektörü Uluslararası toplantı ve kurullarda temsil etmek, kısacası Türkiye’deki

bakır sektörünü avantajları ve kalitesi ile Dünya’ya anlatmak için aktif bir şekilde çalışan

Bakır Sektörüne yönelik bir enstitü kurulması vurgulanmıştır. Sektörel anlamda

envanterler yapılarak ülkenin gelecek ihtiyaçlarının da dikkate alınması ve buna göre yol

haritaları oluşturulmasının önemi vurgulanmaktadır.

- Şerit dışında kalan pirinç kapasite fazlası için teknolojik yatırımın genellikle mevcut

olmadığı, yapılan yatırımların düşük teknolojili olabildiği ifade edilmektedir. Bu

kapsamda teknolojik bilgilendirmelerin yapılması ve güncel tutulmasının sektöre büyük

katkısı olacağı belirtilmiştir.

- Bakır tesislerinde atıl kapasitenin mevcut olduğu ifade edilmektedir. Buna bağlı olarak

yüksek katma değerli yapılacak yatırımların özendirilmesine yönelik teşvik

uygulamalarının arttırılmasının sektörün geleceği açısından son derece önemli olduğu

belirtilmektedir.

- Bakırın stratejik öneme sahip bir metal olması noktasında bakır madenlerindeki

çalışmaların stratejik devlet teşviklerinin kapsamına alınması ve ilgili mevzuatın

güncellenmesi gerektiği ifade edilmektedir.
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- Ülkemizdeki bakır hammadde ihracatının azalması hammadde açısından dışa bağlı olan

bakır sektörü için önemli olan bir diğer nokta olarak belirtilmektedir. Türkiye’nin kendi

öz kaynaklarındaki bakırı yurtdışı ihraç edilmesi yerine izabe tesislerinde işlenerek yurt

içinde rafine bakır haline getirilmesi, ülke ihtiyaçlarına öncelik verilmesi ve 5 yıllık

planda azami destek sağlanarak öncelik verilmesi hususu vurgulanmaktadır.

- Madenden metal üretimi ayrıntılı raporları hazırlanması sektör açısından son derece

önemli bir adım olarak görülmektedir. İzabe tesislerinin yetersizliği madenlerimizi

yurtdışına gönderilmesine sebep olmaktadır. Lojistik açıdan elverişli olan yerlere, sağlam

anlaşmalar yapılarak başka ülkelerin madenlerini işlemek için de izabe tesisi kurulması

gerekmektedir. Bakır hammadde gerek katod gerekse hurda formunda dünya genelinde

yüksek talep gören kıt bir kaynaktır. Ülkemiz yıllık yaklaşık 3 milyar dolar tutar

dolayında bakır katod ithal etmekte iken üretilen bakır cevheri içindeki 80.000 ton

metalik bakır (yaklaşık 500 milyon dolar değerinde), konsantre olarak ihraç edilmektedir.

Kurulacak izabe tesisleri ile söz konusu durumun önüne geçilirken hem cari açığın

azaltılmasına önemli bir katkı sağlanacak hem de hammadde güvenliğinin sağlanması

yönünde önemli bir adım olacaktır. Devlet vereceği özel desteklerle bu girişime önayak

olmalıdır. Türkiye’nin kendi öz kaynaklarındaki bakırın yurtdışı ihracatı yerine izabe

tesislerinde işlenerek ülkede rafine bakır haline getirilmesi, ülke ihtiyaçlarına öncelik

verilmesi ve 5 yıllık planda azami destek sağlanarak öncelik verilmesi hususu

vurgulanmıştır.

- Geri dönüşüm, hurda temini geliştirilen, değiştirilen, revize edilen dünya ve Avrupa

standartları ile uyumlu hale getirilerek uygulanması büyük önem taşımaktadır. Tüm AB

ülkelerinde satıcılar hurda ithalatı/ihracatı yapmaktadır. Bunun için geri dönüşüm tesisi

şartı aranmadığı gibi, çevre katkı payı uygulaması da bulunmamaktadır. Sektörümüzün

birincil önceliği, kesinlikle ve kesinlikle hurda metallerin kolaylıkla yurtiçine

getirilmesini sağlamaktır. Hurda ithalatında;

a) Bakır, alüminyum, çelik gibi sektörlerde Çevre Katkı Payı ve ithal izni

kaldırılmalıdır.

b) Hurda ithalatında sanayicinin dışında tüccarların da ithalat yapmasına izin

verilmesine öncelik verilmelidir.
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- Suriye ve Irak menşeli malların ithalat yasağına son verilmesi, hurdada menşe ispat

belgesi zorunluluğu kalkması sektörün hammadde yönünden tedarikçi sayısını arttıracağı

düşünülmektedir. Irak’tan bakır hurda ve bakır hurdadan dökülmüş külçe ithalatının

yapılabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması, halen yürürlükte olan mevzuat

nedeni ile bahse konu hurda bakırdan üretilmiş külçe bakırlar ülkemize ithal

edilememektedir. Özellikle diğer ithal girdilere göre çok daha ucuz olan bu hammadde

imkanı aslında ülkemizin ithal bakır için ödediği faturayı da belli oranda aşağıya

çekerken, diğer taraftan hurda külçelerin ülkemizde rafine edilerek halen atıl bekleyen

bakır rafineri tesislerinin de canlanmasına ve istihdamın artmasına katkı sağlayacağı

düşünülmektedir. Maalesef bu hurda külçeler özellikle İran’a ve Çin’e yoğun olarak ihraç

edilmekte ve bu ülkelere rekabet avantajı sağlamaktadır.

- Radyasyon sadece yurtdışından bulaşan bir madde değildir. Radyasyon ölçüm şartı

sadece yurtdışından gelen hurdalar için değil yurtiçindekiler için de uygulanmalıdır. Buna

bağlı olarak tüm hurda hanelere radyasyon ölçüm şartı getirilmelidir. Tüm AB bölgesi

hurda ticareti yaparken hurda ithalatı yapmaktadır ve çevre katkı payı bulunmamaktadır.

Türkiye’de ise traderlar ithalat yapamamaktadır. Hurda metalin yurtiçine kolaylıkla

gelebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Hurda ithalatı konusunda menşei

zorunluluğu kalkmalı özellikle Suriye ve Irak’tan da hurda gelmesinin önü açılması

yönünde uygulamalar yapılmalıdır.

- Metalin kendinden oluşan metal talaşlar hammaddesi hurda olan ve bu yönden dışa bağlı

bakır sektörü için önem arz eden bir diğer husustur. Diğer sektörler için olmasa da

hurdalar için bu hususta kolaylık sağlanması gerekmektedir.

- Sektörün temel girdisi olan rafine bakır Türkiye’de kısıtlı kaynaklara sahip olup dışardan

rafine bakır ve alaşımlarını kısmen mamul ve yarı mamul olarak ithal etmektedir.

- Yurtdışından fason işlemek üzere getirilecek hammadde sorununun çözülmesi

gerekmektedir. Dahilde İşleme izni şartı, gümrüğe gelen her mala alınmak zorunda

olması gümrük süreçlerini yavaşlatmaktadır. İthalat beyannamesi düzenlenmesi, dahilde

işleme izni ile ilişkilendirilerek ithalat işlemi yapılması ve vergi – resim – harç teminatına

bağlanması maliyeti arttırmaktadır. Ayrıca üretim işlemleri tamamlandıktan sonra İhracat

ayağında Dahilde işleme izni kapsamında ayniyat şartlarına bağlı olarak ekspertiz

yaptırılarak durumun ispatlanması talebine karşılık ihracatın  her seferi için ekspertiz şartı
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aranmakta olup ekstra ücretler talep edilmektedir.  Toplu alıma izin verilmesi halinde 

sorunun kısmen çözülmesi beklenmektedir. Metal sektörü için en kıymetli hammadde 

kendi ürününden elde edilen talaş ve parçalardır. Maliyetler sebebi ile 

değerlendiremememiz durumunda hammaddemizin başka rakiplere verilmesi satılan 

ürün tonajının erozyona uğramasına neden olmaktadır. Hem tamamen hammadde 

ithalatına dayalı bir sektörde var olmaya çalışırken hem de hammaddemizi bu şekilde 

rakiplere bırakmamız sektörü baltalayarak tehlikeye atmaktadır. Önerilen sistem başka 

sektörlere uygun değilse GTİP bazlı ayrıcalık yapılması talep edilmektedir. 

- İthalatın önünü kesecek yüksek katma değerli ve yeni ürünler ile ilgili reel sektör

yatırımlarında kullanılan makina ve teçhizata yönelik Ar-Ge süreçlerinde gereken

mevzuatın oluşturulması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Mevzuatların sanayi ve Ar-Ge

süreçlerine akademik yönden ziyade daha endüstriyel bakışla incelenmesi gerekmektedir.

İthalatın önünü kesecek Ar-Ge teşvikleri kolaylaştırılmalı ve pilot tesis dışındaki

tesislerde de uygulanması sektör açısından son derece önemlidir. Yeni yatırımlara teşvik

olmaması nedeniyle ithalat ikamesi sağlayan ürünlerin de teşvik kapsamına alınması ve

teşviklerin ürün bazlı olması gereği vurgulanmaktadır.

- İthal edilen malı katma değerinden ayıran fark için gereken yatırımın desteğinin olması

için çalışmalar yapılmalıdır.

- Batı Avrupa’da yer alan gelişmiş ülkelerde bakır sektörü ile ilgili olarak iş gücünün

maliyeti sebebiyle birçok tesis devre dışı kalmaktadır. Söz konusu tesisler, doğu Avrupa

ülkelerine taşınmakta ya da söz konusu bölgede kurulmaktadır. Bu durumun temel

sebepleri ülkedeki yüksek enerji ve iş gücü maliyetleridir. Doğu Avrupa ülkelerinin

Türkiye’ye göre daha rekabetçi olması ve ortak mevzuata sahip olmaları da bir diğer

taşınma nedeni olarak görülmektedir. Lojistik açısından sektöre uygun olan yatırım tesisi

alanlarının pahalı olmasına yönelik devlet arazilerinin kullanımı ile ilgili mevzuatlar

oluşturulması gerekmektedir.

- Üretim organizasyonu için gerekli olan kalifiye iş gücünü sağlayıcı eğitim politikalarının

gözden geçirilmesi gerekmektedir. İhtisaslaşmış olarak her seviyedeki meslek okullarının

ve yüksekokullarının kurulması gerekmektedir.

- Son yıllarda havalandırma sektöründe bakır ve bakır alaşımı ürünlere olan yönelim bakır

ve alaşımlarının anti-mikrobiyel olması, ucuz muadillerine göre çevreci bir ürün olması
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başta olmak üzere birçok sebepten giderek artmaktadır. Normal yaşantımızın birçok 

alanında kullanımını gerçekleştirdiğimiz söz konusu ürün ve sektörlere ülke olarak özel 

önem vermemiz gerekmektedir. 

- Denizaltı, offshore ve onshore sektörlerinde giderek artan bakır ve pirinç kullanımı göz

önüne alınarak söz konusu sektörlere bağlantılı projelere önem verilmesi gerekmektedir.

- İçme suyu sektöründe gelişmeler ve dolaylı olarak musluk ya da benzer ürünlerin

sektörünü de ilgilendirmekte olduğundan Avrupa ve ABD standartları takip edilmesine

ve tam zamanlı uygulamaya geçilmesi için büyük önem gösterilmesi gerekmektedir.

Japonya, ABD ve AB pazarlarında su ile temas eden maddelerde kurşun oranının sıfır ya

da sıfıra yakın olmasına ilişkin kısıtlamalar yer almaktadır. Söz konusu bölgelere büyük

oranda ihracat yapan ülkemizde bu anlamda bir iç regülasyon mevcut değildir.

Önümüzdeki dönemlerdeki ihracat payımızın azalmaması adına bu tür uygulama ve

değişiklerin takip edilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılarak bu konuda

bilgilendirmelerin yapılması gerekmektedir.

- İnsan ve çevre sağlığına yönelik alınan önlemler çerçevesinde geliştirilen uygulamalar

gün geçtikçe daha çok önem kazanmakta olduğundan gerek eğitim gerek teşvik

anlamında sanayiciler desteklenerek çeşitli iç regülasyonlar yapılmalıdır.

- Otomotiv sektöründe elektrikli araçlara geçişin başlamış olup söz konusu sektöre trendin

başında dahil olarak pazarda önemli paya sahip olmamız gerekmektedir. Ayrıntılı bir

stratejik planlama raporu ile yedek parça konusunda potansiyelimiz olduğu

düşünülmektedir. Elektrikli araçlarda normal araçlara göre yaklaşık 4 katı bakır ihtiyacı

bulunması yerli otomotiv sektörü açısından göz önüne alınmalıdır. Ecobrass gibi birçok

ürün grubunun ünlü otomobil firmalarınca kullanıldığı bilinmektedir. Bu konuda STK

ların devlet işbirliği ile ilgili sektörlere destek vermesi gerekmektedir.

- Mimari ve dekorasyon sektöründe de bakır sektörü potansiyeli büyük oranda

bulunmaktadır. Bu anlamda da uluslararası trendler takip edilerek ülke olarak gerekli

önemin verilmesi gerekmektedir.

- Burç, bronz ve benzeri ürünlerin imalatı konusunda atılımlar yapılmalıdır.  Birçok katma

değerli ürün potansiyeline sahip söz konusu sektörlerde dünyadaki payımızın alınması

için gerçekleştirilecek atılımlar son derece önemlidir. Örneğin korozyon mukavemeti
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yüksek bir ürün olduğundan bir çok sektörde kullanılabilir. Bu anlamda gerekli yatırımlar 

yapılmalı ve teşvik edilmelidir.  

- Havalandırma sektöründe kullanılan alüminyum ve plastik madde kullanımının sağlığa

zararlı olduğu bilinmekte olup bakır ürünlerinin antibakteriyel oluşu söz konusu ürünler

yerine kullanımının daha yerinde olacağı vurgulanmıştır. İnsan sağlığını ön planda

tutmak adına klima borularına kadar bakırın kullanımı son derece önemlidir.

- Ürün tiplerinde beklenen değişikliklere yönelik öneriler:

o Bakır sektörü için 2 boyut mevcuttur. Birincisi geri entegrasyon ikincisi ise yeni

ürünlerdir.  Yenilebilir enerji ve elektrikli araçların yer aldığı sektörlere yönelik

tüketicilerin taleplerinde yeni teknolojik standartlar çerçevesinde farklı taleplerin

olacağı ön görülmektedir. Ayrıca kimyasal olarak sağlığa zararsız maddelerin

kullanımı ve içeriği ile ilgili düzenlemelerin olacağı ürün grupları yer alması

beklenmektedir. Sektörün söz konusu durumlara gör teknolojik açıdan alt yapısını

hazırlaması gerekmektedir. Öte yandan müşteri boyutunda kablocular geri

entegrasyon yapmaktadır. Nedeni kendi maliyetlerini minimuma indirmektir.

Sektördeki kar marjı daralmasından dolayı sektörün hitap ettiği müşteride geri

entegrasyon trendi gözlenmektedir. Temel nedeni müşteri maliyetinin düşürülme

odaklı olmasıdır.  Bu noktada ülkedeki bakır sektörü özellikle işçi ve enerji

maliyetlerinin yanı sıra lojistik maliyetinin topyekün kamu otoritesi ile birlikte

irdelenmesi son derece önemlidir.

o Pirinç sektörü baz alındığında ise çevre ve sağlık yönünden etkili ve faydalı olabilecek

ürünlere ve pazarlara ağırlık verilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Örneğin

antimikrobiyel pazar gün geçtikçe önem kazanmakta ve sektörel anlamda gelişmiş

ülkelerde birçok uygunluk aranmaktadır. Pazarımızda döküm ürünleri ve işlenmiş

ürünler kategorisinde pirinç bronzlar kalıpçılık burç imalatı gibi konularda birçok

renovasyon ve atılım süreci gerçekleştirilmelidir. Dünyada kullanılan tonaj fazla

olmasına karşın ülke payımız istenilen seviyede değildir.

- Stratejik büyük projelerde mutlak süratle yerli tedarikçi günlerinin düzenlenip tüm kamu

ve özel sektörün davet edilmesi yerli üretim açısından son derece önemlidir.

Otomotivden, havalandırmaya ve elektriğe birçok alanda yerli tedarikçiden mal alımı

yapılmalıdır. Devlet kuruluşlarının bakır atıklarının satışının sadece belirli devlet
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kurumlarına açılan ihalelerle değil, aynı zamanda hammadde ihtiyacı olan özel sektör 

temsilcilerinin de katılacağı ihalelerle satışının gerçekleşmesi gerekmektedir. 

- İmalat sürecinde ticaret haricinde kullanılan girdilerdeki vergilerin teminata bağlanması

üretici açısından maliyetin düşmesine neden olacaktır. Belli fasıllara gelen vergiler

üreticileri zorlamaktadır. Bu konunun mevzuat açısından incelenmesi ve gerekli

iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir. Üretimde kullanılan antidampinge tabi olan

ürünlerin vergiden muaf tutulması şarttır.  Aranan standartların artması, maliyetleri

yükseltmektedir.

- Bazı ülkeler ile yapılan ithalatta söz konusu ülkedeki serbest ve resmi kur arasındaki

yüzde 30’lara varan fiyat farkı bahse konu ülkeden gelen hammadde ve yarı mamul

maddelerin piyasa gerçeklerinin çok altında fiyat ile ülkeye sokularak ülkedeki yerel

üreticilerin bahse konu ürün ile rekabet edemeyecek seviyeye getirmekte ve haksız

rekabete neden olmaktadır. Ticaret Müşavirlerinin kur farklarını izlemesi söz konusu

ülkelerde ithalatın takibe alınması gerekmektedir.

- Kur farkları sektörü önemli ölçüde etkilemektedir. 2018 yılında ani iniş ya da çıkışlar

beklenmese de kurların maliyeti etkileyeceği ön görülmektedir.

- Siyasi istikrarın sağlanması gerekmekte özellikle çevre ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi

gerekmektedir. Bu yönde ilk adım olarak bankacılık ağlarının geliştirilmesi

sağlanmalıdır. Üretim tesislerinin kurulması teşvik edilmelidir.

- Yüksek lojistik maliyetler nedeniyle ithalat yapılması zor olan Afrika başta olmak üzere

G. Amerika ve Avustralya gibi ülkelerin navlun açısından desteklenmesi gerekmektedir.

Katot bakır tedarikçi sayısının çeşitlendirilmesi gerekirse özel hatlar açılması 

gerekmektedir. 

- Eximbank’ın özellikle Afrika ve Ortadoğu bölgesindeki limitleri arttırabilmesi için

devletten gereken desteği alması gerekmektedir.

- Cezayir ile ilişkilerin iyileştirilmesi ve STA için adımlar atılması gerekmektedir. Türkiye

algısının tüm Afrika’da değişmesi bölgenin pazarımız olması açısından son derece

önemlidir.



226 

3.5.3 Temel Amaç ve Politikalara Dönük Eylemler ve Uygulama Stratejileri 

1 MEVZUAT DÜZENLEMELERİ 

EYLEM SORUMLU/İLGİLİ 

KURULUŞ 

AÇIKLAMA 

1.1 Bakır, alüminyum 

sektöründe Çevre Katkı 

Payının kaldırılmalıdır. 

Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, 

Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı, 

Ekonomi Bakanlığı 

Tüm AB ülkelerinde satıcılar hurda ithalatı/ihracatı yapmaktadır. Bunun için geri 

ithalat için dönüşüm tesisi şartı aranmadığı gibi, çevre katkı payı uygulaması da 

bulunmamaktadır. Sektörümüzün birincil önceliği, kesinlikle ve kesinlikle hurda 

metallerin kolaylıkla yurtiçine getirilmesini sağlamaktır. Ayrıca bu anlamda Hurda 

ithalatında sanayicinin dışında tüccarların da ithalat yapmasına izin verilmesine 

öncelik verilmesi sektörün geleceği açısından son derece önemlidir. Hurda 

ithalatında menşe ispat belgesi şartı kaldırılmalıdır. Zira hurdanın menşei olmaz. 

1.2 Fason üretim için 

yurtdışından gelen 

hammaddeye uygulanan 

Dahilde İşleme izni 

şartında güncellemeler 

yapılmalıdır. 

Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı, 

Ekonomi Bakanlığı 

Fason işçilik yapılmak üzere ülkeye gelen her mal için ayrı ayrı Dahilde İşleme 

izni şartı ,  gümrük süreçlerini yavaşlatmakta ve maliyetleri artırmaktadır. İthalat 

beyannamesi düzenlenerek Dİİ ile ilişkilendiriliyor , Vergi – resim – harç 

teminatına bağlanarak ithal işlem süreci tamamlanıyor. Bu işlem Dİİ alınması ile 

birlikte yaklaşık 4 günlük bir süreci kapsıyor. Proje kapsamında toplu Dİİ alınıp, 9 

aylık ihraç süreci tanınmalıdır. Ayrıca üretim işlemleri tamamlandıktan sonra 

İhracat ayağında Dİİ ayniyat şartlarına bağlı olarak ekspertiz yaptırılarak durumun 

ispatlanması talebi, hem maliyet artırıcı hem süreci yavaşlatıcı etkendir.   Toplu 

alıma ve tüm ihracatların bitimi ardından tek seferde ekspertiz talebine izin 

verilmesi halinde sorunun kısmen çözülmesi beklenmektedir. 

Metal sektörü için en kıymetli hammadde kendi ürününden elde edilen talaş ve 

parçalardır. Maliyetler sebebi ile değerlendiremememiz durumunda 



227 

hammaddemizin başka rakiplere verilmesi  satılan ürün tonajının erozyona 

uğramasına neden olmaktadır. Hem tamamen hammadde ithalatına dayalı bir 

sektörde var olmaya çalışırken hem de hammaddemizi bu şekilde rakiplere 

bırakmamız sektörü baltalayarak tehlikeye atmaktadır. Önerilen sistem başka 

sektörlere uygun değilse GTİP bazlı ayrıcalık yapılması talep edilmektedir. 5. 

madde ile önerilen çözüm bu sorunu ortadan kaldıracaktır. 

1.3 X-Ray Kontrolleri asgari

düzeye indirilmelidir.

Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı 

İthalat ve ihracat sevkiyatlarının onlarca konteyner ile yapıldığı düşünüldüğünde 

her konteynerın x-ray yönlendirilmesi ciddi anlamda zaman kaybına neden olduğu 

gibi yarattığı ekstra maliyet ile firmaların yurtdışında rekabetçi olma şansları 

azalmaktadır. Uygulamadan kaynaklanan gecikmeler asgari düzeye indirilmelidir. 

(frekansı azaltılabilir, kaynağında sorgulama yapılmalıdır, bağımsız denetim 

kuruluşlarınca sertifika düzenlenebilir ) 

1.4 Özbekistan'dan ithal 

edilen  tüm bakır tel ve 

filmaşinlere üçüncü 

dünya ülkelerine 

uygulanan  gümrük 

vergisi uygulanmalıdır. 

Ekonomi Bakanlığı Özbekistan'dan ithal edilen  tüm bakır tel ve filmaşinlere üçüncü dünya ülkelerine 

uygulanan  gümrük vergisi uygulanmalıdır. Özbekistan'dan ülkemize yılda 36.000 

ton civarında düşük fiyatlı ve düşük kaliteli  bakır filmaşin ve tel ithal 

edilmektedir. Bunun sebebi Özbekistan'daki kambiyo mevzuatı ve farklı diğer 

sübvansiyonlardır. Bu ithalat sektörümüze ciddi zarar vermektedir. Bugün ithal 

edilen bu ürünlere  uygulanan gümrük vergisi %1,3 tür, bu oranın tüm bakır teller 

,filmaşin ve kablolarda Avrupa Birliği ile uyumlu olarak % 4,8 olması 

gerekmektedir. 

Ayrıca bazı ülkeler ile yapılan ithalatta söz konusu ülkedeki serbest ve resmi kur 

arasındaki % 30’lara varan fiyat farkı bahse konu ülkeden gelen hammadde ve 

yarı mamul maddelerin piyasa gerçeklerinin çok atlında fiyat ile ülkeye sokularak 

ülkedeki yerel üreticilerin bahse konu ürün ile rekabet edemeyecek seviyeye 
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getirmekte ve haksız rekabete neden olmaktadır. Ticaret Müşavirlerinin kur 

farklarını izlemesi söz konusu ülkelerde ithalatın takibe alınması gerekmektedir. 

1.5 Bakır madenlerindeki 

çalışmaların stratejik 

devlet teşviklerinin 

kapsamına alınması 

sağlanmalıdır. 

(Aynı husus insan 

kaynakları bölümünde 

de incelenmektedir.) 

Ekonomi Bakanlığı 

Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı, 

Orman ve Su işleri 

Bakanlığı, 

Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı 

Bakırın stratejik öneme sahip bir metal olması noktasında bakır madenlerindeki 

çalışmaların stratejik devlet teşviklerinin kapsamına alınması ve ilgili mevzuatın 

güncellenmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

Maden arama çalışmalarına ilişkin başvuru yapan şirketlerle ilgili yılda bir kez 

soruşturma yapılması daha sonra talep edilen arazilerde söz konusu soruşturmaya 

atfen devam ettirilmesine yönelik çalışma yapılmalıdır. Güvenlik tarama sürecinin 

asgari düzeye indirgenerek maksimum 2 aylık bir dönemde sonuçlandırılması için 

gereken kolaylaştırılmalar ve mevzuat sadeleştirilmesi yapılmalıdır. Ön arama 

çalışmaları Ar-Ge kapsamında değerlendirilerek personel desteği sağlanmalıdır. 

1.6 Suriye ve Irak’tan bakır 

hurda ve bakır hurdadan 

dökülmüş külçe 

ithalatının yapılabilmesi 

için gerekli 

düzenlemelerin 

yapılması sağlanmalıdır. 

Ekonomi Bakanlığı, 

Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı, 

Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, 

İç İşleri Bakanlığı 

Halen yürürlükte olan mevzuat nedeni ile bahse konu hurda bakır ve hurda  bakırdan 

üretilmiş külçe bakırlar ülkemize ithal edilememektedir. Özellikle diğer ithal 

girdilere göre çok daha ucuz olan bu hammadde imkanı aslında ülkemizin ithal bakır 

için ödediği faturayı da belli oranda aşağıya çekerken, diğer taraftan hurda metaller 

ve külçelerin ülkemizde rafine edilerek halen atıl bekleyen bakır rafineri tesislerinin 

de canlanmasına ve istihdamın artmasına katkı sağlayacaktır. Maalesef bu hurda 

metaller ve külçeler özellikle İran’a ve Çin’e yoğun olarak ihraç edilmekte ve bu 

ülkelere rekabet avantajı sağlamaktadır.) 
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1.7 Ruhsat güvencesi 

getirilmesi, ruhsat alımı 

ve yenilemelerinin 

hizmet standardına 

bağlanması, 

Enerji ve Tabi 

Kaynaklar Bakanlığı, 

Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı 

Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı 

Maden hakları mülkiyet hakkı gibi güçlü bir niteliğe sahip olmalıdır. Maden 

hakları kazanılması kadar, durdurulması ve iptal edilmesi, belirli kurallara bağlı 

kalmalıdır. Hukuki yapı, madenciliğe yatırım yapanlar için keyfi uygulamalardan 

uzak, önceden öngörülebilir bir ortam sağlamalıdır. Maden hukuku dizgesi, bir 

yandan maden hakkı sahiplerinin ruhsata sahip olmaktan doğan haklı beklentileri 

ile madenlerin işletilmesi ve korunmasından doğacak kamu yararı arasında denge 

kurmalıdır. Kamu idareleri planlar ve arazi düzenlemeleri yaparken maden 

haklarını da dikkate almalıdırlar. Maden idarelerinin maden işletmelerine kontrol 

ve müdahaleleri, öngörülebilir nitelikte ve açık olmalıdır. İdareye tanınan takdir 

hakkı keyfi kullanılmamalıdır. Örnek idari takdir hakkını kaldıran Şili 

Uygulaması, Maden uyuşmazlıklarını çözmekte uzmanlaşmış özel mahkemeler ve 

maden uyuşmazlıklarına özgü yargı usulü belirlenmelidir. Maden 

uyuşmazlıklarında tahkim ve yargı dışında alternatif çözüm yöntemlerine işlerlik 

kazandırılmalıdır. 

1.8 Yeni maden yataklarının 

hızlı bir şekilde devreye 

sokulmasındaki 

bürokratik engellerin 

kaldırılması, 

Enerji ve Tabi 

Kaynaklar Bakanlığı, 

Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı 

Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı 

Arama dönemi ve işletme dönemi izin ve ruhsatlarla ilgili standart hizmetlerinin 

kurum sitelerinden ilan edilmesi gerekmektedir. 

1.9 Ülke politikalarından 

kaynaklı olarak 

gümrüklerde yaşanan 

problemlerin 

giderilmesi, 

Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı 

İthalatta koruma rejimine geçilmeli, gümrük vergilerinin iadesine yönelik farklı 

uygulamaların kaldırılması gerekmektedir. Girdi maliyetlerinin az olduğu, Rusya, 

Çin, Arap ülkeleriyle rekabet edememe durumunu ortaya koymaktadır. 
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1.10 Ülkemiz bakır 

yataklarından elde 

edilen konsantrenin 

tamamının yurt içinde 

son ürüne 

dönüştürülmesinin 

sağlanması, 

Ekonomi Bakanlığı, 

Maliye Bakanlığı, 

Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı, 

TÜBİTAK, 

Metal kazanımına yönelik izabe tesislerinin ülke ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye 

gelmesi için gerekli destek mekanizmaların geliştirilmesi, bu bağlamda 

hammaddenin dışarıya gidişini engelleyecek tedbirlerin alınması, 

1.11 Komşu ve çevre 

ülkelerle dış ticaretin 

geliştirilmesi ve 

ihracatçılarımızın dış 

pazarlarda, rakipleri ile 

eşit şartlarda rekabet 

edilebilmesi, karşılıklı 

yatırımların ve müşterek 

teşebbüslerle 

uluslararası rekabet 

gücümüzün 

arttırılmasına yönelik 

tedbirlerin geliştirilmesi, 

Ekonomi Bakanlığı, 

Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı, 

TÜBİTAK, 

KOSGEB 

Ülke içerisinde faaliyet gösteren yerli firmaların yurt dışı liglerinde daha güçlü 

boy göstermesi için içeride her türlü imkandan faydalanması, rekabet öncesi iş 

birliği projeleri ile birlikte hareket edebilme yeteneği kazandırılması. 
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1.12 Sektörde faaliyet 

gösteren yerli firma 

sayısının arttırılması, 

yeni yerli alt sektörlerin 

oluşturulması, yedek 

parça ve donanım 

temininde yerli 

imkânların 

geliştirilmesi, 

Ekonomi Bakanlığı, 

Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı, 

TÜBİTAK, 

KOSGEB 

Ana ve alt sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yerlilik ilkesi gözetmeleri 

halinde devlet desteği sağlanması. 

1.13 Hammadde konusunda 

dışa bağımlılığı 

engelleyici tedbirlerin 

geliştirilmesi, yeni 

rezerv bulma ve 

geliştirme amaçlı 

yapılan arama 

sondajlarının 

desteklenmesiyle ilgili 

teşvik mekanizmasının 

geliştirilmesi, 

Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı 

Maden aramaları en maliyetli ve riskli yatırımlardır. Bu risklerin kamu tarafından 

minimize edilmesine yönelik destek mekanizmaları geliştirilmelidir. Sondaj Ar-Ge 

kapsamına alınamaz (Bakınız Frascaty) ancak, belli kriterleri barındıran büyük 

ölçekli madencilik firmalarına izlenebilir ve denetlenebilir sondaj projeleri 

yaptırılarak belli yüzdelerde desteklenebilir. (Tarife dışı uygulama) 
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2 KURUMSAL DÜZENLEMELER 

EYLEM SORUMLU/İLGİLİ 

KURULUŞ 

AÇIKLAMA 

2.1 İthalatın önünü kesecek 

yüksek katma değerli ve yeni 

ürünler ile ilgili reel sektör 

yatırımlarında kullanılan 

makina ve teçhizata yönelik 

Ar-Ge süreçlerinde gereken 

mevzuatın oluşturulması ve 

geliştirilmesi gerekmektedir 

TÜBİTAK, 

Ekonomi Bakanlığı 

Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı 

İthalatın önünü kesecek yüksek katma değerli ve yeni ürünler ile ilgili reel 

sektör yatırımlarında kullanılan makina ve teçhizata yönelik Ar-Ge 

süreçlerininde hızlandırılması ve pratikleştirilmesi için gereken mevzuatın 

oluşturulması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Ar-Ge ve TÜBİTAK yetkilileri 

ile iletişimin güçlendirilmesi ve sıcak temas gerekmektedir. Mevzuatların 

sanayi ve Ar-Ge süreçlerine akademik yönden ziyade daha endüstriyel bakışla 

incelenmesi gerekmektedir. İthalatın önünü kesecek Ar-Ge teşvikleri 

kolaylaştırılmalı ve pilot tesis dışındaki tesislerde de uygulanması sektör 

açısından son derece önemlidir. Yeni yatırımlara teşvik olmaması nedeniyle 

ithalat ikamesi sağlayan ürünlerin de teşvik kapsamına alınması ve teşviklerin 

ürün bazlı olması gereği vurgulanmıştır. İthal edilen malı katma değerinden 

ayıran fark için gereken yatırımın desteğinin olması için çalışmalar 

yapılmalıdır. Bakır tesislerinde atıl kapasitenin mevcut olduğu ifade 

edilmektedir. Yüksek katma değerli yapılacak yatırımların özendirilmesine 

yönelik teşvik uygulamalarının durdurulmasının sektörün geleceği açısından 

son derece önemli olduğu belirtilmiştir. 
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2.2 Dünyadaki sektörle ilgili 

teknolojik gelişmelerin takip 

edilmesi ve bilgilendirmelerin 

yapılarak güncel tutulması 

sağlanmalıdır. 

Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı, 

Ekonomi Bakanlığı, 

Şerit dışında kalan pirinç kapasite fazlası için teknolojik yatırımın genelde 

mevcut olmadığı, yapılan yatırımların teknoloji gerçeklerinden uzak olabildiği 

ifade edilmektedir. Sanayi envanteri yapılmalıdır ve ihtiyaç duyulmayan 

yatırımlara engeller konulmalıdır. Mevcut teşvik edilmiş faaliyetteki 

yatırımların kapasite kullanım oranları analiz edilmelidir. 

2.3 Girişimci Bilgi Sisteminin 

sektörel kapasite 

analizlerinde ve yeni 

yatırımlar teşviklerinde 

referans alınması 

Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı, 

Ekonomi Bakanlığı 

Sanayi Bakanlığı Girişimci Bilgi Sisteminin Teşvik Uygulama Genel 

Müdürlüğü Kullanımına revize edilerek sunulması gerekmektedir. Kapasite 

bilgilerinin girişimcilere açılarak atıl kapasitenin önüne geçilmesi 

sağlanmalıdır. 

2.4 Ülkemizde çıkarılan Bakır 

cevherini konsantre olarak 

ihraç etmek yerine ülkemizde 

işlenmesi kapsamında destek 

sağlanmalıdır. (İzabe tesisleri 

kurulması) 

TC Ekonomi 

Bakanlığı, TC Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, TC 

Kalkınma Bakanlığı 

Bakır hammadde gerek katod gerekse hurda formunda dünya genelinde yüksek 

talep gören kıt bir kaynaktır. Ülkemiz yıllık yaklaşık 3 milyar dolar tutarında 

dolayında bakır katod ithal etmekte iken üretilen bakır cevherinin konsantre 

olarak ülke içinde kalması sağlanmalıdır. Söz konusu durumun önüne 

kurulacak izabe tesisleri ile geçilmesi hem cari açığın azaltılmasına önemli bir 

katkı sağlayacaktır ve hammadde güvenliğinin sağlanması yönünde önemli bir 

adım olacaktır. Devlet vereceği özel desteklerle bu girişime önayak olmalıdır. 

Türkiye’nin kendi öz kaynaklarındaki bakırı yurtdışı ihracatı yerine izabe 

tesislerinde işlenerek ülkede rafine bakır haline getirilmesi, ülke ihtiyaçlarına 

öncelik verilmesi ve 5 yıllık planda azami destek sağlanarak öncelik verilmesi 

hususu vurgulanmıştır. 
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2.5 Yerli Tedarikçi Günleri 

düzenlenmelidir. 

Ekonomi Bakanlığı, 

Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı, 

Bilim ve Sanayi 

Bakanlığı 

Stratejik büyük projelerde mutlak süratle yerli tedarikçi günlerinin düzenlenip 

tüm kamu ve özel sektörün davet edilmesi  yerli üretim açısından son derece 

önemlidir. Otomotivden, havalandırmaya ve elektriğe bir çok alanda yerli 

tedarikçiden mal alımı yapılmalıdır. Tedarikçi ve alt tedarikçi buluşmaları bu 

projeleri yürütmekte büyük önem arz etmektedir. Devlet kuruluşlarının bakır 

atıklarının satışının sadece belirli devlet kurumlarına açılan ihalelerle değil, 

aynı zamanda hammadde ihtiyacı olan özel sektör temsilcilerinin de katılacağı 

ihalelerle satışının gerçekleşmesi gerekmektedir. 

2.6 İmalat sürecinde ticaret 

haricinde kullanılan girdiler 

için vergi ödenmemelidir. 

Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı 

İmalat sürecinde ticaret haricinde (hammadde yarı mamul ve mamul 

dışındakiler) kullanılan girdilerdeki vergiler teminata bağlanması üretici 

açısından maliyetin düşmesine neden olacaktır. Belli fasıllara gelen vergiler 

üreticileri zorlamaktadır. Bu konunun mevzuat yönünden incelenmesi ve 

gerekli iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir. Üretimde kullanılan 

antidampinge tabi ticaret haricinde (hammadde yarı mamul ve mamul 

dışındakiler) ürünlerin vergiden muaf tutulması şarttır. Aranan standartların 

artması, maliyetleri yükseltmektedir. 

2.7 Kur Dalgalanmaları etkilerini 

azaltmak için çalışmalar 

yapılmalıdır. 

Ekonomi Bakanlığı, 

Eximbank 

Kur farkları sektörü önemli ölçüde etkilemektedir. 2018 de ani iniş ya da 

çıkışlar beklenmese de kurların maliyeti etkileyeceği ön görülmektedir. 

İhracatçının kur dalgalanmasından etkilenmesini azaltmak için Eximbank 

örneğindeki tarzda çalışmalar yapılmalıdır.(Kredilerde kur sabitlemesi) 
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2.8 Afrika ve Ortadoğu'da 

bankalarımızın muhabir 

banka ağının gelişmesi için 

çalışmalar yapılmalıdır. 

Bankalar Birliği, 

Finansal Kurumlar 

Birliği, 

TC Ekonomi 

Bakanlığı, 

Eximbank 

Afrika ve Ortadoğu ihracatçılarımıza hedef olarak gösterilmektedir. Fakat 

Afrika'da bankacılık sektörünün ve bankalarımızın Afrika'daki muhabir banka 

ağının gelişmemiş olması nedeniyle aracı muhabir banka sayısı arttığı için 

para transferi maliyeti artırmaktadır. Özellikle Devlet Bankalarımızın 

Afrika'da muhabir banka ağlarını geliştirmeleri söz konusu maliyetleri aşağı 

indirecektir. Alıcı sigorta limitlerinin artırılması gerekmektedir. Eximbank’ın 

özellikle Afrika ve Ortadoğu bölgesindeki limitleri arttırabilmesi için vereceği 

alacak sigorta limitlerini artırabilmek için devletten daha fazla destek alması 

gerekmektedir. 

2.9 Yüksek lojistik maliyetler 

nedeniyle ithalat yapılması 

zor olan Afrika başta olmak 

üzere Amerika gibi ülkelerin 

navlun açısından 

desteklenmesi sağlanmalıdır. 

Ekonomi Bakanlığı Yüksek lojistik maliyetler nedeniyle ithalat yapılması zor olan Afrika ve 

Ortadoğu ülkelerine benzer olarak Amerika gibi gelişmiş ülkelerin navlun 

açısından desteklenmesi gerekmektedir. Katot bakır tedarikçi sayısının 

çeşitlendirilmesi gerekirse özel hatlar açılması gerekmektedir. 

2.10 Afrika ve Ortadoğu 

bölgesinde ihracattan daha 

yüksek pay alınması için 

çalışmalar yapılmalıdır. 

Eximbank Eximbank’ın özellikle Afrika ve Ortadoğu bölgesindeki limitleri arttırabilmesi 

için vereceği alacak sigorta limitlerini artırabilmek için devletten daha fazla 

destek alması gerekmektedir. 

2.11 Cezayir başta olmak üzere 

Kuzey Afrika ülkeleri ile 

ilişkilerinin iyileştirilmesi 

sağlanmalıdır. 

Ekonomi Bakanlığı, 

Dışişleri Bakanlığı 

Bakır sektörünün en önemli potansiyel hedef ülkelerinden biri olan Cezayir 

ile ilişkilerin iyileştirilmesi ve STA için adımlar atılması gerekmektedir. 

Türkiye algısının tüm Afrika da değişmesi bölgenin pazarımız olması 

açısından son derece önemlidir. 
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2.12 Bakır sektörüne yönelik 

katma değerli ürünlerin 

çeşitlendirilmelidir. 

Ekonomi Bakanlığı Burç, bronz ve benzeri ürünlerin imalatı konusunda atılımlar yapılmalıdır.  

Birçok katma değerli ürün potansiyeline sahip söz konusu sektörlerde 

dünyadaki payımızın alınması için gerçekleştirilecek atılımlar son derece 

önemlidir. Örneğin söz konusu ürünlerin korozyon mukavemeti yüksek 

olduğundan birçok sektörde kullanılabilir. Bu anlamda gerekli yatırımlar 

yapılmalı ve teşvik edilmelidir. Denizcilik sektöründe, denizaltı yat vb. 

üretimlerde de bakır ve alaşım ürünleri yer almaktadır. Yine havalandırma 

sektöründe kullanılan alüminyum ve plastik madde kullanımının sağlığa 

zararlı olduğu bilinmekte olup bakır ürünlerinin antibakteriyel oluşu söz 

konusu ürünler yerine kullanımının daha yerinde olacağı vurgulanmıştır. 

İnsan sağlığını ön planda tutmak adına klima borularına kadar bakırın 

kullanımı son derece önemlidir. 

3 ÖNEMLİ PROJELER 

EYLEM SORUMLU/İLGİLİ 

KURULUŞ 

AÇIKLAMA 

3.1 Bakır sektörüne yönelik 

teknolojik yatırım 

kararlarının alınması için 

aktif bir şekilde çalışan Bakır 

Sektörüne yönelik bir 

araştırma enstitüsü 

kurulmalıdır. 

Kalkınma Bakanlığı, 

Ekonomi Bakanlığı, 

Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı, 

YÖK 

Sektöre ilişkin sorunların, çözüm önerilerinin, gereken Ar-Ge projelerinin tek 

noktadan yetkili olabileceği bir platforma ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu 

platform/enstitünün sektörel anlamda envanterler yapılarak ülkenin gelecek 

ihtiyaçları da dikkate alınması ve buna göre yol haritaları oluşturulmasında 

önemli rol olacağı düşünülmektedir. Sektörü uluslararası platformlarda diğer 

ülke enstitülerinin çalışmalarına katılarak bizzat desteklemeli ve tanıtmalıdır. 

(Örn. Alman Bakır Enst., ECI ) 
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4 İNSAN KAYNAKLARI 

EYLEM SORUMLU/ 

İLGİLİ KURULUŞ 

AÇIKLAMA 

4.1 İhtisaslaşmış olarak her 

seviyedeki meslek okullarının 

ve yüksekokullarının 

kurulması için çalışmalar 

başlatılmalıdır. 

Ekonomi Bakanlığı, 

Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı, 

Kalkınma Bakanlığı 

Lojistik açısından sektöre uygun olan yatırım tesisi alanlarının pahalı 

olmasına yönelik devlet arazilerinin kullanımı ile ilgili mevzuatlar 

oluşturulması gerekmektedir. Üretim organizasyonu için gerekli olan kalifiye 

iş gücünü sağlayıcı eğitim politikalarının gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

İhtisaslaşmış olarak her seviyedeki meslek okullarının ve yüksekokullarının 

kurulması gerekmektedir. Maden ve metalürji ve jeoloji bölümlerinde 

ihtisaslaşma sağlanması ve uzun dönem zorunlu stajlarının müfredata 

konulması sağlanmalıdır. 

4.2 Hurdahanelerde radyasyon 

ölçüm şartı aranmalıdır. 

Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, 

Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı, 

Türkiye Atom Enerjisi 

Kurumu 

Tüm hurdahanelere radyasyon ölçüm şartı getirilmelidir. Radyasyon sadece 

yurtdışından bulaşan bir madde olmadığı bilincine varılarak hareket edilmesi 

sektörün geleceği açısından önemlidir. 





4 DÖKÜM SEKTÖRÜ 
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4.1 YÖNETİCİ ÖZETİ 

İnsanların yaşamları için gerekli olan metalden mamul nesneleri üretme yöntemi olan 

döküm, insanlık tarihinin en eski mesleklerinden biri olmakla birlikte, üretiminin çeşitleri, 

boyutları, kalitesi, kullanım alanları ve ürün verdiği sektör çeşitliliği bakımından günümüzde 

halen imalat sanayisinin temel endüstrilerinden biri konumundadır. 

Savunma, ulaşım, enerji gibi stratejik sektörler başta olmak üzere onlarca sektörde 

üretilen binlerce üründe döküm yöntemiyle üretilmiş parçalar bulunmaktadır. 

Her yıl Aralık ayında, bir önceki yıla ait yayınlan, ülkelerin sektör dernek ve 

kuruluşlarından derlenen bilgileri içeren ‘Dünya Döküm Üretimi İstatistikleri’ raporuna göre 

2017 yılında, önceki iki yılda gözlemlenen durağanlık eğilimi yerini yükselişe bırakmıştır. 

Dünya metal döküm üretimi, önceki yıla göre yüzde 5,3 artışla 109,9 milyon tona yükselmiştir. 

Dünya genelinde en çok döküm üreten ilk 10 ülkenin toplam üretim tonajı 96,2 milyon 

ton olurken, dünya döküm üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştiren Çin'in 2017 yılı üretimi, 

önceki yıla göre yüzde 4,7 artış göstererek 49,4 milyon tona ulaşmıştır. 

Türkiye ise, 2012-2017 yılları arasında dünya metal döküm üretimi içindeki payını 

yüzde 37 oranında artırarak, dünya döküm üretiminin yüzde 1,96’sına tekabül eden 2.155.000 

ton üretim ile dünyada 11’inci, Avrupa’nın ise 3’üncü büyük döküm üreticisi konumundadır. 

2018’de ise yüzde 6’nın üzerinde bir büyüme oranını yakalayacağı tahmin edilmektedir. 

Demir döküm ve çelik dökümden oluşan demir grubu dökümün toplam tonajın yüzde 

80'ini oluşturduğu göz önüne alındığında, dünya döküm üretiminin 2017’de tekrar yükselişe 

geçmesinde demir grubunun önemli bir paya sahip olduğu anlaşılmaktadır. 2017 yılında Dünya 

demir döküm üretiminin yüzde 5,1, çelik döküm üretiminin ise yüzde 5,9 oranında büyüdüğü 

gözlemlenmektedir. Diğer yandan, demir dışı metaller dökümü tonajı artışının, yüzde 4,2 oranı 

ile son 5 yılın en düşük seviyesinde kalması, dünyada son yıllardaki, alüminyum başta olmak 

üzere demir dışı grubu döküm parçalarının demir grubu parçaların yerini alma eğiliminin 

yavaşladığını göstermektedir. 

Döküm sektörüne yönelik her geçen gün alıcılarının kalite beklentileri artmakta ve parça 

tasarımları daha karmaşık biçimler almaktadır. Bitmiş/montajı yapılmış parça üretimi, tam 

zamanında teslim ve henüz tasarım aşamasından itibaren çözüm ortağı olma talepleri ile daha 

fazla karşılaşılmaktadır. Önümüzdeki yıllarda taşıt, makine, inşaat ve altyapı sektörlerinin 
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büyüyeceği ve bu büyümenin döküme olan talebi arttıracağı öngörülmektedir. Çin’in dünyanın 

en büyük döküm tedarikçisi pozisyonunu koruyacağı; AB bölgesinde, Kuzey-Güney 

Amerika’da toplam üretimin artacağı değerlendirilmektedir. 

Öte yandan otomotiv sektöründe, karbon emisyon hedeflerinin tutturulması amacıyla 

araçların hafifletilmesi yönündeki eğilimin en çok alüminyum döküm sektörünü etkileyeceği 

görülmektedir. Dünya genelinde alüminyum döküm hacminin 17 milyon tona ulaşacağı 

hesaplanmaktadır. Başta Çin olmak üzere, Asya, Avrupa (Türkiye dâhil), Amerika ve özellikle 

de Meksika’da önemli üretim artışları olacağı tahmin edilmektedir. 

Global taşıt endüstrisinde öne çıkan bir diğer konu ise elektrikli ve hibrit araçlardır. 

Önümüzdeki 20 yıllık dönemde fosil yakıtla çalışan araçlara karşı elektrikli ve hibrit teknolojili 

araçların pazarının belirgin şekilde büyüyeceği tahmin edilmektedir. Yeni teknoloji araçlarda 

döküm parça kullanım oranının azalacağı ancak günümüzle karşılaştırıldığında, kullanılacak 

alüminyum döküm parça ağırlıklarının artacağı ve tasarımlarının daha karmaşık şekiller alacağı 

öngörülmektedir. 

Teknoloji kullanımının getirdiği bir başka yenilik ise 3 boyutlu (3D) baskı 

teknolojileridir. Geleneksel üretim süreçleriyle elde edilebilenlerden çok daha karmaşık ve iç 

içe geçmiş şekillerde döküm parçaları üretilmesine ve malzeme veriminde artışa fayda sağlayan 

3D baskı teknolojisinin, geleneksel üretim yaklaşımların yerini alması beklenmemektedir. 

Günümüzdeki kullanıma başlanan alanlar olan ürün geliştirme, prototipleme ve düşük oranlı 

üretim uygulamaları konusunda büyük avantajlar sağlamaktadır. 

Endüstri 4.0 da, diğer birçok sektörde olduğu gibi dünya döküm sektörü için kritik bir 

kırılma noktasına işaret etmektedir. Maliyet kalemleri arasında ciddi bir rekabet sorunu ortaya 

çıkaran işgücünün sanayide kullanımının azaltılması ve/veya yapısının değiştirilmesi Almanya 

için büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple Endüstri 4.0 uygulamalarına ağırlık vermekte ve 

tüm dünya sanayisi için bunu standart haline getirme yolunda çalışmalar yürütmektedir.  

Genellikle döküm sektörünün, zorluk ve çevre koşulları nedeniyle AB tarafından terk 

edilip Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere kaydığı düşünülmekte ise de, AB içerisindeki 

döküm tesis yatırımlarına ve tonajlarına bakıldığında, durumun böyle olmadığı anlaşılmaktadır. 

Almanya’da verimsiz eski dökümhanelerin kapatılması ve revizyonu devam ederken, açılan her 

yeni dökümhane misli kapasiteye sahip olmaktadır. Öte yandan tesis başı üretim miktarında 

açık ara farkla dünya lideri olan Almanya’nın verimliliğe yönelik yatırımları, kendilerini Türk 
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döküm ürünleriyle rekabette başa baş noktaya gelmektedir. Yapacağı akıllı yatırımlarla 

ülkemizin de bu alanda ciddi bir potansiyelinin olduğu açıktır. 

En güncel dünya metal döküm verileri 2017 yılına aitken ülkemizde, henüz 

kesinleşmemiş olmakla birlikte 2018 yılı döküm üretim ve kıymet rakamları incelendiğinde 

üretimin, bir önceki yıla göre yüzde 6,2 artışla 2,3 milyon tona ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Son beş yılda ülkemiz metal döküm üretiminin ortalama yıllık artışı yüzde 8 olarak 

gerçekleşmiştir. Aynı dönemde üretilen dökümün toplam kıymeti, yıllık ortalama yüzde 12 artış 

göstermiştir ve 2018 yılında 5,15 milyar Euro’ya ulaşacağı öngörülmektedir. 

2018’de demir ve çelik dökümde üretim artışının sınırlı olacağı ancak demir dışı 

metaller dökümümde artışın yüzde 23’ün üzerinde gerçekleşeceği değerlendirilmektedir. 

Son beş yıldaki ihracat rakamları incelendiğinde, yıllık ortalama ihracat miktarı artışının 

yüzde 10, aynı dönemdeki ihracat kıymeti artışının ise yıllık ortalama yüzde 13 olduğu 

gözlemlenmektedir. 2018 yılı hesaplamalarına göre ülkemiz döküm sektörünün 3,9 milyar 

Euro’luk kıymete sahip 1,5 milyon tonluk ihracatının, üretimin yüzde 64’üne ulaşacağı 

öngörülmektedir. 

Türkiye Döküm Sektörü On Birinci Kalkınma Planı Dönemi içinde, döküm üretimi 

açısından Avrupa’da ikinci, dünyada ise ilk 10 büyük döküm üreticisi arasında yer almayı 

hedeflemektedir. 2018 - 2023 arasındaki dönemde Türkiye’deki toplam üretim miktarının yıllık 

ortalama yüzde 4, ihracatını da yüzde 6 oranında artacağı değerlendirilmektedir. 

Artan kalite ve süreklilik gereksinimleri doğrultusunda teknolojiye ve katma değerli 

ürünlere yönelik yatırımların artmasının birim fiyatlara olumlu katkı yapacağı, Plan döneminde 

sektörün üretim değerinin yıllık ortalama yüzde 6, ihracat değerinin ise yüzde 10 oranında 

artacağı öngörülmektedir. 

Sektörün Plan dönemi hedeflerine ulaşabilmesini teminen; 

- Üretim süreçleri ve ürettiği ekonomik değer göz önünde bulundurularak, döküm

sektörünün diğer ana metal sektörlerinden ayrı bir sektör olarak tanınması ve ilgili

düzenlemeler yapılırken bu durumun göz önünde bulundurulması;

- Çevre ile iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarının sektör yapısına uygun şekilde

güncellenmesi ve tesislerin çevre yatırımlarının teşvik edilmesi;
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- Döküm kumu başta olmak üzere atıkların, döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde

ekonomik girdiye dönüştürülmesine yönelik mevzuat düzenlemelerinin yapılması;

- Enerji başta olmak üzere, üretim verimliliğin artırılması alanında yapılacak

yatırımların teşvik edilmesi;

- Enerji Yoğun Sanayi (EYS) sektörleri genelinde veya döküm süreçleri özelinde

Avrupa’da uygulanan teşvik ve muafiyet uygulamalarının hayata geçirilmesi;

- İthal döküm ürünlerinin kalite standartlarına uyumunun ve buna bağlı olarak

ithalatının denetlenmesine yönelik düzenlemelerin yapılması;

- Firmalar arası rekabeti bozan, dolayısıyla sektörün rekabet gücüne olumsuz etkisi

bulunan firma sınıflandırma uygulamalarının güncellenmesi;

- Teşvik uygulamalarının sektörün dinamiklerine yönelik olarak düzenlenmesi;

- İhracatın kolaylaştırılması amacıyla ulusal ve uluslararası gümrük düzenlemelerinin

hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların yapılması;

- İhtiyaç duyulan girdilerinin yurt içinde üretimlerinin teşvik edilmesi, kısa vadede

ithalatına yönelik vergi teşviklerinin uygulanması;

- Rüzgâr enerjisi yatırımlarında olduğu gibi, teşvik programlarında yerli döküm

ürünlerinin kullanılmasına yönelik şartların oluşturulması;

- Sektörün çıktı sağladığı endüstrilerin ve pazarların çeşitlendirilmesi yönündeki

çalışmaların desteklenmesi;

- Etkili yurt dışı tanıtım faaliyetlerinin teşvik edilmesi;

- Ağır sanayiye yönelik istihdam teşviklerinin sağlanması;

büyük önem arz etmektedir. 
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4.2 GİRİŞ 

İnsanlık tarihinin en eski mesleklerinden olan dökümcülük insanların yaşamları için 

gerekli olan metalden mamul nesneleri üretme yöntemidir. Ham metal külçelerinin ve hurda 

metal parçalarının ergitme ocaklarında eritilip, alaşım elamanları ilavesi ile istenen kimyasal 

analiz elde edildikten sonra kum, seramik ve metal kalıplara sıvı metal olarak dökülmesi, 

metallerin içine döküldüğü kalıplara uygun olarak şekillendirilmesidir. Gerektiğinde uygulama 

alanlarına göre parçalara ısıl işlem ve koruyucu kaplama yapılarak nitelik kazandırılabilir. 

Üretiminin çeşitleri, boyutları, kalitesi, kullanım alanları ve ürün verdiği sektör çeşitliliği 

bakımından günümüzde halen imalat sanayisinin temel endüstrilerinden biri konumundadır. 

Döküm sektörü otomotiv, ulaştırma, inşaat, maden ve cevher hazırlama, enerji, 

savunma, sağlık, dayanıklı tüketim malları, beyaz eşya, makine imalat, demir-çelik, çimento ve 

toprak, tarım, kimya ve petrokimya vb. onlarca sektörün üretim süreçlerine parça üretmektedir. 

Her türlü kara, deniz ve hava ulaşım araçları, maden ve petrol arama teçhizatı, nükleer tesis 

parçaları, inşaat malzemeleri, enerji türbini, boru, vana, roket, füze, tank, silah, bomba, 

mobilya, monitör, beyaz eşya ve mutfak aletleri, oyuncak, takı vb. yüzlerce üründe döküm 

parçaları kullanılmaktadır. 

Metal döküm sektörünün, yukarıda anlatıldığı üzere diğer sektörlerin üretim 

süreçlerinde kullanılan yarı-bitmiş ürünlerine ve döküm yöntemiyle üretilen çeşitli döküm 

parçalarına yönelik uluslararası ekonomik sınıflandırmalar Tablo 92’de gösterilmiştir. 

Tablo 92: Metal Döküm Sektörü Uluslararası Ekonomik Faaliyet Sınıflandırmaları 

ISIC (Rev.4) 

Bölüm Grup Sınıf Tanım 

24 243 
2431 Demir ve Çelik Dökümü 

2432 Demir Dışı Metaller Dökümü 

NACE (Rev.2) 

Bölüm Grup Sınıf Tanım 

24 24.5 

24.51 Demir Dökümü 

24.52 Çelik Dökümü 

24.53 Hafif Metaller Dökümü 

24.54 Diğer Demir-Dışı Metaller Dökümü 

Not: Sektör tarafından üretilen radyatör, ev aletleri gibi bitmiş döküm ürünleri, kendi sınıf kodları altında yer 

almaktadır. 

Kaynak: UN Statistics Devision / European Comission - Eurostat 
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, kurum ve kuruluşların uluslararası 

sınıflamalara geçişini sağlamak ve kurumsal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, NACE 

Rev.2’ye dayalı olarak oluşturulan 6 basamaklı ulusal ekonomik faaliyet sınıflamasına göre 

sektör üretim sınıflandırmaları ise Tablo 93’te yer almaktadır. 

Tablo 93: Metal Döküm Sektörü Ulusal Faaliyet Sınıflandırmaları 

NACE (Rev.2-Altılı) 

Kod Tanım 

245113 Demir Döküm (Yarı Mamul Demir Ürünlerin Dökümü, Gri Demir Dökümü, Küresel 

Grafit Demir Dökümü, Dövülebilir Dökme Demir Ürünleri Dökümü, Tüpler, Borular Ve 

İçi Boş Profiller İle Dökme Demirden Tüp Ve Borular İle Bunların Bağlantı Parçalarının 

İmalatı) 

245220 Çelik Dökümü 

245301 Hafif Metallerin Dökümü (Alüminyum, Magnezyum, Titanyum, Çinko vb.’den Yarı 

Mamul Ürünlerin Dökümü İle Dökme Hafif Metallerin Dökümü) 

245401 Demir Dışı Ağır Metallerin Dökümü (Bakır vb.) 

Kaynak: TÜİK 

Döküm üretim yöntemi, sanayi üretiminin temel unsurlarından olduğu için bu teknik ile 

üretim yapan kuruluşlar ikiye ayrılmaktadır. Birinci bölüm tamamen müşterisinin talepleri 

doğrultusunda döküm ürünleri üreten kuruluşlardan, diğerleri ise kendi bitmiş ürünlerinde 

kullandıkları malzemeler için döküm yöntemi ile üretim yapan kuruluşlardan oluşmaktadır. 

Türkiye Döküm Sanayisinin, henüz kesinleşmemiş rakamlara göre 2018 yılında toplam 

olarak 2.288.621 ton mamul üretmiş olduğu öngörülmektedir. Söz konusu üretimin yaklaşık 

tutarı 5,2 milyar Euro’yu bulmaktadır. Bunun yüzde 64’ünü oluşturan 1.464.717 tonluk 

kısmının ise ihraç edildiği tahmin edilmektedir. Üretimde kullanılan ham ve yardımcı 

maddelerin bir kısmı yerli olmakla birlikte, nitelik ve nicelik yönlerinden yeterli olmayanları 

ithal edilmektedir. 

Ülkemizde döküm sektörünün son 20 yılda gelişmiş olması, dünya genelinde tüm 

rakiplerine karşı güncel teknolojiyi içermesi açısından büyük bir avantaj sağlamaktadır. Ana 

otomotiv sektörüyle birlikte gelişmesini ve yatırımlarını tamamlayan döküm sektörü, otomotiv 

sektörünün yerli katkı oranının düşük seviyede kalması nedeniyle yurtdışına açılmış ve 

kapasitesini dolu tutabilmek için son 15 yıl içerisinde Avrupa ve ABD'ye önemli ihracat 

bağlantıları gerçekleştirmiştir. Bu durum hem küresel teknolojiye ulaşabilmesini hem de 

işgücünün uluslararası alanda tecrübe kazanmasını sağlamıştır. 
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4.3 MEVCUT DURUM ANALİZİ 

4.3.1 Dünyada Mevcut Durum 

4.3.1.1 Dünyada Döküm Üretimi 

AFS (Amerikan Dökümcüler Derneği) her yıl Aralık ayında, ülkelerin sektör dernek ve 

kuruluşlarından derlediği bilgilerle ‘Dünya Döküm Üretimi İstatistikleri’ yayınlamaktadır. 

2018 yılında yayınlanan 52.  Rapora (52nd Census) göre dünya döküm üretimi 2017 yılında, 

104,4 milyon tondan 109,9 milyon tona yükselmiş, son iki yıldaki durağanlaşma eğilimini 

kırmıştır. 

Grafik 63: Dünya Döküm Üretimi 

 Kaynak: AFS 52nd Census 

2012-2017 döneminde yıllık ortalama yüzde 1,7 oranında büyüyen Dünya Döküm 

Sektörünün üretimi, 2017 yılında  yüzde 5,3 oranında büyüme kaydetmiştir (Grafik 64). 
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Grafik 64: Dünya Döküm Üretimi Değişimi (Önceki Yıla Göre) 

  Kaynak: AFS 52nd Census 

Dünya genelinde en çok döküm üreten ilk 10 ülkenin toplam üretim tonajı 96,2 milyon 

ton olarak belirlenmiştir. Dünyanın en büyük döküm üreticisi olan Çin'in 2017 yılı üretiminin, 

önceki yıla göre yüzde 4,7 artış göstererek 49,4 milyon tona ulaşmış olduğu görülmektedir. Çin 

dünya toplam döküm üretiminin yaklaşık yüzde 45'ini gerçekleştirmektedir. Hindistan 

Dökümcüler Birliği'nden gelen verilere göre ise Hint Döküm Sanayisinin yüzde 6,2 oranında 

bir artış ile 12,1 milyon ton üretim gerçekleştirdiği ve Amerika ile arasındaki farkı biraz daha 

açtığı görülmektedir. Amerika'da ise 2014 yılından bu yana tarım, petrol ve madencilik 

sanayilerindeki zayıf pozisyonların sürmesi nedeniyle büyüme hızındaki düşüş eğilimi devam 

etmekte olup; 2018 yılında tonajda yüzde 2,9 satışlarda ise yüzde 4,7'lik bir artış 

öngörülmektedir. 

Grafik 65: Dünya Döküm Üretimi - İlk 15 Ülke (2017) 

Not: Ukrayna verisi 2015’e aittir. 

Kaynak: AFS 52nd Census 
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Türkiye, 2017 yılında dünya döküm üretiminin yüzde 1,96’sına tekabül eden, 2.155.000 

ton üretim ile dünyada 11’inci (Grafik 65), Avrupa’nın ise 3’üncü büyük döküm üreticisi 

konumundadır (Grafik 66). 

Grafik 66: Avrupa Döküm Üretimi - İlk 10 Ülke (2017) 

Not: Ukrayna verisi 2015’e aittir. 

Kaynak: AFS 52nd Census 
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5’in üzerinde artış gözlemlenmiştir. Ayrı ayrı incelendiğinde ise dünya demir döküm üretiminin 

yüzde 5,1 (Grafik 67), çelik döküm üretiminin ise yüzde 5,9 oranında büyüdüğü (Grafik 68) 
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artışının son 5 yılın en düşük seviyesinde kalması, görülen yüzde 5,7'lik artış dünyada son 

yıllardaki demir dışı grubu döküm parçalarının demir grubu parçaların yerini alma eğiliminin 

yavaşladığını göstermektedir (Grafik 69). 
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Grafik 67: Dünya Demir Döküm Üretimi ve Önceki Yıla Göre Değişimi 

Kaynak: AFS 52nd Census 

Grafik 68: Dünya Çelik Döküm Üretimi ve Önceki Yıla Göre Değişimi 

Kaynak: AFS 52nd Census 
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Grafik 69: Dünya Demir Dışı Metaller Döküm Üretimi ve Önceki Yıla Göre Değişimi 

Kaynak: AFS 52nd Census 
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tutturulması yönünde önümüzdeki yıllarda araçlardaki şase parçaları ve diğer yapısal parçaların 

daha büyük oranda alüminyum malzemeden üretileceği görülmektedir. Bunun sonucunda 

dünya genelinde alüminyum döküm hacminin 17 milyon tona ulaşacağı hesaplanmaktadır. 

Başta Çin olmak üzere, Asya, Avrupa (Türkiye dâhil), Amerika ve özellikle de Meksika’da 

önemli üretim artışları olacağı tahmin edilmektedir. 

Global taşıt endüstrisinde öne çıkan bir diğer konu ise elektrikli ve hibrit araçlardır. 

Önümüzdeki 20 yıllık dönemde fosil yakıtla çalışan araçlara karşı elektrikli ve hibrit teknolojili 

araçların pazarının belirgin şekilde büyüyeceği tahmin edilmektedir. Yeni teknoloji araçlarda 

döküm parça kullanım oranının azalacağı ancak günümüzle karşılaştırıldığında, kullanılacak 

alüminyum döküm parça ağırlıklarının artacağı ve tasarımlarının daha karmaşık şekiller alacağı 

öngörülmektedir. 

Son 50 yıl içinde döküm malzemelerindeki talep değişimi Grafik 70’te açıkça 

görülmektedir. Pik demir döküm halen en çok üretilen malzeme olmakla birlikte, 50 yıl önce 

toplam döküm üretiminin ¾’ünden daha fazla bir paya sahipken şu anda payı yarının altında 

inmiştir. Çelik döküm üretim payında ciddi bir değişim olmazken, sfero ve alüminyum döküm 

paylarının ciddi oranda arttığı gözlemlenmektedir. 

Teknoloji kullanımının getirdiği bir başka yenilik ise dünyada komponent üreticileri ve 

OEM nihai müşterilerinin (özellikle de uzay, havacılık ve savunma, otomotiv ve endüstri 

sektörlerinde) üretim süreçlerinin bir parçası olarak daha fazla kullanmaya başladığı 3 boyutlu 

(3D) baskı teknolojileridir. Geleneksel üretim süreçleriyle elde edilebilenlerden çok daha 

karmaşık ve iç içe geçmiş şekillerde döküm parçaları üretilmesine ve malzeme veriminde artışa 

fayda sağlayan 3D baskı teknolojisi, otomobiller gibi yüksek hacimli ürünler açısından 

geleneksel üretim yaklaşımların yerini kısa vadede alacak gibi gözükmemektedir. Öte yandan 

ürün geliştirme, prototipleme ve düşük oranlı üretim uygulamaları konusunda büyük avantajlar 

sağlamaktadır. Bunların en önemlilerinden biri, nihai ürünün hammaddeye oranı açısından 

kayda değer bir iyileşme sağlamasıdır. Teknoloji olgunlaşmaya ve yeni uygulama alanlarına 

genişlemeye devam ettikçe, özel metal şekillendirme ve talaşlı üretici işletmelerin, özellikle 

düşük oranlı döküm, dövme ve ekstrüzyon operasyonlarının ve bunları destekleyen talaşlı 

üretim atölyelerinin kârlılığını etkilemeye başlayacağı öngörülmektedir. 
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Grafik 70: Son 50 Yılın Döküm Malzeme Eğilimleri 

Kaynak: AFS 51th Census 

Endüstri 4.0 da dünya döküm sektörü için kritik bir kırılma noktasına işaret etmektedir. 

Geride bıraktığımız yıl içinde yaşanan gerek politik/makroekonomik gelişmeler gerek yıkıcı 

teknolojilerdeki gelişmeler, gelecek dönemde değişken ve dönüşüme ayak uydurmakta geri 

kalanlar için zorlayıcı zamanlara işaret etmektedir. 

4.3.1.3 Başarılı Ülke Uygulamaları 

Dünya, kendine yetebilen ve kendini yönetebilen insansız akıllı fabrikaların yükseliş 

çağına girmektedir. Kendi kendine yetmesi planlanan, dijital zekaya sahip fabrikalarda, büyük 

verinin doğru analiz edilmesiyle hayata geçirilen sistemler sayesinde, nesnelerin birbirleriyle 

ve insanlarla iletişim kurması Endüstri 4.0 işleyişinin temel mantığını oluşturmaktadır. Bu 

iletişimle oluşan mekanizma, merkezi olmayan kararların alınması sorununu ortadan 

kaldırmakta ve verimlilik artışını sağlamaktadır. Büyük veri, üretim ve hizmet işletmelerinde 

süreçleri optimize etme, kaynakları verimli kullanma, kaliteyi koruma ve artırma amacıyla 

kullanılacaktır. 

Genellikle döküm sektörünün, zorluk ve çevre koşulları nedeniyle AB tarafından terk 

edilip Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere kaydığı düşünülmekte ise de, AB içerisindeki 

döküm tesis yatırımlarına ve tonajlarına bakıldığında, durumun böyle olmadığı anlaşılmaktadır. 

Almanya'da verimsiz eski dökümhanelerin kapatılması ve revizyonu devam etmektedir. 
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Bununla birlikte, açılan her yeni dökümhane misli kapasiteye sahip olmaktadır. Yanı sıra, 

ülkede iş gücü, tecrübe ve eğitimin de çok iyi olması ve lojistik maliyeti farkı ile birlikte, Türk 

ürünleriyle rekabette başa baş noktaya gelmektedir. 4. Sanayi Devrimi çerçevesinde ABD ile 

başı çeken iki ülkeden biri olan Almanya'nın dijital dönüşüm, otomasyon ve verimlilik 

konularındaki liderliği, Grafik 71’de yer alan tesis başına üretim istatistiklerinde de göze 

çarpmaktadır. Yapacağı yatırımlarla ülkemizin de bu alanda ciddi bir potansiyelinin olduğu 

açıktır. 

Fabrika içindeki makinelerin birbirine bilgi vermesi, ürünlerin kim tarafından ve ne 

zaman üretildiğinin otomatik olarak kaydedilmesi, robot-makinelerin sürekli ve insan 

çalışmasına uygun olmayan ortamlarda aynı verimlilikte çalışması hata olasılığını düşürecektir. 

2020 yılına gelindiğinde yapay zekânın yaklaşık 1,8 milyon işi ortadan kaldırırken ortaya 2,3 

milyon farklı yeni iş kolu çıkaracak olumlu bir sistem halini alacağı öngörülmektedir. 

Grafik 71: Dünya Döküm Üretiminin İlk 10 Sırasında Yer Alan Ülkelerin ve Türkiye’nin Tesis 

Başına Üretimleri 

Kaynak: AFS 52nd Census 

9.550

4.996

3.902

3.706

3.637

3.383

2.621

2.312

2.161

1.900

1.894

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000

Almanya

A.B.D.

Kore

Rusya

Meksika

Japonya

Hindistan

Türkiye

İtalya

Çin

Brezilya

Tesis Başına Üretim (ton)



255 

4.3.2 Türkiye’de Mevcut Durum 

4.3.2.1 Türkiye’de Döküm Üretimi 

Sektörümüz, 2023 büyüme ve ihracat hedeflerine yönelik kendine düşen ihracat ve 

katma değer hamlesini yapma gayreti içindedir. Sanayimizin en eski ve köklü alanlarından olan 

döküm, sayısız endüstri alanına ara malı üretimi gerçekleştirmekte olduğundan sanayinin 

olmazsa olmazıdır ve ülkemiz için yüksek öneme sahiptir. Diğer üretim metotlarına göre 

üstünlükleri ve gelişen modern teknolojileriyle hem dünyada, hem de Türkiye’de uzun yıllar 

önemini koruyacağı açıktır. 

Türkiye, bir önceki bölümde anlatıldığı gibi, en güncel dünya istatistiklerinin bulunduğu 

2017 yılında, toplam döküm üretim miktarı bakımından dünyada 11’inci, Avrupa’da ise 3’üncü 

sırada yer almaktadır. Grafik 72 ve 73’te görüleceği gibi 2017 yılında 2014’tekine benzer bir 

sıçrama yapan döküm sektörümüzün üretiminin, 2018 yılında da dünya ortalamasının üzerinde 

bir büyüme oranı yakalaması beklenmektedir. 

Grafik 72: Türkiye Döküm Üretimi 

Kaynak: TÜDÖKSAD 
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Grafik 73: Türkiye Döküm Üretimi Değişimi (Önceki Yıla Göre) 

Kaynak: TÜDÖKSAD 

Pik, sfero ve temper dökümün oluşturduğu demir döküm kategorisinde üretim verileri 

incelendiğinde, 2014-2016 döneminde dünyadaki eğilimlerin ülkemize de yansıdığı 

görülmektedir. 2017’de yeniden yükselişe geçen ülkemiz demir döküm üretiminin 2018 yılında 

aynı büyüklüğünü koruyacağı öngörülmektedir (Grafik 74). 

Grafik 74: Türkiye Demir Döküm Üretimi ve Önceki Yıla Göre Değişimi 

Kaynak: TÜDÖKSAD 
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2013’ten bu yana ivmelenerek artan çelik döküm üretiminin, petrol ve maden 

sektöründeki durgunluğun da etkisiyle 2017 yılında üretim hızını düşürerek yüzde 2,4 oranında 

büyüdüğü görülmektedir. 2018 yılında ise çelik döküm üretimimizin, son beş yılın en yüksek 

büyüme oranlarını yakalayacağı ve yüzde 12’nin üzerinde artacağı öngörülmektedir (Grafik 

75). 

Grafik 75: Türkiye Çelik Döküm Üretimi ve Önceki Yıla Göre Değişimi 

Kaynak: TÜDÖKSAD 
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büyüme grafiği 2017 yılına kadar ülkemizde tam olarak yakalanamamış olsa da, bu alanda 
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performansı sergilemiştir. Kapasite sınırına dayanan ve artırımına yönelik birçok yatırımın 

yapıldığı 2017 yılı sonrasında bu durumun olumlu etkilerinin hızla gözlemlendiği, demir dışı 

metaller döküm üretiminin 2018’de yüzde 23’ün üzerinde bir büyüme hızını yakalayacağı 

değerlendirilmektedir (Grafik 76). 
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Grafik 76: Türkiye Demir Dışı Metaller Döküm Üretimi ve Önceki Yıla Göre Değişimi 

Kaynak: TÜDÖKSAD 

Ülkemizde döküm sektörünün detaylı üretim rakamlarını Tablo 94 ve 95’te 

bulabilirsiniz. Döküm üretim miktarı, 2012 yılından bu yana her yıl ortalama yüzde 8 artarken 

üretimin kıymeti ortalama yüzde 12 artış göstermiştir. Ton başına üretim kıymetine 

bakıldığında 2018 yılında, 2012’ye göre yüzde 22 artış gözlemlenmektedir. 

Tablo 94: Türkiye Döküm Sektörü Üretim Miktarı 

Ort. 

Yıllık 

Artış

2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018

Tahmin

2012-

2018

Demir 

Döküm
2431 24.51 1.120.000 1.108.000 1.260.000 1.320.000 1.305.000 1.545.000 1.554.712 6%

Çelik Döküm 2431 24.52 140.000 135.000 140.000 150.000 166.000 170.000 190.782 5%

Hafif Metal 

Döküm
2432 24.53 171.000 286.000 331.000 360.000 405.000 415.000 515.930 20%

Diğer Demir 

Dışı Döküm
2432 24.54 14.000 14.000 19.000 20.000 22.500 25.000 27.196 12%

1.445.000 1.543.000 1.750.000 1.850.000 1.898.500 2.155.000 2.288.620 8%

Üretim Miktarı (ton)

ISIC 

(Rev.4)

NACE 

(Rev.2)
Tanımlama

Toplam Üretim Miktarı

Kaynak: TÜDÖKSAD 
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Tablo 95: Türkiye Döküm Sektörü Üretim Değeri 

Ort. Yıllık 

Artış

2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018

Tahmin
2012-2018

2,67 3,27 3,70 3,72 3,96 4,47 5,15 12%

Üretim Kıymeti (milyar €)

Kaynak: TÜDÖKSAD 

4.3.2.2 Türkiye Döküm İhracatı 

Döküm sektörü 2008 yılından bu yana, üretiminin yüzde 60’dan fazlasını ihraç 

etmektedir. 2018’de bu oranının yüzde 64’e ulaşacağı öngörülmektedir. Tablo 96 ve 97’de 

ihracat miktar ve değer detayları bulunabilir.  

Tablo 96: Türkiye Döküm Sektörü İhracat Miktarı 

Ort. Yıllık 

Artış

2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018

Tahmin
2011-2017

840.000 901.500 1.026.500 1.142.500 1.143.500 1.336.100 1.464.717 10%

Toplam İhracat Miktarı (Ton)

Kaynak: TÜDÖKSAD 

Tablo 97: Türkiye Döküm Sektörü İhracat Değeri 

Ort. Yıllık 

Artış

2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018

Tahmin
2011-2017

1,91 2,31 2,74 2,70 2,79 3,27 3,88 13%

Toplam İhracat Kıymeti (milyar €)

Kaynak: TÜDÖKSAD 

4.3.2.3 Sektörün Yapısı ve Kuruluş Sayısı 

Türkiye Döküm Sektöründeki işletmeleri, üretim miktarları, ürün verdikleri sektörler, 

ihracat potansiyelleri gibi kıstaslara göre üç ana grup altında sınıflandırılabilir: 

- Büyük Sanayi Kuruluşları; otomotiv başta olmak üzere, birçok sektör için döküm

parça sağlayan, yüksek kapasiteli ve serili üretim yapan, ihracat potansiyeli yüksek,

“tam zamanında teslimat” gibi günümüz sektör ihtiyaçlarına cevap verebilen

işletmelerdir.
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- Küçük ve Orta Büyüklükteki Kuruluşlar (KOBİ’ler); finansman yapısı ve gerekli

sertifikasyon yetersizliği sebebiyle otomotiv ve benzeri sanayilerden çok makine

imalatı, inşaat gibi sektörlere kısa serili, değişik boyut, ağırlık ve özellikte parçalar

üreten; fiyat baskısının daha düşük olduğu sektörler için üretim yaptıklarından dolayı

gelişim fırsatlarına sahip olan işletmelerdir.

- Mikro İşletmeler; yüksek genel giderleri, çevre ve teknolojik yatırımlar için yetersiz

finansman güçleri, kurumsal yapı eksiklikleri gibi sebeplerle uzun süreli döküm parça

ihtiyacı olan sektörlerle çalışma imkânı olmayan, küçük ölçekte üretim yapan

işletmelerdir.

Son yıllarda Çin, uluslararası karbon emisyon hedeflerine uyma kararı ve bazı 

şehirlerindeki hava kirliliği oranlarının insan sağlığını tehdit eder boyuta ulaşması sebepleriyle 

teknolojisi eski dökümhanelerinin üretimlerini geçici olarak veya tamamen durdurmaktadır. 

Yerlerine modern teknolojiye sahip tesisler kurulması yönünde yatırım yapmaktadır. Ancak bu 

süreçte oluşan tedarik sorunları sebebiyle ülkemize yönelen talepler, kısa vadede en çok 

KOBİ’lere ve bir miktar da mikro boyuttaki işletmelere fayda sağlamıştır. 

Sektörde yer alan kuruluşların sayısı ve yıllara göre değişimi Tablo 98’de yer 

almaktadır. 

Tablo 98: Türkiye Döküm Sektöründeki Kuruluş Sayıları 

2011 2012 2013 2014 2016 2016 2017

Büyük Sanayi Kuruluşları 177 182 163 161 160 161 162

KOBİ'ler 423 410 390 371 370 374 375

Mikro İşletmeler 440 370 402 397 385 393 395

Toplam 1.040 962 955 929 915 928 932

Kaynak: TÜDÖKSAD 

Coğrafi dağılım itibariyle büyük ve orta ölçekli kuruluşların büyük kısmı İstanbul, 

Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Bilecik, İzmir, Ankara ve Samsun yörelerinde bulunmaktadır. Küçük 

ölçekli ve mikro işletmeler ise, başta İstanbul, Bursa, Eskişehir, Ankara, Konya ve Gaziantep 

olmak üzere tüm illerimize dağılmış durumdadır. 
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4.4 DÜNYA VE TÜRKİYE’DEKİ GELİŞME EĞİLİMLERİ 

4.4.1 Dünyada Gelişme Eğilimleri 

Döküm sektöründe dünyada son yıllarda şirket birleşmeleri ön plana çıkmaktadır. 

Çeşitli büyük gruplar dünyanın döküme talep olan yerlerinde stratejik döküm fabrikalarını satın 

alarak, grup baskısıyla otomotiv ve benzeri sanayilerden önemli döküm siparişleri almaktadır. 

Sahipleri zaman içinde değişmekle birlikte gelişmeler, bu grupların çoğalması ve büyümesi 

yönündedir. 

Diğer yandan akıllı robotik teknolojiler, 3D ve hatta 4D yazıcılar, yapay zekâ ve veri 

yönetimindeki yeni yaklaşımlar hem üreticilere hem tedarik zincirine zaman tasarrufu 

sağlayacak, verimliliği artıracak, maliyeti düşürecek, aynı zamanda da tüketicilerden gelen 

talebi en iyi şekilde karşılayacaktır. Bu nedenle endüstriyel üretim sektörünün dijitalleşmede 

en önemli ortağının yazılım sektörü olacağı ve bu iki sektör arasında işbirliği ve stratejik 

ortaklıkların sayısının önümüzdeki yıllarda artacağı beklenmektedir. 

Dünyada ve özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde döküm sektöründe karşılaşılan en 

önemli sorunlardan biri de nitelikli eleman sayısının giderek azalması ve sektöre gençlerin 

kazandırılamamasıdır. Bu durumun başlıca nedenlerinden biri döküm sanayisinin ve sanayideki 

gelişmelerin yeterince tanıtılamamasıdır. Bir diğeri ise akademik araştırmaların ve 

programların, yeni teknoloji eğilimlerine paralel şekilde, daha çok nano malzemeler, kompozit, 

seramik ve ileri teknoloji malzemeleri üzerine yoğunlaşmasıdır. 

4.4.2 Türkiye’deki Sektör Dinamikleri ve Dünyadaki Eğilimlerin Yansımaları 

Dünyadaki genel eğilim doğrultusunda, son yıllarda özellikle otomotiv, beyaz eşya, 

inşaat, mobilya ve makine imalatı gibi sektörlerin hafif metal malzemelere olan talebi 

artmaktadır. Ülkemizde buna dönük yerli yatırımlar ve dış ticaret pazarındaki gelişmeler 

ışığında, özellikle alüminyum döküm sanayisinde hızlı büyümenin devam ettiği görülmektedir. 

Söz konusu bu durum ayrıca sektörde faaliyet gösteren firmaların, yüksek kapasite kullanım 

oranı ile yatırımlarından daha da çok faydalanmalarına olanak sağlamaktadır. 

Söz konusu eğilim, 2007 ve 2017 yıllarında ülkemiz döküm sektörünün üretim 

dağılımlarının nasıl şekillendiğini gösteren Grafik 77 ve 78’de gözlemlenebilmektedir. 20 yıl 

içinde demir grubu döküm ürünlerinin payı yüzde 87’den yüzde 72’ye inerken, hafif ve diğer 

demir dışı metaller döküm üretim oranı yüzde 3’ten yüzde 20’ye yükselmiştir. 
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Grafik 77: Türkiye Metal Döküm Üretimi Dağılımı (1997) 

Kaynak: TÜDÖKSAD 

Grafik 78: Türkiye Metal Döküm Üretimi Dağılımı (2017) 

Kaynak: TÜDÖKSAD 

Dünyada son birkaç yılda birçok sektörde sarsıcı değişimler yaratan Endüstri 4.0 ve dijital 

dönüşüm ile birlikte modern koşullara uyum sağlayabilmek için sektör genelinde gözlemlenen 

en önemli konulardan birinin eleman açığı ve yeni mezun mühendislerin aldığı yetersiz eğitim 

olduğu görülmektedir. Sektörümüz ve sektöre ait gelişmeler yeterince tanıtılamadığı gibi; 

değişen koşullar neticesinde üniversitelerin metalurji ve malzeme mühendisliği eğitiminin 

geldiği noktada, öğrencilere süreç bilgisinin yanı sıra döküm alanında da yeterli düzeyde 
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bilginin aktarılmadığı ve eğitimin ağırlıklı olarak katı malzemelerin özelliklerine odaklanan 

malzeme bilimi eksenine kaydığı açıktır.  

Dökümhane ya da çelikhane gibi farklı üretim süreçlerini kavrayabilen, sürecin bir 

aşamasındaki parametrelerin diğerlerini nasıl etkileyeceğini yorumlayabilen mühendislerin 

yetişmesine önem vermek sektörümüzün geleceği için büyük önem taşımaktadır. Müfredatların 

söz konusu hususlara göre güncellenmesi; artık günümüzde çok sık dile getirilmeye başlanan 

ve sektörümüzde de etkileri hissedilen Endüstri 4.0 vizyonuna hazır mühendislerin 

yetişebilmesi için de kritik bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Emek yoğun bir sanayi olmakla birlikte, yüksek teknoloji gerektiren ağır endüstri 

makineleri yatırımını da içerdiğinden döküm sektörü, sanayileşme hamlesine paralel olarak 

gelişmeye açıktır. Otomotiv sanayisindeki gelişmeler ve montaj yerine işleme ağırlıklı 

yatırımların yapılması ile ülkemiz döküm sanayisine bu konudaki talepler artacaktır. 

Türkiye ve Dünya Döküm Sektörlerinin bir farklılığı da hizmet verdiği sektörlerdeki 

çeşitliliktir. Sektörün dünya pazarındaki pozisyonunu koruması ve geliştirmesi için üretim 

gamını ve kabiliyetlerini geliştirmeye devam etmesi gerekmektedir. 

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, sektörde toplam kalite ve yalın üretim 

anlayışını benimseyen ve uluslararası kabul edilmiş üretim standartlarına uyum sağlayan 

kuruluşların sayısının artmasıdır. Katma değeri yüksek olan bu sektörde en önemli girdiler 

enerji ve işçiliktir. Dolayısıyla, enerji ve işçilik fiyatlarında yapılacak tasarruflar rekabet 

gücünü olumlu yönde etkileyecektir. Alınacak kararlarda enerji, işçilik ve nakliye konularına 

özel önem verilmesi gerekmektedir. 

Türkiye Döküm Sanayisinin orta ve uzun vadeli hedefleri; 

- Rekabet gücünün, gelişmiş ülkelerdeki rakiplerin seviyesine taşınması,

- Müşteri ve pazarın tüm dünya olduğu bilinciyle küresel oyuncu olmanın

amaçlanması,

- Yüksek katma değerli ürünlere yönelerek bunun gerektirdiği teknolojilerin kurulması,

- Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına ağırlık verilmesi,

- Rakip ürünler karşısında avantajlı kılacak fonksiyona uygun en hafif parçanın

üretilmesi için teknolojik araştırma ve yatırımların yapılması,

- Tasarım yeteneğinin artırılması ve üretime hızlı geçilmesi,
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- Müşteri, üretici ve tedarikçi üçgeninin ortak çalışma yürütmelerinin sağlanması,

- Üretim verimliliklerinin artırılması,

olarak belirlenmiştir. 

Döküm sektörümüz için önümüzdeki dönemdeki en büyük fırsatlardan biri de ülkemizin 

artan enerji talebi ve enerjide değişen dengeler doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarına 

verilen önemdir. Yapılan araştırmalara göre rüzgâr enerjisinin verimli olarak kullanılabilmesi 

için son derece avantajlı bir coğrafyaya sahip olduğumuz ortaya çıkmıştır. Türkiye Döküm 

Sanayisi, özellikle RES projelerinde yerli üretim zorunluluğunun disiplinli bir şekilde 

uygulanması ile ortaya çıkacak döküm parça ihtiyacını karşılayabilecek yetkinliğe ve 

kapasiteye sahiptir. Böylelikle sanayicimiz ve ülkemiz için önemli bir değer yaratma fırsatı 

ortaya çıkacaktır. 
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4.5 TÜRKİYE DÖKÜM SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ VE REKABET GÜCÜ 

4.5.1 GZFT (SWOT) Analizi 

Türkiye Döküm Sektörünün güçlü ve zayıf yönleri ile sektöre yönelik fırsat ve tehditler 

aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Türkiye Döküm Sektörünün GZFT (SWOT) Analizi 

Döküm Sektörünün Güçlü Yönleri Döküm Sektörünün Zayıf Yönleri 

• Artan modern teknolojili, kalite sertifikasyonu

ve üretim onayı almış tesis sayısı

• Pazarın sektörel ve bölgesel dağılımının

dengeli olmaması

• Türkiye’deki coğrafi dağılımın uygunluğu • Dövize endeksli maliyetin yüksek olması

• Kaliteli ve hızlı üretimde rekabetçi olması • Yüksek yatırım ve finansman maliyetleri

• Üretime hızla dönüştürülebilecek mevcut

kapasitesi ve yüksek kapasite kullanım oranı

• Emek yoğun bir sektör olarak yüksek işçilik

maliyetleri

• Yüksek ihracat kapasitesi, deneyimi ve bilgisi • İş gücü sirkülasyonunun yüksekliği ve ara

elaman eksikliği

• Artan katma değerli/bitmiş ürün oranı • Düşük karlılık oranının maaşlara etkisi

• Ekonomik krizde ayakta kalabilme gücü • Yurt içi ve dışı sektörel tanıtım eksikliği

• Esnek çalışmaya yatkınlık • Otomasyon ve bilgi teknolojileri yatırımlarının

yaygınlaşma oranının düşük olması

• Yabancı dil bilen eleman sayısının fazlalığı • Küçük işletmelerin kırılgan yapısı

• AB Çevre mevzuatına uyum eksikleri
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Döküm Sektörü İçin Fırsatlar Döküm Sektörü İçin Tehditler 

• Genç nüfus • Yurt içi hammadde üretimini yetersizliği

• Gelişmiş bilgi teknolojileri altyapısı • Yüksek enerji maliyetleri

• Coğrafi konumun sağladığı stratejik ve lojistik

avantajlar

• Yetersiz çevre ve İSG mevzuatı ile katı

uygulamalardan kaynaklı yüksek maliyetler

• Sektörel yatırımlarda yerli kullanım oranının

artırılmasına yönelik mevzuat

düzenlemelerinin çoğalması

• Hafif parçalara yönelim sebebiyle yeni üretim

hatlarına ve kapasite artırımına yönelik yatırım

zorunluluğu

• Yenilenebilir enerji, raylı sistem gibi

yatırımların talebi daha da güçlendirmesi

• Ucuz ve düşük kaliteli ürün ithalatına yönelik

mevzuat eksikliği

• Otomasyon yatırımları için yüksek kapasiteli

üretimin gerekli olmaması

• Politik veya bürokratik sebepler öne sürülerek

ihracatı zorlaştırıcı ve engelleyici uygulamalar

• Çin’in emisyon kısıtlamalarına uyma kararının

rekabet ortamına katkı potansiyeli

• Mesleki eğitimlerin yetersizliği ve üniversite-

sanayi işbirliğinin zayıf olması

• Avrupa ve dünya döküm sektörleri ile iyi

ilişkiler

• Yüksek kapasite kullanım oranının 

oluşturduğu grev/toplu sözleşme riskleri

• Engelli personel çalıştırma yükümlülüğü

• OEM’lerin artan fiyat baskısı

• Akredite laboratuvar eksikliği

• Endüstri 4.0 ile gelişmiş ülkelerdeki yüksek

işçilik maliyeti dezavantajının yok olması

4.5.2 Sektörün Küresel Rekabet Gücü 

Türkiye Döküm Sektörü, 2018 yılı sonu tahmini rakamlarına göre üretiminin yüzde 

64’lük kısmını ihraç etmektedir. Kıymet bazında baktığımızda ise bu oran yüzde 73’e 

ulaşmaktadır. Söz konusu oranlar, sektörün küresel rekabet gücünü ortaya koyması bakımından 

önemlidir. 



267 

Grafik 79: Döküm Üretim Miktarı Değişimi (Önceki Yıla Göre) 

Kaynak: TÜDÖKSAD ve AFS 52nd Census 

Dünyada döküm üretimi 2014-2016 yılları arasında durağan bir seyir izlemiş, 2017 

yılında ise tekrar hızlı bir yükselişe geçmiştir.  2012-2017 döneminde ortalama artış hızı yüzde 

1 olurken, Türkiye’nin aynı dönemdeki döküm üretimi yıllık ortalama yüzde 6,6 oranında 

artmıştır 2011’e göre Türkiye toplam döküm üretimini yüzde 38 oranında artırmıştır (Grafik 

79). Bunun yanında 2018’de, bir önceki yıla göre üretim artışının yüzde 6’nın üzerinde 

gerçekleşmesi beklenmektedir. Buradan yola çıkarak ülkemizin dünya döküm üretimi içindeki 

payını 2019’da yüzde 2’nin üzerine çıkaracağı değerlendirilmektedir (Grafik 80). 

Grafik 80: Dünya Döküm Üretiminde Türkiye’nin Payı 

Kaynak: TÜDÖKSAD ve AFS 52nd Census 
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Döküm ürünleri bazında incelediğimizde; 

- Dünya demir döküm üretimi, 2013-2016 arasında sürekli gerileyerek 2012 yılı üretim

seviyesine inmiştir. Aynı dönemde Türkiye demir döküm üretimi ise yüzde 17

oranında artmıştır. 2017 yılında ise dünya üretimi yüzde 5,1 oranında artarken

Türkiye’de artış oranı yüzde 18,4 olmuştur. 2018 yılı tahmini rakamlarına göre ise

ülkemizde demir döküm üretim miktarının sabit kalacağı  değerlendirilmektedir

(Grafik 81).

Grafik 81: Demir Döküm Üretim Miktarı Değişimi (Önceki Yıla Göre) 

Kaynak: TÜDÖKSAD ve AFS 52nd Census 

- Çelik döküm üretiminde de dünyada, 2017 yılına kadar benzer bir gerileme tablosu

görülmektedir. 2013 yılına kadar ülkemiz çelik döküm üretiminde de gerileme

gözlemlenirken, bu tarihten sonra yıllık ortalama yüzde 6 büyüme oranı yakalanmıştır

(Grafik 82). 2018’de ise bunu ikiye katlayan bir büyüme oranı (yaklaşık yüzde 12)

beklenmektedir.

- Hafif ve diğer demir dışı metal dökümünde ise dünya üretiminin, son yıllarda, yılda

ortalama yüzde 5,3 oranında artış kaydettiği gözlemlenmektedir. Ülkemizde bu oran

yüzde 19 olarak gerçekleşmiş, bu sırada kapasite kullanım oranlarının her yıl artarak

yüzde 100’e yaklaştığı görülmüştür. Mevcut kurulu kapasitenin daha büyük artış

oranlarına izin vermemesi sebebiyle, 2013’ten bu yana üretim daha düşük hızlarda

artmaya devam etmiştir (Grafik 83). Kapasite artırımına yönelik yatırımların ağırlık
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kazandığı yıl olan 2017’yi takiben üretimin ciddi oranda artış göstereceği tahmin 

edilmektedir. 2018 yılı demir dışı metaller döküm üretim artışının bir önceki yıla göre 

yüzde 23’ün üzerinde gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Grafik 82: Çelik Döküm Üretim Miktarı Değişimi (Önceki Yıla Göre) 

Kaynak: TÜDÖKSAD ve AFS 52nd Census 

Grafik 83: Demir Dışı Metaller Döküm Üretim Miktarı Değişimi (Önceki Yıla Göre) 

Kaynak: TÜDÖKSAD ve AFS 52nd Census 

Küresel piyasalarda ülkeler, kendi sektörlerini koruma amacıyla sıklıkla çeşitli idari ve 

ekonomik düzenlemeler yapmaktadır. Serbest dolaşıma yönelik ortak anlaşmalara rağmen 

gerçekleşen bu uygulamalara kimi zaman politik sebeplerle ortaya konan uygulamalar da 
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eklenince ihracat alanında firmalar ciddi engel ve zorluklarla karşılaşmaktadır. Sektörümüzün 

küresel rekabetinin önünde ciddi engel olarak ortaya çıkan söz konusu gelişmelere ve ülkeler 

arası gümrük süreçlerindeki engellemelere yönelik Bakanlıklar düzeyinde çözüm aranması 

ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. 

Döküm endüstrisinin, üretim süreçlerinin zorluğu ve çevre koşulları sebebiyle gelişmiş 

ülkeler tarafından terk edilerek, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelere 

kaydığı kanısı yaygın olarak dile getirilmektedir. Ancak gerek AB ülkeleri, gerekse ABD’deki 

tesis yatırımlarına ve üretim tonajlarında bakıldığından bunun gerçeklik payının olmadığı 

ortaya çıkmaktadır. Üretim teknolojisi eski, verimsiz tesislerin kapandığı, hatta tesis adetlerinin 

de azaldığı doğru olmakla birlikte, yeni kurulan tesislerle döküm üretim tonajları sürekli artış 

göstermektedir. 

Dolayısıyla, Türk Döküm Sanayisi için, yukarıdaki kanının oluşturduğu, rekabetin daha 

az, kar marjının daha yüksek olduğu bir pazar beklentisi gerçekçi değildir. Öte yandan, AB 

mevzuatına uyum çalışmaları sebebiyle tesislerimiz AB Çevre mevzuatının gerekliliklerinin 

hemen hepsini, bu ülkelerdeki geçiş sürelerinden çok daha kısa zamanda gerçekleştirmekle 

yükümlü kılınmıştır ve bu alanda ciddi yatırımlar yapmaktadır. Sonuç olarak, sektörümüzün 

eskiye oranla çok daha ciddi bir rekabet ortamı içinde olduğu açıktır. Çevre ve verimlilik 

alanındaki yatırımların teşvik kapsamına alınması, üretiminin yarıdan fazlasını ihraç eden 

sektörümüzün bu zorlu rekabet koşulları ile başa çıkabilmesini kolaylaştıracak, üretim ve 

ihracat potansiyeline ciddi katkı sağlayacaktır. 

Son yıllarda sektörde, Almanya’nın başı çektiği gelişmiş ülkelerde Endüstri 4.0 

çalışmaları hız kazanmıştır. Kuruluş içi ve kuruluşlar arası süreçlerin otomasyonuna dönük söz 

konusu süreçlerin gelişmiş ülkelere ciddi maliyet avantajı sağlayacağı açıktır. Bilindiği gibi 

emek yoğun bir sektör olan döküm sanayisinde gelişmiş ülkeleri rekabette en çok zorlayan 

konuların başında yüksek işçilik maliyetleri gelmektedir. Ancak Endüstri 4.0 uygulamalarının 

gerek üretim hız ve kalitesine yapacağı olumlu katkı gerekse niteliksiz işgücü ağırlığını 

azaltması sonucunda, rekabet gücünü düşük işgücü maliyetinden alan ülkelerin zor durumda 

kalacağı açıktır. Türk Döküm Sanayisinin de gelişmelere ayak uydurması için bu alanda gerekli 

çalışmaları yapması, yapılacak yatırımlara yönelik teşvik programları oluşturulması 

gerekmektedir. 
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Öte yandan, giderek daha önemli bir sorun haline gelen ağır sanayinin işgücü eksiğine 

yönelik, bu alanda istihdamı teşvik edici mevzuat düzenlemelerinin yapılması, orta vadede 

sektör için çok büyük fayda sağlayacaktır. Şu anda bile işgücü eksiği, tesislerin kapasite 

artırımının önünde engel olmaya başlamıştır. 

İşgücü ve enerjiyle birlikte bir diğer maliyet kalemi olan hammadde temininde yurt 

dışına bağımlı olmak da küresel rekabet açısından sorunlar oluşturmaktadır. Kur 

dalgalanmalarının oluşturduğu finansal risklerin yanında bu durum cari açığa da olumsuz katkı 

yapmaktadır. Öte yandan hammadde fazlası olan ülkeler, bunların ihracına yönelik kota vb. 

düzenlemeler ile rakip ülkelerin üretimlerini zorlaştırmakta veya kısıtlamakta; dolayısıyla kendi 

ülkelerinin sektörlerine, dolaylı yoldan rekabet avantajı sağlamaktadır. Bu sebeple sektöre 

yönelik hammaddenin yerli üretiminin teşvik edilmesi stratejik önem arz etmektedir. 

Buna benzer risklerin azaltılması için sektörün mümkün olduğunca ihracat pazarını 

çeşitlendirmesi de fayda sağlayacaktır. Buna yönelik çalışmalarda gerek finansal gerekse 

hukuki teşviklerin büyük fayda sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

Sektörümüzün küresel rekabette daha fazla söz sahibi olması ve risklerini azaltması için 

ürün verdiği sanayilerin, dünya döküm sektöründe olduğu gibi tonaj bakımından çeşitlenmesi 

gerekmektedir. Sektörümüz hâlihazırda yoğun olarak üretim gerçekleştirdiği sektörlerin yanı 

sıra sağlık, savunma, enerji gibi birçok sektörde gelişmiş teknoloji ürünlerine yönelik üretim 

yapabilmektedir. Bu amaçla, fuar katılım organizasyonları başta olmak üzere, sektörün yurt dışı 

tanıtımına yönelik kolaylaştırıcı ve destekleyici faaliyetlere ağırlık verilmelidir. 
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4.6 PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ 

4.6.1 On Birinci Kalkınma Planı (2018-2023 Yılı) Hedefleri 

Türkiye Döküm Sektörü On Birinci Kalkınma Planı Dönemi içinde, döküm üretimi 

açısından Avrupa’da ikinci, dünyada ise ilk 10 büyük döküm üreticisi arasında yer almayı 

hedeflemektedir. 

2018 - 2023 arasındaki dönemde Türkiye’deki toplam üretim miktarının, hafif metal 

döküm sektöründe yüzde 10, çelik dökümde yüzde 4, diğer demir-dışı yüzde 3 ve demir 

dökümde yüzde 2 olmak üzere, yıllık ortalama yüzde 4 oranında artacağı değerlendirilmektedir 

(Tablo 99). 

Tablo 99: Türkiye Döküm Sektörü Üretim Miktarı Projeksiyonu (2018-2023) 

Ort. 

Yıllık 

Artış

2017

Fiili

2018

Tahmin

2019

Beklenti

2020

Beklenti

2021

Beklenti

2022

Beklenti

2023

Beklenti

2018-

2023

Demir 

Döküm
2431 24.51 1.545.000 1.554.712 1.610.000 1.615.000 1.630.000 1.655.000 1.730.000 2%

Çelik Döküm 2431 24.52 170.000 190.782 195.000 200.000 205.000 210.000 235.000 4%

Hafif Metal 

Döküm
2432 24.53 415.000 515.930 575.000 625.000 675.000 725.000 835.000 10%

Diğer Demir 

Dışı Döküm
2432 24.54 25.000 27.196 28.000 29.000 30.000 31.000 32.000 3%

2.155.000 2.288.621 2.408.000 2.469.000 2.540.000 2.621.000 2.832.000 4%

Üretim Miktarı (ton)

ISIC 

(Rev.4)

NACE 

(Rev.2)
Tanımlama

Toplam Üretim Miktarı

Kaynak: TÜDÖKSAD 

2018 - 2023 arası dönemde sektörün var olan gücünü ve fırsatları değerlendirerek ihracat 

oranını daha da artıracağı, yıllık ortalama yüzde 6’lık bir büyüme oranı yakalayacağı 

öngörülmektedir (Tablo 100). 
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Tablo 100: Türkiye Döküm Sektörü İhracat Miktarı Projeksiyonu (2018-2023) 

Ort. 

Yıllık 

Artış

2017

Fiili

2018

Tahmin

2019

Beklenti

2020

Beklenti

2021

Beklenti

2022

Beklenti

2023

Beklenti

2017-

2023

1.336.100 1.464.717 1.589.280 1.654.230 1.727.200 1.808.490 1.982.400 6%

Toplam İhracat Miktarı (ton)

Kaynak: TÜDÖKSAD 

Artan kalite ve süreklilik gereksinimleri doğrultusunda teknolojiye ve katma değerli 

ürünlere yönelik yatırımların artması sonucunda birim fiyatların yükselmesi sebebiyle, 2018-

2023 arası dönemde sektörün üretim değerinde yıllık ortalama yüzde 6, ihracat değerinde yüzde 

10 civarında bir artış öngörülmektedir (Tablo 101 ve 102). 

Tablo 101: Türkiye Döküm Sektörü Üretim Değeri Projeksiyonu (2018-2023) 

Ort. 

Yıllık 

Artış

2017

Fiili

2018

Tahmin

2019

Beklenti

2020

Beklenti

2021

Beklenti

2022

Beklenti

2023

Beklenti

2017-

2023

4,47 5,15 5,91 6,62 7,31 8,02 8,64 11%

Üretim Kıymeti (milyar €)

Kaynak: TÜDÖKSAD 

Tablo 102: Türkiye Döküm Sektörü İhracat Değeri Projeksiyonu (2018-2023) 

Ort. 

Yıllık 

Artış

2017

Tahmin

2018

Beklenti

2019

Beklenti

2020

Beklenti

2021

Beklenti

2022

Beklenti

2023

Beklenti

2017-

2023

3,27 3,88 4,37 4,71 5,10 5,52 6,24 10%

İhracat Kıymeti (milyar €)

Kaynak: TÜDÖKSAD 

4.6.2 Hedeflere Dönük Temel Amaç ve Politikalar 

2017 yılında 2 milyon ton barajını aşan Türkiye Döküm Sektörünün üretiminin 2018’de 

2,3 milyon tona ulaşması beklenmektedir. 5,1 milyar Euro değere sahip üretiminin 3,7 milyar 

Euro’luk kısmını ihraç ürünlerinin oluşturacağı öngörülmektedir. Kalite ve süreklilik 

beklentisinin en yüksek olduğu ülkelere ve sektörlere gerçekleştirdiği üretim ve satışlara 

yönelik, önceki bölümde de anlatıldığı gibi çok daha büyük bir potansiyel söz konusudur. Fakat 
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bunun gerçekleşmesini sınırlayan veya engelleyen bazı etkenler bulunmaktadır. Bunları 

sınırlayarak veya ortadan kaldırarak, sektörün rekabet gücünü ve üretimini arttırmaya yönelik 

gayretlerinin kamu kesimi tarafından da desteklenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Sektörün Plan dönemi hedeflerine ulaşabilmesini teminen; 

- Metallere en yüksek değeri katan üretim metodu olan dökümün, üretim süreçleri ve

ürettiği ekonomik değer göz önünde bulundurularak, diğer ana metal sektörlerinden

ayrı bir sektör olarak tanınması ve ilgili düzenlemeler yapılırken bu durumun göz

önünde bulundurulması;

- Çevre ile iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarının sektör yapısına uygun şekilde

güncellenmesi ve tesislerin çevre yatırımlarının teşvik edilmesi;

- Döküm üretim sürecinin vazgeçilmez çıktılarından olan döküm kumu başta olmak

üzere atıkların, Avrupa ve dünya ülkelerindekine benzer şekilde döngüsel ekonomi

ilkeleri çerçevesinde ekonomik girdiye dönüştürülmesine yönelik mevzuat

düzenlemelerinin yapılması;

- Rekabette olduğumuz ülkelerdeki modern üretim standartlarının sektör genelinde

yaygınlaştırılması ve enerji başta olmak üzere, üretim verimliliğin artırılması alanında

yapılacak yatırımların teşvik edilmesi;

- Sektörün en önemli ikinci maliyet kalemi olan enerji giderlerinin rekabetçi yapıyı

bozmaması amacıyla, Enerji Yoğun Sanayi (EYS) sektörleri genelinde veya döküm

süreçleri özelinde Avrupa ülkelerinin büyük bir çoğunluğunda uygulanan teşvik ve

muafiyetler benzeri uygulamalarının hayata geçirilmesi;

- İthal döküm ürünlerinin kalite standartlarına uyumunun ve buna bağlı olarak

ithalatının denetlenmesine yönelik düzenlemelerin yapılması;

- Firmalar arası rekabeti bozan, dolayısıyla sektörün rekabet gücüne olumsuz etkisi

bulunan firma sınıflandırma uygulamalarının güncellenmesi;

- Teşvik uygulamalarının sektörün dinamiklerine yönelik olarak düzenlenmesi;

- İhracatın kolaylaştırılması amacıyla ulusal ve uluslararası gümrük düzenlemelerinin

hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların yapılması;

- İhtiyaç duyulan girdilerinin yurt içinde üretimlerinin teşvik edilmesi, kısa vadede

ithalatına yönelik vergi teşviklerinin uygulanması;

- Rüzgâr enerjisi yatırımlarında olduğu gibi, teşvik programlarında yerli döküm

ürünlerinin kullanılmasına yönelik şartların oluşturulması;
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- Sektörün çıktı sağladığı endüstrilerin ve pazarların çeşitlendirilmesi yönündeki

çalışmaların desteklenmesi;

- Etkili yurt dışı tanıtım faaliyetlerinin teşvik edilmesi;

- İnsan kaynağı konusunda giderek büyüyen sorunların çözümü amacıyla ağır sanayi

kollarına yönelik istihdam teşviklerinin sağlanması, kuruluşlarda çalışma koşullarının

iyileştirilmesi için personel üzerindeki devlet kesintilerinin azaltılması gibi

uygulamaların hayata geçirilmesi

büyük önem arz etmektedir.  
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4.6.3 Temel Amaç ve Politikalara Dönük Eylemler ve Uygulama Stratejileri 

1 MEVZUAT DÜZENLEMELERİ 

EYLEM SORUMLU/İLGİLİ 

KURULUŞ 

AÇIKLAMA 

1.1 Döküm sektörünün 

üretim sürecinde ortaya 

çıkan atıkların geri 

kazanımına yönelik 

Çevre Mevzuatının, 

sektörün yapısına uygun 

şekilde revize edilerek 

pratikte yaşanan 

sıkıntıların giderilmesi 

Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı; 

Ekonomi Bakanlığı; 

İçişleri Bakanlığı 

Döküm prosesi sonucu ortaya çıkan atıklar ikincil hammadde olarak hem döküm sektöründe 

hem de maden, karayolları, inşaat ve çimento vb. farklı sektörlerde kullanılabilir 

niteliktedir. 

Döküm sektöründe ana hammadde girdisinin yaklaşık %80’i doğal kaynaklardan sağlandığı 

için söz konusu atıkların geri kazanılması esastır. Metallerin sonsuz hayat döngüsüne sahip 

olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, döküm prosesi sonucu ortaya çıkan her türlü atığın 

hammadde sınıfında değerlendirilerek tekrar kullanılabilirliğine yönelik mevzuat 

düzenlemesi yapılmalıdır. 

Avrupa Birliği’nin 2008/98/EC sayılı Atık Çerçeve Direktifi’nin ulusal mevzuatımıza kısmi 

olarak uyumlaştırılması 02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği ile gerçekleştirilmiştir. Ancak söz konusu 

direktifte yer alan atıkların ürün veya ikincil hammaddeye dönüşmesine yönelik 

düzenlemeler henüz mevzuatımızda yer almamaktadır. Dünya örneklerinde olduğu gibi 

kullanılmış döküm kumlarının ikincil veya alternatif hammadde olarak veya atık statüsünde 

farklı sektörlerde kullanımına yönelik mevzuat düzenlemelerinin yapılması, Döngüsel 

Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde büyük önem taşımaktadır. 

Kullanılmış kalıp kumunu da içeren atıklara yönelik olarak yapılacak çalışmalarla geri 

kazanım yapacak sektörler çeşitlendirilmelidir. 

Döküm sektöründeki kuruluşlar için şu anda yük durumunda bulunan proses atıklarının 

aslında milli servet olduğu gerçeğinden hareketle, bunların geri kazanımına yönelik 

yapılacak ek yatırımlar için özel teşvik verilmelidir. 
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1.2 Sektörün en önemli 

ikinci maliyet kalemi 

olan enerjide rekabetçi 

yapıyı korumaya 

yönelik fiyatlandırma, 

tarife ve teşvik 

programlarının 

yürürlüğe konması 

Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı; 

Ekonomi Bakanlığı; 

Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı 

Özellikle elektrik enerjisinde, Avrupa ülkelerinin büyük bir çoğunluğunda Enerji Yoğun 

Sanayi (EYS) sektörleri genelinde veya döküm süreçleri özelinde teşvik ve muafiyet 

uygulamaları bulunmaktadır. Bunun yanında ülkelerin satınalma gücü pariteleri baz alınarak 

yapılan hesaplamalarda sanayi kuruluşlarımız, Avrupalı rakiplerine göre dezavantajlı 

durumdadır. Üstelik büyük ölçekli sanayi kuruluşlarımız, rakiplerine göre ciddi oranda daha 

yüksek birim fiyatlar üzerinden tarifelendirilmektedir. Bu ve benzeri rekabeti bozucu 

uygulamaları tersine çevirecek mevzuat düzenlemelerine yapılmalıdır. 

1.3 İş Sağlığı ve Güvenliği 

mevzuatlarında 

çalışanların ve 

sendikaların 

sorumluluklarının da yer 

alması, iş güvenliği 

kültürünün birlikte 

oluşturulması 

Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı 

Sektörün iş sağlığı ve güvenliği konusundaki duyarlılığının sahaya yansıtılması neticesinde 

sağlanan iyileştirmelerin büyümesi ve iş güvenliğinin bir kültür haline dönüştürülebilmesi 

için, işveren kadar çalışanların da sorumluluklarının genişletilmesi gerekmektedir. 

Çalışanların İSG kurallarına uymaması durumunda işverenin yaptırım gücünün sınırlı 

olması sebebiyle hem çalışan hem de işveren açısından olumsuz durumlar ortaya 

çıkabilmektedir. 

Bu sebeple sektör işveren kuruluşlarına da bu konuda yaptırım yetkisi tanınmalıdır. 

Ayrıca, bu konuda sendikaların görev ve sorumluluklarının da sürece katkı sağlayacak 

şekilde genişletilmesine yönelik mevzuat çalışması yapılması gerekmektedir. 
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1.4 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. 

Maddesinde elli veya daha fazla 

işçi çalıştıran özel sektör 

işyerlerinde yüzde üç engelli 

çalıştırma yükümlülüğü 

getirilmektedir. Aynı madde 

içerisinde yer alan “Yeraltı ve 

su altı işlerinde engelli işçi 

çalıştırılamaz“ istisnasına, ağır 

sanayi olarak kabul edilen 

döküm sektöründe çalışan 

kişilerin de ilave edilmesi 

Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı; 

Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı 

Ağır sanayi olarak adlandırılan döküm sektöründe engelli kişilerin üretim 

hatlarında çalıştırılması mümkün değildir. Öte yandan, üretim süreçlerinin zorunlu 

kıldığı çalışma ortamı koşulları, idari kadrolarda çalışan engelli personel için de 

ciddi güvenlik sorunları doğurabilmektedir. 

İlgili mevzuatın amacına ulaşmasına katkı sağlamayan, yalnızca sektördeki 

firmaların istihdam maliyetlerini arttıran bu uygulamaya son verilecek şekilde 

mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır. 

1.5 Düşük kaliteli ithal dökümden 

mamul sanayi ürünlerine 

yönelik mevzuat 

düzenlemelerin yapılması 

Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı; 

Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı; 

Ekonomi Bakanlığı; 

Türk Standartları 

Enstitüsü 

Özellikle Uzakdoğu ülkeleri ve Hindistan üzerinden ülkemize ithalatı yapılmakta 

olan ucuz ve düşük kalite döküm sanayi ürünleri (fittings, düktil boru, alüminyum 

jant, vana, motor bloğu vb.) ithalatı Türk dökümcülerinin mağdur olmasına ve 

bunun yanında vergi kayıplarına yol açmaktadır. Ayrıca söz konusu ürünler günlük 

yaşamımızın her alanında yoğunlukla kullanıldığından, toplum sağlığı ve güvenliği 

için de ciddi tehlike oluşturmaktadır. 

Önceki yıllarda bazı iş makinesi parçalarına getirilen gümrük tarifeleri sektör için 

ciddi oranda fayda sağlamıştır. Bu örnek göz önüne alınarak Türk Döküm 

Sanayisine yönelik EK.1’de yer alan kalemlerde gümrük mevzuatı ve kontrol 

yönetmelikleri revize edilmelidir. İthal edilen ürünlerin İhtisas Gümrükleri 

aracılığıyla ülkemize giriş yapması vb. düzenlemelerin uygulamaya konulmasına 

yönelik gerekli mevzuat çalışmaları yapılmalıdır. 
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1.6 Firma sınıflandırmalarına 

yönelik mevzuattan 

kaynaklanan haksız rekabet 

koşullarının ortadan 

kaldırılması 

Ekonomi Bakanlığı; 

Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı; 

Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı; 

Rekabet Kurulu; 

Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği 

Kayıt dışılığın yok denecek kadar az olduğu döküm sektöründe, Sanayi ve Ticaret 

Odalarına kayıtlı firmalar ile aynı büyüklüğe ulaşmış olmasına rağmen, şahıs 

şirketi olmasından kaynaklı, yalnızca Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na üye olarak 

faaliyet gösteren firmalar da bulunmaktadır. Söz konusu firmalar mevzuat gereği, 

çevre, istihdam, vb. birçok alanda diğer firmaların tabi olduğu yükümlülüklerden 

muaf durumdadır. Haksız rekabet yaratan bu durumun çözümüne yönelik 

çalışmalar yapılmalıdır. Örneğin 3’den fazla işçi çalıştıran firmaların Sanayi 

Odalarına kaydı zorunlu kılınacak düzenleme getirilebilir. 

1.7 Teşviklerin her geçen gün 

değişen uluslararası ve ulusal 

dinamiklere göz önüne alınarak 

güncellenmesi ve Türk Döküm 

Sektörünün rekabet gücünün 

arttırılması 

Ekonomi Bakanlığı; 

Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı; 

Kalkınma Bakanlığı; 

Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı 

Her sanayi kolunda olduğu gibi döküm sanayisinin de uluslararası ve ulusal 

pazarlardaki eğilimler ile teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek rekabet 

gücünü koruması, arttırması ve gerekli dönüşümleri gerçekleştirmesi büyük öneme 

sahiptir. Özellikle döküm sanayisinin parça tedarik ettiği otomotiv sektöründe 

uzun vadede elektrikli araçlara geçiş ile birlikte kullanılan malzeme sınıflarında 

radikal değişimler olacağı öngörülmektedir. Bu bağlamda sanayicilere tanınan 

teşvik imkânları hayati önem taşımakta olup; başvuru koşullarının yine değişen 

dinamiklere göre güncellenmesi gerekmektedir. 

19.06.2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 

2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile “teşvik edilmeyecek yatırım konuları” 

sınıfında yer alan döküm ürünlerinin bu kapsamdan çıkarılması gerekmektedir. 

Ayrıca anılan mevzuat ile bölgelere göre düzenlenen genel teşvik uygulamaları 

daha çok yeni yatırımlara yönelik olmaktadır. Zira döküm sanayisi tesislerinin yer 

değişikliği çok büyük maliyetler getirmektedir. Bu sebeple sektöre yönelik genel 

teşvik uygulamalarının kurulu tesisleri de kapsayacak şekilde yeniden 

düzenlenmesine ihtiyaç vardır. 

Bunun yanında, döküm sanayisi özelinde yatırım teşviklerinin ürün yerine üretim 

süreci temelli olarak değerlendirilmesi sektöre büyük fayda sağlayacaktır. 
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Son yıllardaki yatırımlar ile kurulu kapasitenin ülkemiz döküm sanayisi için 

yeterli seviyeye ulaştığı görülmektedir. Bu doğrultuda yatırım teşviklerinin 

kapasite arttırma projeleri yerine daha çok kalite/verimlilik/robot teknolojileri ve 

otomasyon projelerine yönlendirilmesi gerekmektedir. (Kore modeli ya da teşvik 

verilebilmesi için belirli bir tutar şartı koyulması ile amaca hizmet etmeyen 

projeler engellenebilir.) 

Sektörümüzün yanında ülkemiz ekonomisi için de faydalı olacak bir diğer konu, 

cari açığımızın yüksek olduğu ülkelere yapılacak ihracatlar için uygulanacak ek 

teşviklerdir. 

Bilindiği üzere robot ve otomasyon teknolojilerinin son seviyesi olarak dünyada 

Endüstri 4.0 yani "4. Sanayi Devrimi" kavramından bahsedilmekte ve gelişmiş 

ülkelerdeki sanayilerde hızla dijital teknolojilere geçilmektedir. Ülkemiz döküm 

sanayiinin değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayabilmesi, üretim kalitesi ve 

verimlilik artışının sağlanması ve rekabet gücünü koruması açısından dijital 

teknolojilere ve proses yazılımı vb. alanlara yatırım konusunda özel teşvikler 

sağlanmalıdır. 

Sektörde yaşanan eleman ihtiyacının giderilebilmesi amacıyla çalışma koşullarının 

iyileştirilmesi için personel üzerindeki devlet kesintilerinin azaltılması, döküm 

sanayicilerine istihdam teşviki sağlanması gerekmektedir. Örneğin, ağır sanayi 

kolunda yer alan döküm sektöründe çalışan işçiye yönelik ek katkı sağlayacak 

teşvik programları sektörün eleman ihtiyacına ve ülkemizin istihdamı artırmaya 

yönelik çalışmalarına olumlu katkı sağlayacaktır. 

Bu sayede sektörde toplu iş sözleşmelerinde dönemlerinde yaşanan problemler ve 

grev tehlikelerinin önü alınmış olacaktır. 

1.8 Gümrük süreçlerinin revize 

edilerek ihracatın 

kolaylaştırılmasına yönelik 

Gümrük Mevzuatı 

düzenlemelerinin yapılması 

Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı; 

Ulaştırma, Denizcilik 

ve Haberleşme 

Bakanlığı; 

Sektörün ihracat faaliyetlerinin kolaylaştırılması amacıyla gümrük kapılarındaki 

bekleme sürelerin asgari orana indirilmesi önem taşımaktadır. Bu bağlamda, 

gümrükleme süreçlerinin hızlandırılması amacıyla kapılardaki görevli personelin, 

teknik ve dijital altyapının, ihtiyaçlar doğrultusunda güçlendirilmesi 

gerekmektedir. 
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Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı; 

Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı 

Öte yandan, ihraç ürününün son noktaya ulaştırılması sürecinde, güzergah 

üzerinden yer alan diğer gümrük kapılarında da süreçlerin hızlandırılmasına 

yönelik olarak, ilgili ülke kurumları ile işbirliklerinin gözden geçirilmesi ve 

düzenlenmesi de önem taşımaktadır. 

1.9 Döküm sanayisinin, demir, 

çelik ve demir-dışı metaller 

sektörleri ile birlikte fakat 

onlardan ayrı bir sektör olarak 

tanınması 

Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı; 

Kalkınma Bakanlığı; 

Ekonomi Bakanlığı; 

Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı; 

Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı 

Döküm prosesi metallere en yüksek değeri katan üretim metodudur. Örneğin 

ülkemiz döküm parça üretimi, toplam demir-çelik üretiminin (yaklaşık 35 milyon 

ton) tonaj olarak  %6'sına tekabül etmesine rağmen (2 milyon ton) ürün kıymeti 

olarak %50'sine ulaşmaktadır. Dolayısıyla döküm sanayisinin demir-çelik 

sanayisinden ayrı bir pozisyonda tanımlanması gerekmektedir. 

Tüm alt metal sanayileri için de aynı durum geçerlidir. Proses özelinde 

bakıldığında döküm parça üretimi ile demir-çelik, alüminyum, bakır vb. tüm demir 

ve demir dışı metal üretimi farklı parametrelere ve adımlara sahiptir. 

Bazı döküm tesisleri döküm ürünlerinin yanında katma değerli ürün de üretip 

satmaktadır. Ancak bu durumdan yola çıkarak döküm sanayisini diğer metal 

sektörleri ile tek çatı altında sınıflandırmak sorunlara yol açmaktadır. Örneğin 

AKÇT (Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu) ile imzalanan anlaşma gereği kömür 

ve çelik ürünlerine devlet yardımı yasaklanmışken, çelik döküme yönelik herhangi 

bir kısıtlama bulunmamaktadır. Öte yandan çelik ve çelik döküm sektörlerinin 

birlikte anılması ve tek bir sektör olarak algılanması sebebiyle, kamu kurumları 

nezdinde bile söz konusu kısıtlamaların döküm sektörüne yönelik olarak da 

uygulanması gerektiği algısı oluşabilmektedir. 

Kısaca döküm sektörünün ekonomik değer üretimi ve prosesleri göz önüne 

alındığında, üretime, mevzuata, istihdama, teşvik ve finansmana yönelik olarak 

diğer metal sanayilerinden farklı ihtiyaç ve uygulamaları bulunmaktadır.  

Bu bağlamda, döküm sektörünün, diğer metal sektörleri ile birlikte fakat onlardan 

aynı bir sektör kolu olarak değerlendirilmesi, çift yönlü olarak büyük fayda 

sağlayacaktır. 
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1.10 Döküm sektörünün ihracat 

pazarlarında oluşan, ihracatı 

zorlayıcı veya engelleyici 

uygulama ve faaliyetlerin 

takip edilmesi ve 

devletlerarası kanallar 

kullanılarak tedbir alınması 

Dışişleri Bakanlığı; 

Avrupa Birliği 

Bakanlığı; 

Ekonomi Bakanlığı; 

Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı 

Türk Döküm Sektörü kuruluşları, Gümrük Birliği ve diğer uluslararası anlaşmalara 

rağmen, düzenli olarak ihracat gerçekleştirdiği pazarlarda, politik veya bürokratik 

sebeplerle, zaman zaman ihracata yönelik zorlaştırıcı ve engelleyici uygulamalarla 

karşı karşıya kalmaktadır. Söz konusu uygulamalar düzeli olarak ihracat 

gerçekleştirilen ülkelerde olabildiği gibi ihracatın artırılması potansiyeli bulunan 

ülkelerde de gerçekleşebilmektedir. 

Bu gelişmeler ve uygulamalar takip edilerek, Bakanlıklar düzeyinde çözüme 

kavuşturulmalıdır. 

1.11 Döküm sanayisinin ihtiyaç 

duyduğu girdilerin tedarikinde 

süreklilik ve güvenliğin 

sağlanması 

Ekonomi Bakanlığı; 

Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı 

Döküm sektörünün girdileri incelendiğinde çoğunluğun ithal malzemeler olduğu 

göze çarpmakta ve bu nedenle döviz kurlarındaki ani ve büyük dalgalanmaların 

dökümhaneler üzerinde büyük baskı yarattığı görülmektedir. Bu girdilerde 

hammadde, sarf malzemeleri ve donanım başı çekmektedir. 

Özellikle reçine ve diğer kimyasalların dünyanın çeşitli ülkelerinden tedarik ediliyor 

olması, doğal koşullar veya afetler nedeniyle sevkiyatların aksaması dökümhanelere 

direkt olarak etki etmekte ve üretimlerin durmasına/yavaşlamasına neden olmaktadır. 

Bu kimyasalların ülkemizde yerli sermaye ile üretilmesi teşvik edilmelidir. 

Dökümhanelerde kullanılan yerli ekipmanların istenen kalitede kriterlerini 

karşılayamaması nedeniyle çoğunlukla ithal makinalar kullanılmakta olup; herhangi 

bir arıza halinde yurtdışından servis personelinin gelmesi gerekmektedir. Bu durum 

üretimde aksamalara yol açabildiğinden söz konusu ekipmanların yerli üretimi için 

destek sağlanmalıdır. 

Döküm sektörünün hammaddelerinden olan hurda birçok ülke tarafından stratejik 

malzeme olarak görülmektedir. Bu sebeple ihracatçı ülkelerin getirdiği sınırlar hem 

kendi sektörlerine rekabet desteği sağlamakta hem de sektörümüz için sorun 

oluşturmaktadır. 

Bu sebeplerle, ithalat bağımlılığı yüksek olan hammaddelerde yatırımların ve yurtiçi 

kullanımın özendirilmesi; kamu alımlarında stratejik yaklaşımlar; geri dönüşüm 

sektörünün geliştirilmesi; hurda arzının artırılması; alternatif hammadde 

kaynaklarının değerlendirilmesi ve buna benzer diğer faaliyetler döküm sanayisinin 
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yanı sıra tüm sanayi kolları için de rekabetçi yapıyı koruma açısından önem arz 

etmektedir. 

Ayrıca sektörün rekabetçi yapısını korumak ve desteklemek amacıyla, kısa vadede 

ithalata yönelik vergi teşviklerinin uygulamaya konması fayda sağlayacaktır. 

1.12 Döküm parça kullanan 

sektörlere verilecek 

teşviklerde, yerli ürünleri 

tüketiminin koşul olarak yer 

alması 

Ekonomi Bakanlığı; 

Kamu İhale Kurumu 

Dünyada birçok ülke kendi üretimlerinin ülke içinde yapılan yatırımlarda 

kullanımlarını teşvik edecek korumacı uygulamalar gerçekleştirmektedir. 

Ülkemizde de, gerçekleştirilecek makine, teçhizat vb. her türlü yatırımda yerli üretim 

döküm ürünlerinin kullanılmasının desteklenmesi sektör adına olumlu sonuçlar 

doğuracaktır. 

1.13 Yatırım Teşvik Belgesi 

kapsamındaki KDV iadesi 

desteğinin, sektör genelinin 

faydalanabileceği şekilde 

güncellenmesi 

Ekonomi Bakanlığı; 

Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı 

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlarda, ihracatçı üzerinde kalan 

KDV’nin iadesi, şu andaki uygulamaya göre ancak 01.01.2017 tarihinden sonra 

alınan Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımlarda gerçekleştirilmektedir. Özellikle 

ihracata yönelik olarak, önceki yıllarda gerçekleştirilen yatırımlar için firmalar bu 

teşvik uygulamasından yararlanamamaktadır. Bu sebeple 01.01.2017 tarihinden önce 

alınan Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımların da kapsam içine alınacağı şekilde 

düzenleme yapılmalıdır. 

Öte yandan, cari açığın azaltılması yönünde ciddi katkı sağlayan, sektörün ihracata 

dönük yeni yapılan yatırımlarının ilk yıllarda kara dönmesi pek mümkün 

olmamaktadır. Bu sebeple, ihracata yönelik olarak, KDV teşvik uygulamasının 

mahsuben yapılması yerine nakden gerçekleştirilmesi, söz konusu uygulamanın 

sektör için gerçekten katkı sağlamasına olanak verecektir. 
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2 KURUMSAL DÜZENLEMELER 

EYLEM SORUMLU/İLGİLİ 

KURULUŞ 

AÇIKLAMA 

2.1 Döküm parça kullanan 

sektörlerin ve pazarın 

çeşitlendirilmesine yönelik 

çalışmalarının desteklenmesi 

Ekonomi Bakanlığı; 

Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı; 

EPDK; 

Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı; 

TÜBİTAK 

Belirli sektörler özelinde üretim yapması, firmalara ihtisaslaşma yönünde 

avantaj sağlamaktadır. Öte yandan bu husus, söz konusu sektörlerde yaşanacak 

darboğazlardan firmaların ciddi oranda etkilenmesi sonucunu da beraberinde 

getirmektedir. 

Aynı durum sektörel geneli için de benzer sonuçlar doğurmaktadır. Makine ve 

petrol sektörlerindeki sorunlar, geçtiğimiz yıllarda çelik döküm sektörü için 

sıkıntılara yol açmıştır. 

Buna benzer olarak, özellikle alüminyum döküm sektöründe üretimin büyük bir 

kısmı otomotiv sektörüne yönelik olmaktadır. Otomotive yönelik gelişmelerin 

(elektrikli veya insansız araçların üretimi, emisyon kısıtlamaları gibi) döküm 

alanında yıkıcı sonuçlar doğurmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. 

Bu doğrultuda, otomotiv, makine ve enerji dışında farklı alanlar için yapılacak 

üretimler için teçhizat ve istihdam yatırımlarına destek verilmelidir. 

Bunun yanında sektörün ihracatının geliştirilmesi ve cari açığın kapatılması için 

pazar çeşitlendirmesi faaliyetlerine yönelik desteklere de ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu bağlamda, sektörümüzün ihracatının çok düşük veya hiç olmadığı Avrupa 

dışındaki (ABD vb.) pazarlara yönelme esnasında karşılaşılan hukuki, finansal 

ve özellikle de lojistik engellerin aşılmasında devlet desteği arttırılmalıdır. 
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2.2 Sektörel büyüklük bazında 

doğrudan rekabet içinde 

bulunduğumuz ülkelerde 

uygulanan modern üretim 

standartlarının sektörümüzde 

daha yaygın biçimde 

uygulanmasına yönelik 

çalışmaların desteklenmesi 

Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı; 

Kalkınma Bakanlığı 

Üretim hacmi bakımından Avrupa’da üçüncü, dünyada on birinci sırada yer alan 

ülkemiz döküm sektörünün daha yüksek sıralara tırmanabilmesi için modern 

üretim teknolojilerini yakından takip ederek uygulamaya geçirmesi 

gerekmektedir. Endüstri 4.0 uygulamaları gün geçtikçe daha fazla ülke 

tarafından teşvik edilmektedir. Döküm sektörümüzün genelinde söz konusu 

teknoloji ve uygulamalara yapılacak yatırımlar teşvik edilmelidir. 

2.3 Enerji verimliliğinin 

arttırılmasına yönelik proje ve 

çalışmalara verilen destek 

miktarlarının arttırılması 

Ekonomi Bakanlığı; 

Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı; 

Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı 

Sektörde hammaddeden sonra ikinci en büyük maliyet kalemi olan enerjinin 

işletmelerde kullanım oranının düşürülmesi hem kuruluşlar hem de ülkemiz 

kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanma açısından büyük önem 

taşımaktadır. 

Çalışan sistemlerin sökülüp daha verimli olan yenileri ile değiştirilmesi, yeni 

cihaz alımları, bunlara yönelik personelin eğitimi gibi birçok ek maliyet kalemi 

oluşturacak söz konusu projelere yönelik teşviklere ihtiyaç duyulmaktadır. 
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3 ÖNEMLİ PROJELER 

EYLEM SORUMLU/ 

İLGİLİ KURULUŞ 

AÇIKLAMA 

3.1 Türk Döküm Sektörünün yurt 

içi ve dışında tanıtımına 

yönelik çalışmalar yapılması 

Ekonomi Bakanlığı; 

Kalkınma Bakanlığı; 

TÜDÖKSAD 

Döküm sektörünün ve dökümün gerek kamuya ve öğrencilere gerekse yurtdışı 

ve yurtiçi fuarlarda döküm alıcılarına doğru biçimde tanıtılabilmesi ve 

alıcıların doğru yönlendirilebilmesi amacıyla tanıtım faaliyetleri 

düzenlenmesi ve bunların desteklenmesi gerekmektedir. 

“Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin 2010/5 

sayılı Tebliğ”in 9’uncu maddesinin 15’inci fıkrasında şu hüküm 

bulunmaktadır:, Ekonomi Bakanlığınca adlarına geçici belge veya belge 

düzenlenmiş organizatörler dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından yurt 

dışı fuar organizasyonu düzenlenmesi halinde bu organizasyonlara iştirak 

eden katılımcıların "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının 

Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğ" kapsamında yürütülen fuar 

desteklerinden faydalanamayacağı hükmü bulunmaktadır. Söz konusu 

yetkilendirilmiş kuruluşların sektörel ihtiyaçları gözlemlemedeki eksikleri 

sebebiyle anılan destekler amacına hizmet etmemektedir. Bu amaçla, sektörel 

kuruluşların bu fuarlara katılım gerçekleştirmesine yönelik organizasyonlarda 

daha etkin rol oynamasına imkân verecek mevzuat düzenlemelerin yapılması 

gerekmektedir. 

Bunun yanında, sektör tanıtımına yönelik basılı ve dijital yayınların 

oluşturulması ve dağıtımı da teşvik edilmelidir. 
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3.2 Akredite laboratuvar 

kurulması 

Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı; 

Ekonomi Bakanlığı; 

Milli Eğitim Bakanlığı; 

TÜDÖKSAD; 

TÜBİTAK; 

TSE; 

KOSGEB; 

TÜRKAK 

Döküm sektörünün giriş kontrol/bitmiş ürün ve diğer gerekli testleri 

konularında ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla uluslararası standartlara uygun 

ve tam teşekküllü, akredite bir laboratuvar kurulması gerekmektedir. Ticari bir 

faaliyet olarak görülemeyecek söz konusu proje için bürokratik, finansal ve 

nitelikli insan kaynağı temini konusunda destek verilmesi sektörün geleceğine 

büyük fayda sağlayacaktır. Örneğin nükleer enerji alanında yüksek potansiyel 

döküm ihtiyacı bulunmasına rağmen akredite laboratuvar eksiği bu alanda 

yatırım ve üretim yapılmasının önünde engel olarak yer almaktadır. 

3.3 Döküm Eğitim ve Geliştirme 

merkezi kurulması 

Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı; 

Milli Eğitim Bakanlığı 

Üniversitelerde ve meslek liselerinde döküm ve döküm ile ilgili olabilecek 

bölümlere ilginin çok az olması ve bu bölümlerin yaşatılmasındaki zorluklar 

nedeniyle sektörün GZFT (SWOT) analizinde tehditler arasında yer alan 

eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla bir eğitim ve geliştirme merkezi 

kurulmalıdır. 

Avrupa ülkelerindeki benzer eğitim merkezleri sektöre ciddi katkılar vermekte 

olup; sadece eleman yetiştirme değil yeni malzeme sınıfları için çalışmaların 

yapıldığı ve küçük-orta boyutlu işletmelerin ürün geliştirme projelerini 

gerçekleştirebildiği çok amaçlı enstitüler olarak faaliyet göstermektedir. 

Ayrıca, Endüstri 4.0 kapsamında bu merkezde yetiştirilecek olan elemanlara 

farkındalık ve yetkinlik kazandırılabilecektir. 

Örneğin, döküm sanayisinde gün geçtikçe önemi artan Yüksek Basınçlı 

Döküm teknolojisi alanında ivedilikle bir araştırma ve personel eğitim 

merkezi kurulması gerekmektedir. 

Dolayısıyla söz konusu proje için destek verilmesi sektörün geleceğine büyük 

fayda sağlayacaktır. 
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3.4 Türkiye’nin alüminyum 

hammaddelerinde bölgesel 

lojistik merkezi haline 

gelebilmesi için LME deposu 

kurulmasını destekleyecek 

mevzuatların kanuni 

altyapısının hazırlanıp hayata 

geçirilmesi 

Ekonomi Bakanlığı; 

Maliye Bakanlığı; 

Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı; 

İMMİB 

Dünya alüminyum hammadde ticareti London Metal Exchange (LME) 

borsasında belirlenen fiyatlar üzerinden yapılmakta ve bu borsanın akredite 

ettiği antrepolarda büyük miktarlarda hammadde depolanmaktadır. Ülkemizde 

LME akreditasyonuna sahip antrepoların kurulması Türkiye’nin ithalat 

fiyatlarını olumlu yönde etkileyecektir. Bu sayede bölge ülkelerde üretilen 

alüminyumun bir kısmı Türkiye üzerinden geçecek ve ülkemiz bölgesel bir 

lojistik merkezi haline gelecektir. 

Depolara teslim edilen hammadde ile ilgili KDV ve diğer düzenlemelerin bir 

kısmı yapılmış olmakla beraber tam olarak hayata geçirilmemiştir. Bunlar 

tamamlanmalıdır. 

4 İNSAN KAYNAKLARI 

EYLEM SORUMLU/İLGİLİ 

KURULUŞ 

AÇIKLAMA 

4.1 Döküm sektörün nitelikli 

teknik eleman ihtiyacının 

karşılanabilmesi için, ilgili 

liselerin ve yüksekokulların 

eğitim programlarında ve 

teknik olanaklarında iyileştirme 

yapılması 

Milli Eğitim Bakanlığı; 

Yükseköğretim Kurulu; 

Döküm ve metal 

sektörlerindeki ilgili 

STK’lar 

Endüstri Meslek Liseleri ve Meslek Yüksek Okulları, sektöre nitelikli eleman 

istihdamı sağlayacak şekilde düzenlenmeli; müfredat oluşumunda sanayi ile 

işbirliğine gidilmelidir. 
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4.2 Döküm sektörünün mühendis 

ve yönetim kadrolarındaki 

ihtiyaçlarının karşılanabilmesi 

için üniversite-sanayi 

işbirliğinin güçlendirilmesi 

Yükseköğretim Kurulu; 

TÜBİTAK; 

Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı; 

Döküm ve metal 

sektörlerindeki ilgili 

STK’lar 

Sektörün yoğun olarak faaliyet gösterdiği bölgelerdeki üniversitelerin ilgili 

bölümleri ile sektör kuruluşları arasında yakın işbirliği imkânları geliştirilmeli; 

sanayideki iş kollarına yönelik olarak eğitim programları güncellenmeli; bu 

konuda akademik kadrolar için bilgilendirme platformları (seminer, eğitim vb.) 

oluşturulmalıdır. Ayrıca üniversitelerin sektöre yönelik olarak ihtisaslaşmasına 

yönelik çalışmalar yapılabilir; eğitim programlarında sanayi temsilcilerine yer 

verilerek öğrencilerin mesleki bilgi, bilinç ve algı seviyelerini yükseltilebilir. 

Bunun yanında üniversitelerin döküm sektörüne yönelik inovatif projeleri 

desteklenmelidir. 

4.3 Üniversitelerin Metalürji 

Mühendisliği başta olmak 

üzere, döküm sanayisine 

katkısı olan diğer bölümlerinin 

son sınıflarında döküm 

alanında uzmanlaşma 

imkânının oluşturulması 

Yükseköğretim Kurulu Üniversitelerimizin Metalürji Mühendisliği bölümlerde uygulanan eğitim 

programları tüm metalleri kapsamaktadır. Bölümün son sınıfında, öğrencilerin 

demir-çelik, alüminyum, bakır vb. dökümü alanlarında uzmanlaşmasını 

sağlayacak özel alanlara yönelmelerine imkân sağlanmalıdır. 

Metalurji Mühendisliği’nin yanı sıra, döküm sektörüne istihdam sağlayan 

Makine, Endüstri, Sanayi, Elektrik, Kimya vb. diğer mühendislik bölümlerinin 

son sınıflarında da döküm alanında uzmanlaşmayı sağlayacak programlar 

oluşturulmalı ve/veya oluşturulmuş olan programlara yönlendirme yapılmalıdır. 

4.4 Üniversitelerin yüksek lisans 

ve doktora programlarında, 

metalürjiden ayrı olarak döküm 

odaklı programlar uygulanması 

Yükseköğretim Kurulu Sektördeki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilebilmesi 

amacıyla Metalürji Mühendisliği bölümlerinin Yüksek Lisans ve Doktora 

programlarında sektöre özel çalışmalar yapılmalı ve bu çalışmaların uygulamaya 

aktarılmasına yönelik tedbirler alınmalıdır. 
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4.6.4 Plan, Amaç ve Politikaların Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle İlişkisi ve 

Uyumu 

Ülkelerin günümüz ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük hedef ve faaliyetlerinin 

planlanmasında gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak ve sahiplenerek 

program oluşturmalarını sağlamayı amaçlayan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile Türkiye 

Döküm Sektörünün Plan Dönemi hedef ve eylemleri birçok noktada uyum içindedir. 

17 ana hedef içinde ön sıralarda yer alan yoksulluğun önlenmesinde; sürdürülebilir ve 

kapsayıcı ekonomik kalkınmayı, sanayileşmeyi ve üretimi sağlamada; ülke içi ve ülkeler arası 

eşitsizliği azaltmada imalat sanayisinin bugünkü noktadan daha da ileriye gitmesinin büyük 

payı olacaktır. Metale en çok değer katan üretim metodu olan döküm ile üretilen katma değeri 

yüksek ürünler, doğal kaynaklarımızın en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Ülke 

ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra yüksek ihracat potansiyeli ile milli gelire ve cari açığa; 

dolayısıyla ülke ekonomisine ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine olumlu katkısı göz 

önünde bulundurulduğunda sektöre yönelik plan ve hedeflerin desteklenmesi çok daha büyük 

önem kazanmaktadır. 

Yanı sıra sektörün modernleşmesine ve işgücüne katkı sağlayacak, eğitime dönük amaç 

ve politikalarımız da Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan, insanların sağlıklı 

bir yaşam sürmelerini; tam ve üretici istihdamı ve insan onuruna yakışır işleri; herkesi kapsayan 

ve herkese eşit derecede, kaliteli, yaşam boyu eğitim sağlama hedefleri ile uyumludur. 

Döküm üretim girdilerinin büyük bir kısmı doğal kaynaklardan oluşmaktadır. Eylem 

Planında yer alan, döküm süreci atıklarının yeniden kullanılabilir olanlarının bertaraf edilmesi 

yerine yeniden kullanımının sağlanmasına yönelik çevre mevzuatı değişiklik talebi, 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan, ‘karasal ekosistemlerin korunması ve 

sürdürülebilir kullanımının sağlanması’ ile birebir örtüşmektedir. Metallerin sonsuz hayat 

döngüsüne sahip olduğu düşünüldüğünde dökümün, sürdürülebilir ekosistemler konusunda en 

ön sırada yer alan imalat sektörlerden biri olduğu açıktır. 

Öte yandan, çevre mevzuatına uyum sürecindeki yatırımların teşviki çevreye ilişkin 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasında; enerjinin verimli kullanılması yönünde 

yapılacak yatırımların teşviki ise sürdürülebilir enerji alanındaki hedefe ulaşılmasında etkin rol 

oynayacaktır. 
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4.7 GENEL DEĞERLENDİRME 

4.7.1 Döküm Sektörünün Ülkemiz Gelişimine Katkısı 

Dünya üzerinde üretilen yaklaşık her 10 üründen 9’unun içinde, en az bir metal döküm 

ürünü bulunmaktadır. Otomotivden inşaata, madencilikten havacılığa onlarca sektörde; mutfak 

ve ev aletlerinden borulara, uzay gemilerinden oyuncaklara, rüzgâr türbinlerinden tanklara, 

mobilyadan aydınlatma ekipmanına kadar, günlük hayatımızın içinde yer alan milyonlarca 

üründe döküm parçası yer almaktadır. Bu sebeple döküm ürünlerinin katma değeri, diğer metal 

üretim yöntemlerinden daha yüksek seviyededir. Örneğin yalnızca demir ve çelik dökümü 

incelediğimizde, döküm parça üretiminin tonaj olarak miktarı toplam demir-çelik üretiminin 

yüzde 6'sına tekabül etmesine rağmen ürün kıymeti olarak yüzde 50'sine ulaşmaktadır. 

Dolayısıyla güçlü bir döküm sektörüne sahip olmadan kalkınmanın ve sanayinin 

sürdürülebilirliğinin sağlanması mümkün değildir. 

Bunun yanında döküm, savunma ve ulaşım sanayilerine girdi sağlayan olmazsa olmaz 

sektörlerden biridir. Söz konusu sektörlerin döküm ihtiyacında dışa bağımlılığı azaltmak 

amacıyla sektörümüzün ilerlemesi, ülke güvenliği ve gelişimine yönelik yatırımlarda stratejik 

öneme sahiptir. 

Bu kadar çok çeşitli sanayi koluna girdi sağlaması sebebiyle döküm sektörünün 

gelişimi, diğer birçok sektörün ilerlemesinde ciddi bir rol sahibi olacaktır. Türkiye’nin 500 

milyar dolarlık 2023 yılı ihracat hedefine ulaşabilmesi için gerekli büyümeyi sağlamada anahtar 

rolü oynayacak sektörlerden biridir. 

2012 yılında dünya döküm üretiminin yüzde 1,43’ünü gerçekleştiren Türkiye döküm 

sektörü, 2018’in Aralık ayında açıklanan 2017 yılı dünya döküm sektörü rakamlarına göre 

üretim tonajı payını yüzde 1,96’ya yükseltmiştir. Plan döneminin ilk yarısı içinde bu oranın 

yüzde 2’nin üzerine çıkması beklenmektedir. 

Sektörümüzün katma değeri daha yüksek, bitmiş/montajı yapılmış ürünlere yönelik 

yatırımı da gün geçtikçe artmaktadır. 2018 yılında ülkemizin ortalama ton başına döküm ihracat 

değeri 2.650 Euro olarak geçekleşirken, 2023’te bu değerin yüzde 36 artışla, 3.049 Euro/ton’a 

yükselmesi; sektör toplam ihracatının 6,2 milyar Euro civarında gerçekleşmesi 

öngörülmektedir. 
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4.8 SONUÇ 

Türkiye Döküm Sektörü On Birinci Kalkınma Planı döneminde üretim miktarını yıllık 

ortalama yüzde 4, üretim kıymetini ise yüzde 11 oranında artırmayı hedeflemektedir. Bu amaçla 

demir ve çelik dökümü üretiminde kapasite kullanımını, mevcuttaki yüzde 70 civarından daha 

yukarılara taşımayı; demir dışı grubunda ise yüzde 90’ın üzerinde seyreden kapasite kullanım 

oranını aynen korumayı amaçlamaktadır. Büyümesini engelleyen veya zorlaştıran faktörlerin 

kaldırılması halinde söz konusu hedeflere ulaşması, hatta üzerine çıkması rahatlıkla 

gerçekleşecektir. 

Bu amaçla, bu raporda sunulan Eylem Planında belirtildiği gibi; 

- Çevre, iş sağlığı ve güvenliği ve istihdama yönelik mevzuatın ve teşviklerin

düzenlenmesi;

- İç piyasada haksız rekabet koşullarının ortadan kaldırılması ve satışların artırılmasına

yönelik çalışmaların yapılması;

- Üretim maliyet kalemlerine yönelik uluslararası rekabeti zorlaştıran artışlar ve

belirsizliklerin giderilmesi;

- Sektör dinamikleri doğrultusunda yatırım ve üretim olanaklarının desteklenmesi;

- İhracatı engelleyen veya zorlaştıran faktörlerin giderilmesi, geliştirici faaliyetlerde

bulunulması;

- Hammadde tedariki sorunlarının giderilmesi;

- İnsan kaynaklarına yönelik sorunların azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılması;

sektörün 2018-2023 dönemi hedeflerine ulaşmasına ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. 
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EK: 

Tablo 103: Döküm Sektörüne İlişkin GTIP Kodları 

Sıra GTIP Tanım 

1 73.03 (10+90) Dökme demirden ince ve kalın borular, içi boş profiller 

2 73.07 Demir veya çelikten boru bağlantı parçaları (rakorlar, dirsekler ve 

manşonlar gibi) 

3 73.08 Demir veya çelikten inşaat (94.06 pozisyonundaki prefabrik yapılar hariç) 

ve inşaat aksamı (köprüler, köprü aksamı, bent kapakları, kuleler, 

pilonlar, ayaklar, sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar, kapılar, pencereler ve 

bunların çerçeveleri ve kapı eşikleri, kepenkler, korkuluklar, parmaklıklar 

gibi); inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten saclar, 

çubuklar, profiller, borular ve benzerleri 

4 7308.90.59.00.11 İnşaat aksamı 

5 7309.00 Her türlü madde için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç) hacmi 

300 litreyi geçen ve mekanik veya termik tertibatı olmayan demir veya 

çelikten depolar, sarnıçlar, küvler ve benzeri kaplar (ısıyı izole edici veya 

iç yüzeyleri kaplanmış olsun olmasın) 

6 7309.00.10.00.11 Dökme demirden olanlar 

7 7309.00.30.00.11 Dökme demirden olanlar 

8 7309.00.59.00.11 Dökme demirden olanlar 

9 7309.00.90.00.11 Dökme demirden olanlar 

10 73.18 Demir veya çelikten vidalar, cıvatalar, somunlar, tirfonlar, çengelli 

vidalar, perçin çivileri, pimler, kamalar, rondelalar (yaylanmayı sağlayıcı 

rondelalar dâhil) ve benzeri eşya 

11 7318.19.00.00.00 Diğerleri 

12 7318.29.00.00.00 Diğerleri 

13 73.22 Demir veya çelikten sofra, mutfak veya diğer ev işlerinde kullanılan eşya 

ve aksamı; demir veya çelik yünü; demir veya çelikten sünger ve 

temizleme veya parlatmada kullanılan eşya, eldivenler ve benzerleri 

14 7322.11 Dökme demirden olanlar: 

15 7322.11.00.00.11 Radyatörler 

16 7322.11.00.00.12 Aksam ve parçalar 

17 8433.90.00.20.00 Tarım parçaları grubu 

18 8538.90.99.00.39 Şalter parçaları grubu 

19 8535.90.00.00.19 Klemens parçaları grubu 

20 8483.40.51.90.12 Savunma grubu 

21 7616.99.10.00.00 Araç Kliması Kompresör Aksamı 

22 8413.50.80.90.00 Egzoz Emisyon Sistemi Koruyu Gövde ve Kapağı 

23 8414.90.00.90.19 Araç Hava Kompresörü Aksamı 

24 8409.99.00.00.19 Araç Marş Motoru Taşıyıcısı 

25 8409.99.00.00.19 Araç Yağ Filtresi Kapağı 

26 8409.99.00.90.00 Araç Radyatör Konsolu 

27 8409.99.00.90.00 Araç Kontrol Ünitesi Konsolu 

28 8409.99.00.90.00 Araç Sigorta Kutusu Konsolu 

29 8409.99.00.90.00 Araç Radyatör Konsolu 

30 8409.99.00.90.00 Araç Valf Bağlantı Parçası 

31 8409.99.00.90.00 Motor Eksantrik Kapağı 
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32 7616.99.10.00.00 Araç Seviye Valfi 

33 8716.90.90.00.19 Araç Freni Piston Haznesi 

34 8409.99.00.00.19 Araç Yakıt Valfi Haznesi 

35 7616.99.10.00.00 Araç Yağ Pompası Haznesi 

36 8716.90.90.90.00 Araç Fren Gövdesi 

37 8422.90.90.00.19 Üst kapak, alt plaka 

38 7326.90.98.00.19 Patlatma saptırıcı disk 

39 7616.99.90.90.19 Şalter kutusu 

40 8714.99.90.00.00 Alüminyum gövde 

41 7609.00.00.00.00 Alüminyum boru bağlantı parçaları 

42 7616.99.90.90.19 Alüminyumdan diğer eşya 

43 7604.29.90.00.00 Alüminyum alaşımlarından profiller 

44 8708.99.97.99.19 Motorlu Kara Nakil vasıtaları aksam parçaları 

45 8708.70.50.00.13 Alüminyum oto jantı 

46 8708.94.99.00.00 Direksiyon karteri 

47 8708.39.90.00.00 Motokültörler 

48 7616.99.10 

49 7616.99.90 

50 8302.30.00.00.00 Nakil vasıtaları için diğer donanım, tertibat ve benzeri eşya 

51 8708.30.99.00.00 Frenler ve servo - frenler ve bunların diğer aksam ve parçaları 

52 8708.92.35.00.00 Egzoz susturucuları ve egzoz boruları 

53 8708.99.97.99.19 Diğer Motorlu Taşıtların Diğer Aksam ve Parçaları 

54 9032.10.80.90.00 Diğer Termostatlar 

55 9032.90.00.90.00 Diğer Cihazların Aksam ve Parçaları 

56 8480.30.90.10.19 Döküm modelleri ve diğerleri 

57 8708.10.90.90.00 Destek takozu 

58 8421.99.90.00.19 Filtre gövde 

59 8483.30.80.90.00 Mil yatağı 

60 8708.10.90.90.00 Tampon dayanak 

61 9032.90.00.90.00 Termostat gövdesi 

62 8481.90.00.00.00 Valf kapağı 

63 8708.10.90.90.00 Vibrasyon giderici 

64 8708.10.90.90.00 Tampon dayanak iki cıvatalı 

65 8413.30.80.90.00 Yakıt pompası zamaklı 

66 8413.30.80.90.00 Yakıt pompası alüminyumlu 

67 8708.10.90.90.00 Destek kutusu tek cıvatalı 

68 8481.80.99.00.19 Depo musluğu 

69 8421.23.00.00.00 Yakıt filtresi 

70 7616.99.10.00.00 Döküm parça alüminyumlu 

71 7608.20.89.90.00 Komple yağ emiş borusu 

72 8483.30.80.90.00 Krank mili yatağı köprüsü 

73 8708.10.90.90.00 Su pompası braketi 

74 7322.11.00.00.11 Dökme demirden radyatörler 

75 8403.10.10.00.00 Dökme demirden merkezi ısıtma kazanları 

76 8403.90.10.00.00 Dökme demirden merkezi ısıtma kazanlarının aksam ve parçaları 
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77 7325.99.90.00.00 Demir veya çelikten diğer dökme eşya 

78 8481.90 Vana parçaları 

79 8487.90 Rotor döküm 

80 8483.40 Dişli kutusu kapağı döküm 

81 8486.90 Makine gövdesi 

82 8483.50 Dişli kutusu ham 

83 8708.40.99 Şanzıman gövdesi 

84 7326.90.98 Merdiven basamağı 

85 8483.30.80.90 Bağlantı yatağı 

86 8483.60.20.90.12 Kaplin 

87 8708.30.91.00.00 Gövde ve braket 

88 8483.50.20.00.11 Volan ve ikincil volanlar 

89 8708.93.90.00.00 Baskı plakası 

90 7325.10.00.00.00 Ham döküm 

91 8414.90.00.90.13 Kompresör gövde 

92 8483.10.21.90.00 Krank mili 

93 8483.30.38.90.00 Rulman yatağı, yatak kep ve muhteviyatı 

94 8409.99.00.00.00 Motor braketi ve aksamları 

95 8483.90.89.90.19 Şaft yuvası 

96 8481.80.99.00.19 Balans vanası 

97 8481.30.99.00.00 Çekvalf 

98 7326.90.98.00.11 Metal körüklü kompensatör 

99 84.21.99.00.00.19 Buhar separatörü 

100 8481.90.00.00.00 Pislik tutucu 

101 8481.80.61.00.00 Sürgülü vana 

102 8481.80.81.00.00 Küresel vana 

103 8481.80.85.00.00 Kelebek vana 

104 8481.80.71.00.00 Metal körüklü vana 

105 8481.90.00.00.00 Emniyet ventili 

106 4016.93.00.22.00 Kauçuk kompansatör 

107 8483.40.59.90.00 Volan dişli kutusu 

108 8481.40.90.00.00 Islak alarm vanası seti 

109 8424.81.10.00.00 YNG sprinkler rozeti krom 

110 9026.10.89.90.00 Akış anahtarı 

111 9026.10.21.90.00 Akış ölçer 

112 8481.40.90.00.00 Sürgülü vana yükselen ve yükselmeyen milli 

113 8481.80.85.00.00 Kelebek vana izleme anahtarlı 

114 8481.80.99.00.19 Test drenaj vanası 

115 8481.90.00.00.00 Duyar test ve drenaj vanası 

116 8481.80.85.00.00 Duyar izlenebilir kelebek vana 

117 8481.30.99.00.00 Islak alarm vanası 

118 8481.40.90.00.00 Duyar ıslak alarm vanası seti 

119 8424.89.70.00.00 Sprinkler 

120 8480.20.00.00.00 Döküm plakaları 

121 8480.49.00.00.00 Metaller veya metal karbürler için diğer döküm kalıplar 
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122 7325.10.00.00.00 Döküm parça 

123 7303.00.10.00.11 Düktil Demir Borular( Çapı 200mm geçmeyen) 

124 7303.00.10.00.12 Düktil Demir Borular( Çapı 200mm geçen) 

125 7307.19.10.00.00 Boru Bağlantı Parçaları 

126 8481.30.91.00.00 Çek Vanalar 

127 8481.80.85.00.00 Kelebek Vanalar 

128 8413.91.00.00.00 Pompa Aksam ve Parçaları 

129 8481.80.61.00.00 Sürgülü Vanalar 

130 8413.70.81.90.00 Santrifüj Pompalar 

131 8481.90.00.00.00 Vana Aksam ve Parçaları 

132 8481.10.19.00.00 Vantuzlar(Hava Tahliye Vanaları) 

133 7307.11.90.00.19 Dövülemeyen dökme demirden boru bağlantı parçaları diğer 

134 7307.19.10.00.00 Dövülemeyen dökme demirden diğerleri 

135 7307.11.90.00.00 Dövülemeyen dökme demirden bağlantı parçaları - Basınç sistemlerinde 

kullanılan türde olanlar diğerleri 

136 7307.91.00.00.00 Demir/çelikten diğer flanşlar 

137 7307.99.80.00.19 Demir/çelikten diğer boru bağlantı parçaları diğerleri 

138 7308.90.59.00.11 Demir/çelikten esası sac olan inşaat aksamı 

139 7318.16.50.00.00 Demir veya çelikten emniyet somunları 

140 7318.19.00.00.00 Demir/çelikten diğer vida cıvatalar vb.(Somunlu/rondelalı/değil)(Diş 

açılmış) 

141 7318.29.00.00.00 Demir veya çelikten vida benzeri diğer eşya - Diş açılmamış 

142 7325.99.90.00.00 Demir veya çelikten diğer dökme eşya 

143 7326.90.98.00.11 Kelepçeler 

144 8207.90.99.00.00 İş gören kısımları diğer maddelerden diğer maddeleri işlemeye mahsus 

değişebilir aletler 

145 8413.91.00.00.00 Sivil hava taşıtlarındaki pompaların aksam ve parçaları 

146 8450.90.00.00.00 Çamaşır makinalarına ait aksam ve parçalar 

147 8483.10.95.90.19 Diğer transmisyon mil ve krankları 

148 8483.30.38.90.00 Diğer yatak kovanları 

149 8483.50.20.00.11 Dökme demir veya çelik dökümden volanlar 

150 8483.50.20.00.12 Dökme demir veya çelik dökümden kasnaklar 

151 8708.70.99.00.18 Diğer maddelerden tekerlekler bunların aksam parça ve aksesuarı 

152 8481.80.99.00.19 Pistonlu vana 

153 8481.80.81.00.00 Küresel vana 

154 8481.80.99.00.19 Kazan blöf vanası çelikten olanlar 

155 9026.10.89.90.00 Seviye göstergesi çelikten olanlar 

156 8481.80.19.00.09 Manometre musluğu çelikten olanlar 

157 8481.80.79.00.00 Metal körüklü globe vana 

158 8481.80.71.00.00 Globe vana dökme demirden olanlar 

159 8481.80.73.00.00 Globe vana çelikten olanlar 

160 8481.80.99.00.11 Yangın hidrantı dökme demirden olanlar 

161 8481.30.91.00.00 Çek valf dökme demir veya çelikten olanlar 

162 73.26.19.90.00.00 Demir ve çelikten eşya 
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