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Türkiye Çelik Boru Sektörü 
 

Yüksek basınca ve dış etkilere karşı oldukça dayanıklı olmaları sebebiyle çelik borular dünyada en 

yaygın kullanılan boru çeşitleri arasında yer almaktadır. Çelik borular, sanayinin birçok alanında 

farklı amaçlar için kullanılmaktadır. İlk olarak, çelik borular su, petrol ve doğalgaz taşınması için 

kullanılmaktadır. Petrol ve doğalgaz yalnızca çelik borular aracılığıyla taşınmaktadır. Çelik borular 

yüksek basınca dayanıklı ve darbelere karşı mukavim olması nedeniyle su ve enerji nakil 

hatlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, çelik boru ve profiller; inşaat ve otomotiv 

sektöründe, beyaz eşya ve makine sanayiinde ve mobilya ürünlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. 

Türkiye’de çelik boru sanayii ilk olarak 1957 yılında İzmit’te kurulan fabrikada başlamıştır. Ancak 

sektörün ilk büyük 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 büyümesini yaşamıştır. 2000 ve 2011 yılları arasında Türkiye çelik boru 

üretimi %125 oranında artış göstermiştir. 2018 yılında yaklaşık 4,5 milyon ton üretim 

gerçekleştiren Türkiye; Avrupa’da birinci, dünyada ise Çin, Rusya ve Güney Kore’nin ardından 

dördüncü büyük üretici konumundadır. 
 

Kaynak: ÇEBİD 



Çok dinamik ve rekabetçi bir yapıya sahip olan Türkiye çelik boru sektörü, 7 milyon tonluk kurulu 

kapasitesiyle her türlü çelik boru ve profil üretimini gerçekleştirebilecek bilgi, tecrübe ve 

teknolojiye sahiptir. Ayrıca, net ihracatçı konumda olan çelik boru sektörü Türkiye ekonomisine 

önemli bir katkıda bulunmaktadır. 2000 ve 2011 yılları arasında ihracatını % 173 artıran Türkiye 

çelik boru sektörü; 2018 yılında gerçekleştirdiği 1,94 milyon tonluk ihracatıyla Çin, Güney Kore 

ve İtalya’nın ardından dünyanın en fazla dikişli çelik boru ihraç eden dördüncü ülkesi olmuştur. 

Türkiye, dünyanın hemen her yerine çelik boru ihracatı gerçekleştirmektedir. En fazla çelik boru 

ihracatı yapılan pazarlar, 2018 yılına göre Romanya, ABD, İngiltere, Irak ve Almanya olmuştur. 

Dünya Çelik Birliği istatistiklerine göre 2015 yılında dünya dikişli çelik boru üretimi 141 milyon 

ton olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin aynı yıldaki dikişli boru üretimi ise 4,5 milyon ton 

olmuştur. Dolayısıyla, Türkiye toplam dünya dikişli boru üretiminin yaklaşık % 3’lük bir kısmını 

oluşturmaktadır. 

Sonuç olarak, Türkiye’nin orta vadedeki en önemli hedefi, dünyanın en fazla çelik boru üretimi 

gerçekleştiren ilk üç ülkesinden birisi olmaktır. Mevcut kapasitesi, bilgi ve teknoloji birikimi, 

sürekli devam eden verimlilik ve AR-GE yatırımları ile Türkiye çelik boru sektörü dünyanın her 

yerinde her ülkeden rakipleriyle rekabet edebilecek güçtedir. Bunun yanında, Türkiye sektöre 

getirdiği yeniliklerle dünyadaki tüm rakiplerine örnek olmayı hedeflemektedir. Türkiye çelik boru 

sektörü her zaman teknolojik gelişmelerin öncüsü olacak ve dünya çelik boru sektörünü ileriye 

götürecektir. 
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