
 

Demir Çelik Sektör Raporu, 2018 

Türkiye’nin 2018 yılının Ocak-Haziran döneminde, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 

% 3,7 artışla 18,9 milyon ton üretim seviyesine ulaşılmıştır. 

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği 2018 yılı Haziran ayı verilerine göre, nihai mamul 

çelik tüketimi, 2017 yılının aynı ayına kıyasla % 5,9 azalışla, 2,7 milyon ton olarak 

gerçekleşirken, yılın ilk yarısı itibariyle ise % 11,5 artarak 18 milyon tona yükseldiği 

bilinmektedir. 2018 yılının ilk aylarında gerileme eğilimine giren çelik ürünleri ihracatı 

haziran ayı verilerine göre, miktarda % 10,5 artışla 1 milyon 596 bin ton, değerde % 26,6 

oranında artışla 1 milyar 340 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.  

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 2017 yılının aynı dönemine kıyasla ihracat miktar 

itibariyle %1,8 azalışla 9 milyon 731 bin ton seviyesinde kalmıştır. Değer itibariyle ihracat % 

21,2 oranında artışla 8 milyar 130 milyon dolara ulaşmıştır. Ülkemizin haziran ayı ithalatı, 

miktar yönünden % 2,6 gerileyerek 1 milyon 177 bin ton, değer olarak % 13,9 oranında artışla 

1 milyar 66 milyon dolar olmuştur. 2018 yılının ilk yarısında, bir önceki yılın aynı dönemine 

göre, ithalat miktar yönünden % 14,7 artışla 8 milyon 677 bin ton, değer yönünden % 31,4 

artışla 7 milyar 309 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

Özellikle ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere ihracat piyasalarında uygulanan 

korumacı tedbirler ve Türkiye’nin inşaat çeliğinde sıfır gümrük politikası sebebiyle 2017 

yılının ilk 6 ayında % 121 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde % 

111 seviyesine gerilemiştir. 

Sıra No Ülke Miktar (Milyon Ton) 

1 Çin 368,85 

2 Japonya 44,21 

3 Hindistan 44,12 

4 ABD 34,86 

5 Rusya 30,07 

6 Güney Kore 29,9 

7 Almanya 18,6 

8 Türkiye 15,85 

9 Brezilya 14,2 

10 İtalya 10,66 

 

İskenderun’da; kangal demir, kütük demir, yassı mamul, inşaat demiri, granül, sandviç 

panel ve profil gibi demir çelik ürünleri üretilmekte ve dünyanın dört bir yanına ihraç 

edilmektedir. Bölgemizin demir çelik ürünleri ihracat tutarları yıllar bazında incelendiğinde, 

dalgalı bir seyri olduğu göze çarpmaktadır. İskenderun’dan dünyanın yaklaşık 90 ülkesine 

demir ihracatı gerçekleştirilmektedir. 2018 yılının ilk 4 aylık döneminde yaklaşık 454 milyon 

dolarlık demir çelik ürünleri ve çelik boru ihracatı gerçekleştirilmiştir. 
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Yıllar Bazında İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'na Tasdik Olunarak Yapılan 

İhracat Tutarı (Milyon Dolar) 


