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A. Yönetici Özeti 
 

Mısırlı Çelik İthalatçıları Alım Heyeti: 
 

9 Nisan günü yerel saatle 08:55’te Kahire’den hareket eden “Mısırlı Çelik İthalatçıları” 
alım heyeti, yerel saatle 14.00’da İstanbul’a varmıştır.Heyet, 10 Nisan günü saat 09.00’da 
Çorlu’da yer alan Kaptan Demir Çelik Sanayi A.Ş ‘ye fabrika ziyeretinde bulunmuş ve aynı gün 
saat 14:00’de Türk Çelik ihracatçısı firmalarla ikili iş görüşmelerinde bulunmuştur. 11 Nisan 
günü yine fabrika ziyaretlerinde bulunmak üzere İskenderun’a giden heyet İskenderun Demir 
Çelik , Ekinciler Demir Çelik ,Nurmet Çelik ve Yolbulan Metal firmalarına ait fabrikaları ziyaret 
etmiştir.  

 
11 Nisan günü İskenderun’dan İstanbul’a Adana aktarmalı olarak gelmesi beklenen 

heyet, otoyolda yaşanan kaza nedeniyle yolda beklemek zorunda kalmış bu sebeple 
Adana’dan İstanbul uçuşunu kaçırmıştır. Bu sebeple 11 Nisan günü heyet geceyi Adana 
Seyhan Oteli’nde geçirmek zorunda kalmıştır. Geceyi Adana ‘da geçiren heyet 12 Nisan günü 
istanbul’a dönmüş ve aynı gün 18:30 uçağıyla Kahire’ye dönmüştür. Heyet İstanbul’da 2 
gece, Adana‘da ise bir gece konaklamıştır. 

 
Mısırlı Basın Mensupları Türkiye Ziyareti: 
 

23 Nisan günü Kahire’den yerel saatle 14:00’da hareket eden “Mısırlı Basın 
Mensupları” yerel saatle 17:30’da İstanbul’a varmış ve konaklayacağı otele yerleşmiştir. 24 
Nisan günü 09:00-12:00 saatleri arasında Dış Ticaret Kompleks’inde Çelik İhracatçıları Birliği 
Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Mısırlı basın mensupları ile toplantı 
yapılmıştır. Toplantıda ÇİB Başkanı Sn.Namık Ekinci ve ÇİB Yönetim kurulu üyeleri, Türk çelik 
sektörünün güçlü yönlerini, potansiyellerini, gelişimi ve yatırımları hakkında bilgiler aktarmış 
ve mesajlar vermişlerdir. Toplantı esnasında, geçen yıl Türk çelik sektörüne yönelik Mısır 
tarafından açılan anti damping davasının asılsız olduğu ve Türkiye’deki çelik fiyatlarının 
dünya ile pararlellik gösterdiğini vurgulanmıştır. Mısır çelik sektöründe, Türk çeliği hakkında 
oluşmuş antidumping yaptığı yönündeki önyargının silinmesi hedeflenmiştir.  

 
Toplantının ardından basın mensuplarının, Türk çelik üreticilerinin gelişmiş üretim 

tesislerini görmeleri nedeni ile, 12.30’da İçdaş firmasına ait helikopter ile fabrika ziyareti için 
yola çıkmıştır. Fabrika ziyareti 16:30 bitmiş ve heyet konaklayacağı otele bırakılmıştır. 25 
Nisan günü yine fabrika ziyaretlerinde bulunmak üzere İskenderun’a giden heyet İskenderun 
Demir Çelik ve Ekinciler Demir Çelik firmalarına ait fabrikaları ziyaret etmiştir. Aynı gün 
20:30’da Adana’dan yola çıkan heyet 22:30’da İstanbul’a varmış ve  konaklayacağı otele 
bırakılmıştır. 26 Nisan günü kısa bir şehir turunun ardından heyet 18:15 uçağıyla İstanbul’dan 
Kahire’ye dönmüştür. Basın mensuplarından oluşan heyet İstanbul’da 3 gece konaklamıştır.  

 
 
Mısırlı Müteahhitler Alım Heyeti: 
 

 04 Haziran günü Kahire’den yerel saatle 14:00’da hareket eden “Mısırlı Müteahhitlik 
firmalarından oluşan heyet”, yerel saatle 17:30’da İstanbul’a varmış ve konaklayacağı otele 
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yerleşmiştir.05 Haziran günü Dış Ticaret Kompleksi’nde 09:30 -17:30 saatleri arasında Türk 
Çelik İhracatçısı firmalarla ikili iş görüşmelerinde bulunan heyet 06 Haziran günü fabrika 
ziyaretlerinde bulunmak üzere İskenderun’a gitmiş ve Ekinciler Demir Çelik ile Yolbulan 
Metal firmalarına ait fabrikaları ziyaret etmiştir. Aynı gün 20:30’da Adana’dan yola çıkan 
heyet 22:30’da İstanbul’a varmış ve  konaklayacağı otele bırakılmıştır. 07 Haziran günü tüm 
gün boyunca Diler A.Ş ve Erciyas Çelik Boru A.Ş ye ait fabrikalara ziyarette bulunmuştur. 
Heyet 8 Haziran günü İstanbul’dan 14:00 uçuşu ile Kahire’ye dönmüştür. Heyet toplamda 4 
gece İstanbul’da konaklamıştır. 

 
  Mısırlı Çelik ithalatçıları, Basın Mensupları ve Müteahhitlik firmaları toplamda 6 adet 

öncü çelik üreticisine ait fabrikalara ziyaretlerde bulunmuş ,yapılan ikili görüşmelerde 15 
adet  Türk çelik ihracatçısı firma ile buluşmuştur. 

 
Mısır’a yönelik ihracatımızın arttırmak ve geçen yıl Türk çelik sektörüne yönelik açılan 

antidumping davası ile oluşan ön yargının izlerini silmek maksadı ile gerçekleştirilen Ticaret 
alım heyeti ve basın mensupları heyetinleri üç ayrı grup halinde, bir birini takip eden 
tarihlerde ülkemizde ağırlanmıştır. Bu yolla ağırlanan heyetlerin alım talebi doğrultusunda, 
Türk çelik ihracatçıları ile buluşmaları sağlanmıştır.  

 

B. Heyetin Dağılımı 
 
Mısırlı çelik ithalatçıları, basın mensupları ve müteahhitlik firmalarından oluşan 

Heyet’e 18 farklı kurumdan 20  kişi  katılmıştır.  

 

C. Mısır Çelik İthalatçıları Alım Heyeti  
 
C.1 Yapılan İkili İş Görüşmeleri 

 
10 Nisan günü Dış Ticaret Kompleksi’nde 8 Mısırlı Çelik İthalatçısı firma,1 Mısırlı 

Banka Görevlisi ile 11 Türk Çelik İhracatçısı firma buluşmuş toplamda 23 kişi ikili iş 
görüşmesi faaliyetinde bulunmuştur. İkili iş görüşmelerinde ağırlıklı olarak inşaat demiri, 
kütük ve slab, filmaşin talepleri üzerine görüşmeler yapılmıştır.Yapılan görüşmeler 
sonrasında iki ülke ithalatçıları ve ihracatçıları arasında sıcak ilişkiler kurulduğu geleceğe 
yönelik ticari ilişkilerin gelişeceği gözlemlenmiştir. 
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C.2  Görüşmelere Katılan Kurumlar 

 
Türk Kurumlar Ve Katılımcılar 

 

 
FİRMA İSMİ 

KATILIMCI 
İSMİ 

KATILIMCI GÖREVİ 
KATILIMCI 
TELEFON 

KATILIMCI E-MAİL 

1  AĞIR HADDECİLİK A.Ş 
ÇETİN SAMİ 

GÜRSES 
İHRACAT SATIŞ 
SORUMLUSU 

0 216 
3171391 

cgurses@agirinternat
ional.com 

2 KİBAR DIŞ TİCARET A.Ş. 
TOLGA 

ERDOĞDU 
İHRACAT UZMANI 

0 212 
2564970 

tolga.erdogdu@kibar
holding.com 
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3 
PROMEKS DIŞ TİCARET 

A.Ş. 
MEHMET 

ÖZKARAKAŞ 
ŞİRKET ORTAĞI 

0 212 
2847200 

promeks@promeks.c
om 

4 
KAPTAN METAL DIŞ 

TİCARET VE NAK. A.Ş  
YUSUF 

SÖNMEZ 
İHRACAT BÖLGE 

SORUMLUSU 
 0 216 

5474900 
ysonmez@kaptande

mir.com.tr 

5 
ÇOLAKOĞLU 

METALURJİ A.Ş. 
METE ŞAHİN 
PINAR ALP 

İHRACAT MÜDÜRÜ 
İHRACAT MÜDÜR 

YRD.  

0 212 
3772600 

msahin@colakoglu.c
om.tr 

6 
İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ 

TERSANE VE ULASIM 
SANAYİ A.Ş. 

HAKAN 
YÜZER 

İHRACAT MÜDÜRÜ 
0 212 

6040329 
hakan.yuzer@icdas.c

om.tr 

7 
EKİNCİLER DEMİR VE 

ÇELİK SAN.A.Ş. 
AYBEY 
BORAN 

İHRACAT SATIŞ 
TEMSİLCİSİ 

0 212 
2907676 

 
aybeyboran@ekincile

r.com 

8 
ZENNA ÇELİK DIŞ 
TİCARET LTD.ŞTİ 

EMİNE AKSU ŞİRKET ORTAĞI 
0 212 

3247246 

 
eaksu@zennasteel.co

m 

9 
CORBUS METAL IC VE 

DIS TIC. LTD.STI. 

 SALİM METİN 
ARDA 

GÜRCÜOĞLU 
ŞİRKET ORTAĞI 

0 212 
2458889 

salim@corbus.com.tr 
arda@corbus.com.tr 

  10 
YOLBULAN METAL 
SANAYİ VE TİC.A.Ş. 

ADİL OKAN 
İTHALAT VE 

KOORDİNASYON 
MÜDÜRÜ 

0 216 
5770395 

aokan@yolbulan.co
m.tr 

11 
İZMİR DEMİR ÇELİK 

SANAYİ A.Ş. 
EMRAH 

UĞURSAL 
DIŞ TİCARET MÜDÜR 

YARDIMCISI 
0 212 

3472900 
e.ugursal@izdemir.c

om.tr 
            

 
  C.3   Ziyaret Edilen Fabrikalar 
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 KAPTAN DEMİR ÇELİK END. VE TİC. AŞ  (Ziyaret Tarihi :10 Nisan 2012) 
 
      Kaptan Demir Çelik; 1964'de Karabük'te kurulan ilk haddehane ile demir-çelik üretimine 
başlamıştır. Bugün Trakya bölgesinde bulunan çelikhane, haddehane, oksijen fabrikası ile 
uluslararası standartlarda üretim yapmaktadır. 1.400.000 ton/yıl kütük kapasiteli çelikhanesi 
toplam 1.000.000 ton/yıl inşaat demir kapasiteli 3 haddehanesi ile dünya pazarları için 
uluslararası sertifikalı demir çelik üretmektedir. Marmara Ereğlisi'nde 2002 yılında kurulan 
bölgenin tek çelikhanesi KDÇ; yılda 1.4 milyon ton kütük demir üretmektedir. KDÇ 
Çelikhanesi Martaş liman tesislerine 7 km, anayola 5 km mesafededir.  
 
Adres: Kaptan Demir Çelik M. Ereğlisi İzabe Tesisleri Ekşi Elma mevki, Seymen Yolu 4.km 
Marmara Ereglisi, Tekirdağ - TÜRKİYE 
Tel :0282 611 00 00  Fax:0282 633 78 27 
 
 

 EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SAN. A.Ş. ( Ziyaret Tarihi :11 Nisan 2012) 
 

   Ekinciler Demir ve Çelik San. A.Ş., 1983 yılında İskenderun da 240.000 m2 alan üzerine 
kurulmuştur.Başlıca üretimi yapılan ürünler inşaat demiri ve kütük olup yıllık 1 milyon tona 
yaklaşan üretim kapasitesi ile 60’a yakın ülkeye ihracat yapılmaktadır. 
 
Adres: Organize San. Bölgesi  Azganlık Köyü Altı  Sarıseki  İskenderun / Hatay / TÜRKİYE 
Tel: 0 326 656 22 00  Fax: 0 326  656 22 22 
 
 

 İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş (Ziyaret tarihi: 11 Nisan 2012) 
                   
   Ülkemizin kuruluş tarihi itibari ile üçüncü, uzun ürün üretim kapasitesine göre en büyük 
entegre demir ve çelik fabrikası olan İSDEMİR, 2008 yılında devreye aldığı 3,5 milyon ton/yıl 
sıcak haddeleme kapasitesi ile Türkiye'nin uzun ve yassı ürün üreten tek entegre tesisidir. 
İSDEMİR, 3 Ekim 1970 tarihinde Türkiye'nin güneyinde Akdeniz kıyısında, İskenderun'a 17 km 
mesafede, Payas (Yakacık) yöresinde kurulmuştur. Kurulduğu tarihte sosyal tesisleri ile 
birlikte toplam 16,75 milyon m2 alan (fabrika alanı 6,8 milyon m2) üzerine yerleşmiştir.  
 
   1975 yılında 1,1 milyon ton/yıl çelik blum üretim kapasitesi ile işletmeye alınan İSDEMİR, 
yapılan I. tevsiatla 1985 yılından itibaren 2,2 milyon ton/yıl üretim kapasitesine çıkarılmıştır. 
Uluslararası kalite standartlarında Pik, Blum, Kütük, İnşaat Çelikleri gibi uzun mamul 
üretilmesi amacıyla kurulan İSDEMİR tesislerinde kok - sinter - yüksek fırın - çelikhane - 
sürekli döküm ve sıcak haddeleme prosesleriyle üretim yapılmaktadır. Ürünler iç piyasa 
yanında başta Güney Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere tüm dünya ülkelerine ihraç 
edilmektedir. Yapılan Modernizasyon ve Dönüşüm Yatırımları (MDY) ile uzun ürünlerin yanı 
sıra Ağustos 2008 tarihinden itibaren yassı ürün üretimine de başlanmıştır. İsdemir'in esas 
ürün gamında pik, kütük, kangal, slab, sıcak haddelenmiş rulo ve levha bulunmaktadır. Bu 
ürünlerin yanı sıra kok kömürü, oksijen, azot, argon, amonyum sülfat, granüle cüruf, katran 
ve benzol gibi yan ürünler de elde edilmektedir. 
 
Adres: Karayılan Beldesi 31319 İSKENDERUN / TÜRKİYE 
Tel: +90 (326) 758 4040 (Santral-PBX)  
Faks : +90 (326) 755 1184  
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 NURMET ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş (Ziyaret Tarihi :11 Nisan 2012) 

 
   Nurmet 1997 yılında yıllık kapasitesi yaklaşık 150,000 Mton olarak 18,352 m2 alan 
üzerinde kurulu bir çok ürün grubunu tek bünye altında imal eden ilk tesis olarak 
İskenderun’da faaliyete başlamıştır. Geçen süre zarfında değişen şartlar ve kalite 
standartını yükseltme hedefi ile,  son teknoloji ve yoğun bir modernizasyon sürecinden 
sonra Nurmet bugün itibari ile yıllık kapasitesi 500,000 Mton’a ulaşarak sahip olduğu 
kalite sertifikaları ile başta nervürlü inşaat demiri olmak üzere kare, köşebent, lama demir 
üretimini gerçekleştirmektedir. Nurmet Çelik San. Ve Tic. A.Ş ,İskenderun merkezine 20 
km, yükleme limanlarına 2 km‘lik mesafede Payas Organize Sanayi Bölgesi içinde 
bulunmaktadır. 

 
    Adres: Organize Sanayi Bölgesi Haddeciler Cad. No.71 31900 Payas, Hatay, Türkiye 
    Tel:    +90 326 755 67 22 
    Faks :+90 326 755 31 00 

 
D.Mısır Basın Mensupları Alım Heyeti  

 
 

            D.1 Türk Tarafının Verdiği Mesajlar  
 
      Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Sn. Namık Ekinci mesajlarında, Mısır ve Türkiye’nin ortak 
bir tarihi paylaşan, aynı medeniyete ve kültürel değerler ile kuvvetli ekonomik ve politik 
ilişkilere sahip iki ülke olduğunu vurgulamıştır. 
        
       Ortak değerlerimizin siyasi ve ticari gelişim sürecinde yaşanan bölge meselelerine aynı 
perspektiften bakmamızı sağladığını, iki ülke arasında çeşitli alanlarda imzalanmış toplam 52 
anlaşma mevcut olduğu bunun da bu yakın ilişkinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu 
belirtilmiştir. 
 
      Mısır ve Türkiye arasında 3 adet serbest Ticaret anlaşması ve ikili turizm ve ulaştırma 
anlaşmasından bulunmaktadır.Mısır’dan pirinç, karbonlar, pamuk, çimento-klinker, 
dokumaya elverişli lifler, petrol ve ürünleri, cam kumu, fosfat, kimyasallar, dokumacılık 
ürünleri, elektriksiz makineler gibi ürünleri ithal ederken, Mısır’a otomotiv ve yan sanayi 
ürünleri, demir-çelik mamulleri, dokumaya elverişli sentetik lifler, meyve, sebze, plastik 
mamulleri, diğer kimyasallar, metal eşya, çeşitli makineler gibi ürünlerin ihraç edildiğinin altı 
çizilmekle birlikte ,Mısır’ın Türkiye’nin 2009 yılında 1. büyük 2011 yılında ise 5. büyük işbirliği 
yaptığı ülke konumunda olduğu vurgulanmıştır. 
        
     Türk çelik sektörü olarak dünyanın en kaliteli ürünlerini ürettiğimiz ve dünyanın her yerine 
gelişmiş lojistik altyapımız ile ulaştırdığımız belirtilmiştir. Ülkemizin jeopolitik açıdan dünya 
pazarlarına ulaşımda çok avantajlı bir bölgede yer aldığı bu sayede Türk çeliğini 180’in 
üzerinde ülkeye ihraç ettiği ve bu başarının Türk çelik sanayini, 2011 yılı itibarıyla dünya çelik 
üretiminde 10. ihracatında ise 7. Sıraya, inşaat çeliği ihracatında ise dünya lideri konumuna 
taşıdığı önemle vurgulanmıştır.  
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       Bunlarin yanı sıra, Türk çelik sektörü tedarikçilerinin dünyanın en kaliteli ürünlerini 
üretiği ve en rekabetçi fiyatlarla dünyanın her yerine gelişmiş lojistik altyapısı sayesinde 
ulaştırabildiği vurgulanmıştır. Türkiye’nin en çok tercih edilen, talebe özel (ısmarlama) çelik 
üretimi yapan tedarikçiler arasında yer aldığı, Türkiye’nin yapısal çelik tedarikinde tercih 
edilen ve de tavsiye edilen ülkeler arasında olduğu, karmaşık tasarımlı yapı projelerinin 
artmasıyla, yapıda kullanılan yapısal çeliğin sağlamlığı, kalitesi ve yapısal çelik bileşenlerinin 
güvenilir olmasının tasarım kadar önemli hale geldiği ve Türk çeliğinin bu talebi karşılamaya 
çok uygun olduğu mesajı verilmiştir.  
 
      Avrupa Birliği ile çelik ürünlerinin ihracatında gümrük birliğimizin bulunmasının, çelik 
ithalatçıları için Türk çeliğini daha da cazip hale getirdiği,genç eğitimli iş gücüne sahip 
olduğumuz bunun da ürünlerin yüksek kalitede üretilmesini garantilediği, Türkiye’nin  lojistik 
açıdan Akdeniz ülkelerine en kolay ulaştırmaya sağlayacak bir konuma sahip olduğu ve 
ülkemizin uluslararası limanlara, çok şeritli otoyollara ve doğrudan ulaşımı sağlayacak demir 
yollarına sahip durumda olduğu mesajlarımızda belirtilmiştir.   
 
        Son olarak, aralarında Mısır’ın da dâhil olduğu ülkelerde yaşanan Arap baharının 
beklenildiği gibi ülke zenginliklerinin ülke vatandaşına yansıtılması ile halkın refahının 
artırması dilenmiş bu bağlamda Türk çelik sektörü olarak ülke kalkınma sürecinde duyulacak 
malzeme ihtiyaçlarının yanında, ülkemizde oluşan tecrübe birikimini de Mısır’ın sanayicileri 
ile paylaşmaya hazır olduğumuz bildirilmiş ve Mısır’da mevcut olan Türk ve Türk-Mısır ortaklı 
sermaye yatırımlarının artarak çoğalması ile iki ülke iş adamlarına ortak güç birliği sağlanması 
temmeni edilmiştir. 
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D.2  Mısır Basınında Türk Çelik Sektörünün Yansıması  
 
 
Date: 30.4.2012 
Publication: Al Gomhouria 
Circulation: 300,000 
By: Moamen Maged 
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“Mısır bu reçeteyi uygulamaya ve  kabul etmeye hazır mı?” 
 

“Türk yöntemi ile Ekonomik reform ... özelleştirme ile başlar” 
 

“Türk yatırımcılar başbakanı ve durumun istikrarını …. bekliyor” 
 

“Osmanlı Devletinde: Din camilerde ... siyaset parlamentoda ... ekonomi  ise 
özel sektörde” 
 
“Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Sn.Namık Ekinci, ekonomik patlamayı 4 faktörle özetledi. İlk 
olarak küresel pazarlarda rekabet edebilmek için üretimin, ihracat için yapılması gerekliliği ve 
bunun da üretim geliştirme ve maliyet azaltma anlamına gediğini belirti. Ekinci, Daha önce 2 
milyar doları aşmayan ihraç daha çok tarım ürünlerini kapsıyordu ancak şimdi ihracat değeri, 
30 milyar dolar seviyelerinde ve de daha çok sanayi ürünleri kapsamında gerçekleşmektedir 
dedi.” 
 
“Ekonomi Bakanı Sn. Zafer Çağlayan Mısır medya heyetine, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi 
açıdan Mısır’ı, bölgedeki iki ana ortak olarak gördüğünü söyledi. Çağlayan, bugün Türkiye’nin, 
Mısır’ın 2 milyar doları aşan en büyük yabancı yatırımcısı olduğunu ve iki ülke arasındaki 
işbirliğinin giderek çoğaldığını belirtti. “ 
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“Türk yetkililer, Mısır’a ihraç ettikleri bazı çelik ürünlerinde dumping yaptıkları iddiasının da 
yanlış bir suçlama olduğunu söylediler. Mısır pazarında yabancı rekabetin önlenmesi için 
yapıldığını ifade eden yetkililer Türk çeliğinin herhangi bir ihracat desteğinin de olmadığını 
belirtiler.Ayrıca Mısır’da üretici ve ihracatçı arasında fiyat politikalarının sabitlenmesi 
konusunda kesin bir yasanın olduğunu ve bunun da dumping şüphesini kesinlikle 
engellemekte olduğunu ifade ettiler.”…. 
 
 

 
 
Date: 5.5.2012 
Publication: Akhbar Al Youm 
Circulation: 900,000 
By: Heba Omar 
 

 

 
 

“Marmara Denizin üstündeki demir şehirlerde bir tur  
Türkiye Çelik İhracatçıları Birliği: Mısır bizim için en önemli ortak. Talep, 

devrimden sonra %30 arttı.  “ 
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"Mısır Türkiye'ye ne kadar ihtiyaç duyuyorsa, Türkiye de Mısır'a o denli ihtiyaç duymaktadır. 
Bu durumda, bölgede rekabetçi bir liderlik konumundan bahsetmek güçleşiyor. Her iki ülke 
farklı güç unsurlarına sahip ve aralarında, birbirilerini gölgede bırakmalarını engelleyen bir 
güç dengesi oluşmasını sağlayan, birden fazla düzeye yayılmış bir uyum var." İstanbul 
Üniversitesi profesörü Dr. Burhan Köroğlu, Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen 
sene Kahire'ye yaptığı ziyareti takiben böyle bir özet kaleme aldı. Bu, ayrıca Türkiye Çelik 
İhracatçıları Birliği ÇİB tarafından, Türkiye'deki durumu yakından izlemeleri için Türkiye'deki 
en büyük demir çelik fabrikalarına davet edilen Mısır basınına mensup muhabirlerin hızlı 
ziyaretlerinin odak noktasını da teşkil ediyordu. Bu ziyaret öncesinde, Mısır'ın önde gelen 
Türk çeliği ithalatçılarından birisi de ülkeyi ziyaret etmişti.” 
 
“Türkiye Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Namık Ekinci de bu görüşü doğruladı. Kendisi, 
imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması sonucunda her iki ülkenin elde ettiği ticari başarının 
2011 yılında 14.4 milyar Dolar düzeyine ulaştığını söyledi.” 
 
“Ekinci, 2011 yılında Türk çeliği tüketimi 27 milyon tonu bulurken, ihracatın 20 milyon ton 
olduğunu belirtti. Sektör yalnızca ithal çelik için 23 milyarlık alternatif sunmakla kalmıyor, 
ayrıca Türkiye'nin ödeme bilançosuna da 40 milyar doların üzerinde katkıda bulunuyor.” 
 
“Farklı şehirlerden ürünlerini Mısır'a ihraç eden 30 şirket arasından 3 fabrikayı ziyaret etme 
fırsatı bulduk. Bunlar arasında en büyüğü, Antakya'daki İsdemir'di” 
 
“Şehrin yakınlarında bulunan Ekinciler ise, çelik üretiminde uzmanlaşmakla birlikte, depreme 
dayanıklı bir tür çelik üretiyor ve çevre dostu teknolojiler kullanıyor.” 
 
“Üçüncü çelik fabrikası, Antalya ve Marmara denizi arasında yer alan Biga bölgesindeki 
İÇDAŞ'dı. Buraya ulaşımımız bir helikopterle sağlandı. Fabrika alanı, dağ ve yükseltilerle çevrili 
bir topluluk halinde oluşturulmuş.” 
 
“Türkiye'nin dış politikası, Türk modelinin Arap dünyasındaki çekiciliğinden faydalanmaya 
çalışıyor. İslam ve sivil devlet arasında bir denge sağlayabilen bu model, ekonomik açmazdan 
kolayca kurtulabildi.”…. 
 
 
 

 
Date: 1.5.2012  
Publication: Al Ahram  
Circulation: 955.458 
By: Maisa El-Salakawy 
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“10 yıllık ekonomik Türkiye deneyiminin ardından”   

 
“Dünya çapında onuncu çelik üreticisi, yedinci çelik ihracatçısı ve Avrupa'nın 

ikinci hammadde üreticisi” 
 
 

“Son on yıl içerisinde kayda değer bir atılım yapan ve gelişmiş ülkeler arasına katılan 
Türkiye'nin deneyimini takdir etmekteyiz.” 
 
“Türkiye, şu an itibariyle Avrupa'nın en büyük ikinci demir cevheri üreticisi, dünyada onuncu 
büyük demir üreticisi, yedinci en büyük ihracatçı ülke ve inşaat takviye malzemesi olarak 
kullanılan çubukların ihracatında birinci sırada yer almaktadır.” 
 
“2002 yılında iktidara gelen Erdoğan, kalkınma ve büyümenin dış ülkelere açık olmaktan 
geçtiğini fark etti ve yüksek kalkınma düzeyine erişen işadamlarının yanı sıra hükümetin de 
desteğiyle, özelleştirme sürecini devam ettirdi ve elde edilen geliri kamu yararına yatırım 
olarak kullandı” 
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“Türkiye Çelik İhracatçıları Birliğinin belirli gazetecilere gönderdiği davet, demir çelik 
üretimindeki bu başarılı deneyimi yakından görmek için iyi bir fırsattı. Toplam sayısı 30 olan 
fabrikalar arasından üç büyük fabrikayı ziyaret ettik.  “ 
 
“Türkiye Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Namık Ekinci, Mısır ve Türkiye arasındaki ticari 
işbirliğinin arka planına değinirken, Türkiye ve Mısır arasında 2005 yılında imzalanarak 2007 
yılında yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşmasına dikkat çekti.” 
 
“Türkiye'den ithal edilen çeliğin hacmi, geçen seneye oranla 2012'nin ilk çeyreğinde %30'luk 
bir artış gösterdi. Bu, Mısır pazarının toparlanmaya başladığının ve Türk ürünlerinin fiyat ve 
kalitesine duyulan güvenin bir işaretidir.”…. 
 
 
 
 
 

 
Date: 2.5.2012 
Publication: Business Al Youm 
Circulation: 40,500 
By: Moamen Maged 
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“Türkiye çelik ihracatçıları temerrüde düşen Mısır fabrikalarını inceliyor.” 
 

“Türkiye Ekonomi Bakanı: "Mısır ana ortaklarımızdan birisi... Ve Ocak devrimi 
dengeyi değiştirdi.  “  

 
“Namık Ekinci: "Damping ücretleri yalan... Kanıt sunabilecek kimse varsa, 

kendisini bunu yapmaya davet ediyorum."   
 

“Türkiye, Mısır'ın çelik ithalatının dörtte biri üzerinde hakim konumda 
ancak... ” 

 
 
 
“Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı, İstanbul'a gelen Mısırlı medya mensuplarıyla yapılan 
toplantı sırasında, Türkiye'nin ekonomik ve politik olarak Mısır'ı bölgede bir ortak olarak 
gördüğünü açıkladı. Türkler, iki milyar Doları geçen yabancı yatırım akışıyla Mısır'daki en 
büyük yabancı yatırımcı grubunu teşkil ediyor. Ayrıca, Arap devrimleri sonrasında Arap 
dünyası ve Mısır'a yeni bir bakış söz konusu. ” 
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“Türkiye Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Namık Ekinci, demokratik kalkınma sürecinde 
Türkiye'nin Mısır'a, Mısır'ın ihtiyaçlarına öncelik vermek ve Mısır'a Türk uzmanlığı desteğini 
sunmak da dahil olmak üzere mümkün olan tüm imkanları sunmaya hazır olduğunu açık bir 
şekilde belirtti. ” 
 
“Ekinci, Mısır'a yapılan çelik ihracatının, belirli üretici şirketlerin %5'lik bir koruma ücreti 
getirilerek Türk çeliğine karşı bir boşaltma davası açma girişiminde bulunması dolayısıyla son 
20 yıldır adil olmayan uygulamalara tabi olduğunu düşünüyor.” 
 
“Türkiye, Almanya'dan sonra Mısır'a ihracat yapan en büyük ikinci ve dünyanın da en büyük 
onuncu çelik üreticisi.” 
 
“Namık Ekinci, Türkiye'nin Mısır'daki ithal çelik pazarının dörtte birine hakim olmasının bir 
tehdit olmadığı, aksine Türk çeliğinin, Mısır pazarını 25 Ocak devriminden önce Mısırlı 
şirketlerin tekelci uygulamalarla fiyatları yükseltme yaklaşımından koruyucu bir rol oynadığı 
görüşünde.”  …. 
 

 
D.3  Mısırlı Basın Mensupları Hakkında Bilgilendirme 
 
1-Maisa Elselkawy / AL AHRAM Newspaper: 
 

 Maise Elselkawy Al Ahram gazetesi baş editörlerinden biridir.Emlak bölümünde 15 
yıldır yöneticilik yapan Elselkawy 30 yıldır gazeticilik mesleğindedir.2009 ve 2010 
yıllarında en iyi emlakçılık haberleri konusunda ödülleri bulunmaktadır. 

 

 Al Ahram gazetesi Mısır’ın önde gelen günlük gazetelerinden biridir.1875 yılında 
kurulan gazete Arap dünyasının öncü gazetelerinden biri olmayı 
başarmıştır.Hükümetin sahip olduğu gazete hükümetin en önemli seslerinden birisidir. 
Tirajı 955,458 adettir. 

 
2- Heba Mohamed / AKHBAR EL YOUM Newspaper 
 

 Heba Mohamed Akhbar El Youm gazetesi baş editörlerinden biridir.Gazetecilik 
mesleğinde 32 yıldır devam etmektedir.Yaklaşık 23 yıldır emlakçılık konusunda tüm 
sektörü yönledirmektedir. 

 

 Akhbar El Youm gazetesi 1944 yılında kurulmuş olup Mısır’ın önde gelen haftalık 
gazetelerinden birisidir.Hükümetin sahip olduğu bir gazetedir.Genel haberlerin 
yanısıra ,sanat, gündelik haberler, otomotiv gibi konularda yayıncılığı vardır.Her 
cumartesi yayınlanan gazetenin tirajı yaklaşık 900.000’dir. 

 
 
3-Moamen Magdy  / AL GOMHOURIA ve  AL ALAM AL YOUM Newspapers 
 

 Moamen Magdy Al Gomhouria gazetesinde 30 yıldır ,Al Alam Al Youm gazetesinde ise 
20 yıldır editörlük yapmaktadır.En iyi gazetecilerden birisi olarak Amerika tarafından 
ödüllendirilmştir. 
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 Al Gomhouria gazetesi ,günlük bağımsız habercilik gazetesi olarak 1953 yılında 
kurulmuştur Dar El Tahrir tarafından yayınlanmaktadır.Mısır ,Arap ülkeleri ve dünya 
çapındaki haberlere yer vermektedir.Tirajı 300.000’dir. 

 

 Al Alam Al Youm gazetesi, 2000 yılından beri günlük iş ve ekonomi haberlerine yer 
veren gazetelerden birisidir. Tirajı 40.500 adettir. 

 
4-Nagy Abdel Aziz / AL MASRY AL YOUM Newpaper 
 

 Nagy Abdel Aziz ,Al Masry Al Youm gazetesinin ekonomi baş yazarıdır.Ekonomi ve Emlak 
konularında  15 yıldır uzmanlığını paylaşmaktadır.Türk teknolojilerinin Mısır fabrikalarında 
kullanması ile ilgili olan Aziz, Türk kurumlarının  Mısır’da yatırım yapmaya başlaması 
konusunda daha fazla bilgi almak istemektedir. 

 

 Al Masry Al Youm gazetesi , günlük bağımsız habercilikte ilk kurulan ve en tecrübeli 
gazetedir.Her Salı özel  IT sayfası olan gazetenin tirajı 250.000’dir. 

 

5- El Morsy Ezzat / AL MAL Newspaper 
 

 El Morsy Ezzat ,Al Mal gazetesinde 2003 yılından beri ekonomi editörlüğü 
yapmaktadır.Emlak departmanı yöneticisi olan Ezzar Çelik ve ilgili sektörlerle ilgili 
haberlere imza atmaktadır.2004 ve 2005 yıllarında Top Journalist from the 
Journalist’s Syndicate tarafından ödüllendirilmiştir. 

 Al Mal ,günlük ekonomi ve finans gazetesidir.Tirajı 35.000 civarındadır. 

 
 

D.4 Ziyaret Edilen Fabrikalar 
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  İÇDAŞ ÇELİK TERSANE VE ULAŞIM SAN. A.Ş. (Ziyaret Tarihi :23 Nisan 2012) 

 
        İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş., Çelikhaneleri, Haddehaneleri, 
Limanları, Lojistik Firması, Tersaneleri ve Enerji Tesisleri ile firmamız Çanakkale - Biga ve 
İstanbul Güneşli’de hizmet vermektedir. Üretiminin büyük bir kısmını dış ülkelere ihraç 
eden İÇDAŞ bu ileri teknoloji ve üstün kalite anlayışı ile Türkiye'nin modern dünyaya 
entegrasyonunda önemli bir rol üstlenmiştir. 
 
        Firmaya ait üretim tesisleri Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Değirmencik Köyü 
Mevkiinde, şehir merkezinden yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta Marmara Denizi'ne kıyısı 
olan bir entegre tesisi bulunmaktadır. Tersanesi, yükleme ve boşaltma için 2 iskele ve 
rıhtımdan oluşan limanı ve Kömür Tesisi mevcuttur. İÇDAŞ, su israfını engellemek için kuru 
ısı üniteli kapalı devre su soğutma sistemi kurmuştur. Su kimyasal olarak işlem 
görmektedir. İÇDAŞ, elektrik enerjisiyle üretim yapmasına rağmen üretimin diğer 
aşamalarında ortaya çıkan toz ve duman filtreleme sistemi kurmuştur. 
 
        Aynı zamanda İÇDAŞ, çevre ve insan sağlığının gereği olarak radyoaktif maddelerin 
üretimde kullanılmaması için ciddi önlemler almaktadır. Bu amaçla; konu ile ilgili tüm 
personel Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca periyodik olarak eğitime tabi tutulmaktadır. 
Üretimde kullanılan en önemli hammadde olan hurdalar yurtdışından ve yurtiçinden 
firmamıza girişi esnasında; 6 adet sabit kapı detektörü ve 6 adet portatif detektörle 
radyasyon tespit cihazlarının taramasından geçirilmektedir. 
 

 
     Adres: 
     BİGA FABRİKA 
     Değirmencik Köyü Köyaltı Mevkii 17200 Biga / ÇANAKKALE  
     Tel: 0 (286) 395 10 10 (Pbx) 
     Faks: 0 (286) 364 58 76 
 
 

   EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SAN.A.Ş. ( Ziyaret Tarihi :25 Nisan 2012) 
 

      Ekinciler Demir ve Çelik San. A.Ş., 1983 yılında İskenderun da 240.000 m2 alan üzerine         
kurulmuştur.Başlıca üretimi yapılan ürünler inşaat demiri ve kütük olup yıllık 1 milyon tona 
yaklaşan üretim kapasitesi ile 60’a yakın ülkeye ihracat yapılmaktadır. 
 
Adres: Organize San. Bölgesi  Azganlık Köyü Altı  Sarıseki  İskenderun / Hatay / TÜRKİYE 
Tel: 0 326 656 22 00  Fax: 0 326  656 22 22 
 
 

 İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş (Ziyaret tarihi: 25 Nisan 2012) 
  
      Ülkemizin kuruluş tarihi itibari ile üçüncü, uzun ürün üretim kapasitesine göre en büyük 
entegre demir ve çelik fabrikası olan İSDEMİR, 2008 yılında devreye aldığı 3,5 milyon ton/yıl 
sıcak haddeleme kapasitesi ile Türkiye'nin uzun ve yassı ürün üreten tek entegre tesisidir. 
İSDEMİR, 3 Ekim 1970 tarihinde Türkiye'nin güneyinde Akdeniz kıyısında, İskenderun'a 17 km 
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mesafede, Payas (Yakacık) yöresinde kurulmuştur. Kurulduğu tarihte sosyal tesisleri ile 
birlikte toplam 16,75 milyon m2 alan (fabrika alanı 6,8 milyon m2) üzerine yerleşmiştir.  
 
1975 yılında 1,1 milyon ton/yıl çelik blum üretim kapasitesi ile işletmeye alınan İSDEMİR, 
yapılan I. tevsiatla 1985 yılından itibaren 2,2 milyon ton/yıl üretim kapasitesine çıkarılmıştır. 
Uluslararası kalite standartlarında Pik, Blum, Kütük, İnşaat Çelikleri gibi uzun mamul 
üretilmesi amacıyla kurulan İSDEMİR tesislerinde kok - sinter - yüksek fırın - çelikhane - 
sürekli döküm ve sıcak haddeleme prosesleriyle üretim yapılmaktadır. Ürünler iç piyasa 
yanında başta Güney Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere tüm dünya ülkelerine ihraç 
edilmektedir. Yapılan Modernizasyon ve Dönüşüm Yatırımları (MDY) ile uzun ürünlerin yanı 
sıra Ağustos 2008 tarihinden itibaren yassı ürün üretimine de başlanmıştır. İsdemir'in esas 
ürün gamında pik, kütük, kangal, slab, sıcak haddelenmiş rulo ve levha bulunmaktadır. Bu 
ürünlerin yanı sıra kok kömürü, oksijen, azot, argon, amonyum sülfat, granüle cüruf, katran 
ve benzol gibi yan ürünler de elde edilmektedir. 
 
Adres: Karayılan Beldesi 31319 İSKENDERUN / TÜRKİYE 
Tel: +90 (326) 758 4040 (Santral-PBX)  
Faks : +90 (326) 755 1184  
 

 

E.Mısırlı Müteahhitler Alım Heyeti 
 
 

E.1 Yapılan İkili İş Görüşmeleri 
 

   05 Haziran günü Dış Ticaret Kompleksi’nde 4 adet Mısırlı müteaahit firma ile 12 
adet Türk Çelik İhracatçısı firma buluşmuş toplamda 18 kişi ikili iş görüşmesi 
faaliyetinde bulunmuştur.  
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E.2  Görüşmelere Katılan Kurumlar 
 

Türk Kurumlar Ve Katılımcılar 
 

 
FİRMA İSMİ 

KATILIMCI 
İSMİ 

KATILIMCI GÖREVİ 
KATILIMCI 
TELEFON 

KATILIMCI E-MAİL 

1 
CORBUS METAL IC 
VE DIS TIC. LTD.STI. 

ARDA 
GÜRCÜOĞLU 

İHRACAT 
SORUMLUSU 

0 212 
2458889 

 arda@corbus.com.tr 

2 EKİNCİLER DEMİR VE AYBEY BORAN İHRACAT SATIŞ 0 212  
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ÇELİK SAN.A.Ş. TEMSİLCİSİ 2907676 aybeyboran@ekinciler.
com 

3 
ÇOLAKOĞLU 

METALURJİ A.Ş. 
EMRE ŞEN 
PINAR ALP 

İHRACAT 
SORUMLUSU 

0 212 
3772600 

esen@colakoglu.com.tr 
palp@colakoglu.com.tr 

4 
KİBAR DIŞ TİCARET 

A.Ş. 
TOLGA 

ERDOĞDU 
İHRACAT UZMANI 

0 212 
2564970 

tolga.erdogdu@kibarho
lding.com 

5 
 AĞIR HADDECİLİK 

A.Ş 
ÇETİN SAMİ 

GÜRSES 
İHRACAT SATIŞ 
SORUMLUSU 

0 216 
3171391 

cgurses@agirinternatio
nal.com 

6 
İZMİR DEMİR ÇELİK 

SANAYİ A.Ş 
EMRAH 

UĞURSAL 
İHRACAT SATIŞ 
SORUMLUSU 

0 212 
3472900 

e.ugursal@izdemir.com
.tr 

7 
İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ 

TERSANE VE ULASIM 
SANAYİ A.Ş. 

HAKAN YÜZER İHRACAT MÜDÜRÜ 
0 212 

6040329 
sales@icdas.com.tr 

8 
INTER METALS 

LTD.ŞTİ. 
AHMET 
ÖNSOY 

İHRACAT MÜDÜRÜ 
0 532 

5699129 
Ahmet@inter-
metals.com  

9 
HASÇELİK SAN.VE TİC 

.AŞ 
ÇAĞRI 

BİRCAN 
İHRACAT MÜDÜRÜ 

0 262 
4444140 

cagrı.bircan@hascelik.c
om  

10 

İLHANLAR 
HADDECİLİK BORU 
PROFİL VE TEKSTİL 

SAN. LTD.ŞTİ 

ABDULLAH 
İLHAN 

GENEL MÜDÜR 
0 212 

2813612 
abdullahilhan@ilhanlar

group.com 

11 
KAPTAN METAL DIŞ 

TİCARET VE 
NAKLİYAT A.Ş 

YUSUF 
SÖNMEZ 

İHRACAT BÖLGE 
SORUMLUSU 

 0 216 
5474900 

ysonmez@kaptandemir
.com.tr 

12 
ASCOFER DIŞ 

TİCARET DAN.AŞ 
ALİ DER GENEL MÜDÜR 

0 212 
6098280 

ali@ascofer.com 

 
 

E.3 Ziyaret Edilen Fabrikalar 
 

   EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SAN. A.Ş. ( Ziyaret Tarihi :06 Haziran 2012) 
 

      Ekinciler Demir ve Çelik San. A.Ş., 1983 yılında İskenderun da 240.000 m2 alan üzerine 
kurulmuştur.Başlıca üretimi yapılan ürünler inşaat demiri ve kütük olup yıllık 1 milyon tona 
yaklaşan üretim kapasitesi ile 60’a yakın ülkeye ihracat yapılmaktadır. 
 
Adres: Organize San. Bölgesi  Azganlık Köyü Altı  Sarıseki  İskenderun / Hatay / TÜRKİYE 
Tel: 0 326 656 22 00  Fax: 0 326  656 22 22 
 

 YOLBULAN BAŞTUĞ METALURJİ SAN. AŞ. ( Ziyaret Tarihi :06 Haziran 2012) 

 
 
      Firmaya ait fabrika Haziran 2010 tarihinde üretime başlamış olup, son teknoloji  
kullanılarak inşa edilmiş çevre dostu bir  entegre demir çelik tesisidir. Tesisler Osmaniye İli 
Organize Sanayi Bölgesinde 500.000 m2lik alan üzerinde kuruludur ve yıllık 2 milyon ton sıvı 
çelik kapasitelidir. Tesisin  ilk etabı olan Ark Ocağı; İtalya, Almanya, Fransa ve İsviçre’nin en 
ileri teknolojileri ile yapılmış Türkiye’ nin en büyük ve en modern, dünyanın ise; metreküp   
hacmi en büyük ikinci ocağıdır. 
 
      Adres: Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi   



23 
 

      Toprakkale / Osmaniye   
      Tel:+90 (328) 826 84 00 
 
 

  DİLER DEMİR ÇELİK END. Ve TİC. A.Ş  (Ziyaret Tarihi : 07 Haziran 2012) 

 
 
     Diler, 1978 yılından itibaren faaliyetlerini Gebze Dilovası'nda sürdürmeye başlamış ve 
daha sonra çelikhane ilave edilerek tesis entegre hale getirilmiştir. 2008 yılı içerisinde 
fabrika sahasına 2 km mesafede kurulan Tel-Çubuk Haddehanesi devreye girmiştir. Şu 
anda tesis çelikhane, çubuk haddehane, tel-çubuk haddehane  ve oksijen tesisi başta 
olmak üzere toz tutma, basınçlı hava, su tesisleri ve atelyeler gibi birçok yardımcı 
ünitelerden meydana gelmektedir.Üretilen ürünler arasında inşaat demiri, filmaşin, çelik 
kütük bulunmaktadır. 

 
       Adres:  ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1.KISIM DİCLE CAD.  
       NO:30 PK.41455 DİLOVASI GEBZE -KOCAELİ 
       Tel:  0 262 754 61 17 
 
 

 ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş  (Ziyaret Tarihi : 07 Haziran 2012) 

 
    Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş., spiral kaynaklı çelik boru üretmek amacıyla 1990'da 
İzmit'de kurulmuştur. Gelişim sürecinde ortaya çıkan gereklilik nedeniyle daha sonra en 
son teknolojiyle donatılmış olan 110.000 m² arsa üzerinde 30.000 m² si kapalı alana sahip 
Düzce fabrikasına taşınmıştır.Fabrikada petrol ve doğal gaz boruları, su boruları ve kazık 
borular üretilmektedir. 

 
       Adres:  D-100 Karayolu Üzeri, Kirazlı Köyü Mevkii 
      81100 Düzce - Türkiye  
       Tel:  +90 380 551 27 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


