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Sayın Üyelerimiz, 

 

Gerçekleştirmekte olduğumuz yıllık olağan Genel Kurul toplantımıza katılmanızdan dolayı 
teşekkür eder, hepinizi saygı ile selamlarız. 

Yönetim Kurulumuz, göreve geldiği tarihten beri, ülke çıkarlarının korunması yanında siz 
üyelerimizin ihracat ile ilgili karşılaştığı sorunlarının çözüme kavuşturulabilmesi ve Birlik 
konusuna giren maddeler ihracatının arttırılabilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmuş, ihracatın 
gelişmesine katkı sağlamaya çaba göstermiştir. 

Bugün elde edilen olumlu sonuçlarda, üyelerimizin çalışmalarımıza verdikleri desteğin 
büyük katkısı olduğunu özellikle belirtmek isteriz. Bu dayanışma ruhu içerisinde çalışmalarını 
sürdüren Yönetim Kurulumuz, ülkemiz demir ve demir dışı metal ihracatının arttırılması için 
üzerine düşen görevi yerine getirmeye gayret etmiştir.  

Bu çalışmada, 2012 yılı faaliyetlerimiz ve Birliğimiz iştigal alanına giren mal gruplarının 
ihracat istatistiklerine yer verilmiştir. 

Çalışmalarımızda ülkemiz açısından en olumlu ve yararlı sonuçların alınabilmesi için 
bizlere değerli görüş ve uyarıları ile ışık tutan üyelerimiz ile Birliklerimiz personeline bu vesile 
ile teşekkür ederiz. 

 

 Saygılarımızla, 

Yönetim Kurulu 
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1 2012 YILI İHRACAT PERFORMANSIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

1.1 ÜRÜN GRUPLARI İTİBARİYLE 

Birliğimiz iştigal alanına giren ürünlerin 2012 yılı ihracat durumuna baktığımızda 
(Tablo.1); değer bazında 2011 yılına göre %27 oranında azalma yaşandığı görülmektedir. 
Birliğimizden en çok ihraç edilen ürünler her zaman olduğu gibi demir çelik grubu olmuştur. Ne 
varki, bu grupta 2011 yılında gerçekleştirilen 1,93 milyar ABD$’lık ihracata karşın, %29’luk bir 
düşüşle, bu yıl 1,36 milyar ABD$ tutarında ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu düşüşün en önemli 
nedeni, 2011 yılında bu gruptan Birliğimiz kanalıyla ihracat gerçekleştiren bazı üyelerimizin 
Birliğimizden ayrılmasından kaynaklanmıştır. 

Demir Çelik mamullerinde, her zaman en önemli ihracat kalemimiz konumundaki 
çubuklarda, miktar bazında %27, değer bazında ise %30’luk bir azalma dikkati çekmektedir. 
Çubuk ihraç fiyatları ton bazında 651 ABD$’ından 620 ABD$’ı seviyelerine gerilemiştir. Profil 
ihracatımız 2012 yılında miktar bazında %5, değer bazında %9’luk bir kayıp yaşamıştır. Bu 
dönemde, inşaat aksamı ihracatımız %30’luk bir artışla 42,31 milyon ABD$ olarak 
gerçekleşmiştir. Boru bağlantı parçaları ihracatımız da 4,5 milyon ABD$ seviyelerinden, 
%121’lik bir artışla 9,9 milyon ABD$ seviyelerine çıkmıştır. 

Bakırdan mamul ürünlerde; örme halatlarda miktar bazında %3 artış yaşanırken, değer 
bazında %8’lik bir gerileme gerçekleşmiştir. Miktar bazında artış yaşanırken değer bazında 
azalma görülmesinin sebebi; birim fiyatların 2011 yılındaki 10.032 $/ton seviyelerinden, 2012 
yılında 8.986 $/ton seviyelerine gerilemesidir. Bakır tel ihracatımız 2012 yılında, geçen seneye 
göre %33’lük bir kayıpla 101,8 milyon ABD$ olarak gerçekleşirken, diğer bakırdan mamul 
ürünler ihracatımız değer bazında %2’lik bir artışla 28,2 milyon ABD$ olarak gerçekleşmiştir. 

Alüminyumdan mamul ürünler ihracatımıza göz attığımızda, çubuk ve profiller 
ihracatımızın miktar bazında %4, değer bazında ise %11 oranında gerilediği, alüminyumdan 
mamul diğer ürünler, külçe ve folyo ihracatımızda ise sırasıyla %20, %106 ve %28 oranında artış 
yaşandığı görülmektedir.  

Metallerden mamul ürünler ihracatımızda, mobilya kaleminde miktar bazında %90, değer 
bazında ise %17’lik bir artış göze çarpmaktadır. Miktar bazındaki yüksek artışa rağmen, değer 
bazında artıştaki düşüklüğün sebebi, 2011 yılında 4.205 $/ton seviyelerinde olan ortalama birim 
fiyatların, 2012 yılında 2.585 $/ton seviyelerine gerilemesidir. El aletleri ihracatımız 2011’e 
kıyasla az bir kayıpla 9,4 milyon ABD$ seviyelerinde gerçekleşirken; metallerden mamul diğer 
eşya ihracatımız miktar bazında %36 ve değer bazında %23’lük bir artışla yılı kapatmıştır.
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1.2 ÜLKELER İTİBARİYLE 

Birliğimiz iştigal alanına giren ürünler ihracatının ülkeler bazında görünümü Tablo 2.’de 
verilmiştir. Buna göre, geçen sene ihraç pazarlarımız arasında birinci sırada yer alan Birleşik 
Arap Emirlikleri’nin 2012 yılında 13. sıraya gerilediği görülmektedir. Bu ülkeye 2011 yılında 
282,45 milyon ABD$ tutarında ihracat gerçekleştirilmişken, 2012 yılında %90’lık bir düşüşle 
28,29 milyon ABD$ ihracat gerçekleştirilmiştir. 

Geçen yıl 2.sırada yer alan Suudi Arabistan bu yıl en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz 
pazarımız olmuştur. Bu ülkeye olan ihracatımız, geçen yıla göre değer bazında %16’lık bir artış 
göstermiştir. Đnşaat projelerine hızla devam eden ülkelerden biri olan Yemen’e olan ihracatımız 
geçen yıla göre hem miktar hem de değer bazında artış göstermiştir. 2011 yılında 117,22 milyon 
ABD$’ı ihracat gerçekleştirilen Yemen’e, üyelerimizce, 2012 yılında 202,23 milyon ABD$ 
tutarında ihracat gerçekleştirilmiştir. 

2012 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne olan ihracatımız miktar bazında %33’lük bir 
gerileme kaydederken, birim fiyatlardaki artışlardan dolayı, değer bazında sadece %3’lük bir 
kayıp yaşanmıştır. Bu dönemde, Kanada ve Panama’ya olan ihracatımızda ciddi artışlar 
kaydedilmiştir. Kanada’ya olan ihracatımız miktar bazında %292, değer bazında %284’lük bir 
artışla 2011 yılındaki 10,74 milyon ABD$ seviyelerinden, 2012 yılında 41,26 milyon ABD$ 
seviyelerine çıkmıştır. Panama’ya olan ihracatımız da değer bazında %130’luk bir artışla 11,24 
milyon ABD$’ından, 25,89 milyon ABD$’ına yükselmiştir. 
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2 2012 YILI TÜRKİYE GENELİ İHRACATININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

2.1 ÜRÜN GRUPLARI İTİBARİYLE 

Birliğimiz iştigal alanına giren ürünlerin ihracatı Tablo 3.’te sunulmuştur. Buna göre en çok 
demir çelik ürün grubundan ihracat gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu ürün grubunda; 5,63 
milyar ABD $ tutarında performansla en çok çubuk ihracatı gerçekleştirilmiştir. Çubuk 
ihracatında geçen yıla göre miktar bazında %21, değer bazında ise %13’lük bir artış yaşanmıştır. 
Çubuk ihracatı, tüm demir çelik ihracatımızın yaklaşık %33’üne tekabül etmektedir. Bu grupta; 
boru ihracatı değer bazında %6’lık bir artış gösterirken, demir çelikten mamul diğer ürünler 
ihracatı %9, inşaat aksamı ihracatı da %21’lik bir artış göstermiştir. Sıcak haddelenmiş yassı 
ürünler ihracatı ise 2011 yılındaki 1,25 milyar ABD$ seviyelerinden, değer bazında %44’lük bir 
kayıpla 695,78 milyon ABD$ seviyelerine gerilemiştir. 

Bakırdan mamul ürünler ihracatında, örme halatlar ihracatında miktar bazında %6’lık bir 
artış, değer bazında %6’lık bir azalma göze çarpmaktadır. Bakırdan mamul diğer ürünler 
ihracatında miktar bazında %21, değer bazında da %13’lük bir artış yaşanmıştır.  

Aluminyumdan mamul ürün ihracatımızda, toplamda, 2011 yılına göre değer bazında 
%2’lik bir azalma görülmesine rağmen, miktar bazında %8’lik bir artış gerçekleşmiştir. Bu 
grupta, çubuk ve profiller ihracatı 645,23 milyon ABD $ seviyelerinden, 2012 yılında, 621,05 
ABD$’ına gerilemiştir. Đnşaat aksamı ve folyo ihracatında ise, sırasıyla, %14 ve %18’lik artış 
yaşanmıştır. 

Metallerden mamul ürünler ihracatı, toplamda, %5’lik bir artışla, 2011 yılındaki 1,08 
milyar ABD$ seviyelerinden, 2012 yılında 1,13 milyar ABD$’ına yükselmiştir. Bu grupta en çok 
ihracatı yapılan ürünler; metallerden mamul diğer eşya, mobilya ve kilitler olmuştur. 

Birliğimiz iştigal alanına giren ürünlerin Türkiye geneli toplam ihracatı, geçen yıla göre 
miktar bazında %10, değer bazında %2’lik bir artışla 21,93 milyar ABD$’ı olarak 
gerçekleşmiştir. 

 



 

 5

 
 5  

 

 

2.2 ÜLKELER İTİBARİYLE 

Birliğimiz iştigal alanına giren ürünlerin Türkiye genelinde ülkelere göre seyrine göz 
attığımızda (Tablo 4.), en çok ihracatın Irak’a gerçekleştirildiği göze çarpmaktadır. Bu ülkeye 
olan ihracatımız, bu ülkedeki inşaat sektöründe artarak devam eden yatırımlar sebebiyle, her yıl 
artış göstermektedir. 2012 yılında da 2011 yılına göre, bu ülkeye olan ihracatımızda, miktar 
bazında %48 değer bazında ise %38’lik bir artış yaşanmıştır. Ülkemizden en çok ihracat 
gerçekleştirilen ikinci ülke Suudi Arabistan olmuştur. Ülke genelinde, Suudi Arabistan’a 1,62 
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milyar ABD$’lık ihracat gerçekleştirilmiş, bir önceki yıla göre değer bazında %72 oranında artış 
kaydedilmiştir.  

2012 yılında Libya’da siyasi ortamın biraz daha istikrar kazanmasına paralel olarak bu 
ülkede yarım kalan inşaat projelerinin devamı ve yeni projelerin eklenmesi söz konusu olmuştur. 
Bu doğrultuda, bu ülkeye olan ihracatımız da %409 oranında ciddi bir artış göstererek; 533,99 
milyon ABD$ tutarında gerçekleşmiştir. Yemen’e olan ihracatımızdaki miktar bazındaki %104 
ve değer bazındaki %95’lik artış da önem arz etmektedir. Avrupa Birliği’nde halihazırda devam 
etmekte olan ekonomik kriz nedeniyle bu bölgedeki ülkelere olan ihracatımızda gerileme göze 
çarpmaktadır. 

 

 

 

2.3 SEKTÖRLER İTİBARİYLE 

2012 yılında ülkemizden, tüm sektörler göz önüne alındığında; 151, 86 milyar ABD$’ı 
tutarında ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu da 2011 yılında gerçekleştirilen 134,91 milyar ABD$’ı 
ihracata kıyasla %12,57’lik bir artışa tekabül etmektedir. Birliğimiz iştigal alanına giren ürünler 
(Çelik, demir ve demirdışı metaller), toplamda, 21,93 milyar ABD$’ı ihracatla, ülkemizden en 
çok ihracatı gerçekleştirilen ürün grubu olmuştur. Sektörümüzün 2012 yılındaki Türkiye 
ihracatındaki payı %14,44’ tür. Otomotiv endüstrisi %12,55’lik payıyla ikinci, kimyevi maddeler 
ve mamulleri ise %11,55’lik payıyla üçüncü sırada yer almıştır. 
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3 2012 YILI FAALİYETLERİMİZ 

3.1 BAŞARILI İHRACATÇILARIMIZIN ÖDÜLLENDİRİLMESİ 

Her yıl olduğu gibi bu sene de üstün gayret göstererek en çok ihracatı gerçekleştiren 
üyelerimiz Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ın katılımlarıyla 27/02/2013 
Çarşamba günü Đzmir’de düzenlenen törenle kamuoyuna açıklanmış ve bu firmalarımız 
ödüllendirilmişlerdir.  

Birliğimizden 2012 yılında en çok ihracatı gerçekleştiren üç firma sırasıyla, Đzmir Demir 
Çelik A.Ş., Özkan Demir Çelik San. A.Ş. ve Kardemir Đth. Đhr. Ltd.Şti  olmuştur. 

 

3.2 UR-GE PROJESİ 

Birliğimiz üyesi demir ve demirdışı metaller sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın 
yurtdışı pazarlardaki payının ve rekabet gücünün arttırılması amacıyla “Demir ve Demirdışı 
Metaller Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Projesi” hazırlıklarına başlanmıştır. Projeyle; 
katılımcı olarak yer alacak üyelerimizin kümelenme mantığıyla ihracata yönelik ortak eylem ve 
faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Projede aşağıdaki aşama ve hedefler 
öngörülmektedir: 
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1) Ortak ihtiyaç analizi, 

-Firmaların üretim, tasarım ve pazarlama gibi konularda ihtiyaç ve beklentilerinin tespit 
edilmesi, 

2) Öğrenme (eğitim ve danışmanlık) 

-Đhtiyaçlara özel eğitim programları, bireysel ve ortak danışmanlık hizmetlerinin sağlanması, 

3) Pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme) 

a) Yeni pazarlar oluşturulması ve hedef pazarlarda ihracat artışı için 
gerçekleştirilebilecek faaliyetlerin belirlenmesi, 

b) Ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlanarak firmaların tanıtımının sağlanması, 
c) Hedef pazarlara yönelik ticaret ve alım heyetleri düzenlenerek ikili görüşme 

organizasyonlarının düzenlenmesi, 
d) Sektöre yönelik olarak ortak ve firma özelinde teknik destek altyapısının 

oluşturulması  
 

Proje kapsamındaki etkinlikler, 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesinin Desteklenmesine Đlişkin Tebliğ kapsamında 3 yıl süreyle, %75 oranında 
devlet desteğinde gerçekleştirilecektir. 

 

3.3 SEKTÖREL SORUNLARIN GÜNDEMDE TUTULMASI 

Küresel piyasadaki rakiplerimizle mücadele edebilmek için, girdi maliyetlerimizin asgari 
seviyelere çekilmesi ve en azından rakiplerimizle eşitlenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, girdi 
maliyetlerimizin önemli kalemlerini oluşturan elektrik enerjisi ve çevre katkı payı gibi konularda, 
bu maliyetlerin üyelerimiz üzerindeki yükünün ortadan kaldırılması için aşağıdaki başlıklar 
altında Cumhurbaşkanımız,  Başbakanımız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve Ekonomi 
Bakanımız nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. 

• Elektrik enerji fiyatlarında, sanayi kesimine, üretimin tüketimden fazla olduğu hafta 

sonları ve bayram tatillerinde, gece tarifesi uygulanması, 

• Elektrik faturalarından TRT payı, belediye payı ve enerji fonu gibi kesintilerin 

kaldırılması, 

• Kesinti ve vergilerin KDV matrahı dışında tutulması, 

• Elektrik enerjisi fiyatlarında, tüketim miktarını esas alan ve tüketim arttıkça fiyatlarda 
düşüş sağlayan, AB ülkelerindeki sanayi tarife gruplarına benzer bir düzenlemeye 
gidilmesi, 

• Hurda ve kömür ithalatından çevre katkı payının tahsiline son verilmesi 

 

3.4 ÜLKE YATIRIM İMKANLARI TOPLANTILARI 

 “Ülke Yatırım Đmkanları Toplantıları” adıyla düzenlenen faaliyetlerimizde; üyelerimiz 
yurtdışı pazarlar hakkında birinci elden bilgilendirilmektedir. Özellikle Türk ihraç ürünlerine 
hedef pazar olarak düşünülen ülkeler hakkında düzenlenen bu toplantılarda, Ekonomi 
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Bakanlığı’nın o ülkede daha önce görevlendirdiği Ticaret Müşavirlerimiz konuşmacı olarak 
katılmaktadır. Ticaret Müşavirlerimiz, daha önce görev yaptıkları bu ülkelerde; pazara girişte 
takip edilmesi gereken prosedürler, günümüzde talep gören ya da yakın gelecekte talep görmesi 
muhtemel ürünler, pazar yapısı konusunda doğrudan üyelerimizi bilgilendirmektedir. 
Üyelerimizin aktif katılımıyla, doğrudan soru-cevap yöntemiyle yürütülen bu sohbet 
toplantılarında; üyelerimiz haklarında bilgi sahibi olmak istediği ülkeler konusunda son derece 
faydalı bilgiler edinmektedirler.  

 

4 BİRLİĞİMİZ ÜYE SAYISI 

01.01.2012’de 1.631 olan üye sayımız 31.12.2012’de 1.654 olmuştur. 2012  yılı içerisinde 
428 üye Birlik üyeliğinden ayrılmış, 405 firma ise Birliğimize üye olmuştur.  
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5 2013/2014 İŞ PROGRAMI 

- Hazırlıklarına başlanılan, “Demir ve Demirdışı Metaller Uluslararası Rekabetin 
Geliştirilmesi Projesi”ne katılacak üyelerimiz belirlenerek, Ekonomi Bakanlığı’na gerekli 
başvuru yapılacak ve projeye hız verilecektir. 

- Üyelerimizin ihracatının arttırılmasına yönelik olarak, belirlenecek hedef pazarlara 
yönelik Sektörel Ticaret Heyeti ve/veya Alım Heyeti Programları düzenlenecektir.  

- Birlik konusuna giren maddelerin üretiminin ve ihracatının arttırılmasına yönelik 
yürütülmekte olan çalışmalar yoğunlaştırılarak sürdürülecektir. 

- Hali hazırda düşük kar marjlarıyla çalışan sektörümüzün uluslararası piyasalarda rekabet 
gücünü koruyabilmesi için, üretim maliyetlerini yukarı çekerek ek külfet getiren 
düzenlemelerin değiştirilmesi yönünde başlatılan girişimlerimiz sürdürülecektir. 

- Đhracat uygulamaları konusunda yapılan değişikliklerin zamanında üyelerimize 
duyurulması ve Birliklerin çalışma konularının diğer Birliklerle eşgüdüm içinde 
yürütülmesi çalışmalarımız devam ettirilecektir. 

- Yeni müşteri ve pazar yaratmakta, müşterek hareket imkanları için katkı koymak yeni ve 
değişik ürün çeşitliliği ile Katma Değer yaratma imkanlarına yönelik bilgilendirme 
çalışmaları sürdürülecektir. 

- Başta AB mevzuatı olmak üzere alıcı ülke mevzuatları ile ilgili gelişmeler, takip edilmeye 
ve üyelerimize  bildirilmeye devam edilecektir. 

- Üretim maliyetinin önemli unsurlarından biri olan elektrik girdisinin düşük seviyelerde 
tutulması konusunda başlatılan temaslar sürdürülecektir. 

- Đhracat Rejimi ve Yönetmeliği, teşvikler, devlet yardımları ve diğer konularda yetkililer 
nezdinde çalışmalara devam edilerek, üyelerimizin bu konular ile ilgili sorunlarına çözüm 
getirilmeye çalışılacaktır. 
 

- Ürünlerimizin ihracatının gelişmesine yardımcı olacak ulusal ve uluslararası sergi, fuar, 
konferans, seminer vb. organizasyonlara katılım gösterilecek ve bu tarz organizasyonlar 
düzenlenmesine çalışılacaktır. 

 


