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2019 yılı, çelik boru sektörü için zor bir yıl 

olmuştur. 2018 yılı ikinci yarısında meydana 

gelen kur artışı nedeni ile iç piyasada 

yaşanan daralma, 2019 yılında da devam 

etmiştir. İnşaat ve otomotiv sektöründeki 

daralmalar ve kamu yatırımlarının çok 

düşük seviyede gerçekleşmesi sektörümüzü 

olumsuz yönde etkilemiştir. 2019 yılı sonu 

itibari ile üretimimizde bir önceki yıla 

göre, %12 civarında bir düşüş olması ve 

toplam üretimin yaklaşık 4,1 milyon ton 

olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. 2018 

yılında, ABD’nin Section 232 uygulamasıyla 

başlayan ve diğer ihracat pazarlarımızda da 

uygulamaya konulan koruma önlemleri 2019 

yılında da devam etmiştir. 3 yıl öncesine 

kadar, en önemli ihracat pazarlarımızdan 

olan ABD’de önce %50 sonra %25 olarak 

uygulanan gümrük vergisi nedeni ile bu 

pazara olan ihracatımız durma noktasına 

geldi. Diğer taraftan, AB’nin başlatmış 
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olduğu kota uygulaması da ihracatımızı 

kısıtlamıştır. Bununla birlikte, ülke bazında 

kota uygulaması yapılan ve Türkiye için çok 

düşük miktarda kota tahsis edilen büyük 

çaplı borularda girişimlerimiz sonucunda 

global kotaya dönüş sağlanmıştır. Bu 

uygulama değişikliği ile AB’ye büyük çaplı 

boru ihracatımızda 2020 yılından itibaren 

bir artış yaşanması söz konusu olacaktır. 

Ayrıca, önemli ihracat pazarlarımızdan olan 

Irak’ta, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’nin 

getirmiş olduğu ilave vergi de bu ülkeye 

olan ihracatımızın yeterince artmasını 

engelleyen bir unsur olmuştur. Diğer 

taraftan, Fas tarafından uygulanmaya 

başlanan %25 gümrük vergisi ile Körfez 

ülkelerinin başlatmış olduğu koruma önlemi 

soruşturmasının da ihracatımıza olumsuz 

yansımaları olmuştur. 

Sonuç olarak, Türkiye’nin dikişli çelik boru 

ihracatı 2019 yılının 11 aylık döneminde, bir 

önceki yıla  kıyasla, miktar bazında yüzde 

5,22 azalarak 1 milyon 257 bin ton, değer 

bazında ise yüzde 16,69 azalarak 1 milyar 257 

milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 11 aylık 

dönemde en çok ihracat yapılan ilk üç ülke 

sırasıyla Romanya, İngiltere ve Irak olmuştur.

2020 yılında ise, iç pazardaki daralmanın azalacağı ve ülkemiz ekonomisindeki büyümeye paralel 

olarak çelik boru üretimimizde de bir miktar artış olması beklenmektedir. İhracatımızın ise, 2019 

yılı seviyelerinde gerçekleşmesi öngörülmektedir.
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