
DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Türk çelik sektörünün içerisinde bulunduğu olumsuz koşullar, 

üretim ve kapasite kullanım oranlarındaki olağanüstü düşüşün 

yanında, artan tüketimin her geçen yıl daha fazla ithal ürünlerle 

karşılandığı ve ithalatın önünde caydırıcı bir engel bulunmadığı 

hususları da göz önünde bulundurularak, tüm büyük çelik tüketicisi 

ülkelerin ithalata karşı önlem aldığı bir ortamda, devletimizin 

açıkladığı programda yer alan “yurtiçi üretimi arttırma ve ithalata 

bağımlılığı azaltma perspektifi” ve 2016 Yılı Eylem Planı’nın 158 Nolu 

Eyleminde ifade edilen 25 Öncelikli Dönüşüm Programı içerisindeki 

“İthalata olan Bağımlılığın Azaltılması Programı”na rağmen, ithalat 

rejimi, sektörümüzün düşük fiyatlı ve devlet destekli ürünlerin 

ithalatından daha fazla zarar görmesinin önüne geçilebilmesini ve 

sektörün karşı karşıya kaldığı haksız rekabetin engellenebilmesini 

mümkün kılacak şekilde revize edilmemiştir.  

Yaşanan sıkıntılı durum dikkate alınarak, sektörümüz ithalatı 

teşvik eden mekanizmaların gözden geçirilip, önümüzdeki yıllarda 

artması beklenen Türkiye’nin çelik tüketiminin, yerli üreticiler 

tarafından karşılanmasını teşvik edecek tedbirlerin alınmasını ve 

sektörün üzerindeki rekabet gücünü sınırlayan yüklerin kaldırılmasını 

beklemektedir. 

Uluslararası piyasalarda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, 

girdi maliyeleri üzerindeki yüklerin halen sürdürülüyor olması, 

sektörün durumunun dikkate alınmadığı izlenimini vermektedir. 

Sektörün içerisinde bulunduğu olumsuz tablo ve karşı karşıya kaldığı 

sıkıntılar net bir şekilde ortada iken, sektörün sıkıntılarının 

hafifletilmesini teminen, hafta sonu ve bayram tatillerinde gece 

tarifesi uygulanmasının talep edilmesi, enerji tüketiminin yoğun 

olduğu dönemlerde önceden haber vermeksizin enerji kesintisine 

gidilmesi ve 5 yıldan daha uzun bir süredir çalışılıyor olmasına 

rağmen, bu durumun yol açtığı kayıpları telafi edici tedbirlerin 

alınmaması üzüntüyle karşılanmaktadır. 2017 yılının başında 



Marmara bölgesinde yaşanan plansız kesintiler de, sektörün üretim 

ve ihracat taahhütlerini yerine getirmekte sorunlar yaşamasına ve bu 

bakımdan ciddi zararlarla karşılaşmasına neden olmuştur. Zararları 

tazmin edici mekanizmaların kurulmaması da sektöre ciddi anlamda 

zarar vermektedir. 

Dünya piyasalarındaki talep daralmasının ve sektörün rekabet 

gücündeki gerilemenin de etkisiyle; son yıllarda milyarlarca dolar 

yatırımla oluşturulan kapasitelerin, tam olarak kullanılamadığı 

görülmektedir. Sektörün uluslararası piyasadaki rekabet gücünün 

korunması ve üretim faaliyetlerinin geliştirilmesi açısından aşağıda 

sıralanan hususlara dikkat edilmelidir. 

 

 Sektörün en büyük ikinci girdisi konumunda bulunan Belediye 

Fonu gibi sektörle hiçbir ilgisi bulunmayan fon ve kesintiler ile 

entegre tesislerde kok gazından alınan hava gazı vergisinin 

kaldırılması, 

 Elektrik enerjisi fiyatlarında, tüketim miktarını esas alan ve 

tüketim arttıkça fiyatlarda düşüş sağlayan, AB ülkelerindeki 

sanayi tarife gruplarına benzer bir düzenlemeye gidilmesi, 

 Katma değeri yüksek ileri teknoloji gerektiren ürünlerin 

üretilebilmesi ve yerli girdi tedarik imkânlarının arttırılabilmesi 

için, Türkiye-AKÇT Serbest Ticaret Anlaşması’nın sektöre devlet 

yardımlarını yasaklayan hükümlerinin revize edilmesi, yüksek 

katma değerli ürünlere geçişe ve ileri teknoloji gerektiren 

yatırımlara teşvik verilmesi, 

 Türkiye’de hali hazırda kapasite fazlalığının bulunduğu ürünlerin 

üretilmesine yönelik olarak yapılması planlanan yatırımların, atıl 

kapasite oluşumunu hızlandıracağı hususu dikkate alınarak, bu 

tür atıl kapasiteyi arttıracak yatırımlara izin verilmemesi, 

 Dünyadaki gelişmelere paralel olarak, sektörün rekabet 

gücünün arttırılmasını mümkün kılacak şekilde, çelik sektöründe 



birleşmelerin ve konsolidasyonun teşvik edilerek, daha büyük 

ölçekli çelik şirketlerinin oluşumuna destek verilmesi, 

 Türkiye’ye kalitesiz çelik ürünlerinin girişinin engellenebilmesi 

için, gümrüklerde yapılan teknik kontrollerin sıkılaştırılması 

 Bölgesel enerji boru hatları, üçüncü havalimanı, Çanakkale 

Köprüsü vs gibi büyük kamu projelerinde, gelişmiş ülkelerde 

olduğu gibi yurtiçinde üretilen çelik ürünlerinin kullanılmasının 

zorunlu hale getirilmesi, 

 Başlatılan yatırımların hızlandırılmasını teminen, çevre ile ilgili 

olanlar başta olmak üzere, yatırımların önündeki bürokratik 

engellerin kaldırılması gibi önlemlerin alınması ile sektörün 

yapısal sorunları ortadan kaldırılarak, sektörün ivme kazanması 

temin edilmiş olacaktır. 
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