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Avrupa’nın en büyük çelik üreticisi
İnşaat çeliği ihracatında dünya lideri
Dünyanın yedinci büyük çelik üreticisi
Dünyanın altıncı büyük çelik ihracatçısı

197 ülkeye ihracat
Dünyanın en büyük hurda ithalatçısı
Hurdadan çelik üretimi oranı % 69
2020 yılında 35,8 milyon ton ham çelik üretimi

2020
İhracat Değeri 25,5 milyar USD
Toplam İhracattaki Payı %15,1
İhracat Değeri 18,3 milyar USD
Toplam İhracattaki Payı %10,8
İhracat Değeri 17,1 milyar USD
Toplam İhracattaki Payı %10,1
İhracat Değeri 12,6 milyar USD
Toplam İhracattaki Payı %7,4
İhracat Değeri 11,1 milyar USD
Toplam İhracattaki Payı %6,5
170 milyar USD 2020 Yılı Toplam İhracat

Çelik İhracatçıları Birliği, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliği altındaki yedi birlikten biri olarak faaliyet göstermektedir.
Birlik, kar amacı gütmeyen bir ticaret organizasyonu olup Türk çelik sanayisinin en
büyük çelik üreticileri ve ihracatçı firmaları da dahil olmak üzere 2000’den fazla şirketi
temsil etmektedir. Türk çelik sektörünün ihracat potansiyelini artırmak ve küresel
düzeyde adil ve serbest ticarete dayalı sürdürülebilir bir rekabet gücü elde etmek
hedefi doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Türk çelik sektörünü dünya
pazarlarında tanıtmayı ve pazar payımızı artırmayı birincil hedef olarak belirleyen
Çelik İhracatçıları Birliği, aynı zamanda ürünlerimizin ithalatçı ülkelerin ihtiyacına
uygun çeşit ve kalitede ürünler haline getirilmesini sağlamak ve ihracatçılarımızın
yurtiçi ve yurtdışında karşılaştıkları sorunları çözmek, üye firmalar ile ithalatçılar
arasında iletişimi sağlayarak ihracat süreçlerini kolaylaştımak, güncel yerel ve küresel
pazar haberleri sunmak ile rapor ve analizler yaparak üyelerine hizmet vermektedir.
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Bugün Türkiye’de 26 elektrik ark ocaklı (EAO), 8 indüksiyon ocaklı ve 3 bazik oksijen
fırınlı çelik fabrikası bulunmaktadır.
2020 yılında dünya çapında çelik üretimi 2019 yılına kıyasla %0,9 düşüşle 1,86 milyar
tona gerilemiştir. Türkiye çelik üretimi ise 2020'de %6,1 oranında artarak 35,8 milyon ton
olarak gerçekleşmiştir.
1996’da AB ve Türkiye arasında imzalanan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)
anlaşması uyarınca çelik ticaretindeki gümrük vergileri karşılıklı olarak kaldırılmıştır.
Anlaşma, demir ve çelik ürünlerimizin AB üyesi ülkelere gümrük vergisi olmadan ticaret
yapılmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca, AKÇT anlaşması hükümleri uyarınca
devlet, çelik endüstrisine destek verememektedir.

TÜRKİYE ÇELİK HARİTASI

Türkiye’de faaliyet gösteren tüm çelik şirketleri özel sektöre ait olup, ülke sanayisinin
küresel pazardaki konumunu uzun vadede pekiştirmek amacıyla teknolojik gelişmeleri
sürekli olarak takip etmektedir. Ülkemizin en gelişmiş sektörlerinden biri olan çelik
sanayisi, bugün Türkiye ekonomisine katkı sağlayan en büyük dördüncü sektör
konumundadır.
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1980 yılından itibaren yürürlüğe giren ithal ikamesi sistemi sayesinde Türkiye, özellikle
İran, Irak ve Kuzey Afrika ülkeleri gibi komşu ülkelere gerçekleştirdiği çelik ihracatını
artırmıştır. Sonraki 20 yılda da Türkiye’nin üretim ve ihracatında büyük bir artış
yaşanmıştır.
Türkiye 2001 yılında dünyanın en büyük 10’uncu çelik üreticisi iken, 2019 yılına
gelindiğinde dünyanın 8’inci, Avrupa’nın 2’inci büyük üreticisi olmuştur. Türkiye, 2001
ile 2011 yılları arasında, Çin ve Hindistan’ın ardından dünyanın en hızlı büyüyen
üçüncü çelik üreticisi olmuştur. Türkiye’nin çelik üretimi 2001 yılından bu yana kayda
değer bir artış göstermiş, 15 milyon ton seviyesinden 2020 yılında 35,8 milyon tona
çıkmıştır. 2020 yılında Türkiye, Almanya'yı geride bırakarak Avrupa'nın en büyük ve
dünyanın 7. büyük üreticisi konumuna yükselmiştir. Çelik endüstrisindeki büyüme,
güçlü yerel tüketim sayesinde gerçekleşmiştir. Türkiye’de çelik tüketimi 2020 yılında
%13,2 artarak 29,5 milyon ton seviyesine yükselmiştir ve orta ve uzun vadede bu artışın
sürmesi beklenmektedir. Ülkede güçlü talebin ve çelik kullanan sanayilerdeki
dinamizmin yanı sıra, Türkiye’nin konumu da ihracatı ve üretimi destekleyen faktörler
arasındadır.
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2020 Dünyanın 7. büyük üreticisi
(35,8 mt), Dünyanın 6.
Avrupa’nın 2. büyük
ihracatçısı (20,3 mt)

2020

Dünyanın en büyük 7. ham çelik
üreticisi olan Türkiye, her geçen yıl
artan çelik talebini karşılayabilecek
kapasitedir.

Türkiye, jeopolitik konumu ve önemli
endüstriyel pazarlara yakınlığı
sayesinde talepleri hızlı ve
zamanında karşılayabilmektedir.

Dünya standartlarındaki altyapısı ile
ürünleri hızlı bir şekilde sunabilmektedir.

Son teknolojiye sahip üretim yapısıyla
Türkiye, en kaliteli ürünleri uygun
fiyata sağlayabilmektedir.

İşgücü eğitimindeki yüksek
standartlar, sektör çalışanlarının
gereken uzmanlığa ve kaliteye sahip
olmalarını sağlamaktadır.

Üretim teknikleri, dünya standartlarında
teknolojik uygulamalarla uyumludur.

Türkiye, üretim yöntemlerini geliştirmek,
güçlendirmek ve ilerletmek için gerekli
yatırımları yapmaya ve inovatif ürünler
geliştirmeye devam etmektedir.

Türkiye Çelik Sektörü, devletten teşvik
almadan tüm küresel ve yerel çevre
standartlarını karşılamayı taahhüt
etmektedir. Türkiye'deki çelik
üretiminin %69'u Elektrik Ark Fırınları
(EAF) ile yapılmaktadır. EAF ile çelik
üretimi, Bazik Oksijen Fırınlarıyla (BOF)
üretime göre daha düşük CO2
emisyon yoğunluğuna sahiptir.
Türkiye %69 EAF kullanım oranıyla
Dünya'daki sayılı çevre dostu çelik
üretici ülkelerdendir. Bu oran
Dünya'da ortalama %29'dur.

ÇEVRE
STANDARTLARINA
UYGUN ÜRETİM

İnşaat çeliği ihracatında dünya lideri
Dünyanın yedinci büyük çelik üreticisi
Dünyanın altıncı büyük çelik ihracatçısı
Avrupa’nın en büyük çelik üreticisi
197 ülkeye ihracat

Hurdadan çelik üretimi oranı %69
Türkiye’nin 2020 yılı ham çelik üretimi
35,8 milyon ton

TÜRKİYE ÇELİK İHRACATI - BÖLGELER - 2020
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“197 ülkeye 20,3 milyon tonluk çelik ihracatı”

TÜRKİYE ÇELİK İHRACATI
ÜRÜN GRUPLARI 2020
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Rekabetçi fiyatlar ve etkili pazarlama stratejileri
sayesinde Türk çelik üreticileri Dünya'nın dört bir
yanına
ihracat
gerçekleştirmektedirler.
Türkiye'nin 2020 yılında ana ihracat pazarı
miktarda %18,7 düşüşe rağmen 5,8 milyon ile
ülkemizin toplam çelik ihracatının %29'una karşılık
gelen Avrupa Birliği'dir. Türk çeliği için bir diğer
önemli ihracat pazarı olan Ortadoğu bölgesine
yapılan ihracat 2020 yılında %0,2 artışla 4,8
milyon tona yükselmiştir. Diğer yandan,
Türkiye'nin Kuzey Amerika'ya olan çelik ihracatı
2020 yılında %53,2 artarken, Kuzey Afrika ve Latin
Amerika bölgelerine olan ihracatı sırasıyla %11,8
ve %3,1 düşüş kaydetmiştir.
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