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Avrupa Birliği Sürecinde Türk Demir 
Çelik Sektörünün Rekabet Gücü 
Üzerine Bir Anket Çalışması*

Özet

Türk demir çelik sektörü, ekonomik büyüme ve yatırımlara bağlı olarak hızla gelişmek-
tedir. 2002 yılından itibaren Çin başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde yaşanan 
aşırı talep artışı, sektörde yaşanan şirket birleşmeleri, sektörün mülkiyet yapısının ka-
mudan özel sektöre geçmesi gibi gelişmeler bu süreci etkilemektedir. Dünyada 11. ve 
Avrupa’da 3. büyük çelik üreticisi olan Türkiye, yassı ve uzun ürün arz/talep dengesiz-
liğinden kaynaklanan yapısal sorunlar, yassı üründe ithalata ve uzun üründe ihracata 
bağlı olması, yüksek enerji ve üretim maliyetleri ve hammaddede dışa bağımlılık gibi 
sorunlarına rağmen dünya ve bölge üreticileriyle rekabet edecek avantaja sahiptir. 
Sektörün rekabet gücünü arttıran en önemli avantajlar, teknolojik alt yapı ve tecrübesi, 
kaliteli ürünleri ve Türkiye’de ve bölge ülkelerde gelişen çelik pazarıdır.  Bu çalışmada, 
Türk demir çelik sektörünün genel durumuna değinilmiş ve AB sürecinde sektörün ya-
pısı ve rekabet gücü bir anket aracılığıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır.
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A Study on the Competitive Power of Turkish Steel 

Sector in the Process of Transition to European 

Union
Abstract

Turkish iron and steel sector is growing fast due to the investments and economic 
growth. Increasing steel demand in China and developing countries since 2002, pri-
vatization, consolidation of the steel industry by mergers and acquisitions in the world 
provide speed changes in Turkish steel sector. Turkey ranks 11th in the world and 3rd 
in Europe in terms of production volume. Despite structural problems caused by flat 
and long product supply/demand imbalances, dependency to imports in flat products 
and to exports in long products, dependency to imported raw materials, high energy, 
production and raw material costs, Turkish steel sector has still competitive advantage 
versus the world and regional producers. The technological infrastructure and experi-
ence, high quality products and developing steel market both in the region and Turkey 
creates to build up competitive power in Turkish iron and steel sector. Turkish steel 
sector explained in brief and the current status and competitiveness of the sector in the 
process of European Union was examined in this study.
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