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Çelik Boru Sanayi
1. Giriş
1.1. Sektörün Tanımı
Çelikten mamul borular; kullanım alanlarına, boyutlarına ve üretim yöntemlerine göre
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır:
Kullanım Alanlarına Göre:
a) Standart su ve gaz boruları
b) Petrol ve doğal gaz boruları
c) Sondaj boruları ve koruyucu borular
d) Yüksek basınç ve ısıya dayanıklı borular
e) Mekanik borular ve profiller
f) Özel hassas borular
g) Yapı profilleri
Boyutlarına Göre:
a) Küçük borular (168,3 mm dış çapa kadar)
b) Orta büyüklükteki borular (168,3 mm ve 406,4 mm dış çap arası)
c) Büyük borular (dış çapı 406,4 mm’den büyük olanlar)
Üretim Yöntemlerine Göre:
a) Dikişli borular
i. Boyuna dikişli borular
ii. Spiral dikişli borular
b) Dikişsiz borular
Dünya çelik boru üretiminin yaklaşık %70’i dikişli borulardan, kalanı ise dikişsiz borulardan
oluşmaktadır. 2015 yılı istatistiklerine göre, dünya boru ve boru parçaları üretiminin yaklaşık
%75’i Asya ülkelerinde yapılmaktadır. Bunun dışında, BDT ülkeleri ve Kuzey Amerika
ülkeleri de boru ve boru bağlantı parçaları üretiminin en fazla yapıldığı bölgelerdir.
Çelik boru sektöründe talep, genel ekonomik koşullara bağlı olarak değişkenlik arz etmektedir.
Genel olarak; altyapı yatırımlarının devam ettiği, az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde
talebin daha fazla olduğu gözlemlenmektedir. Bunun haricinde; çelik boru ve profillerin yoğun
olarak kullanıldığı inşaat sektörü, otomotiv sektörü, enerji sektörü ile mobilya ve makine
sanayilerindeki gelişmeler çelik boru talebini doğrudan etkilemektedir.

2. Türkiye Çelik Boru Piyasası
2.1. Mevcut Durum
Türkiye’de çelik boru üretimi ilk olarak Sümerbank’ın Alman Mannesmann ortaklığı ile
1957’de İzmit’te kurduğu fabrikada başlamış ve bunu 1958’den itibaren diğer Türk yatırımcılar
takip etmiştir. Sektörün ilk atılımı 1980’li yılların ilk yarısında meydana gelmiştir. Türk
ekonomisinin dış ticarete açılmasıyla çelik boru ihracatındaki önemli artışlar sektöre büyük bir
ivme kazandırmıştır. 2000’li yılların başında sektöre yapılan yatırımlar ve yabancı sermaye
girişleriyle sektör ikinci büyük büyüme atılımını gerçekleştirmiştir. Türkiye çelik boru sektörü,
mevcut durumuyla doğrudan ve dolaylı olarak 50.000 kişinin istihdam ettiği ve düzenli olarak
üretim gerçekleştiren yaklaşık 30 firmanın faaliyet gösterdiği önemli bir sanayi koludur.
Türkiye çelik boru sektörü; üretim kapasitesi, ürün kalitesi ve maliyet yapısı itibariyle ihracat
kabiliyeti çok yüksek olan bir sektördür. Sektörde üretilen ürünlerin, küresel ekonomik
konjonktüre ve talep koşullarına bağlı olarak, %30-35’i ihraç edilmektedir.
Çelik boru üretiminde kullanılan yassı çelik ürünlerinin yaklaşık %60’lık bölümü yurt içindeki
yassı çelik üreticilerinden, kalan kısmı ise ithalat yoluyla ağırlıklı olarak Ukrayna, Rusya ve
Avrupa Birliği ülkelerinden tedarik edilmektedir. Sektörün iç piyasada ve ihracat pazarlarında
fiyat rekabetini sürdürebilmesi, maliyet içerisinde önemli bir paya sahip olan hammaddenin
uygun koşullarda temin edilmesiyle mümkün olabilmektedir.
Sektörde faaliyet gösteren tesislerin tümünün mülkiyeti özel sektöre ait olup üreticiler
genellikle Marmara, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yoğunlaşmışlardır. Sektörde
çalışanların yaklaşık %78’i mavi yakalı, kalan %22’si ise beyaz yakalıdır. Çelik boru
sektörünün yıllık 7 milyon ton olan üretim kapasitesi yurt içi talebin oldukça üzerinde
bulunmaktadır. Kapasite kullanım oranları ise son yıllarda %60-70 düzeyindedir.
Türkiye çelik boru sektörü; üretim kapasitesi, bilgi ve tecrübe birikimi, teknoloji ve altyapısı
ile her türlü çelik borunun üretimini gerçekleştirebilecek durumdadır. Otomobil sanayinde
kullanılan hassas soğuk çekme borulardan, petrol sanayinde kullanılan kuyu borularına ve
doğal gaz, petrol, enerji nakil hatlarında kullanılan büyük çaplı, yüksek özellikli borulara kadar
her türlü boru üretilmekte ve ihraç edilmektedir. 2016 yılı üretim rakamlarına göre, Türkiye’de
üretilen çelik boruların yaklaşık %70’lik kısmını küçük ve orta çaplı borular, kalanını ise büyük
çaplı borular oluşturmaktadır.
Üretim yöntemlerine göre, Türkiye’de çelik boru üretiminin tamamına yakınını dikişli borular
oluşturmaktadır. Türkiye’de dikişli çelik boru üretim teknolojisi, gelişmiş ülke pazarlarına
yapılan satışların da etkisiyle önemli seviyelere ulaşmıştır. Türkiye’de dikişsiz çelik boru
üretim teknolojisi ise iç piyasada ve ihracatta rekabet edebilme şansının düşük olması ve yatırım
maliyetinin yüksek olması nedenleriyle gelişmemiştir. Yatırım maliyeti yüksek olduğundan
dikişsiz çelik boru ile ilgili olarak kısa vadede Türkiye’de büyük bir yatırım beklenmemektedir.
Dikişli çelik borularda ise modernizasyon, ürün çeşitlendirme, kalite ve kapasite artırımına
yönelik yatırımlar devam etmektedir.
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2.2. Türkiye Çelik Boru Üretimi
Türkiye çelik boru üretimi, 2000’li yılların başında sektöre yapılan yatırımlarla önemli bir ivme
kazanmıştır. 2000-2007 döneminde sürekli bir artış gösteren çelik boru üretimi, 2008 ve 2009
yıllarında küresel ekonomik kriz sebebiyle azalan bir seyir izlemişse de daha sonraki
dönemlerde ekonomideki toparlanmaya paralel olarak artmaya devam etmiştir.

GRAFİK 1 - T ÜRKİYE ÇE L İK B O RU ÜRE T İMİ
Büyük Çaplı Dikişli Borular
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2010 yılına gelindiğinde Türkiye, 3,5 milyon tona yakın çelik boru üretimiyle Avrupa’nın en
fazla dikişli çelik boru üreten ülkesi konumuna yükselmiştir. Türkiye’den sonra Avrupa’da en
fazla çelik boru üreten ülkeler İtalya ve Almanya’dır. 2016 yılında 5,21 milyon ton üretim
gerçekleştiren çelik boru sektörü Avrupa’nın en fazla dikişli çelik boru üreten ülkesi olma
unvanını korumaktadır.
2015 yılı dünya çelik boru üretimi sıralamasında Türkiye; Çin, Rusya ve Güney Kore’nin
ardından dünyada en fazla dikişli çelik boru üreten 4. ülke konumundadır.
Avrupa ve dünyadaki yeri göz önüne alındığında Türkiye’nin, çelik boru sektöründe önemli bir
yeri olduğu görülmektedir.

Raporun devamı için lütfen iletişime geçiniz.
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