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Özet
M.Ö. 4000 yıllarına kadar olan dönemde izlerine rastlanılan demir, sanayi
devriminde itici güç olmuştur. Günümüz insanoğlunun yaşamında demir-çelik akla
gelebilecek hemen her alanda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de demir-çelik üretim ve tüketimi her geçen gün daha da artmaktadır.
Uluslararası piyasada demir-çelik sektörü üzerinde birçok yasal ve idari düzenleme
mevcuttur. Demir-çelik sektörü; kreditörler ve finans kuruluşlarının oldukça yoğun bir
şekilde faaliyette bulunduğu, hemen hemen tüm finans, sigortacılık ve bankacılık
ürünlerinin kullanıldığı, yoğun kredi kullanımı yanı sıra, yüksek mevduat olanaklarının
bulunduğu bir sektördür. Yüksek tutarlı işlemlerin yer aldığı sektördeki firmalar ile
çalışma yapılmadan önce ve çalışma süresi boyunca sektörün gerek yurtiçi gerekse
yurtdışı değişkenler ve uluslararası piyasadan nasıl etkilenebileceği konusu iyi etüt
edilmelidir. Çalışmanın 1. bölümünde demir-çeliğin tarihçesi ve üretim yöntemleri
hakkında bilgi verilirken, 2. bölümünde Dünya ve Türk Demir Çelik Sektörünün
gelişimi ve mevcut durumuna ilişkin bilgiler paylaşılmıştır. Çalışmanın 3. bölümünde
demir-çelik sektörü üzerindeki kısıtlamalara yer verilmiştir. Son bölümde ise demirçelik sektöründeki finansal işlemler ve sektörün finansal açıdan değerlendirmesi
yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Demir Çelik Sektörü, Çelik Üretim ve Tüketimi, Türk Demir
Çelik Sektörü
Abstract
Iron the use of which was traced back up to 4000s BC had a driving force in the
Industry Revolution. In the life of today's human beings, iron and steel are widely used
in almost every field of the life that can come to one’s mind. In Turkey, as in the world,
steel production and consumption has been increasing day by day. There are many
legal and administrative regulations on the international iron and steel sector. The iron
and steel sector is a sector in which creditors and financial institutions work
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extensively, almost all finance, insurance and banking products are used, as well as
high credit availability and high deposit opportunities. Before and during the
cooperation among the firms in the sector where highly coherent transactions take
place, it is important to investigate well how the sector, the domestic and foreign
variables and the international market can be affected. In the first part of this study,
information regarding the history of iron and steel and their production methods are
presented. In the second part, information regarding the development and current status
of the world and Turkish iron and steel industry is given. In the 3rd part of the study,
the restrictions applied to the iron and steel industries are presented. In the last part,
the financial transactions in the iron and steel sector and the sector itself have been
evaluated from a financial point of view.
Keywords: Iron and Steel Sector, Steel Production and Consumption, Turkish Iron and
Steel Industry
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