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ÖZET 

Planlama Uzmanlığı Tezi 
TÜRK DEMİR ÇELİK SANAYİİ İÇİN STRATEJİ ÖNERİLERİ: 

BÜTÜNLEŞME VE ORTAK GİRDİ TEMİNİ 
Mehmet Akif KOCA 

Dünya demir çelik sanayii, son yıllarda Çin başta olmak üzere gelişme yolundaki 
ülkelerde yüksek oranlı bir talep artışına sahne olmaktadır. Bununla beraber, yine Çin başta 
olmak üzere gelişme yolundaki ülkelerin çelik üretimlerinde büyük artış yaşanmaktadır. 
Demir çelik sanayiindeki yüksek büyüme, demir cevheri, kok kömürü ve hurda gibi demir 
çelik girdilerine olan talebi de büyük oranda artırmış ve bu girdilerin uluslararası fiyatlarının 
yükselmesine yol açmıştır. Demir çelik sanayii, ürün ve girdi fiyatları itibariyla dalgalı bir 
yapıya sahiptir. Uluslararası piyasalarda oluşan nihai ürün fiyatlarıyla girdi fiyatları 
arasındaki fark (maıj) demir çelik firmalarının karlılığını belirlemektedir. 

Ürün ve girdi piyasalarındaki riskleri en aza indirmek isteyen dünyanın en büyük 
çelik üreticileri bile son dönemde birleşmeler ve satın almalar yoluyla bütünleşmeye 
gitmektedir. Demir çelik sanayiinde bütünleşmeler sadece çelik üreticileri arasında değil, 
geriye doğru girdi üreticileriyle de gerçekleşmektedir. Ancak, son dönemdeki birleşme ve 
satın almalara rağmen, demir çelik sanayii girdi üreticilerine ve önemli müşterilerine kıyasla 
daha parçalı bir yapı sergilemektedir. Parçalı bir sektör yapısı içerisinde aynı zamanda fazla 
kapasitenin bulunması üreticiler arasında fiyat rekabetine yol açmaktadır. Böyle bir ortamda, 
ölçek ekonomisinin altında üretim yapan çelik üretim tesislerinin ve rakiplerine göre düşük 
kapasiteli çelik firmalarının rekabet gücü giderek azalmaktadır. 

Türk demir çelik sanayii, 1980’lerden sonra özel sektör eliyle gerçekleştirilen 
yatırımlar neticesinde dünyanın on birinci, Avrupa’nın ise üçüncü en büyük çelik üreticisi 
konumuna ulaşmıştır. Ancak, bu büyüme, bazı ürün gruplarında çok sayıda üreticinin 
faaliyet gösterdiği, küçük firmalardan oluşan, parçalı bir sektörel yapıyı da beraberinde 
getirmiştir. Türk demir çelik üreticileri, yurt dışı pazarlarda rekabet ettiği rakipleri ile serbest 
ticaret anlaşmaları kapsamında vergisiz ithalatın mümkün olduğu yurt içi pazarda da rekabet 
etmek durumundadır. Bu pazar yapısı, son yıllarda hız kazanan sektördeki bütünleşme 
eğiliminin uzun vadede Türk demir çelik sanayiini de etkilemesini kaçınılmaz kılmaktadır. 

Diğer taraftan, Türk demir çelik üreticileri ağırlıklı olarak ithal hammaddeye bağımlı 
şekilde üretim yaptıklarından uluslararası girdi piyasalarındaki gelişmelerden doğrudan 
etkilenmektedir. Türk demir çelik üreticileri, Rusya ve Ukrayna gibi girdi üreten bazı 
ülkelerdeki demir çelik kapasitesi artışlarına bağlı olarak, girdi fiyatlarının artması ve hatta 
hurda başta olmak üzere bazı girdilerde arz sıkıntısı yaşanması riski ile karşı karşıyadır. Türk 
demir çelik sanayiinde faaliyet gösteren firmaların girdi tedarik güvenliğini en az maliyetle 
sağlamak amacıyla ortak girdi teminine yönelik stratejiler geliştirilmesi önem arz etmektedir. 

Dünya demir çelik sanayiinde değişen dinamikler, Türk demir çelik üreticilerinin 
yeni rekabet koşullarına uyum sağlamak adına uzun vadeli stratejiler geliştirmesini zorunlu 
kılmaktadır. Bu Tezde, dünyadaki gelişmelerin ışığında Türk demir çelik sanayiinin gelişimi 
değerlendirilmiş ve Porter’ın “Sektörlerin Yapısal Analizi” yaklaşımı kullanılarak sektörün 
uzun vadede rekabet edebilirliğini sürdürmeye yönelik strateji önerileri geliştirilmiştir. 
Çalışmada, literatür taraması, istatistiki veri derleme ve veri inceleme yöntemleri 
kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Demir Çelik, Rekabet Stratejisi, Bütünleşme, Tedarik Zinciri, Hurda 



ABSTRACT 

Thesis for Planning Expertise 

STRATEGY RECOMMENDATIONS FOR THE TURKISH IRON AND STEEL 
INDUSTRY: CONSOLIDATION AND JOINT INPUT SUPPLY 

Mehmet Akif KOCA 

World steel industry has been facing an enormous growth in steel demand in some 
developing countries, especially in China. As a result, steel output has been increasing 
largely in developing countries including China. Huge growth in the iron and steel industry 
also increased the demand for raw materials such as iron ore, coking coal and scrap and 
raised the prices of steel inputs considerably. Steel and raw material prices are cyclic in their 
nature and margins between steel prices and input prices in the international markets 
determine profitability of steel producers. 

In order to mitigate risks in product and raw material markets, even the leading steel 
companies became increasingly involved in mergers and acquisitions. Consolidation in the 
steel industry takes place not only between steel companies, but also as backward integration 
with raw material suppliers. Despite recent consolidation efforts, global steel industry 
remains relatively fragmented compared to raw materials suppliers and its main customers. 
Persistent overcapacity in a fragmented industry leads to intense price competition. In this 
environment, competitiveness of steel plants with capacities below minimum efficient scale 
and small-scale steel companies having low output levels has been deteriorating. 

Turkish steel industry has become the 11th largest producer in the world and 3rd 
largest producer in Europe as a result of the private sector lead investments after 1980s. 
However, this growth has created a fragmented industry structure in some product groups 
with many producers having relatively small capacities. Turkish steel companies compete 
with producers from other countries in export markets, as well as in the domestic market 
where imports from some countries come with no import taxes due to free trade agreements. 
In this market structure, consolidation trend in the world steel industry will necessarily affect 
Turkish steel companies in the long term. 

On the other hand, Turkish steel companies are highly dependent on imported raw 
materials, making them very vulnerable to developments in international raw material 
markets. Turkish steel producers face a risk of increased raw material prices -even input 
shortages- mainly in scrap market, due to increasing steel production capacities in the world 
and in some raw material exporting countries, such as Russia and Ukraine. In order to 
guarantee low cost input supply for Turkish steel companies, there is a need to develop joint 
procurement strategies for their raw material needs. 

Changing dynamics of the world steel industry require Turkish steel companies to 
develop long term strategies in order to adapt to the new competitive landscape. This thesis 
discusses developments in the Turkish iron and steel industry while considering global 
developments and conducts a competitive analysis based on Porter’s “Structural Analysis of 
Industries” framework to develop strategy recommendations for sustaining long-term 
competitiveness of the industry. This study employs literature search, statistical data 
gathering and data analysis methods. 

Key Words: Iron and Steel, Competitive Strategy, Consolidation, Supply Chain, Scrap 
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GİRİŞ 

Son yirmi yılda, demir çelik sanayiinin2 dünya çapında köklü bir değişime 
sahne olduğu görülmektedir. Bu dönemde, çelik ithalatçısı konumunda olan birçok 
ülke, standart hale gelen çelik üretim teknolojisini edinerek kendi sanayilerini 

kurmaya başlamıştır. Tarihsel olarak çelik firmaları, girdilerin, özellikle demir 
cevherinin bulunduğu yerlere kurulurken, deniz taşımacılığındaki gelişmelere bağlı 
olarak, kendi hammaddesi olmayan, ancak işçilik ve enerji başta olmak üzere diğer 
maliyet kalemleri açısından avantajlı konumda olan birçok ülkede önemli kapasiteler 

ortaya çıkmıştır. Ayrıca, çelik üretiminde hurdaya dayalı üretim yapan ark ocaklı 

tesis sayısının hızla artması ve bunların modem teknolojiyle deniz kenarında 
kurulması verimliliği artırmış ve üretim maliyetlerini düşürmüştür. 

Bu dönemde, gelişmiş ülkeler çelik sektörlerinde yeniden yapılandırmaya 

giderek üretim kapasitelerini düşürmüş; buna karşılık, Çin Halk Cumhuriyeti (Çin) 
başta olma üzere gelişme yolundaki ülkelerin çelik kapasitelerinde ve üretimlerinde 

büyük artışlar görülmüştür. Bunun sonucunda, gelişme yolundaki ülkeler çelik 
sektöründe kendi kendilerine daha yeterli bir yapıya kavuşarak daha az ithalat 
yapmaya başlamış, ayrıca dünya çelik pazarlarına birer çelik ihracatçısı olarak 

girmişlerdir. Diğer taraftan, Doğu Blokunun çökmesi ile birlikte bu ülkeler 

arasındaki çelik ticareti büyük ölçüde azalmış, Doğu Bloku ülkeleri çelik 

sektörlerinin ekonomik varlığını devam ettirebilmek için kendilerine yeni pazarlar 
aramak zorunda kalmıştır. Ukrayna ve Rusya gibi ucuz maliyetli üreticilerin dünya 

piyasalarına girmelerinin yanında, çelik firmalarının uzmanlaşmasının artması ve bu 

firmaların farklılaşmış pazarlara ve müşteri kitlelerine hitap etmeye başlaması son 
dönemde ülkeler arasındaki çelik ticaretinin artmasında etkili olmuştur. 

Öte yandan, bir çok ülkede görülen kapasite artışları neticesinde dünya demir 
çelik sanayiinde oluşan fazla kapasite ve üretim firmalar arasında fiyat rekabetine yol 
açmış ve uluslararası çelik fiyatlarında talebe bağlı olarak büyük dalgalanmalar 
yaşanmıştır. Ürün ve girdi fiyatlarındaki bu dalgalantnalar sektörde bazı krizlerin 

2 Bu tez çalışmasında demir çelik sektörü olarak sıvı çelik üreten entegre ve ark ocaklı tesisler ele 
alınmış, aksi belirtilmedikçe, bağımsız haddehaneler, döküm ve boru gibi alt sektörler kapsam dışında 
tutulmuştur. 
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yaşanmasına neden olmuştur. Bu krizler ülkeler düzeyinde yeniden yapılandırma 
programlarını ve korumacı önlemleri, firmalar düzeyinde ise birleşme ve satın 

almaları zorunlu hale getirmiştir. 

Demir çelik sanayiinde, başlangıçta ülke içi birleşme ve satın almalar 

şeklinde ortaya çıkan bütünleşmeler, 90’lı yıllardan sonra, uluslararası düzeyde de 
görülmeye başlamıştır. Küresel ölçekte birleşme ve satın alma faaliyetleri, özellikle 

son beş yılda yoğunlaşmıştır. 2006 yılında dünyanın en büyük çelik üreticisi olan 

Mittal Steel’in dünyanın ikinci büyük üreticisi olan Arcelor’u 32,7 milyar dolara 
satın alması; ardından, 2007 yılında Hindistan kökenli Tata firmasının İngiliz Corns 
firmasını 12,6 milyar dolara satın almasıyla belirginleşen küresel bütünleşme 

eğiliminin önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesi beklenmektedir. 
Sektördeki bütünleşme eğiliminin artmasında, kütük ve slab gibi ara malı üretiminin 

hammaddelere yakın bölgelere, nihai demir çelik ürünleri üretiminin de kullanıcılara 
yakın bölgelere kaymasını amaçlayan ikili üretim stratejilerinin de etkisi olmaktadır. 

Son yıllarda dünya demir çelik sanayiinde yaşan bir diğer önemli gelişme, 
demir çelik üretimindeki yüksek artışa paralel olarak demir çelik sektörünün 

kullandığı girdilere olan talebin de büyük oranda artmasıdır. Buna karşılık, demir 

cevheri başta olmak üzere girdi üreticilerinin kapasitelerindeki gelişmelerin girdi 
talebindeki artışın gerisinde kalması uluslararası girdi fiyatlarının rekor seviyelere 

yükselmesi sonucunu doğurmuş ve demir çelik sektörünün üretim maliyetleri 
üzerinde olumsuz etki yapmıştır. Aynı zamanda, girdi üreticisi bazı ülkeler, ihracat 

kotaları, ihracat için lisans uygulamaları ve ihracat vergileri gibi girdi ihracatını 
kısıtlamaya yönelik uygulamalara devam etmektedir. Bu tür önlemler, girdilerinin 

büyük kısmını ithal etmek durumunda olan Türkiye gibi ülkelerdeki üreticilerin 

rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir. 

Demir çelik sanayii, bazı ülkelerin korumacı uygulamalarına rağmen, 

uluslararası ticarette görülen genel serbestleşme eğilimleri ve son dönemde 
yoğunlaşan birleşme ve satın almaların etkisiyle daha küresel ve daha rekabetçi bir 
yapıya dönüşmektedir. Bir yandan da, demir çelik sanayiinde kamu eliyle kurulmuş 
olan tesislerin özelleştirilmelerine devam edilmektedir. Çin hariç tutulursa, dünya 
demir çelik sanayiinde kamu payının son 20 yıl içerisinde yüzde 50’den yüzde 10’un 
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altına düştüğü görülmektedir.3 Dolayısıyla, bundan önceki dönemlerde görülen 
devlet eliyle desteklenen ve korunan çelik endüstrisi modeli, bir çok ülkede yerini 

karlılığın ve rekabetin ön planda olduğu yeni bir sektörel yapıya bırakmaktadır. 

Türkiye’de ise; 1980 sonrası dönemde artan iç ve dış talebi karşılamak üzere, 

üretim kapasitesinde hızlı bir artış görülmüştür. İhracatta atılım yapmak amacıyla 
uygulanan teşviklerle kurulan yeni ark ocaklı tesislerin üretime geçmesiyle birlikte, 

özel sektör Türk demir çelik sanayiine ağırlığını koymuştur. Yapılan yatırımların 
neticesinde, Türkiye’nin 1980 yılında 2,4 milyon ton olan ham çelik üretimi 2007 

yılında 25,8 milyon tona çıkmış, Türkiye bu üretim miktarıyla dünyanın en büyük 
11. ve Avrupa’nın en büyük 3. çelik üreticisi olmuştur. 

1980 sonrası dönemde sayıları hızla artan ark ocaklı tesislerde kullanılan 

hurdanın kalitesinden kaynaklanan sorunlar, yassı ürün üretimindeki teknolojik 

kısıtlar ve ağırlığını Ortadoğu pazarlarının oluşturduğu dış talep, ark ocaklı tesis 

yatırımlarının uzun ürünlere yönelmesinde etkili olmuştur. Türkiye’nin gelişmesine 

paralel olarak yassı ürün tüketiminde de büyük artışlar olmuş, ancak yurt içi yassı 
ürün üretim kapasitesi tüketimde görülen artışları karşılayamamıştır. AB dahil 
gelişmiş ülkelerde toplam çelik üretiminin yüzde 60 T yassı ürünlerden 
oluşmaktayken; 2007 yılma gelindiğinde, Türk demir çelik sanayiinde yassı 

ürünlerin payı yüzde 15 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda, uzun 
ürünlerde kapasitenin kullanımı için ihracat, yassı ürünlerde ise iç talebin 
karşılanması için ithalat zorunlu hale gelmiştir. Sektördeki bazı firmalarda uzun 
üründen yassı ürüne dönüşüm amaçlı devam eden projelerin yanında yassı ürün 

üretimine yönelik planlanan yeni yatırımların bu yapısal sorunun giderilmesine katkı 

sağlaması beklenmektedir. 

Diğer taraftan, Türkiye’de demir çelik üretiminde görülen yüksek oranlı 
artışlar, yurt içi hammadde üretimindeki yetersizlikle birleşince, kullandığı girdiler 
itibarıyla büyük oranda dışa bağımlı bir sektörel yapı oluşmuştur. Özellikle, 
sektördeki üretim kapasitesinin büyük bölümünü oluşturan ark ocaklı tesislerin 
ihtiyacı olan hurdanın yüzde 80’inin ithalat yoluyla karşılanıyor olması dış ticaret 

açığımıza olumsuz etki yapmaya devam etmektedir. Son yıllarda dünyanın en büyük 

3 Çin’de kamu eliyle işletilen kapasiteler halen toplam kapasitenin %70’i civarındadır. 
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hurda ithalatçısı olan Türkiye 2007 yılında gerçekleştirdiği 17,1 milyon ton hurda 

ithalatı için 5,6 milyar dolar ödemiştir. Bununla beraber, Türk demir çelik 

üreticilerinin geleneksel olarak hurda ithalatı yaptığı Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerin 
çelik üretim kapasitelerinde beklenen artışlar, Türk demir çelik sanayiinin uzun 

vadeli hurda tedarik güvenliği açısından tehdit oluşturmaktadır. Ark ocaklı tesisler 
için hurdaya alternatif sünger demir (DRI) ve HBI gibi hammaddeler de olmasına 

rağmen, bunların kısa vadede hurdanın yerini alması pek mümkün görülmemektedir. 

Bunlara ilaveten, Türk demir çelik üreticilerinin, özellikle de bazı ark ocaklı 

tesislerin, rakiplerine kıyasla düşük üretim kapasitelerine sahip olduğu 
görülmektedir. 2007 yılı itibarıyla, özel sektöre ait faaliyet gösteren 18 ark ocaklı 

tesisin ortalama üretim kapasitesi 1,4 milyon tondur. Bu tesislerden 9’unun üretim 
kapasitesi minimum ekonomik ölçek olan 1 milyon tonun altındadır. Düşük üretim 
ölçeğine sahip Türk demir çelik üreticilerinin üretim maliyeti açısından daha 

avantajlı konumda olan ve kapasitelerini sürekli artıran Çin, Hindistan ve Rusya gibi 
ülkelerdeki üreticilerle, uluslararası piyasalarda, özellikle düşük katma değerli 

ürünlerde rekabet etmeleri gittikçe zorlaşmaktadır. Bu ülkelerdeki üreticilerin, yurt 
içi pazarlarındaki gelişmelere bağlı olarak girdikleri yurt dışı piyasalarda ürün 

fiyatlarında büyük düşüşler yaşanmaktadır. 

Yukarıda özetlenen dünya demir çelik sanayiinde son dönemdeki gelişmeler, 
dünya demir çelik sanayiine yön veren bütünleşme eğilimleri ve Türk demir çelik 

sanayiinin gelişimi konulan sırasıyla Tezin ilk üç bölümünde anlatılmıştır. Dördüncü 
bölümde, Porter’m “Sektörlerin Yapısal Analizi” yaklaşımı kullanılarak; mevcut 

rakipler, sektöre yeni girişler, tedarikçiler, alıcılar ve ikame ürünler açısından Türk 

demir çelik sanayiinin yapısal analizi yapılmıştır. Bu analiz sonucunda Türk demir 
çelik sanayii için ortaya konulan strateji önerileri, (i) bütünleşme ve (ii) ortak girdi 
temini, Tezin beşinci bölümünde detaylı olarak incelenmiştir. Sonuç bölümünde ise 

Tezin bulgu ve sonuçlarının bir özeti sunulmuş ve genel değerlendirmesi yapılmıştır. 
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1. DÜNYADA DEMİR ÇELİK SANAYİİNİN GELİŞİMİ 

Sermaye yoğun bir alan olan demir çelik sektörü sanayileşme açısından 

tarihsel bir öneme sahiptir. Bu sektör madencilik başta olmak üzere diğer pek çok 

sektörden girdi kullanmasının yanında, ara malı niteliğindeki demir çelik ürünlerinin 

kullanıldığı makina imalat, otomotiv ve inşaat gibi kullanıcı sektörler açısından da 

büyük önem taşımaktadır. 

Dünya demir çelik sanayii son yüz yılda önemli ölçüde büyüyüp gelişmiştir. 
Tüm dünyada 1894 yılında, Türkiye’nin bugünkü üretiminden bile az, 22 milyon ton 

ham çelik üretilirken, bu miktar 1949 yılında 170 milyon tona, 2007 yılında ise 1344 
milyon tona çıkmıştır. 

1900’lü yılların başında dünyada ABD, Almanya, Fransa ve Rusya dışında 

ticari ölçekte çelik üreten bir ülke bulunmamaktaydı. İkinci dünya savaşı sonrası 
yıllarda ise dünya çelik üretiminin yarısından fazlası ABD tarafından 
karşılanmaktaydı. Buna Rusya ve İngiltere’nin çelik üretimleri de dahil edildiğinde, 
bu üç ülkenin o dönemdeki toplam çelik üretimleri, dünya üretiminin yüzde 75’ini 

karşılamaktaydı. Günümüzde ise dünya demir çelik sanayiinin üretim alanı oldukça 
genişlemiş, pek çok ülke üretici konumuna gelmiştir.4 

Son yirmi yılda, gelişmiş ülkelerin çelik üretim kapasitelerinde düşmeler 
yaşanırken, Çin başta olmak üzere gelişme yolundaki ülkelerin çelik kapasitelerinde 
ve üretimlerinde büyük artışlar olmuştur. Gelişme yolundaki ülkeler çelik sektöründe 

kendi kendilerine daha yeterli bir konuma ulaşmış, aynı zamanda da dünya çelik 

pazarlarına büyük miktarlarda çelik ürünleri ihraç etmeye başlamışlardır. Gelişme 
yolundaki ülkelerin demir çelik sanayilerinde son yıllarda görülen yüksek oranlı 
büyüme, demir çelik sektörünün kullandığı girdilere olan talebi de büyük oranda 
artırmış ve uluslararası girdi fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması sonucunu 

doğurmuştur. 

4 OECD, 2006a 



Diğer taraftan, Doğu Blokunun çökmesi ile birlikte bu ülkeler arasındaki çelik 

ticareti büyük ölçüde azalmış, Doğu Bloku ülkeleri çelik sektörlerinin ekonomik 
varlığını devam ettirebilmek için kendilerine yeni pazarlar aramak zorunda kalmıştır. 

Son dönemde ülkeler arasındaki çelik ticaretinin artmasında, Ukrayna ve Rusya gibi 
ucuz maliyetli üreticilerin dünya piyasalarına girmelerinin yanında, çelik firmalarının 

uzmanlaşmasının artması ve bu firmaların farklılaşmış pazarlara ve müşteri 
kitlelerine hitap etmeye başlaması da etkili olmuştur.5 

Bunlara ilaveten, sektördeki fazla kapasite ve üretim, firmalar arasında fiyat 

rekabetine yol açmış ve uluslarası çelik fiyatlarında talebe bağlı olarak büyük 
dalgalanmalar yaşanmıştır. Ürün ve girdi fiyatlarındaki bu dalgalanmalar sektörde 
krizlerin yaşanmasına neden olmuştur. Bu krizler, ülkeler düzeyinde yeniden 

yapılandırma programlarını ve korumacı önlemleri, firmalar düzeyinde ise birleşme 
ve satın almaları gündeme getirmiştir. 

1.1. TÜKETİMDEKİ GELİŞMELER 

Demir çelik ürünlerini kullanan firmalar çok geniş bir endüstri yelpazesini 

oluşturmaktadır. Demir çelik ürünleri metal eşya, makina imalat, otomotiv ve diğer 
taşıt sanayileri başta olmak üzere pek çok sektörün temel girdileri arasındadır. 
Ayrıca, inşaat sanayii de dünya çelik üretiminin yaklaşık yarısını binalarda, 

köprülerde ve yol yapımı başta olmak üzere inşaat faaliyetlerinde tüketmektedir. 
Çelik kullanan diğer önemli sektörler; demir çelik ürünlerinin paketleme ve 

depolama amaçlı kullanıldığı kimya sanayii ve çelik borular ile taşımacılık yapan 
petrol ve doğalgaz endüstrileridir. 

Dünya nihai çelik tüketimi 1985 yılındaki 591,4 milyon ton değerinden, 2000 

yılında 756,6 milyon tona yükselmiş, 2000-2007 döneminde yıllık ortalama yüzde 
6,9 oranında artarak 2007 yılında 1208,5 milyon tona çıkmıştır. 2007 yılı 
tüketiminde Çin 408,3 milyon tonla ilk sırada yer alırken, ABD 108,2 milyon tonla 
ikinci sırada ve Japonya 80,1 milyon tonla üçüncü sırada yer almıştır. AB(27) 
ülkelerinin toplam tüketimi ise 193,2 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Türkiye 

2000-2007 döneminde demir çelik tüketimini yıllık ortalama yüzde 9,4 oranında 
artırarak 2007 yılında 23,8 milyon tonluk tüketim seviyesine ulaşmıştır. 

5 OECD, 2006a 
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Tablo 1.1. Dünya Nihai Çelik Tüketimi (1985-2007) (Milyon Ton) 
Yıllık Artış (%) 

1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 (2000-2007) 
AB(*) 94,6 119,5 130,0 146,0 141,8 186,3 193,2 -

ABD 87,0 86,7 99,6 114,7 107,1 120,3 108,2 -0,8 

Japonya 69,9 92,8 77,7 76,1 78,0 79,0 80,1 0,7 
Brezilya 10,3 8,9 12,0 15,8 16,8 18,5 22,0 4,8 
Rusya 17,2 24,4 30,5 35,2 39,9 7,3 
Çin 54,8 53,1 97,8 124,3 326,8 361,3 408,3 18,5 
Hindistan 10,7 16,9 22,2 26,3 39,2 45,6 50,8 9,9 
Türkiye 4,8 6.8 9,7 12,7 18,5 21,9 23,8 9,4 
Diğerleri 189,3 216,3 267,3 256,5 282,2 -

Dünya Toplamı 591,4 649,0 655,5 756,6 1026,0 1124,6 1208,5 6,9 
Kaynak.IISI 
(*) 1985-2005 değerleri AB(15) ülkelerini, 2006 ve 2007 değerleri AB(27) ülkelerini kapsamaktadır. 

Dünya demir çelik tüketimi özellikle gelişme yolundaki ülkelerde artan 
sanayi, altyapı ve inşaat yatırımlarına bağlı olarak artmaya devam etmektedir. Öte 
yandan, gelişmiş ülkelerdeki tüketim son yıllarda nispeten durağan bir seyir 
izlemektedir. 

Dünya çelik tüketiminin önümüzdeki yıllarda özellikle gelişme yolundaki 

Asya ülkelerinde büyük oranda artması beklenmektedir. IISI tarafından yapılan 
tahmine göre dünya nihai çelik tüketiminin 2007-2009 döneminde 150 milyon 

tondan fazla artarak 2009 yılında 1363 milyon tona ulaşması beklenmektedir. 

Tablo 1.2. Dünya Nihai Çelik Tüketim Artışı (2007-2009) (Milyon Ton) 
Tüketim Artışı 

2007 2008 2009 2009-2007 

AB(27) 193,2 195,8 199,8 6,6 
ABD 108,2 110,8 111,0 2,8 

Japonya 80,1 80,0 79,9 -0,2 

Brezilya 22,0 24,2 26,4 4,4 
Rusya 39,9 44,0 48,9 9,0 

Çin 408,3 455,1 500,6 92,3 
Hindistan 50,8 55,3 62,0 11,2 
Türkiye 23,8 24,7 26,3 2,5 

Diğerleri 282,2 292,1 308,1 25,9 
Dünya Toplamı 1208,5 1282,0 1363,0 154,5 
Kaynak.IISl 
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1.2. Kapasite ve Üretimdeki Gelişmeler 

1985 yılında 923,7 milyon ton olan dünya ham çelik üretim kapasitesi, 2000 

yılında 1071,1 milyon tona yükselmiştir. Dünya ham çelik üretim kapasitesi özellikle 
Çin kaynaklı yüksek kapasite artışının etkisiyle 2000-2007 döneminde yaklaşık 490 

milyon ton artmıştır. Bu kapasite artışının 410 milyon tonu Çin’de gerçekleşmiştir. 
Çin’in dünya ham çelik üretim kapasitesi içerisindeki payı 2000 yılında yüzde 14 

iken bu oran 2007 yılma gelindiğinde yüzde 36’ya yükselmiştir. 2000-2007 
döneminde dünya genelinde yıllık ortalama kapasite artışı yüzde 5,5 olarak 

gerçekleşirken, Türkiye yıllık ortalama yüzde 7,1 oranında kapasite artışıyla 
kapasitesini en fazla artıran ülkeler arasında yer almıştır. 

Tablo 1.3. Dünya Ham Çelik Üretim Kapasitesi (1985-2007) (Milyon Ton) 

Yıllık Artış (%) 
1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 (2000-2007) 

AB (*) 203,9 196,8 201,3 201,3 203,5 243,0 245,0 2,8 
ABD 121,2 105,8 101,7 118,2 108,8 111,3 113,4 -0,6 

Japonya 154,6 136,6 148,5 146,9 120,9 124,1 128,7 -1.9 

Brezilya 23,6 28,0 28,3 30,0 36,4 37,1 41,5 4,7 
Rusya 80,0 70,0 71,0 72,0 78,0 1,6 

Çin 53,3 74,4 117,2 149,6 424,0 500,0 560,0 20,8 
Hindistan 28,3 33,6 49,5 53,0 56,1 7,6 
Türkiye 6,5 11.3 19,8 19,8 25,0 27,7 32,0 7,1 

Diğerleri 288,2 301,7 319,9 291,8 305,3 0,2 
Dünya Toplamı 923,7 934,0 1013,3 1071,1 1359,0 1460,0 1560,0 5,5 
Kaynak: OECD 
(*) 1985-2005 değerleri AB(15) ülkelerini, 2006 ve 2007 değerleri AB(27) ülkelerini kapsamaktadır. 

Dünya demir çelik sanayiinde son dönemde gerçekleşen kapasite artışı 
yatırımlarının pek çoğu maden varlığı ve enerji maliyeti açısından avantajlı olan 

bölgelerdeki yeni yatırımlar (greenfield investments) şeklinde olmaktadır. Ayrıca, 
sektörde artan birleşme ve satın almalar kapsamında mevcut tesislerin 

modernizasyonu (brownfield investments) sonucunda da kapasite artışları 

olmaktadır. Bunların yanında, tesislerdeki süreç yenilikleri ve üretim tesislerinin 

optimizasyonu da sektörün toplam kapasitenin artışına katkı sağlamaktadır.6 

Dünya demir çelik kapasitesi, son yıllardaki yüksek karlılık ve geleceğe ilişkin 

olumlu talep projeksiyonlarının da etkisiyle artmaya devam etmektedir. Demir çelik 

6 OECD, 2008a 



sektöründeki kapasite artışı, gelişme yolundaki ülkelere yönelik artan doğrudan 

yabancı sermaye yatırımlarıyla da desteklenmektedir. Küresel demir çelik firmaları, 

gelişme yolundaki ülkelerdeki düşük maliyetli üretim olanaklannı kullanmak, ayrıca, 

gelişen pazarlardan pay almak istemektedir. Diğer taraftan, gelişmiş ülkelerde ileride 
oluşabilecek CO2 salmımma ilişkin kısıtlamalar da firmaların yatırım kararlarını 

etkilemeye başlamıştır. 

OECD (2008a) tarafından dünyanın toplam ham çelik üretim kapasitesinin 

2007-2010 döneminde 290 milyon ton artacağı ve 2010 yılında 1849,4 milyon tona 
ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2007-2010 döneminde dünya genelindeki kapasite 

artışının yüzde 77’sinin Çin, Hindistan, Rusya ve İran olmak üzere 4 ülkede 
gerçekleşmesi beklenmektedir. Ayrıca, net ithalatçı olan diğer bazı Asya ve Orta 

Doğu ülkelerinde de çelik sanayiinde kendi kendilerine daha fazla yeterli olma 

amaçlı yatırım planları bulunmaktadır. Türkiye’nin ise 8 milyon ton ile bu dönemde 
en fazla kapasite artışı beklenen 6. ülke olması beklenmektedir. 

Tablo 1.4. 2007-2010 Döneminde En Fazla Kapasite Artışı Beklenen Ülkeler 
(Milyon Ton) 

Kapasite Artışı 
2007 2008 2009 2010 2010-2007 

Çin 560,0 615,0 660,0 710,0 150,0 
Hindistan 56,1 66,0 76,0 85,4 29,3 
Rusya 78,0 80,0 90,0 103,5 25,5 
Iran 13,0 -

- 30,9 17,9 
Brezilya 41,5 41,8 47,2 50,7 9,2 
Türkiye 32,0 34,0 37,0 40,0 8,0 
Ukrayna 49,0 52,0 54,0 56,6 7.6 

Mısır 7,1 7,1 7,1 14,0 6,9 
Vietnam 2,5 - - 7,6 5,1 

Tayland 8,5 - - 12,6 4,1 

Dünya Toplamı 1560,0 1665,0 1775,0 1849,4 289,4 
Kaynak: OECD 

Burada özellikle Çin ve Hindistan’da beklenen yüksek kapasite artışlarına 

vurgu yapma ihtiyacı bulunmaktadır. Çin demir çelik sektörünün gelişimi hakkında 
detaylı bilgi “1.5. Büyüyen Dev:Çin” bölümünde verilmektedir. Hindistan ise, sahip 
olduğu demir cevheri rezervleri ve düşük istihdam maliyeti nedeniyle, demir çelik 
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sektöründe yatırım potansiyeli en yüksek ülkeler arasındadır. Hindistan’ın çelik 

üretim kapasitesinin, 2012 yılına kadar 124 milyon ton ve 2020 yılına kadar 300 

milyon ton seviyesine yükselmesi beklenmektedir.7 

Dünya ham çelik üretimi; 1985 yılındaki 718,9 milyon ton değerinden 2000 
yılında 847,7 milyon tona yükselmiş, 2000-2007 döneminde yıllık ortalama yüzde 

6.8 oranında büyüyerek 2007 yılında 1344,2 milyon tona çıkmıştır. 2007 yılındaki 
dünya ham çelik üretiminde Çin 489,2 milyon tonla ilk sırada yer alırken, Japonya 

120.2 milyon tonla ikinci ve ABD 98,2 milyon tonla üçüncü sırada yer almıştır. 
AB(27) ülkeleri 2007 yılında 209,5 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirmiştir. 
2000-2007 döneminde ham çelik üretimi en fazla artan ülke yıllık ortalama yüzde 

21.2 ile Çin olmuştur. Bu dönemde ülkemiz ham çelik üretimindeki artış da yüzde 
8.8 ile dünya ortalamasının çok üzerinde gerçekleşmiş ve Türkiye 2007 yılında 

gerçekleştirdiği 25,8 milyon ton ham çelik üretimi ile dünya üretiminde 11. sırada 
yer almıştır. 

Tablo 1.5. Dünya Ham Çelik Üretimi (1985-2007) (Milyon Ton) 

Yıllık Artış (%) 
1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 (2000-2007) 

AB (*) 147,6 148,4 155,8 163,4 165,1 206,8 209,5 -

ABD 80,0 89,7 95,2 101,8 94,9 98,6 98,2 -0,5 
Japonya 105,3 110,3 101,6 106,4 112,5 116,2 120,2 1,8 
Brezilya 20,5 20,6 25,0 27,9 31,6 30,9 33,8 2,8 
Rusya 51,6 59,0 66,1 70,7 72,4 3,0 
Çin 46,8 66,3 95,4 127,2 355,8 421,0 489,2 21,2 
Hindistan 11,9 15,0 22,0 26,9 45,8 49,5 53,1 10,2 
Türkiye 4,8 9,4 12,7 14,3 21,0 23,3 25,8 8.8 
Diğerleri 193,1 220,7 253,0 230,6 242,0 -

Dünya Toplamı 718,9 770,5 752,4 847,7 1145,7 1247,6 1344,2 6,8 
Kaynak.IlSI 
(*) 1985-2005 değerleri AB(15) ülkelerini, 2006 ve 2007 değerleri AB(27) ülkelerini kapsamaktadır. 

Firmalar bazında ham çelik üretimine bakıldığında, 2007 yılında 116,4 

milyon ton ham çelik üretimi yapan Arcelor-Mittal dünyanın en büyük üreticisi 

olmuştur. Arcelor-Mittal’i iki Japon çelik firması, Nippon Steel ve JFE izlemiştir. 

Türkiye’den Erdemir Şirketler Grubu 2007 yılındaki 5,4 milyon ton üretimi ile en 
büyük çelik üreticileri listesinde ancak 58. sırada yer alabilmiştir. 2007 yılında, 

7 OECD, 2008d 
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dünyada Türkiye’nin toplam ham çelik üretiminden daha fazla üretim yapan 6 şirket 
bulunmaktadır. 

Tablo 1.6. Dünyada En Fazla Ham Çelik Üreten Firmalar (2007) 

Sıra Firma Ülke 
Ham Çelik Üretimi 

(Milyon Ton) 
1 ArcelorMittal Avrupa 116,4 
2 Nippon Steel Japonya 35,7 
3 JFE Japonya 34,0 
4 POSCO Kore 31,1 
5 Baosteel Çin 28,6 
6 Tata Steel Hindistan 26,5 
7 Anshan-Benxi Çin 23,6 
8 Jiangsu Shagang Çin 22,9 
9 Tangshan Çin 22,8 
10 US Steel ABD 21,5 
58 Erdemir Grubu Türkiye 5,4 
Kaynak.IISI 

IISI tarafından dünya ham çelik üretiminin 2010 yılında 1,56 milyar tona, 2012 
yılında ise 1,67 milyar tona çıkacağı tahmin edilmektedir.8 Vlasyuk (2007) de dünya 
ham çelik üretiminin 2010 yılında 1,5 milyar tonun üzerine çıkacağını tahmin 

etmiştir. IISI, ayrıca, Çin’in 2010 yılındaki ham çelik üretimini 639 milyon, 2012 
yılındaki ham çelik üretimi ise 712 milyon ton olarak tahmin etmektedir.9 

1.3. Demir Çelik Sektöründe Fiyat dinamikleri 

Demir çelik ürünleri, pek çok kullanıcı sektör açısından tedarik zincirinin 

başlarında yer alan ürünler olduğu için, demir çelik sektörü, kullanıcıya yönelik nihai 
ürün pazarlarında, örneğin otomotiv ve inşaat sektöründe görülen talep 
değişmelerinden bir zaman farkıyla ve daha yüksek esneklik ile etkilenmektedir. 
Dolayısıyla, demir çelik kullanan sektörlerin nihai ürün pazarlarında oluşan yüzde 3- 

4’lük bir artış, kısa vadede demir çelik üretiminde yüzde 15’lik bir artışa yol 

açabilmektedir.10 Demir çelik üretiminde, nihai ürün piyasalarındaki talebe bağlı 
olarak görülen kısa vadeli üretim dalgalanmaları, fiyatlara da yansımaktadır. Bunun 

8 Yayan, 2008 
9 Yayan, 2008 
10 OECD, 2006a 
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sonucunda, uluslararası demir çelik ürün fiyatları altı aylık bir zaman dilimi 

içerisinde yüzde 30’lara varan oranda dalgalanabilmektedir. 

Şekil 1.1. Uluslararası Çelik Fiyatlarında Gelişmeler (1994-2008) 

Kaynak: http://cruonline.crugroup.com/SteelFerroAlloys/Pricelndex/tabid/143/Default.aspx 

Demir çelik sanayiinde tüm ürün gruplarında benzer ürünler üreten çok 
sayıda üretici ve fazla kapasite olduğu için, talebin azaldığı durumlarda, kısa 

dönemde, üretim miktarının talep doğrultusunda ayarlanabilmesi mümkün 
olmamakta ve piyasada arz bolluğu oluşmaktadır. Bunun sonucunda, her bir üretici 

mevcut satış trendini devam ettirmeye çalışmaktadır. Ancak, piyasada arz bolluğu 
olan bir dönemde, bunun yolu fiyat kırmaktan geçmektedir. Bir üreticinin fiyat kırıp 

satış miktarını artırması, diğer üreticilerin de benzer bir yolu seçmelerine yol 
açmakta ve ürün fiyatlarında hızlı düşüşler yaşanmaktadır. 

Demir çelik sanayiinde uzun vadeli fiyat oluşumları ise, dünya demir çelik 
sanayiinin arz-talep dengesindeki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Uzun 

vadede, dünya demir çelik talebindeki artışın dünya demir çelik kapasitesindeki 
artıştan daha hızlı olduğu, diğer bir ifadeyle sektörün kapasite kullanımının arttığı 
dönemlerde uluslararası demir çelik ürün fiyatlarında artış eğilimi görülmektedir. Öte 
yandan, dünya demir çelik talebindeki artışın dünya demir çelik kapasitesindeki 

artıştan daha yavaş seyrettiği, sektörün kapasite kullanımının düştüğü dönemlerde ise 

fiyatlar geriye doğru gitmektedir. 

CRU Global Çelik Fiyat Endeksi 
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Şekil 1.2. Demir Çelik Sektöründe Kapasite Kullanım Oranları 
ve Fiyat Dalgalanmaları (1994-2006) 

Kaynak: Vlasyuk, 2007 

Demir çelik sanayii, ürün ve girdi fiyatları itibarıyla dalgalı bir yapıya 

sahiptir. Demir çelik firmalarının, demir çelik ürünleri talebi ve girdi piyasalarındaki 

gelişmelere bağlı olarak, ürün fiyatları ile girdi maliyetleri arasındaki marjı 

koruyamadığı durumlarda sektörün kar marjları düşmektedir. 1998-2002 döneminde 
oldukça düşük, hatta negatif olan sektörün karlılığında 2004 yılından sonra önemli 
bir iyileşme görülmüştür. Bununla birlikte, 2007 yılında sektörle ilgili yapılan bazı 

projeksiyonlarda, 2007 yılı sonrasında uluslararası fiyatların düşeceği yönünde 

tahminler yapılmıştır. Örneğin, Vlasyuk(2007) tarafından, 2007 yılından sonra dünya 
demir çelik sanayiindeki kapasite kullanım oranlarının yüzde 90 ’ın altına inecek 
olması nedeniyle uluslararası çelik fiyatlarında düşmeler görüleceği tahmin 

edilmiştir. 

13 



Şekil 1.3. Dünya Demir Çelik Sanayiinde Kapasite Kullanımı (1990-2010) (%) 

Kaynak: Vlasyuk, 2007 

Yine aynı şekilde, “steelonthenet11” tarafından 2007 yılında yapılan 
tahminde uluslararası demir çelik fiyatlarının 2007 yılından başlamak üzere azalacağı 
tahmininde bulunulmuştur. 

Şekil 1.4. Sıcak Haddelenmiş Rulo (Hot Rolled Coil) Fiyatı ve Üretim Maliyeti 
(1995-2010) 

Kaynak: http://www.sleelonlhenel.com/plant.hlml 

11 www.steelonthenet.com 
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Yapılan bu tahminlerin aksine, demir çelik ürün fiyatları 2007 yılında ve 

2008 yılının ilk yarısında artış trendini devam ettirmiştir. Demir çelik sektörün 

dinamik ve değişken yapısı, sektör hakkında geleceğe dönük fiyat ve karlılık 

projeksiyonları yapmayı zorlaştırmaktadır. Ancak, önümüzdeki yıllarda devreye 
alınacak yeni yatırımların sonucunda, 2007-2009 döneminde dünya genelinde 

beklenen toplam çelik üretim kapasitesi artışı 215 milyon ton iken (Tablo 1.4.), bu 

dönemde dünyadaki toplam çelik tüketiminin 155 milyon ton (Bakınız Tablo 1.2) 

artması beklenmektedir. Bunun neticesinde, dünya demir çelik sektöründe yeniden 
bir fazla kapasite sorunu ile karşılaşılması ve 2008-2009 yıllarında uluslararası demir 

çelik fiyatlarının ve çelik sektöründeki karlılığın aşağı yöne gitmesi muhtemeldir. 

1.4. Dış Ticaretteki Gelişmeler 

Dünya demir çelik dış ticareti, gelişme yolundaki ülkelerin artan altyapı ve 

sanayi yatırımlarının sonucunda artmaya devam etmektedir. 1975 yılında 115 milyon 
ton olan dünya demir çelik ürünleri ihracatı, 2000 yılında 307 milyon tona çıkmış, 

2007 yılında ise 436 milyon tona yükselmiştir. (Bakınız Şekil 1.5) 2000 yılı 
sonrasındaki yüksek ihracat artışında, bu dönemde dünya demir çelik talebinin 
artmasının yanında, özellikle son yıllarda Çin’in dünya pazarlarına net ihracatçı 

olarak girmesi etkili olmuştur. Artan dış ticaret hacmiyle beraber, dünya çelik 

pazarlan birbirleri ile daha fazla entegre olmaya başlamıştır. 

Öte yandan, dünya demir çelik ihracatının üretime oranı 1975 yılında yüzde 
23 iken, bu oran 20. Yüzyılın sonlarında yüzde 40’a ulaşmış, 2000 yılı sonrasında 
gelişme yolundaki bir çok ülkenin demir çelik sektöründe kendi kendilerine daha 
fazla yeterli olma amacıyla yaptıkları yatırımlar neticesinde 2002 yılından sonra 
düşme eğilimine girmiş ve 2007 yılında yüzde 36 olarak gerçekleşmiştir. 
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Şekil 1.5. Dünya Demir Çelik Nihai Ürün Üretimi ve İhracatında Gelişmeler 
(1975-2007) 

Yıllar 

J —m— Üretim —♦— İhracat ^ Üretimden İhracat (%) ] 
Kaynak: IISI 

Not: Bu rakamlar AB ve NAFTA içerisindeki bölgesel ticareti de kapsamaktadır. 

2006 yılı itibarıyla en önemli çelik ihracatçısı ve ithalatçısı ülkelerin listesi 
Tablo 1.7.’de verilmektedir. 

Tablo 1.7. 2006 Yılında En fazla Demir Çelik İhracatçısı ve İthalatçısı Ülkeler 
(Milyon Ton) 

İHRACAT İTHALAT 
1 Çin 51,7 I ABD 42,2 
2 Japonya 34,6 2 Almanya 24,4 
3 Rusya 31,5 3 İtalya 23,9 
4 Ukrayna 30,6 4 Güney Kore 22,4 
5 Almanya 29,2 5 Çin 19,1 
6 Belçika-Lüksemburg 24,6 6 Belçika-Lüksemburg 17,0 
7 Fransa 18,8 7 Fransa 16,9 
8 Güney Kore 18,0 8 İspanya 14,2 
9 İtalya 17,1 9 Türkiye 12,3 
10 Brezilya 12,6 10 Kanada 11,0 
11 Tayvan 10,6 11 Tayland 10,8 
12 Hollanda 10,2 12 Tayvan 10,6 
13 ABD 9,6 13 İngiltere 8,9 
14 Türkiye 9,2 14 Hollanda 8,3 
15 İngiltere 8,5 15 Meksika 8,2 
Kaynak: IISI 
Not: AB ülkelerinin dış ticareti AB içi ticareti de kapsamaktadır. 2006yılında AB ülkelerinin 
diğer ülkelere yaptıkları toplam ihracat 32,4 milyon ton, diğer ülkelerden yaptıkları toplam 
ithalat ise 37,5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 
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Son dönemde, nihai çelik mamullerinin yanı sıra, slab ve kütük gibi çelik ara 

ürünlerinin dış ticareti de önemli oranda artmıştır. Brezilya ve Ukrayna gibi ara ürün 

üretiminde maliyet avantajından kaynaklanan karşılaştırmalı üstünlüğe sahip ülkeler, 
dünyaya önemli miktarlarda ara ürün ihraç etmeye başlamıştır. Dünyada yarı mamul 

üretiminin artmasında firmaların uyguladıkları ikili üretim (dual sourcing) 

stratejilerinin de etkisi vardır. Küresel firmalar yarı mamulleri üretim maliyeti düşük 

ve hammaddeye yakın gelişme yolundaki ülkelerde ürettikten sonra, bu yarı 
mamulleri nihai ürüne dönüştürme işlemlerini gelişmiş ülkelerdeki pazara yakın 

tesislerinde gerçekleştirmektedir.12 

1.5. Büyüyen Dev: Çin 

Çin demir çelik sanayiinin temelleri, 1949’da Çin Halk Cumhuriyeti’nin 

kurulması ile atılmaya başlanmıştır. Çin’de 1978 sonrasında uygulanan reform ve 
dışa açılma politikaları ile birlikte Çin ekonomisinin genelinde olduğu gibi, Çin 

demir çelik sanayiinde de yüksek oranlı büyüme görülmüştür. Çin hükümeti, ülke 
ekonomisindeki gelişmeye paralel olarak artan çelik talebini yurt içi üretimle 

karşılama stratejisi izlemektedir. Çin bir yandan verimsiz kapasitelerini kapatırken, 

diğer yandan da modernizasyon ve kapasite artışı yatırımlarına devam etmektedir. 
Çin demir çelik sanayii yeni kuracağı tesislerde 8 milyon ton/yıllık ham çelik üretim 
kapasitesini hedeflemektedir.13 Bunun sonucunda, Çin demir çelik sanayii hem ölçek 
olarak büyümekte hem de daha kaliteli ürünlerin üretimine yönelmektedir. 

Çin’in ham çelik üretimi 2000-2007 döneminde 3 kattan fazla artarak 127,2 

milyon tondan, 489,2 milyon tona yükselmiştir. Bu dönemde dünya ham çelik 
üretimi ise 847,7 milyon tondan 1344,2 milyon tona çıkmıştır. Dolayısıyla, Çin, 
2000-2007 döneminde dünya demir çelik sanayiinde görülen yaklaşık 500 milyon 
ton civarındaki üretim artışının yüzde 73’ünü tek başına gerçekleştirmiştir. Böylece, 
Çin’in dünya ham çelik üretimi içerisindeki payı 2000 yılındaki yüzde 15 

seviyesinden, 2007 yılında yüzde 36’ya yükselmiştir. 

12 OECD, 2006a 
13 China Iron and Steel Association, 2006 
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Çelik tüketimi açısından bakıldığında ise, Çin 2000-2007 döneminde dünya 
nihai çelik tüketiminde görülen yaklaşık 452 milyon tonluk artışın 284 milyon 
tonunu (yüzde 63) tek başına gerçekleştirmiş; böylece Çin’in 2000 yılında yüzde 
16,4 olan dünya nihai çelik tüketimi içerisindeki payı 2007 yılında gelindiğinde 
yüzde 33,8’e çıkmıştır. 

Tablo 1.8. Çin Demir Çelik Sanayiinde Gelişmeler (2000-2007) (Milyon Ton) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Ham Çelik Üretimi 
Ham Çelik Tüketimi 

127,2 
138,1 

150,9 
170,6 

182,2 
205,7 

222,4 
258,6 

280.5 
296.6 

355,8 
350,2 

421,0 
388,3 

489.3 
434.4 

Nihai Çelik Tüketimi 
Kişi Başı Nihai Çelik Tüketimi (ton/kişi) 

124,3 
98,4 

153,6 
123,5 

186,3 
148,5 

247,0 
185,4 

272,0 
211,4 

326,8 
252,7 

361,3 
273,6 

408.3 
307.3 

Kaynak: IISl, OECD 

Çin’in demir çelik sektöründeki hızlı büyümesi iç talebindeki artış ile 

açıklanıyor olsa da, uzun vadede, dünya demir çelik sanayii ve Türk demir çelik 

sanayii açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Çin gelişme yolundaki bir ülke 

olduğu için altyapı yatırımlarına ağırlık vermektedir. Çin’de gerçekleşen büyük 

sanayi yatırımları da yüksek oranda çelik tüketmektedir. Ayrıca, Çin’de düzenlenen 
2008 olimpiyatlarına yönelik yatırımlar da çelik talebini artırmıştır. Ancak, önemli 

altyapı yatırımlarının tamamlanmasının ardından, Çin’in çelik tüketiminin, diğer 

ülkelerde olduğu gibi, ekonomisinin genel büyümesine paralel bir seyir izlemesi 
beklenmelidir. 

Son yıllarda, Çin demir çelik sanayii, Çin ekonomisinin genel büyüme 
hızından çok daha fazla büyümeye devam etmektedir. 2000-2007 döneminde Çin 
ekonomisinin yıllık ortalama büyüme hızı yaklaşık yüzde 10 olurken14, Çin’in ham 
çelik üretimi yıllık ortalama yüzde 21,2 oranında artmıştır. Aslında, Çin’in çelik 
tüketimindeki ve üretimindeki artış Çin devleti tarafından bile doğru olarak 

öngörülememiş ve bu konuda 2000’li yılların başında yapılan bütün tahminler açık 
ara yanılmıştır. Çin demir çelik sanayiinin 2005 yılında ulaşacağı büyüklük için 
yapılan en yüksek tahmin I1SI tarafından 2000 yılında ortaya konulan 165 milyon ton 
değeridir. Bu konuda yapılan diğer iki tahmin, World Steel Dynamics tarafından 

14 http://www.chinability.com/GDP.htm 
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yapılan 132 milyon ton ve bizzat Çin demir çelik uzmanlan tarafından yapılan 150- 

160 milyon tondur.15 

Son dönemde, Çin’in demir çelik üretim artışı yurt içi tüketim artışından çok 

daha yüksek gerçekleştiği için; uzun yıllardır net ithalatçı bir durumda olan Çin, 
2005 yılında ilk defa az da olsa net ihracatçı bir konuma ulaşmış, 2006 ve 2007 

yıllarında ise dünyanın en büyük çelik ihracatçısı olmuştur. Çin’in dış ticaretindeki 
bu gelişmeler, dünya çelik ticaretinde pazar kaymalarına sebep olmuştur. 

Tablo 1.9. Çin Demir Çelik Ürünleri İhracatı ve İthalatı (2000-2007) (Milyon 
Ton) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
İhracat 11,2 7,3 6,6 8,2 20,1 27,4 52,3 68,5 
ithalat 20,9 25,6 29,3 43,2 33,2 27,3 19,1 17,3 
Kaynak.OECD 

Çin’in son yıllardaki demir çelik ürünleri dış ticaret dengesini göstermesi 
bakımından aşağıdaki şekil dikkat çekicidir. 

Şekil 1.6. Çin'in Net Demir Çelik İhracatı (2000-2007) (Milyon Ton) 

Çin, diğer ülkelerdeki üreticileri çok fazla rahatsız etmemek amacıyla, son 
yıllarda artan demir çelik ihracatını frenlemek için demir çelik ürünleri ihracatına 

15 Mueller, 2006 
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vergi uygulamaya başlamıştır. Ancak, bu vergilerin azaltılması veya kaldırılması 
durumunda Çin’li üreticilerin ellerindeki fazla kapasiteyi kullanmak amacıyla dünya 
pazarlarına yönelmesi kaçınılmaz olacaktır. Böyle bir gelişmenin olması durumunda, 
Çin’in, özellikle düşük katma değerli demir çelik ürünlerinde dünya pazarlarına 
hakim olması beklenmelidir. Bununla birlikte, tekstil ve giyim sektöründe yaşandığı 

gibi, diğer ülkeler, DTÖ üyesi olan Çin’e karşı anti-damping soruşturmaları ve 
korumacı önlemler uygulama konusunda, DTÖ yasaları uyarınca daha sınırlı bir 
hareket alanına sahip olacaktır. 

Bununla beraber, ABD, Çin’in son yıllarda artan çelik ihracatının kendi 

pazarını tehdit etmesi karşısında, Çin tarafından çelik sanayiine verilen 

sübvansiyonları 2007 yılında DTÖ gündemine taşımış, Çin hükümetinin sektöre 
sağladığı yardımlar ve özel uygulamaların DTÖ yasalarına uygunluğunun 
değerlendirilmesi amacıyla bir DTÖ Paneli kurulması için girişimlerde bulunmuştur. 
ABD’deki demir çelik üreticileri tarafından DTÖ Paneline destek olmak üzere 
hazırlanan bir raporda, Çin hükümetinin sektöre sağladığı 52 milyar dolar tutarındaki 
sübvansiyonların, Çin demir çelik sanayiine dünyadaki diğer rakipleri karşısında 

haksız bir rekabet avantajı sağladığı ve Çin demir çelik sanayiinin hızla büyümesine 
ve ihracatını artırmasına yol açtığı ithamı yer almaktadır. DTÖ, ABD ve Meksika’nın 
Çin tarafından sürdürülen pek çok teşvik programının DTÖ kanunlarınca yasak 
olduğunu ileri sürmeleri üzerine, Çin çelik endüstrisine sağlanan devlet yardımlarının 

global ticaret kanunlarını ihlal edip etmediğinin tespit edilmesi amacıyla soruşturma 

açmaya karar vermiştir.16 

1.6. GİRDİ PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER 

Son dönemde, dünya demir çelik üretimindeki yüksek oranlı artışa bağlı olarak, 
demir çelik girdilerine olan talep de artmış ve girdi fiyatlarında büyük yükselmeler 
olmuştur. Özellikle Çin’in 2002 yılından itibaren ham çelik üretimini hızlı bir şekilde 
arttırması ve küresel piyasalardan yüksek miktarlarda hammadde alması, girdi 

piyasalarında arz sıkıntısı yaşanmasına yol açmıştır. Bunun neticesinde, 2000 yılı 
başında yaklaşık 100 dolar olan hurda fiyatları 2008 yılı Temmuz ayı itibarıyla 650 

16 DÇÜD, 2007e 
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dolara, 44,5 dolar/ton olan koklaşabilir taşkömürü (kok kömürü) fiyatları 300 

dolar/ton’a, 28,8 cent/dmtu olan demir cevheri fiyatları 140,6 cent/dmtu’ya çıkmıştır. 
Görüldüğü üzere 2000 yılı başından 2008 yılı ortalarına kadar uluslararası demir 

çelik girdi fiyatlarında 5-6 kata varan artışlar olmuştur. Demir çelik girdi 

fiyatlarındaki artışlar özellikle 2006 yılı başından itibaren daha da keskinleşmiştir. 

Demir çelik girdilerine olan talep artarken, girdi üretim kapasitelerindeki 

gelişmeler, talepteki büyük artışın gerisinde kalmıştır. Demir çelik girdilerinin 
üretimlerini artırmaya yönelik pek çok proje yürütülmesine rağmen bu projeler 

devreye girene kadar uluslararası girdi piyasalarında yaşanan arz sıkıntısının ve 
yüksek fiyatların devam edeceği beklenmektedir.17 Aynı zamanda, girdi üreticisi 
Rusya, Ukrayna ve Hindistan gibi bazı ülkeler, girdi piyasalarında rekabeti bozucu 
ihracat vergileri ve lisans uygulamaları gibi ihracat kısıtlamalarına devam 
etmektedir. 

Diğer taraftan, demir çelik girdilerini üreten ülkelerde liman ve taşıma 
kapasitelerinin yeterli olmaması dünya girdi ticaretini olumsuz etkilemeye devam 

etmektedir. Limanlardaki yoğunluk, navlun fiyatlarının yükselmesine yol açmakta ve 

ithal girdi maliyetlerini artırmaktadır. Ayrıca, dünya kuru yük taşıma kapasitesindeki 

kısıtlar da girdi piyasaları üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu faktörlerin etkisiyle, 

demir çelik girdi fiyatlarının önümüzdeki yıllarda yüksek seviyesini koruyacağı 

tahmin edilmektedir. 18 

1.6.1. DUnya Hurda Piyasası 

Demir çelik hurdası, demir çelik ve döküm sanayileri için çok önemli bir 

hammaddedir. Hurda, kullanılmayan, eskimiş araçlar, beyaz eşya, makina imalat ve 

eski binalar gibi kaynaklardan ortaya çıkmaktadır. Gelişmiş ülkeler bu kaynaklara 
daha fazla sahip olduklarından, dünyanın en büyük hurda üreticileri ve ihracatçıları 
da yine gelişmiş ülkeler olmaktadır.19 

Dünyada ark ocaklı tesisler daha çok uzun ürün üretiminde yoğunlaştığı için 
ark ocaklı tesislerin temel girdisi olan hurdanın talebi uzun ürün üretimine bağlı 

17 OECD, 2007a 
18 OECD, 2007a 
19 Fenton, 2005 
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olarak şekillenmektedir. Uzun ürün talebi ise inşaat ve altyapı gibi bazı sektörlerdeki 
gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Dünya hurda piyasası demir çelik 
sektöründeki gelişmelerin yanında, hurda ihracatını kısıtlamaya yönelik önlemler 
başta olmak üzere pek çok başka faktörden de etkilenmektedir. 

Dünyada hurda ticareti İkinci Dünya Savaşı sonrasında, yeniden oluşan Japon 
demir çelik sanayiine girdi sağlamak üzere ABD’den Japonya’ya hurda taşıyan 
gemiler ile başlamıştır. Güney Kore ve Pasifik Bölgesindeki diğer ülkelerdeki çelik 

sanayiileri de ABD hurdasına bağlı elektrik ark ocaklı tesisler ile kurulmuşlardır. AB 

uzun süre uluslararası hurda ticaretinin dışında kalmış, daha sonra Hollanda, 
Almanya, Belçika ve İngiltere’de büyük liman kapasitelerinin kurulması ile birlikte 
AB de dünya hurda pazarlarına girmiştir. 

Dünya hurda ticaretinin bölgesel dağılımına bakıldığında, Kuzey 
Amerika’nın hurda açısından eskiden beri net ihracatçı bir yapıya sahip olmasına 
rağmen, hurda pazarlarındaki ağırlığının gittikçe azaldığı görülmektedir. AB ise, 
İtalya ve İspanya gibi EAO teknolojisi ile üretim yapan tesislerin üretimdeki payının 
yüksek olduğu ülkeler nedeniyle hurda pazarında genel olarak net ithalatçı bir 
durumda bulunmaktadır. AB ülkeleri kendi içlerinde de önemli miktarlarda hurda 
ticareti yapmaktadır. 

Asya Bölgesi hurda ticaretinde en büyük net ithalatçı konumundadır. 
Japonya, çelik sektöründeki dalgalanmalara bağlı olarak bazen net hurda ihracatçısı, 
bazen de net hurda ithalatçısı olmuştur. Asya bölgesinde ülkeler, Japon hurdasını, 
taşıma maliyetinin göreceli olarak düşük olması nedeniyle yoğun biçimde talep 
etmektedir. Bir yandan da, Japonya’daki entegre tesislerde hurda tüketimi 

artmaktadır. Bunun nedeni, hurdadan çelik üretiminin demir cevherinden çelik 
üretimine kıyasla daha az CCb emisyonuna yol açmasıdır. 

Çin dünyanın en büyük hurda ithalatçılarından biri olma özelliğini 
korumaktadır. Çin demir çelik sanayiinde son yıllarda önemli kapasite artışları 
gözlenmekte ve büyük modernizasyon yatırımları yapılmaktadır. Çin’deki bazı eski 
yüksek fırınlar modem ark ocaklı fırınlar ile değiştirilmektedir. Çin hurda ithalatının 
büyük bölümünü ABD’den gerçekleştirmektedir. 
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BDT ülkeleri dünya hurda pazarında net ihracatçı bir yapıya sahiptir. 
1990’lardan sonra Rusya ve Ukrayna Türkiye’ye ve Asya Pazarlarına önemli 

miktarlarda hurda ihracatı yapmaya başlamıştır. Ancak Rusya tarafından, 1999 
yılından itibaren, yerli çelik endüstrisinin baskısı ile, yurt içindeki üreticilerin 

gelecekte ihtiyaç duyabilecekleri önemli hurda kaynaklarının kaybedilmemesi için 

hurda ihracatına yüzde 15 oranında vergi konulmuştur. Bölgedeki Ukrayna ve 

Romanya gibi diğer ülkeler de hurda ihracatını kısıtlamaya yönelik bazı önlemler 

almıştır. Romanya uyguladığı tedbirleri 2002 yılının Ocak ayında kaldırmıştır.20 
Ukrayna ise hurda ihracatına uyguladığı ton başına 30 Avro (Euro) vergiyi DTÖ 
üyeliği ile birlikte 6 yıl içerisinde ton başına 10 Avro’ya düşürecektir.21 

Rusya ve Ukrayna’nın yurt içi hurda talepleri, çelik üretimlerindeki artışa 
bağlı olarak artmaya devam etmektedir. Rusya ve Ukrayna, hızla eski OHF tesislerini 

modernize ederek, yerlerine EAO teknolojisine dayalı yeni tesisler kurmaya 
başlamışlardır. Rusya ve Ukrayna’da 2010 yılına kadar 30 milyon ton civarında ilave 

EAO kapasitesinin açılması beklenmektedir. Bu kapasite artışları, Rusya ve 
Ukrayna’nın hurda tüketimlerinin önümüzdeki dönemde daha da artmasına yol 

açacak ve hurda ihracatlarını kısabilecektir. Rusya’nın hurda tüketimindeki artışın 
önümüzdeki 3-4 yıllık dönemde mevcut hızını sürdürmesi durumunda, bütün hurda 
ihracatının kesilerek iç piyasaya yönlendirilmesi halinde dahi, Rusya piyasasında 
hurda arz açığının ortaya çıkması söz konusu olabilecektir.22 Tüm bu gelişmeler, 
geleneksel olarak Karadeniz hurda pazanndan hurda ithal eden Türkiye gibi ülkelerin 

ABD ve AB pazarına yönelmesine neden olacak ve bu pazarlardaki hurda fiyatlarının 
artmasına yol açabilecektir. 

2000-2007 döneminde dünyanın en fazla hurda ihraç eden ülkeleri 

sıralamasında ABD, Rusya ve Almanya başı çekmektedir (Bakınız Şekil 1.7). Bu 
ülkelerin yanında, Japonya ve Fransa da önemli hurda ihracatçıları arasındadır. 

20 OECD, 2007a 
21 Metal Bulletin, 2008 
22 Yayan, 2006b 



Şekil 1.7. En Büyük Hurda İhracatçıları (2000-2007) (Milyon Ton) 

2000-2007 döneminde dünyanın en fazla hurda ithal eden ülkeleri 

sıralamasında ise Türkiye, Çin ve Güney Kore başı çekmektedir (Bakınız Şekil 1.8). 
Bu ülkelerin yanında, Avrupa Birliği ülkelerinden İspanya ve Almanya önemli hurda 
ithalatçıları arasında yer almaktadır. Türkiye, son yıllarda, dünyanın en büyük hurda 

ithalatçısı olarak en yakın rakibinin iki katından fazla hurda ithal etmektedir. 

Şekil 1.8. En Büyük Hurda İthalatçıları (2000-2007) (Milyon Ton) 

Kaynak: IISI, DÇÜD 
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Dünya hurda piyasasında ağırlığı olan ülkelerin 2007 yılındaki hurda arz- 

talep dengeleri Tablo l.lO’da özetlenmiştir. Bu tablodan da görüleceği üzere, 
Türkiye, dünyanın en büyük hurda ithalatçısı olmasının yanında -Belçika- 

Lüksemburg’u saymazsak- ithalatının iç tüketimine oranı açısından, yüzde 80 ile 
hurda konusunda dışa en bağımlı ülkedir. Türkiye 2007 yılında dünyadaki toplam 

hurda ithalatının yüzde 18,8’ini tek başına gerçekleştirmiştir. 

Tablo 1.10. Dünya Hurda Ticaretinde Önemli Ülkeler (2007) (Milyon Ton) 
Ülke ve Ülke Gruplan Tüketim - İthalat + İhracat Üretim (T) 
Belçika-Lüksemburg 7,4 8,1 3,3 2,6 
Fransa 10,2 3,2 5,9 12,9 
Almanya 21,7 5,9 7,8 23,6 
İtalya 24,4 5,2 0,2 19,4 
Ispanya 16,3 6,3 0,2 10,2 
Ingiltere 5,1 0,2 6,0 10,9 
AB (27) 115,6 37,7 39,9 117,8 
Türkiye (*) 21,4 17,1 0,0 4,2 
Diğer Avrupa 25,3 18,4 2,0 8,9 
BDT 50,0 2,5 İ0,8 58,2 
Kanada S,2 ı,4 4,1 10,8 
Meksika 12,3 1,6 0,8 11,5 
ABD 60,9 3,7 16,6 73,8 
NAFTA 81,3 6,7 21,5 96,1 
Brezilya 9,6 0,0 o,ö 9,6 
Merkezi ve Güney Amerika 14,3 0,3 0,5 14,4 
Çin 75,0 2,4 Ö,Ö 71,6 
Japonya 51,0 0,4 6,4 57,1 
Güney Kore 26,9 6,9 0,2 20,2 
Tayvan 11,3 5,4 0,2 6,1 
Asya 189,2 25,2 8,9 172,8 
Avusturalya 3,2 0,0 1,7 4,9 
Dünya Toplamı 481,9 91,0 86,0 476,9 
(*) Türkiye için ithalat değeri IISI istatistiklerinde verilen 15,1 mt yerine DÇÜD verileri esas alınarak 17,1 mt olarak kullanılmıştır. 
Kaynak: IISI 
T: Tahmini 

Hurda Piyasasında Fiyat Dinamikleri 

Dünya hurda fiyatları çok değişken bir yapıya sahiptir. Hurda talebindeki 

artış, kısa vadede hurda arzı sabit olduğu için, fiyatlarda büyük artışlara yol 

açmaktadır. Orta ve uzun vadede ise hurda toplama oranları ve hurda arzı daha esnek 

olmaktadır. 

Uluslararası hurda fiyatları, demir çelik ürün fiyatlarındaki dalgalanmalardan, 
demir cevheri başta olmak üzere diğer demir çelik girdi piyasalarındaki 
gelişmelerden ve navlun fiyatlarındaki değişmelerden etkilenmektedir. 
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Uluslararası hurda fiyatları, son yıllarda, demir çelik üretimi ve hurda 
talebindeki artışa bağlı olarak artan bir trend takip etmiş ve rekor seviyelere 
ulaşmıştır. 

Şekil 1.9. Uluslararası Hurda Fiyatında Gelişmeler (2000-2008) 

Rotterdam Kıyılmış Hurda Fiyatı ($/ton) 

Kaynak: DÇÜD 

Hurda üreticileri, demir çelik ürün fiyatlarının yükseldiği, dolayısıyla demir 
çelik firmalarının karlılığının arttığı dönemlerde, bu kardan pay alabilmek için 

fiyatlarını artırıcı yönde baskı oluşturmaktadır. Talepteki gelişmelere bağlı olarak 
demir çelik ürün fiyatlarının düştüğü dönemlerde ise, demir çelik üreticileri azalan 
kar marjlarım koruyabilmek için hurda üreticileri ile daha sıkı pazarlık yapmak 
durumunda kalmaktadır. 

Diğer taraftan, ağırlıklı olarak demir cevherinden üretim yapan entegre 

tesislerin üretim süreçlerinde yüzde 25’e varan oranlarda hurda kullanılabilmektedir. 
Dünya cevher fiyatlarının artması, entegre tesislerin üretimde kullandıkları hurda 

oranlarını artırmaları sonucunu doğurmakta, bu da hurda piyasalarında ilave talep 

oluşturarak hurda fiyatlarının artmasına yol açmaktadır. Böylece, demir cevheri 

fiyatlarındaki artışlar, hurda piyasasını dolaylı yoldan etkilemektedir. Dünya demir 
cevheri dış ticaretinin neredeyse yüzde 70’inin sadece 3 üretici kuruluş tarafından 
kontrol edildiği dikkate alındığında, hurda endüstrisinin cevher endüstrisini 
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etkilemesi hiç kolay görünmemektedir. Buna karşılık, hurda endüstrisi, parçalı yapısı 
nedeniyle, cevher endüstrisinin etkilerine açık durumda bulunmaktadır.2 ’ 

Bunlara ilaveten, navlun fiyatlarının yüksek seyretmesi hurdaya çıkarılan 

gemilerin sayısında bir azalmaya yol açarak hurda arzını kısmakta ve hurda 
fiyatlarını artırıcı etki yapmaktadır. 

Önümüzdeki dönemde, elektrik ark ocaklı tesislerin dünya çelik üretimindeki 
ağırlığının artması beklenmektedir. Buna paralel olarak, dünya hurda talebinin ve 
fiyatlarının daha da artması söz konusu olabilecektir. Ark ocaklı tesisler üretim 

süreçlerinde hurda dışında DRI ve HBI gibi başka girdiler de kullanmakla beraber, 
bu girdilerin kısa vadede hurdanın yerini alabilmesi pek mümkün görülmemektedir.24 
Ayrıca, hurdaya alternatif hammaddelerin fiyatlarının da artan demir cevheri ve 
kömür fiyatlarına paralel olarak yükseliş eğilimi göstermesi söz konusudur.25 

Uzun vadede ise, hurda piyasasındaki gelişmeler, Çin ve Hindistan gibi 

kapasitelerini çok fazla artıran ülkelerdeki üretim yapısının nasıl şekilleneceğine 
bağlıdır. Çin hükümeti, entegre tesislerin getirdiği çevre sorunları ve ülkedeki 

elektrik arzının artması gibi nedenlerle EAO teknolojisine yönelebilir. Diğer taraftan, 
Çin’in artan çelik tüketimi uzun vadede büyük bir hurda arzını da beraberinde 
getirecektir. Çin hükümeti, yurt içinde artacak hurda arzını değerlendirmek için 
bundan sonraki yatırımlarında ark ocaklı tesislere ağırlık verebilir. Çin gibi, 

Hindistan’da da ark ocaklı tesislerin kapasitelerinin artması beklenmektedir. Ancak, 

kendi demir cevheri rezervlerine sahip Hindistan demir çelik sanayiinde hurdanın 
yerine ağırlıklı olarak DRI kullanılmaya devam edilmesi beklenmektedir. 

1.6.2. Dünya Demir Cevheri Piyasası 

2002 yılında 985,6 milyon ton olan dünya toplam demir cevheri üretimi son 5 

yılda yüzde 70 oranında artarak 2007 yılında 1632,5 milyon tona ulaşmıştır. Dünya 

demir cevheri üretiminde Brezilya, Çin ve Avustralya’nın ağırlığı bulunmaktadır. Bu 
üç ülke dünya demir cevheri üretiminin yaklaşık yüzde 60’ını karşılamaktadır. 
Dünya demir cevheri ihracatında, Brezilya ve Avustralya’nın yanında Hindistan’ın 

23 Yayan, 2006b 
24 World Commodity Survey 2003-2004 
25 DÇÜD, 2008b 
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önemli bir ağırlığı vardır. Dünya demir cevheri ithalatında ise Çin ile beraber 
Japonya ve Almanya’nın önemli bir payı vardır. Çin yüksek demir cevheri üretimine 
rağmen aynı zamanda büyük miktarda demir cevheri ithalatı yapmaktadır. Dünya 
demir cevheri piyasasındaki arz-talep dengesi aşağıdaki tabloda özetlenmiştir: 

Tablo 1.11. Dünya Demir Cevheri Arz-Talep Dengesi (2002-2007) (Milyon Ton) 

Üretim 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007 (%) Pay 
Brezilya 225,1 245,6 270,5 292,4 318,6 336,5 20,6 
Çin 108,8 122,7 145,7 200,3 276,4 332,3 20,4 
Avustralya 187,2 212,0 234,7 257,5 275,1 299,1 18,3 
Diğerleri 464,8 494,2 533,5 570,2 612,5 664,6 40,7 

Dünya Toplamı 985,9 1074,5 1184,4 1320,4 1482,6 1632,5 100,0 

ithalat 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007 (%) Pay 
Çin 111,5 148,2 208,1 275,2 326,0 383,1 46,0 
Japonya 129,1 132,1 134,9 132,3 134,4 138,9 16,7 

Almanya 44,3 38,9 46,4 42,0 44,9 46,2 5,5 
Diğerleri 242,8 261,5 267,1 272,2 266,4 265,0 31,8 
Dünya Toplamı 527,7 580,7 656,5 721,7 771,7 833,2 100,0 

ihracat 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007 (%) Pav 
Avustralya 174,2 196,8 221,2 239,0 248,4 266,8 32,4 
Brezilya 170,0 184,4 200,9 223,4 246,6 269,4 32,8 
Hindistan 54,9 57,3 62,7 80,9 86,8 93,7 11,4 
Diğerleri 144,5 155,6 159,1 172,4 177,3 192,5 23,4 
Dünya Toplamı 543,6 594,1 643,9 715,7 759,1 822,4 100,0 

Tüketim 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007 (%) Pav 
Çin 220,3 270,9 353,8 475,5 602,4 715,4 43,5 
Japonya 129,1 132,1 134,9 132,3 134,4 138,9 8,5 
Hindistan 31,8 42,3 58,9 65,9 79,0 114,3 7,0 

Diğerleri 589,0 615,8 649,4 652,7 679,4 674,7 41,1 
Dünya Toplamı 970,2 1061,1 1197,0 1326,4 1495,2 1643,3 100,0 

Kaynak: OECD 

Dünya demir cevheri dış ticareti, son yıllarda, ham çelik üretimindeki artışa 
paralel olarak sürekli artış göstermektedir (Bakınız Şekil 1.10). 
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Şekil 1.10. Dünya Demir Cevheri İthalatı ve Ham Çelik Üretimi (2002-2007) 
(Milyon Ton) 
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Kaynak: OECD 

Çin büyük demir cevheri rezervlerine sahip olmasına rağmen, Çin’deki demir 

madenlerinin düşük tenöre sahip olması nedeniyle üretim maliyeti yüksektir. Buna 

rağmen, uluslararası cevher ve navlun fiyatlarındaki artışlar Çin’in yurt içi cevher 
üretimini ithal cevhere kıyasla daha avantajlı duruma getirebilmektedir. Çin, yurt içi 

demir cevheri üretimindeki artışa rağmen, halen toplam demir cevheri ihtiyacının 
yarısından fazlasını ithalatla karşılamaktadır. Çin’in 2002 yılında 111,5 milyon ton 

olan demir cevheri ithalatı, 2007 yılında 383,1 milyon tona çıkmış, dünya toplam 

demir cevheri ithalatındaki payı ise 2002 yılındaki yüzde 21,2 oranından, 2007 

yılında yüzde 46’ya yükselmiştir. 

Şekil 1.11. Çin Demir Cevheri Üretimi ve İthalatı (2002-2007) (Milyon Ton) 
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Dünya demir cevheri talebinin hızlı bir biçimde artmasına bağlı olarak 
uluslararası cevher fiyatları rekor seviyelere ulaşmış bulunmaktadır. Cevher fiyatları 
2003 yılından bu yana artmaya devam etmektedir. Fiyatlardaki artış 2003 yılında 
yüzde 9, 2004 yılında yüzde 18,6, 2005 yıllında yüzde 71,5, 2006 yılında yüzde 19, 
2007 yılında yüzde 65,9 olmuştur.26 

Şekil 1.12. Uluslararası Demir Cevheri Fiyatında Gelişmeler 
(Cents/dmtu)(2000-2008) 

Kaynak: http://www.steelonthenet.com/commodity_prices.html 

Dünya demir cevheri fiyatlarındaki bu yükselme, demir cevheri üreticilerinin 
kapasite artışına yönelik yürüttükleri projelere rağmen, küresel demir cevheri 
üretiminin özellikle Çin kaynaklı talep artışını karşılamak konusunda yetersiz 
kalmasından kaynaklanmaktadır. Bu fiyat artışlarında, ayrıca, cevher üretimindeki 
oligopol yapının da etkisi vardır. 

2007 yılında dünyanın en büyük demir cevheri üreticisi firmalar ve bunların 
üretim kapasiteleri Tablo 1.12’de verilmiştir: 

26 OECD, 2008b 
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Tablo 1.12. Dünyanın En Büyük Cevher Üreticileri (2007) 

Firma Merkez Kapasite (mt/yıl) 
CVRD Group Brezilya 323,8 
Rio Tinto Group İngiltere 209,3 
BHP Billiton Group Avustralya 151,6 
Arcelor-Mittal İngiltere 74,6 

Privat Intertrading Ukrayna 46 

Metalloinvest Rusya 44,1 
Metinvest Holding Ukrayna 38,6 
Anshaıı Iron & Steel Çin 37 

Evrazholding Rusya 36,5 
Cleveland Cliffs ABD 34,8 
LKAB İsveç 32 

CVG Group Venzüella 30,7 
Anglo American Güney Afrika 30,6 
Imidro Group İran 29,4 
CSN Group Brezilya 27,6 
Shougang Beijing Group Çin 25,5 
NMDC Group Hindistan 24,6 
US Steel ABD 20,7 
ENRC Kazakistan 19,4 
Severstal Rusya 17,3 
Diğerleri 361,4 
Dünya Toplamı 1615,5 
Kaynak: http.V/www.steelonthenet. com/plant. html 

Özellikle Brezilya ve Avustralya'da faaliyet gösteren üç şirket (Brezilyalı 
CVRD27, AvustralyalI BHP Billiton ve ağırlıklı olarak Avustralya’da üretim yapan 
İngiltere merkezli şirket Rio Tinto) dünya demir cevheri piyasasına hakimdir. 
Yüksek kalite ve düşük maliyet ile demir cevheri üreten bu firmalar dünya demir 

cevheri üretimi ve ticaretine ağırlıklarını koymuştur. Bu 3 firma, demir cevheri 
dışında diğer madencilik, metal işleme ve enerji gibi alanlarda da faaliyet gösteren 
büyük holdinglerdir. Bu 3 şirketin dünya deniz aşırı cevher ticaretindeki payları 
T ablo 1.13. ’te verilmektedir. 

27 CVRD 2007 yılı sonunda adını VALE olarak değiştirmiştir. 
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Tablo 1.13. En Büyük Üç Şirketin Dünya Deniz Aşırı Demir Cevheri 
Ticaretindeki Payları (2006-2007) (%) 
Firma 2006 2007 

VALE (CVRD) 39,6 42 

Rio Tinto 24,4 24 

BHP Billiton 14,2 14 

Toplam Denizaşırı Ticaret (milyon ton) 685 735 

Kaynak:Steel Business Briefing, 2008 

UNCTAD verilerine göre, 2010 yılma kadar dünya demir cevheri üretim 
kapasitesinin 418 milyon ton artması beklenmektedir. Avustralya’da mevcut 

üreticilerin kapasite genişletme projeleri yanında, piyasaya yeni girecek oyuncularla 

birlikte, 2010 yılına kadar toplam üretim kapasitesinin 200 milyon ton artış 
gösterebileceği tahmin edilmektedir. UNCTAD, 2007 yılında 330 milyon ton 

seviyesinde bulunan Brezilya’nın demir cevheri üretim kapasitesinin de 2012 yılında 
700 milyon ton seviyesine yükselebileceğini öngörmektedir.21i 

Önümüzdeki yıllarda Çin başta olmak üzere demir cevheri konusunda kendi 

kendine yeterli olmayan ülkelerin ithal demir cevheri talebinin artmaya devam 
edeceği beklenmektedir. Demir cevheri üreten firmaların kapasite artışına yönelik 
yatırımları devam etmesine rağmen, kapasite artışlarının demir cevheri talebindeki 

artışı karşılama konusunda kısa vadede yetersiz kalacağı ve fiyatların yüksek 
seviyesini koruyacağı değerlendirilmektedir.29 

Demir Cevheri Piyasalarında Bütünleşme Girişimleri 

Son yıllarda dünya demir çelik sektöründe hız kazanan birleşme ve satın 
almaların, demir çelik girdi üreticileri arasındaki birleşme ve satın almaları da 
tetiklediği görülmektedir. Demir cevheri piyasasındaki bütünleşme çabaları, 2007 
yılı Kasım ayında, dünyanın en büyük üçüncü demir cevheri üreticisi BHP 

Billiton’un en büyük ikinci demir cevheri üreticisi Rio Tinto’ya satın alma teklifi 
götürmesiyle iyice belirginleşmiştir. BHP Billiton, 2007 yılı Kasım ayında sunduğu 
127 milyar dolarlık satın alma teklifini 2008 yılı Şubat ayında 147 milyar dolara, 
2008 yılı Haziran ayında ise 170 milyar dolara çıkarmıştır. Rio Tinto yönetimi, bu 

28 DÇÜD, 2008b 
29 OECD, 2007a 
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tekliflerin şirketin gerçek değerini yansıtmadığını belirterek, yapılan teklifleri henüz 
kabul etmemiştir. Bu satın almanın gerçekleşmesi durumunda, BHP-Rio birleşmesi 

350 milyar dolar piyasa değerine sahip olacak bir madencilik devi doğuracaktır. 

Böylece, BHP-Rio Tinto dünyada piyasa değeri en fazla olan ilk 5 şirketten biri 
olacaktır. Bu birleşme, demir cevheri dışında, bakır, nikel, alüminyum ve uranyum 

alanında da dünya çapında dev bir üretici ortaya çıkaracaktır. 

Fortune tarafından yapılan 2008 yılı dünyanın en büyük 500 firması 

sıralamasında, 2007 yılı ciroları itibarıyla, BHP Billiton 39,5 milyar dolar ile 183. 
sırada, CVRD 32,2 milyar dolar ile 235. sırada, Rio Tinto Group ise 29,7 milyar 

dolar ile 263. sırada yer almıştır. Bu gruplar dünya demir cevheri dış ticaretinin 
önemli bir kısmını karşılamalarının yanında, sahip oldukları şirket büyüklükleri ile 

de demir çelik sanayii üzerinde önemli bir rekabet baskısı oluşturmaktadır. Buna 
karşılık, dünyanın en büyük metal sektörü firmaları arasında yapılan sıralamada, 

ArcelorMittal 105,2 milyar dolar ile 39. sırada, ThyssenKrupp 68,8 milyar dolar ile 
89. sırada, Nippon Steel ise 42,3 milyar dolar ile 165. sırada, yer almıştır. En büyük 

demir çelik üreticilerinin ciro değerleri demir cevheri üreten şirketlerden daha büyük 
olmasına karşın, demir cevheri üreten şirketlerin karlılığı demir çelik üreticisi 
şirketlere göre daha fazladır. 

Tablo 1.14. En Büyük Demir Çelik ve Demir Cevheri Üreticilerinin Karlılığı 
(2007) 

Fortune 500 Sırası Ciro (Milyar $) Kar (Milyar $) Karlılık (%) 
ArcelorMittal 39 105,216 10,368 9,9 

ThyssenKrupp 89 68,7994 2,796 4,1 
Nippon Steel 165 42,2672 3,1084 7.4 

Fortune 500 Sırası Ciro (Milyar $) Kar (Milyar $) Karlılık (%) 
BHP Billiton 183 39,498 13,416 34,0 
CVRD 235 32,242 11,825 36,7 
Rio Tinto Group 263 29,7 7,312 24,6 
Kaynak: 2008 Yılı Fortune 500, http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2008 
Not: Fortune 500 sıralamasında, demir çelik üreticileri "metal" sektörü altında, demir cevheri üreticileri "maden ve 
petrol" sektörü altında sıralanmıştır. Verilen ciro ve kar değerleri söz konusu şirketlerin demir çelik ve demir cevheri 
dışındaki iktisadi faaliyetlerini de kapsamaktadır. 

Üç büyük firmanın dünya demir cevheri dış ticaretinin yüzde 70’ini 
karşıladığı bir ortamda uluslararası demir cevheri piyasasında daha fazla bütünleşme 
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çabalan cevher açısından ithalata bağımlı olan bazı Avrupa ve Asya ülkelerindeki 
demir çelik firmalarında büyük endişe yaratmıştır. BHP-Rio birleşmesi özellikle 
Çin’in denizaşırı demir cevheri ithalatının yaklaşık yüzde 40’ını sağlayacak bir 
büyüklüğe ulaşacaktır. Bu nedenle, Çin’li Chinalco madencilik firması, ABD’li 
Alcoa firmasıyla birlikte 2008 yılı başlarında Rio Tinto’nun yüzde 12’lik hissesini 
Londra borsasından 14 milyar dolara satın almıştır. Bu hisse alımı, muhtemel bir 
BHP-Rio birleşmesini engelleyecek bir adım olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, 
BHP-Rio birleşmesinin önümüzdeki dönemde uluslararası demir cevheri fiyatlarının 
demir çelik üreticileri aleyhine şekillenmesine yol açacağı kaygısıyla, demir çelik 

üreticileri kendi ülkelerindeki rekabet otoriteleri nezdinde bu bütünleşme girişiminin 

engellenmesine yönelik girişimlerde bulunmaktadır. BHP Billiton, satın alma teklifi 
ile ilgili ABD Adalet Bakanlığından izin almıştır. Ancak, bu konuda AB ve 

Avustralya rekabet otoritelerinin vereceği karar belirleyici olacaktır. 

1.6.3. Dünya Kok Kömürü ve Kok Piyasası 

Dünya kok kömürü sektöründe en büyük üretici ülkeler Çin, Avustralya ve 
Rusya’dır. Bu üç ülke 2006 yılındaki dünya kok kömürü üretiminin yüzde 72’sini 
gerçekleştirmiştir. Dünya kok kömürü ihracatında Avustralya, ABD ve Rusya başı 
çekmektedir. Avustralya, dünya kok kömürü ihracatının yarısından fazlasını tek 
başına gerçekleştirmektedir. Dünya kok kömürü ithalatında ise, kok kömürü 

rezervlerinden yoksun olan Japonya, Kore ve Hindistan’ın ağırlığı vardır.30 Dünya 
kok kömürü sektöründeki arz-talep dengesi Tablo 1.15 ’te özetlenmiştir. 

30 OECD, 2007a 
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Tablo 1.15. Dünya Kok kömürü Arz-Talep Dengesi (2002-2006) (Milyon Ton) 

Üretim 2002 2003 2004 2005 2006 2006 (%) Pav 
Çin 149,0 166,0 225,7 280,6 322,6 45,0 
Avustralya 108,6 113,0 117,8 129,3 131,9 18,4 

Rusya 52,3 56,6 61,1 55,5 63,8 8,9 

Diğerleri 181,0 188,0 195,8 193,6 198,5 27,7 

Dünya Toplamı 490,9 523,6 600,4 659,0 716,8 100,0 

ithalat 2002 2003 2004 2005 2006 2006 (%) Pay 
Japonya 58,4 57,7 60,8 56,6 72,9 33,7 
Kore 20,0 20,3 21,8 20,6 20,1 9,3 
Hindistan 12,9 13,0 16,9 16,9 18,6 8,6 

Diğerleri 92,2 94,9 109,3 106,8 105,0 48,5 

Dünya Toplamı 183,5 185,9 208,8 200,9 216,6 100,0 

İhracat 2002 2003 2004 2005 2006 2006 (%) Pay 
Avustralya 105,8 107,8 111,7 124,9 120,5 54,2 
ABD 19,5 20,0 24,3 26,0 24,9 11,2 
Rusya 9,2 9,5 11,9 10,0 10,4 4,7 
Diğerleri 54,3 61,7 55,1 61,0 66,4 29,9 
Dünya Toplamı 188,8 199,0 203,0 221,9 222,2 100,0 

Tüketim 2002 2003 2004 2005 2006 2006 (%) Pay 
Çin 136,0 155,3 226,8 282,6 326,9 46,0 

Japonya 58,4 57,7 60,8 56,6 72,9 10,3 
Rusya 43,1 47,1 49,2 46,4 53,4 7,5 

Diğerleri 248,1 250,3 269,4 252,4 257,9 36,3 
Dünya Toplamı 485,6 510,4 606,2 638,0 711,1 100,0 

Kaynak: OECD 

Demir cevheri ve hurdada olduğu gibi, demir çelik sanayiinin bir diğer 

önemli girdisi olan kok kömürü fiyatlarında da son dönemde büyük artışlar olmuştur. 

1990’lardan sonra 50 dolar/ton seviyesinde seyreden kok kömürü fiyatları, 2005 

yılında Japon demir çelik üreticileri ile AvustralyalI kok kömürü üreticileri arasında 

yapılan kontrat ile 125 dolar/ton’a çıkmıştır. Kok kömürü fiyatlarındaki bu artış, 

hurda ve demir cevherinde olduğu gibi, demir çelik üretimindeki yüksek artıştan 
kaynaklanmaktadır. Kok kömürü fiyatları 2006 yılında 115 dolara, 2007 yılında ise 
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98 dolara inmiştir.31 2006 ve 2007 yıllarındaki fiyat düşüşünün nedenleri Çin’in ithal 
kok kömürü yerine kendi düşük kaliteli kok kömürü rezervlerine başvurması ve 
Japonya’daki demir çelik üreticilerinin yükselen fiyatları göz önüne alarak kendi kok 
kömürü stoklarını kullanmasıdır. 3~ 

2008 yılında kok ve kok kömürü piyasalarında ciddi bir sıkışıklık 
yaşanmıştır. Özellikle Avustralya’daki sel felaketi, uluslararası piyasaya kok kömürü 
arzında büyük sıkıntıların yaşanmasına neden olmuş, bunun neticesinde en son 
yapılan 2008-2009 dönemi kontrat fiyatları, 98 dolar/ton seviyesinden, 300 dolar/ton 
seviyesine yükselmiştir.33 

Şekil 1.13. Uluslararası Kok Kömürü Fiyatında Gelişmeler ($/ton) (2000-2008) 

CMCMCMCMCNCNJCMCVİCMCN 

Kaynak: http://www.steelonthenet.com/commodity_prices.html 

Diğer taraftan, kok kömüründen elde edilen ve demir çelik sanayiinin bir 
diğer girdisi olan kok piyasasında da Çin’in ağırlığı bulunmaktadır. Çin dünyanın en 
büyük kok üreticisi ve tüketicisi konumundadır. 

31 OECD, 2008b 
32 OECD, 2007a 
33 DÇÜD, 2008b 
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Tablo 1.16. Çin ve OECD Ülkelerinin Kok Arz-Talep Dengesi (2002-2006) 
(Milyon Ton) 

Üretim 2002 2003 2004 2005 2006 2006 (%) Pay 
Çin 142,9 177,8 209,0 239,0 280,5 67,6 
Japonya 42,1 42,4 42,1 42,9 49,5 11,9 
ABD 15,2 15,6 15,3 15,2 14,9 3,6 

Diğer OECD 67,0 69,4 71,4 68,2 70,0 16,9 

OECD + Çin 267,2 305,2 337,8 365,3 414,9 100,0 

ithalat 2002 2003 2004 2005 2006 2006 (%) Pay 
Almanya 6,1 5,2 4,4 3,8 3,6 20,0 
ABD 2,9 2,5 6,2 3,2 3,7 20,6 

Japonya 2,3 2,4 3,0 2,5 1,4 7,8 

Diğer OECD 8,5 10,2 10,4 9,0 9,3 51,7 
OECD + Çin 19,8 20,3 24,0 18,5 18,0 100,0 

ihracat 2002 2003 2004 2005 2006 2006 (%) Pay 
Çin 13,6 14,8 15,1 12,9 14,6 50,9 
Polonya 4,2 5,3 5,3 4,6 6,2 21,6 
Japonya 3,2 2,6 2,0 1,7 2,0 7,0 

Diğer OECD 4,6 4,3 5,5 4,9 5,9 20,6 

OECD + Çin 25,6 27,0 27,9 24,1 28,7 100,0 

Tüketim 2002 2003 2004 2005 2006 2006 (%) Pay 
Çin 129,3 163,0 193,9 226,2 266,0 65,8 

Japonya 41,1 42,2 43,0 43,7 48,9 12,1 
ABD 17,4 17,4 20,4 16,8 17,1 4,2 

Diğer OECD 79,6 79,3 80,4 68,2 72,2 17,9 
OECD + Çin 267,4 301,9 337,7 354,9 404,2 100,0 

Kaynak: OECD 

Çin, mevcut durum itibarıyla, kok kömüründe kendi kendine yetebilen bir 
durumdadır. Çin, dünyanın en büyük kok kömürü üreticisi olmasına rağmen, 

üretiminin neredeyse tamamını iç piyasada tüketmektedir. Çin Hükümeti’nin, küçük 

ölçekli kok kömürü madenlerini kapatarak, bundan sonra yalnızca büyük ölçekli 

madenlerin faaliyete geçmesine izin vermeyi öngören yeni politikası doğrultusunda, 
Çin’in kok kömürü üretim kapasitesinin küçük ölçekli madencilere ait bulunan 1/3 
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oranındaki bölümünün kapatılması gündeme gelmiştir.34 Çin’deki bütünleşme 
çabalarının başarıya ulaşması durumunda kurulacak orta-büyük ölçekteki yüksek 

fırınların yüksek kaliteli kok ihtiyacının tamamının yurt içindeki düşük kaliteli kok 
kömürü ile karşılanması zor olacaktır. Bu nedenlerle, Çin’in önümüzdeki yıllarda 

kok kömüründe önemli bir ithalatçı olması beklenmektedir. Diğer taraftan, yeni 

entegre tesis yatırımlarının devam ettiği Brezilya ve Hindistan’ın da ithal kok 

kömürü ve koka olan talebinin artarak devam edeceği tahmin edilmektedir.35 

1.6.4. Demir Çelik Girdilerinde İhracat Kısıtlamaları 

Demir çelik girdilerini üreten ülkeler, yerli demir çelik sanayilerinin girdi 
ihtiyacına bağlı olarak ve yerli demir çelik üreticilerinin diğer ülkelerdeki üreticiler 

karşısındaki rekabet gücünü artırmak amacıyla, zaman zaman, demir çelik 

girdilerinin ihracatım kısıtlamak ve ihracata vergi koymak yolunu seçmektedir. Bu 
ihracat vergileri, girdiler için ayrıca bir de navlun ödemek zorunda olan diğer 

ülkelerdeki üreticilerin üretim maliyetini olumsuz etkilemektedir. Demir cevheri, 

hurda, kok kömürü ve kok gibi demir çelik girdileri ihracatına son yıllarda ülkelerce 

uygulanan bazı kısıtlamalara aşağıda değinilmiştir: 

Demir Cevheri 

Hindistan, yerli demir çelik üreticilerinin ülkeden çok fazla miktarda demir 

cevheri ihraç edildiği yönündeki şikayetlerini değerlendirerek, yerli üreticilerin 

rekabetçi fiyatlarla demir cevheri tedarik güvenliğini sağlamak için, 1 Mart 2007 
tarihinde cevher ihracatına ton başına 7 dolar vergi koymuştur. İhtiyaç duydukları 
demir cevherinin yaklaşık dörtte birini Hindistan’dan ithal eden Çin demir çelik 
üreticileri bu önlemin hemen ardından söz konusu vergiyi ödemeyeceklerini beyan 

etmiştir. Hindistan’ın cevher ihracatında bu önlemin ardından önemli oranda azalma 

olmuştur.36 

34 DÇÜD, 2008b 
35 OECD, 2007a 
36 OECD, 2007a 

38 



Kok Kömürü ve Kok 

Çin, enerji girdilerinin ihracatını kısıtlamaya yönelik politikalar çerçevesinde, 

kok kömürü ve kok ihracatına 1 Kasım 2006 tarihinde yüzde 5 oranında vergi 

getirmiştir. Bu vergi, Çin tarafından kok kömürü ve kok ihracatına yönelik katma 
değer vergisi iadelerinin kademeli olarak azaltılmasının ardından gelmiştir.37 Çin, 
uyguladığı bu ihracat vergilerini 2007 yılı Ocak ayında yüzde 15’e, 2008 yılı Ocak 

ayında ise yüzde 25’e yükseltmiştir.38 Çin’in kok kömürü ve kok için ihracat 
vergilerini artırmasının, uluslararası kok kömürü fiyatlarında son yıllarda görülen 

artışlarda etkisi olduğu düşünülmektedir. 

Tablo 1.17. Çin’in Kok Kömürü ve Kok tçin İhracat Vergileri (%) 

 KDV iadesi (%)   ihracat Vergisi (%)  
Ekim 2003 Ocak 2004 Mayıs 2004 Kasım 2006 Ocak 2007 Ocak 2008 

Kok Kömürü 13 5 0 5 15 25 

Kok 13 5 0 5 15 25 
Kaynak: OECD, http://www.chinamining.org/Policies/2008-07-03/1215063441d14808.html 

Hurda 

Ukrayna, hurda ihracatına uygulamakta olduğu ton başına 15 Avro 
tutarındaki vergiyi, 2003 yılı Ocak ayında iki katma çıkarmıştır. Bunun sonucunda, 
Ukrayna’nın 2002 yılında 3,8 milyon ton olan hurda ihracatı, 2003 yılında 1,8 
milyon tona düşmüş, 2003 yılından sonra da azalmaya devam etmiş ve 2006 yılında 

744 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Bu önlemden en çok etkilenen ülkelerin başında 
Ukrayna’dan önemli miktarda hurda ithalatı yapmakta olan Türkiye gelmiştir. 
Türkiye’nin Ukrayna’dan yaptığı hurda ithalatı 2002 yılında 1,9 milyon ton iken, 
2007 yılında 0,5 milyon tona kadar düşmüştür.39 16 Mayıs 2008 tarihinde DTÖ üyesi 
olan Ukrayna hurda ihracatına yönelik uyguladığı 30 Avro/ton vergiyi hemen 25 
Avro/ton’a çekecek altı yıllık bir geçiş süreci içerisinde ise kademeli olarak 10 

Avro/ton’a düşürecektir.40 

37 OECD, 2007a 
38 http://www.chinamining.org/Policies/2008-07-03/1215063441dl4808.html 
39 OECD, 2007a 
40 Metal Bulletin, 2008. 
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Ukrayna gibi Rusya da demir çelik hurda ihracatına vergi uygulamaya devam 

etmektedir. Rusya ilk olarak 1999 yıllında hurda ihracatına ihracat değeri üzerinden 

yüzde 15 oranında vergi koymuştur. Rubledeki devalüasyon ile bu önlemin etkisini 

kaybetmesi sonucunda 2001 yılı Mart ayında Rusya tarafından hurda ihracatının 
ancak belirli limanlardan yapılması şartı koşularak hurda ihracatı belirlenen 

bölgelerin liman kapasiteleri ile (teorik olarak) kısıtlanmıştır. Rusya, DTÖ üyeliğine 
kabul edilmesinin ardından, DTÖ yasalarına uyum sağlamak amacıyla, hurda 
ihracatına yönelik uyguladığı vergileri 5 yıllık bir geçiş süreci içerisinde bugünkü 
seviyesinin 1/3’üne indirmek zorunda kalacaktır.41 

Rusya ve Ukrayna’nın hurda ihracatına uyguladıkları vergi konusunda 

uluslararası platformlarda gördükleri baskıya ne kadar karşı koyabilecekleri merak 
konusudur. Özellikle Avrupa Komisyonu hurda ihracatına uygulanan söz konusu 
vergilerin kaldırılması için bu ülkelere baskı yapmakta, Rusya ve Ukrayna ile 
yürüttüğü çelik ürünleri için ithalat kotası müzakerelerinde kotaların artırılmasını bu 

ülkeler tarafından hurda ihracatına uygulanan vergilerin kaldırılmasına 
bağlamaktadır. 

Ukrayna ve Rusya’nın dışında, İran da hurda ihracatına yüzde 30 oranında 
vergi koymayı planlamaktadır. İran hükümeti, 2012 yılına kadar, çelik üretimini 
bugünkü seviyesinin 3 katı olan 30 milyon tona çıkarmayı planlamaktadır.42 Bu 
vergi, İran’ın hurda arzında önümüzdeki dönemde karşılaşabileceği sıkıntıyı 
azaltmayı amaçlamaktadır. 

1.7. ÜRETİM YÖNTEMİ VE TEKNOLOJİDEKİ GELİŞMELER 

Günümüzde ham çelik üç farklı üretim teknolojisi ile üretilmektedir. Bunlardan 

birincisi entegre tesislerde kullanılan “yüksek fırın ve BOF” teknolojisi, diğeri yine 
entegre tesislerde kullanılan ve büyük ölçüde terkedilen OHF teknolojisi, bir 
üçüncüsü de ark ocaklı tesislerde kullanılan EAO teknolojisidir. Demir çelik 
sanayiinin birincil ürünü olan ham demir, entegre tesislerde demir cevheri, ark ocaklı 
tesislerde ise hurda demirin işlenmesi yoluyla elde edilmektedir. Entegre tesisler ve 

41 OECD, 2007a 
42 OECD, 2007a 
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ark ocaklı tesislerin üretim süreçleri Ek-l’de şematik olarak gösterilmektedir. Ayrıca 

bu tesislerin kullandıkları girdiler itibariyle maliyet yapıları Ek-2’de verilmektedir. 

1985 yılında yüzde 25,4 olan EAO teknolojisinin dünya ham çelik üretimi 

içerisindeki payı 2000 yılında yüzde 33,9’a çıkmış, ancak 2000 yılından sonra 

gerilemeye başlamış ve 2007 yılında yüzde 31,2 olarak gerçekleşmiştir. Bu 

gerilemede, 2000 yılı sonrasında kapasitesini yüksek miktarda artıran Çin’in kapasite 
artışlarında entegre tesisleri daha fazla tercih etmesi belirleyici olmuştur. Esasında, 

Çin hariç tutulduğunda, EAO teknolojisinin dünya ham çelik üretimindeki payının 

1985 yılındaki yüzde 25,7 oranından, 2000 yılında yüzde 37,1’e, 2007 yılında ise 

yüzde 43,2’ye yükseldiği görülmektedir. 

Tablo 1.18. Dünyada Çelik Üretim Yöntemi ve Teknolojisi (1985-2007) (Milyon 
Ton) 

Yıllık Artış (%) 
1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 (2000-2007) 

BOF 396,3 421,6 433,1 522,7 747,8 823,8 890,0 7,9 
EAO 182,6 214,6 245,4 287,4 365,0 393,4 418,8 5,5 
OHF 139,5 115,3 55,1 36,7 31,9 29,7 33,6 -1,3 

Diğer 0,5 19,0 18,8 0,9 1,0 0,7 0,0 -

Toplam 718,9 770,5 752,4 847,7 1145,7 1247,6 1344,2 2,9 
EAO (%) 25,4 27,9 32,6 33,9 31,9 31,5 31,2 
Kaynak: IISI 

IISI verilerine göre, 2007 yılında, ABD’de EAO ile üretimin payı yüzde 59 
iken, AB ülkelerinde EAO ile üretimin payı yüzde 40 seviyesindedir. AB 

ülkelerinden İspanya ve İtalya, sırasıyla yüzde 78 ve yüzde 63 oranlan ile Türkiye 
gibi EAO ile üretimin ağırlıklı olduğu ülkelerdir. Ülkemizde ise, ham çeliğin yüzde 
75’i EAO teknolojisi ile, yüzde 25’i ise entegre tesislerde, BOF teknolojisi ile 
üretilmektedir. 

Diğer taraftan, Çin, sahip olduğu demir cevheri ve kömür rezervlerini 
kullanabilmek amacıyla, çelik sanayiinde yaptığı yeni yatırımlarda ağırlıklı olarak 
BOF teknolojisini tercih etmektedir. Çin’de EAO teknolojisi ile üretim yapan 
tesislerin toplam ham çelik üretimi içerisindeki payı 1985 yılında yüzde 21,5 iken, bu 

oran 2000 yılında yüzde 15,9’a, 2007 yılında ise yüzde 10,1’e düşmüştür (Bakınız 
Tablo 1.19). Ancak, yurt içi çelik tüketimi sürekli artan Çin’de gelecekte yüksek 
oranda hurda geri dönüşümü olması söz konusudur. Zaten fazlasıyla ithal demir 
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cevherine bağımlı olan Çin’in, artan yurt içi hurda arzını değerlendirebilmek için, 

orta-uzun vadede EAO yatırımlarına öncelik vermesi muhtemeldir. 

Tablo 1.19. Çin’de Çelik Üretim Yöntemi ve Teknolojisi (1985-2007) (Milyon 
Ton) 

Yıllık Artış (%) 
1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 (2000-2007) 

BOF 24,4 28,2 46,9 105,8 313,5 377,5 439,8 22,6 
EAO 10,1 14,0 18,1 20,2 41,8 43,5 49,4 13,6 
OHF 12,3 13,2 13,1 1,1 0,0 0,0 0,0 -

Diğer 0,0 10,9 17,3 0,1 0,5 0,0 0,0 -

Toplam 46,8 66,3 95,4 127,2 355,8 421,0 489,2 11,3 
EAO (%) 21,5 21,1 19,0 15,9 11,7 10,3 10,1 

Kaynak: IISI 

Ark ocaklı tesisler, entegre tesisler tarafından üretilen bütün ürünleri aynı 
kalitede üretememektedirler. Ark ocaklı tesisler ağırlıklı olarak düşük katma değerli 

inşaat demiri ve yapısal çelikleri üretmektedir. Bununla beraber, teknolojideki 
gelişmelerin sonucunda ark ocaklı tesislerin dünya yassı çelik üretimindeki payları 

da gün geçtikçe artmaktadır. Ark ocaklı tesisler ile entegre tesislerin rekabet ettiği 

pazarlarda, ark ocaklı tesislerin düşük maliyetleri nedeniyle pazar paylarını 
artırdıkları görülmektedir. Entegre demir çelik üreticileri ise, buna karşılık, daha 
yüksek katma değerli, komplike ürünlerin üretimine yönelmektedir.43 

Ark ocaklı tesisler, yatırım maliyetlerinin entegre tesislere göre düşük 
seviyede bulunması, yatırım süresinin kısa olması, üretimde esneklik sağlaması ve 

ekonomik üretim ölçeğinin düşük olması sebebiyle entegre tesislere göre daha fazla 

tercih edilmektedir. EAO teknolojisindeki gelişmelerin sonucunda, yeni yatırımlarda 
entegre tesisler yerine elektrik ark ocaklı tesislerin ağırlık kazanacağı ve dünyada 

EAO ile üretimin payının, önümüzdeki 20 yılda yüzde 50’ye çıkacağı tahmin 
edilmektedir.44 

43 Cyert, Fruehan, 1996 
44 OECD 2006a 
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1.8. DemIr Çelik Sektörünün Çevreye Etkîsİ ve Çevre Konusundaki 
POLİTİKALAR 

Dünyanın en fazla enerji tüketen sanayi dalı olan demir çelik sanayii aynı 

zamanda kimya ve çimento sektörlerinden sonra üçüncü en fazla sera gazı salınımma 
yol açan bir sektör olarak iklim değişikliğinde önemli bir paya sahiptir.45 

Demir çelik üretiminde kullanılan hammaddelerin (mass input) yaklaşık 

yarısı atık gaz (off-gases), katı atık ve yan ürüne dönüşmektedir.46 Demir çelik 
üretim süreci, karbon dioksit (CCL), sülfür dioksit (SO2) ve nitrojen dioksit (NO2) 

başta olmak üzere gaz emisyonları ile civa ve diğer parçacıklar şeklinde atıklar 

oluşturmaktadır. Demir çelik sanayii dünyadaki CO2 emisyonunun yüzde 3,9’una ve 
toplam sera gazı emisyonlarının yüzde 3’üne yol açmaktadır47 

Alternatif Üretim Teknolojilerinin Çevreye Etkisi 

Dünya çelik üretiminin üçte ikisinin gerçekleştirildiği yüksek fırm/bazik 
oksijen fırını (BOF) teknolojisinde temel hammadde olarak demir cevheri 

kullanılmaktadır. Kok, metal demirin demir cevherinden aynştırılmasmda 

kullanılmakta, daha sonra metal rafine edilerek çelik üretilmektedir. BOF 
teknolojisinin temel girdisi olan kok antrasitten üretilmektedir ve karbon açısından 

zengindir. Kok üretimi sera gazı emisyonuna yol açmakta ve havayı kirletmektedir. 

Aynı zamanda, yüksek fırınlardaki çelik üretimi esnasında büyük miktarlarda cüruf, 

yüksek fırın gazı ve atık su işleme tesisi çamuru oluşmaktadır. Yüksek fırınlardaki 
her 1 ton sıcak metal üretimi için 250-300 kg cüruf ve her 1 ton demir üretimi için 2- 
3 ton yüksek fırın gazı oluşmaktadır48 Yüksek fırınlar demir çelik sanayiinde en 
fazla sera gazı ve kirlilik kaynağıdır. Yüksek fırın/BOF teknolojisine sahip tesisler, 
EAO teknolojisine sahip tesislerden 4 kat fazla CO2 emisyonuna yol açmaktadır.49 

Diğer taraftan, yüksek fırın teknolojisine alternatif olarak, kömür veya doğal 
gaz kullanılarak demir cevherinin doğrudan indirgenmesi suretiyle sünger demir 

(DRI) ve sıcak briketlenmiş demir (HBI) üretimi yapılmaktadır. Bu yöntemlerde 

45 OECD, 2006d 
46 European Commission, 2001 
47 OECD, 2006d 
48 DÇÜD, 2007f 
49 OECD, 2006c 
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kömürün doğrudan kullanılması ve bazı durumlarda sinter tesisine ihtiyaç 

duyulmaması nedeniyle, daha düşük seviyelerde CO2, SO2 ve NO2 emisyonu 
oluşmaktadır. 2006 yılında dünya genelinde 60 milyon ton seviyesinde gerçekleşen 

DRI üretiminin büyük bölümü elektrik ark ocaklarında gerçekleştirilen çelik 
üretiminde hammadde olarak kullanılmıştır.50 

Elektrik ark ocaklı tesisler yüksek fırınlara kıyasla daha az CO2 emisyonuna 

neden olurlar. Bunun nedeni, hurda içerisindeki demirin karbon ile indirgenmesine 
ihtiyaç olmamasıdır. EAO teknolojisi ile çalışan tesisler her bir ton ham çelik üretimi 

başına 0,2-0,4 ton CO2 salımmına yol açarlar. EAO teknolojisi ile üretim, ayrıca, toz 
ve cüruf atığına yol açar. EAO üretim prosesinde her 1 ton çelik üretiminde ortalama 

10 kg toz oluşmaktadır. Öte yandan, EAO teknolojisi, çelik üretiminde entegre 
tesislere göre 3 kat fazla elektrik enerjisi kullanmaktadır.51 Bu nedenle, EAO 
teknolojisinin gerektirdiği dolaylı salınım BOF teknolojisinden fazla olmaktadır. 

Dünya üretimi içerisinde payı sürekli azalmakla beraber halen yüzde 2 

oranında paya sahip olan OHF teknolojisine sahip tesisler ise çevreye verdikleri 

büyük zarar nedeniyle pek çok ülkede üretimden tamamen kaldırılmıştır. 

Flam çelik üretiminden sonraki nihai ürüne geçiş işlemleri önceki aşamalar 

kadar çevreyi kirletici olmasa da, döküm ve haddeleme esnasında önemli ölçüde SO2 
gazı açığa çıkmaktadır. Ara mamullere uygulanan son işlemler yüksek oranda 

tehlikeli gazlar oluşturmaktadır. Ayrıca, bu süreçlerin tamamında, soğutma işlemi 
nedeniyle önemli oranda atık su oluşmaktadır.52 

Demir çelik sanayinde son dönemde yaşanan bütünleşmeler eski ve verimsiz 

bazı tesislerin kapanması sonucunu doğurmuş, otomasyon ve proses iyileştirmeleri 
verimliliğin artmasına imkan sağlamıştır. Enerji verimliliğinin artması sonucunda 
sektörün atık değerlerinde de iyileşmeler olmuştur. 

Sera Gazı Salınımı ve Kyoto Protokolü 

Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik 
uluslararası tek çerçeve olan Kyoto Protokolü, 1992 yılında kabul edilen Birleşmiş 

50 DÇÜD, 2007f 
51 DÇÜD, 2007f 
52 DÇÜD, 2007f 

44 



Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ilkeleri doğrultusunda, 1997 yılında 
Japonya’nın Kyoto kentinde imzalanmıştır. Protokol, “dünyadaki sera gazı emisyonu 
üreticilerinin yüzde 55’inin onayından sonra yürürlülüğe girer” hükmünden 

hareketle, büyük emisyon üreticilerinden olan Rusya’nın protokolü imzalamasıyla 
ancak 2005 yılı Şubat ayında yürürlüğe girebilmiştir. Kyoto Protokolünün temel 

amacı, atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun, iklimi tehdit etmeyecek seviyelerde 
dengede kalmasını sağlamaktır. Protokolü imzalayan ülkeler, C02 ve sera etkisine 

neden olan diğer gazların sahnimmı azaltmayı veya bunu yapamıyorlarsa emisyon 
ticareti yoluyla haklarını arttırmayı kabul etmiştir. 

Protokolün 2008-2012 yılları arasındaki I. Uygulama Dönemine taraf olan 
devletler, Protokolde belirtilen hedeflerine ulaşmak için Emisyon Ticareti, Ortak 

Uygulama ve Temiz Kalkınma Mekanizması gibi Kyoto Protokolü’nün esneklik 

mekanizmalarını da kullanarak belirlenen hedeflere ulaşmaya çalışacaklardır. 

Emisyon ticaretinin amacı, Kyoto Protokolüne taraf olan ülkelerdeki şirketlerin 
Protokol çerçevesinde yerine getirmeleri gereken yükümlülüklerini, emisyon izinleri 
alıp satarak en az maliyetle yerine getirmelerine imkan tanımaktır.53 

Emisyon ticaretinde; bir ülkedeki sanayi sektörüne ayrılan emisyon miktarı 

ilgili devlet tarafından belirlenerek sektörlere ve şirketlere dağıtılmaktadır. Bir firma 
teknolojik yatırım yapıp, üretim döngüsünü daha etkin hale getirerek daha az C02 
emisyonu bıraktığında, kendisine tanınan emisyon hakkından kalan miktarı diğer 
şirketlere satabilmekte ve bundan gelir kazanabilmektedir. Bu şekilde, şirketler 

özendirici yöntemlerle iklim değişikliği konusunda önlem almaya zorlanmış 

olmaktadır. Çevre konusundaki performansı kötü olan şirketler de piyasa 
mekanizması yoluyla cezalandırılmış olmaktadır.54 

Kyoto Protokolü’ne göre gelişmiş ülkeler, 2008 ile 2012 yılları arasında sera 
gazı emisyonlarını 1990 yılma göre yüzde 5,2 düşürebilmek için demir-çelik, 
çimento, kağıt, enerji santradan gibi belirli sanayi kuruluşlarına sınırlamalar 

koymuştur. Emisyon sınırlamaları, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanmaya 

başlanmış olup, sınırlamaların sera gazı emisyonları yüksek olan diğer ülkelerde de 

53 TUCSA, 2007 
54 Mazlum, 2006 
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uygulamaya geçilmesine çalışılmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde, belirlenen 

seviyeden daha fazla karbon emisyonunu atmosfere bırakacak olan şirketler karbon 

kredisi almak ya da yüksek bir vergi ödemek zorunda kalmaktadır. Japonya, Kanada, 

İtalya, Hollanda, Almanya ve daha birçok gelişmiş ülke, karbon kredisi için 
bütçelerinde şimdiden pay ayırmaktadır.55 

Avrupa Birliği'nin Emisyon Ticareti Tahsis Sistemi 

i Avrupa Birliği Kyoto Protokolünden tüm üye devletleri temsil eden tek bir 

hedef almış ve bu hedefin Birlik içinde dağıtılmasını kendi organlarıyla sağlamıştır. 

Bunun yanı sıra Kyoto Protokolünün I. Uygulama Dönemine de hazır girmeyi 

planlayan AB, 2005-2007 dönemini kapsayan Emisyon Ticaretini (EU ETS) 2005 
yılının Ocak ayında başlatmıştır. Üye devletlerdeki 12 bin kuruluşu kapsayan Avrupa 
Birliği Emisyon Ticaretine göre; şirketler aldıkları hedef miktarına bağlı CO2 atma 
hakkı kadar salınım yapabilecekler, bu miktarın üstünde kalan CO2 salmımlanm ise 

CO2 piyasasından almak zorunda kalacaklardır. Uygulama dönemi sonunda şirketlere 

hedeflerinin üstündeki fazladan her bir ton CO2 için 40 Avro/Ton ceza verilecektir.56 
2008-2012 yıllarım kapsayan Kyoto Protokolü 1. Uygulama Döneminde ise ceza 100 
Avro/Ton olacaktır.57 

AB’de yürürlülüğe giren Emisyon Ticareti Sisteminin tam olarak 

uygulanmasıyla birlikte AB demir çelik firmalarının rekabet gücünün bundan 

olumsuz yönde etkileneceği öngörülmektedir. Emisyon sınırlamaları, Kyoto 

Protokolü kapsamında emisyon azaltımı konusunda taahhüt altına girmiş ülkelerdeki 

çelik şirketlerinin üretim maliyetlerini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda enerji 
maliyetleri üzerinde de ilave yük getireceğinden, sektörü rakip ülkelerdeki üreticiler 
karşısında maliyet açısından dezavantajlı bir konuma sokabilecektir.58 Avrupa 
Birliği'nin Emisyon Ticareti Tahsis Sistemi doğrultusunda, 2012 yılından sonra, 1 
ton CO2 emisyonunun marjinal maliyetinin 50 Avro/ton seviyesine yükselmesi 
beklenmektedir. Bu durumun, çelik üretim maliyetlerini 80-100 Avro/ton arttıracağı 

” http://www.ekoloji.biz/kyoto-protokolu/kyoto-protokolu-ne-istiyor.html 
56 Ertem, M. E. ve ark., 2007 
57 TUCSA, 2007 
58 TUCSA, 2007 
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tahmin edilmektedir.59 AB’deki çelik üreticileri, sektörü sıkıştıran bu darboğazdan 
kurtulabilmek için emisyon hedeflerinin belirlenmesinde daha esnek olunmasını ve 

bu hedeflere ulaşmada firmaların hükümetlerce desteklenmesini talep etmektedir. 

Çevre Konusunda Geleceğe Yönelik Politika Uygulamaları 

Demir çelik sektörünün çevreye verdiği zararı en aza indirebilmek 

maksadıyla farklı ülkelerce değişik politikalar uygulanmaktadır. Bu kapsamda 
uygulanan alternatif politikalar şunlardır: 

• Havaya ve suya yapılan emisyonların yasal düzenlemelerle 

sınırlandırılması, 

• Demir çelik üreticilerinin sera gazı emisyon kotalarına ve emisyon 
ticaretine dahil edilmesi, 

• Salınmaların azaltılması ve atık yönetiminin iyileştirilmesi için 

gönüllü uygulamaların teşvik edilmesi, 

Bazı büyük üreticiler ise, CO2 emisyonlarının azaltılması amacıyla demir 
çelik üretimine yönelik sektörel bir yaklaşımın geliştirilmesini önermektedir.60 

CO2 emisyonlarına getirilecek vergiler, bu vergileri uygulayan ülkelerdeki 

üreticiler için, vergi uygulamayan ülkelerdeki üreticilere göre bir dezavantaj 

oluşturacaktır. Ancak, rekabeti bozucu bu etkiyi ortadan kaldırmak üzere, emisyon 

vergisi uygulayan ülkelerdeki üreticiler tarafından çevre korumaya yönelik bazı 
destek unsurlarının uygulanması talep edilmektedir. Bu destekler, toplanan emisyon 

vergisinin tekrar çelik üreticilerine dağıtılması veya vergi uygulamayan ülkelerden 

yapılan ithalata karşı, emisyon vergilerinin etkisini giderici gümrük vergilerinin 

uygulamaya koyulması şeklinde olabilecektir.61 

1.9. DEMİR ÇELİK SANAYİİNDE KORUMACI ÖNLEMLER VE DEVLET YARDIMLARI62 

1997 yılında yaşanan Asya Krizinin ardından dünya ekonomisinde gözlenen 
daralmanın da tesiriyle, uluslararası çelik fiyatları 1997-2001 döneminde büyük 

59 DÇÜD, 2007f 
60 OECD, 2006c 
61 OECD, 2006c 
62 Koca, 2002 
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oranda düşmüştür. Öyle ki, uluslararası çelik fiyatları 2001 yılının ikinci yarısında 
son 20 yılın en düşük seviyelerine gerilemiştir. Fiyatlardaki düşme neticesinde 
dünyanın değişik bölgelerindeki pek çok demir çelik firması üretimini kısma veya 

kapanma durumuyla karşı karşıya kalmıştır. Bunun neticesinde, bazı ülkeler, yerli 
çelik üreticilerinin istekleri doğrultusunda, ithalatı engelleme amaçlı çeşitli 

önlemlerle çelik sektörlerini koruma yoluna gitmişler ve dünya çelik pazarlarında 
artan bu korumacı yaklaşımlar, 2001-2002 yıllarında adeta bir küresel çelik savaşının 

taşlamasına neden olmuştur. 

1.9.1. ABD’nin Koruma Önlemleri 

ABD çelik endüstrisini korumak amacıyla 26 Haziran 2001 tarihinde ABD 

Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) nezdinde başlatılmış olan soruşturma (Section 
201), Başkan Bush’un 5 Mart 2002 tarihinde açıklanan kararı ile sonuçlandırılmıştır. 

Bu kararla, ITC’nin yerli endüstriye zarar verdiği yönünde tespitte bulunduğu 16 

ürün kategorisinden 14’ünün ithalatına yüzde 8-30 oranlarında gümrük vergisi 
uygulanması hükme bağlanmıştır. Söz konusu önlemler 20 Mart 2002 tarihinden 
itibaren uygulamaya geçirilmiştir. Bu önlemlerin alınmasının asıl nedeni, yaşanan 

iflaslar nedeniyle zor durumda olan ve ithal ürünlerle rekabet edemeyen ABD çelik 
endüstrisinin kendisini toparlayabilmesi, yeniden yapılanması ve güçlenmesi 
amacıyla endüstriye zaman kazandırmaktır. 

ABD’nin ithalata yüzde 30’a varan oranlarda gümrük vergisi uygulaması, 
ABD çelik pazarının neredeyse ithal ürünlere kapatılması anlamına gelmekteydi. Bu 

önlemlerin tavizsiz uygulanması durumunda yılda 15 milyon ton (4,1 milyar dolar) 
çeliğin kendine yeni pazarlar arayacağı tahmin edilmekteydi. Bu nedenle, söz konusu 
önlemlerin alınmasının akabinde, Güney Amerika ve bazı Asya ülkeleri yanında, 

NAFTA üyesi olmaları sebebiyle ABD’nin vergi uygulamasından muaf tutulmuş 
olan Kanada ve Meksika dahi, ABD’ne giremeyen çelik ürünlerinin kendi 
pazarlarına yönelebileceği endişesi ile koruma tedbiri alınmasına yönelik 
girişimlerde bulunmuştur. O dönemde DTÖ’nün en yeni üyesi olan Çin de 2002 yılı 
Mayıs ayının sonlarında kendi koruma önlemlerim açıklayarak hızlı bir şekilde 
uygulamaya aktarmıştır. 



1.9.2. AB’nin Koruma Önlemleri 

ABD’nin almış olduğu koruma önlemlerinin neden olacağı trafik sapması 
neticesinde, ABD’ye giremeyen çelik ürünlerinin, özellikle AB pazarına yönelmesi 

beklenmekteydi. Avrupa Komisyonu, ABD’nin 5 Mart 2002 tarihinde çelik ithalatına 

uygulanan vergileri arttırma kararını açıklamasının ardından, Avrupa Birliği çelik 

pazarlarına zarar verme potansiyeli bulunan çelik ürünlerinin ithalatının kısıtlanması 

amacıyla koruma soruşturması başlatmıştır. Soruşturma neticesinde, Komisyon, 15 

ürün grubu için kota limitleri getiren geçici koruma önlemlerini 27 Mart 2002 

tarihinde yürürlüğe koymuştur. Ürünlere ilişkin sınırlamalar, son üç yılın (1999-
2001) ithalat miktarlarının ortalamasına yüzde 10 eklenerek hesaplanmış ve geçici 

önlemlerin, ilk aşamada, 6 aylık bir süre boyunca yürürlükte kalması planlanmıştır. 

Avrupa Komisyonu, kendi çelik pazarım korumak amacıyla önlem almanın 

yanında, ABD’nin kararma misilleme yapmak amacıyla; ABD’in AB’ye yaptığı 
ihracatı, özellikle çelik ile çelikten üretilen ürünlerin ihracatını hedef alan karşı 
tedbirleri de gündeme getirmiştir. AB, ayrıca, ABD’nin kararını DTÖ nezdinde 
şikayet etmiştir. 

1.9.3. Dünya Ticaret Örgütündeki Gelişmeler 

ABD’nin almış olduğu karar, AB, Japonya, Güney Kore, Brezilya, Çin, 
Norveç, İsviçre ve Yeni Zelanda’nın DTÖ’ye resmi şikayette bulunmalarına neden 
olmuştur. Diğer taraftan, AB’nin almış olduğu karşı önlemler de DTÖ’de şikayet 
konusu olmuştur. Avrupa Birliği’nin almış olduğu koruma önleminin neden olacağı 
zararın karşılanması için ABD, Japonya, Kore, Slovenya ve Brezilya DTÖ’ye 
başvuruda bulunmuştur. 

DTÖ, AB’nin, ABD’nin uyguladığı önlemlerin yasadığının soruşturulması 

amacıyla panel oluşturulması talebini 3 Haziran 2002 tarihinde kabul etmiştir. DTÖ 
tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 2003 yılı Haziran ayında, ABD’nin 
almış olduğu koruma önlemlerinin DTÖ yasalarına uygun olmadığına karar 
verilmiştir. Bu kararın ardından, 4 Aralık 2003 tarihinde ABD, 5 Aralık 2003 
tarihinde AB, 2003 yılı Aralık ayının son haftasında ise Çin Halk Cumhuriyeti 
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ithalata karşı uyguladıkları koruma tedbirlerini yürürlükten kaldırdıklarını 

açıklamışlardır. 

1.9.4. OECD Çelik Toplantıları 

ABD makamlarınca, Section 201 soruşturması ile aynı dönemde, küresel 

çelik pazarlarında oluşan ihtiyaç fazlası çeliğin ortadan kaldırılmasının yanında adil 

ticareti zedeleyen uygulamalar ile devlet yardımlarının sınırlandırılması veya 
kaldırılması amacıyla diğer ülkelerin hükümetleri ile görüşmeler başlatılmıştır. Bu 

kapsamda, OECD platformunda, küresel çelik sanayiinin sorunlarının çözümüne 

yönelik olarak, 2001 yılından 2005 yılına kadar, üst düzeyde bir dizi toplantı 
düzenlenmiştir. Toplantılarda, dünya çelik kapasitesinin gelişimi ve fazla kapasite 

sorunu değerlendirilmiş, ayrıca, çelik sektörüne verilen sübvansiyonların 
yasaklanması amacıyla OECD Sekreteryası tarafından hazırlanan bir anlaşma taslağı 

üzerinde müzakereler yürütülmüştür. 

OECD Üst Düzey Çelik toplantılarında; ABD, demir çelik sektörüne verilen 
devlet yardımlarının tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini savunmuş ve gelişme 
yollundaki ülkeleri sübvansiyonlarla verimsiz kapasiteler oluşturmakla suçlamıştır. 

AB ise devlet yardımlarının kendi yardım mevzuatında yer alan istisnalar hariç 
kaldırılması gerektiği görüşünü savunmuştur. Diğer taraftan, toplantılara katılan 

gelişme yolundaki ülkeler, ekonomilerinin gelişme ihtiyacının gereği olarak sektöre 

bir süre daha devlet yardımı vermek zorunda olduklarını ifade etmiş ve kendileri için 
bir geçiş süresi talep etmiştir. Toplantılarda, gelişmiş ülkelerin korumacı önlemleri 

ve kota uygulamalarına karşılık, gelişme yolundaki ülkelerin devlet yardımlarının ele 
alındığı bir müzakere ortamı oluşmuştur. 

Türkiye, yapılan müzakereler kapsamında, sektöre verilen devlet 

yardımlarının ortadan kaldırılması ve küresel demir çelik sanayiinde devletin rolünün 

azaltılarak serbest piyasa mekanizmalarının işletilmesi yönünde görüş bildirmiştir. 

Bununla birlikte, Türkiye, demir çelik sektöründe yürütülen yeniden yapılandırma 
çalışması için bir geçiş süresi talep etmiştir. 

OECD tarafından çelik sektöründe uluslararası sübvansiyon anlaşması 
konusunda düzenlenen düzinelerce toplantıya rağmen, bu konuda ülkelerin çok farklı 

50 



pozisyonlar savunmaları ve farklı tavizlerin peşinde koşmaları nedeniyle, 

müzakereler uluslararası bir anlaşma ile sonuçlanamamıştır. Bu gelişmede, 2002 

yılından sonra uluslararası ürün fiyatları ve karlılığın artması ile birlikte demir çelik 
firmalarının içinde bulundukları olumsuz ortamının büyük ölçüde aşılması da etkili 

olmuştur. Halihazırda, Çin başta olmak üzere birçok gelişme yolundaki ülkede 

devlet yardımları veya bizzat devlet eliyle çelik kapasitesinin artırılmasına yönelik 

yatırımlara devam edilmektedir. 

Çelik sektöründe geçmiş dönemde sık sık rastlanan korumacı yaklaşımların, 
dünya ekonomisindeki ve demir çelik sektöründeki gelişmelere bağlı olarak 

önümüzdeki yıllarda yeniden gündeme gelmesi durumunda, Türkiye demir çelik 
ihracatı bundan menfi yönde etkilenebilecektir. Ayrıca, korumacı yaklaşımların 

sonucunda bazı çelik pazarlarlarının ithalata kapatılması durumunda oluşabilecek 
trafik kayması neticesinde, Türk demir çelik üreticilerinin, yurt içi pazarda özellikle 

BDT menşeli ithalattan zarar görmesi söz konusu olabilecektir. 
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2. DÜNYA DEMİR ÇELİK SANAYİİNDE BÜTÜNLEŞME EĞİLİMLERİ 

Birinci bölümde, dünya demir çelik sanayiinin özellikle son 20 yıldaki 

gelişimi, tüketim, kapasite, üretim, dış ticaret ve girdi piyasaları başta olmak üzere 

önemli yönleriyle ele alınmıştır. Bu bölümde ise, dünya demir çelik sanayiinde 
özellikle son 5 yılda yoğunlaşan bütünleşme eğilimleri ülkeler bazında incelenecek, 

dünya demir çelik sanayiinde görülen bütünleşme modelleri ile bütünleşmelerin 

fayda ve zararları değerlendirilecektir. 

Son dönemde, demir cevheri, otomotiv ve beyaz eşya sanayilerinde gözlenen 
bütünleşme eğilimleri, tedarikçilerin ve müşterilerin demir çelik sektörü üzerindeki 

rekabet baskısını artırmıştır. Demir çelik sanayii, son yıllarda artan birleşme ve satın 
almalara rağmen, müşterilerine ve tedarikçilerine kıyasla daha parçalı bir yapı 

sergilemektedir. 2007 yılında en büyük 5 demir cevheri üreticisi63 ve en büyük 5 
otomotiv firması64 dünya üretiminin yaklaşık yüzde 49’unu karşılarken, en büyük 5 
demir çelik üreticisi dünya üretiminin ancak yüzde 18’ini karşılayabilmiştir. 

Öte yandan, dünyada en büyük 5 çelik üreticisi tarafından üretilen çeliğin 
toplam çelik üretimi içerisindeki payı artmaya devam etmektedir. OECD (2006a)’ye 

göre, sektördeki bütünleşme eğiliminin devam etmesi durumunda, 2020 yılında 
dünyadaki çelik üretiminin yaklaşık yüzde 40’ının en büyük 5 üretici tarafından 

gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Bu gelişme demir çelik pazarlarındaki dengeleri 
büyük demir çelik üreticileri lehine değiştirecektir. Böyle bir ortamda iki-üç milyon 
ton kapasiteli şirketlerin uzun vadede rekabet şansı düşmektedir. Rekabet gücünü 

koruyabilmek için belli bir kapasiteye sahip olmak ve tedarikçiler ile müşteriler 
üzerinde pazarlık gücünü artırabilmek gerekmektedir.65 

63 CVRD Brezilya, Rio Tinto (Çok Uluslu), BHP Billiton Avustralya, Privat Intertrading Ukrayna, 
Mittal Steel İngiltere (http://www.steelonthenet.eom/plant.html) 
64 Toyota Motor Corporation, General Motors, Volkswagen Group, Ford Motor Company, Honda 
Motor Company (http://en.wikipedia.org/wiki/Automaker) 
65 DPT, 2007a 
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Şekil 2.1. En Büyük 5 Üreticinin Toplam Ham Çelik Üretimi İçerisindeki Payı 
(1985-2020) (%) 
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2.1. ÜLKELER DÜZEYİNDE BÜTÜNLEŞME FAALİYETLERİ 

Demir çelik sektöründe birleşme ve satın alma faaliyetleri ilk olarak 1980’li 
yıllarda Avrupa ve Japonya’da başlamıştır. Kuzey ve Güney Amerikada da benzer 

gelişmeler yaşanmaktadır. 2006 yılında, en büyük 5 üreticinin üretimdeki payı 

AB(25) ülkelerinde yüzde 59, Japonya ve Kore’de yüzde 73, Kuzey Amerika’da 

yüzde 59, BDT ülkelerinde yüzde 49, Çin’de yüzde 24 seviyesindedir. Türkiye’de ise 
ilk 5 firmanın toplam üretimdeki payı yüzde 61 mertebesindedir (Bakınız Şekil 2.2). 
Bu rakamlar, Çin dışında dünya demir çelik sektöründeki bütünleşme sürecinin 

önemli bir yere geldiğini göstermektedir. Yüzlerce üreticinin faaliyet gösterdiği Çin 

çelik endüstrisinde de son yıllarda bütünleşme eğilimi artmaya başlamıştır.66 

66 McDonald, 2007 
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Şekil 2.2. Bölgeler İtibarıyla En Büyük 5 Üreticinin Toplam Ham Çelik Üretimi 
İçerisindeki Payları (%) (2006) (Milyon Ton) 
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Kaynak: Türkiye için DÇÜD, Diğerleri için McDonald, 2007 

2.1.1. Avrupa Demir Çelik Sanayiinde Bütünleşmeler 

Avrupa demir çelik sanayiinde çelik sektörünün yeniden yapılandırılmasının 
ve bu kapsamda bütünleşmesinin gerisinde yatan temel etken 1980’lerden sonra 

görülen özelleştirme sürecidir. 1980’li yıllardan önce Avrupa demir çelik sanayiinin 
büyük kısmı kamu eliyle işletildiği için, farklı ülkelerdeki demir çelik üreticilerinin 

bütünleşmesi mümkün olmamıştır. Sektörde yaşanan özelleştirmeler sonucunda ise, 

Avrupa genelinde birçok ülkede üretim tesislerine sahip büyük bölgesel firmalar 
ortaya çıkmıştır. Avrupa demir çelik sanayiinde son 20 yılda görülen bütünleşmeler, 

80’lerden önce çok parçalı olan yapıyı, bugün yüksek kapasite ile üretim yapan ve az 

sayıda bölgesel şirketin varolduğu bir yapıya dönüştürmüştür. 

1980’li yıllarda Avrupa’da görülen ilk özelleştirme British Steel’in 

özelleştirilmesidir. British Steel 1999 yılında HollandalI Hoogovens firması ile 
birleşerek, 22,5 milyon ton çelik üretimi ile o dönemde Avrupa’nın en büyük ve 
dünyanın 3. büyük çelik firması olan Corus’u oluşturmuştur. Daha sonra, 2002 

yılında, Aceralia, Arbed ve Usinor arasında gerçekleşen birleşme, 45 milyon ton 

üretimle o dönemde dünyanın en büyük çelik firması olan Arcelor’u doğurmuştur. 
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Şekil 2.3. Avrupa Demir Çelik Sanayiinde Son 20 Yılda Görülen Bütünleşmeler 
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Avrupa çelik sektöründeki bütünleşmelerin neticesinde, Avrupa pazarı ve 
bilhassa Batı Avrupa çelik piyasası, büyük ölçüde entegre olmuş, Orta ve Doğu 

Avrupa, uluslararası çelik devlerinin hakimiyetine geçmiştir. Bugün yassı çelikte 

birçok Avrupa ülkesinde tek bir şirket kalmıştır. Halen çok firmalı olan AB uzun 

ürün sektörünün de Avrupa’da bir sonraki birleşme ve satın alma dalgasının merkezi 
olabileceği değerlendirilmektedir/’7 Diğer taraftan, Avrupa çelik sanayii, Bölüm 
2.2.2’de daha detaylı anlatılan Mittal-Arcelor birleşmesi ve Hindistan’ın Tata 

firmasının Corus’u alması ile, bölgesel bütünleşme sürecinden küresel bütünleşme 

sürecine geçmiş bulunmaktadır. 

2.1.2. ABD Demir Çelik Sanayiinde Bütünleşmeler 

ABD demir çelik sanayiinde 1998-2001 döneminde yaşanan kriz nedeniyle 
yaşanan iflaslar ve ardından gelen yeniden yapılandırma süreci, sanayideki 

yoğunlaşmanın, özellikle yassı ürün grubunda artması sonucunu doğurmuştur. ABD 

çelik sanayiinde faaliyet gösteren en büyük 3 üreticinin toplam ham çelik 

üretimindeki payı 2001 yılında yüzde 33 iken, bu oran, sektördeki bütünleşmelerin 

67 DPT, 2007a 
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sonucunda 2006 yılında yüzde 58’e çıkmıştır.68 ABD nervürlü demir piyasasında ise 
en büyük 3 üreticinin pazar payı 2001 yılında yüzde 49 iken, bu oran 2006 yılında 
yüzde 86’ya yükselmiştir.69 Diğer taraftan, ABD’deki en büyük 3 yassı çelik 
üreticisinin toplam yassı çelik kapasitesi içerisindeki payı 2001 yılında yüzde 25 
iken, bu oran 2006 yılında yüzde 70’e çıkmıştır.70 Sektördeki iflaslar bazı çelik 
firmalarının (Laclade Steel, Geneva Steel, Gulf States Steel, Northwestern Steel ve 
Wire Steel) faaliyetlerine son vermelerine yol açarken, bazı firmaların da diğer 

firmalar tarafından satın alınması gibi bir sonuç doğurmuştur. Bu kapsamda 
International Steel Group (ISG), LTV Steel ve Bethelem Steel’i ve US Steel, 
National Steel’i satın almıştır. Daha sonra, ISG, ispat International (İngiltere 
merkezli) ve LNM Holdings (Hollanda merkezli) arasında 2004 yılında gerçekleşen 
birleşme, o dönemde 70 milyon ton çelik üretim kapasitesi ile dünyanın en büyük 

çelik firması olan Mittal Steel’i oluşturmuştur. 

2.1.3. Japonya Demir Çelik Sanayiinde Görülen Bütünleşmeler 

Avrupa ve ABD’de olduğu gibi Japonya demir çelik sanayii de gelişmiş ve 

olgun (mature) bir sanayi yapısına sahiptir. En büyük 4 üreticinin üretimdeki payının 

yüzde 80’lere ulaştığı71 Japon demir çelik sanayii diğer ülkelere kıyasla fazlasıyla 
yoğunlaşmıştır. 2003 yılında Kawasaki Steel ve NKK birleşerek, Nippon Steel’den 

sonra Japonya’nın ikinci ve dünyanın üçüncü büyük çelik firması olan JFE’yi 
oluşturmuştur. Japon demir çelik sanayii, yabancı yatırıma ve yabancı firmalara 
kapalı bir sektörel yapı içerisinde ve Japon imalat sanayii ile fazlasıyla entegre olmuş 

bir biçimde faaliyetlerine devam etmektedir. 

2.1.4. BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) Ülkelerinde Görülen 
Bütünleşmeler 

Dünya demir çelik sanayiinde bundan sonra gerçekleşecek bütünleşmelerin, 
hammadde ile entegre bir biçimde ve yüksek karlılıkla üretim yapan BRIC 

68 DÇÜD, 2007c 
69 OECD, 2007b 
70 OECD, 2007d 
71 OECD, 2007d 
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ülkelerindeki firmalarca yönlendirilmesi beklenmektedir.72 BRIC ülkelerinin sahip 
oldukları maliyet avantajı aşağıdaki şekilde açıkça görülmektedir. 

Şekil 2.4. Bölgeler ve Ülkelerin Sıcak Haddelenmiş Rulo (HRC) Üretim 
Maliyetleri ($/ton)73 

Kaynak: Tata Steel, 2007 

Brezilya Demir Çelik Sanayiinde Görülen Bütünleşmeler 

Brezilya demir çelik sanayiinde, Gerdau ve CSN firmaları bütünleşmelerde 

öne çıkmaktadır. Gerdau firmasının Brezilya dışında, Kuzey ve Güney Amerika ile 
Avrupa’da 7 değişik ülkede tesisleri bulunmaktadır. 2007 yılında 18,6 milyon ton 
ham çelik üretimi ile dünyanın 13. en büyük çelik firması olan Gerdau’nun sahip 
olduğu kapasitenin yarısı Brezilya dışındadır. Brezilyalı bir diğer firma olan CSN ise 

2001 yılında ABD’de iflastan dönen Heartland Steel firmasını, ardından 2005 yılında 

Portekiz’de Lusosider firmasını satın almıştır. CSN, 2006 yılında İngiliz Corus 
firmasını almak için girişimde bulunmuş, ancak Hindistanlı Tata firması karşısında 
ihaleyi kaybetmiştir. Brezilya, sahip olduğu önemli demir cevheri rezervleri ile, bu 

72 OECD, 2006a 
73 Türkiye’nin HRC üretim maliyetinin ABD’deki entegre tesislere yakın olduğu tahmin edilmektedir. 
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ülkeye yatırım yapan demir çelik üreticilerine, hammaddeye yakınlık ve hammadde 
maliyetleri açısından önemli avantajlar sağlamaktadır. 

Rusya Demir Çelik Sanayiinde Görülen Bütünleşmeler 

Rus demir çelik sanayii hem geriye doğru hammadde üretimi ile, hem de 
ileriye doğru liman işletmeleri ile dikey olarak bütünleşmiş durumdadır. Sanayideki 

yatay bütünleşme süreci, son dönemde, Rus demir çelik firmalarının Avrupa ve 
ABD’deki başka firmaları satın almaları ile başlamış durumdadır. Rus demir çelik 

firmaları arasında yurt dışında büyüme açısından en aktif olanlar Severstal ve 
Evraz’dır. Rusya’da komünist dönemde Stalin tarafından kurulmuş olan Severstal, 
ABD’de Henry Ford tarafından kurulmuş olan ve bir dönem ABD kapitalizminin 

sembolü olan Rouge Steel’i, 2004 yılında satın almıştır.74 2005 yılında İtalyan 
Lucchini firmasının yüzde 62 hissesini de satın alan Severstal, 2006 yılında Arcelor 

ile birleşmek istemiş, ancak bu birleşme Arcelor hissedarları onaylamadığı için 
gerçekleşmemiştir. Severstal 2007 yılında gerçekleştirdiği 17,3 milyon ton ham çelik 

üretimiyle dünyanın en büyük 15. çelik firması olmuştur. Severstal gibi Evraz Group 
da yurt dışında gerçekleştirdiği satın almalarla kapasitesini artırmaktadır. Evraz 

Group 2005 yılında Çek Cumhuriyeti’nde Vitkovice Steel’in yüzde 98,6 hissesini 
satın almış, ardından 2006 yılında ABD’de Oregon Steel’i bünyesine katmıştır. 
Evraz Group 2007 yılında gerçekleştirdiği 16,2 milyon ton ham çelik üretimi ile 

dünya üretiminde 17. sıraya bulunmaktadır. Evraz Group’un ayrıca Güney Afrika ve 
İtalya’da yatırımları bulunmaktadır. 

Hindistan Demir Çelik Sanayiinde Görülen Bütünleşmeler 

Hindistan’da en büyük 3 üreticinin pazar payı yüzde 50’lere ulaşmaktadır. 

Hindistan’daki en büyük demir çelik üreticisi olan SAIL, 2007 yılındaki 13,9 milyon 
ton ham çelik üretimi ile dünya sıralamasında 19. sırada yer almıştır. Hindistan’ın 
ikinci büyük çelik üreticisi olan Tata Steel, 2007 yılının başında, 2006 yılı ham çelik 
üretimi 18,3 milyon ton olan İngiliz Corus’u satın almıştır. Tata Steel, böylece, 2007 
yılında toplam 26,5 milyon ton ham çelik üretimi ile dünyanın 6. büyük çelik firması 
olmuştur. Hindistan’daki 3. büyük üretici ise, 2007 yılında 4,4 milyon ton ham çelik 

74 http://www.iht.eom/articles/2003/l l/13/eddetroit_ed3_.php 
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üretimi gerçekleştirmiş olan Global Steel Holdings’tir. Bu üç büyük üreticinin 
dışında düşük kapasiteye sahip pek çok üretici bulunmaktadır. Hindistan’daki küçük 

ölçekle üretim yapan firmaların da hammadde üreticileri üzerindeki pazarlık 
güçlerini artırmak amacıyla önümüzdeki dönemde bütünleşmeye gitmeleri 
beklenmektedir.75 

Cin Demir Çelik Sanayiinde Görülen Bütünleşmeler 

Çin demir çelik sanayiinde 5 milyon tonun üzerinde üretim yapan 18 üretici 

bulunmaktadır ve bu firmalar toplam çelik üretiminin üçte birinden azını 
gerçekleştirmektedir. Diğer taraftan, Çin’de 2 milyon tonun altında üretim yapan 

yaklaşık 250 çelik firması bulunmaktadır.76 Çin demir çelik sanayiindeki en önemli 
bütünleşme örneği, Şangay bölgesindeki firmaların bir araya gelmesi ile 1990’ların 

sonunda oluşturulan Baosteel’dir. Baosteel 2007 yılında gerçekleştirdiği 28,6 milyon 
ton ham çelik üretimi ile dünyanın en büyük 5. çelik üreticisi olmuştur. Çin’deki bir 

diğer önemli bütünleşme ise, 2007 yılında, Anshan ve Benxi firmalarının birleşerek 

toplam 23,6 milyon ton üretim ile dünyanın 7. büyük üreticisi olan Anshan-Benxi’yi 
oluşturmasıyla gündeme gelmiştir. 

Çin’in, 2006 yılı içerisinde açıkladığı Çelik Sektöründe Gelişme Planında, 
birleşmeler teşvik edilmekte ve Çin çelik endüstrisinin parçalı yapısının ve kapasite 
fazlalığı sorununun, önümüzdeki yıllarda, bütünleşmeler yoluyla çözüme 

kavuşturulacağı öngörülmektedir. Ancak, Çin çelik sektöründeki bütünleşme 
çabalarına rağmen, ülkenin toplam üretimindeki hızlı artış nedeniyle, en büyük 
üreticilerin toplam üretim içerisindeki payları sürekli bir şekilde düşmektedir. Çin’de 
1995 yılında yüzde 48 olan en büyük 10 demir çelik üreticisinin toplam üretim 
içerisindeki payı 2000 yılında yüzde 44,2 olarak gerçekleşmiş, 2006 yılında yüzde 
ise 34,9’a gerilemiştir.77 

Öte yandan, Çin’deki bütünleşmeler çoğunlukla ülke içi bütünleşmeler 
şeklinde olmaktadır. Çin Hükümeti, çelik sektöründe çoğunluk hissenin yabancılara 
satılmasına şu an için onay vermemektedir. Ancak yine de bazı yabancı firmalar 

75 OECD, 2007d ' 
76 OECD, 2007d 
77 DÇÜD, 2007c 
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Çin’li firmalarla ortaklığa gitmektedir. Örneğin, Mittal Steel 2005 yılında Hunan 
Valin Steel Tube and Wire firmasının yüzde 36,3 hissesini alarak, yabancı bir 

firmanın Çin demir çelik sektöründe sahip olduğu en büyük şirket payını elde 
etmiştir. Çin’deki bütünleşme sürecinin bir süre daha ülke içerisinde bütünleşmeler 

şeklinde devam edeceği; Çin çelik sektöründe yeterli seviyede bütünleşme 

gerçekleştiğinde veya Çinli üreticiler yeterli büyüklüğe ulaştığında, sektörün dışarıya 
açılmaya başlayabileceği düşünülmektedir. 

Çin’de başlatılmış olan bütünleşme çalışmaları ile beraber verimsiz ve atıl 

çelik üretim kapasitelerinin kapatılmasının, Çin’in dünya piyasalarını tehdit eden 

kapasite artışının sınırlandırılabilmesi ve üretim fazlalığının küresel çelik 
piyasalarına yönelmesinin önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıdığı 

düşünülmektedir. 

2.2. DEMİR ÇELİK SANAYİİNDE BÜTÜNLEŞME MODELLERİ 

Demir çelik sanayiinde görülen en belirgin bütünleşme (consolidation) şekli 

demir çelik üreticisi firmaların birleşmeleri veya birbirlerini satın almaları şeklinde 
görülen yatay bütünleşmelerdir. Yatay bütünleşmeler; bölgesel düzeyde, aynı 

bölgede bulunan çelik firmaların (kıta veya ülke içi) bütünleşerek ortak kaynak 
kullanımına gitmesi, ya da küresel düzeyde, farklı bölgelerde bulunan çelik 

firmaların (kıtalar arası) bütünleşmesi şeklinde görülebilir. Yatay bütünleşme, 
firmanın faaliyet gösterdiği sektördeki pazar payım artırmak veya rakiplerden 
bazılarını ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirilir.78 

Dikey düzlemdeki bütünleşme ise, ardışık üretim ve dağıtım aşamalarının 

aynı organizasyon yapısı içerisinde yer alması olarak tanımlanabilir.79 Genellikle, bir 
ürünün nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar geçirdiği üretim süreci yukarıdan aşağıya 

doğru bir sıra takip edilerek gösterilir ve nihai tüketiciye daha yakın olan aşamalar alt 

pazar, girdiye daha yakın aşamalar ise üst pazar olarak tanımlanır. Alt pazardaki bir 
firma üst pazarda faaliyet göstermeye başlıyorsa geriye doğru dikey bütünleşme, üst 
pazardaki bir firma alt pazarda faaliyet göstermeye başlıyorsa ileriye doğru dikey 

78 Green, 1982 
79 Gold, 1986 
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bütünleşmeden söz edilir.80 Dolayısıyla, bir şirketin ihtiyaç duyduğu girdiyi 
piyasadan temin etmek yerine kendisi üretmeye karar vermesi veya elindeki ürünü 
satmak yerine işleyerek uç ürün üretmeyi seçmesi halinde dikey bütünleşme 

gündeme gelmektedir. Geriye doğru dikey bütünleşme, hammadde tedarik 
güvenliğinin ve ucuza hammadde temininin sağlanması, ayrıca hammadde üretimi ile 

ürün üretimi arasında koordinasyon sağlanması amaçları ile gerçekleştirilmektedir. 
İleriye doğru dikey bütünleşme ise firmanın kullanıcı sektörler ve müşteriler 
üzerindeki etkisini artırmak, ayrıca alt pazarlardaki kar marjlarının bir kısmını firma 
bünyesine dahil etmek amacıyla gerçekleştirilir.81 

Demir çelik sanayiinde yatay ve dikey düzeyde gerçekleşen bütünleşme 

modelleri ve bunların getirdiği faydalar aşağıdaki şekilde özetlenmiştir: 

Şekil 2.5. Demir Çelik Sanayiinde Bütünleşme Modelleri 

KÜRESEL BÜTÜNLEŞME 
• Uluslararası girdi fiyatlarını 

etkileme gücü 
• Büyüyen pazarlara erişim 
• Global müşterilere erişim 

(Otomotiv, vb.) 
• Tesisler arasında üretim 

optimizasyonu 
• Pazar ve üretim riskinin paylaşımı 

GERİYE BÜTÜNLEŞME 
• Değer zincirinden daha fazla pay 
• Girdi maliyetlerinde avantaj 
• Girdi tedarik güvenliği 
• Üretim riskinin paylaşılması 

İŞi" 

1 
IİİİİİISHI FİRMA 

İLERİYE BÜTÜNLEŞME 
• Pazar ve üretim zincirinin kontrolü 

• Kar marjının artırılması 
• Farklı ürün pazarlarında büyüme 

potansiyeli 

BÖLGESEL BÜTÜNLEŞME 
• İşletme ve Ar-Ge giderlerinin 

paylaşılması 

• Lojistik/taşıma maliyetlerinde 
avantaj 

• Bölgesel pazarlara daha iyi erişim 
• Bölgesel fiyatların stabilize edilmesi 
• Sermaye kullanımının 

etkinleştirilmesi 

Kaynak: OECD 

2.2.1. Bölgesel Bütünleşme 

Aynı bölgede faaliyet gösteren iki çelik firması bir araya geldiğinde, ayrı ayrı 
faaliyet göstermelerine kıyasla pek çok avantaj elde etmektedir. İki firma, bir 
firmanın merkez yönetim kadrosundaki eleman sayısından biraz daha fazla sayıda 

80 Özel, 2003 
81 Gold, 1986 
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eleman ve merkez işletme giderlerinden biraz daha fazla bir maliyet ile 

yönetilebilmektedir. Bölgesel düzeyde bütünleşen firmalar, Ar-Ge birimlerini 

bütünleştirerek bu alanda maliyet tasarrufu elde edebilmektedir. Bunun dışında, 

bütünleşen firmalar daha büyük ölçekte üretim yaptıklarından ölçek ekonomisinden 
yararlanabilmekte, sahip oldukları üretim hatlarını daha etkin bir biçimde kullanarak 

uzun dönem ortalama maliyetlerini düşürebilmektedir.82 Bütünleşen firmalar, ayrıca, 
ellerindeki kapasiteyi daha etkin bir biçimde kullanabildiklerinden yeni kapasiteler 

için sermaye gereksinimlerini azaltabilmektedir. Bölgesel bazda bütünleşerek 
büyüyen firmalar, geniş bölgesel pazarlara erişimde küçük firmalar karşısında 

avantajlı bir konuma geçmektedir. Bunlara ilaveten, bütünleşen firmalar, üretim ve iş 
süreçlerindeki iyi uygulama örneklerini paylaşarak her düzeyde sinerjiler 

oluşturabilmektedir. Demir çelik sektöründeki yatay bütünleşmeler, yukarıda 
sıralanan üretime yönelik avantajlarının yanında, hem üretim miktarı, hem de piyasa 

fiyatı açısından fazlasıyla değişken olan bu piyasada, fiyat istikrarının oluşumuna da 

katkı sağlamaktadır.83 

Demir çelik sanayiinde bölgesel bütünleşmeye en uygun örneklerden biri 

Brezilyalı Gerdau firmasıdır. 2007 yılında 18,6 milyon ton ham çelik üretimiyle 

dünyanın 13. en büyük çelik üreticisi olan Gerdau uzun ürün üretimine 
yoğunlaşmıştır. Gerdau’un üretim kapasitesinin yarısından fazlası Brezilya dışında, 

Uruguay, Kanada, Şili ve ABD gibi Kuzey ve Güney Amerika ülkelerindedir. 
Gerdau, son olarak, 2007 yılı Temmuz ayında, ABD’de yerleşik Chaparral Steel 

Company firmasını 4,2 milyar dolara satın alarak, Brezilyalı firmaların bugüne kadar 
yurt dışında yaptıkları en büyük yatırımlardan birini gerçekleştirmiştir. Bölgesel 
bütünleşmeye, ayrıca, Avrupa’da görülen Arcelor’un oluşumu gibi kıta içi 

bütünleşmeler ve Çin’de başlamış olan Boasteel’in oluşumu gibi ülke içi 
bütünleşmeler de örnek olarak gösterilebilir. 

2.2.2. Küresel Bütünleşme 

Demir çelik sanayiinde aynı bölgede faaliyet gösteren firmaların yanı sıra, 
birbirine uzak bölgelerde faaliyet gösteren firmalar da birleşme ve satın almalar 

82 Taylor, 2004 
83 OECD, 2006a 
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yoluyla küresel bütünleşmeye gitmektedir. Küresel bütünleşme, bölgesel 
bütünleşmede olduğu gibi, bütünleşen firmalara, işletme maliyetleri ve Ar-Ge 

harcamalarım daha fazla ürüne paylaştırarak birim üretim maliyetinde avantaj elde 
etme imkanı tanımaktadır. Büyük ölçekteki küresel çelik firmaları, ayrıca, büyük 

alım yapmalarından kaynaklanan pazarlık güçlerini kullanarak, çelik hammaddeleri 

ve diğer yardımcı malzemelerin uluslararası fiyatları üzerinde baskı oluşturma gücü 

elde etmektedir. Bunlara ilaveten, küresel bütünleşmeye giden firmalar, büyüyen 
dünya pazarlarına erişimde daha avantajlı konumda olmaktadır. 

Demir çelik firmalarını küresel bütünleşmeye iten nedenlerin başında 

küreselleşen müşteri ihtiyaçları gelmektedir. Örneğin, otomotiv üreticileri, dünyanın 
dört bir yanındaki tesisleri için aynı kalitede ürünü, aynı seviyede teknik destekle ve 

tam zamanında (just-in-time) tedarik etmek istemektedir. Demir çelik sanayiindeki 

bazı firmalar, müşterilerinin bu isteklerine ortak girişimler kurarak ve ortak projeler 

geliştirerek cevap vermeye çalışmaktadır. 

Küresel bütünleşmenin bir diğer getirisi de, küresel firmaların değişik 

ülkelerde sahip oldukları tesislerin karşılaştırmalı rekabetçi üstünlüklerine göre esnek 

bir üretim stratejisi izleyebilmeleridir. Küresel demir çelik firmaları, farklı ülke ve 
bölgelerdeki tesisleri arasında üretim optimizasyonuna giderek önemli maliyet 
avantajları elde etmektedir. Örneğin Arcelor, Brezilya’da sahip olduğu tesislerde 
ürettiği düşük maliyetli slabı Avrupadaki tesislerine taşıyarak, talebe yakın 

bölgelerde nihai çelik ürünlerine dönüştürmektedir. 

Bunlara ilaveten, dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren küresel 

firmalar, döviz kurundaki dalgalanmalardan (kur riski), politik gelişmelerden (ülke 
riski) ve bölgesel çelik pazarlarındaki dalgalanmalardan (pazar riski) kaynaklanan 
olumsuzlukları en aza indirebilmektedir. 

Küresel bütünleşmeye en güzel örnekler, Arcelor-Mittal birleşmesi ve 
Hindistan menşeli Tata Steel’in İngiltere merkezli Corus’u satın almasıdır. Ancak, 
bugün gerçek anlamda küresel olan tek firma, dünyada 100 milyon tonun üzerinde 
üretim yapan tek demir çelik firması olan Arcelor-Mittal’dir. 
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Dünyanın en büyük ham çelik üreticisi olan Mittal Steel, 2006 yılının Ocak 

ayında dünyanın ikinci büyük üreticisi olan Arcelor’u satın almak için 22,7 milyar 
dolarlık bir teklif sunmuş; bu iki şirketin birleşmesi, uzun pazarlıklar sonucu, aynı 

yılın Haziran ayında Arcelor Yönetim Kurulunun, Mittal’in yaptığı 32,7 milyar 

dolarlık son teklifi kabul etmesi ile gerçekleşmiştir. Bu birleşme dünya genelinde 
320 bin çalışanı olan ve 2005 yılı cirosu 69 milyar dolar, piyasa değeri ise 40 milyar 

dolar olan bir küresel şirket büyüklüğünü ortaya çıkarmıştır. Arcelor yönetiminin ve 

yönetim kurulunun başlangıçta bu birleşmeye onay vermemesine rağmen, şirketin 
hissedarlarının birleşmeyi onaylamasının altında bu birleşmeden beklenen büyük 

maliyet tasarrufları yatmaktadır. 

Arcelor-Mittal’in Getireceği Maliyet Tasarrufları 

Mittal’in hesaplamalarına göre; Arcelor-Mittal birleşmesi, birleşmeden 

sonraki 3 yıl içerisinde, satın alma, pazarlama ve üretim alanlarında sağlanacak 
iyileştirmelerle yıllık 1 milyar dolarlık maliyet tasarrufu getirecektir. Bu rakamın 

600 milyon dolarının birleşik firmanın demir cevheri başta olmak üzere hammadde 
üreticileri üzerinde artan pazarlık gücünden kaynaklanacağı tahmin edilmektedir. 
200 milyon dolarlık ilave bir maliyet tasarrufunun pazarlama ve dağıtım 

sistemindeki iyileştirmeler sonucunda elde edilmesi beklenmektedir. Bir diğer 200 
milyon doların ise kapasite kullanımının etkinleştirilmesinden ve tesislerdeki sipariş 

ölçeğinin büyütülmesinden geleceği öngörülmektedir. (OECD, 2007d). 

Şekil 2.6. Arcelor-Mittal Birleşmesinin Getireceği Maliyet Avantajları 
(milyon $) 
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Dünyanın dört bir yanında 27 ülkede üretim faaliyetinde bulunan Arcelor¬ 

Mittal, Doğu Asya dışında dünyanın hemen hemen her bölgesinde önemli bir pazar 
payına sahiptir. Arcelor-Mittal sahip olduğu üretim kapasitesi ile (yaklaşık 140 

milyon ton) dünya çelik ihtiyacının yüzde 10’unu tek başına karşılayabilme ve dünya 
çelik piyasalarını etkileyebilme imkanına kavuşmuştur. Mittal Steel 2015 yılına 

kadar 200 milyon tonluk üretim kapasitesine ulaşmayı hedeflediğini açıklamıştır.84 

Mittal Steel’in Arcelor’u alması ile başlayan sektördeki bütünleşme eğilimi, 

Hindistan’ın Tata firmasının kendisinden 4 kat fazla cirosu olan İngiliz Corns 
firmasını 2007 yılı Ocak ayında 12,6 milyar dolara satın alması ile devam etmiştir. 
Bu birleşme ile 23,7 milyar dolar cirosu, 24,7 milyon ton ham çelik üretimi ve 85 bin 

çalışanı olan bir şirket büyüklüğü ortaya çıkmıştır. Tata-Corus bütünleşmesinin, 3 yıl 
içerisinde, satın alma, servis paylaşımı ve dağıtım faaliyetlerindeki etkinleşme 

sonucunda yıllık 300-350 milyon dolarlık bir maliyet tasarrufu getirmesi 
beklenmektedir. Ayrıca, Corus’tan Tata’ya teknoloji transferi yapılarak Tata 

tesislerinde daha yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi de mümkün olacaktır.83 

Küresel bütünleşmeye bir diğer örnek de US Steel’in Slovakya ve 
Avrupa’daki faaliyetleridir. US Steel, ayrıca, 2007 yılı Kasım ayında, Kanada’da 
yerleşik Stelco’yu 1,2 milyar dolara satın almıştır. Bu satın alma neticesinde, US 

Steel’in yıllık çelik üretim kapasitesi, 5,5 milyon tonu Stelco’ya ait olmak üzere 27,5 

milyon tonu Kuzey Amerika’da, geri kalan kısmı da dünyanın diğer bölgelerinde 
toplam 36,4 milyon tona ulaşmıştır. US Steel, Stelco ile birleşmesinden dolayı yıllık 
100 milyon dolar seviyesinde tasarruf elde etmeyi beklemektedir.86 

Mittal Steel’e Arcelor’u satın alma önerisinde bulunan yatırım bankası Credit 
Suisse, dünyadaki bütün çelik firmalarının Arcelor-Mittal birleşmesine karşı 

“stratejik bir tepki verme" arayışında olduğunu ve küresel çelik sanayiinde 

bütünleşme çabalarının hız kaybetmeyeceğini belirtmiştir. Credit Suisse, bundan 

sonraki genel eğilimin bölgesel bütünleşmeden, küresel (kıtalar arası) bütünleşmeye 
kaymaya başladığını, önümüzdeki dönemde 50-70 milyon ton üretim kapasitesine 

84 http://www.manufacturing.net/article.aspx?id=7748&menuid=280 
85 OECD, 2007d 
86 DÇÜD, 2007d 
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sahip pek çok bütünleşme görülebileceğini, ancak Arcelor Mittal büyüklüğünde yeni 
bir firmanın ortaya çıkmasının pek kolay olmadığını belirtmiştir.87 

2.2.3. Geriye Bütünleşme 

Demir çelik sanayiinde hammadde maliyeti, toplam üretim maliyeti içerisinde 

yüzde 75 gibi çok önemli bir paya sahiptir. Özellikle dünya demir cevheri dış 
ticaretinin yüzde 70’inin sadece 3 firma tarafından kontrol ediliyor olması bu 

firmaların demir cevheri ithal etmek zorunda olan başka ülkelerdeki demir çelik 

üreticileri üzerindeki pazarlık gücünü artırmaktadır. Bunun sonucu olarak demir 

cevheri üreticilerinin kar marjları demir çelik üreticilerine kıyasla daha yüksek 
olmaktadır (Bakınız Tablo 1.14). Bunun yanında, uluslararası hurda piyasasının bir 

kısmı da bütünleşmiş durumdadır. Batı Avrupadaki bazı hurda piyasaları 2 veya 3 
büyük grubun kontrolü altındadır. 

Demir çelik girdilerinin homojen yapıya sahip olmaları nedeniyle, demir çelik 

girdi piyasalarının saf oligopol (pure oligopoly) piyasalar olduğu söylenebilir. Saf 
oligopol piyasalar, firmaların karşılıklı bağımlılıklarının (mutual interdependence) 

yüksek olduğu piyasalardır. Bu durum, demir çelik girdi üreticilerinin fiyat-üretim 
konusunda ortak hareket etmelerine yol açmakta ve iktisat literatüründe anlaşmalı 
oligopol (collusive oligopoly) denilen bir piyasa yapısını ortaya çıkarmaktadır.88 

Girdi piyasalarındaki bu oligopol yapı, çelik üreticilerini hammadde 
üreticileri ile uzun vadeli işbirlikleri yapmaya zorlamaktadır. Diğer taraftan, kendi 

hammaddelerine sahip olan demir çelik üreticileri bu hammaddeleri maliyet 

fiyatından kullanabildikleri için, diğer üreticilere göre önemli bir maliyet avantajına 
sahip olmaktadır. Hammadde üretimi ile geriye doğru bütünleşme sağlamış firmalar, 

düşük maliyetlerinin bir sonucu olarak fiyatlandırma politikalarında daha esnek 

davranabilmektedir. Demir çelik sektöründe geriye bütünleşme Rusya ve Brezilya 
gibi kendi hammaddesine sahip ülkelerde fazlasıyla görülmektedir. Bu ülkelerdeki 
çelik firmalarının çoğu demir cevheri ve kömür açısından kendi kendilerine 
yetebilecek bir durumdadır. 

87 Yayan, 2006a 
88 Ünsal, 2004:397-398 

66 



Son dönemde yüksek oranda artan hammadde fiyatlarının ve firmaların ucuz, 

güvenilir hammadde tedariği sağlama konusundaki çabalarının, demir çelik 
sektöründe birçok birleşme ve satın alma faaliyetini tetiklediği görülmektedir. Girdi 

fiyatlarının artması sonucunda, kendi girdilerini üreten firmalar çok önemli bir 
rekabet avantajı elde etmeye başlamıştır. Örmeğin, Tata Steel kendisinden 4 kat 
büyük olan Corus’u satın alabilmiştir. Bu satın almanın getirdiği gerçek fayda, 
Tata’nın Hindistan’daki slab üretimi ile Corus’un slab ihtiyacını, İngiltere’deki 
üretime göre yarı maliyetle karşılayabilecek olmasıdır. Corus’u almak için o 

dönemde talip olan bir diğer firma, Brezilya’lı CSN de sahip olduğu demir cevheri 
rezervleri ile, Corus’un demir cevheri ihtiyacının yüzde 100’ünü karşılamayı vaat 
etmiştir. 

2007 yılında Rusya’nın Evraz firmasının ABD’nin Oregon firmasını satın 
almasının altında da yine hammaddeye yönelik değerlendirmeler yatmaktadır. Evraz, 

Rusya’da kendi demir cevheri kaynaklan ile çok ucuza ürettiği slabı ABD’ye 
göndererek Oregon’un kar marjlarını yükseltmeyi planlamaktadır. 

Demir cevheri rezervlerine sahip olma isteği, Mittal Steel’in Ukrayna’daki 
Krivoy Rog firmasını bünyesine katmasında da etkili olmuştur. Ayrıca, Arcelor’un 
Brezilya’daki demir cevheri ortaklıkları, Mittal’in Arcelor ile ilgilenmesinin başta 
gelen nedenlerinden biri olarak ifade edilmektedir. 

Bunlara ilaveten, ThyssenKrupp (Almanya), Boasteel (Çin) Dongkuk 
(Kore)’un Brezilya’da slab üretimine yönelik projeleri vardır. Posco (Kore) ve Mittal 

Steel de Hindistan’da benzer girişimler sürdürmektedir. Bu projelere bir örnek olarak 

Brezilya’da yerleşik madencilik grubu CVRD ile Çin’de yerleşik en büyük demir 
çelik üreticisi Baosteel’in 2007 yılı Ağustos ayında yaptıkları anlaşma doğrultusunda 
Brezilya’da kurmayı planladıkları slab tesisi gösterilebilir. Yıllık 5 milyon ton üretim 
kapasitesine sahip olacak tesisin, üretiminin tamamı ihraç edilecektir. Tesiste CVRD 
yüzde 20, Baosteel yüzde 80 oranında hisse sahibi olacaktır.89 

89 Steel Business Briefing, 2007 
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Girdi fiyatlarının bu şekilde yüksek seyrettiği bir piyasa yapısı içerisinde 
demir çelik üreticilerinin hammadde üreticileri ile geriye bütünleşme eğiliminin 
artarak devam etmesi beklenmektedir.90 

2.2.4. İleriye Bütünleşme 

20-30 yıl önceki demir çelik firmaları bugün olduğundan çok daha fazla nihai 

ürün kullanıcıları ile entegre olmuş bir yapıdaydı. Demir çelik sanayiinin devlet 
eliyle işletildiği ve piyasaların yoğun bir biçimde düzenlendiği, dış ticarete ve 

yabancı sermayeye yönelik önemli engellerin bulunduğu dönemlerde, ileriye doğru 
dikey bütünleşme demir çelik sanayiinin katma değerinin artırılması ve gelişmesi 

için alternatif büyüme stratejilerinden biri olarak ele alınmıştır. 

İleriye dönük bütünleşme, çoğunlukla, boru gibi çelik kullanıcısı 
sektörlerdeki imalat süreçlerinin demir çelik üretimi ile bütünleştirilmesi şeklinde 

gerçekleşmiştir. Ancak bu tür bütünleşmelerin hemen akabinde, demir çelik üretimi 
ile kullanıcı sektörlerin imalat uygulamaları, performans ölçütleri ve yönetim kontrol 

sistemleri arasındaki farklılıklar, bu üretim süreçlerinin aynı yapı içerisinde 

yürütülmesini güçleştirmiştir. Demir çelik sanayiinde ileriye bütünleşme, farklı 

imalat süreçlerinin entegrasyonunun ötesinde, farklı imalat kültürlerinin de bir 
potada eritilmesini zorunlu kıldığı için, üretim ve organizasyon yönetimi açısından 

zorluklar doğurmaktadır (Bakınız Bölüm 2.4.2). 

2.3. Yatay Bütünleşmenin Fayda ve Sakincalari 

2.3.1. Yatay Bütünleşmenin Faydaları 

Üretimde rasyonelleştirme sağlayıcı etkisi: 

Yatay bütünleşmeler sonucunda; bütünleşen firmaların kapasitelerinde 

herhangi bir değişiklik veya yeni yatırım olmadan, sadece üretim aşamalarının 

marjinal maliyeti düşük ve etkin üretim yapan tesislere kaydırılması (bu tesislerde 

atıl kapasite olduğu müddetçe) bütünleşmeye giden firmaların karlılığını artırabilir. 
Bütünleşmeye giden firmalar, ayrıca, sahip oldukları tesislerin her birini sınırlı 

90 http://www.meps.co.uk/viewpointl l-06.htm 



sayıda ürün grubunun üretimi için kullanarak, üretimde standartlaşmaya 

gidebilmekte ve üretim sürecindeki ürün değişim zamanlarını en aza 
indirebilmektedir. 

Ölçek ekonomileri ve sinerjiler doğurucu etkisi: 

Yatay bütünleşmeler, firmalara daha fazla üretim yaparak birim üretim 

maliyetlerini düşürmek suretiyle ölçek ekonomilerinden yararlanma imkanı 

tanımaktadır. Ölçek ekonomileri, mevcut tesis kapasitelerinin artırılmasının yanında, 
firmaların sahip olduğu tesislere ilave tesislerin eklenmesi yoluyla da sağlanabilir. 
Firma bünyesine yeni tesislerin katılması üretim aşamalarında ölçek ekonomisi 

getirmese bile, tedarik, pazarlama ve satış, Ar-Ge, bilgi ve teknoloji paylaşımı gibi 
alanlarda sinerjiler doğurmaktadır.91 

Dinamik etkinlikler (dynamic efficiencies) getirici etkisi: 

Yatay bütünleşmeler, bütünleşen firmaların yüksek maliyetli Ar-Ge 
yatırımlarını beraber üstlenebilmelerine ve firmalar arasında bilgi ve teknoloji 

paylaşımına imkan tanımaktadır. Dolayısıyla, yatay bütünleşmeler, yeni ürünlerin ve 
yeni üretim süreçlerinin geliştirilmesine, ayrıca, ürün ve hizmet kalitesinin 
artırılmasına katkı sağlamaktadır. Örneğin Ar-Ge harcaması konusunda demir çelik 
sanayiinde en başta gelen firmalardan olan Corus’un kendisini satın alan Tata 
Steel’in verimliliğine önemli katkı sağlaması beklenmektedir. Arcelor’u satın alan 

Mittal Steel de, Arcelor’daki yoğun Ar-Ge faaliyetlerinin artarak devam edeceğini 
duyurmuştur.92 

Hammadde kaynaklarına erişimi kolaylaştırıcı etkisi: 

Yatay bütünleşmeler sonucunda ortaya çıkan büyük üretim ölçeğine sahip 
firmalar, büyük alım yapmaları nedeniyle, hammadde üreticileri karşısında daha 
fazla pazarlık gücüne sahip olabilmektedir. Yatay bütünleşmeler, ayrıca, satın alma 
faaliyetlerinde etkinlik sağlayarak satın alma maliyetini düşürücü etki yapmaktadır. 
Son dönemde demir çelik girdi fiyatlarının büyük oranda artması ve girdi arzında 

yaşanan sorunlar, demir çelik firmalarının ucuza ve güvenilir hammadde tedariği 

91 OECD, 2007d 
92 OECD, 2007d 
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konusundaki risklerini artırmış ve bu riskleri azaltmak isteyen firmaların 

bütünleşmeye gitmeleri sonucunu doğurmuştur. Özellikle kendi hammadde 
kaynaklarına sahip Hindistan ve Rusya gibi ülkelerdeki üreticiler, gelişmiş 
ülkelerdeki demir çelik firmalarını, ucuza hammadde tedariği sağlama konusunda 

güvence vererek, kendi bünyelerine katmaya başlamıştır. Hammadde kaynaklarına 
erişme isteği, ayrıca demir çelik sektöründe geriye doğru bütünleşmeleri de gündeme 

getirmektedir. 

Sermayeye erişimi kolaylaştırıcı etkisi: 

Sermaye piyasaları, karlılığı düşük olan ve sık sık iflasların ve kapanmaların 

yaşandığı demir çelik sanayiine sermaye aktarımı konusunda oldukça temkinli 
davranmaktadır. Fazlasıyla parçalı bir yapıya sahip olan demir çelik sanayii, yeni 

teknolojilere ve yeni ürünlere yatırım yapmak için sermayeye erişimde sıkıntı 
yaşamaktadır. Bu bakımdan, sektördeki bütünleşmeler, firmaların karlılığını artırarak 
sektöre daha fazla sermaye çekilmesine katkı sağlayacaktır.93 

2.3.2. Yatay Bütünleşmenin Sakıncaları 

İstihdamı azaltıcı etkisi: 

Bütünleşmeler sonucunda, işçilerle yeni koşullarda iş sözleşmesi yapmak ve 
işçi çıkartmak için uygun ortam oluşmaktadır. ABD ve AB’de görülen birleşme ve 

satın almalar, demir çelik sanayiindeki bütünleşmenin istihdam üzerinde olumsuz 
etkisi olduğunu göstermektedir. Bu durum özellikle ABD demir çelik sanayiinde 

1998-2001 döneminde yaşanan kriz ve şirket iflasları neticesinde görülen birleşme ve 

satın almalarda kendini göstermiş, birleşme ve satın almalara konu olan firmaların 
işçi sayıları ve işgücü maliyetleri yeni toplu sözleşmelerle önemli ölçüde 
indirilmiştir.94 

Rekabeti bozucu ve vivasa fiyatlarını yükseltici etkisi: 

Yatay bütünleşmeler, piyasada rekabet eden firma sayısını azaltarak, 
firmaların piyasa yapısı üzerindeki bireysel etkilerini artırmaktadır. Bu durum, 

93 OECD, 2007d 
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bütünleşen firmalara, müşterileri karşısında, ürün fiyatlarını yükseltici yönde pazarlık 

gücü kazandırmaktadır. 

Dünya demir çelik sanayiindeki bütünleşme eğilimleri, yüksek demir çelik 

fiyatlarının oluşmasına yol açarsa demir çelik kullanıcısı sektörlerin pek çoğu bu 

durumdan olumsuz etkilenecektir. Demir çelik ürünlerinin fiyatlarındaki artışlar 

kullanıcı sektörlerin maliyetlerini artıracak, bu da çelik kullanan sektörlerin nihai 
ürün fiyatlarına yansıyacaktır. Artan ürün fiyatları, çelik kullanan sektörlerin 

müşterilerinin alternatif ürünlere yönelmesine veya çelik kullanan sektörlerden 
taleplerini kısmalarına neden olabilecektir. Bu durum küresel demir çelik talebini 

daraltabilecek; demir çelik sektörü ve çelik kullanan sektörlerin üretim, istihdam ve 

karlılık düzeylerinde kaymalara yol açabilecektir. 

Diğer taraftan, çelik fiyatlarındaki artışın etkisi kullanıcı sektörlerin 
durumlarına ve yoğunlaşma oranlarına göre farklı olacaktır. Ürün fiyatlarındaki kısa 
vadeli artışlar, otomotiv gibi monopson güce sahip ve uzun vadeli alım kontratları 
bulunan sektörlerde sınırlı kalacaktır. Ancak, fiyat alıcısı (price taker) konumunda 

olan pek çok çelik kullanan sektör, uluslararası çelik piyasalarındaki fiyat 
değişmelerinden doğrudan etkilenecektir. 

2.3.3. Rekabet Hukuku Açısından Yatay Bütünleşmeler 

Rekabet mekanizmaları bir pazarı “ürün” ve “coğrafya” olarak tanımlar. Eğer 
bütünleşen firmalar aynı coğrafyada aynı ürün grubunda birbirleri ile rekabet 

etmiyorsa, bu bütünleşme genelde rekabeti bozucu bir etki doğurmaz. Aynı pazara, 
aynı ürün grubunu satmakta olan firmalar arasındaki bütünleşmeler ise ortaya 
çıkacak yeni firmanın büyüklüğünün yanında, sektördeki yoğunlaşma oranı göz 
önünde bulundurularak değerlendirilir. Bütünleşen firmalar çok büyük bir pazar 
payına ulaşırlarsa, rakiplerinden bağımsız olarak, ürün fiyatlarını artırma veya 

üretimi kısma gibi uygulamalarla ürün piyasasını etkileme gücüne sahip olabilirler. 
İlgili piyasada önemli bir pazar payını oluşturan bütünleşmeler bile, pazara girişin 
kolay olduğu durumlarda rekabet otoriteleri tarafından uygun görülebilir.95 Bu 
durumda, sektördeki diğer firmaların kontrolünde arzı dengeleyecek fazla 

95 OECD, 2007e 
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kapasitenin olmasının yanında yurt dışından ithalatın varlığı ve kolaylığı, rekabet 
otoritelerince birleşme ve satın almalar konusunda verilecek kararların yönünü tayin 
eder. 

Demir çelik sanayiinde ürün pazarı tanımı demir çelik ürünlerinin kullanım 
alanlarına göre farklılık göstermektedir. Demir çelik sanayiinde coğrafi pazarı 

tanımlamak ise ürün pazarını tanımlamaktan biraz daha zordur. Zira, hem ara mamul, 
hem de nihai demir çelik ürünlerinde önemli bir dış ticaret söz konusudur. Dünya 

genelinde üretilen demir çelik ürünlerinin yüzde 35-40’ı dış ticarete konu olmaktadır. 
Demir çelik tesislerinin yüksek yatırım gerekleri ve nispeten uzun yatırım süreleri, 

tek bir bölgesel pazar bağlamında bir giriş engeli olarak değerlendirilebilir, ancak 
bölgeler arası dış ticaret farklı bölgelerdeki çelik fiyatlarının eşitlenmesi için 

dengeleyici rol oynamaktadır. Öte yandan, çelik taşıma maliyetlerinin yüksek ve 
bölgeler arasında taşıma sürelerinin uzun olması, ayrıca bazı ülkeler tarafından 

uygulanan anti-damping vergileri gibi önlemler dünya çelik pazarlarının tamamen 
küreselleşmesini engellemektedir. Dolayısıyla, çelik pazarlarında bölgeler ve ülkeler 
arasındaki fiyat farkları belirli bir seviyeye kadar korunabilmektedir. Yine de mevcut 

durumda küresel çelik pazarlarının büyük ölçüde entegre olduklarını söylemek 
mümkündür. 

Diğer taraftan, dünya demir çelik sanayiinde yoğunlaşmanın çok düşük 

olması, firmalar arasında rekabeti bozan anlaşmaların olmasını ve uygulanmasını 

zorlaştırmaktadır. Yüksek katma değere sahip paslanmaz çelik gibi ürün gruplarında 

bazı firma veya firma gruplarının belirli bölgesel pazarlarda hakim konuma sahip 
olmalarına rağmen, özellikle inşaat demiri gibi düşük katma değerli ürün gruplarında 

çok sayıda üreticinin varlığı devam etmektedir. 

Demir çelik sanayiinde rekabet otoritelerinin soruşturmalarına konu olan 
bütünleşmeler, çoğunlukla, yatay düzeyde gerçekleşen birleşme ve satın almalardır. 
Yatay bütünleşme, tüketici refahı (customer welfare) ve üretici karının toplamı 
şeklinde tanımlanan toplam refahı (total welfare) bir çok yönden etkiler.96 

96 Padilla, 2005 
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Yatay bütünleşme, ilk olarak, pazarda rekabet eden firma sayısını azaltarak, 

ürün fiyatlarının yükselmesine, bunun neticesinde sanayi karının artmasına ve 

tüketici refahının azalmasına yol açabilir. Ancak, yatay bütünleşmelerin tüketici 

refahını azaltıcı etkisi, giriş engellerinin olmadığı veya zayıf olduğu durumlarda kısa 
vadeli olmakta, pazara yeni giren rakiplerin etkisiyle uzun vadede fiyatlar eski 

seviyesine inmektedir. 

Yatay bütünleşme, ayrıca, bir takım maliyet etkinlikleri de doğurur. Bunlar; 
üretimde ölçek ve kapsam ekonomilerinin yakalanmasından, ayrıca, bütünleşen 

firmalarca sahip olunan varlıkların, know-how’ın ve yönetim yeteneklerinin 
paylaşımı sonucu ortaya çıkan sineıjilerden kaynaklanmaktadır. Bu maliyet 

etkinlikleri toplam refahı artırır, ancak bunların tüketici refahı üzerindeki etkisi, 
maliyet etkinliklerinin tüketicilere düşük fiyatlarla yansıtılıp yansıtılmayacağına 

bağlıdır. Tüketicilerin bu maliyet etkinliklerinden yararlanma düzeyi, bütünleşme 
sonucundaki pazar yapısında beklenen rekabet yoğunluğuna da bağlıdır. Bunlara 

ilaveten, yatay bütünleşme, birleşen firmaların Ar-Ge faaliyetlerini artırmalarına yol 
açarsa, yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini sağlayacağı için tüketici refahını 

artırıcı etki doğurur. 

Diğer taraftan, bütünleşme sonucunda oluşan firma sabit maliyetlerinde 

indirim sağlamak için bazı ürünlerin üretimini durdurmaya karar verirse, bu durum 
pazardaki ürün çeşitliliğini azaltarak tüketici refahını olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, 
bütünleşen firma, pazardaki rekabetin azalmış olması nedeniyle Ar-Ge’ye ve süreç 
inovasyonuna daha az kaynak ayırmaya başlarsa, bu da tüketici refahını azaltıcı etki 

yapar. 

Bütünleşmeler sonucunda kazanılan refah artışının tüketiciler ve firma 

arasında ne şekilde paylaşılacağı ulaşılan etkinliklerin özelliğine ve bütünleşen 
firmaların bütünleşme sonucunda elde ettikleri piyasa gücüne (market power) 

bağlıdır. İlgili piyasa yapısı ne kadar rekabetçi ise, bütünleşmenin getirdiği 
etkinlikten tüketicilerin faydalanma düzeyi o kadar fazla olmaktadır.97 
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Öte yandan, yatay bütünleşmeler, bütünleşme dışında kalan diğer rakipleri de 
kaçınılmaz olarak etkilemektedir. Bütünleşme dışında kalan firmalar, bütünleşen 

firmanın elde ettiği ölçek ekonomilerine sahip olamadıkları için bütünleşen firma ile 
rekabet etmede zorluklarla karşılaşabilirler. Bütünleşmeler, pazarda kalan dîğer 

rakipleri bütünleşen firma ile rekabet edemez bir konuma düşürüp onları sektörden 
çıkmaya zorlarsa, bu tür bütünleşmeler kısa vadede tüketici refahını artırıcı etki 

doğursa bile, uzun vadede fiyatların yükselmesine ve tüketici refahının azalmasına 

yol açar. 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, yatay bütünleşmelerin 
toplam refah ve tüketici refahı üzerindeki etkisi birçok faktöre bağlıdır ve bu etkinin 

her bir bütünleşme için ayrı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

2.4. DİKEY BÜTÜNLEŞMENİN FAYDALARI VE SAKINCALARI 

2.4.1. Dikey Bütünleşmenin Faydaları 

İşlem maliyetlerini (transaction cost) düşürücü etkisi: 

Coase (1937)’ye göre; dikey bütünleşme, işlemlerin serbest piyasadaki 

firmalar arasında gerçekleşmesine kıyasla, satış, pazarlama, sözleşme yapma ve 
tedariğin kontrolü gibi pek çok konularda işlem maliyetlerinde avantajlar doğurur. 

Kaserman (1978)’e göre; ara malını kendisi üreten firmalar değişen pazar koşullarına 

daha kolay uyum sağlayabilirler. Dikey bütünleşme, üretimin ardışık aşamaları 
arasındaki bilgi aktarımının daha hızlı ve daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine 

imkan tanır. Böylece, üretim ve kapasite değişimleri, aynı firmanın bölümleri 
arasında zaman gecikmesi olmaksızın gerçekleştirilebilir. Ayrıca, firma içi işlemler, 

işleme taraf olan birimlerin fırsatçı davranış eğilimlerini azaltabilir. Çünkü, işleme 
taraf olan birimler aynı firma içinde çalıştıklarından ortak karı azamileştirici bir 
davranış içerisinde olacaklardır.98 Dikey bütünleşme ile üreticiler uygun fiyatlı ve 
kaliteli tedarikçi arama, tedarikçiler ise satış ve pazarlama maliyetlerinden 
kurtulurlar. Stok ve üretim planlaması da tek bir firma içinde daha etkin 

98 Özel, 2003 
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gerçekleştirilebilir. Bu yönüyle, dikey bütünleşme, kapasite kullanımının 

etkinleştirilmesi ve stok taşıma maliyetlerini azaltılmasına katkı sağlar." 

Hammadde arz güvenlisi sağlayıcı etkisi: 

Demir çelik sanayiinde en sık görülen dikey bütünleşme şekli olan geriye 

doğru hammadde üreticileri ile bütünleşmenin asıl gerekçesi hammadde arz 

güvenliğini ve ucuza hammadde teminini sağlamaktır. Girdi üreticilerinin oligopol 

bir yapıda olduğu ve girdi fiyatlarının fazlasıyla dalgalı olduğu bir piyasa yapısı 

içerisinde, geriye bütünleşme, girdi temini konusunda geleceğe yönelik belirsizlikleri 
ve riskleri ortadan kaldırabilmektedir. Geriye doğru dikey bütünleşme, ayrıca, firma 

ile tedarikçileri arasındaki bilgi asimetrisini ortadan kaldırarak firmanın tedarikçileri 

ile daha iyi koşullarda pazarlık etmesini mümkün kılmaktadır.100 Arrow (1975)’e 
göre, geriye doğru dikey bütünleşme, şirketlerin girdi fiyatlarını tahmin ve uygun 

girdileri seçebilme yeteneğini geliştirmektedir.101 

Yatırım riskini azaltıcı ve yatırım yaymayı teşvik edici etkisi: 

Mitchell (1976), dikey bütünleşik yapıya sahip şirketlerin bu yapıda 

olmayanlara göre gelecekteki talep ve çıktı verilerini de içeren daha sağlıklı bilgilere 
sahip olabildiğini, böylece dikey bütünleşmenin yatırım risklerini azalttığını öne 
sürmüştür.102 Dikey bütünleşme, bütünleşik firmanın üretim sürecinin ilk 
aşamalarına yapacağı yatırımların geri dönüşünü daha net bir biçimde görebilmesini 

mümkün kılarak, yeni yatırımların yapılmasını teşvik etmektedir. Ayrıca, dikey 
bütünleşik firma, geliştirdiği yeniliği tamamlayıcı nitelikteki varlıklara da sahip 
olduğu için, daha fazla Ar-Ge yatırımı yapma eğiliminde olmaktadır. 

2.4.2. Dikey Bütünleşmenin Sakıncaları 
Rekabeti engelleyici etkisi: 

Dikey bütünleşmenin rekabeti engelleyici etki yarattığını destekleyen bir 
teori, Pazarların Kapatılması (Vertical Foreclosure) olarak adlandırılmaktadır. 
Pazarların kapatılması, dikey bütünleşmeye giden bir firmanın müşteri veya tedarikçi 

99 D’Avani ve Ravenscraft, 1994 
100 Porter, 1980 
101 Özel, 2003 
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olarak diğer firmalarla işlem yapmaması veya bu firmalar aleyhine işlem koşullarım 
zorlaştırması olarak açıklanabilir. Dikey bütünleşik bir şirkette ikincil faaliyet birimi 

karını birincil faaliyet birimi ile paylaşmaktadır. Bu nedenle, birincil faaliyet birimi, 
alt pazarda faaliyet gösteren rakip şirketlerin çıktılarındaki artıştan zarar 

görmektedir. Sonuçta, dikey bütünleşik şirket, alt pazarda rakibi olan şirketlerin girdi 

kaynaklarını kısma gereği duyabilmektedir. Diğer taraftan, dikey bütünleşik firmanın 
üst pazardaki işlemleri alt pazardaki rakiplerinin fiyat, maliyet ve ürün tasarımı gibi 

stratejik bilgilerini öğrenmesine ve bu bilgileri alt pazardaki rekabette rakiplerine 
karşı kullanmasına imkan tanımaktadır.103 

Diğer taraftan, Comanor (1967)’ye göre, firmalar kendi ürettikleri girdileri 

kullanırlarsa, birincil ve ikincil faaliyetler arasındaki eşgüdüm içselleştirilir; bunun 
sonucunda da girdi özelliklerindeki çeşitlendirme daha kolay gerçekleşeceğinden 

ürün farklılaştırması kolaylaşır. Dolayısıyla, dikey bütünleşme, bütünleşen firmanın 
ürün farklılaştırma yeteneğini artırarak fiyat rekabetini sınırlandırıcı etki yapar. 

Pazara siris emellerini artırıcı etkisi: 

Dikey bütünleşmiş bir üretim sürecine giriş için artan sermaye gereksinimleri, 

pazara girmeyi planlayan firmaların daha yüksek maliyetlere katlanmasına neden 
olacağından giriş engellerini artırır. Williamson (1975)’e göre, dikey bütünleşmiş 

firmaların pazara yeni girecekler karşısındaki bilgi ve deneyim üstünlüğü önemli bir 
giriş engeli oluşturmaktadır. Bilgi ve deneyim üstünlüğü yaparak öğrenme 

olgusundan kaynaklanır. Deneyimle kazanılan bilgiye gizliliği nedeniyle deneyimsiz 
firmalar kolay ulaşamıyorsa veya uzmanlaşmış personel dikey bütünleşmiş 
firmalardan alınamıyorsa, üretimin her iki aşamasına birden girmek zorunda kalan 

yeni firmalar açısından sermaye maliyetleri yükselir ve bu durum piyasaya giriş için 
bir engel oluşturur.104 

Şirket ici kontrol verimliliğini azaltıcı etkisi: 

Dikey bütünleşme, firma ölçeğini büyüterek ve organizasyondaki hiyerarşiyi 
artırarak örgüt içi iletişim ve koordinasyon başta olmak üzere pek çok alanda 

103 Özel, 2003 
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etkinsizliğe yol açabilir.105 Dikey bütünleşme, yöneticilerin, firmanın asli iş alanı 
(core business) dışında, çok fazla hakim olmadıkları konularla da ilgilenmelerini 

gerektirebilir. Dikey bütünleşme sonucunda, üst düzey yöneticiler, organizasyonun 
farklı birimlerince yürütülen faaliyetleri daha fazla takip ve koordine etme ihtiyacı ile 

karşı karşıya kalabilir. Dikey bütünleşme sonucunda oluşan entegre yapılar, birimler 
arasında koordinasyon ve iletişimin kurulması, ayrıca, iç kontrol sistemlerinin 

geliştirilmesi için yeni yatırımları ve sabit masrafları (overhead) gündeme 
getirebilir.106 

105 D’Avani ve Ravenscraft, 1994 
106 Özel, 2003 
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3. TÜRKİYE’DE DEMİR ÇELİK SANAYİİNİN GELİŞİMİ 

Tezin ilk iki bölümü dünya demir çelik sanayindeki gelişmeleri ve 

bütünleşme eğilimlerini değerlendirirken, üçüncü bölüm Türk demir çelik sanayiinin 

gelişimine ayrılmıştır. Üçüncü bölümde, Türk demir çelik sanayii, üretici ve ürün 
gruplan, tüketim, kapasite ve üretim, dış ticaret, katma değer, girdi yapısı, AB ile 
ilişkiler ve çevre başlıkları altında kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bu 

bölümde sektöre ilişkin ortaya konulacak durum tespiti, dördüncü bölümde 

yapılacak yapısal analiz ve beşinci bölümde geliştirilecek rekabet stratejisine temel 
teşkil edecektir. 

Ülkemizde modem anlamda demir çelik üretimine yönelik girişimler 
Cumhuriyetin kuruluşundan sonra başlamış ve ilk demir çelik tesisi 1932 yılında 
Kırıkkale’de üretime başlamıştır. Ardından entegre bir tesis olan Karabük Demir 

Çelik Fabrikaları 1939 yılında faaliyete geçmiştir. Özel sektörde ise; ilk ark ocaklı 
tesis olan Metaş 1960 yılında üretime başlamıştır. Yassı ürüne yönelik ilk tesis 

olan Erdemir 1965 yılında Ereğli’de üretime geçmiştir. Daha sonra, yurt içi demir 
çelik talebindeki gelişmeye cevap vermek üzere kumlan İskenderun Demir Çelik 
Fabrikaları 1975 yılında üretime başlamıştır. 80’li yılların ikinci yarısında yeni ark 
ocaklı tesislerin üretime geçmesiyle birlikte, özel kesim Türk demir çelik sanayiine 
ağırlığını koymuştur. 

Türkiye’de demir çelik sanayiinin gelişimini, ekonominin genelinde olduğu 
gibi, 1980'den önce ve 1980'den sonra olmak üzere iki dönemde değerlendirmek 
gerekir. 1980'den önceki dönemde; ithalatta nominal koruma oranlannın yüksek 
olduğu, dış rekabete kapalı ve net ithalatçı bir demir çelik sektörü söz konusudur. 

1980 yılından sonra ise, uygulanan teşvik politikaları sonucunda demir çelik ürünleri 
üretimi ve ihracatı hızla artarak dışa dönük ihracatçı bir yapı oluşmuştur.107 

1980 yılında toplam ham çelik üretiminin yüzde 22'sini gerçekleştiren ark 
ocaklı tesisler, 2007 yılına gelindiğinde üretimin yüzde 75’ini gerçekleştirir 
olmuştur. İhracatta atılım yapabilmek amacıyla uygulamaya konulan bir dizi teşvik 
tedbiri, özel sektör yatırımlarını özendirmiştir. Demir çelik sektörüne yatırım yapan 

107 DPT, 2000 
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özel sektör firmaları, ton başına yatırım tutarı ve yatırım süresi daha avantajlı olan 

ark ocaklı tesislere yönelmiş; bunun sonucunda, ark ocaklı tesislerin sayısında ve 

üretim kapasitelerinde hızlı bir artış yaşanmıştır. Bununla birlikte, ark ocaklı 

tesislerde kullanılan hurdanın kalitesinden kaynaklanan sorunlar, yassı ürün 

üretimindeki teknolojik kısıtlar ve ağırlığını Ortadoğu pazarlarının oluşturduğu dış 
talep, ark ocaklı tesis yatırımlarının uzun ürünlere yönelmesinde etkili olmuştur.108 

Diğer taraftan, 1980 sonrasında uygulanan kamunun imalat sanayii 
içerisindeki payının azaltılmasına yönelik politikaların da etkisiyle, entegre tesisler 

için gerekli modernizasyon ve ‘ kapasite artırımı yatırımları zamanında 
yapılamamıştır. Kamunun yeni yatırım yapmadığı bu alanda, özel sektör de yatırım 

yapmamış veya büyük yatırım ihtiyacı nedeniyle yatırım yapamamıştır. Dolayısıyla, 
entegre tesisler, demir çelik çelik sanayiinde 1980 sonrası gözlenen gelişme hızını 

yakalayamamış, yeni bir entegre tesis kurulamamış ve sayıları 3 ile sınırlı kalmıştır. 

Demir çelik sektörüne verilen teşviklerin yurt içi arz-talep dengesini 
gözetmemesi nedeniyle, yeni oluşturulan uzun ürüne yönelik kapasiteler önemli bir 

yapısal sorunu da beraberinde getirmiştir. Türkiye’nin gelişmesine paralel olarak 
yassı ürün tüketiminde büyük artışlar olmuş, ancak yurt içi yassı ürün üretim 
kapasitesi tüketimde görülen bu artışları yakalayamamıştır. AB dahil gelişmiş 
ülkelerde çelik üretiminin yüzde 60’ı yassı ürünlerden, yüzde 40’ı ise uzun 

ürünlerden oluşmaktayken; 2007 yılma gelindiğinde, Türkiye demir çelik sanayiinde 
yassı ürünlerin payı yüzde 15 seviyelerindedir.109 Bunun sonucunda, uzun ürünlerde 
kapasitenin kullanımı için ihracat, yassı ürünlerde ise iç talebin karşılanması için 
ithalat zorunlu hale gelmiştir. 

3.1. ÜRETİCİ GRUPLARI 

Türk demir çelik sektöründe 3 çeşit üretici mevcuttur. Birincisi demir cevheri 

ve kok kömürü kullanarak üretim yapan entegre tesisler, İkincisi hurdadan üretim 

108 Keleş, 2000 
109 2007 yılında Türkiye’de üretilen 25,8 milyon ton ham çeliğin %14,5’i yassı ürüne yönelik olarak 
gerçekleşmiştir. Nihai çelik ürünleri açısından bakıldığında ise, 2007 yılında üretilen 26,1 milyon 
tonluk çelik ürünlerinin %16,4’ü yassı ürünlerden oluşmaktadır. 
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yapan ark ocaklı tesisler, üçüncüsü de diğer üreticilerden kütük almak yada ithal 
etmek suretiyle üretim yapan bağımsız haddehanelerdir. 

Türkiye’de demir çelik tesisleri Karadeniz Bölgesinde Karabük ve Ereğli 
civarında, Marmara Bölgesinde Gebze ve İstanbul’da, Ege Bölgesinde Aliağa’da ve 
Akdeniz Bölgesinde İskenderun civarında yoğunlaşmıştır (Ek-3). Bağımsız 
haddehanelerin ise daha ziyade kütük temin edebildikleri, Karabük, İstanbul, Aliağa 
ve İskenderun Bölgesinde yoğunlaştıkları görülmektedir. 

Türkiye’deki üç entegre tesisin toplam ham çelik üretim kapasitesi 2007 yılı 
itibarıyla 6,6 milyon tondur. Erdemir, 3,3 milyon tonluk ham çelik üretim 

kapasitesini kullanarak ve yurt dışından slab ithal ederek yassı çelik üretmektedir. 

2002 yılının başında Erdemir’e devir yolu ile özelleştirilmiş bulunan İsdemir yassı 
ürün üretimine başlamış, az da olsa uzun ürün (filmaşin) üretimine devam 

etmektedir. İsdemir, ayrıca, Erdemir’in slab açığının önemli bir bölümünü 
karşılayacaktır. Diğer taraftan, 1995 yılında çalışanlarına ve yöre halkına satılarak 
özelleştirilen Kardemir 1,1 milyon ham çelik üretim kapasitesi ile uzun ürün 
üretmektedir. 

Çoğu 1980 yılı sonrasında kurulan ve 2007 yılı kapasiteleri 172 bin ton ile 5,3 
milyon ton arasında değişen özel sektöre ait 18 adet ark ocaklı tesisin üretimlerinin 

büyük bölümü uzun ürüne yöneliktir. Son dönemde, ülkemizde yassı ürün üretimine 
yönelik ark ocaklı tesis yatırımları da yapılmaya başlanmıştır. Türkiye’deki EAO 
tesislerin toplam ham çelik üretim kapasitesi 2007 yılı itibarıyla 25,4 milyon tondur. 

Diğer taraftan, Türkiye genelinde, 270 adet olarak tespit edilebilen bağımsız 
haddehanelerin büyük çoğunluğu inşaat demiri üretimine yönelik faaliyet 

göstermektedir. Pazar kurallarına uygun olarak faaliyetlerine devam eden bağımsız 
haddehaneler olduğu gibi, düşük ölçekli ve standart dışı üretim yapan haddehaneler 
de bulunmaktadır. Haddehanelerin toplam yıllık kapasitesi, tek vardiya bazında, 6,5 
milyon ton olarak tespit edilmiştir.110 

110 DPT, 2007a 
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Türkiye’deki entegre tesislerinden Erdemir ve İsdemir, Erdemir Grubuna, ark 
ocaklı tesislerden ise Diler ve Yazıcı, Diler Grubuna aittir. Diler Holding’in, ayrıca 

vasıflı çelik üreten Asil Çelik’te de hissesi vardır. 

Erdemir’in özelleştirme kapsamında bulunan hisselerinin 2006 yılı Mart 

ayında özelleştirilmesinin tamamlanması ile kamu, demir çelik sektöründen, 
MKEK’in 60 bin ton kapasiteli Çelik Fabrikası hariç tutulursa, tamamen çekilmiş 
durumdadır. 

3.2. Ürün Gruplari 

Türk demir çelik sektörü tarafından üretilen ürünleri dört ana başlıkta 
toplamak mümkündür: 

Yan ürünler: Türk demir çelik sanayii, uzun ürünlerin ara mamulü olan kütük 

ve yassı ürünlerin ara mamulü olan slabı önemli miktarlarda ithal etmektedir. Türk 
demir çelik üreticileri, yurt içi talepteki gelişmelere bağlı olarak, yurt dışına kütük 

ihracatı da yapmaktadır. Türkiye 2004 yılında 3,2 milyon ton net kütük ihracatçısı 
iken, 2007 yılma gelindiğinde iç piyasadaki kütük ihtiyacının artmasına bağlı olarak 
0,9 milyon ton net kütük ithalatçısı konumuna gelmiştir. 

Tablo 3.1. Türkiye Demir Çelik Yarı Ürün İhracatı ve İthalatı (2000-2007) (Bin 
ton) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Yarı Ürün ihracatı 

Kütük, Blum 1.226 2.228 3.054 3.148 3.771 2.169 1.582 1.561 
Yarı Ürün ithalatı 

Kütük, Blum 968 574 644 780 580 950 1.521 2.484 
Slab 952 463 280 833 945 975 1.317 907 

Uzun ürünler: Uzun ürünler daha çok inşaat sektöründe tüketilen düz ve 

nervürlü inşaat demiri, kangal demir, filmaşin, köşebent, profil, lama ve ray gibi 
nispeten düşük katma değerli ürünleri içermektedir. Uzun ürünlerde ihracat 

pazarlarına bağımlılık devam etmektedir. 2007 yılında üretilen 21,4 milyon ton uzun 

ürünün yaklaşık yarısı ihraç edilmiştir. 
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Tablo 3.2. Türkiye Uzun Ürün Üretim -Tüketim Dengesi (2000-2007) (Bin ton) 
Yıllık Artış (%) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000-2007 

Üretim 10.828 9.643 10.324 11.895 13.223 15.498 18.712 21.360 10,2 
İhracat 4.881 5.948 5.762 6.142 7.184 7.596 9.567 10.764 12,0 

Üretimden ihracat (%) 45 62 56 52 54 49 51 50 

İthalat 306 228 369 451 628 697 743 946 17,5 
Tüketim 6.253 3.924 4.930 6.204 6.667 8.599 9.888 11.541 9,1 
Kaynak: DÇÜD 
Not: Dış ticaret değerlerine yarı ürünler dahil değildir. 

Yassı ürünler : Yassı ürünler otomotiv ve beyaz eşya başta olmak üzere 

imalat sanayiinin talep ettiği sıcak çekilmiş sac ve rulo, soğuk çekilmiş sac ve rulo, 

levha, teneke, galvanizli sac ve rulo gibi ürünleri içermektedir. Yassı ürün pazarında 

ithalata bağımlılık devam etmektedir. 2007 yılında yassı ürün ithalatının yurt içi 
tüketimdeki payı yüzde 72 olarak gerçekleşmiştir. 

Tablo 3.3. Türkiye Yassı Ürün Üretim -Tüketim Dengesi (2000-2007) (Bin ton) 

Yıllık Artış (%) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000-2007 

Üretim 3.130 2.957 3.144 3.535 3.616 3.760 3.903 4.269 4,5 
ihracat 754 1.374 1.120 979 1.039 1.110 1.368 1.215 7,1 
ithalat 3.863 2.722 3.841 4.293 5.195 6.208 7.296 7.897 10,8 
Tüketim 6.239 4.305 5.864 6.848 7.772 8.858 9.831 10.951 8,4 
Tüketimde ithalatın payı (%) 62 63 65 63 67 70 74 72 
Kaynak: DÇÜD 
Not: Dış ticaret değerlerine yarı ürünler dahil değildir. 

Vasıflı çelik: Sementasyon çelikleri, ıslah çelikleri, yay çelikleri, otomat çelikleri, 
takım çelikleri, yüzeyi sertleştirilebilen çelikler, borlu çelikler, paslanmaz çelikler, 
mikro alaşımlı çelikler, rulman çelikleri ve işlenebilirliğe uygun çelikler gibi alaşımlı 

ve alaşımsız ürünleri içermektedir. Vasıflı çelik ürünlerinde de yüksek oranda ithalat 
devam etmektedir. 

Tablo 3.4. Türkiye Vasıflı Çelik Üretim -Tüketim Dengesi (2000-2006) (Bin ton) 
Yıllık Artış (%) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000-2007 
Üretim 309 273 299 320 329 343 429 476 6.4 
ihracat 114 126 168 181 202 199 148 189 7.5 
ithalat 307 240 359 463 646 765 841 972 17,9 
Tüketim 502 387 491 602 772 908 1.123 1.259 14,0 

Tüketimde ithalatın payı (%) 61 62 73 77 84 84 75 77 
Kaynak: DÇÜD 
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3.3. TÜKETİMDEKİ GELİŞMELER 

Türkiye’nin çelik tüketiminin gelişimi incelendiğinde; 1980 yılında ham çelik 
eşdeğeri olarak 72 kilo olan kişi başına tüketim, 1990’lı yıllarda 150 kg seviyesinde 

seyretmiş, 2000 yılında 200 kg’a yükselmiş, 2007 yılında ise 336 kg’a ulaşmıştır. Bu 
rakam halen gelişmiş ülkelerdeki 350-400 kg/kişi seviyesinin altındadır. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından tarafından 2008 yılı Mart ayında 
yayımlanan 2002 Yılı Girdi-Çıktı çalışmasının sonuçlarına göre, Türkiye'de demir 

çelik ana sanayiinin ürettiği ürünleri kullanan sektörlerin başında yüzde 30,7 ile yine 
demir çelik ana sanayii gelmektedir. Diğer taraftan, 1998 yılında yüzde 33,8 olan 

demir çelik ana sanayii tüketiminde inşaat sektörünün payının 2002 yılında 19,3’e 
gerilediği görülmektedir. 2002 yılı demir çelik ana sanayii tüketiminde, inşaat 

sektörünü yüzde 16,4 ile makina imalat ve yüzde 13,8 ile metal eşya sektörleri takip 

etmektedir. Otomotiv sanayii de yüzde 6,2 tüketim payı ile demir çelik ana 

sanayiinin önemli bir müşterisi durumundadır. 

Tablo 3.5. Demir Çelik Ana Sanayii Kullanıcı Sektörlerin Dağılımı (%) 
1998 2002 

Demir-çelik ana sanayii 26,0 30,7 

inşaat sanayii 33,8 19,3 

Makina imalat sanayii 14,3 16,4 

Metal eşya sanayii 11,1 13,8 
Karayolu taşıtları sanayii 5,8 6,2 
Karayolu ve boru hattı taşımacılığı 0,1 2,5 
Mobilya sanayii 2,3 1,6 
Döküm sanayii 1,4 1,5 
Diğerleri 5,3 8,1 
TOPLAM 100,0 100,0 
Kaynak: 1998-2002 Input-Ouput Tabloları, TÜİK (DİE) 
Not: 2002 çıktı dağılımında %1 'in üzerinde ağırlığı olan sektörler dikkate alınmıştır. 

Son on yılda, Türkiye’nin demir çelik talebinin büyümesi ekonomideki genel 
büyümeyi takip etmiştir. 1999 ve 2001 yıllarında ekonomideki daralmaya paralel 
olarak yaşanan azalma hariç, demir çelik tüketimi son on yılda sürekli olarak 

büyümüştür: 
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Şekil 3.1. Türkiye'de GSYİH Artışı (%) ve Çelik Tüketimi Artışı (%) (1997- 
2007) 
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Son on yılda yaşanan ekonomik krizler pek çok altyapı yatırımı ile özel sektör 
imalat sanayii yatırımının durmasına veya ertelenmesine yol açmıştır. Ancak 2002 

yılının ilk çeyreğinden itibaren ekonomide görülen yüksek oranlı büyüme, ertelenmiş 

olan yatırımların gerçekleşmesini destekleyerek, çelik talebinin büyük oranda 

artmasını sağlamıştır. 

2002-2007 döneminde yaşanan ortalama yüzde 6,6 oranındaki GSYİH artışı 
ile birlikte bu dönemde özel sektör yatırımları yıllık ortalama yüzde 18 oranında 

artmıştır. Bu yatırım eğiliminin önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesi 
beklenmektedir. Diğer taraftan, önemli bir çelik tüketicisi sektör olan inşaat sanayii 

de son yıllarda büyümeye devam etmektedir. İnşaat sanayiinde 2005 yılında yüzde 
21,5, 2006 yılında ise yüzde 19,4 oranında büyüme görülmüştür. Ancak, 2007 

yılında inşaat sanayiinde önemli ölçüde yavaşlama görülmüş ve büyüme oranı yüzde 

5 seviyesinde kalmıştır. Bununla birlikte, Türkiye’nin toplam nüfusunun ve 

şehirlerde yaşayan nüfusun toplam nüfusa oranının artmaya devam etmesi ve aynı 

zamanda da ortalama hane büyüklüğünün giderek azalması nedeniyle konut talebi 
artmaktadır. Ayrıca, son dönemde çıkarılan Tutulu Satış (Mortgage) Kanununun 
inşaat sektörünün gelişimine olumlu katkı yapması beklenmektedir. Dolayısıyla, 



uzun ürün tüketiminin büyük kısmım gerçekleştiren inşaat sanayiinin önümüzdeki 

yıllarda da büyümesini devam ettirmesi beklenmektedir. 

Dokuzuncu Kalkınma Planında (2007-2013) Türkiye’nin otomotiv, beyaz 

eşya ve makina imalat sanayilerinde önemli bir üretim merkezi olacağı 

öngörülmektedir. Türk otomotiv sanayiinin, geniş iç pazar ve ihracat potansiyelini 
kullanarak, önümüzdeki dönemde de üretimini artıracağı tahmin edilmektedir. 

Otomotiv sanayiinin yanında, beyaz eşya sanayiinde görülen ihracat artışları ve 

oluşturulan yeni kapasiteler de bu sektörün çelik tüketiminin önümüzdeki dönemde 

önemli ölçüde artacağını göstermektedir. Dokuzuncu Kalkınma Planı kapsamında 

oluşturulan ilgili özel ihtisas komisyonlarınca, plan dönemi boyunca, otomotiv, 

beyaz eşya ve makina imalat sektörleri üretimlerinin sırasıyla yıllık ortalama yüzde 

4,8, yüzde 7,9 ve yüzde 12-15 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca, çelik 
boru üretiminin de plan dönemi boyunca yüzde 5 oranında artması beklenmektedir. 

Bu sektörler yurt içi yassı çelik tüketiminin büyük bölümünü oluşturmaktadır. 

Dokuzuncu Kalkınma Planında ayrıca Türk imalat sanayiinde orta-yüksek 
katma değerli ürünlerin ağırlığının artacağı öngörülmektedir. Bu da yüksek katma 

değerli çelik ürünlerine olan talebi artıracaktır. Türk demir çelik sanayimdeki 

üreticilerin, kullanıcı sektörlerin yüksek kaliteli ürün ihtiyaçlarının artması 
doğrultusunda, bu ihtiyacı gidermek üzere gerekli tesis ve modernizasyon 
yatırımlarını yapmaları beklenmektedir. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) dönemi için hedeflenen yıllık 
ortalama yüzde 7 oranındaki büyümeyle birlikte, demir çelik uzun, yassı ve vasıflı 
ürün kullanan sektörlerin demir çelik ürünlerine olan taleplerinin artacağı tahmin 
edilmektedir. 

3.4. KAPASİTE-ÜRETİMDEKİ GELİŞMELER 

1980 sonrası dönemde, artan iç ve dış talebi karşılamak üzere, üretim 

kapasitesinde hızlı bir gelişme görülmüştür. Türkiye’nin 1980 yılında 4,2 milyon ton 
olan toplam yıllık ham çelik üretim kapasitesi, 2007 yılında 32 milyon tona, 1980 
yılında 2,4 milyon ton olan ham çelik üretimi ise 2007 yılında 25,8 milyon tona 
çıkmıştır. Türk demir çelik sektörü, 2007 yılında ulaştığı üretim rakamıyla dünyanın 
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en büyük 11. ve Avrupa’nın en büyük 3. üreticisi olarak dünya ham çelik üretiminin 

yüzde 1,9’unu gerçekleştirmiştir. 

Sektördeki kapasite ve üretimin üretici ve ürün gruplan itibariyle dağdımı 

aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

Tablo 3.6. Türkiye Ham Çelik Kapasitesi ve Üretimi (1995-2007) (Bin Ton) 
im 2ÖÖÖ" 2005 2006 il . .. 2007 ^ il 

Ürün Grupları 
Uzun ürünler 

Kapasite 
16.543 

Üretim 
10.328 

Kapasite Üretim 
16.340 11.597 

Kapasite Üretim 
21.602 17.492 

Kapasite Üretim 
23.834 19.830 

Kapasite 
26.592 

Üretim 
21.505 

Yassı ürünler 2.800 2.042 3.000 2.388 3.000 3.095 3.200 3.135 4.700 3.726 
Vasıflı Çelik 482 375 492 340 492 377 682 472 717 523 
üretici Grupları 
EAO 
Entegre 

14.125 
5.700 

8.518 
4.227 

13.632 9.096 
6.200 5.229 

18.794 14.847 
6.300 6.117 

21.166 17.252 
6.500 6.185 

25.409 
6.600 

19.362 
6.392 

töpLam 19.825 12.745 19.832 14.325 25.094 20.964 27.666 23.437 32.009 25.754 

Kapasite kullanım oranları açısından bakıldığında ise; yassı ürünlerde 

kapasite kullanım oranları yüksek seyrederken, son yıllarda uzun ürünlerin kapasite 
kullanımında da bir artış görülmektedir. Sektörün genel kapasite kullanım oranı 2000 

yılındaki yüzde 72,2 oranından 2006 yılında yüzde 84,2’ye çıkmış, 2007 yılında 
yüzde 80,5’e gerilemiştir. 

Tablo 3.7. Türk Demir Çelik Sanayiinde KKO (2000-2007) (%) 
Ürün Gruplan 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Uzun ürünler 71,0 67,7 71,9 76,5 85,0 81,0 83,2 80,9 
Yassı ürünler 79,6 98,7 96,3 102,9 101,0 103,2 98,0 79,3 
Vasıflı Çelik 69,1 61,2 66,9 71,5 73,8 76,6 69,2 72,9 
üretici Grupları 
EAO 66,7 66,4 72,1 75,6 84,7 79,0 81,5 76,2 
Entegre Toplam 84,3 85,1 82,8 91,3 92,6 97,1 95,2 96,8 
TOPLAM 72,2 72,0 75,1 79,9 86,8 83,5 84,7 80,5 
Kaynak.DÇÜD 

2007 yılında yassı ürünlerdeki kapasite kullanımının düşük çıkmasının nedeni 

yassı ürün üretimine yönelik yeni kurulan tesislerin henüz tam kapasite ile çalışmıyor 

olmasıdır. Uzun ürün kapasitesinde, 2000 yılı sonrasında, mevcut tesislerdeki 
kapasite artışı yatırımlarının yanında yeni ark ocaklı tesislerin de devreye girmesi ile 

birlikte büyük artışlar olmuştur. Vasıflı çelik kapasitesindeki artış ise yurt içi 

talepteki artışın çok gerisinde kalmıştır. 

2007 yılı itibarıyla, özel sektöre ait faaliyet gösteren 18 ark ocaklı tesisin 

ortalama üretim kapasitesi 1,4 milyon tondur. Bu tesislerden 9’unun üretim 

kapasitesi minimum ekonomik ölçek olan 1 milyon tonun altındadır. Öte yandan, 
Türkiye’deki bazı ark ocaklı tesislerde kapasite artışına yönelik yatırımlara devam 



edilmektedir. DÇÜD tarafından yapılan değerlendirmeye göre; sektördeki ark ocaklı 
tesislerin ortalama kapasite büyüklüğünün, sektörde devam eden ve planlanan 
kapasite artışı yatırımlarının sonucunda, 2 milyon tona çıkması beklenmektedir. Ark 

ocaklı tesis kapasitelerindeki artışın bir bölümü yassı ürün üretimine yönelik olarak 
gerçekleşecektir. Yassı ürün üretimine dönük ark ocaklı tesis yatırımları, yassı 

ürünlerdeki yurt içi arz açığının giderilmesine önemli bir katkı sağlayacaktır. 

Ayrıca, sektörün yeniden yapılandırılması kapsamında, İsdemir’de 
özelleştirmenin bir şartı olarak gündeme gelen ve kapasitenin bir kısmının yassı 

ürüne dönüştürülmesini amaçlayan yatırımlar önemli bir aşamaya gelmiştir. 

İsdemir’de 2006 yılının sonlarında başlatılan test üretiminden sonra slab üretimine 
geçilmiş, 2008 yılının Ağustos ayında ise tesislerdeki ilk sıcak sac üretimi 
gerçekleştirilmiştir. İsdemir, devam eden modernizasyon ve dönüşüm yatırımları 
sonucunda 6 milyon ton/yıl ham çelik ve 3,5 milyon ton/yıl sıcak haddelenmiş yassı 

çelik üreten bir entegre tesis yapısına kavuşturulacaktır.111 

Bunlara ilaveten, 2007 yılının Mayıs ayında Rus MMK firması ile 

Türkiye’den Atakaş Grubu İskenderun’da yıllık 2,3 milyon ton yassı çelik üretecek 
bir tesis kurmak amacıyla bir ortak şirket kurmuştur. 1,5 milyar dolar tutarındaki söz 
konusu yatırımın 2009 yılında tamamlanması planlanmaktadır.112 Ayrıca, Arcelor¬ 
Mittal ile Borusan Holding, ortak olarak, 2010 yılında faaliyete geçmesi öngörülen 

4,8 milyon ton üretim kapasiteli yeni bir yassı ürün yatırımı yapmayı planlamaktadır. 
Bunlara ilaveten, Rus NLMK firması da Zonguldak’ta 4 milyon tonluk bir yassı çelik 
yatırımı için fizibilite çalışmalarına başlamıştır.113 

Öte yandan, bazı elektrik ark ocaklı kuruluşların da yassı çelik üretimine 
yönelik yatırım planları mevcuttur. Bunlardan Çolakoğlu'nun kurduğu 2 milyon ton 

kapasiteli slab dökümhanesi 2007 yılı ortalarında devreye girmiştir. Böylece, 
Çolakoğlu, Türkiye’de slabı elektrik ark ocağında üreten ilk firma olmuştur.114 
Ayrıca, sektörde faaliyet gösteren İçdaş’m dışında Kibar Holding’in de yassı ürün 
üretimine yönelik yatırım planları mevcuttur. 

111 http://www.erdemir.com.tr/tr/if_basin_ack.asp 
112 MMK-Atakaş, 2008. 
113 Steel Business Briefing, 2008b. 
114 http://www.metaldunyasi.com/tr/haber.asp?ID=142&Grup=arsiv 
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Yassı ürün üretimine yönelik yukarıda sayılan devam eden ve yeni 
yatırımların gerçekleşmesi durumunda, Türkiye’nin toplam yassı çelik üretim 

kapasitesinin önümüzdeki 5 yıl içerisinde 20 milyon tonun üzerine çıkması 

beklenmektedir. Böylece, Türk demir çelik sektörünün uzun yılardır karşı karşıya 

kaldığı yassı üründeki arz açığı sorunu giderilmiş olacaktır. 

Uzun ürünlerde ise bazı haddehanelerin kendi kütük ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla ark ocaklı tesisler kurdukları görülmektedir. Kaptan Demir Çelik ve Nursan 

Metalurji’nin kendi ark ocaklı tesislerini kurmasıyla başlayan bu eğilim, CER 

Çelik’in 1998 yılında üretim yapmayan METAŞ’ı satın almasıyla devam etmiştir. 
Ayrıca, İsdemir’in yassı ürüne dönüşümü sonrasında, İskenderun bölgesinde 
oluşacak uzun ürün açığının bu bölgede kurulması planlanan yeni ark ocaklı 

tesislerle dengelenmesi beklenmektedir. Benzer şeklide, Aliağa bölgesinde de yeni 

elektirk ark ocaklı tesislerin kurulmasına yönelik planlar mevcuttur.115 

Sektörde devam eden ve planlana yatırımlar neticesinde Türkiye’nin toplam 

ham çelik kapasitesinin önümüzdeki 5 yıl içerisinde 40 milyon tonun üzerine 

çıkacağı tahmin edilmektedir.116 

3.5. Katma Değer, VerImlİlİk ve İstihdam 

İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl yapılan “500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu” sıralamasına göre, demir çelik sektöründe faaliyet gösteren 20 firma, 2007 
yılında, en büyük 500 firmanın toplam üretimden satışlarının yüzde 10,6’smı ve 

toplam brüt katma değerinin yüzde 5,7’sini oluşturmuştur. Sektör, aynı zamanda, 

2007 yılında ilk 500 firmanın toplam ihracatının yüzde 11,6’smı ve toplam 
istihdamının yüzde 6,2’sini karşılamıştır (Bakınız Tablo 3.8). 

I15DÇÜD, 2008 
116 DÇÜD, 2008 



Tablo 3.8. Demir Çelik Sanayiinin ISO 500 Büyük Firma Anketine Göre 2006-

2007 Yıllarındaki Yeri (Milyon YTL) 

2006 2007 

... Demir Çelik 500 Firma 500 Buyuk 0 Sanayii içindeki Pay 
ırma ^ firma) 

500 Büyük 
Firma 

Demir Çelik 500 Firma 
Sanayii İçindeki Pay 

(20 firma) (%) 

Üretimden Satışlar 184.008 17.239 9,4 200.503 21.351 10,6 

Satış Hasılatı 230.571 17.529 7,6 249.277 21.717 8,7 

Brüt Katma Değer 75.346 4.011 5,3 75.603 4.344 5,7 

Öz Sermaye 97.999 11.622 11,9 110.787 13.745 12,4 

Net Aktifler 184.711 18.113 9,8 201.972 21.863 10,8 

Bilanço Karı (V.Ö.) 13.516 1.842 13,6 17.146 1.997 11,6 

İhracat Tutarı (milyon $) 43.955 4.970 11,3 53.439 6.181 11,6 

İstihdam (kişi) 533.395 29.701 5,6 532.928 32.875 6,2 

Kaynak: İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Anketleri 

Demir çelik sanayii, “çalışan başına üretimden satışlar” ve “çalışan başına 

ihracat” değerlerinde, Türkiye’deki ilk 500 firmanın ortalamasına göre çok daha iyi 

performans göstermektedir. 

Tablo 3.9. Demir Çelik Sanayiinde Çalışan Başına Üretimden Satışlar ve 
İhracatın İlk 500 Firma ile Karşılaştırılması (2006-2007) 

2006 2007 

500 Büyük Demir Çelik 
Firma Sanayii 

500 Büyük Demir Çelik 
Firma Sanayii 

Çalışan başına üretimden satışlar (YTL/kişi) 
Çalışan başına ihracat ($/kişi) 

344.976 580.430 
82.407 167.344 

376.230 649.457 

100.274 188.017 

Kaynak: İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Anketleri 

Öte yandan, demir çelik sektöründe brüt katma değer oranı"7 ilk 500 firma 
ortalaması ile karşılaştırıldığında oldukça düşük kalmaktadır (Bakınız Tablo 3.10). 

117 Brüt katma değer/üretimden satışlar (%) 



Tablo 3.10. Demir Çelik Sanayiinde Brüt Katma Değer Oranının İlk 500 Firma 
ile Karşılaştırılması (2006-2007) 

2006 2007 

500 Büyük Demir Çelik 
Firma Sanayii 

500 Büyük Demir Çelik 
Firma Sanayii 

Brüt Katma Değer Oranı (%) 41 23 38 20 

Kaynak: İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Anketleri 

Demir çelik sektöründeki katma değerin ilk 500 firmanın ortalamasına göre 

düşük kalması, sektörün üretim maliyeti yapısından ve yüksek hammadde 
maliyetinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, sektörün kullandığı hammaddelerin büyük 

kısmının ithalat yolu ile karşılanması, sektörün ülke için yarattığı ekonomik değerin 
sınırlı kalmasına yol açmaktadır. 

Diğer taraftan, TÜİK (DİE) tarafından açıklanan 1998 ve 2002 Yılları Giıdi- 
Çıktı çalışmalarına göre demir çelik ana sanayiinin katma değer oranının yüzde 22- 
23 seviyesinde olduğu görülmektedir. Sektörün 2002 yılındaki toplam katma 

değerinin yüzde 38’ ini çalışanlara yapılan ödemeler oluşturmaktadır. 

Tablo 3.11. Demir Çelik Sektörü Katma Değer Yapısı (Milyon $) 

1998 2002 

Toplam Girdi Kullanımı 4.529 5.521 

Ürün üzerindeki vergi eksi sübvansiyonlar 102 84 

Toplam Ara Tüketim / Nihai Tüketim (1) 4.632 5.605 

Gayrisafi Katma Değer (2) 1.445 1.596 

işletme artığı, net 630 828 

Çalışanlara yapılan ödemeler 482 605 

Sabit sermaye tüketimi 308 163 

Üretim üzerindeki diğer net vergiler 26 1 

Toplam üretim (1+2=3) 6.077 7.201 

Katma değer oranı (%) (2/3) 23, S 22,2 
ithalat (CİF) (4) 2.879 3.266 

Toplam Arz (3+4) 8.956 10.466 
Kaynak: 1998-2002 Input-Ouput Tabloları, TÜİK (DİE) 
Not: Tüm değerler ilgili yılın ortalama dolar kuru kullanılarak dolara çevrilmiştir. 

McKinsey (2003)’e göre, Türk demir çelik sanayiinin sermaye verimliliği ve 
işgücü verimliliği ABD demir çelik sanayiinin yüzde 75’leri mertebesindedir. Sektör, 

sermaye verimliliğinin altında yer alan “üretimde verimlilik” ve “kapasite kullanımı” 
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indekslerine göre ABD demir çelik sanayiinin altında yer alırken; birim sermaye 

başına oluşturulan kapasite indeksine göre, düşük sermaye gereksinimi olan ark 

ocaklı tesislerin ağırlığı nedeniyle, ABD demir çelik sanayine kıyasla daha iyi 

durumda bulunmaktadır. İşgücü verimliliği açısından bakıldığında, sektörde faaliyet 
gösteren ark ocaklı tesislerin işgücü verimliliğinin ABD’de faaliyet gösteren tesislere 

göre yüzde 33 daha fazla olduğu anlaşılmaktadır. Bunun nedeni Türkiye’deki ark 

ocaklı tesis yatırımlarının nispeten yeni olması ve tesislerin yeni teknolojiye sahip 

olmasıdır. Ancak, sektördeki istihdamın yaklaşık yarısını barındıran entegre 

tesislerin işgücü verimliliği ABD’dekilere kıyasla yüzde 30 daha azdır. Bağımsız 

haddehanelerin işgücü verimliliği ise ABD sektörünün yüzde 28’leri düzeyindedir ve 

sektörün toplam işgücü verimliliğini azaltıcı yönde etki yapmaktadır. Yine aynı 

rapora göre, sektörün ark ocaklı tesislerde ve uzun ürün üretiminde yoğunlaşması 
nedeniyle, ton başına katma değerinin ABD çelik sanayiinin yüzde 77’leri civarında 

olduğu ifade edilmektedir. 118 

Demir Çelik Üreticileri Demeği verilerine göre, 1990 yılında 43,7 bin olan 
Türkiye’deki ham çelik üreten tesislerdeki toplam istihdam, özelleştirme 

uygulamalarının ardından entegre tesislerdeki istihdam azalmasının sonucunda 2000 
yılında 26,7 bin seviyesine gerilemiş, son yıllarda ise sektördeki yeni yatırımlara 
bağlı olarak yeniden artış trendine girmiştir. Diğer taraftan bağımsız haddehanelerde 

2005 yılında yaklaşık 5300 kişilik bir istihdam olduğu tahmin edilmektedir. 

Tablo 3.12. Ham Çelik Üreten Tesislerde İstihdam (1990-2007) (Bin Kişi) 

1990 1995 2000 2005 2006 2007 

EAO 10,5 10,6 9,2 12,4 14,5 15,7 
Entegre 33,1 24,2 17,5 16,6 16,3 17,3 

Toplam 43,7 34,8 26,7 29,0 30,8 33,1 
Kaynak: DÇÜD 

Sektörün işgücü verimliliği, teknolojik modernizasyona yönelik yatırımların 
etkisiyle önemli ölçüde artmıştır. Sektörde çalışan başına ham çelik üretimi 1990 

yılındaki 214 ton/yıl değerinden, 2007 yılında 779 ton/yıl’a yükselmiştir. 

118 McKinsey, 2003 
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3.6. Dış Tİcarettekİ Gelişmeler 

1980 sonrasında demir çelik sektörünün üretim kapasitesinde sağlanan 

artışlar, ihracata da yansımış ve 2007 yılında Türkiye demir çelik ürünleri ihracatı 8 

milyar dolara ulaşmıştır. 

Tablo 3.13. Türkiye Demir Çelik Ürünleri İhracatı (2001-2007) (Milyon $) 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Kütük, Blum 390 569 746 1.317 774 635 780 
Slab 0 0 0 0 0 0 18 
Yassı ürün 367 341 385 638 703 828 881 
Uzun ürün 1.220 1.241 1.674 3.123 3.178 4.407 6.110 

Vasıflı çelik 52 68 95 172 214 199 298 

Toplam 2.029 2.219 2.899 5.251 4.869 6.070 8.088 

Kaynak: DÇÜD 

1997 Asya krizi öncesinde sektörün en önemli ihraç pazarını Uzak Doğu ve 

Güney Asya ülkeleri oluşturmaktayken, bu bölgede meydana gelen ekonomik 

daralma sonrasında sektör kendine yeni pazarlar aramak zorunda kalmış ve AB 

pazarı başta olmak üzere diğer pazarlara yönelmiştir. Son yıllarda, AB ile Orta Doğu 

ve Körfez ülkeleri Türk demir çelik üreticileri için en önemli ihracat pazarlarını 

oluşturmaktadır. Türk demir çelik üreticileri, gelişen Orta Doğu pazarında, özellikle 

savaş sonrasında Irak’ta yapılması planlanan yatırımlar için, pazara yakınlık 
nedeniyle en uygun tedarikçi olma özelliğini taşımaktadır. 

Tablo 3.14. Türkiye’nin Bölgelere Göre Demir Çelik Ürünleri İhracatı (1996- 
2007) (%) 

1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2007 (*) 
ABD 5,8 8,6 11,0 13,8 17,2 9,9 12,9 3,2 
AB (25) 8,9 23,8 33,5 21,3 27,6 22,5 27,1 35,4 
BDT 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,7 1,3 2,8 
Uzak Doğu ve G. Asya 42,6 14,6 14,4 19,9 6,9 5,4 0,6 1.9 
Orta Doğu ve Körfez 25,6 25,0 20,9 25,8 29,7 38,5 36,3 40,5 
Kuzey Afrika 12,9 15,2 6,6 6,8 8,2 10,8 9,3 8,0 
Diğer 4,0 12,6 13,5 12,2 10,2 12,1 12,4 8,1 
TOPLAM 

TOPLAM (milyon $) 
100,0 
1.654 

100,0 
1.525 

100,0 
1.559 

100,0 
2.219 

100,0 
5.251 

100,0 
4.869 

100,0 
6.070 

100,0 
8.088 

Kaynak: DÇÜD 
(*) 2007yılı ihracatında AB(27) ülkeleri esas alınmıştır. 
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2007 yılında Türkiye’nin demir çelik ürünleri ithalatı 9,6 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Demir çelik ürünleri ithalatında yurt içi arz açığı olan yassı ürünlerin 
ağırlığı devam etmektedir. 

Tablo 3.15. Türkiye Demir Çelik Ürünleri İthalatı (2001-2007) (Milyon $) 
2001 2002 2003 2004 2005 2,006 2007 

Kütük, Blum 96 117 190 223 343 604 1.268 
Slab 84 59 203 406 441 617 491 
Yassı ürün 693 1.036 1.553 2.740 3.440 4.035 5.122 
Uzun ürün 90 131 195 377 473 527 824 

Vasıflı çelik 240 349 520 832 1.138 1.323 1.909 

Toplam 1.203 1.693 2.660 4.579 5.835 7.106 9.614 
Kaynak: DÇÜD 

Türkiye’nin demir çelik ürünleri ithalatında AB ve BDT ülkelerinin ağırlığı 

devam etmektedir. Son 10 yılda BDT’den yapılan ithalatın toplam ithalata oranı 

yüzde 34’ten yüzde 44 seviyesine çıkmıştır. 

Tablo 3.16. Türkiye’nin Bölgelere Göre Demir Çelik Ürünleri İthalatı (1996- 
2007) (%) 

1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2007(*) 
ABD 0,6 0,8 0,6 0,8 0,3 0,4 0,3 0,2 
AB (25) 55,0 39,7 32,9 44,4 35,5 36,4 31,2 44,0 
BDT 34,0 39,8 43,7 35,5 45,3 40,8 44,6 43,9 
Uzak Doğu ve G. Asya 2,1 5,5 7,3 3,2 3,1 3,7 6,2 9,0 
Orta Doğu ve Körfez 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 
Kuzey Afrika 0,0 0,2 0,1 0,5 0,1 0,2 0,5 0,8 
Diğer 8,3 14,0 15,4 15,2 15,6 18,4 17,0 2,0 
TOPLAM 

TOPLAM (milyon $) 
100,0 
1.545 

100,0 
1.822 

100,0 
1.932 

100,0 
1.693 

100,0 
4.579 

100,0 
5.835 

100,0 
7.106 

100,0 
9.614 

Kaynak: DÇUD 
(*) 2007yılı ithalatında AB(27) ülkeleri esas alınmıştır. 

Dış ticaretteki gelişmelerin sonucunda, demir çelik sektöründe dolar bazında 
ihracatın ithalatı karşılama oranı 2001 yılındaki 1,68 iken 2007 yılında 0,84’e kadar 
düşmüştür. 

Diğer taraftan, Türk demir çelik sanayiinin son yıllardaki ortalama ürün 
ihracat ve ithalat fiyatlarına bakıldığında, sektörün yassı ürün gruplarında ortalama 
ihracat fiyatlarının ortalama ithalat fiyatlarının üzerinde olduğu görülmektedir. 
Vasıflı çelik ürünlerinde ise ortalama ihracat fiyatı ile ortalama ithalat fiyatı 
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arasındaki marj hızlı bir şekilde daralmaktadır. Ancak, uzun ürün gruplarında 
ortalama ithal fiyatları ortalama ihracat fiyatlarının çok üzerinde seyretmeye devam 

etmektedir. Bu durum, ihraç edilen uzun ürünlerin ithal edilen ürünlere göre daha 

düşük katma değerli ürünlerden oluşması ile açıklanabilir. 

Tablo 3.17. Demir Çelik Ürünleri Ortalama İhracat ve İthalat Fiyatları (2001- 
2007) ($/ton) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Yassı ürün 

İhracat Fiyatı 267 304 393 614 634 605 725 

İthalat Fiyatı 254 270 362 527 554 553 649 

Ihracat/Ithalat 1,05 1,13 1,09 1,16 1,14 1,09 1,12 
Uzun Ürün 

İhracat 205 215 272 435 418 461 568 
İthalat 396 356 431 601 679 709 872 
İhracat/İthalat 0,52 0,61 0,63 0,72 0,62 0,65 0,65 
Vasıflı Çelik 
İhracat 411 405 523 850 1.074 1.349 1.576 
İthalat 1.002 971 1.123 1.289 1.489 1.573 1.963 
İhracat/İthalat 0,41 0,42 0,47 0,66 0,72 0,86 0,80 
TOPLAM 
İhracat 220 234 295 467 460 490 599 
İthalat 321 332 435 611 659 663 800 
İhracat/İthalat 0,69 0,71 0,68 0,76 0,70 0,74 0,75 
Kaynak: DÇÜD 
Not:Ara mamuller (kütük, blum ve slab) dahil değildir. 

3.7. Türk DemIr ÇelIk SanayIInIn Gİrdİ Yapisi 

Türk demir çelik sanayiinde faaliyet gösteren entegre tesislerin temel girdileri 
olan demir cevheri ve kok kömürü, yurt içi kaynakların yetersiz, düşük kaliteli ve 

pahalı olmasından dolayı, ağırlıklı olarak ithalatla karşılanmaktadır. Ayrıca, 

sektördeki ham çelik üretim kapasitesinin dörtte üçünü oluşturan ark ocaklı tesislerin 

en önemli maliyet kalemi olan hurdada büyük oranda dışa bağımlılık devam 

etmektedir. Türkiye’nin demir cevheri ihtiyacının yüzde 65’i, kok kömürü ihtiyacının 
yüzde 90’ı ve hurda ihtiyacının yüzde 80’i ithal edilmektedir. 

Türk demir çelik üreticilerinin yaptığı girdi ithalatı son yıllarda hem değer, 
hem de miktar olarak büyük artış göstermiştir. 
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Tablo 3.18. Türkiye'nin Değer Olarak Demir Çelik Girdi İthalatı (2001-2007) 
(Milyon $) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Hurda 478 1.019 1.856 3.014 3.143 3.912 5.583 

Demir Cevheri 82 164 161 205 315 538 637 
Taşkömürü (*) 297 684 926 1.218 1.573 1.972 2.558 

Ferro alyaj 88 140 167 335 327 357 597 

Pik 22 41 50 89 120 119 317 

Sünger demir 2 8 9 3 17 11 38 

Toplam 970 2.056 3.169 4.863 5.496 6.909 9.731 
Kaynak: DÇÜD 
(*) Koklıık taşkömürü ite birlikte ıtiğer taşkömürü ithalatını da kapsar. 

Tablo 3.19. Türkiye'nin Miktar Olarak Demir Çelik Girdi İthalatı (2001-2007) 
(Bin Ton) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Hurda 5.055 9.853 12.957 12.893 13.316 15.074 17.116 

Demir Cevheri 2.620 5.394 5.228 4.596 4.685 7.209 6.925 

Taşkömürü (*) 6.206 13.713 16.169 16.430 17.024 20.475 22.930 
Ferro alyaj 176 274 292 331 281 392 440 

Pik 155 324 307 287 412 417 892 

Sünger demir 20 81 70 11 79 48 138 
Kaynak: DÇÜD 
(*) Koktuk taşkömürü ite birlikte diğer taşkömürü ithalatını da kapsar. 

Türkiye’nin ithal girdi fiyatları, uluslararası girdi fiyatlarındaki artışa paralel 
olarak 2001 yılından bu yana sürekli artmaktadır. Bu durum, Türk demir çelik 
sektörünün girdi maliyetlerini olumsuz etkilemektedir. 

Tablo 3.20. Türkiye Demir Çelik Sanayii Ortalama İthal Girdi Fiyatları (2001- 
2007) ($/ton) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Hurda 95 103 143 234 236 260 326 
Demir Cevheri 31 30 31 45 67 75 92 

Taşkömürü (*) 48 50 57 74 92 96 112 

Pik 144 126 162 309 292 912 1.357 

Ferro alyaj 503 509 572 1.010 1.162 286 356 

Sünger demir 93 100 125 253 222 229 276 
Kaynak: DÇÜD 
(*) Koktuk taşkömürü ile birlikte diğer taşkömürü ithalatım da kapsar. 

İthal girdi fiyatlarının artmasıyla beraber, sektör tarafından ihraç edilen 
ürünlerin fiyatları da artmaktadır. Ancak, 2001-2007 döneminde yıllık ortalama ürün 

ihraç fiyatındaki artış (yüzde 18,2) girdi fiyatlarındaki artıştan (yüzde 21,2) düşük 
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gerçekleşmiştir. Bu durum, ithal girdi kullanarak ihraç pazarlarda rekabet etmeye 

çalışan Türk demir çelik üreticilerinin, artan uluslararası fiyatlar sonucunda büyüyen 

sektör satışlarından, yurt dışındaki girdi üreticilerine kıyasla daha az pay aldıkları 
şeklinde değerlendirilebilir. Nitekim, 2001 yılındaki ortalama ithal hurda fiyatının 

ortalama ihraç uzun ürün fiyatına oranı yüzde 46 iken, bu oran 2007 yılında yüzde 57 
olarak gerçekleşmiştir. 

Tablo 3.21. Uzun Ürün Sektöründe Ürün ve Girdi Fiyatları (2001-2007) ($/ton) 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Uzun Ürün ihraç Fiyatı 205 215 272 435 418 461 568 

Hurda ithal Fiyatı 95 103 143 234 236 260 326 
Uzun Urün-Ithal Hurda 111 112 129 201 182 201 242 

Hurda Fiyatı/Uzun Uriin Fiyatı (%) 46 48 53 54 56 56 57 

Kaynak: DÇÛD 

Diğer taraftan, Türkiye’deki diğer sanayiler gibi demir çelik sanayii de rakip 

ülkelerdeki üreticilere göre daha pahalı enerji kullanmaktadır. Özellikle, elektriğin 
yoğun olarak tüketildiği ark ocaklı tesislerdeki enerji maliyetleri, toplam sınai 

maliyet içerisinde yüzde 8 gibi bir paya sahiptir.119 Türk demir çelik üreticileri sanayi 
tarifesi üzerinden, 10 cent/kwh’lik bir bedelle elektrik kullanırken, Rusya’daki 

üreticiler 3 cent/kwh, Çin’deki üreticiler ise 2 cent/kwh gibi çok düşük maliyetlerle 
elektrik kullanmaya devam etmektedir.120 Dünya demir çelik üretiminde ağırlığı olan 
bazı Avrupa ülkeleri ve diğer ülkelerdeki sanayi için elektrik enerjisi fiyatları Tablo 
3.22.’de verilmiştir. 

Tablo 3.22. Sanayi İçin Elektrik Enerjisi Fiyatları (2007) ($/kwh) 

Ülkeler Sanayi 
Fransa 0,0533 
Almanya 0,0840 
Ispanya 0,0913 
İtalya 0,2359 
Ingiltere 0,1322 
ABD 0,0613 
Japonya 0,1205 
Kore 0,0682 
Türkiye 0,1008 

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı, 2007 

119 DPT, 2007a 
120 Yayan, 2006c 
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Bunlara ilaveten, yükselen navlun fiyatları, girdilerinin büyük bölümünü yurt 
dışından ithal eden, aynı zamanda üretiminin yaklaşık yarısını yine yurt dışına ihraç 

eden Türk demir çelik sektörünün kar marjlarını olumsuz etkilemektedir. Yüksek 
navlun fiyatları, hem ithal girdilerin toplam maliyetini artırmakta hem de (FOB) 

ihracat fiyatlarını düşürücü etki yapmaktadır. Bu yönüyle, ithal girdilerle ihraç 
pazarlarda rekabet etmek durumunda kalan Türk demir çelik üreticileri, navlun 

fiyatlarındaki artışlardan iki kat etkilenmektedir. 

3.7.1. Hurda İhtiyacı ve Yurt İçi Hurda Üretimi 
Yurt İçi Hurda Üretimi 

Türkiye’de hurda üretimi Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)’na 

bağlı MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü (Hurdasan) ve özel sektöre ait hurda işleme 
tesisleri eliyle yapılmaktadır. Hurda sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar bölge 
itibariyle Marmara Bölgesi, İç Anadolu bölgesi ve Ege Bölgesinde yoğunlaşmıştır. 
Türkiye’de kamuya ait tek hurda işleme tesisi olan Hurdasan’ın 150.000 ton/yıl 
işleme kapasitesi bulunmaktadır.121 

1952 yılında Maden Hurdacılığı Türk Anonim Şirketi ismi ile kurulan, 1963 

yılında ise Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) bünyesine katılan 
Hurdasan, 20.03.1971 tarih ve 7/2156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 2001/15 
sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği kamu kurum ve kuruluşlarının hurdalarını 
toplayarak değerlendirmektedir. Kamu kuruluşlarında yılda yaklaşık 300-400 bin ton 
hurda oluşmakta, ancak Hurdasan bu miktarının tamamını ilgili kuruluşlardan tedarik 

edememektedir. Kuruluşun 3 hurda müdürlüğündeki (Kırıkkale, Aliağa, Seymen) 

toplam hurda üretimi son yıllarda 75-150 bin ton civarında seyretmiş ve yurt içi 
hurda üretimindeki payı yüzde 2-2,5 civarında kalmıştır. 

121 MKE Hurda İşletmesi, 2007 

DPT 
Ooî-'msnîasyon ve Kütüphane Şfc. 



Tablo 3.23. MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü Hurda Üretimi (2000-2006) (Bin 
Ton)  
Hurda Müdürlükleri 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Kırıkkale 50 68 55 41 62 60 59 

Aliağa, İzmir 36 48 40 28 36 42 34 

Seymen, İzmit 17 38 19 6 17 29 29 
TOPLAM 103 155 113 75 115 131 123 
Kaynak: Hurdasan 

Hurdasan’ın hurda satışlarının büyük bölümü piyasaya yapılmaktadır. 
Hurdasan’ın son yıllardaki hurda tedarik ve satış miktarları aşağıdaki tabloda 
verilmektedir: 

Tablo 3.24. MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü Hurda Tedarik‘ve Satışları 
(2000-2006) (Bin Ton) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Hurda Tedariği 160 218 424 293 227 264 237 
Hurda Satışları 

MKE Bağlı Fabrikalara 24 12 9 13 15 15 9 
Resmi Kuramlara 2 2 3 1 1 1 1 
Piyasaya 141 200 424 239 198 220 214 

Toplam 168 214 436 253 214 236 224 
Kaynak: Hurdasan 

Hurda İthalatı 

Türk demir çelik üreticilerinin ithal girdi maliyetlerine bakıldığında, ark 

ocaklı tesisler tarafından kullanılan hurda başı çekmektedir. Yurtiçi hurda 

kaynaklarının yetersizliği sebebiyle, ark ocaklı tesislerimizin en önemli girdisi olan 
hurdanın ağırlıklı olarak yurt dışından temin edilmek zorunda kalınması, bu tesislerin 

üretim maliyetlerini yurt dışı piyasalardaki gelişmelere doğrudan bağımlı hale 
getirmektedir. Ayrıca, uluslararası hurda piyasadaki fiyat dalgalanmaları, 
firmalarımızın üretim maliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Dünya demir 

çelik sanayiindeki üretim artışına bağlı olarak her geçen gün artan hurda talebi, 
önümüzdeki dönemde Türk demir çelik sanayiinin hurda temini konusunda sıkıntılar 
yaşamasına yol açabilecektir. 

Şekil 3.2.’de görüldüğü üzere, Türk demir çelik sanayiindeki EAO tesislerin 
ham çelik üretimlerinin artması ile beraber, Türkiye’nin hurda ithalatı da yıldan yıla 
artmaktadır. 



Şekil 3.2. Türkiye’nin Hurda İthalatı ve EAO Tesislerde Ham Çelik Üretimi 
(2001-2007) (Milyon Ton) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Türkiye 2007 yılındaki 4,3 milyon tonluk yurt içi hurda üretimi ile 21,4 

milyon tonluk hurda tüketiminin ancak yüzde 20’sini karşılayabilmiş, tüketimin 

yüzde 80’i ise ithalat yoluyla karşılanmıştır.122 Türkiye, 2007 yılındaki 17,1 milyon 
tonluk hurda ithalatı ile dünyadaki toplam hurda ithalatının yüzde 18,8’ini tek başına 

gerçekleştirmiş ve 6,9 milyon ton hurda ithal eden Güney Kore’nin önünde en fazla 

hurda ithal eden ülke olmuştur (Bakınız Tablo 1.10). 

Türkiye’nin hurda ithalatında en önemli ülkeler, bölgesel yakınlık nedeniyle, 

AB ülkeleri ile BDT ülkeleridir. Türkiye’deki üreticiler ABD’den de hurda ithalatı 

yapmaktadır. Türkiye 90’h yıllardan sonra ortaya çıkan BDT kaynaklı hurda 
arzından en çok yararlanan ülke olmuştur. Ancak son yıllarda Rusya ve Ukrayna’nın 
hurda ihracatını kısıtlamaya yönelik uyguladığı tedbirler, Türk demir çelik 

üreticilerinin bu ülkelerden yaptıkları hurda ithalatını azaltmış, üreticilerimizin ABD 

ve AB ülkeleri gibi başka tedarikçilere yönelmelerine neden olmuştur. 

2007 yılında Türkiye’nin en fazla hurda ithalatı yaptığı ülkeler 2,4 milyar 

dolar ile AB(27) ülkeleri, 1,3 milyar dolar ile ABD ve 1,1 milyar dolar ile Rusya 

olmuştur. Diğer taraftan, önceki yıllarda yüksek miktarda hurda ithal edilen 
Ukrayna’dan yapılan ithalat, bu ülkenin 2003 yılı başında hurda ihracatına 

122IISI, 2007 
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uyguladığı vergiyi iki katına (30 Avro) çıkarması sonucu 2003 yılından itibaren 

giderek azalmış ve 2007 yılında 500 bin ton seviyesinde gerçekleşmiştir. 2001-2007 
döneminde Türkiye’nin hurda ithalatında önemli ülkelerin payları aşağıdaki tabloda 
verilmektedir: 

Tablo 3.25. Türkiye’nin Bölgelere Göre Hurda İthalatı (2001-2007) 

ÜLKELER 
2001 

MT Milyon S 
2002 

MT Milyon S 
2003 

MT Milyon $ 
2004 

MT Milyon S 
2005 

MT Milyon $ 
2006 

Mü Milyon S 
2007(*) 

MT Milyon $ 
AB(25) 1,0 103 3,3 348 5,4 766 3,3 734 3,6 828 41 1056 7,3 2403 
ABD 0,2 18 0,5 53 0,8 112 0,6 145 1,4 325 2,7 712 3,9 1280 

Rusya 0,9 82 1,8 184 2,1 2% 3,7 851 4,0 962 4,0 1047 3,4 1132 
Ukrayna 1,7 158 1,9 190 1,1 148 1,3 316 0,7 161 0,4 110 0,5 160 

Gürcista 0,5 46 0,8 77 1,1 165 0,8 179 0,6 135 0,4 114 0,5 170 

Romanya 0,6 56 1,3 130 1,6 237 1,5 366 11 288 1,2 324 -
-

Diğerleri 01 14 0,4 37 0,9 132 1,8 424 1,9 443 1,9 468 1,4 438 

Toplam 5,1 478 9,9 1019 13,0 1856 12,9 3014 133 3143 14,8 3831 17,1 5583 

Kaynak: DÇÜD 
*2007 yılında AB'den yapılan ithalat Romanya ve Bulgaristan dahil 27 AB ülkesini kapsayacak şekilde verilmiştir. 

3.7.2. Demir Cevheri İhtiyacı ve Yurt İçi Demir Cevheri Üretimi 

Türkiye’nin görünür ve muhtemel demir cevheri rezervi yüzde 55 metal 

demir (Fe) tenörlü 150 milyon tondur. Türkiye dünyadaki demir cevheri rezervlerinin 
yüzde 0,2’sine sahiptir. Türkiye’de değişik kalitelerde demir cevheri üretimi 

gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Avustralya ve Güney Amerika’dan daha yüksek 
kaliteli cevher ithalatı da yapılmaktadır.123 

Türkiye’de faaliyet gösteren entegre demir çelik tesislerinde gerçekleştirilen 
bazı modernizasyon yatırımları ve talebe bağlı olarak artan ham çelik üretimiyle 
birlikte Türkiye demir cevheri tüketimi son yıllarda 10 milyon ton seviyesini 

aşmıştır. Ancak, yerli demir cevheri üretiminin yetersiz olması nedeniyle, cevherden 
üretim yapan mevcut üç entegre demir çelik tesisi cevher ihtiyaçlarının yüzde 65’ini 

ithalat yoluyla karşılamaktadır. 

123 DPT, 2007b 
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Tablo 3.26. Türkiye Demir Cevheri Yurt İçi Arz-Talep Dengesi (2001-2007) (Bin 
Ton) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Üretim 4.300 4.002 3.695 3.857 3.820 3.857 3.820 

İthalat 2.620 5.394 5.228 4.596 4.685 7.209 6.925 
ihracat 33 0 1 0 3 1 1 

Tüketim (*) 6.888 9.395 8.922 8.452 8.502 11.065 10.744 

Kaynak: Üretim için IISI, ihracat ve ithalat için DÇÜD 
T: Tahmini tüketim, stok değişimlerini dikkate almamaktadır. 

Türkiye’nin yaptığı demir cevheri ithalatının ton başına ortalama fiyatı, 
2000’li yılların başında 30 dolar/ton seviyesindeyken, uluslararası demir cevheri 

fiyatlarında son yıllarda görülen artışlara bağlı olarak, 2007 yılında 92 dolar/ton’a 
yükselmiştir. 

Tablo 3.27. Türkiye Demir Cevheri İthalatı (2001-2007) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

ithalat Miktarı (bin ton) 2.620 5.394 5.228 4.596 4.685 7.209 6.925 

İthalat Değeri (milyon $) 82 164 161 205 315 538 637 

ithalat birim fiyat ($/ton) 31 30 31 45 67 75 92 

Kaynak: DÇÜD 

Türkiye’deki mevcut demir cevheri yataklannda verimliliğin düşmesi 
nedeniyle demir cevheri üretimi önemli ölçüde azalmıştır. Uzun yıllardır önemli bir 
yeni rezerv tespitinin yapılamadığı demir madenciliği alanında umutlar büyük ölçüde 
düşük tenörlü yatakların üretime açılmasına yönelik projelere bağlanmış durumdadır. 

Son yıllarda artan uluslararası demir cevheri fiyatları yerli demir cevheri üretimine 

yönelik projelerin hayata geçirilebilmesi açısından uygun şartlar oluşturmaktadır. 

Erdemir, girdi tedarik güvenliğini sağlamak amacıyla, Türkiye’nin en önemli 

cevher üreticisi ve tek pelet üreticisi olan Divhan A.Ş.’yi 2004 yılında 

özelleştirmeden satın almıştır. Erdemir’in Divhan tesislerindeki pelet üretim maliyeti 
2005 yılında yaklaşık 40 dolar124 olarak gerçekleşmiştir. ERDEMİR Grubu yükselen 
cevher fiyatlarını göz önüne alarak, sahip olduğu demir cevheri rezervlerinden daha 

fazla yararlanabilmek amacıyla önemli yatırımlar yapmayı planlamaktadır. 

124 DPT, 2007b 
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3.7.3. Taşkömürü İhtiyacı ve Yurt İçi Taşkömürü Üretimi 

Türkiye’nin görünür ve muhtemel taşkömürü rezervi iyi kalitede 1.127 

milyon tondur. Türkiye’nin taşkömürü ithalatı son yıllarda önemli oranda artış 

göstermiş ve 2007 yılında 23 milyon ton seviyesine ulaşmıştır. 

Tablo 3.28. Türkiye Taşkömürü Arz-Talep Dengesi (2001-2007) (Bin Ton) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Üretim 2.357 2.244 2.011 1.881 1.666 1.523 1.675 

ithalat 6.206 13.713 16.169 16.430 17.024 20.475 22.930 
ihracat 38 13 10 12 14 4 4 

Tüketim 8.525 15.945 18.170 18.299 18.676 21.994 24.601 

Kaynak: Üretim için TTK, ihracat ve ithalat için DÇÜD 

Diğer taraftan, taşkömürü ithal fiyatları uluslararası fiyatlardaki artışa paralel 

olarak son dönemde büyük oranda artmış, ithalat fiyatı 2001 yılında ton başına 48 
dolar iken, 2007 yılında ton başına 112 dolara çıkmıştır. 

Tablo 3.29. Türkiye Taşkömürü İthalatı (2001-2007) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

ithalat Miktarı (bin ton) 
İthalat Değeri (milyon $) 
İthalat birim fiyat ($/ton) 

6.206 
297 

48 

13.713 
684 

50 

16.169 
926 

57 

16.430 
1.218 

74 

17.024 
1.573 

92 

20.475 
1.972 

96 

22.930 
2.558 

112 

Kaynak: DÇÜD 

Başta demir çelik sanayii olmak üzere, metal işleme sanayiinin temel 
girdilerin birisi olan kok kömürünün tek girdisi koklaşabilir nitelikteki taşkömürüdür. 

Türkiye’nin son yıllardaki yıllık ortalama kok kömürü tüketimi yaklaşık 4 milyon ton 
olarak gerçekleşmiştir.125 Ülkemizde koklaşabilir taşkömürü üretimi yalnızca 
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından Zonguldak havzasında 

gerçekleştirilmekte olup, burada yapılan üretim, ihtiyacın ancak yüzde 10’unu 
karşılamakta, kalan miktar ise ithalat yoluyla sağlanmaktadır. 

Tablo 3.30. Türkiye Kok Kömürü Üretimi (2001-2007) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Üretim Miktarı (bin ton) 488 449 489 454 377 370 447 
Kaynak: TTK 

125 DPT, 2007b 
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TTK tarafından işletilen havzada jeolojik yapı uygun olmadığı için mekanize 
üretim yapılamaması ve üretimin eski emek yoğun teknolojilerle sürdürülmesi 

nedeniyle üretim maliyetleri son derece yüksektir. TTK tarafından 2005 yılında 
üretilen taşkömürünün sınai maliyeti 179 dolar/ton, ticari maliyeti ise 237 dolar/ton 
olmuştur.126 

3.8. TürkIye-AKÇT Serbest Ticaret Anlaşmasi ve AB İle İlIşkIler 

Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa ülkelerinin kömür ve 
çelik sanayilerini yapılandırmak için 1952’de kurdukları bir topluluktur. Topluluğun 

görevi, üye ülkeler arasındaki kömür ve çelik ürünlerine yönelik ticari kısıtlamaları 
kaldırmak ve hammaddeler üzerindeki rekabetin kurallarını belirlemektir.127 Türkiye 
ile AKÇT arasında 25 Temmuz 1996 tarihinde, Gümrük Birliği ile eş zamanlı olarak, 

bir Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmıştır. 

Türkiye-AKÇT Serbest Ticaret Anlaşması, demir çelik ürünleri ticaretinde 
gümrük vergileri ve eş etkili vergilerin kaldırılması suretiyle taraflar arasındaki 

ticaretin tam serbestleştirilmesini sağlamış, aynı zamanda rekabet ve devlet 

yardımları gibi alanlarda ülkemize AB mevzuatına uyum yükümlülüğü getirmiştir. 
Türkiye-AKÇT Serbest Ticaret Anlaşması, Türkiye’nin AKÇT ürünlerine ilişkin 
olarak AB’nin Ortak Ticaret Politikasını benimsemesini gerektirmemekte, bu 

bağlamda, Türkiye, AKÇT ürünlerinde üçüncü ülkelere karşı Ortak Gümrük Tarifesi 
(OGT) uygulama yükümlülüğü altında bulunmamaktadır. 

AKÇT’yi kuran Anlaşmanın süresi 50 yıl olduğu için, 2002 yılı Temmuz 
ayında AKÇT sona ermiş ve tüm AKÇT müktesebatı AB müktesebatma dahil 
olmuştur. Bu doğrultuda, AKÇT kapsamındaki kömür ve çelik ürünlerinin, rekabet 
politikası başta olmak üzere, uygulanan politikalar bağlamında diğer sanayi ürünleri 

ile aynı muameleye tabi tutulması kararlaştırılmıştır. 

AKÇT’nin sona ermesiyle, AKÇT’nin üçüncü ülkeler ile yaptığı 

anlaşmalardan doğan tüm hak ve yükümlülükler Avrupa Topluluğuna geçmiştir. Bu 
kapsamda, Türkiye-AKÇT Serbest Ticaret Anlaşmasının hükümleri de Avrupa 

126 DPT, 2007b 
127 DTM, 2007 
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Topluluğu tarafından üstlenilmiştir Bu tarihten sonra Avrupa Topluluğu ile Türkiye 

arasında yeni bir anlaşma imzalanmadığı ve mevcut anlaşmada bir değişikliğe 
gidilmediği için Türkiye-AKÇT Serbest Ticaret Anlaşması halen geçerliğini 
korumaktadır. 

Ulusal Yeniden Yapılandırma Planı 

Türkiye-AKÇT Serbest Ticaret Anlaşmasının yedinci maddesinde, demir 

çelik sektörüne verilecek her türlü devlet yardımı (AB’nin yürürlükte olan demir 

çelik yardım mevzuatında öngörülenler hariç), Topluluk ile Türkiye arasındaki 
ticareti etkilediği ölçüde, Anlaşmanın işleyişi ile bağdaşmaz kabul edilmiş; ancak, 

sekizinci madde ile bu hükme bir istisna getirilerek, Anlaşma kapsamına giren 

ürünlerde yeniden yapılanma veya ürün dönüştürme amaçlı devlet yardımlarının 5 yıl 

süre ile verilebilmesine imkan tanınmıştır. Bu çerçevede verilecek yardımlar ise 

sıcak haddelenmiş ürünlerde kapasite artırımına yol açmaması, firmaların normal 
piyasa koşullarında ekonomik faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamaya yönelik 

olması, miktar ve yoğunluk olarak amacının dışına çıkmaması gibi koşullara 
bağlanmıştır. 

31 Temmuz 2001 tarihi itibariyle sona ermiş bulunan 5 yıllık istisna süresi 

boyunca, sektörün yeniden yapılandırılması konusunda önemli bir gelişme 
kaydedilememiştir. Türkiye’nin bu sürenin uzatılmasına ilişkin talebi, Avrupa 

Komisyonu tarafından, uygulanabilir bir yeniden yapılandırma programı 
hazırlanması şartıyla kabul edilmiştir. Bu Programın hazırlanmasında Türk 

hükümetine yardımcı olmak üzere, Komisyon tarafından uluslararası danışmanlık 
ihalesine çıkılmış ve proje çalışmalarına 2003 yılı Şubat ayında başlanmıştır. Proje 
kapsamında, sektördeki bazı firmalara ilişkin “Bireysel İş Planları” ve sektörün 
geneline ilişkin “Ulusal Yeniden Yapılandırma Planı” hazırlanmıştır. Ulusal Yeniden 

Yapılandırma Planı Taslağı, demir çelik sektörüne devlet yardımı verilmesine imkan 
tanıyan istisna sürenin uzatılması için 2006 yılı Ağustos ayında resmi olarak Avrupa 
Komisyonuna iletilmiştir. Gelinen noktada, Komisyonun talebi doğrultusunda, 
Bireysel İş Planlarının tamamlanarak Ulusal Yeniden Yapılandırma Planının nihai 
şeklinin Komisyona iletilmesi için çalışmalara devam edilmektedir. 
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AB ’nin Uyguladığı Devlet Yardımları 

AKÇT’yi kuran Anlaşmanın 23 Temmuz 2002 tarihinde sona ermesinin 

ardından, AB’de demir çelik sektörüne verilmesine imkan tanınan devlet yardımları 

kapsamında bazı değişiklikler olmuştur. Halen AB’de bu konuda uygulanmakta olan 

kurallar aşağıda özetlenmiştir: 

• Bölgesel yardımlar yasak olmaya devam edecektir. 

• Kurtarma ve yeniden yapılandırma yardımları yasak olmaya devam 
edecektir. 

• AKÇT Anlaşmasının sona ermesi ile birlikte, çevre standartlarına uyum 
konusunda yapılacak yatırımlara verilen devlet yardımları yasaklanmış, 

ancak mevcut standartların üzerine çıkmaya yönelik yatırımlara devlet 
yardımı verilebilmesi mümkün hale gelmiştir. 

• Ar-Ge yardımlarının verilmesine belirlenen kurallar çerçevesinde imkan 
tanınacaktır. 

• Kapatma yardımlarının verilmesine imkan tanınacaktır. 

• KOBİTere belirli oranlarda devlet yardımı verilebilmesine imkan 
tanınacaktır. 

• De-minimis yardımların verilebilmesine imkan tanınacaktır. 

• Eğitim konusunda yardım verilebilmesine imkan tanınacaktır. 

• İstihdam konusunda yardım verilebilmesine belirlenen kurallar 
çerçevesinde imkan tanınacaktır.128 

AB ’nin Üçüncü Ülkeler ile Yaptısı/Yavacası STA ’lar 

Türkiye, Gümrük Birliği kapsamında AB’nin tercihli gümrük rejimlerine 

uyum sağlamak amacıyla 22 ülke ile STA imzalamış, bunlardan ll’i ilgili ülkelerin 
AB’ye tam üye olmaları nedeniyle feshedilmiş olup, halihazırda EFTA, İsrail, 
Makedonya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Filistin, Fas, Tunus, Suriye, Mısır ve 

128 European Commission, 2002 
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Arnavutluk ile imzalanmış bulunan STA’lar yürürlüktedir. Gürcistan ile imzalanan 

anlaşmanın onay süreci ise devam etmektedir. Bu ülkelerden sadece Mısır önemli bir. 

çelik üreticisidir. 

Bu ülkelere ilaveten, Lübnan, Ürdün, Cezayir, Meksika, Şili, KİK, SACU, 
MERCOSUR, AKP (Afrika-Karayip-Pasifık) ülkeleri, Ukrayna, ANDEAN, Güney 

Kore ve Hindistan ile de benzer anlaşmalar akdedilmesi yönündeki çalışmalar 

sürdürülmekte ve AB’nin bu alandaki çalışmaları yakından izlenmeye devam 

edilmektedir. Bu ülkelerden özellikle MERCOSUR içerisinde yer alan Brezilyanın 
yanı sıra Ukrayna, Güney Kore ve Hindistan çok büyük çelik üreticileridir. 

Türkiye, AB ile arasındaki Türkiye-AKÇT Serbest Ticaret Anlaşması 

uyarınca, STA imzaladığı üçüncü ülkeler için, AKÇT anlaşması kapsamındaki 
kömür ve çelik ürünlerinde gümrük rejimini kendisi belirleyebilmektedir. Ancak, AB 

tarafından üçüncü ülkelerle yapılmakta olan STATar, Türk demir çelik üreticilerinin 

AB pazarındaki avantajlı konumunu olumsuz etkileyebilmekte; ayrıca, Türkiye bu 

STA’lan zamanında takip edemez ise, ilgili ülkelere yapılan ihracatta Türk 

üreticilerini AB üreticileri karşısında dezavantajlı bir duruma getirebilmektedir. 
Diğer taraftan, AB ile STA imzalamış olan ülkelerin AB’ye tercihli rejim altında 

ihraç ettikleri ürünlerin, serbest dolaşımdan faydalanarak, AB ülkelerinde üretilmiş 
gibi, ülkemiz pazarına gümrük vergisi ödenmeksizin girmesi ihtimali bulunmaktadır. 

En önemlisi, Türk demir üreticileri ile karşılaştırıldığında maliyet avantajına sahip 

Brezilya, Ukrayna ve Hindistan gibi ülkelerle yapılacak STATar, bu ülkelerden 
yapılan AKÇT ürünleri ithalatında gümrük vergilerinde indirime gidilmesi 
durumunda, Türk demir çelik üreticilerini yurt içi pazarda sıkıntıya sokabilecektir. 

Bu nedenlerden dolayı, AB’nin üçüncü ülkeler ile yaptığı/yapacağı STATar takip 
edilirken ve uygulanırken, Türk demir çelik sektörünün hassasiyetlerinin dikkate 
alınması önem arz etmektedir. 

Türkive-AKCT Serbest Ticaret Anlaşmasının Geleceği 

Türkiye ile AB arasındaki çelik ürünleri ticaretini düzenleyen Türkiye-AKÇT 
Serbest Ticaret Anlaşmasının, Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakerelerindeki 
gelişmelere bağlı olarak, Gümrük Birliğine dahil olması söz konusu olabilecektir. 
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Daha önce Avrupa Komisyonu tarafından dile getirilen bu istek, Türk tarafınca, 
sektörde yürütülmekte olan yeniden yapılandırma çalışmaları ve AB’nin Rusya ve 

Ukrayna’ya uyguladığı kota sisteminin Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayamayacağı 
gerekçe gösterilerek kabul edilmemiştir. Ancak bu konunun katılım müzakereleri 

çerçevesinde bir pazarlık konusu olarak tekrar gündeme gelebileceği 
düşünülmektedir. Türkiye-AKÇT Serbest Ticaret Anlaşması kapsamındaki demir 

çelik ürünlerinin Gümrük Birliğine dahil olması durumunda, ülkemizce üçüncü 
ülkelere uygulanmakta olan gümrük vergisi oranlarının, özellikle yassı ürünlerde, 

önemli ölçüde indirilmesi gerekecektir. 

3.9. AB’ye Uyum Sürecİnde Kyoto Protokolü ve Türk Demir Çelik 
SANAYİİ ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERİ 

2005 yılında Rusya’nın da dahil olmasıyla işlemeye başlayan Kyoto 
Protokolü ve Mekanizmaları, Avrupa Birliği’nin kendi bünyesinde 2005 Ocak ayında 

başlattığı emisyon ticaretiyle büyük önem kazanmıştır. Türkiye henüz Kyoto 

Protokü’ne taraf olmadığından, Protokolün 2008-2012 yıllarını kapsayan birinci 
taahhüt dönemi için Türkiye’nin yerine getirmesi gereken sera gazı emisyonlarının 

sınırlandırılması ya da azaltmama yönelik bir yükümlük bulunmamaktadır. Ancak, 

2004 yılı itibarıyla iklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine taraf olan Türkiye’nin, 
AB’ye üyelik sürecinde, Kyoto Prokolüne de taraf olması beklenmektedir. Demir 
çelik sanayii Kyoto Protokolünden en çok etkilenecek sektörlerin başında 

gelmektedir. Türkiye’de çevre konusunda AB mevzuatının uygulanması durumunda, 

Türk demir çelik üreticilerinin yeni çevre standartlarına uyum konusunda ilave 

yatırım yapmaları gerekecektir. 

Türkiye’nin çevre konusunda AB mevzuatına tam uyumu, Entegre Kirlilik 
Önleme ve Kontrolü (IPPC) Direktifinin uygulanması anlamına gelecektir. 1996 
yılında çıkarılan bu Direktifin amacı, AB içerisinde değişik kaynaklardan ortaya 
çıkan kirliliği en aza indirmektir. Bu Direktifin ekindeki listede yer alan demir çelik 
tesisleri gibi tesisler üretim faaliyetine devam edebilmek için ilgili ülkedeki yetkili 

birimlerden çevre konusunda bir izin (permit) almak durumunda kalacaktır. Bu 

izinler ise, yine bu Direktifin 2. maddesinde tanımlanan “Mevcut En İyi Teknikler 
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(Best Available Techniques “BAT”)” esasma göre verilecektir. Pek çok durumda 
BAT çerçevesi çevre standartlarına yönelik katı sınırlamalar getirerek firmaların 

çevre ve atık yönetimi konusunda katlanmaları gereken maliyeti artırmaktadır. 

Çevre ve Orman Bakanlığının, Avrupa Komisyonu ile işbirliği içerisinde 

yürüttüğü “Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımlarının Planlanması” projesi 
çerçevesinde, 

• Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü (IPPC) 

• Büyük Endüstriyel Kaza Tehlikelerinin Kontrolü (SEVESO) 

• Tehlikeli Maddelerin Suya Deşarjı 

direktiflerinin uyumlaştırılması neticesinde, AB çevre standartlarına erişim için, 

demir çelik sektörünün, 1,3 milyar Avro üıtarmda bir finansmana ihtiyacının olacağı 
sonucuna ulaşılmıştır. Söz konusu projeye göre, demir çelik sektörümüzün, AB 

üretim teknolojisi ile kıyaslandığında ‘orta’, arıtma teknolojisi ile kıyaslandığında ise 
‘düşük’ seviyede bulunduğu değerlendirilmektedir.129 

Diğer taraftan, Çevre Bakanlığının koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi kapsamında Türkiye için İklim Değişikliği Birinci Ulusal 
Bildirimi hazırlanmıştır. Bu çalışmaya baz teşkil etmek üzere bazı sektörler için CO2 
emisyon envanterleri oluşturulmuştur. Bu kapsamda, demir çelik sektörü için toplam 

CO2 emisyonuna ilişkin gerçekleşmeler ortaya konulmuş ve geleceğe yönelik 
projeksiyonlar yapılmıştır.130 Bu çalışmanın sonuçları Tablo 3.31’de verilmektedir. 

129 DPT, 2007a 
130 Çevre ve Orman Bakanlığı, 2007 
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Tablo 3.31. Ham Çelik Üretimi ve CO2 Emisyonları (1990-2020) 

1990 2004 2010 2015 2020 
Ham Çelik Üretimi (Mt) 
Entegre Çelik Tesisleri 4,36 5,95 10,62 13,41 14,16 
Elektrik ark Fırınları 4,95 14,65 17,75 18,95 19,70 

Toplam 9,31 20,60 28,37 32,36 33,86 
C02 Emisyonu (Mt) 
Entegre Çelik Tesisleri 11,29 13,22 20,25 25,06 26,54 
Elektrik Ark Fırınları 0,67 1,98 2,40 2,56 2,66 

Toplam 11,96 15,20 22,65 27,62 29,20 

Özgül C02 Emisyonu (ton C02/ton ham çelik) 
Entegre Çelik Tesisleri 2,59 2,22 1,91 1,87 1,87 
Elektrik Ark Fırınları 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 
Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı 

Türk demir çelik sektöründe elektrik ark ocakları için ortalama özgül CO2 

salmımı değeri 1990-2020 dönemi için 0,135 ton CO2 olarak hesaplanmıştır. Diğer 
taraftan, entegre tesislerin bir ton ham çelik başına CO2 emisyonunun, 2004 yılındaki 

2,22 ton değerinden, 2020 yılında 1,87 ton değerine düşmesi beklenmektedir. 

Demir çelik sektöründe enerji verimliliğini artıracak ve tasarruf sağlayacak 

projelerin hayata geçirilmesine önem verilmelidir. Bu kapsamda, tesislerdeki CO2 
salınımlarınm periyodik olarak izlenmesi, tüm emisyon kaynaklarının tespit edilmesi, 

emisyonlara neden olan enerji tüketimleri ve proses biçimlerinin sistematik olarak 
kontrol edilmesi ve geliştirilmesi önem arz etmektedir.131 

3.10. Türk Demir Çelik Sanavünİn Güçlü ve Zayif Yönleri ile Firsat ve 
TEHDİTLERİ 

Dokuzuncu Kalkınma Planı Ana Metal Özel İhtisas Komisyonu Raporunun 
ilgili bölümlerinde değinilen sektörün güçlü ve zayıf yönleri ile sektörün önündeki 
fırsatlar ve tehditler (GZFT analizi) aşağıda özetlenmiştir. 

Güçlü Yönler 

• Tesislerin büyük bölümünün yeni olması, yeni teknolojiye sahip olması 

• Sektörün tümüyle özel sektör hüviyeti kazanmış olması 

• Firmaların dinamik yapısı, üretimde esneklik gösterebilmeleri 

• Türk demir çelik üreticilerinin ihracat pazarlarında tecrübe kazanmış olması 

131 ERTEM, M.E., 2007 
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• Yüksek teknik ve mühendislik bilgisinin yanında kalifiye işgücünün varlığı 

• İşgücü maliyetlerinin AB ve ABD gibi gelişmiş ülkelere göre düşük olması 

Zayıf Yönler 

• Piyasadaki üretici sayısının fazlalığından dolayı sıkı rekabetin bulunması 

• Firmaların üretim ölçeklerinin yurt dışındaki rakiplere göre düşük olması 

• Başta enerji olmak üzere girdi maliyetlerinin yüksek seviyede olması 

• Hammaddelerin büyük kısmının ithalat yoluyla temin edilmesi 

• Üretim maliyetlerinin Rusya ve Ukrayna gibi rakip ülkelere göre daha yüksek 
olması 

Fırsatlar 

• Gelişmiş ülkelere göre düşük kişi başı çelik tüketim miktarı 

• Türkiye’de altyapı ve inşaat sektörlerinin artan çelik ihtiyacı 

• Otomotiv, makina imalat, beyaz eşya ve gemi inşa gibi yassı çelik tüketen 
sektörlerdeki yüksek büyüme potansiyeli 

• Türkiye’nin lojistik açısından avantajlı konumu 

• Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Asya gibi büyüyen pazarlara yakınlık 

• Yassı ürüne yönelik devam eden yatırımların demir çelik sektöründe yurt içi 
arz-talep dengesinin kurulmasına katkı sağlaması 

• Türk demir çelik sektörünün yeniden yapılandırılması çalışmasının 

sonuçlandırılması, sektöre özellikle çevre yatırımları için devlet yardımı 

verilebilmesinin önünün açılması 

Tehditler 

• Dünya demir çelik sanayiinde bütünleşmeler sonucunda ortaya çıkan büyük 
üretim kapasitesine sahip güçlü rakipler 

• Hindistan, Rusya ve Ukrayna gibi kendi hammaddelerine sahip ve düşük 
maliyetli üretim yapan ülkelerdeki büyük kapasite artışları 

• Komşu ülke çelik endüstrilerinde yürütülen yoğun yatırımlar, Orta Doğu ve 
Doğu Avrupalı çelik üreticilerinin katma değeri yüksek mamul yatırımları 
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• Çin, Hindistan, Rusya ve Ukrayna’nın artan ihracat tehdidi 

• Artan hammadde talebine bağlı olarak uluslararası hammadde fiyatlarındaki 

artışların devam etmesi, hammadde pazarlarında tedarik sıkıntısı yaşanması 

• AB’nin üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarının Türk demir 
çelik üreticilerini ihraç pazarlarında olumsuz etkilemesi 

• İhraç pazarlarında ortaya çıkabilecek fmansal krizler ve buna bağlı ekonomik 
durgunluk neticesinde sektör ihracatında azalma yaşanması 

• AB çevre standartlarına uyum için gereken yatırımların ve Kyoto 

Protokolü’ne taraf olunmasının sektöre getireceği maliyetler 

• Türk demir çelik sektörünün yeniden yapılandırılması çalışmasının 

sonuçlandırılamaması, sektöre geçmişte verilen bazı devlet yardımlarının 

belirsizliğe itilmesi 
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4. PORTERTN SEKTÖRLERİN YAPISAL ANALİZİ YAKLAŞIMI VE TÜRK 
DEMİR ÇELİK SANAYİİNE UYGULANMASI 

Dördüncü bölümde; ilk iki bölümde ele alman dünya demir çelik sanayiinin 

gelişimi ve sanayideki bütünleşme eğilimleri ile üçüncü bölümde anlatılan Türk 
demir çelik sanayiinin gelişimi ve mevcut durumu çerçevesinde, Türk demir çelik 

sanayii için bir yapısal rekabet analizi ortaya konulacaktır. Bu kapsamda, işletme ve 

iktisat literatüründe fazlasıyla yer bulan, aynı zamanda firma ve sektör stratejisi 
geliştirmede sıkça başvurulan, Michael Porter’ın “sektörlerin yapısal analizi” 

yaklaşımından yararlanılacaktır. 

Porter (1980)’a göre bir firma için rekabet stratejisinin formüle edilmesinin 
özünde, firmanın çevresi ile ilişkilendirilmesi yatar. Bu kapsamda, firmanın güçlü ve 

zayıf yönleri göz önüne alınarak, çevreden gelen fırsat ve tehditler değerlendirilir. 
İlgili çevre, toplumsal ve ekonomik güçleri de kapsayacak şekilde çok geniş 
olmasına rağmen, firmanın çevresinin belirleyici alanı, rekabet ettiği sektör veya 
sektörlerdir. Sektörel yapının, fınnalar için potansiyel olarak mevcut stratejilerin 

belirlenmesinde olduğu kadar, rekabetin kurallarının saptanması üzerinde de etkisi 

büyüktür. 

Bir sektörün temelinde yatan ve sektördeki rekabet unsurlarının etkisi ile 

kendini gösteren ekonomik yapının, rekabeti ve karlılığı geçici olarak etkileyen kısa 
vadeli faktörlerden ayırt edilmesi gerekir. Örneğin, ekonominin doğal koşullarında 
kendisini gösteren malzeme sıkıntıları veya talepte olağandışı artışlar gibi iş 

döngüsüyle ilgili geçici dalgalanmalar birçok sektörde firmaların kısa vadeli 
karlılıklarım etkiler. Bu tip etkenler firmaların rekabeti açısından taktiksel öneme 

sahip olsalar da, rekabet stratejisinin odağında, sektörel yapıyı şekillendiren uzun 

vadeli ekonomik ve teknolojik gelişmelerin analiz edilmesi bulunmaktadır.132 

Sektörlerin yapısal analizi yaklaşımı, bir sektördeki rekabetin düzeyini, 

mevcut rakipler arasındaki rekabetin yanında, pazara yeni giriş tehdidi, alıcıların 
pazarlık gücü, tedarikçilerin pazarlık gücü ve ikame ürün tehdidi olmak üzere beş 
yapısal rekabet unsuruna bağlı olarak değerlendirmektedir: 

132 Porter, 1980 
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Şekil 4.1. Porter’ın Sektörlerin Yapısal Analizi Çerçevesi 

SEKTÖRE YENİ 
GİRECEK 

FİRMALAR 

Sektöre yeni 
girecek firma 

tehditleri 

SEKTÖRDEKİ 
RAKİPLER 

Tedarikçilerin 
pazarlık güçleri 

Alıcılarm pazarlık 

T03&rtKÇİt£Rİ 
güçleH 

ALICILAR 

Mevcut firmalar 

arasındaki rekabet 

İkame ürün veya 
hizmet tehdidi 

İKAME FİRMALAR 

Kaynak: Porter, 1980 

Bu çerçeve (framework), sektör, firma grubu veya tek bir firma ölçeğinde 

rekabet unsurunun toplam etkisi bir sektördeki rekabetin yoğunluğunu ve 

firmalarının karlılığını belirler. Firmalar arasındaki rekabeti yoğunlaştıran bu 

unsurlar, lastik, kağıt ve demir çelik gibi karlılığı düşük olan sektörlerde fazlasıyla 
etkinken, tarihsel olarak yüksek karlar elde eden petrol ürünleri ve ilaç gibi 
sektörlerde ise daha zayıftır.134 

Müşterilerin, tedarikçilerin, ikame mal üreten firmaların ve sektöre yeni 

girecek olanların tümü, yeri geldiğinde, sektördeki firmalar açısından birer "rakip" 

olabilmektedir. Bu genel anlamıyla rekabet, sektörün faaliyet gösterdiği üretim 

kolunda yaratılan ve yaratılacak olan toplam ekonomik değerin, üreticiler, 

tedarikçiler, müşteriler ve hatta ikame ürün üreten firmalar arasında paylaşılması 

olarak ifade edilebilir. Rekabet stratejisi, bir firmanın bu rekabet unsurları karşısında, 

133 Porter, 1991 
134 Dortor 1Q«n 

yapısal rekabet analizi için kullanılabilir.133 Bu çerçevede yer alan beş yapısal 

Porter, 1980 
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yarattığı toplam ekonomik değerden daha fazla pay alabilmesi için takip edeceği 

uzun vadeli stratejik tercihleri ve yönelimleri içermektedir.1 ° 

Rekabet yoğunluğunun en uç noktası, piyasada çok sayıda alıcı ve satıcının 

olduğu, üretilen ürünlerin homojen olduğu ve müşterilere farklı firmalar tarafından 
sunulan ürünlerin birbirlerini tam anlamıyla ikame ettiği, hem alıcıların hem de 
satıcıların fiyat kabul edici (price taker) olduğu, kar maksimizasyonunu amaçlayan 

firmalar ile fayda maksimizasyonunu amaçlayan tüketicilerin piyasa koşulları 

hakkında eksiksiz bilgiye sahip olduğu, piyasaya giriş ve çıkışın serbest olduğu, 
emek ve sermaye gibi üretim faktörlerinin tam akışkan olduğu; iktisat literatüründe 
tam rekabetçi olarak tanımlanan piyasa yapısıdır.136 

Tam rekabetçi bir piyasada faaliyet gösteren firmalar yüksek karlar elde 
ediyorlarsa, piyasaya yeni firmalar girecek, yeni firmaların girmesiyle piyasaya arz 

edilen mal miktarı artacak ve buna bağlı olarak ürün fiyatları düşecektir. Bu durum 
hiç kar kalmayıncaya veya tüm firmalar başabaş noktasına gelinceye kadar devam 

edecektir. Firmaların zarar ile çalıştığı tam rekabetçi bir piyasada ise tam tersi bir 
durum ortaya çıkacak, bu defa bazı firmalar endüstriyi terk etmek zorunda kalacak, 
bunun sonucunda piyasaya arz edilen ürün miktarı azalacak ve ürün fiyatlarında artış 

görülecektir. Dolayısıyla, tam rekabetçi olarak tanımlanan sektördeki firmalar 
arasındaki sıkı rekabet, sermayenin getirisini sürekli olarak aşağıya çekme 

eğilimindedir. 

Tam rekabetçi piyasanın özellikleri, özellikle düşük katma değerli demir çelik 
ürün piyasalarına büyük ölçüde uymaktadır. Nitekim, demir çelik sanayii, tarihsel 
olarak, diğer pek çok sanayi dalma kıyasla karlılığın ve sermaye getirisinin düşük 

olduğu bir sanayi dalı olmuştur. Dünya demir çelik sanayii,- 2000 yılına kadar geçen 
20 yıllık sürede, “kullanılan sermayenin137 getirisi (return on capital employed)”138 
olarak hissedarlarına yıllık yüzde 7’lik bir getiri sağlarken, aynı dönemde sermaye 

135 Porter, 1980 
136 Ünsal, 2004:281-282 
137 Kullanılan sermaye = Duran varlıklar + İşletme Sermayesi = Duran Varlıklar + (Dönen Varlıklar - 
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar) 
138 Sermaye Getirisi = Satış Getirisi (FVÖK/Satışlar) * Kullanılan Sermaye Devir Hızı 
(Satışlar/Kullanılan Sermaye) 
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maliyeti yüzde 9,5 olarak gerçekleşmiştir. Bir diğer ifadeyle, bu dönemde demir 

çelik sanayii yatırımcılarına negatif ekonomik değer üretmiştir. 

Kullanılan sermayenin getirisi, bir firmanın kullandığı sermayeden elde ettiği 

getiriyi ölçen bir fınansal orandır ve firmanın işletme faaliyeti neticesinde elde ettiği 
getiri ile firmaya bağlanan sermayenin maliyetini karşılayıp karşılayamadığını ortaya 

koyar. Kullanılan sermayenin getirisi, sektörler ve firmalar arasında yapılan 

ekonomik ve fınansal karşılaştırmalarda bir ölçüt olarak değerlendirilir. Sermaye 

getirisi sermaye maliyetine göre daha yüksek olan sektörler ve firmalar fınansal 
yatırımcılar açısından daha cazip yatırım alanlarını oluşturmaktadır. 

Aşağıdaki şekilde, 1980-2000 dönemi için farklı sanayilerde “satış getirisi” 

ile “kullanılan sermaye devir hızı” oranları gösterilmektedir. Ayrıca, bu oranlar 
kullanılarak farklı endüstriler için hesaplanan sermaye getirisi oranları yüzde 5, 

yüzde 10, yüzde 20 ve yüzde 30 olmak üzere farklı getiri eşikleri (threshold) ile 
karşılaştın lmıştır.1 ~’9 

Şekil 4.2. Dünyada Farklı Sektörler İçin Sermaye Getirisinin Karşılaştırılması 
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139 OECD, 2006a 
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Dünya demir çelik sanayiindeki kar marjları, özellikle 2003 yılı sonrasında 
uluslararası ürün fiyatlarındaki yükselme ile beraber artmaya başlamıştır (Bakınız 

Bölüm 1.3). Türk demir çelik sanayiinin karlılığı da 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan 

krizlerin ardından, son yıllarda önemli bir iyileşme göstermiştir. 1998-2002 

döneminde Türk demir çelik sanayii için öz sermayenin yıllık ortalama getirisi yüzde 
-9,3 iken, bu dönemde ilk 500 firma için öz sermayenin ortalama getirisi yüzde 11,9 

olarak gerçekleşmiştir. Görüldüğü üzere, 1998-2002 döneminde demir çelik sektörü 

sermayedarlarına negatif getiri kazandırmıştır. Ancak, 2003-2007 döneminde artan 
demir çelik ürün fiyatlarının da etkisiyle Türk demir çelik sanayii için öz sermayenin 

ortalama getirisi yüzde 14,4 ile ilk 500 firma için öz sermayenin ortalama getirisini 
az da olsa aşmayı başarmıştır. Yine aynı şekilde 1998-2002 döneminde yüzde -3,4 
olan Türk demir çelik sanayiinin satış karlılığı (bilanço karı (V.Ö.) / üretimden 
satışlar) oranı 2003-2007 döneminde yüzde 9,1’e çıkmıştır (Tablo 4.1). 

Türk demir çelik sanayiinin karlılığı 2003-2007 döneminde, bir önceki 5 

yıllık dönemle karşılaştırıldığında, büyük oranda artmıştır. Ancak, bu karlılığın 

devam etmesi, uluslararası demir çelik ürün fiyatlarının yüksek seviyesini 
korumasına, Türk demir çelik üreticilerinin ihraç pazarlarındaki avantajlarını 

sürdürmelerine ve yurt içi piyasada son dönemde görülen yüksek oranlı büyümenin 
devam etmesine bağlıdır. 

Öte yandan, dünya demir çelik sanayii ve Türk demir çelik sanayiinde son 
yıllarda yaşanan yüksek ürün fiyatlarının ve karlılığın ne kadar daha 

sürdürülebileceği belli değildir. Nitekim, uluslararası demir çelik ürün fiyatlarında 
2008 yılından sonra azalma olması beklenmektedir (Bakınız Bölüm 1.3). Bununla 

birlikte, uluslararası girdi fiyatları da son yıllardaki artışlar sonucunda rekor 
seviyelere ulaşmış durumdadır (Bakınız Bölüm 1.6). 
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Tablo 4.1. Türk Demir Çelik Sanayiinde Öz Sermayenin Getirisinin 500 Büyük Firma ile Karşılaştırılması (1996-2007) 

Ortalama Ortalama 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1998-2002 2003 2004 2005 2006 2007 2003-2007 

Bilanço Karı (V.O.) / Üretimden Satışlar (%) (1) 
500 Büyük Firma 
Demir Çelik Sanayii 

10,0 
3,9 

9,3 
5,2 

6,3 
-0,1 

4,6 
-5,7 

8,8 
0,9 

-0,6 
-10,1 

7,0 
-1,8 

5,2 
-3,4 

8,1 
8,7 

8,3 
13,7 

5,6 
3,2 

7,3 
10,7 

8,6 
9,4 

7,6 
9,1 

Üretimden Satışlar / Öz Sermaye (2) 
500 Büyük Firma 2,5 2,6 2,3 2,1 2,3 2,9 2,4 2,4 2,1 1,6 1,8 1,9 1,8 1,8 

Demir Çelik Sanayii 2,5 2,5 2,1 2,0 1,9 3,2 2,2 2,3 2,1 1,4 1,3 1,5 1,6 1,6 

Öz Sermayenin Getirisi (%) (1*2) 
500 Büyük Firma 24,6 24,3 14,7 9,6 20,1 -1,7 16,6 11,9 17,1 13,6 10,1 13,8 15,5 14,0 

Demir Çelik Sanayii 9,9 12,9 -0,3 -11,5 1,8 -32,6 -4,0 -9,3 18,4 18,8 4,2 15,8 14,5 14,4 

Kaynak: İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Anketleri 
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Türk demir çelik üreticileri göreceli olarak düşük üretim kapasitesine sahip 
olmaları, yüksek oranda ihracat yapmaları ve ithal hammaddeye bağımlı olmaları 
gibi nedenlerle uluslararası ürün ve girdi piyasasındaki gelişmelerden doğrudan 
etkilenmektedir. Bu nedenle, sektörde son 5 yılda yaşanan yüksek karlılık sonucunda 

biriktirilen sermayenin bir kısmının, kapasite artışlarının yanı sıra, uluslararası ürün 
ve girdi piyasalarında önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek ve sektörü uzun 
vadede olumsuz etkileyebilecek bazı tehditleri bertaraf etme amaçlı girişimler için 
kullanılması önem arz etmektedir. 

Bundan sonraki bölümde, Porter tarafından ortaya konulan beş rekabet unsuru 

(Bakınız Şekil 4.1) esas alınarak Türk demir çelik sanayi için rekabet analizi 
yapılacak ve Türk demir çelik sektörünün uzun vadede rekabet edebilirliğini 

sürdürmeye yönelik strateji önerileri geliştirilecektir. 

4.1. Mevcut Rakipler Arasindakİ Rekabetin Yoğunluğu 

Mevcut rakipler arasındaki rekabet, sektördeki rekabet düzeyini belirleyen en 

önemli unsurdur. Sektör dışındaki güçler esasen göreceli olarak önemlidir; dış güçler 
genellikle sektördeki tüm şirketleri etkilediği için, asıl önem taşıyan, firmaların 
bunlarla baş edebilmesindeki farklı rekabet avantajları ve becerileridir. Bir sektörde 

mevcut rakipler arasındaki rekabeti artıran koşullar aşağıda sıralanmıştır: 

■ Sayıca çok fazla ve birbirlerine denk rakiplerin olması: Demir çelik 
sanayiindeki düşük katma değerli ürün gruplarında olduğu gibi, ürün 

farklılaştırması olmadan homojen mal (homogeneous product) üreten ve 
firma sayısının fazla olduğu sektörlerde, uzun vadeli sektörel kazanımları 
bir tarafa bırakarak, kısa vadeli karlılık endişeleri ile hareket eden 

firmaların ortaya çıkma olasılığı yüksektir. Diğer yandan, tek veya az 

sayıda firmanın baskın olduğu sektörlerde, lider veya liderler, fiyat liderliği 
gibi araçlarla sektörde dengeleyici bir rol oynayabilirler.140 

■ Sektördeki firmalar arasında ürün farklılaştırmasının olmaması: Ürün 

farklılaştırması; sektörde yer edinmiş firmaların geçmişte yaptıkları 
reklamlardan, müşteri hizmetlerinden, ürün farklılıklarından veya 

140 Porter, 1980 
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sektördeki ilk firma olmalarından kaynaklanan marka tanınmışlığma ve 

müşteri sadakatine sahip olmaları demektir.141 Ürünün emtia (commodity) 
olarak algılandığı demir çelik gibi sektörlerde, alıcının tercihi büyük ölçüde 

fiyat ve hizmete dayanır; bu ise, fiyat ve hizmet alanında şiddetli rekabete 

yönelik baskılar yaratır. Fiyata dayalı rekabet stratejisi kolaylıkla taklit 

edilebildiği için firmalara uzun vadeli bir rekabet avantajı getirmemektedir. 
Diğer yandan, ürün farklılaştırması rekabet savaşına karşı firmalara bir 

güvence sağlar. Çünkü farklılaştırılmış ürünleri tüketen müşteriler için 

fiyat, emtia kullanıcılarına göre, daha az önemli bir ölçüt olmaktadır. 

■ Sektördeki seçiş maliyetinin düşük olması: Geçiş maliyetleri, bir üreticinin 
ürününden bir diğer üreticinin ürününe geçen müşterinin karşılaştığı bir 

defalık maliyetlerdir. Geçiş maliyetleri, yeni yardımcı ekipman 
maliyetlerini, elemanların yeniden eğitim maliyetlerini, artan teknik yardım 

maliyetlerini, ürünün yeniden tasarlanmasını, hatta bir ticari ilişkiyi sona 
erdirmenin psikolojik maliyetlerini içerebilir.142 Küresel demir çelik 
sanayiinde kapasite fazlası olduğundan ve aynı demir çelik ürünleri (ithalat 
dahil) pek çok üreticiden kolaylıkla temin edilebildiğinden, demir çelik 

kullanıcıları açısından önemli bir geçiş maliyetinden bahsetmek mümkün 

değildir. 

■ Biiviik Miktarlarda Artan Kapasitenin Olması: Ölçek ekonomilerinin büyük 

kapasite artırımlarını zorunlu kıldığı sektörlerde, kapasite eklemeleri, 
sektörün arz/talep dengesini kronik olarak bozabilir.143 Bu durum, Çin 
demir çelik sanayiinde son dönemde görüldüğü gibi, kapasite eklemeleri bir 

küme halinde yapıldığı zaman etkisini daha fazla gösterir (Bakınız Bölüm 

1.2). Sektör, tekrar tekrar ortaya çıkan fazla kapasite ve fiyat kırma 

dönemleriyle karşılaşabilir. Fiyat kırma hamleleri, rakipler tarafından hızla 
ve kolayca izlenebilir ve fiyatlar bir defa eşitlendiğinde tüm firmaların 

gelirleri azalır. 

141 Porter, 1980 
142 Porter, 1980 
143 Porter, 1980 
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■ Yüksek Sabit Maliyetlerin Olması: Yüksek sabit maliyetlerle çalışan ve 
fazla kapasitenin olduğu sektörlerde, firmalar, kapasitelerini kullanıp sabit 
maliyetlerini karşılayabilmek için çoğu kez fiyat indirimleri ile satışlarını 
artırma yolunu seçerler.144 Toplam maliyetleri içerisinde yüksek sabit 
maliyetlerle faaliyet göstermekte olan demir çelik firmalarının, talebin 
düşük olduğu dönemlerde yoğun bir fiyat rekabetine girmeleri kaçınılmaz 
olmaktadır. Çünkü, demir çelik sanayiinde üretim miktarı düştükçe, birim 
çıktı başına sabit maliyet, değişken maliyete göre çok yükselmektedir. 
Demir çelik firmaları, düşen talep karşısında, ortalama maliyetlerini 

azaltabilmek için, fiyatlarını (marjinal maliyetlerinin üzerinde kalmak 
kaydıyla) düşürerek, daha fazla pazar payı elde etme (ya da en azından 

mevcut satış miktarlarını koruma) yarışına girmektedir. Bütün üreticiler 
böyle bir stratejiyi takip ettiğinde ise, piyasada arz bolluğu oluşmakta ve 

ürün fiyatlarında büyük düşmeler yaşanmaktadır. 

■ Yüksek Cıkıs Engellerinin Olması: Demir çelik sanayiinin tasfiye değeri 
düşük uzmanlaşmış tesis ve varlıklara sahip olması, ayrıca, kapatmadan 

kaynaklanan çevre ve işçilik gibi yüksek maliyetlerle karşılaşması, bu 
sektördeki firmalar için çıkış engelleri oluşturmaktadır. Bunun yanında, 

bazı ekonomik ve sosyal nedenlerle, devletler de yüksek istihdam sağlayan 
demir çelik sektöründen çıkışları önleyici destek ve tedbirler 

uygulamaktadır. ABD bile yeri geldiğinde kendi demir çelik sektöründeki 
iflasları önleyebilmek için DTÖ yasalarına dahi aykırı olan tedbirler 
uygulayabilmektedir (Bakınız Bölüm 1.9). Çıkış engelleri yüksek 

olduğundan, demir çelik sanayiindeki fazla ve verimsiz kapasitenin sektörü 
terk etmesi zaman almaktadır. 

4.1.1. Türk Demir Çelik Sanayii Açısından Mevcut Rakipler Arasında 

Rekabetin Yoğunluğunun Değerlendirilmesi 

Türk demir çelik üreticileri sadece birbirleri ile değil, başka ülkelerdeki 
üreticilerle de hem serbest ticaret anlaşmaları kapsamında vergisiz ithalatın mümkün 

144 Porter, 1980 
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olduğu yurt içi pazarda, hem de ihracat pazarlarında rekabet etmektedir. Bu yüzden, 

Türk demir çelik üreticileri, önümüzdeki döneme ilişkin kapasite artışı ve üretim 
planlarını yaparken, Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinde hızla artan kapasiteyi ve 
Türkiye’ye yakın ülkelerdeki gelişmeleri dikkate almalıdır. 

Türk demir çelik üreticileri, yurt içi piyasada, Rusya, Ukrayna ve Çin menşeli 
düşük maliyetli ürünlerle, bu ülkelerden yapılan ithalatta görülen kalite problemleri 

ve bu ülkelere uygulanan ithalat vergilerinin etkisiyle, bugün için rekabet 
edebilmektedir. Diğer taraftan, AB ve ABD gibi gelişmiş ülkelerden ithalat yoluyla 

giren çelik ürünlerinin, yüksek fiyatlara sahip olmaları nedeniyle, özellikle 
Türkiye’de kapasite fazlası olan ürünlerde yurt içi piyasada kalıcı bir yer edinmeleri 

zor görünmektedir. Aynı zamanda, yurt içinden tedarikin ithalata göre daha kolay 
olması ve yurt içi teslim sürelerinin kısa olması, yurt içindeki demir çelik 
kullanıcılarının yerli üreticileri daha fazla tercih etmelerine yol açmaktadır. 

Öte yandan, Türk demir çelik üreticilerinin geleneksel ihracat pazarlan 
Ortadoğu, AB ve ABD’dir. Bu bölgelere uzun süredir ihracat yapmakta olan Türk 

demir çelik üreticileri, bu ülkelerdeki üreticiler karşısında kalite ve fiyat 
avantajlarıyla rekabet edebilmektedir. Bölgesel yakınlık nedeniyle navlun 
maliyetlerindeki avantaj ve ayrıca ürün teslim sürelerinin kısa olması, özellikle AB 
ve Ortadoğu ülkelerinin Türk demir çelik ürünlerini tercih etmelerine yol açmaktadır. 

Ancak, düşük maliyetli üretim yapan BDT ülkeleri ve Çin’deki demir çelik 
üreticilerinin yeni tesis yatırımları ve modernizasyon yatırımlarıyla ürün kalitelerini 

yükseltmeleri durumunda, Türk demir çelik fîrmalannm ihracat pazarlarında ciddi 

bir pazar kaybı yaşaması söz konusu olabilecektir. Üçüncü bölümde yer alan GZFT 

analizinde de belirtildiği üzere, rakip çelik üreticilerinin katma değeri yüksek mamul 
yatırımları Türk demir çelik sektörü açısından ciddi bir tehdit oluşturmaya devam 
etmektedir. 

Özellikle dünya çelik üretiminin ve tüketiminin yaklaşık üçte birini tek başına 
gerçekleştiren Çin, küresel demir çelik pazarlarındaki dengeleri en çok etkileyecek 

olan ülkedir. Çin demir çelik sanayiinde oluşan fazla kapasiteler, Çin’deki iç 

tüketimin azalması durumunda, tüm ülkelerdeki demir çelik firmaları açısından ciddi 
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soranlar oluşturabilecektir. Çin demir çelik sanayiinin ürettiği ürünlerin dağılımı 

(product mix) yurt içi talebindeki dağılımdan farklı oluşmuş ve Çin demir çelik 
sanayiinde uzun ürünlere yönelik yapılan yatırımlar yurt içi talepteki artışların 
üzerinde gerçekleşmiştir.145 IlSI’a göre, Çin demir çelik sanayiinin 2006 yılındaki 
toplam 467 milyon ton sıcak haddelenmiş ürün üretiminin yüzde 48,8’i uzun ürün 
üretimine yönelik olarak gerçekleşmiştir. Çin demir çelik sanayiinde uzun ürüne 
yönelik oluşturulacak fazla kapasitelerin ve bunun sonucunda kaçınılmaz olarak 

gündeme gelecek Çin’in artan ihracat baskısının en olumsuz etkileyeceği ülkelerin 

başında Türkiye gelmektedir. Çünkü, Türk demir çelik sanayiinin 2007 yılı itibarıyla 

miktar olarak nihai mamul üretiminin yüzde 81,8’i ve miktar olarak (yarı ürünler 
dahil) ürün ihracatının yüzde 89,5’i uzun ürünlerden oluşmaktadır.146 

Nitekim, Çin’in 2005 ve 2006 yıllarında çelik ihracatını büyük oranda 

artırarak Türkiye’nin geleneksel pazarlarına yönlendirmesi; bu pazarlarda arz fazlası 
oluşturarak ürün fiyatlarını düşürmüş ve Türk demir çelik üreticilerini oldukça 

olumsuz etkilemiştir. Bunun sonucunda, 2005 yılında, Türkiye’nin Çin menşeli 

ürünlerin etkisi altında kalan ABD, AB ve Uzak Doğu’ya yönelik demir çelik 
ihracatı sırasıyla, yüzde 42, yüzde 28 ve yüzde 44 oranlarında düşüş göstermiştir. 

Türk demir çelik üreticilerinin AB ve ABD pazarlarına yaptığı ihracat 2006 yılında 
tekrar 2004 yılı seviyelerine ulaşmış; ancak, 2004 yılında 1 milyon ton demir çelik 

ürünleri ihraç edilen Uzak Doğu pazarı neredeyse kaybedilmiştir (Tablo 3.14). Buna 

karşılık, Türk üreticileri ihracatlarını Kuzey Afrika ile Orta Doğu ve Körfez 
ülkelerine yönlendirmek zorunda kalmıştır. Çin’in iç talebindeki gelişmelere bağlı 

olarak, Çin menşeli demir çelik ürünlerinin gireceği bütün pazarlarda arz fazlasının 

oluşması ve fiyatlarda düşme görülmesi kaçınılmazdır. 

Öte yandan, Çin’in son dönemlerde kendi kendine yeten bir ülke haline 
gelmesiyle birlikte, önemli bir pazarını kaybeden BDT üreticileri, Türkiye ve 

Ortadoğu pazarlarına yönelmiştir. Bu ülkeler, kendi hammadde kaynaklarına sahip 
olmaları ve düşük işçilik maliyetleri nedeniyle, düşük katma değerli ürünlerde 

145 UNCTAD, 2005 
146 DÇÜD, 2008a 
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önemli bir rekabet avantajına sahiptir.147 Rusya ve Ukrayna’daki üreticiler, 
hammadde kaynaklarına yakın olmalarının yanında, ülkelerinin hurda ihracatına 

uyguladığı vergiler nedeniyle de Türk üreticilere göre önemli bir maliyet avantajına 
sahiptir. BDT ülkelerinde önümüzdeki dönemde görülecek kapasite artışları Türk 

demir çelik üreticilerini hem yurt içi pazarda, hem de AB başta olmak üzere ihraç 
pazarlarında büyük sıkıntıya sokabilecektir. 

Türk demir çelik üreticileri, son yıllarda Orta Doğu ve Körfez Bölgesinde 

artan petrol gelirlerinden kaynaklanan alt yapı ve inşaat yatırımlarına yönelik önemli 

miktarlarda çelik ihracatı yapmaktadır. Türkiye’nin Orta Doğu ve Körfez ülkelerine 

yaptığı ihracatın artmasında bölgesel yakınlık önemli bir avantaj olarak ortaya 
çıkmaktadır. Ancak, İran ve Mısır başta olmak üzere diğer bazı bölge ülkelerinin, 
yeni çelik üretim kapasiteleri oluşturduğu ve devlet yardımlarıyla çelik sektöründe 
kendi kendilerine daha yeterli bir konuma ulaşmayı amaçladıkları göz önüne 

alındığında, Türk demir çelik üreticilerinin bu ülkelere yapmakta olduğu ihracat 
miktarında zaman içerisinde bir azalma gözlenmesinin yanı sıra, önümüzdeki 

yıllarda bu ülkelerden ithalatın da söz konusu olabileceği değerlendirilmektedir.148 

Yukarıdaki değerlendirmelerin ışığında, Türk demir çelik sanayiinde faaliyet 
gösteren üreticilerin, önümüzdeki dönemde, hem yurt içi piyasada, hem de ihracat 
pazarlarında, yurt dışındaki rakiplerinden kaynaklanan ciddi bir rekabet baskısı ile 
karşı karşıya kalacağı beklenmektedir. Son yıllardaki gibi, demir çelik sektörünün 

karlılığının fazla olduğu dönemlerde sektördeki firmalar arasındaki yoğun rekabeti 
hissetmek çok mümkün olmayabilir. Ancak, demir çelik sanayii, tarihsel olarak, 
yüksek karlan ekonomik krizlerin ve iflasların takip ettiği dönemlere de sahne 

olmuştur. 

4.2. GİRİŞ TEHDİDİ 

Bir sektöre yeni katılanlar, yeni kapasiteyi, pazar payı kazanma arzusunu ve 

genellikle önemli kaynakları beraberlerinde getirirler. Sektördeki yeni girişler ile 

147 DPT, 2007a 
148 DPT, 2007a 
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birlikte oluşabilecek fazla kapasite ürün fiyatlarının aşağıya çekilmesi sonucunu 
doğurur. Sektöre yeni firmaların girmesini engelleyen 5 temel unsur vardır: 149 

■ Ölçek ekonomileri ve büyük sermaye serekleri: Ölçek ekonomileri, üretim 
miktarı arttıkça, bir ürünün birim maliyetinde (veya bir ürünün üretilmesi 

için gerekli olan operasyon ya da fonksiyonda) azalma olması demektir. 
Ölçek ekonomileri sektöre yeni girecek firmayı, iki şekilde kararından 
döndürür. Sektöre büyük ölçeklerde girmeye kalkışan firma, mevcut 
firmalardan gelecek büyük tepkileri göze alamaz. Öte yandan küçük 
ölçeklerde giriş yapmayı tercih eden firma da, maliyet dezavantajını 

kaldıramaz. Başlangıç yatırımı için büyük sermaye gerekleri de sektöre yeni 

girişlerin önündeki en büyük engellerden biridir.150 

■ Ürün farklılaştırması: Bir sektörde ürün farklılaştırma düzeyinin düşük 
olması mevcut rakipler arasındaki rekabeti artırmanın yanında sektöre yeni 

girişleri kolaylaştırıcı etki yapar. Öte yandan, farklılaştırma, sektöre yeni 
giren firmaları, mevcut müşteri sadakatinin üstesinden gelebilmeleri için 

çok fazla miktarda kaynak harcamaya zorlayarak, giriş için bir engel 

oluşturur.'31 

■ Gecis Maliyetleri: Geçiş maliyetlerinin düşük olması, mevcut rakipler 

arasındaki rekabeti artırdığı gibi sektöre yeni girişleri de kolaylaştırır. Diğer 

taraftan, yüksek geçiş maliyetlerinin olduğu bir sektörde, sektöre yeni 
girecek firmalar, alıcıların kendi ürünlerini tercih etmesini özendirmek için, 

fiyatlarda veya ürün kalitesinde çok önemli bir iyileştirme sunmak zorunda 
kalmaktadır.152 

* Dasitim Kanallarına Erişim: Sektördeki mevcut üreticilerin dağıtım 

kanallarına hakim olması sektöre yeni girecek firmalar için bir giriş engeli 
oluşturabilir. Mevcut rakiplerin dağıtım kanallarıyla uzun vadeli ilişkilere 
ve yüksek kaliteli hizmete dayanan bağları olabilir. Bu yapıyı aşmak için, 
sektöre giren yeni firmalar, fiyat kırma ve işbirliğine yönelik reklam 

149 Porter, 1980 
150 Porter, 1980 
151 Porter, 1980 
152 Porter, 1980 
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indirimleri gibi yollarla dağıtım kanallarına ürünlerini kabul ettirmeye 
çalışır.153 

■ Devlet Politikaları: Giriş engellerinin bir diğer kaynağı, uygulanan devlet 
politikalarıdır. Lisans zorunlulukları, hammaddeye erişim sınırlamaları, 

kamu alım politikaları gibi uygulamalarla devlet, sektörlere girişi 
sınırlayabilir veya tümüyle engelleyebilir.154 

4.2.1. Türk Demir Çelik Sanayii Açısından Giriş Tehdidinin Değerlendirilmesi 

Demir çelik sanayii tesislerinin yüksek yatırım bedeline sahip olması sektöre 

yeni girişler için bir engel oluşturmaktadır. Bu engel, özellikle entegre tesisler ve 
yüksek katma değerli ürün üreten tesisler açısından daha belirgindir. 

Diğer taraftan, Türk demir çelik sanayiinde yassı ürün grubu ve bazı vasıflı 

çelik ürünleri hariç ürün farklılaşmasının olmadığı görülmektedir. Sektördeki uzun 

ürüne yönelik firmalar homojen ürünler üretmekte ve aynı pazarlara satmaktadır. 

Uzun ürüne yönelik ark ocaklı tesislerde ürün farklılaştırmasının olmaması sektöre 

yeni girişleri kolaylaştırıcı etki yapmaktadır. 

Türk demir çelik üreticilerinin uzun vadeli ilişkileri nedeniyle yurt içindeki 

dağıtım kanallarına bir ölçüde hakim oldukları söylenebilir. Özellikle, halen 
Türkiye’deki yassı çelik ihtiyacının yüzde 30’unu karşılayan ERDEMİR, Türkiye 
yassı çelik piyasasındaki dağıtım kanalları üzerindeki ağırlığını önemli ölçüde 
hissettirmektedir. Ancak, uzun ürün piyasasında çok sayıda üreticinin varlığı, 

üreticilerin yurt içi piyasadaki dağıtım kanalları üzerindeki etkisini 

sınırlandırmaktadır. Diğer taraftan, AB pazarı hariç ihraç pazarlarında kaymalar 
olması, Türk üreticilerin yurt dışındaki dağıtım kanallarına yurt içi piyasadaki kadar 
hakim olamamaları gibi bir durum ortaya çıkarmaktadır. 

Türk demir çelik üreticilerinin, özellikle yurt dışı sermayeli giriş tehdidi ile 
karşı karşıya olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, Çin başta olmak üzere pek çok 
gelişmekte olan ülkede devlet yardımları ile sektöre yeni girişler devam etmektedir. 
Türk demir çelik sektöründe faaliyet gösteren üreticilerin yüksek katma değerli 

153 Porter, 1980 
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ürünlerin üretimine geçerek ürün farklılaştırmasına gitmesinin, Türkiye’deki mevcut 

demir çelik üreticileri üzerindeki sektöre yeni girişlerin getireceği rekabet baskısını 
bir ölçüde azaltacağı düşünülmektedir. 

4.3. TEDARİKÇİLERİN PAZARLIK GÜCÜ 

Bir sektörde tedarikçiler, fiyatları artırma veya satın alman ürün veya 
hizmetlerin kalitesini düşürme tehdidiyle sektördeki firmalar üzerinde pazarlık 

güçlerini gösterebilirler. Güçlü tedarikçiler, bu yolla, maliyet artışlarını ürün 
fiyatlarına yansıtamayan bir sektördeki karlılığı süpürüp atabilirler. Aşağıdakiler 

geçerli olduğunda, bir tedarikçi grubu güçlü olur: 

■ Kullanıcılara göre sayıca az ve yoğunlaşmış tedarikçi firmalar: Bir tedarikçi 

sektöründe birkaç şirket baskınsa ve bu şirketler satış yaptıkları sektörden 

daha yoğunlaşmış bir durumdaysa, bu yapı tedarikçilerin alıcılar üzerindeki 

pazarlık gücünü artırır. Alıcılara göre daha yoğunlaşmış tedarikçiler, fiyat, 
kalite ve alım koşulları üzerinde önemli etkiye sahiptir.155 Özellikle demir 
cevheri ve kömür üreticilerinin demir çelik firmaları karşısında daha fazla 

yoğunlaşmış olması, demir çelik sektörünün kar marjlarının girdi üreticilerine 

kıyasla düşük kalmasında önemli bir etkendir (Bakınız Tablo 1.14). 

■ ikamesi olmayan ürünleri üreten tedarikçi firmalar: Tedarikçiler ürünlerini 
kullanan bir sektöre satış yapmak için diğer ikame ürünlerle rekabet etmek 
zorunda kalmaz ise, bu durum kullanıcı sektörün tedarikçi sektör üzerindeki 

pazarlık gücünü büyük ölçüde azaltır.156 Demir çelik girdileri, kullanıldıkları 
üretim süreci itibarıyla ikame edilmeleri zor olan girdilerdir. Dünyadaki 

bütün entegre tesisler demir cevheri ve taşkömürü kullanmak durumundadır. 

Ark ocaklı tesislerde hurdanın dışında sünger demir gibi alternatif 
hammaddeler bulunmakla beraber, bu ikame ürünlerin kısa vadede hurdanın 

yerini alabilmesi pek mümkün görülmemektedir. 

• İleriye bütünleşme tehdidi sösteren tedarikçi firmalar: Demir çelik 
sektöründe; artan girdi fiyatlarının bir sonucu olarak demir çelik firmalarının 

155 Porter, 1980 
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hammadde üretimi ile geriye doğru bütünleşme eğilimi artmıştır. Aynı 
zamanda, büyük hammadde üreticileri de gelişen demir çelik pazarlarından 

daha fazla pay alabilmek için, çoğu zaman demir çelik üreticileriyle ortaklığa 
giderek, yarı mamul üretimine yönelik yatırımlar yapmaya başlamıştır. 

4.3.1. Türk Demir Çelik Sanayii Açısından Tedarikçilerin Pazarlık Gücünün 

Değerlendirilmesi 

GZFT analizinde Türk demir çelik üreticilerinin kullandıkları hammaddelerin 
büyük kısmının ithalat yoluyla temin edilmesi bir zayıf yön, uluslararası hammadde 

piyasalarında arz sıkıntısı ise bir tehdit olarak belirtilmiştir (Bakınız Bölüm 3.10). 
Yüksek oranda dış girdilere bağımlı olan Türk demir çelik üreticileri uluslararası 

girdi piyasalarındaki gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. Önümüzdeki 
dönemde, demir çelik sanayiinde beklenen büyük kapasite ve üretim artışlarının 

neticesinde demir çelik girdilerine olan talebin de büyük oranda artması 
beklenmektedir. Demir cevheri ve taşkömürü gibi girdi üreticilerinin, bu talebi 

karşılamak amacıyla kapasite artışı planları olmasına rağmen, bu projeler hayata 
geçene kadar girdi piyasalarında arz sıkıntısı oluşabileceği ve girdi fiyatlarının daha 
da artabileceği tahmin edilmektedir.157 Dünya demir cevheri fiyatlarının artması, 
hurda fiyatlarının da artmasına yol açmaktadır (Bakınız Bölüm 1.6.1). 

Ayrıca, girdi üreticisi bazı ülkeler, iç piyasalarındaki talebe bağlı olarak, 

ihracat kotaları, ihracat vergileri ve ihracat için lisans uygulamaları gibi 
kısıtlamalarla girdi ihracatım engellemeye çalışmaktadır. Bu tür tedbirler, bu 
ülkelerdeki demir çelik üreticilerinin maliyetlerini diğer ülkelere kıyasla düşürmekte, 
fakat girdi üreticilerini olumsuz etkilemektedir. Hatta büyük miktarda demir 

cevherine sahip bazı ülkeler, demir cevheri rezervlerini işletmek isteyen 

yatırımcılara, çıkarılan tüm cevherin ülke içerisinde işlenmesi gibi koşullar 

getirebilmektedir.158 Girdi piyasalarında rekabeti bozan bu tür uygulamalar, bu 
girdileri ithal etmek zorunda olan Türkiye gibi ülkelerdeki demir çelik üreticilerinin 
rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir. 

157 OECD, 2007a 
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Aynı zamanda, demir çelik girdi üreticileri, büyük çelik üreticileri karşısında 

daha fazla pazarlık gücüne sahip olmak, daha hızlı ve istikrarlı bir şekilde büyümek, 

yerel ve bölgesel pazarlarda daha az rekabetle ve rakiple karşılaşmak, girdilere 
erişimi kolaylaştırmak ve girdi satışı üzerinde daha esnek bir karar verme 

mekanizmasına sahip olmak gibi nedenlerle bütünleşmeye gitmektedir. Girdi 
piyasalarındaki bütünleşme girişimleri girdi üreticilerinin demir çelik üreticileri 

üzerindeki pazarlık gücünün artmasını sağlamaktadır. 

Öte yandan, demir cevheri, kok kömürü ve hurda gibi demir çelik 
hammaddelerini üreten tedarikçilerin karlılığı demir çelik sektörünün kaderi ile 
yakından ilgilidir, çünkü bu tedarikçiler ürettikleri ürünleri demir çelik sektörü 

dışında bir sektöre bu miktarlarda satma imkanına sahip değildir. Bu karşılıklı 

bağımlılık durumu, hammadde üreticilerinin demir çelik firmalarının karlılığını 
tamamen ortadan kaldıran bir fiyatlandırma politikası izlemelerinin önüne 

geçmektedir. Ayrıca, hammadde üreticilerinin ürünlerindeki farklılaşmanın az 
olması, büyük demir çelik üreticilerinin hammadde üreticileri üzerindeki pazarlık 

güçlerini artırmaktadır. 

Demir çelik sektöründe son dönemde küresel düzeyde görülen birleşme ve 
satın almaların sektörün tedarikçileri üzerindeki zayıf olan pazarlık gücünü artıracağı 

düşünülmektedir. Ancak, bu durumdan küçük üretim ölçeğine sahip ve hammadde 

kullanımı az olan firmaların ne ölçüde faydalanabilecekleri belli değildir. 
Türkiye’nin demir cevheri ihtiyacının yüzde 65’i, kok kömürü ihtiyacının yüzde 90T 

ve hurda ihtiyacının yüzde 80’i ithal edilmektedir. Ancak, Türk demir çelik 
üreticileri, yüksek oranda alım yaptıkları hurda piyasası dışında dünya demir çelik 

sektöründe tedarikçilerin pazarlık gücünü belirleyen koşulları etkileme şansına sahip 
değildir (Bakınız Bölüm 3.7). 

4.4. ALICILARIN PAZARLIK GÜCÜ 

Alıcılar, fiyatları aşağıya çekmeye zorlayarak, daha iyi kalite ve daha fazla 

hizmet için pazarlık ederek ve rakipleri birbirine düşürerek üretici sektöre baskı 

uygularlar; bu da üretici sektörün karlılığını azaltır. Alıcıları güçlü kılan koşullar, 
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tedarikçileri güçlü kılan koşullara benzer.159 Aşağıdaki koşullar var ise, bir alıcı 
grubu güçlüdür: 

■ Yoğunlaşmış ve büyük miktarlarda alım yapan alıcılar: Eğer bir sektörün 

ürettiği ürünlerin büyük bir bölümü belirli bir alıcı veya alıcı grubu tarafından 

satın alınırsa, bu durum, alıcının veya alıcı grubunun önemini artırır. 

Özellikle demir çelik gibi yüksek sabit maliyetlerle çalışan sektörlerde, büyük 
hacimli alıcılar kapasiteyi dolu tuttukları için özel alım koşulları elde 

edebilirler. 

■ Standart ve farklılaştırılmamış ürünleri kullanan alıcılar: Farklılaştırılmamış 

ürünleri kullanan ve her zaman alternatif üreticiler bulma imkanına sahip olan 

alıcılar üretici şirketleri birbirine düşürüp üreticiler arasında fiyat rekabeti 

doğurabilir.160 Demir çelik sanayiinde, özellikle düşük katma değerli ürünleri 
üreten çok sayıda üretici olduğundan, alıcıların bu ürün gruplarındaki piyasa 

fiyatının belirlenmesinde önemli bir etkisi vardır. 

■ Sektör hakkında eksiksiz bilgiye sahip alıcılar: Demir çelik sanayii ile ilgili 
güncel kapasite, üretim ve fiyat bilgilerine ulaşmak ara malı üreten pek çok 

diğer sektöre göre oldukça kolaydır. Alıcıların sektördeki üretim durumu ve 

fiyat gelişmeleri, hatta üreticilerin maliyet yapıları hakkında neredeyse 
eksiksiz bilgiye sahip olduğu bir piyasa ortamında, alıcıların sektördeki 
üreticiler üzerindeki pazarlık gücü de fazla olmaktadır. 

■ Düşük seçiş maliyetleri: Alıcıların bir üreticinin ürününden, başka bir 
üreticinin ürününe geçerken karşılaştıkları geçiş maliyetlerinin düşük olması, 
alıcıların üreticiler üzerindeki pazarlık gücünü artırıcı etki yapmaktadır.161 

4.4.1. Türk Demir Çelik Sanayii Açısından Alıcıların Pazarlık Gücünün 

Değerlendirilmesi 

Demir çelik ürünlerini kullanan pek çok sektör için demir çelik maliyetinin 
toplam maliyet kalemleri içerisinde önemli bir payının olması, kullanıcı sektörlerin 

159 Porter, 1980 
160 Porter, 1980 
161 Porter, 1980 
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demir çelik ürün fiyatlarına daha duyarlı olmalarına yol açmaktadır. Bunun 
sonucunda, kullanıcı sektörlerdeki firmalar demir çelik ürün maliyetlerini aşağıya 

çekebilmek için sürekli bir pazar araştırması içerisinde olmaktadır. 

Türkiye’de Erdemir Grubu bazı yassı ürün gruplarında Türkiye’de üretim 

yapan tek yerli üretici olduğu için, Erdemir Grubunun yurt içi piyasa üzerinde ve 
yurt içi yassı ürün fiyatlarının belirlenmesinde sınırlı da olsa bir etkisinin olduğundan 

bahsedilebilir. Uzun ürünlerde ise, çok sayıda üretici olması ve alıcılar açısından 
geçiş maliyetlerinin düşük olması, üreticilerin ürün piyasası ve ürün fiyatları 

üzerindeki etkisini sınırlandırmaktadır. Diğer yandan, Türkiye piyasasının serbest 
ticaret anlaşmaları kapsamındaki vergisiz ithalata açık yapısı, yurt içindeki alıcıların 

demir çelik üreticileri karşısındaki pazarlık gücünü artırmaktadır. 

Bunlara ilavaten, Türk demir çelik sanayiinde faaliyet gösteren 
haddehanelerin geriye doğru bütünleşmeye giderek kendi ham çelik üretim 

kapasitelerini oluşturmaları, bu firmaların kütük ihtiyacını karşılayan uzun ürün 

üreticisi tesisler için tehdit oluşturmaya devam etmektedir. 

Türk demir çelik üreticileri, hem yurt içi piyasada hem de ihraç pazarlarında, 

alıcıların yoğunlaşma oranı başta olmak üzere, alıcıların sektör üzerindeki pazarlık 

gücünü belirleyen faktörleri etkileme gücüne sahip değildir. Bununla birlikte, Türk 
demir çelik sanayiindeki firma ölçeklerinin büyütülmesi ve ürün farklılaştırmasına 

gidilmesinin Türk demir çelik üreticilerinin alıcılar üzerindeki pazarlık gücünü 
artıracağı düşünülmektedir. 

4.5. İKAME ÜRÜNLERİN BASKISI 

Genel anlamda bir sektördeki tüm firmalar, ikame ürünler üreten sektörlerle 

rekabet içindedir. İkame ürünler, sektördeki firmaların belirleyebilecekleri fiyatlara 
bir üst sınır koyarak, sektörün potansiyel getirilerini sınırlar. İkame ürünler 

tarafından sunulan fiyat-performans alternatifi ne kadar cazipse, ikame ürünlerden 
gelen sektörün karlılığı üzerindeki baskı da o kadar yoğun olur.162 

162 Porter, 1980 
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Demir çelik ürünleri pek çok kullanım alanında çeliğe ikame ürünler ile 

rekabet içerisindedir. Demir çelik ürünleri, otomotiv sanayinde alüminyum ve 

plastik, boru üretiminde plastik borular, inşaat sanayiinde alüminyum ürünleri ve 

beton teknolojisi ile rekabet içerisindedir. Otomotiv sanayiinde çeliğe göre hafif 
olmaları nedeniyle alüminyum ve plastik kullanımı artarken araçların ana gövdesinde 

yoğun çelik kullanımı devam etmektedir. Dünyada üretilen çeliğin 1/3’ünü kullanan 

inşaat sektöründe de alternatif girdilere rağmen çelik ürünleri hala ağırlığını 

korumaktadır. Ancak, teknolojideki gelişmelere bağlı olarak ikame ürünlerin demir 

çelik ürünleri üzerindeki rekabet baskısının artacağı tahmin edilmektedir. Türk demir 

çelik üreticilerinin, ikame ürünlerden gelen rekabet baskısını hafifletmek için, yurt 

içinde ve yurt dışındaki müşterilerinin değişen tercihlerine bağlı olarak, yeni üretim 
süreçleri ve çelik kullanan yeni malzemelerin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge 

yatırımları yapmaları önem arz etmektedir. 

Yukarıda verilen 5 rekabet unsuru çerçevesinde Türk demir çelik sanayiinin 

yapısal analizine ilişkin değerlendirmeler Şekil 4.3’de özetlenmiştir: 
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Şekil 4.3. Türk Demir Çelik Sanayii İçin Yapısal Rekabet Analizi 

Tedarikçilerin Pazarlık Gücü 

• Türk demir çelik firmalarının 
yüksek oranda ithal girdi kullanımı 

• Demir çelik girdilerinin ikamesinin 
zor olması 

• Demir cevheri ve kömür sektöründe 
yoğunlaşmanın yüksek olması 

• Hurda piyasasının demir cevheri 
piyasasından etkilenmesi 

• Bazı ülkelerin girdi ihracatına 
getirdiği kısıtlamalar 

• Girdi piyasalarında yüksek fiyatlar 
ve arz sıkıntısı 

• İleriye bütünleşme tehdidi gösteren 
tedarikçi firmaların varlığı 

• Küresel bütünleşmelerin büyük 
üreticilere getirdiği alım gücü 

• Türk üreticilerin kapasitelerinin ve 
alım miktarlarının düşük olması 

Mevcut Rakipler Arasındaki 
Rekabetin Yoğunluğu 

•Yurt içinde sayıca çok fazla ve denk rakiplerin olması 
• Firmalar arasında ürün farklılaştırmasının olmaması 
• Fiyata dayalı rekabet stratejisi uygulanması 
• Alıcılar açısından geçiş maliyetlerinin düşük olması 
• Dünya çelik sanayiinde fazla kapasitenin varlığı 
• Sektörde yüksek sabit maliyetlerin olması 
• Sektörde yüksek çıkış engellerinin olması 
• Çin'de yüksek oranda artan kapasiteler 
• Rusya ve Ukrayna’nın düşük fiyatlı ihracat baskısı 
• Ortadoğu ülkelerinde planlanan kapasite artışları 

İkame Ürünlerin Baskısı 

• İkame ürünlerin fıyat-perfonnans baskısı 
• Değişen müşteri tercihleri 
• Alıcıların ikame ürünlere geçiş maliyetinin düşük olması 
• Yeni üretim süreçlerinin ve malzemelerin geliştirilmesi 

için Ar-Ge yatırımlarına olan ihtiyaç 

Giriş Tehdidi 
• Dünyanın pek çok ülkesinde devlet destekleri ile sektöre 

yeni girişlerin olması 
• Ölçek ekonomileri ve büyük sermaye gereklerinin 

sektöre girişleri sınırlandırıcı etkisi 
• Yurt içinde uzun ürün grubunda ürün farklılaştırmasının 

olmaması 

• Yurt içinde dağıtım kanallarına erişimin kolay olması 
• Alıcılar açısından geçiş maliyetlerinin düşük olması Alıcıların Pazarlık Gücü 

• Biiyük miktarlarda alım yapan 
alıcıların varlığı 

• Alıcıların sektör hakkında eksiksiz 

bilgiye sahip olması 
• Alıcıların toplam maliyeti 

içerisinde çeliğin yüksek payı 
• Alıcıların demir çelik fiyatlarına 

duyarlılığının yüksek olması 
• Alıcılar açısından geçiş 

maliyetlerinin düşük olması 
• Uzun ürünlerde yurt içinde çok 

sayıda üreticinin varlığı 
• Üreticiler arasında ürün 

farklılaştırmasının olmaması 
• Yassı ürünlerde Erdemir’in yurt içi 

piyasa üzerindeki etkisi 
• STATar kapsamında, yurt dışından 

vergisiz ithalatın varlığı 
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5. TÜRK DEMİR ÇELİK SANAYİİ İÇİN STRATEJİ ÖNERİLERİ 

Bir önceki bölümde verilen Porter’ın sektörlerin yapısal analizi yaklaşımı 

çerçevesinde; Türk demir çelik üreticilerinin, sektöre yeni giriş tehdidi, alıcıların 
pazarlık gücü ve ikame ürünlerin baskısı alanlarında çok fazla bir hareket alanına 

sahip olmadıkları görülmektedir. Diğer taraftan, Türk demir çelik üreticileri, mevcut 

rakipler arasındaki rekabetin yoğunluğu ekseninde, bütünleşmeler yolu ile bir 

iyileşme sağlayabilirler. Türk demir çelik üreticilerinin bütünleşmeye gitmesi hem 

yurt içi piyasada fazlasıyla parçalı olan sektör yapısını düzenleyecek, hem de Türk 

demir çelik üreticilerin yurt dışında üretim yapan büyük ölçekli firmalar karşısında 

rekabet edebilirliğini artıracaktır. Sektördeki bütünleşmeler, aynı zamanda Türk 

demir çelik üreticilerinin yurt dışındaki hammadde tedarikçileri üzerindeki pazarlık 
gücünü de artıracaktır. Sektördeki bütünleşmeler kısa vadede gerçekleşmese bile, 

Türk demir çelik üreticilerinin yurt dışından yaptıkları hammadde alımlarmda, 
özellikle hurda alımmda, ortak hareket etmesi, sektörün bir bütün olarak yurt 

dışındaki hammadde tedarikçileri üzerindeki pazarlık gücünü artıracaktır. 

Öte yandan, Türk demir çelik üreticilerinin mevcut parçalı sektör yapısı 
içerisinde üretim faaliyetine devam etmeleri durumunda, orta-uzun vadede, 
kapasitelerini sürekli artıran rakip ülkelerdeki üreticiler başta olmak üzere, pazarlık 
gücünü artıran hammadde üreticileri ve müşterilerinden kaynaklanan büyük bir 

rekabet baskısı içerisinde kalacakları, sektörün karlılığının ve katma değerinin 

bundan olumsuz etkileneceği değerlendirilmektedir. 

Türk demir çelik sanayiinin uzun dönemli rekabet gücünün, sektördeki 
toplam kapasitenin artırılmasından çok, firmalar tarafından yaratılan toplam artık 
değerin artırılmasına bağlı olduğu düşünülmektedir. Toplam artık değerin artırılması 
bir yandan müşteri ihtiyaçlarını karşılayan değer zincirinin üst seviyelerindeki 

yüksek katma değerli malların üretilmesini, bir yandan da üretim maliyetlerinin 
aşağıya çekilmesini gerektirmektedir. Değer zincirinde, üretim faaliyetinden 
üreticinin elde ettiği kazanç, ürün fiyatı ile üretim maliyeti (girdilerin maliyeti) 
arasındaki farktan oluşmaktadır (Bakınız Şekil 5.1.). Dolayısıyla, üreticinin kazancı 
(karlılığı), müşterilerin ve tedarikçilerin firma üzerindeki pazarlık gücünden olumsuz 



etkilenmektedir. Tedarikçileri ve müşterileri itibarıyla büyük oranda dışa bağımlı 
olan Türk demir çelik firmalarının karlılığının artırılması, bu sektörün ülke için 

yarattığı toplam katma değerin de artmasını sağlayacaktır. 

Şekil 5.1. Müşterilerin ve Tedarikçilerin Üretici Kazancına Etkisi 

Müşteriler 

Firma 

Tedarikçiler 

\ / 
/ s 

Ödemeye razı olunan fiyat 

Tüketici artığı 

Ürün fiyatı 
) 1 

Üretici kazancı 

Girdilerin maliyeti 

Tedarikçi kazancı 

Tedarikçilerin fırsat maliyeti 

o 
>6D 
a» 

T3 

•- 
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03 
U 
03 
>, 
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S3 
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Kaynak: Leonard, 2006 

Türk demir çelik üreticileri, son yıllardaki yüksek karlar elde ettikleri piyasa 

şartlarına aldanmamak ve kendilerini dünya ekonomisinin bir sonraki döngüsünde 
baş gösterebilecek daralma ve hatta olası krizlere hazırlamalıdır. Türk demir çelik 
üreticileri, uzun vadede, diğer ülkelerde üretim yapan büyük ölçekli ve düşük 

maliyetli üreticilerle, yurt içi pazarda ithalat kotalan olmaksızın düşük veya sıfır 
gümrük vergisi ile, ihracat pazarlarında da bazı ülkeler tarafından sektöre verilen 
devlet yardımları nedeniyle dezavantajlı koşullarda rekabet edecek gibi hazırlıklı 
olmalıdır. 

Türk demir çelik sanayiinin uzun vadede rekabet edebilirliğinin 
artırılabilmesi için, (i) kısa-orta vadede ortak girdi alımma yönelik mekanizmaların 

geliştirilmesi ve (ii) orta-uzun vadede sektördeki firmalar arasında bütünleşmeye 

gidilerek kapasite kullanımının etkinleştirilmesi önerilmektedir. Türk demir çelik 
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üreticilerinin bütünleşme girişimleri çerçevesinde, Çin ve Hindistan gibi maliyet 
avantajına sahip ve kapasitelerini artıran ülkeler tarafından üretilen düşük katma 

değerli ürün gruplarından, daha yüksek katma değerli ürün gruplarına aşamalı olarak 
geçmelerine yönelik yatırımlara devam edilmesi önem arz etmektedir. Sektördeki 

bütünleşmeler sonucunda belirli ürün gruplarına ve belirli pazarlara odaklanmış 

büyük ölçekli üretici gruplarının ortaya çıkması Türk demir çelik sektörünün yurt içi 

piyasadaki ve ihracat pazarlarındaki rekabet gücünü daha da sağlamlaştıracaktır. 

5.1. Türk DemIr Çelik SanayII İçin Ortak Girdi TemInİ 

Ağırlıklı olarak ithal girdilere bağımlı olan Türk demir çelik sektörünün girdi 
ithalatı, son dönemde, sektörün üretim artışına bağlı olarak, hem miktar hem de 

değer olarak büyük oranda artmıştır (Bakınız Bölüm 3.7). Türk demir çelik 

sektöründe faaliyet gösteren uzun ürüne yönelik ark ocaklı tesislerin maliyet yapısı 
incelendiğinde toplam maliyetin yüzde 81,5’ini hammadde-malzemeler’in ve yüzde 
8,1 ’ini ise enerji maliyetinin oluşturduğu görülmektedir. Uzun ürüne yönelik entegre 
tesisler için ise bu oranlar sırasıyla yüzde 69 ve yüzde 4,5’tur. 163 

Tablo. 5.1. Türkiye Uzun Ürün Sınai ve Ticari Maliyetleri (2005) (%) 

Ana Mal Birimi: Uzun Ürünler 2005 

Pay (%) 
EAO Entegre 

Sınai Malivet 98,4 93,1 
- Hammadde-Malzemeler 81,5 69,0 

- Enerji 8,1 4,5 

- Direkt İşçilik 1,2 4,6 
- Endirekt İşçilik 1,4 7,7 
- Amortisman 1,6 5,7 

- Diğer 4,6 1,7 

Ticari Malivet 1,6 6,9 
- Genel İdare Giderleri 0,2 3,6 
- Satış ve Pazarlama Giderleri 0,6 0,7 
- Finansman Giderleri 0,8 1,8 
- Diğer Giderler - 0,8 
TOPLAM MALİYET 100,0 100,0 
Kaynak:DÇÜD 

163 DPT, 2007a 
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Bu maliyet dağılımından, sektörün hammadde-malzemeler kaleminde 
yapılacak yüzde 10’luk bir iyileştirmenin sektöre bedelsiz elektrik kullandırılması ile 

aynı maliyet avantajım sağlayacağı anlaşılmaktadır. 

Önemli demir çelik girdilerinden demir cevheri ve kok kömürünün 
uluslararası fiyatları büyük üreticilerle büyük kullanıcılar arasındaki yıllık alım 
sözleşmeleriyle belirlenmekte iken, uluslararası hurda fiyatları piyasadaki arz-talep 

dengesine göre günlük olarak şekillenmektedir.164 Hurda fiyatlarındaki anlık 
dalgalanmalar, ark ocaklı tesislerin, entegre tesislere göre, uluslararası girdi 

fiyatlarındaki değişmelerden daha fazla etkilenmesine yol açmaktadır. Türkiye’deki 
ark ocaklı üreticilerin, bir bütün olarak, dünyanın en büyük hurda ithalatçısı olmaları 

dolayısıyla, uluslararası hurda piyasasındaki fiyat oluşumunu etkileme gücüne sahip 

oldukları düşünülmektedir. Diğer taraftan, Türk entegre demir çelik üreticileri, demir 
cevheri ve kok kömüründe, bu ürünlerin uluslararası piyasasındaki dengeleri 

etkileyebilecek ölçekte yurt dışından alım yapmamaktadır. 

Türk demir çelik sanayiinde faaliyet gösteren entegre tesislerden Erdemir ve 
Isdemir aynı gruba bağlıdır ve hammadde alımlannı merkezi satın alma ile 
yürütmektedir. Yürütülen ortak çalışmalarla bu iki tesisin 5 yıllık hammadde 
ihtiyaçları belirlenerek tedarik projeksiyonları oluşturulmuştur. Ayrıca, yurt dışındaki 

tedarikçilerle yapılan uzun vadeli anlaşmalarla spot alımlara göre daha iyi alım 
koşulları ve tedarik emniyeti elde edilmiştir. Erdemir Grubu, ayrıca, sahip olduğu 
demir cevheri madenlerinde yürüttüğü yatırımlarla demir cevheri konusunda kendi 

kendisine daha yeterli olmaya çalışmaktadır. 

Diğer taraftan, Türk demir çelik sektöründe faaliyet gösteren EAO teknolojisi 
ile üretim yapan özel sektöre ait 18 firma, dünya hurda arzından en uygun bir 
biçimde yararlanabilmek için mücadele etmektedir. Ancak, Türk firmaları tarafından 

yurt dışından hurda tedarikinde ortak bir alım politikası takip edilmediği için, bu 
firmalar uluslararası hurda piyasalarında alım konusunda birbirleri ile rekabet 
etmekte ve bu durum Türkiye’nin hurda tedarik ettiği bölgelerdeki hurda fiyatlarını 
yükseltici etki yapmaktadır. 

164 DÇÜD, 2006b 
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Türk demir çelik üreticilerinin en fazla hurda ithal ettiği bölge ve ülkelerin 

başında AB, ABD ve Rusya gelmektedir. Türk üreticilerinin geleneksel olarak hurda 

temin ettiği Rusya ve Ukrayna hurda ihracatına vergi uygulamaktadır. Bu vergiler 
uluslararası hurda fiyatlarını artırıcı etki yapmaktadır. Hurdanın taşıma maliyetini de 

dahil edersek, Türk demir çelik üreticileri, bu ülkelerdeki rakiplerinden çok daha 

yüksek bir maliyetle hurda kullanmak durumunda kalmaktadır. Diğer taraftan, dünya 

demir çelik sanayiinde, özellikle de Rusya gibi Türkiye’nin hurda ithal ettiği 
ülkelerde beklenen ark ocaklı tesis kapasitesindeki artışların sonucunda artacak hurda 

tüketimi, önümüzdeki dönemde Türk demir çelik sanayiinin hurda temini konusunda 

sıkıntılar yaşamasına yol açabilecektir (Bakınız Bölüm 1.6.1). 

Artık, hurdanın Türk demir çelik sektörü için olduğu kadar, Türkiye için de 

kritik bir girdi olarak değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Nitekim, 2007 
yılında Türkiye’nin yaptığı hurda ithalatı, ham petrol ithalatının yaklaşık yüzde 47’si 

seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Tablo 5.2. Türkiye Hurda ve Ham Petrol İthalatının Karşılaştırılması (2001- 
2007) (Milyon $) 

2001 2002 2003 2004 2ÖÖ5 2006 2007 
Hurda İthalatı 478 ‘ Î.0İ9  1.8.76  3.014  ”143  3:912  5.583 
Ham Petrol ithalatı 3.878 4.088 4.777 6.091 8.649 10.706 11.784 
Hurda/Ham Petrol (7t) 12,3 24,9 38,9 49,5 36,3 36,5 47,4 
Kaynak: DPT 

Türk demir çelik üreticileri, yüksek oranda dışarıya bağımlı oldukları girdi 
piyasalarında geleceğe yönelik arz güvenliklerini sağlamak amacıyla girdi üretimiyle 

geriye doğru bütünleşme alternatiflerini değerlendirmelidir. Ancak, yurt içi 
hammadde kaynaklarının yetersiz veya düşük kaliteli olması, Türk demir çelik 
firmalarının yurt içinde geriye bütünleşme imkanlarını sınırlandırmaktadır. Bununla 
birlikte, sektördeki firmalar, bir araya gelerek yurt dışından ortak girdi teminine 
yönelik projeler geliştirebilir. 

Türk demir çelik sanayiinin ortak girdi teminine yönelik politikaların hurda 
odaklı ele alınması, ortak hurda tedarikinde başarılı olunursa diğer girdilerin de ortak 
alımma yönelik girişimlerde bulunulması uygun olacaktır. Türk demir çelik 

üreticilerinin yurt dışından yaptıkları hurda almalarında ortak hareket etmelerinin, 
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Türk demir çelik sektörünün yurt dışındaki hurda üreticileri üzerindeki pazarlık 
gücünün artırılmasına ve üreticilerimizin uluslararası hurda piyasasındaki anlık 
dalgalanmalardan etkilenmesinin önüne geçilmesine katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. Ortak girdi tedarikinin, ayrıca, daha büyük alımlara imkan vermesi 

nedeniyle, navlun fiyatlarını düşürücü etki yapması da söz konusu olabilecektir. 
Sektördeki firmaların ortak hurda tedarikine yönelik girişimlerinin başarılı olması 

durumunda, firmaların bir araya gelerek Türkiye’nin hurda ithal ettiği bölgelerdeki 
hurda şirketlerini satın almaları da gündeme gelebilir. 

Türkiye’deki demir çelik üreticileri, yurt dışından ortak hurda teminine 
yönelik girişimlerin dışında, Rusya ve Ukrayna gibi Türkiye’ye yakın ülkelerdeki 
demir cevheri üreticileri ile ortak hammadde (DRI) veya ara mamul (slab-kütük) 

yatırımına yönelik işbirliği alternatiflerini değerlendirebilirler. Türk demir çelik 
üreticilerinin elinde alternatif girdi tedarik imkanlarının bulunması, demir çelik 
firmalarımızın yurt dışındaki tedarikçileri üzerindeki pazarlık güçlerini artıracaktır. 

Türk demir çelik sanayii için ortak hurda tedariki politikası kapsamında, (i) 
Bölgesel hurda şirketlerinin kurulması (ii) Stratejik hurda stoklarının oluşturulması 
ve (iii) Yurt dışında hurda üreticilerinin satın alınması olmak üzere üç aşamalı bir 

uygulama planı önerilmektedir. 

Şekil 5.2. Türk Demir Çelik Sanayii İçin Ortak Hurda Tedariki Politikası 

1. Aşama 2. Aşama 3. Aşama 

Bölgesel hurda 
şirketlerinin 
kurulması 

\ Stratejik hurda 
/ stoklarının 

/ oluşturulması / 

.Yurt dışında 
\ hurda 
/ firmalarının 

satın alınması 

1. Asama: Bölsesel Hurda Şirketlerinin Kurulması 

Ortak hurda alımına yönelik politikalar çerçevesinde, ilk aşamada, Türkiye’de 

demir çelik firmalannm yoğunlaştığı üç bölgede -Marmara, İzmir ve İskenderun- 

demir çelik firmalarının katılımı ile “Bölgesel Hurda Şirketleri” kurulması 
düşünülebilir. Bu şirketlere, aynı bölgede faaliyet gösteren demir çelik üreticilerinin, 
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önümüzdeki yıllar için öngördükleri tahmini hurda kullanım miktarları ile orantılı 

olarak ortak olmaları sağlanabilir. Bölgesel hurda şirketlerinin, ortaklan olan demir 

çelik üreticileri için, yurt dışından ortak hurda alım ihaleleri gerçekleştirmeleri 
sağlanabilir. Bu ihalelere, yurt dışından, değişik ülkelerden hurda üreticisi firmalar 

davet edilebilir. Türk demir çelik sektörü adına yurt dışından hurda alımı yapan 18 
ayrı firma yerine, daha büyük alım yapan az sayıda bölgesel hurda şirketinin olması 

Türk demir çelik sektörünün yurt dışındaki hurda tedarikçileri üzerindeki pazarlık 
gücünü önemli ölçüde artıracak ve Türkiye’nin hurda ithal fiyatlarının düşürülmesine 

katkı sağlayacaktır. 

Bölgesel hurda şirketlerinin ülkemizdeki mevcut hurda toplama ve işleme 
kapasitesini en etkin biçimde değerlendirmeleri, ayrıca, bulundukları bölgedeki 

hurda üretim kapasitesinin artırılması yönündeki girişimleri desteklemeleri ve hatta 

bu amaçla kendilerinin yatırım yapmaları faydalı olacaktır. Bu kapsamda, halen 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu bünyesinde bulunan MKE Hurda İşletmesinin 
sivil hurdacılığa yönelik faaliyetlerini kapsayacak bir biçimde ortak projeler 
geliştirilebilir. Bu çerçevede, MKE Hurda İşletmesi’nin Aliağa (İzmir) ve Seymen 
(İzmit)’de bulunan hurda işleme tesisleri özelleştirilerek, bu tesislerin özel sektör 

eliyle daha etkin bir biçimde çalıştırılması sağlanabilir. Ayrıca, Türkiye’de faaliyet 
gösteren özel sektöre ait hurda işleme tesisleriyle olası işbirliği ve ortaklıklar da 

değerlendirilebilir. 

Bölgesel hurda şirketlerinin hurda alım ihaleleri konusunda gösterecekleri 

ilerleme doğrultusunda, bu şirketlerin demir çelik sektöründe faaliyet gösteren 

üreticilerin kömür, demir cevheri ve ferro alyaj gibi diğer hammadde ihtiyaçlarını 

da tek elden karşılamaları düşünülebilir. 

2. Asama: Stratejik Hurda Stoklarının Oluşturulması 

İkinci aşamada; bölgesel hurda şirketleri tarafından, uluslararası hurda 
piyasasındaki dönemsel arz sıkıntıları ve fiyat dalgalanmalarından kaynaklanan 

riskleri ortadan kaldırmak amacıyla, ortakları olan demir çelik firmaları adına 

stratejik hurda stoklaması yapılması sağlanabilir. Bölgesel hurda şirketleri tarafından 

kademeli olarak artırılacak hurda stoklarının, demir çelik üreticilerinin 1-2 aylık 
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hurda tüketimine yetecek bir seviyeye ulaştırılması uygun olacaktır. Sektördeki ark 
ocaklı tesisler zaten mevcut durumda 1-2 aylık hurda stokuyla çalışmaktadır. Bu 

ilave stoklama ile sektörün 2-4 aylık bir dönem için hurda tedarik güvenliği 
sağlanmış olacaktır. Söz konusu hurda stokunun sektöre getireceği yıllık maliyetin 
2007 yılı fiyatlarıyla 46-93 milyon dolar arasında olacağı hesaplanmıştır. 

Tablo 5.3. Stratejik Hurda Stoku Maliyeti 

Yıllık Hurda İthalatı 2007 (MT) 17,1 

Bir Aylık Hurda Stoklaması 
Ortalama aylık hurda ithalatı (MT) (1) 1,4 
Ortalama hurda ithal fiyatı ($/ton (2) (*) 326 

Toplam stok değeri (Milyon S) (=1*2) 465 

Yatırımın yıllık fırsat maliyeti (%) (3) 10% 

Yatırım yıllık maliyeti (Milyon $) (=1*2*3) 46 

İki Aylık Hurda Stoklaması 
Yatırımın yıllık maliyeti (Milyon $) 93 

(*) 2007 yılı ortalama hurda ithal fiyatı kullanılmıştır. 

Bu maliyet, sektörde faaliyet gösteren firmaların toplam işletme 

sermayelerine ilave bir yük getirecektir. Türk demir çelik üreticilerinin 2007 yılında 

toplam 5,6 milyar dolar hurda ithalatı yaptıkları göz önüne alındığında, bu hurda stok 
maliyetinin uluslararası hurda fiyatlarındaki ani yükselmeleri önleyecek yüzde 1-2165 
oranında bir sigorta olarak değerlendirilebileceği düşünülmektedir. 

Stratejik hurda stokları, dünya hurda pazarında arz sıkıntısı yaşanan 
dönemlerde, Türk demir çelik üreticileri için hurda tedarikinde arz güvenliği 

sağlayacaktır. Ayrıca, uluslararası hurda fiyatlarının yükselme eğilimi gösterdiği 

dönemlerde bu stratejik stoklar eritilerek, Türkiye’nin bulunduğu bölgedeki hurda 
fiyatlarının kontrol altına alınması mümkün olacaktır. 

165 46 Milyon S / 5,6 Milyar $ = % 0,8, 93 Milyon $ / 5,6 Milyar $ = %1,7 
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3. Asama: Yurt Dışında Hurda Firmalarının Satın Alınması 

Hurda piyasasındaki arz sıkışıklığı ve oluşan yüksek fiyatların piyasa 

üzerindeki en önemli etkilerinden birisi, hurda tedariğinin devamlılığını sağlamak 
isteyen çelik üreticilerinin hurda satıcılarını satın almaya yönelmesidir. Söz konusu 

dikey bütünleşmeler, demir çelik üreticilerinin hurda piyasasındaki yüksek 
dalgalanmalardan korunmalarına, işletme sermayesinden tasarruf sağlamalarına ve 

nakliye alanında sinerjiler oluşturmalarına imkan sağlamaktadır. 

Rakip ülkelerdeki pek çok üreticinin giderek girdiler konusunda kendi 
kendisine daha fazla yeterli olmaya başladığı bir piyasa yapısı içerisinde, Türk demir 

çelik üreticileri, yüzde 80 oranında yurt dışına bağımlı oldukları hurda piyasasında, 

uzun vadeli tedarik güvenliğini sağlamak üzere yurt dışındaki hurda üreticilerini 

satın alma yoluna gidebilirler. Yukarıda önerilen bölgesel hurda şirketleri yurt 

dışından ortak hurda alımı konusunda başarılı olabilirse, bu şirketler üzerinden yurt 

dışındaki hurda üreticilerinin satın alınması daha uygun olacaktır. 

5.2. Türk Demir ÇelIk Sanayiinde Bütünleşme 

Türkiye 1980 sonrasında yapılan yatırımlarla çelik üretimini büyük oranda 
artırarak dünya ham çelik üretiminde 11. sıraya yerleşmiş olmasına rağmen; firmalar 
bazında ham çelik üretimine bakıldığında, 2007 yılındaki ilk 80 firma sıralamasında, 
Türkiye’den sadece Erdemir Grubu 5,4 milyon ton ham çelik üretimi ile 58. sırada 
yer alabilmiştir. Küresel piyasalardaki dalgalı yapı ve hammadde tedarikinin giderek 

zorlaşmaya başlaması, küresel ölçekteki büyük çelik üreticilerini bile güçlerini 
birleştirmeye zorlamaktadır. Buna rağmen, Türk demir çelik sanayiinde, uzun ürün 
grubunda, homojen ürünler üreten çok sayıda üretici faaliyet göstermeye devam 
etmektedir. 

2007 yılı itibarıyla, uzun ve yassı ürün gruplarında dünyanın en büyük çelik 
üreticilerinin kapasiteleri Tablo 5.4’te verilmiştir. 
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Tablo 5.4. 2007 Yılında Dünyanın En Büyük Kapasiteli Çelik Firmaları (Milyon 

Ton) 

Yassı Ürünler Uzun Ürünler 

Şirket Ülke Kapasite Şirket Uike Kapasite 
Arcelor-Mittal İngiltere 103,1 Arcelor-Mittal Ingiltere 47,3 

US Steel Group ABD 31,6 Gerdau Group Brezilya 19,5 
Nippon Steel Japonya 29,9 Evrazholding Rusya 14,7 
JFE Steel Group Japonya 29,7 Tata Corns Group Hindistan 10,7 
Posco Group Kore 25,6 Nippon Steel Japonya 10,5 
Shanghai Baosteel Group Çin 20,1 Industrial Union of Donbass Ukrayna 10,1 
Thyssen K rupp Stahl Almanya 18,2 JFE Steel Group Japonya 9,5 
Tata Corns Group Hindistan 16,6 Nucor Group ABD 8,9 
China Steel Group Çin 12,7 Riva Group İtalya 8,6 
Riva Group İtalya 12,0 Celsa Group Ispanya 8,2 
DÜNYA 620,0 DÜNYA 595,8 
Kaynak: http://www.steelonthenet. com/plant. html 

Aynı grup içerisinde yer alan demir çelik firmaları (Erdemir ve İsdemir; Diler 
Demir Çelik A.Ş. ve Yazıcı Demir Çelik A.Ş.) beraber değerlendirildiğinde, 

Türkiye’deki ilk 5 grubun/fırmanın toplam ham çelik üretimi içerisindeki payının 
AB(25) ve Kuzey Amerika’ya yakın olduğu görülmektedir (Bakınız Şekil 2.2). 
Ancak, Türk demir çelik firmaları dünyadaki en büyük firmalarla 

karşılaştırıldığında, Türk firmalarının göreceli olarak küçük kapasitelere sahip 
oldukları ortaya çıkmaktadır. 

Tablo 5.5. 2007 Yılında Türkiye’nin En Büyük Ham Çelik Üretim Kapasitesine 
Sahip Çelik Grupları/Firmaları (Milyon Ton) 

Sıra Kapasite Üriin Grubu 
1 5,5 Uzun-Yassı 

2 5,3 Uzun 
3 3,0 Uzun-Yassı 
5 2,9 Uzun 
4 2,5 Uzun 
6 2,0 Uzun 
7 1,4 Uzun 

8 1,3 Uzun 

9 1,3 Uzun 

10 1,1 Uzun 

Diğerleri (10 firma) 5,8 Uzun-Vasıflı 
TOPLAM 32,0 
(*) Aynı gruba ait firmalar beraber değerlendirilmiştir. 
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Türkiye’deki entegre tesislerin 2007 yılı itibarıyla ham çelik üretim 
kapasiteleri 1,1 milyon ton ile 3,3 milyon ton arasındadır. Özel sektöre ait 18 ark 
ocaklı tesisin kapasiteleri ise 172 bin ton ile 5,3 milyon ton arasında değişmektedir. 
Sektörde faaliyet gösteren ark ocaklı tesislerin dokuzunun ham çelik üretim 

kapasitesi minimum ekonomik ölçek olan 1 milyon tonun altındadır. Bununla 
birlikte, sektördeki birçok firmanın kapasite artışına yönelik devam eden yatırımları 

ve geleceğe ilişkin yatırım planları bulunmaktadır. Ancak, iç ve dış piyasalardaki 
gelişmelerden bağımsız olarak sektöre yeni girişler ve mevcut firmalardaki kapasite 

artışları ile oluşturulacak yeni üretim kapasiteleri, önümüzdeki yıllarda sektörün 

kapasite kullanımının düşmesine yol açabilecektir. Ayrıca, ihraç pazarlarında 

yaşanabilecek olumsuzluklar, sektörde yeniden bir kapasite fazlalığı sorununu 

doğurabilecektir. 

Türkiye’deki entegre tesislerin ham çelik üretimindeki kapasite kullanım 

oranı son beş yılda yüzde 90’m üzerinde seyretmiştir. Büyük kısmı uzun ürün 

üretimine yönelik ark ocaklı tesislerin kapasite kullanımlarında ise 1996’dan bu yana 

bir artış olmasına rağmen, ark ocaklı tesislerin kapasite kullanım oranı son yıllarda 
ancak yüzde 80’ler düzeyine ulaşmıştır. Türkiye’deki ark ocaklı tesislerin kapasite 
kullanım oranı, 1996-2007 döneminde, 2004 yılı hariç, dünyadaki genel kapasite 
kullanım oranının altında kalmıştır. 

Şekil 5.3. Türkiye’de ve Dünyada Ham Çelik Üretiminde KKO (1996-2007) (%) 

I 

(û N CO Ol 
07 07 07 07 
07 05 O) CD 

H Türkiye EAO 
a Türkiye Entegre 

□ Dünya 

(NCSICMCNCNCvJcgcsr 

Kaynak: DÇÜD, OECD, IISI 
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Türk demir çelik sektöründeki ark ocaklı tesislerin kapasite kullanımının 

düşük olması, sektöre yatırım yapan sermaye sahiplerinin yatırımlarının geri 
dönüşünü tam olarak alamamaları gibi bir sonuç doğurmaktadır. Esasında, sektördeki 

ark ocaklı tesislerin 1995 yılında sahip oldukları toplam kapasite 2003 yılına kadar 
yaptıkları üretimi yüzde 90 KKO ile gerçekleştirmeye yetmekteydi. Sektördeki ark 

ocaklı tesislerin, 1997-2007 döneminde, kullanılmayan kapasiteden dolayı 2007 yılı 
gelecek değeri ile yaklaşık 752 milyon dolarlık bir fazla kapasite maliyetine 

katlandıkları hesaplanmıştır (Bakınız Tablo 5.6.). 

Türkiye’deki ark ocaklı tesislerin kapasite kullanımlarının düşük kalmasının 

nedeni, sektördeki üreticilerin birbirlerinden bağımsız olarak bireysel kapasite 
artışlarına devam etmeleridir. Türk demir çelik üreticileri yeni yatırımlarla kapasite 

artışlarına devam ederken, aynı zamanda, dünyanın dört bir yanındaki firmalar 
birleşme ve satın almalarla, yeni kapasite yatırımı yapmadan kapasitelerini artırma 
yoluna gitmektedir. Arcelor-Mittal birleşmesi ile dünyada 100 milyon ton üzerinde 

kapasiteye sahip şirket büyüklüğüne ulaşılmıştır. Önümüzdeki dönemde 50 milyon 
ton ve üzerinde üretim yapan birkaç çelik şirketinin daha oluşması beklenmektedir. 

Türk demir çelik üreticilerinin, bütünleşmeler yoluyla kapasitelerini sürekli 
artıran rakip ülkelerdeki üreticiler ve pazarlık gücünü artıran hammadde üreticileri 

karşısında giderek artan bir rekabet baskısı altında kalacağı değerlendirilmektedir. 
Dünya demir çelik sanayimdeki bütünleşme eğiliminin uzun vadede Türk demir çelik 

sanayiini de etkilemesi kaçınılmaz görülmektedir. Sektördeki dengelerin büyük 
üreticiler lehine değiştiği bir ortamda, üretim ölçeğini artıramayan demir çelik 
firmalarının uzun vadede rekabet şansı giderek azalmaktadır. 
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Tablo 5.6. Ark Ocaklı Tesislerde Fazla Kapasitenin Maliyeti (1997-2007) 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Kapasite (bin ton) 13.735 14.035 14.035 13.632 14.608 15.729 16.606 17.284 18.794 21.166 25.408 

Üretim (bin ton) 9.038 9.047 9.171 9.096 9.703 11.334 12.546 14.646 14.847 17.131 19.362 

KKO (%) 65,8 64,5 65,3 66,7 66,4 72,1 75,6 84,7 79,0 80,9 76,2% 

Etkin KKO (%) (1) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90% 

İhtiyaç Duyulan Kapasite (bin ton) (2) 10.042 10.052 10.190 10.107 10.781 12.593 13.940 16.273 16.497 19.034 21.513 

Fazla Kapasite (bin ton) (3) 3.693 3.983 3.845 3.525 3.827 3.136 2.666 1.011 2.297 2.132 3.895 

Fazla Kapasitenin Yıllık Amortismanı 
(milyon $) (4) 
Üretilen Ton Başına Fazla Kapasitenin 
Amortisman Bedeli ($/ton) 

46,2 

5,1 

49,8 

5,5 

48,1 

5,2 

44,1 

4,8 

47,8 

4,9 

39,2 

3,5 

33,3 

2,7 

12,6 

0,9 

28,7 

1,9 

26,6 

1,6 

48,7 

2,5 

Fazla Kapasitenin 1997-2007 Dönemindeki 
Toplam Amortismanı (milyon $) (5) 

425,1 

1997-2007 Dönemindeki Fazla Kapasite 
Amortismanının 2007 Yılı Değeri (milyon $) (6) 

752,2 

Not: 1) Demir çelik sektörü için etkin kapasite kullanım oranının %90 olduğu varsayılmıştır. 
2) İhtiyaç duyulan kapasite gerçekleşen üretimi %90 KKO ile üretebilecek olan kapasite değeridir. 
3) Fazla kapasite mevcut kapasite ile ihtiyaç duyulan kapasite arasındaki fark olarak hesaplanmıştır. 
4) Fazla kapasitenin amortisman değeri hesaplanırken; ton başına yatırım bedeli 250 $ ve yatırımın ekonomik ömrü 20 yıl olarak alınmıştır. 

Ton başına yatırımın amortismanı = 250$ /20 yıl = 12,5 $/yıl 
5) 1997-2007 dönemi için fazla kapasitenin amortisman değerleri toplanarak bulunmuştur. 
6) Fazla kapasite amortismanının 2007 yılı değeri hesaplanırken 1997-2007 dönemindeki fazla kapasite amortismanları, yatırılan sermaye için %10'luk fırsat maliyeti 

varsayılarak 2007 yılına getirilmiştir. 
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Türk demir çelik üreticileri, dünya demir çelik sektöründeki bütünleşme 
sürecine dahil olmak üzere; (i) stratejik ortaklıklar (strategic alliances) ve ortak 
girişimler (joint ventures) kurulması ve (ii) birleşme ve satın almalar (mergers and 
acquisitions) olmak üzere iki farklı strateji uygulayabilirler. Bu iki strateji de farklı 
düzeylerde koordinasyon ve eşgüdüm ihtiyaçlarını doğuracaktır. 

Stratejik Ortaklıklar ve Ortak Girişimler Kurulması: 

Stratejik ortaklıklar, firmalar arasında ortak amaçlara ulaşmak için 
kaynakların paylaşımı şeklinde görülen işbirlikleridir. Satın almaların getirdiği 

yüksek maliyete karşın, stratejik ortaklıklar, başka bir şirketin sahip olduğu 
yeteneklerden en az maliyetle yararlanmanın bir yoludur.166 Stratejik ortaklıklar; yeni 
bir ürün veya süreç geliştirilmesine yönelik ortak Ar-Ge faaliyetleri, teknoloji 

paylaşımı ve transferi, ortak üretim faaliyetleri, ortak pazarlama ve dağıtım 
faaliyetleri, ortak hammadde tedariği ve hammadde kaynaklarının çeşitlendirilmesi 

gibi konuları içerebilir. Demir çelik sanayiinde, demir çelik üreticileri ile girdi 
üreticileri arasında kurulan stratejik ortaklıklar da yaygındır. 

Ortak girişimler ise, girişime taraf olan kişi ve şirketlerin ortak kar elde 

amacıyla oluşturdukları kısa dönemli hukuki varlıklar (legal entityj’dır. Ortak 

girişime taraf olan kişi veya şirketlerin her biri kaynaklarının bir bölümünü yalnızca 
ortak girişimin kullanımına ayırır, dolayısıyla ortak girişim yolu ile risklerin 

paylaştırılması mümkün olur. Ortak girişimler, firmalar tarafından, yurt dışındaki 

pazarlara girmek için sıklıkla başvurulan bir stratejidir. Genellikle, yabancı firmalar 

yurt içindeki firmalarla ortak girişimler kurarak, ortak girişime yeni teknolojiler ve 
işletme uygulamaları getirir; buna karşılık, yerli firmalar yurt içinde sahip oldukları 

bağlantılar ve ülkedeki iş süreçleri ve işlemlere hakim olmaları yönüyle ortak 

girişimin daha etkin bir biçimde yürütülmesine ve yönetilmesine katkı sağlar. Demir 
çelik sanayiinde, ortak üretim projelerin gerçekleştirilmesi veya yeni pazarlara daha 
büyük ölçekte girebilmek maksadıyla kurulan ortak girişimler yaygındır. Stratejik 

166 Grant, 2005 
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ortaklıklar ve ortak girişimler, bütünleşmenin en son aşaması olan birleşme ve satın 
almalar için uygun bir zeminin oluşumuna katkı sağlar.167 

Dünya demir çelik sanayiinde, ortak girişimlere bir örnek olarak, dünyanın en 
büyük iki demir çelik üreticisi Avrupah Arcelor-Mittal ve Japon Nippon Steel 

arasındaki ortaklıklar gösterilebilir. Bu iki şirket, 2007 yılı Temmuz ayı içerisinde, 

küresel bir stratejik ortaklık kuracaklarını ve Kuzey Amerika’daki ortak girişimlerini 

genişleteceklerini duyurmuştur. Hatta bu firmalar, önümüzdeki dönemde, Çin 

pazarına yönelik ortak girişimler kurmayı da planlamaktadır.168 

Türkiye’de ise, Türk firmaları ile yabancı firmalar arasında son dönemde 

gündeme gelen ortak girişimlere, Rusya'nın en büyük demir çelik üreticilerinden 
MMK (Magnitogorsk Iron&Steel Works) ile Türkiye'nin en büyük kömür ithalatçısı 

Atakaş Şirketler Grubunun, İskenderun'da yassı çelik üretimi gerçekleştirmek üzere 
2007 yılı Mayıs ayında kurduğu ortaklık örnek olarak gösterilebilir. MMK ve Atakaş 

Grubu'nun yüzde 50 ortaklığıyla kurulacak olan 2,3 milyon ton kapasiteli yassı çelik 

tesisinin 1,5 milyar dolara mal olacağı tahmin edilmektedir.166 

Önümüzdeki dönemde, Türkiye’de özellikle yassı, vasıflı ve paslanmaz 
çelikte, Türk üreticilerle yabancı firmalar arasında başka uluslararası ortaklıkların da 

gündeme gelmesi beklenmektedir. 

Birleşme ve Satın Almalar: 

Satın alma, bir firmanın başka bir firmayı bünyesine katması ile satın alman 
firmanın hukuki varlığının sona ermesi işlemidir. Birleşmeler ise, birbirinden ayrı 

faaliyet göstermekte olan (çoğunlukla aynı sektördeki) iki firmanın tek firma yapısı 

içerisinde bütünleşmesidir. Satın almalar çoğu zaman satın alan firmanın, satın aldığı 

firmaya piyasa bedeli üzerinden bir prim ödemesini zorunlu kılar. Şirket birleşmeleri 
ise, birleşen firmalar tarafından ilave bir prim ödenmesini gerektirmez, ancak uzun 
vadede birleşik firma üzerindeki kontrol problemlerini beraberinde getirir. Ancak, 
her iki bütünleşme türünde de olması istenen, bütünleşme sonrasında aynı iş 

167 OECD, 2006a 
168 http://www.marketwatch.com/news/story/japans-nippon-steel-arcelormittal-
form/story.aspx?guid=%7B8C9B568E-8462-4D76-989B-43D4FC22DB6C%7D 
169 http://8gunhaber.com/yazi972.html 
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kültürüne ve ekonomik vizyona sahip yöneticilerin şirket yönetiminde söz sahibi 
olmasıdır. Yoksa, birleşme ve satın almalar sonucunda şirket içerisinde bir koalisyon 

yönetimi ortaya çıkarsa, bu durum bütünleşmeye giden firmaların hepsinin 
hissedarları için ekonomik getiriyi düşürür.170 

Birleşmeler yolu ile bütünleşme, firmaların büyüme isteklerini en kolay 

yoldan ve kısa sürede halledebilecekleri bir stratejidir. Firmaların kapasitelerini 
birbirleri ile koordinasyonsuz bir biçimde ayrı ayrı artırmaları sonucunda, pazarda 

fazla kapasite yaratılmakta ve kapasite kullanımı düşük kalmaktadır.171 Şirket 
birleşmeleri, kapasite kullanımının düşük olduğu Türk demir çelik sanayiinde 

kapasitenin daha etkin kullanılması için uygun bir strateji olarak değerlendirilebilir. 
Ayrıca, rakiplerine göre düşük kapasiteye sahip olan Türk demir çelik firmaları, 

birbirleri ile birleşme ve Türkiye’nin bulunduğu bölgedeki diğer yabancı üreticileri 
satın alma yoluyla küresel ölçekte birleşen rakipleri karşısında rekabet güçlerini 
artırabilirler. 

Ancak, Türk demir çelik sanayiinde faaliyet gösteren firmaların pek çoğu aile 
firması olarak kurulmuştur ve bulundukları holding yapısı içerisinde hissedarlarının 
demir çelik dışında turizm gibi sektörlerdeki yatırımlarıyla beraber 

değerlendirilmektedir. Çoğu borsada da işlem görmeyen Türk demir çelik 
firmalarının birleşmelerinin yolu firma sahiplerinin rızalarından geçmektedir. 
Dolayısıyla, bu tür aile firmalarının birleşme ve satın almalar yoluyla bütünleşmeye 

gitmesi, sektörde çok büyük bir kriz yaşanmaz ise, kısa vadede pek olası 
görülmemektedir. 

Diğer taraftan, yabancı yatırımcıların Türk demir çelik sektörüne ilgisi de 

yassı ürün grubu dışında zayıf kalmıştır. Dolayısıyla, mevcut ekonomik yapı 
içerisinde Türk demir çelik firmaları için en uygun bütünleşme modelinin belirli bir 
ürün veya pazara odaklanmış stratejik ortaklıklar kurmak olduğu düşünülmektedir. 
Bu stratejik ortaklıkların başarılı olması durumunda, sektörde faaliyet gösteren 
firmalar Türkiye’nin bulunduğu bölgedeki diğer ülkelerde ortak girişimler kurma 

veya yabancı şirketleri beraber satın alma yolunda girişimlerde de bulunabilir. En 

170 Heflebower, 1963 
171 Heflebower, 1963 
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nihayetinde, Türk demir çelik sanayiinin kendi içerisindeki birleşme ve satın 

almalara, sektördeki firmaların hissedarları tarafından karar verilecektir. Türk demir 

çelik sektörü için önerilen bütünleşme süreci aşağıdaki şekilde özetlenmiştir: 

Şekil 5.4. Türk Demir Çelik Sanayii İçin Önerilen Bütünleşme Süreci 

1. Aşama 

Stratejik 
Ortaklıkların 
Kurulması 

2. Aşama 3. Aşama 

Ortak Girişimlerin \ Yurt İçinde 
Kurulması ve 

Yurt Dışında 
Satm Almalar 

Birleşme ve 
Satın Almalar 

Sektördeki bütünleşmeyi teşvik etmek amacıyla kamunun yapacağı en önemli 
katkının, AB ülkelerinde olduğu gibi, elektrik enerjisi kullanımında, kullanım 

miktarına bağlı bir tarifelendirmeye gitmek olacağı düşünülmektedir. Böylece, büyük 
kapasiteye sahip demir çelik firmalarına bir maliyet avantajı sağlanmış olacak ve 

küçük kapasiteye sahip demir çelik üreticilerinin bütünleşme sürecine dahil 
olmalarının yolu açılacaktır. 
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SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME 

Michael Porter’ın “Sektörlerin Yapısal Analizi” yaklaşımına göre bir 

sektördeki rekabetin düzeyi, mevcut rakipler arasındaki rekabetin yanında, pazara 
yeni giriş tehdidi, alıcıların pazarlık gücü, tedarikçilerin pazarlık gücü ve ikame ürün 

tehdidi olmak üzere beş temel rekabet unsuruna bağlıdır. Bu yapısal rekabet 

unsurlarının toplam gücü, sektördeki rekabetin yoğunluğunu ve firmalarının 

karlılığını belirler. Dünya demir çelik piyasalannda, geleneksel olarak, fazla 

kapasiteden kaynaklanan yoğun bir fiyat rekabeti yaşanmaktadır. Düşük maliyetle 
üretim yapan gelişme yolundaki ülkelerde planlanan yeni tesis yatırımlarının küresel 

demir çelik pazarlarındaki rekabeti önümüzdeki dönemde daha da artıracağı tahmin 
edilmektedir. Ayrıca, demir çelik firmalarının, demir cevheri ve kok kömürü gibi 
yoğunlaşmış tedarikçi grupları karşısında pazarlık gücü de zayıftır. Bunlara ilaveten, 

demir çelik ürün fiyatlarına duyarlı alıcılar, tedarik imkanlarının çok çeşitli olduğu 
demir çelik sektöründe fiyatların düşmesi için sürekli bir baskı yapmaktadır. Demir 

çelik ürünleri, kullanıldıkları bazı sektörlerde, alüminyum, plastik vb. ikame 
ürünlerle de rekabet halindedir. Dolayısıyla, demir çelik sanayii, yukarıda sayılan 
rekabet unsurlarının etkisinin yoğun bir biçimde hissedildiği bir sanayi dalı olarak 
değerlendirilmektedir. Firmalar arasındaki rekabetin yoğun olduğu bir sektördeki 
karlılık da, uzun vadede, ister istemez düşük kalmaktadır. 

Dünya demir çelik piyasaları, dünya ekonomisindeki gelişmelere bağlı olarak 
inişli çıkışlı bir seyir izlemektedir. Ekonominin iyiye gittiği dönemlerde dünya çelik 

tüketimi ve uluslararası çelik fiyatları artmaktadır. Ancak, çelik fiyatlarındaki bu 
artış çelik girdi fiyatlarına da yansımaktadır. Dünya ekonomisinde yavaşlama ve 
daralma görüldüğü dönemlerde ise, sektördeki fazla kapasitenin de etkisiyle 
uluslararası çelik fiyatları büyük oranda düşmektedir. Demir çelik sektörü, nihai ürün 

fiyatlarıyla girdi fiyatları arasındaki marjı koruyabildiği ölçüde karlılığını 
sürdürebilmektedir. Son dönemde, dünya demir çelik sektöründeki ürün ve girdi 
fiyatlarını ve sektörün karlılığını etkileyen önemli gelişmeler olmaktadır. 
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Dünya demir çelik sanayii özellikle Cin kaynaklı büyümeye devam etmektedir. 

2000-2007 döneminde ham çelik üretimini 3 kattan fazla artıran Çin’in dünya 
ham çelik üretimi içerisindeki payı yüzde 15 seviyesinden yüzde 36’ya çıkmıştır. Bu 
yüksek üretim artışı başlangıçta Çin’in iç talebindeki artış ile açıklanıyor olsa da 

uzun vadede dünya demir çelik sanayii ve Türk demir çelik sanayii açısından ciddi 
tehditler barındırmaktadır. Çünkü, Çin demir çelik sanayii, Çin ekonomisinin genel 

büyüme hızından çok daha hızlı büyümeye devam etmektedir. Çin’deki altyapı ve 
olimpiyat yatırımlarının tamamlanması neticesinde Çin’in çelik tüketiminin, diğer 

ülkelerde olduğu gibi, ekonomisindeki genel büyümeye paralel bir seyir izleyeceği 
öngörülmektedir. İç talepteki gelişmelere bağlı olarak Çin’li demir çelik 
üreticilerinin dünya pazarlarına yönelmesi durumunda, Çin’in, pek çok diğer 
sektörde olduğu gibi, özellikle düşük katma değerli demir çelik ürünlerinde dünya 

pazarlarına hakim olması beklenmelidir. 

Çin dışında, Hindistan, Brezilya, Rusya ve Ukrayna’da da büyük kapasite 
artışları beklenmektedir. Bu ülkelerin hepsi de demir çelik üretiminde önemli maliyet 

avantajına sahip ülkelerdir. Bu ülkelerin birer ihracatçı olarak dünya piyasasına 
girecekleri ürün gruplarında arz fazlasının oluşması ve uluslararası fiyatlarda büyük 
düşüşler olması kaçınılmazdır. Bu durum Türk demir çelik üreticilerini ihracat 

pazarlarında olduğu kadar yurt içi pazarda da zor duruma sokabilecektir. 

Dünya demir çelik üretimin artması uluslararası girdi fiyatlarını 

artırmaktadır. 

Son dönemde, demir çelik üretimindeki artışa bağlı olarak, demir çelik 

girdilerine olan talep de artmış ve demir cevheri, kok kömürü ve hurda gibi girdi 

fiyatlarında büyük artışlar olmuştur. Önümüzdeki dönemde, dünya demir çelik 
sanayiinde planlanan büyük kapasite ve üretim artışlarıyla birlikte demir çelik 
girdilerine olan talebin daha da artması beklenmektedir. Demir cevheri ve kömür gibi 
girdi üreticilerinin, bu talebi karşılamak amacıyla kapasite artışı planları olmasına 
rağmen, bu projeler hayata geçene kadar girdi arzının artan girdi talebini karşılama 
konusunda yetersiz kalacağı ve uluslararası girdi fiyatlarının yüksek seviyesini 

koruyacağı tahmin edilmektedir. 
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Bunlara ilaveten, girdi üreticisi bazı ülkeler, iç piyasalarındaki talebe bağlı 
olarak, ihracat kotaları, ihracat vergileri ve ihracat için lisans uygulamaları gibi 
kısıtlamalarla girdi ihracatını engellemeye devam etmektedir. Girdi piyasalarında 
rekabeti bozan bu tür uygulamalar, bu girdileri ithal etmek zorunda olan Türkiye gibi 
ülkelerdeki demir çelik üreticilerinin rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir. 

Di'mva demir çelik sanayiinde bütünleşme eğilimi devam etmektedir. 

Küresel piyasalardaki dalgalı yapı ve hammadde tedarikinin giderek 
zorlaşmaya başlaması, küresel ölçekteki büyük çelik üreticilerini bile güçlerini 

birleştirmeye zorlamaktadır. Dünyanın en büyük iki firması, Mittal Steel ve Arcelor 

2006 yılında birleşerek dünyanın 100 milyon ton üzerinde üretim yapan ilk çelik 
firmasını oluşturmuştur. Bu birleşmenin sektörde diğer birleşme ve satın almaları 

tetikleyeceği ve 50 milyon ton ve üzeri kapasiteye sahip birkaç firmanın daha 
oluşacağı tahmin edilmektedir. Diğer taraftan, değer zincirinin önemli bir halkası 

olan hammadde üreticileri ile geriye doğru bütünleşme de demir çelik üreticilerine 

önemli rekabet avantajları getirmektedir. 

Demir çelik sektöründe uzun vadede rekabet gücünü koruyabilmek için belli 

bir üretim ölçeğine sahip olmak ve tedarikçiler ile müşteriler üzerindeki pazarlık 

gücünü artırabilmek gerekmektedir. Dünyadaki bütünleşme eğiliminin dışında kalan 
küçük ölçekli demir çelik üreticileri, fınans kaynaklarına erişme, çeliğe alternatif 

ürünlerle rekabet edecek yeni teknolojilere ve ürünlere yatırım yapma, daha iyi 

düzeyde yönetim kadrosu ve teknik eleman istihdam etme konularında gittikçe 
dezavantajlı konuma düşmektedir. Küçük ölçekli firmalar teknolojik olarak daha 

etkin tesislere sahip olsalar bile; büyük ölçekli firmalar sahip oldukları tesislerin sabit 
işletme maliyetlerini çok sayıda birime yayarak küçük firmalar karşısında maliyet 

avantajı elde etmektedir. Dünya demir çelik sanayiinde devam eden birleşme ve satın 

alma faaliyetleri, bir süre sonra, bütünleşme sürecinin dışında kalan oyuncuların da 

bu sürece dahil olmalarını zorunlu kılacaktır. 

152 



Dünya demir çelik sanayiinde ark ocaklı tesislerin asırlısının artması 

beklenmektedir. 

Ark ocaklı tesisler, yatırım maliyetlerinin düşük ve yatırım sürelerinin kısa 

olması, üretimde esneklik sağlamaları ve daha düşük ekonomik üretim ölçeğine sahip 
olmaları nedeniyle, entegre tesislere göre daha fazla tercih edilmektedir. EAO 

teknolojisindeki gelişmelerin sonucunda, yeni yatırımlarda entegre tesisler yerine 
elektrik ark ocaklı tesislerin ağırlık kazanacağı ve ark ocaklı tesislerin dünya 
üretimindeki payının artacağı tahmin edilmektedir. Elektrik ark ocaklı tesislerin 

sektördeki ağırlığının artmasının sonucunda dünya hurda talebinin ve uluslararası 
hurda fiyatlarının daha da yükselmesi söz konusu olacaktır. Ark ocaklı tesisler üretim 

süreçlerinde hurda dışında başka girdiler de kullanmakla beraber, bu girdilerin kısa 

vadede hurdanın yerini alabilmesi pek mümkün görülmemektedir. 

Türk Demir Çelik Sanayiinin Yapısal Analizi 

1998-2002 döneminde yüzde -9,8 olan Türk demir çelik sanayii için öz 
sermayenin yıllık ortalama getirisi 2003-2007 döneminde yüzde 14,4’e yükselmiştir 

Ancak, dünya demir çelik sanayii ve Türk demir çelik sanayiinde son yıllarda 
görülen yüksek ürün fiyatlarının ve karlılığın ne kadar daha sürdürülebileceği belli 
değildir. Bununla birlikte, Türk demir çelik üreticileri, ithal hammaddeye bağımlı 
olmaları ve düşük üretim ölçeğine sahip olmaları gibi rekabet dezavantajları ile karşı 

karşıyadır. 

Türk demir çelik sanayii sırdı maliyetleri acısından dezavantajlı konumdadır: 

Demir çelik sanayiinde hammadde ve malzemeler toplam maliyetin yaklaşık 
yüzde 70-80’ini oluşturmaktadır. Türk demir çelik sanayiinde faaliyet gösteren 
entegre tesislerin temel girdileri olan demir cevheri ve kok kömürü ile ark ocaklı 

tesislerin en önemli maliyet kalemi olan hurdada büyük oranda dışa bağımlılık 

devam etmektedir. Dünyanın en büyük hurda ithalatçısı olan Türkiye’deki demir 

çelik üreticileri, uluslararası hurda piyasalarından yaptıkları atımlarda birbirleri ile 

rekabet etmekte; bu durum Türkiye için ithal hurda fiyatlarının yükselmesine yol 

açmaktadır. Ayrıca, uluslararası hurda piyasasındaki anlık fiyat dalgalanmaları, 
firmalarımızın üretim maliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir. 
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Mevcut durumda, yurt içi hurda üretimi Türk demir çelik üreticilerinin hurda 

talebinin ancak yüzde 20’sini karşılayabilmekte, buna karşılık, sektörün hurda 

ihtiyacı artan demir çelik üretimine bağlı olarak artmaya devam etmektedir. Diğer 
taraftan, dünya demir çelik sanayiinde, özellikle de Türkiye’nin hurda ithal ettiği 

Rusya ve Ukrayna gibi bazı ülkelerde beklenen ark ocaklı tesis kapasitesindeki 
artışlara bağlı olarak artacak hurda tüketimi, önümüzdeki dönemde Türk demir çelik 

sanayiinin hurda temini konusunda sıkıntılar yaşamasına yol açabilecektir. Ayrıca, 
Rusya ve Ukrayna gibi önemli hurda üreticisi ülkelerde hurda ihracatına yönelik ton 

başına 30 Avro’ya varan vergiler uygulanmaktadır. Bu ihracat vergileri uluslararası 

hurda fiyatlarını artırmakla kalmayıp, Türkiye gibi hurda ithal eden ülkelerdeki 
üreticileri, hurda ihracatı yapan ülkelerdeki üreticiler karşısında, girdi maliyetleri 

açısından dezavantajlı bir konuma sokmaktadır. 

Türk demir çelik firmalarının üretim ölçekleri rakiplerine göre küçüktür: 

Türkiye 1980 sonrasında yapılan yatırımlarla çelik üretimini büyük oranda 
artırarak dünya ham çelik üretiminde 11. sıraya yerleşmiştir. Ancak, firmalar bazında 

ham çelik üretimine bakıldığında; 2007 yılındaki ilk 80 firma sıralamasında 
Türkiye’den sadece Erdemir Grubu (Erdemir ve Isdemir) 58. sırada yer alabilmiştir. 
Türk demir çelik sanayinde faaliyet gösteren firmaların mevcut üretim ölçeklerinin 

yurt dışındaki rakiplerine göre düşük olması bu firmaların uluslararası piyasalardaki 
büyük ölçekli firmalarla hammadde alımından pazar paylaşımına kadar pek çok 

konuda rekabet etmesini güçleştirmektedir. Türk demir çelik sektörünün çok 

firmadan oluşan parçalı yapısı, ayrıca, sektörün tedarikçiler ve müşteriler üzerindeki 
pazarlık gücünü de sınırlandırmaktadır. 

Türk Demir Çelik Sanayii İçin Strateji Önerileri 

Türk demir çelik üreticileri, uzun vadede; diğer ülkelerde üretim yapan büyük 
ölçekli ve düşük maliyetli üreticilerle, yurt içi pazarda ithalat kotalan olmaksızın 
düşük veya sıfır gümrük vergisi ile, ihracat pazarlarında da bazı ülkeler tarafından 

sektöre verilen devlet yardımları nedeniyle dezavantajlı koşullarda rekabet edecek 
gibi hazırlıklı olmalıdır. Bu kapsamda, Türk demir çelik sanayiinin rekabet 
edebilirliğinin sürdürülebilmesi için, kısa-orta vadede ortak girdi alımına yönelik 
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mekanizmaların oluşturulması ve orta-uzun vadede sektördeki firmalar arasında 

bütünleşmeye gidilerek kapasite kullanımının etkinleştirilmesi önerilmektedir. 

Türk Demir Çelik Sanayii İçirt Ortak Girdi Temini 

Türk demir çelik üreticileri, uluslararası hurda piyasası dışında, demir 
cevheri, kok kömürü ve diğer demir çelik hammadde piyasalarındaki dengeleri 

etkileyebilecek ölçüde bu ürünlerin alımmı yapmamaktadır. Diğer yandan, Türk 
demir çelik sektörünün, dünyadaki en büyük hurda ithalatçısı olarak, uluslararası ve 

özellikle de Türkiye’nin bulunduğu bölgedeki hurda piyasalarım etkileme gücüne 

sahip olduğu düşünülmektedir. Türk demir çelik sanayiinin ortak girdi teminine 
yönelik politikaların hurda odaklı ele alınması, ortak hurda tedarikinde başarılı 

olunursa diğer girdilerin de ortak alımına yönelik girişimlerde bulunulması uygun 
olacaktır. Türk demir çelik üreticilerinin yurt dışından yaptıkları hurda almalarında 

ortak hareket etmelerinin, sektörün yurt dışından ucuza hurda tedarik güvenliğinin 
sağlamasına katkısı olacağı düşünülmektedir. 

Türk demir çelik sanayii için ortak hurda tedariki politikası kapsamında, (i) 

Bölgesel hurda şirketlerinin kurulması (ii) Stratejik hurda stoklarının oluşturulması 
ve (iii) Yurt dışında hurda üreticilerinin satın alınması olmak üzere üç aşamalı bir 
uygulama planı önerilmektedir. 

Ortak hurda alımı kapsamında, halen Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
bünyesinde bulunan Hurda Işletmesi’nin sivil hurdacılığa yönelik faaliyetlerini 
kapsayacak bir biçimde ortak projeler geliştirilebilir. Ayrıca, Türkiye’de faaliyet 

gösteren özel sektöre ait hurda işleme tesisleriyle olası işbirliği ve ortaklıklar da 
değerlendirilebilir. 

Türk Demir Çelik Sanayiinin Bütünleşmesi 

Türk demir çelik sanayii uzun bir süredir çok firmalı ve parçalı bir sektörel 

yapı içerisinde faaliyetine devam etmektedir. Türk demir çelik sektöründeki ark 

ocaklı tesislerin kapasite kullanımının düşük olması, sektöre yatırım yapan sermaye 
sahiplerinin yatırımlarının geri dönüşünü tam olarak alamamaları gibi bir sonuç 
doğurmaktadır. 1997-2007 dönemi için, kullanılmayan kapasiteden dolayı sektördeki 

155 



ark ocaklı tesislerin 2007 yılı gelecek değeri ile yaklaşık 752 milyon dolarlık bir atıl 
kapasite maliyetine katlandıkları hesaplanmıştır. Sektördeki bütünleşmelerin kapasite 

kullanımını etkinleştirerek sektörün sermaye devir hızının artmasına katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

Dünya demir çelik sanayiinde son dönemde ortaya çıkan bütünleşme 

eğiliminin uzun vadede Türk demir çelik sektörünü de etkilemesi kaçınılmaz 

görülmektedir. Türk demir çelik üreticilerinin kısa-orta vadede stratejik ortaklıklar ve 
ortak girişimler kurarak yurt dışından gelen rekabet baskısına karşı beraber hareket 

edebilme yeteneklerini artırmaları; uzun vadede ise birleşme ve satın almalar yoluyla 

yurt dışında bütünleşen rakipleri karşısında rekabet edebilecek daha büyük üretim 
ölçeklerine ulaşmaları, ülkemiz sanayiine önemli katma değer sağlayan bu sektörün 

sürdürülebilir büyümesi için önem arz etmektedir. 

Stratejik ortaklıklar yeni bir ürün veya süreç geliştirilmesine yönelik olarak 
Ar-Ge faaliyetlerinin firmalarca beraber yürütülmesi, ortak pazar araştırmaları ile 

ortak pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi, ortak hammadde tedariği ve hammadde 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve teknik bilgi paylaşımı gibi konulan içerebilir. Türk 
demir çelik firmalan, mevcut sektör yapısı içinde, belirli bir ürün veya pazara 

odaklanmış stratejik ortaklıklar kurabilirler. Bu stratejik ortaklıkların başarılı olması 

durumunda, sektörde faaliyet gösteren firmalar Türkiye’nin bulunduğu bölgedeki 
diğer ülkelerde ortak girişimler kurma veya yabancı şirketleri beraber satın alma 

yolunda stratejiler geliştirebilirler. En nihayetinde, Türk demir çelik sanayiinin kendi 
içerisindeki birleşme ve satın almalara sektördeki firmaların hissedarları tarafından 
karar verilecektir. 

Sektördeki bütünleşme ihtiyacına yönelik olarak, Demir Çelik Üreticileri 

Demeği ve sektörün ilişkili olduğu kamu kurum ve kuruluşlarınca yönlendirme 
yapılması uygun olacaktır. Sektördeki bütünleşmeyi teşvik etmek üzere üzere, 
elektrik enerjisi tarifelerinde, AB ülkelerinde olduğu gibi, kullanım miktarına bağlı 
bir fiyatlandırmaya gidilebilir. 
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EK-2 

EAO VE ENTEGRE TESİSLERİN BİRİM ÜRETİM MALİYETLERİ 

Elektrik ark ocağı sıvı çelik birim üretim maliyeti ($/ton> 
Maliyet kalemi Kullanım faktörü Birim Birim maliyet Sabit Değişken Toplam 
Hurda 1,09 308 335,72 335,72 

Hurda taşıma 1,09 8,75 9,54 9,54 
Oksijen 50 m 0,09 4,5 4,5 
Ferroalaşımlar 0,011 1662 18,28 18,28 
Akışkanlar 0,06 35 2,1 2,1 

Elektrotlar 0,003 6500 19,5 19,5 

Refrakter malzemesi 0,005 700 3,5 3,5 

Termal eneği 0,43 G 11,4 4,9 4,9 
Elektrik 0,4 MWh 70 4,2 23,8 28 

işçilik 0,4 M^n h 30 3 9 12 

Amortisman 5 5 

Sermaye maliyeti 4 4 

Toplam 16,2 430,84 447,04 
Kaynak: http://www. steelonthenet. com/steel_cost_eaf. html 
Not: Bu maliyet rakamları, Batı Avrupa'da yerleşik 1 milyon ton/yıl kapasiteli ve %100 hurda kullanan uzun ürün üretimine yönelik bir EAO 
tesisin Ocak 2008'deki tahmini birim maliyetleridir. 

Entegre demir çelik tesisi sıvı çelik birim üretim maliyeti ($/ton) 
Maliyet kalemi Kullanım faktörü Birim Birim maliyet Sabit Değişken Toplam 
Demir cevheri 1.765 t 54 95,31 95,31 

Cevher taşımacılığı 1.765 t 24 42,36 42,36 

Taşkömürü 0,697 t 93 64,82 64,82 
Taşkömürü taşımacılığı 0,697 t 34 23,7 23,7 

Hurda 0,136 t 308 41,89 41,89 

Hurda taşıma 0,136 t 8,75 1,19 1,19 

Oksijen 210 m3 0,09 18,9 18,9 
Ferroalaşımlar 0,011 t 1662 18,28 18,28 

Akışkanlar 0,56 t 35 19,6 19,6 
Refrakter malzemesi 0,011 t 700 7,77 7,77 
Diğer maliyetler 5 15 20 

Artık malzemeler -31 -31 

Termal eneği, net -2,4 GJ 11,4 -27,36 -27,36 
Elektrik 0,129 MWh 70 1,35 7,68 9,03 
İşçilik 0,5 Man hr 30 3,75 11,25 15 

Amortisman 18 18 

Sermaye maliyeti 16 16 

Toplam 44,1 309,38 353,49 
Kaynak: http://www.steelonthenet.com/steel_cost_bof.html 

Not: Bu maliyet rakamları, Batı Avrupa'da deniz kenarında yerleşik 3 milyon ton/yıl kapasiteli, kendi kok ve sinter tesisleri olan, ithal taşkömürü 
ve cevher kullanan bir entegre tesisin Ocak 2008'deki tahmini birim maliyetleridir. 
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EK-3 

TÜRKİYE ÇELİK HARİTASI 

İrERDEMI^ 

jc İÇDAŞ ▼ DİLE^/^Ereğiİ 
Tıtanbul ▼ KR0MAN v 

■^A^^^^DLAKOĞtU • Karabük 
Kocaeli ▼ KARDEMIR 

e • Bursa 
>AŞ & ASİL ÇELİK 

0 ÇEMTAŞ 

Tekird, 
Samsun 

Q YEŞİLYURT 
• Sivas 

0 SİVAS D.Ç. 
• Kırıkkale 

<4)»- M KEK 

İskenderun 

KAPTAN O.ı 

it habaş 
▼ EGE ÇELİK 
□ ÇEBİTAŞ 

EREĞE METAL 

İZMİR D.Ç 
:er ÇELİ 

★ İSDEMİR 
y EKİNCİLER D.Ç. 
y YAZICI D.Ç. 
□ NURSAN D.Ç. 

KopöSİfe ton/yıl 
o 50.000 - 100.000 

# î 00.000 500.000 

□ 500.000 ■ 1.000.000 

▼ 1,000.000 - 2-000.000 

★ 2.000 000 - üıen 
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