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ONSOZ 

ülkemizin önemli dönüşümler yaşadığı son 10 yılda, 

ekonomide de bir çok değişiklik olmuştur. Bu değişikliklerin 

başında, ekonomiyi dışa açık bir yapıya dönUştürmek ve ekono

mide liberasyon için alınan önlemler gelmektedir. 

Bir diğer önemli olgu da,1987 yılında AT~ye yapılan 

t.am üyelik başvurusudur. Bunun sonucu, ekonomimizin AT ile ne 

kadar rekabet yapabileceği önem kazanmıştır. 

Son yıllarda, Türkiye Ekonomisinin yapısal durumu 

ve tam üyelik durumunda AT ile rekabet konusunda, bir çok a

raştırma yapılmıştır. 

Bu olayların, sektörleri nasıl etkilediğinin anali

zi, genel süreçlerin daha iyi kavranmasına yardım edecektir. 

Aynı zamanda, 1980 ao111,.asında alınan ve uygula.nan kararların 

mikro bazda, sektörlerde(endüatri) yaptığı değişikliğin ince

lenmesi bu politikaları daha iyi anlamamıza yardım edecektir. 

Biz bu anlamda, demir-çelik{ d-c) bo:tnt endüstı~isinin 
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1980-1989 döneminde, uygulanan ekonomik politikalar karşısın

da.ki durumunu bir çok a.çıdan incelemeye çalıştık. 

Çalışmamızda, ,d-ç boru endüstrisinin kuruluşunu ha

zırlayan koşullar incelenerek, zaman içlndeki gelişimi ince

lendikten sonra dikişli ve dikişsiz boru üretim, ticaret ve 

tüketim piyasalarının yapıları incelenmiştir. 

D-Ç boru endüstrisinin yar·attığı katma değer oranı 

ile istihdam düzeyi hesaplanarak, bu endüstrinin ekonomiye 

katkıları bulunmaya çalışılmıştır. Ayrıca, d-ç boru endüst

risinin demir-çelik sektörü ile olan ilişkileri ve sektörle

rin birbirlerine etkileri saptanrnıştır. 

D-Ç boru talebi, üretimi ve boru üretiminin inşaat 

sektörü, sanayii ve GSMH içindeki payındaki gelişmeler, bize 

10 yıllık dönemin d-ç boru endüstrisinde neden olduğu değiş

meleri değerlendirmeye olanak sağlamaktadır. 

Bir değerlendirme kriterimizde, d-ç boru endüstri

sinin dış ticaret performansı ile dış pazarlarda rekabet gü

cünü belirlemektir. 

D-Ç boru endüstrisiyle ilgili bu calışnıanın netice

sinde~ 1980~den sonra dikişli boru üı .. etimi ve ihracatında bü

yük gelişmeler sağlandığını ve dikişli boru alanında dış pa

zarlarda rekabet gücü kazandığını görüyoruz. Dikişsiz boru 

ür·etiminde ise, dönem sonunda yetersizliğimiz stirmektediı~. 

Çalışmanın planlaması, içeı"iği, yöntemini belirmem-: 

de yardımcı olan ve çalışmalarımı izleyerek uyarılarda bulu

nan Sayın Hocam Prof. Dr. Necati Mumcu·· ya teşekkür ederim. 

Ayrıca,. d-ç boru Ül"etimini etkileyen regresyon ana-
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lizlerini inceleyerek, zaman faktörü ile regresyon ana.lizleri 

yapmamı sağlayan hocam Sayın Prof. Dr. Mehmet Genceli 'ye te

şekk:ür eder im. 

Ahmet Alim 

Kasım 1990 

!STANBUL 
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.QALI.SMAN..IN. OZ.ETl 

Türkiye Ekonomisi·nde Demir-Çelik Boru Endüstrisi

nin Yeri adındaki, bu tez çalışması. dokuz bölümden oluşmak

tadır. 

Çalışmamızın giriş bölümünde, Türkiye Ekonomisin

de 195o·ıerde başlayan sürecin inşaatlar ve dolayısıyla in

şaatın girdisi olan, d-ç borularla etkileşimi ele alınmıştır. 

Ayrıca, bu tez çalışmasında d-ç boru endüstrisinde, 1980.den 

sonra yaşanan değişiminde inceleneceı~i belirtilmiştir. 

Bir ine i bölümde, 1958 • de kurulmaya başlay;:m d-ç boru 

e.ııdüst~risi ile kent.leşme bağlantısı kurulara};, d-ç boru üre-

tlın ka.pasites.lnin gelişmesi ve ülkemizde.ki d-ç boru tesisle-

r inin lisb.::si verilmiştir. ülkemizde son tespi tle:re göre, 21 

dikişli boru tesisinin üretim kapasitesi 1 136 bin ton ve 1 

dikişsiz boru tesisinin üretim kapasitesi 15 bin tondur. Ge

nelde, ür1;:ıtimi yapılan boru çeşitleri ile Türldye··de üretilen 

boru çeşitleri ve özelde d-ç boru çeşitlerinin üretimi ince

lı:nımiş tir. 

!kinci bölümde, d-ç dikişli ve dikişsiz boruların 

piyasa yapıları incelernniştir. Bu çerçevede, d-ç dikişli bo

ru piyasaında faaliyet gBsteren firmalardan Borusan, Mannes

mann-Sümerbank, Yücel Boru, ümran Spiral, Profil Boru v.b. 

firmaların ürünlerini üretim çeşidi, marka, kalite v.b. yol

larla reklamlarla farklılaştırmaktadırlar. Dolayısı~rla, talep 
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eğr·ilori ile oynı::.-ı.ya.bilmektedirler. Bu öz.ellikleri ile d-ç:. 

dikişli boru piyasasında, tekelli rekabet ôzelliklerini tes-

pi. t. fJdiyoruz. Dikişsiz buruda ise, Türkiye> de MKEK tek ü.re.ti

cidi-c. Fa.ke.t., MKEK Tü-r·kiye. ;nin Hıt.iycı.c: :u::ı.n o.nc.ö.k ~,ıa · ini kar

şılayabil<liAinden, ihtiyacın %80"e yakLnı ithalatla karşılan-
ı 

maktadır. Dolayasıyla, dikişsiz boru ithalatçıları ile MKEK 

bu piyasayı bt5lüşrrıektedir·. Bu yapısıyla, dikişsiz boru piya

rn..:ı.sı oligcıpoleu bir yapıda.dır. 

üçüncü bölümde, dikişli boru talebinin 1972-de 

155 bin ton, 1982.de 201 bin ton, 1987.de 650 bin ton ve 

1989.da 335 bin ton ile dikişsiz boru talebinin 1972.de 23 

bin ton, ıea2·cte 57 bin ton, 1987~de 29 bin ton ve 1989.da 

:::ıo bin ton olarak gorçekleştiği anlatılmıştır. Ayrıca, dikiş

li boru ürotinıinln 1872.de 161, 1sa2·cte 312, 1987.de 700 ve 

1989.da 685 bin ton ile dikişsiz boru üretiminin 1977.de G, 

1982.de 7, 1987.de 5 ve 1989~da 6 bin ton olduAu anlatılmış-

tır. 

Dördtlncü. bölümde, d-ç boru endüstrisinde yaratılan 

kat.mi':.\ doğer oranının %20 ve üretim aşamasında istihdamın 

!j 000 kişi olduğunu boru maliyetleri, 500 büyük sanayi kurulu-

şu arasına giren boru üreticiai firmaların verileri ve Boru-

s3n 1988 yılı faaliyet raporundan hareketle hesapladık. 

B0:.;:1inc i bölümde, d-ç boru sa.nayU i1e de,mir-çe l ih 

sek törü ilişkisi lrn~elonmiştir. Dikişli boru üı:0 utiıninde, en 

Unemli girdi yassı çelik(saç), dikişsiz boruda ise çelik ig-

nottur. (blum) Bu durrnnda, d·-ç boru üretiminde artına demir-çe

lik sektörü üretimini uyaracaktır. 
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Altıncı bölümde, d-ç boru üretiminin 1980-de inşaat 

sektörilnün %10.3 iken 1985.te %18.9 ve 1989.da %15.8 olduğunu 

g6rüyoruz. D-Ç boru üretiminin 10 yıllık dönemde, sanayiin 

%1.6·sı ile %2.2"si arasında değiştiğini tespit ediyoruz. Bo-

ru üretimi büyüklük olarak GSMH.nin onbinde 4 ile 6'sı ara-

uındadır. Yaptığ:unız regresyon arn:ülziyle d-ç boru üretiminin 

zaman ve inşaat sektörllnün faaliyetleri ile bağlantılı oldu-

ğu 2,aptanmıştır. 

Yedinci bölümde, 1980.den sonra dikişli boru ih

racatının hızla artarak, 1980.de 6 bin tondan, 1989"da 370 

bin tona çıktığını, dikişsiz boru ihraca tının 1983' teld küçük 

bir miktar haricinde yapılmadılını verdik. D-Ç boru dikişli 

:L thalat:L, doğ::.ı.l gaz boru hattı için ithalat yapılan 1986-1987 

yılları dı;;.uıda, 2 ile 20 bin t.on arar.:::ı.nda. deı'.ti:;aniştir. 1980-· 

18fJ9 döneminde, ihracat Ei yıl ithalattan f,3.zlaclıı·. 

Sekizinci bölümde, dünyada me,.rcut 400 civarındaki 

d-·ç boru tesisinin %75Jinin dikişli, %25.inin dikişsiz boru 

t.eslsi olduğunu saptadık. Ol kem izde, saı:.foce Bcıru::.:;;3..n Gemlik te-

' 
slsl dOrıya ôlçe~inde optimal kapasiteli bir tesistir. Zira, 

dünyada optimal kapasite dikişli boru tecis ler.i için 200-700 

biıı ton, dikişsiz boru tesislerinde ise 150-600 bin ton ara

sındadır. Tür1dye bazı destekleme politikaları uygularsa, di

kişli boru Qr~tinıinde AT ve diğer üreticilerle rekabet edebi

lir. Dikişsiz boruda ise, AT ve diğer ülkelerle rekabet. şart.

lar ı yoktur. 

Dokuzuncu bölümde, tezi genelde bir delerlendire-

rek, d-ç boru E!.ndüstrisishrle ilgili sonuçlar yazılmıştır. 
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G:tRIS 

1950 .. lerde, başlayan toplumsal dönüşüm Türkiye~de 

köyden kente göçü hızlandırmıştır. Bu çerçevede, büyük kent

lerde çok sayıda konut ve gecekondu yapılmaya başlanmıştır. 

lnşaat sektörü yapısı iti barıyla, güçl-0. geı•i ve ileri bağlan

tıları olan bir sekt.ördür. lnşaat sektöı•ündeki canlanma Tür

kiye ekonomisinde, 1953 .. te başlayan döviz kıtlığının yarat

tığı ithal zorlukları ile birleşince bir çok malı içerde ü

retmek cazip hale gelmiştir. 

Bu arada, ülkenin ihtiyacı olan d-ç boruların bir 

kısmı 1958 .. de, !stikbal Ticaret(Borusan Grubu) A.Ş ... nin İs

tanbul .. daki küçük bir tes·isinde tiretilmeye başlanmıştır. 

Böylece, başlayan d~ç borµ üretimi, 1960.larda sanayiideki 

gelişmelere paralel bir şekilde artmaya devam etmiştir. 1960 

ile 1980 arasında, ekonominin genel eğilimlerine u~rgun ola

ı~ak, d-ç endiistrisinde de iç pazaı"a bağlı bir gelişme yaşan

mıştır. 

1970 .. lerin sonlarında, başlayan ekonomik bunalım 

tüm alanları etkilemiştir. Bu cercevede, 24 ocak 1980 ... de uy

lanmaya başlayan istikrar tedbirleriyle, ekonomik strateji 
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içe yönelik bir yapıdan, dışa dönük bir yapıya geçiş icin ge

reken önlemler alınmaya başlanmıştır. Bunun sonucu, iç pazara 

yönelik kurulan işletmeleı .. in, yeni stratej iye uyumu gündeme 

gelrı:ıiştir. 

Bu tez çalışmasında, d-ç boru endüstrisi:\de ilgili 

ekonomik analizlerin 1980-1989 döneıııi verileı•iyle yapılması

nın en önemli nedeni; d-c boru endüstrisinin 1980 sonrasında 

uygulanan ekonomik stratejiye ne kadar uyum gösterdiği de 

saptanmaya çalışılac;ıaktır. 

D-Ç boru endüstrisinin tez konusu olara.k seçilme

sinin nedenlerinin başında, bu endüstride 1980 .. den sonra gö

rülen dinamik gelişmelerin olmasıdır. 

Biz bu tez çalışmasında, d-ç boru endüstrisini bir 

çok yönden inceleyeceğiz. öncelikle d-ç boru endüstrisinin 

kuruluşu, gelişimi, üretim, ticaret, tüketim piyasalarının 

yapısı analiz' edilerek, talebi ve üretiminde gelişmeler in

celenecektir. D-Ç borunun yarattığı katma değer, istihdam ile 

boru endüstrisiyle, demir-çelik sektörü ilişkisi ele alınarak 

d-·ç borunun bu anlamda etkilerine bakılac.:dttır. D-Ç boru en

düstrisinin inşaat sektörü, sanayii üret.imi ve GSl1H~de yerle

ri ile bortt üretimini, belirleyen değişkenlerin saptanması 

için regresyon analiziyle tespit edilmeye çalışılacaktır. 

Ayrıca, d-ç boru dış, ticareti ile Türkiye d-ç boru endüstri

sinin diğer ülkelerle rekabeti analiz edilecektir. 
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Türkiye~de 1950 sonrasında başlayan, dışa açılmayla 

birlikte köyden kente göç: kent.lerin nüfuı3tmda hızlı bir ar

tışa neden olmuştur. Bu yüksek oranlı kentleşme hızı, bir çok 

mala ihtiyaç yaratmıştır.Kente yeni gelen, insanların ilk ih

tiyaçlarının başında konut ve iş gelmektedir. 

Kentlerde artan konut ihtiyacını, karşılamak ioin 

inşaat faaliyetleri artınca, TOrkiye~nin inşaat malzemeleri 

ithalatı da artmıştır. 2.Dünya Savaşı esnasında, biriktirilen 

dcıvizlerle savaş döneminde yokluğu çekilen, tüketim malları 

ithal edilmeye başlanmıştır. Fakat, sınırlı döviz kaynakları 

ihracatında yetersizliği sonucu, hızla azalmıştır. Bu geliş

meleı• sonucu, lfJ54··ten it.ibaren ithalat kısıtlanmıştır. 

!thal zorlukları, ithal ikameci sanayileri teş·vik 

etmiştir.Böylece, daha önce ithal edilen birçok mal Türkiye-'

de üretilmeye başlanmıştır. Bu çerçevede, daha önce demir-çe

lik boru ithalatı yapan ":tstikbal Ticaret Şid:eti" 1958 yı

lında, 1starıbul Yet?ilköy~de Boru Sanayii A.Ş. ~yi kurarak de-
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mir·-çelik dikişli boru üretimine başlamıştır·. { 1) 

L2. Demir-Gelik Bo.r:u tJretira Kapasitesinin G.§..li.aimi. 

! lk demir--ç\elik boru. ür·etim tesisi 1958 'de kurul

duktHn sonra; demir-ç\elik boru talebinin artışı doğrultusunda 

bir çok yeni ftı.brika kurulmuştur.19513'de, demir -çelik boru 

ktı.pB.f.iitesi ve üret,imi 2 000 bin tondur. (2) 

Otuz yıl sonra, dikişli demir-çelik boru üretim ka

pas:i tesi 1 ı:36 000 bin ton( ;3), dikişsiz demir-çelik boru üre

t im ka.pas i tes i 15 000 bin tondur. ( 3) 

Demir-çelik bori.ı tesislerinin sa::ırısı 19138 'de 22 'ye 

yükselmiştir·. Bunlardan birisinde dikişsiz, diğerlerinde di

kişli boru üretilmektedir. Demir-çelik boru fabrikaları, Tu.r

kiye'nin bir çok bölgesine yayılmakla beraber, kapasitenin 

büyük bir bölümü Marmara bölgesinde yoğunlaşmıştır. 

( 1) Asım Koc.abıyık, .BQr·usan .. ın Qt:uz Yılı.. , Boru.san Grubu 

Yayını, Ekim 19138-!stanbul 

Borusan .l91IB. Faalivet Raporu ,Borusan Gr·ubu YayınJ., S.6 

( 2) Asım Kocabıyık , fkı~ QtJJ.z lılı , Borusan Grubu 

Yayını, Ekim 19138-!st,3..nbul 

( 3) .Demir-Çelik fil.k.i.ş_l_i Ikil:'.u .Ilı..a 12.az.a't:. A:r·astırrrıa..'2.1...,.. T. C. 

Başbakanlık !GEME Ya:yını, Anka.re. 1988, s.110 
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Tablo. Ll. 
Türkiye ~deki Demir-Çelik Em Fabrikaları Ys:. fuın.e.siteleri 

Fabrika-Dikişli Boru Fab. Kapa(Ton) Mülkiyet Yer 

Boru.san Gemlik Boru Tes. A.!3. 250 000 özel Gem-Bursa 
---· 
Bor-usan Boru Sanayii A.Ş. 13:3 000 " S. k.öy-!st -
Man/Sürrıer·ba.nk Boru End.T.A.S. 120 000 Ka.mu./Yab. İzmit 

Yücel Boru ve Pro. End. A.Ş. 98 000 özel Çayırova 

Boru.taş Çayırova. Boru A.:;,;. * 111 000 .. .. 

ümre:n Spiral Kay.Boru C' ~ ,... '•t;'. 136 000 .. Ümraniye •J - • •:> ...... 

Profil Boru San. A.:;,. 41 000 " Kartal 
ı 

Erbosa.n Boru Sa.n. Ve Tic A. Ş. :-ı,.: 45 000 .. Ka.yseri 

Bosa.ş Bor·u Ve Profil San. A.Ş 40 000 
,. Tra.bzon 

Erbotaş 10 000 .. 
Ereğli 

Depaş A. :3. 45 000 .. Denizli 

Erdem Boru 10 000 .. 
Ereğli 

Gabosan A.Ş. 40 000 
,. Gaziantep 

Erk Boru Pro.San Ve Tic A.:;':.*- 60 000 " Kartal 

Tüzün Çelik Boru Ve. Pro. A.Ş. 11 000 .. 
Çobançeş. 

Oto Pro. Boru End. Koll. Şti. 10 000 .. 
Topkapı 

Beşgen Boru Pro. San A.Ş. 10 000 " Çayırova 

Ostar Boru Ve Pro. San. A.Ş. 2() 000 
., 

Ka.rta.l 

Sular !da. Spiral Boru Tesisi (3 000 Kamu Ankara 

Emek Spiral Boru 20 000 tızel " 

Habaş Spiral Boru 20 000 " Ali-9.§',B. 

Dikişli Boru Toplam 1 136 000 
~. 

Dikişsiz Boru Fab. 
......_ __ 

MKEK Çelik Çekme Boru Fab. 15 000 Ke.mu Kırıkkale 
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NQI: "*" işaretli fabrikalar tevsii yatırım içindeler. 

KAYNAK: Demir-Çelik Dikişli Boru Dış Pazar Araştırma.sı, T. C. 

Başbaka.nlık !GEME Yayını, Ankara. 1988, s. 110 

Tablo. I.1 ... de de, görüldüğü gibi Türkiye dikişli 

demir-çelik boru üretim kapasitesinin ,ı;41 ... si !stanbul .. dadır. 

!stanbul .. unda. içinde yer aldığı Marmara. Bölgesinin; dikişli 

demir-çelik boru üretim ka.pasitesi 900 bin ton ile Ti'.lrkiye 

dikişli demir-çelik boru üretim ka.pasitesinde payı J,;79 ... dur. 

Halen tevsii edilen 4 tesiste, tevsii sonucu üretim 

kapa.sitesi muhtemelen 400-500 bin ton a.rtacaktır. 

Türkiye ... de 1!:358 ... de, 2 bin ton ile başla.ya.n dikişli 

demir-çelik boru üretimi, :32 yıl sonra ilave yatırımla.rla tah

minen 1 500 bin tona yükselmiştir. 1990 ... da dikişli demir-çe

lik boru ü.retim kapasite.si, 1958 ... e göre 750 kat artmJ,ştır. 

Türkiye'nin tek dikişsiz demir-çelik boru fa.brikası 

1974 Yılında 15 bin ton kapasite ile Kırıkkale'de kurulmuş-

tur. Bu fabrika. gerek yetersiz kapasitesi, gerekse de geri 

teknolojisi nedeniyle ra.ntabl ça.l ıştır ı V1rn!:'ı.ma.kte.dır. 

r.:3.Boru Tipleri Y..f:. T-U.rkiye'de üretllen Borular 

Boru tiplerini üretildikleri materyallere göre sı

nıflandırıyoruz. Bu çerçevede, başlıca bor·u tipleri şöyle tas

nif edilmektedir: 

1.PVC Boru-Hortum, 



2.Asbestli Borular, 

:3. Cam Borular, 

4.Alüminyum Borular, 

5.Bakır Borular, 

6.Nikel Borular, 

?.Kurşun Borular, 

8.Çinko Borular, 

9. Demir•-Çelik Bor•ular. ( 4) 
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Bu borulardan nikel, kurşun, çinko Türkiye'de üı ... e

tilemediğinden ithal edilmektedir. Cam boruların büyük kısmı 

ithal edilmesine rağmen~ yakın dönemde Türkiye~de üretimine 

başlanmıştır. 

PVC boru ve hortum Türkiye .. de bı'..hri.1k ııüktarlarda ü

ret.ilmektedir. Fakat, ihtiyclÇ duyulan bazı türler de it.hal e

dilmektedir. Asbestli borunun her türü Türkiye·de üretilmekte 

ve dışaı'ıya satılmaktadır~ Alüminyum ve bakır boru üretimin

de, önemli ilerlemeler sağltu1ınasına rağmen, yüksek teknoloji 

gerektiren boru ihtiyacı dışardan karşılanmaktadır. 

Demir-çelik borular üretim teknolojisi ve imale

dildiği demir-çelik türüne göre farklılaşmaktadır.Bu tiplerin 

tümü ülkemizde üretilmemektedir. Bazı boru tipleri çok fazla 

miktarda üretilmekte ve ihraç edilmekte~ bazıları ise ithal 

edilmektedir. 

( ı.1) "Boı•ıı Dış Ticareti". Dünya Dosyası .5..5 , ( 7 Kasım 1988) 
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Demir-çelik boruları, aşağıdaki g1bi SJ.nıflandırmak 

mümkündür. 

A.Oretim yöntemine göre sınıflandırma: 

1.Dikişli Borular 

Dikişli borular demir-çelik sanayiin bir son UrUnü 

olan, bant veya levha gibi ara mamulden yapılır. Boru bandı 

kıvrılır ve değişik şekillerde ka.ynak yapılır. Dikişli boru

lar kullanılan tekniğe göre; 

Boyuna kaynaklı borular, 

Spiral kaynaklı borular 

olarakta sınıflandırılır.(5) 

2.Dikişsiz Borular 

Billet (takoz) ve~ra ignotun ortası delinerek elde e

dilen, kovanın çekilerek uzatılmasıyla oluşturulan borular 

..J • 1 • . ctı -r:ışsız borulardır.(6) 

B.Kullanım amaçlarına göre sınıflandırma: 

1.Dikişli Borular, 

1.A.Su ve Gaz Boruları, 

l.B.Sanayi Boruları, 

1.C.Paslanmaz Çelik Borular, 

1.D.Boru Hattı Boruları, 

1.E.Presizyon Boruları, 

(5) Demir-Çelik Au.a Planı Cilt:VII-DikiJ.~.l.i. Y.Q fli1ti1;1şiz B.QI".JJ 

Tesislıu:i , Ankara 1963, DPT Yayını~ :::::.4 

(6) A.g.e. ,s.4-5 



2. Dikişsiz Bor·ular, 

2. A. Koruma.( Casing) Borula.rı, 

2.B.Mekanik Borular, 

2.C.Sondaj Boruları.(7) 

C. ür·et ilen maddeye göre sınıflandırma: 

1. ÇelU; Borula.r•, 

2. 8fer·o Döküm Borular, 

3.Temper Döküm Borular, 

4.Pik Döküm Borular. 

D.Boyutlarına. göre sınıflandırma: 
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1. Çap aralığ:ı kü.ç~ült borula.r, (Hm. :3 mm -'ye kadar 

o lHnlt.ı.r) 

2. ç.,:.p aralığı o'rta büyükli.'ıkto "f::ı.·::,rular, (152.4 ile 

406.4 mm arasında olanlar) 

:.J. Çap aralığı büyük borular. 

olanlar) ( l3) 

(406.4 mm··aen büyük 

Türkiye~de d-ç boru olarak, A~da açıklanan üretim 

yöntemine gi:5re dikişli ve dikişsiz borulaı"' ile B~de açıklanan 

kullanım amaçlarına göre olan d-ç borular üretilmektedir. 

( 7) A. g. e. , s. 40---41 

( 8) Demir-Çelik .121ki.;."tli B.ru:u fua .,'&.,,z_ar Arnt .. ı .. rma~.ı. , T. C. 

Başbakanlık !GEME Yayını, AnJ.::ara 1B88, s.2 
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E1YAS.l.li.I.N Y.A.J!llil. 
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Bu bölümde, d-ç dikişli ve dikişsiz boru piyaı3ası

nın yapısı incelenecektir. Bu incelemede, d-ç dikişli ve di

kişs.lz boru piyasaları tam rekabet,oligopol ve tekel piyasa

ları açılarından ele alınacaktır. 

D--Ç diklşll boru üretim kapast tes.inin '.it~58 ·· i 3 fir

maya aittir. Bu firmalardan Borusan Grubu ::::::::3 bin ton üretim 

kapa.::::l t.eslyle J~2H paya sahiptir. · üretim ı:akamlar J.na bakıldı

ğında Borusan Grubunun payı büyümektedir. lfJclcl ~ de ô50 bin ton 

( 1) cılau üretimin, 2B2 bin tonu(2) Borusan Grubunca gerçek

leştirilmiştir. Dolayısıyla, ısaa·cte üretilen d-ç dikişli bo

runun %43.ünil Borusan Grubu üretmiştir. 

( 1) 1,fl90 Y.J...l..ı Programı , Ankara 1890. DPT Yayını, s. 231 

(2) Mehmet H.Hamedi,"Birleşme, üretimimizi Olumlu Yönde Etki

leyecek," lliın.x.a Dosyası ..3...!L.. ( 4 Eylül 19cl9) 
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Aynı yıl Mannesmann Sümer-bank 125 bin ton(3) d-ç dikişli boru 

ürc.d .. miştir·.1988~de Mannesrı:ıann Sümer·bank d-ç dikişli boru üre-

timinin %1D ·u.nu ge.rç.ekleı;;tirmiştir·. 

209 bin ton üretim kapa.sitesi olan, Yücel Boru ve 

Borut,s.,;; Grubunun ür·et lm miktarı bulunamamı.şt ır. Ama, Boru san 

Gr-ı...ıbunun s,,.;55 kr.ıpasit.eyle ç.alıştığı dikkate alındığın.da, Yücel 

Grubunun ~,75 kapasiteyle çalıştığı va.rsayıldığ;ında 157 bin 

ton ü.:cet.irne karşılık gelmek:cedir. 

Dolayısıyla, üretim kapasitesinin %513'ini elinde 

tut.an 3 firma, üretimin ~i;87 'sini gerçekleştirmektedir. 

Büyük imalatçı olan Bor·usan ve M,:,.nne.r::rna.nn SıJ.merbanJ.::: 

üret.ilen bor·ulı::ı.r:ı., kendi bi.1.n:ırelı'3rinde ku1~d.ukları d.1r.:;tribütör 

flrınalar,3. devrcd .. wı::.\ktedir. Distribütör· fir'malar-, bu bon . .ıları 

Türkiye geneline pö.zar- J..::ı.ma.kta.dır-. 

Or·ta ve küç.:ü.k ölçekteki fir·ma.lnr-, ürettikleri boru-

1.:ı.r ı kendi bünyeler,irıde oluştur·duklar1 c::r.zar lr.ıma birimleriyle 

satıw.ı1'::Ladı:ı:·. 

' Dikişli boru piyasasında, en büyük üretici olan Bo-

rusnn ticaret. alanında da liderdir. Borusan Grubunun ticari 

örgütlenmesi, bu durumu d~ıa net bir şekilde gôatermektedir. 

Borusan Grubunun ticari örgütlenmesi aşağıdaki gibidir: 

.Istikbal Ticaret Türk Anonim Sirketi(Genel Dist.) 

.Boru Nakliyat Ve Ticaret. A.Ş. (Nakliyat Şti.) 

(3) "Mannesmann-Süınerbank~ın üretim Hedefi 12!:ı Bin Ton", 

Ill.i.n.ya ~ 55, ( 7 Kasım 1988) 



Bölgesel Pazarlama :;;irk.etleri 

.Doru Ve Profil Ticaret A.Ş . 

. Bozoklar Inşaat Malzemeleri Ticaret A.Ş . 

. Ulko Demir Ticaret A.Ş . 

. !mpr.:-ı. Bursa !nşa.at Malzemeleri Pazarlama A.:3 . 

. Tempa Mersin !nşaat Ma.lzemeleri Pazarlama A. ;~ . 

. Samsun Çelik Ticaret A. f;ı • 

. Gaziantep Boru Ve Profil A.Ş.(4) 
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300 bin ton dolaylarında. dikişli boru üre t e n, Boru

san Grubu boru konusunda entegre yapısıyla, iç piyasadr.:➔• lider 

firmadır. Diğer fi r malar fiyat ve başka alanlarda Borusan·ı 

takip etmektedir· . 

Dikişli boru satıcıları, boruyu üç kayn aktan temin 

G Lıııc:k tedir. Bqnlar: 1m.:.1 latçı, gene 1 di::.; l,r ibüt. ö j:' 0v· e toptancı

dır. Boru satıcılarının %56~sı toptancılardan, %28~1 ima l a~

ç ılardan ve %26.sıda genel distribtit6rlorden dikişli boru al-

ıu..::ı.k tadır. ( 5 ) 

---------- --------

(4) "Borusan Grubu~nun Şirketleri", Dünva. Dosuas.ı. .43, 

(31 Ağustos 1987) 

(5) R i.mEJl A.Ş. Paza.ı:.' Araştırma Bölümü, fil.k.i.al.1.::.D.iJ.dl?siz lın.rı!= 

.lat Eaz~ ~~-ınn.a.:~.tı. , !st anbul 198ct, Yayınlanınamı:;: 

Araştırma s.55 
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Doru satıcıları' düzeyinde, yapılan bir araştırmaya 

g6re; Dikişli boru müşterileriniıı dağılımı aşağıdaki gibidir: 

l1üşteri Grıtl.1:Y . 

. Müteahhitler 

.Tesisatçılar 

.Tüketiciler 

.Perakendeciler 

.Toptancılar 

.Diğerleri 

.TOPLAM 

.T.üke..t.imde. Ea:rLı. 

%24.9 

J08.2 

JH2.4 

JH0.2 

JHOO. O ( 6) 

G0rilldüğü gibi, dikişli boru alıcıları farklı ke

simlerden oluşmuştur.Bu yapısıyla dikişli boru alıcıları tek 

h:..ışlarına, piyasayı belirleyemi::.rorlar. 

Yukarıda, d-ç dikişli boru piyasasına ilişkin bil-

giler verilmiştir. Bu veriler çerçevesinde, bakıldı~ında, d-ç 

dH;:işli boru piyasasında, eksik rekabet piyasn türlerinden 

tekelli rekabet piyasa yapısının var olduğunu gôrüyoruz. 

Tekelli rekabet, "heın tekelin hem ,.::le tam rekabet.in 

özelliklerini taşır.'' ( 7) Tekelli rekabet "halinde satıcılar 

n· Lc.uıe iseleı• de, aLıc:tlar her :firmanın ürettiği malın başka 

( 6 ) A • g . e . fL 33 

(7) James M. Henderson & Richard E.Quant, l:i.ilu:ı.;ı. lk..t.c..i.Qa,t :t:la~ 

ınatik.sel .B.i.,c Yaklç.tşJJn , Ankara 1fl[l6, Teori Yayınları, 

s.179 
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<.J lduğuna inanmışlardır-. ( 8) 

Zira, tekelli rekabet piyasasının en önemli özel-

liklerinden birisi satılan malların farklılaştır1.lmasıdır. 

Yani, "Tam r0kııbet. piyasasının en önemli varsayımılar1.ndan 

blrl bu piyasada alınıp ı:::ıatılan malların tam homojen oldukla

rı varsayımıdır. Tekelll rekabette ise mallar heterojen veya 

farklılaştırılmış mallardır".(9) 

Tekelli rekabet piyasas1.nda, faaliyet. göı3teren fir-

nıaların ürünleri farklılaştırılmış olsada, ürünler arasında 

ikame edilme özelliği bu]unınaktadır. Şöyleki;"mallar arasında 

~r,:ıkın blr ilişki va.n:lır; fakat, hiç bir ,:::.c1.i11i.:Ul tam ikame söz 

konusu değildir. üreticilerden hor biri r,·,:nol bir ürün sırıı

f ın.::."t dahil olan ürUnlerin' farklı bir tüı·ünü üretir ve satar. 

Firııın, ürU.nünü renk, kalite, ambalaj, de Gen, nv-1.rka, yer gibi 

türlü bakımlardan farklılaştırabilir ... Ayrıca, reklam da 

alıc.ıda farklı mal kanısı yaratabilir." ( 10) 

Yukarıda, anlatılan t,ekelli rekabet piyasasının te

mel özelliklerinin, d-ç dikişli boru piyasasında olduğu gö-,

rülıııektedir. Çünkü, Borusan, Mannesınann-Sfünerba.nk, Yücel Bo

ru, ümı>an Spiral ve Profil Boru gibi firmalar ü:eetim çeşidi, 

(8) Se.ncer Divitçioğlu, Mikro .lkt.i~.t, V.Bası, 

!st.anbul 1977 1. ü. !ktisat Fakültesi Yayını, 2: .• 2:1.7 

( 9) Prof. Dr. Neca t.i Mumcu, Hikro Ek1,,1n.Q.m.ik An.ali~ {Jiı-:i_ş_ , 

1 stanbul lf.179, 1. O. iktisat Falrül tesi Yayını, e:. ıı:;~; 

(10) A.g.e. s.163-164 
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kalite, marka v.b. özellik.lor ve reklam faaliyetleri ile pi

yasa.d,'.::l ür-ürı.lerini fo.r·klı.lnştıra:r-ak ta.lep eğrileriyle oynaya

b i lrnektedir le.r·. 

l.L-2..... D··· C lli.Jti :;ıs iz EID.:11 P...i.u~;uu.n Y~ı. 

Türki:ve ·· de dikişsiz boru üretimini, sadece Kırık:-·· 

kl:\lo ··deki MKE.IC"ye ait Çelik Çekme Boru Fabrikası yapmaktadır. 

1974~de faaliyete geçen fabrikanın yıllık kapasiteci 15 bin 

tondur. Bu Fabrikada imalat "Ekstrüzyon" prosesi ile yapıl

ıııcd,::tadıdıı·. Ekstrüzycın yöntemiyle boru imalatında ;;~40 oranın

da hurda çıkmaktadır. Dolayısıyla, MKEJC dikişsiz boru fabri

kasının fiili boru Uretinı kapasitesi 9 bin tondur. 1974.de 

üretime baçlayan fabrika en yüksek üretim düzeyine 19 81~de 

Lurı, 1987.de 5 bin ton dikişsiz boru ilr e t ilnıiştir . (11 ) 

Düşük kapa□ iLosi ve geri tekno lojisiyle TUrki ye ·nin 

dlki:;.,:.,üz boru ihtiyac:uıı., kaı•;;;nJ.ay .9.ma:van MIG!'.K Çe:U.k Çekme Bo·

ru .fabrikası t.icare t 1:üaınnd,::1 fazla fonk.-.J. ;/Onc: l değildir. Zi

~a. Türkiye~nln lhtiyacı olan dikişsiz bu r unun %10.ini MKEK 

karşılarken, ~1{.ü2 -·si it.hal edilmekt.ed.ir.(Li~) 

( 11) Rtme l A. Ş. Pazar Araştırma. Bö 1 ümü, llik.i_:;u_i.:::D.U.:.lli.R..iz. 

lkıı.:ı.tlıu: E.a.z.ar. Araştır.ın.aiR..-l , 1 s t.anbul 1988, Yayınlanmamış 

(12) Mulı:..ı.mmet Köymen, T.üd•ı:iye··cte T~.k~lle.™ , !stanbul 1989, 

YayJ.nlanmaınış Yüksek Lisans Te;,:-;ı, s .113 
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Dikişsiz boru ticaretinde, ithalatçıların anemli a

ğıı•lıkü .. u'ı vardır. lthalatçılar haricinde, büyük mi1rtarda di

kişsiz boru kullanan TPAO ihtiyacını dir,~kt dışardan temin 

Dikişsiz borular. yüksek basınç gerektiren alanlar

da kullanılmaktadır. Bu alanl,:ırda kullanılan başlıca d-·,;; eli-

klçsiz borular şunlardır: 

.Yüksek basınç ve/veya ısıya dayanıklı borular, 

.Sondaj boruları ve koruyucu borular, 

.Konstrüksiyonda kullanılan borular, 

.Mekanik borular.(13) 

Tamamen teknik alanl.:1rda kullanılan, dikiş;;:dz boru-

ı~rın kullaıııcıları dikişli boruların kullanıcılar ı kadar çok 

sıııda daha az rekabet vardır. Türkiye ··nin diki ış;::;iz boru t. üko--

timinin yaklaşık 1;3·una TPAO yafmaktadır.(14) 

Türkiye· de d- ç dikişsiz boru f.iY 1:',timi.n.i sadece, MKE 

yupm.~ü.:ta..d.u~. Dikişsiz boru ile ikamesi ol ,:ın, her11angi bir bo-
: 

ru, Türklye·cte ilı~tilmenıektedir. Bu durumda, Türkiyo·nin il~ 

tiyacı olan dikişsiz borunun bü;y·ük bir kı.sını i t1vıJ. e dilmek

tedir. Dalayısyla, MKE.nin d-ç dikişsiz boru piyasasıruiaki 

başlıca rakipleri ithalatçılardır. 

( 1 ::ı ) Im.m.J.1,.:.:::..Q.e.lik Alın .Elan..ı. .Qil..t. .V...U_::.Di..ki ş 1 i 1!.e. filk işsiz Bm.:u 

TQ..s..i..;.lLfil:L.. Ankara 1983, DPT Yayını. s. 2 

(14) Bimı3l A.Ş. Pazar Araştırma Bölümü, a.g.e. s.56 
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Bu veriler çerçevesinde, d-c dikişsiz boru gibi nis

puten homojen uL.ui biı: üründe, sayılabilir sayJ.da fjrma. oldu-

~tuıu görüyoruz. BUylece, d-9 dikişsiz boru piyasasında oligo-

pal piyasa tespitini yapıyoruz. 

Zira,"oligopo1 piyasası, az sayıda (1.kiden fazla) 

firmanın homojen veya fa.rklJ.laştırılmış ürünler arzettikleri 

bir piyasü olarak t,•1ıı ı.:ıilanabiLLr". ( H.1) 

(15) Prof. Dr. Necati Mumcu, A.g.e. s.171 
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III. D-Ç D.l.K.t.6Ll. W DlK1S$1.Z D.QRU TALEBl. W tlRETlMl 

Türkiye~de, ilk dikişli boru üretiminin 1958~de,ilk 

dikişsiz boru üretiminin 1974~de yapıldığını daha önce be

lirtmiştik. Bu yıllardan önce, ihtiyaç halinde ithalat yapı

lıyordu. Halen, içerde üretileme;\ren borular ve boru hatları 

ile başka alanda kullanılan boı"ulaı" ithal edilmektedir. 

III .1. D-Ç Dikişli ~ Dikişsiz .B.Qrıı Talebinin 

Gelişimi 

Bu bölümde, dikişli ve dikişsiz boru taleb_inin ge

lişimi beliı•lenen yıllara göre verilecektir. Dikişli ve di

kişsiz borunun yıllara göre talepleri, DPT verilerinden der

lenmiştir. 
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Tablo. rrr. ı. 
Türkiye D-Ç l)ikişli Yst Dikişsiz ~ Taleb:lnin . .Gelişimi 

(1972-1989) 

Dikişli Boru tti]-:iş~3iz Boru 

Miktar Artış Miktar Artış 
Yıl (Bin Ton) Oranı(J~) (Bin Ton) Oranı(%) 

1972 155.4 --- 23.1 ---

1977 24,3. 3 56. Ei 18.7 -19.0 

1980 256.0 5.2 20.0 7.0 
,' 

1981 219.6 - 0.4 26.8 - 5.0 

1982 200.9 -21.2 56.6 197.9 

1983 257.0 27.9 27.4 -51.6 

1984 320.0 24.5 43.9 60.2 

1985 362.0 13.1 36.8 -16.2 

1986 597.9 65.2 46.1 25.3 

1987 650.0 8.7 29.0 -37.1 

1988 419.0 -35.5 35.0 20.7 

1989* 335.0 -20.0 36.0 2.9 

*1989 yılı talep rakamları tahminidiı..,.. 

Kaynaklar: 1.DPT, :V:.Bee Yıllık Kalkınma Planı önce-

s sinde Gelişmeleı.,, 1B72-1983 , Ankara 1985, DPT YaJ.rını, Demir-

Çelik Sanayii B6lümü. 

2 . DPT, .l9El2-1990 .Y.ı.1-1.arı tl'.Q.gı?e@l.ar.:L.. 

Başbakanlık Basımevi, Demir-Çelik Sanayii Bölümleri. 
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Tablo.III.1."'de,gört\ldüğü üzeı"'e dikişli boru talebi 

1972'de 155 bin tondan, 1977 .. de 24a bin ton çıkmış, 1982"'de 

201 bin tona inmiş, 1987 .. de 650 bin ton ile en yüksek düzeyi

ne çıkmış ve 1989 .. da 335 bin tona inmiştir. 

Dikişsiz boru talebinde yilla.ı:~a göre dalgalanmalar, 

dikişli boruya nazaran daha fazladır. öyleki dikişsiz boru 

talebi bir yıl artmakta, ertesi yıl azalmaktadır. 

Dikişli ve dikişsiz boı~u talebindeki, bu dalgalan

maların nedenlerini VII.bölümde yapacağımız analizle r le bul

maya çalışacağız. 

III.2. D-Ç D.i.ki~ ~Dikişsiz~ .ü.rnt.i.m.inin 

Gelişimi 

Bu bölümde, dikişl i ve dikişsi;~ boru üretimi b ir 

önceki bölümdeki, yıllara paralel ola rak verilecektir. ü re-
' 

tim rakamları DPT .. nin plan ve programlarından alınmıştır.Böy

lece, taleple üretim aı~asında bağlantı ktu'ınak kolaylaşacak

tır. 

Dikişli boru sanayii ile yassı celik üretimi ara

sında sıkı biz, ilişki vaı'dır. Bu nedenle, Borusan~nın lstan

bul Sefaköy, Mannesmann Sümerbank ve Yücel Boru haricindeki 

boru fabrikaları 1970#den sonra kurulmuştuı"'. 
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Tablo . I I L 2 • 

Türkiye .D.=.Q. .I2i.k.i.ali. 'Vs:-.. Dikişsiz 13.Qrn ~.minin Gelişimi 

(1972-1989) 

Dikişli Boru Dikişsiz Boru 

Hiktaı~ Artış Miktar Artış 
Yıl {Bin Ton) Oranı(%) (Bin Ton) Oranı(%) 

1972 161.0 --- ---- ---
1977 246.0 52.8 5.8 ---
1980 262.0 6.5 8.0 37.9 

1981 260.0 10.7 7.6 12.5 

1982 312.0 7.6 7.0 -22.2 

1983 385.0 23.4 4.4 -37. 1 

1984 514.0 33.5 8.2 86.4 

1985 600.() 18.7 8.2 ------

1986 600.0 ---- 7.0 -·-- -

1987 700.0 16.7 5.0 -28.6 

1988 650.0 - 7.1 6.0 20.0 

1989* 685.0 5.4 6.0 ----

*1989 yılı üretim rakamları tahminidir. 

Kaynak 1 ar: 1 . DPT, V • Beş Y.ı.1.lı.k .K..a.J.Juı-.mın Elfüıı.-nurut 

sinde Gelişmeler 1.~172-1963 ~ Ankara 1985, DPT Yayını, Demir

Çelik Sanayi Bölümü. 

2.DPT, 1f>82-19~ıo Y.ı..1..1.a.r..J~ J..'rogramları,_ 

Başbakanlık Baaımevi, Demir-Çelik Sanayi Bölümleri. 
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Tablo.III.2.··ae, dikişli ve dikişsiz boru üretimi 

1972, 1977, 1980-1989 yıllarına göre verilmektedir. 

Dikişli boru üretimi, 198S"'deki düşüş haricinde sü

rekli bir yükseliş içindedir. 1972.den 1989"'a dikişli boru ü

retimi %325 oranında artarak, 161 bin tondan, 685 bin tona 

yükselmiştir. Dikişli boru Uı,.etiminde, en yüksek artış oranı 

%33.5 ile 1984 yılındadır. 1988.de dikişli boru üretimi, 19-

87.ye göre %7. 1 azalarak 650 biı1 tona inmiştir. !ncelenen dö

nem içinde, en fazla üretim yapılan yıl 700 bin ton ile 1987 

yılıdır. 

Dikişsiz boru üretiminde, gelişim o kadar parlak 

deği ldiı... 1972 ·de, dikişsiz boru üretimi yoktuı< 1B77 • de 5. 8 

bin ton olan,dikişsiz boru ilı"etimi 1985"'de 8.2 bin t on ile en 

yüksek düzeyine çıkmıştır.1983.te dikişsiz boru üretimi 'J~37 .1 

azalarak, incelenen dönemin en düşük üretimi olan 4.4 bin to

na inmiştir. 

Incelenen dönem içinde dikişli boru üreticileri, 

üretimlerini sadece iç talebe göre değil, aynı zamanda dış 

pazarlar da bularak genişletmiştir. Böylece, iç talepteki 

dalgalarunaların etkisini minimize etmişlerdir. 

Buna karşın, dikişsiz boru üretimi için aynı şeyi 

söylemek mümk(in değildir. Zira, dikişsiz boru talebi optimal 

üretim için yetersizdir. Tek olan, dildş:::dz boru fabrikası 

nispeten ucuz ve kaliteli ithal borular karşısında gelişeme-

' 
miştir. Dolayısıyla, dikişsiz boru üretiminde anlrunlı bir ge-

lişme yoktu.ı:~. 
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Pazarının Ti:ı;ılere ~ Dağılıml. 

1988 yılında, dikişli boru satışlarının %68.i orta 

seri, ~,22·sı hafif seri ve ?ao·u ağır seriden oluşmaktadır. 

Bu dağılım et kalınlıklaı"ına görediı ... ( 1) 

Aynı aı"aştırmada, dikişli boru satışları caplaı"ına 

görede incelenıniştir.1988 yılında, satılan dikişli boruların 

%89·u 1/4 ııe 2 inç arasında çaptadır. Satılan dikişli boru

ların %11·1 ise 21/2 ile 6 inç arasındadır.(2) 

DPT .. nin yaptığı bir çalışmaya göre, 1981.de toplam 

yurt içi satışların 1föl.6·sı su ve gaz boruları, %4El.2~si sa

nayi boruları ve %2.2·sı alçak basınç kazan borularıdır.(3) 

Dikişsiz boru pazarı, dikişli boru pazarı kadar bü

yük değildir. Ayrıca, dikişli borudaki gibi yeterli veride 

bulunmamaktadır. Bu çerçevede, yurt içi tüketimin %::ıo-40·nın 

sondaj borularıdır. TPAO cari yılın planına göre her yıl 10-

15 bin ton dikişsiz boru kullan.maktadır.(4) 

Cari yılın yatırım planı doğrultusunda, 20-30 bin 

t.on dikişsiz boru; MTA sondajlarında, diğer sonda,j larda, ka-

(1) Bimel A.Ş. Pazar Araş;tırma Bölümü, JUJLişli-Dilde:siz 

Borular Pazar Aı,-aştırması ,lstanbul 19BE.I, Yayınlanmamış 
' 

Araştırma s.38 

(2) Bimel A.Ş. Pazar Araştırma Bölümü, a.g.e. s.35 

(3) Demir-Çelik Ana Planı Cilt;VII-Dikişli Y.!2. Dikişsiz Ikırn 

Tesisleri, Ankara 1983, DPT Yayını, s.51 

(4) Bimel A.Ş. Pazar Araştırma Bölümü, a.g.e. a.56 
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zan imalatında, rafineri, termik santı ... al ile yüksek basınç 

gerektiren yerlerde, tevsii, yenileme ve diğer ihtiyaç duyu

lan alanlarda kullanılmaktadır.(5) 

Dolayısıyla, yur·t iç.inde kullanılan dikişsiz boru

nun %30-40#ı petrol sondajında kullanılırken, %60-70#1 yuka

rıda ayrıntılı olarak belirtilen alanlarda tüketilmektedir. 

(5) Bimel A.Ş. Pazar Araş'tırma Bölümü, a.g.e. s.56 
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D-Ç dikişli ve dikişsiz boru endüstrisinin yarattı

ğı katma değer ve istihdam düzeyine ilişkin, analitik ve kap

samlı bir çalışma olmadığından, biz bu bölümde bazı veriler

deıı hareketle d-ç boru endüstrisinin yarattı~ı katına de~er ve 

istihdamı hesaplamaya çalışacağız. 

Bu konuda, IGEME.nin Demir Çelik Dikişli Boru Dış 

Pazar Araştırmasında :ver alan boru üretiminde maliyetlerin 

dağılımı, 1988 Borusan Faa'liyet Raporu ve: lstanbul Sanayi Oda

sı·nın her yıl yayınladığ~ 500 büyük sanayi kuruluşu arasına 

giren d-ç boru (h:>eticilerine ait verilerden hareket.le d-ç bo

ru endüstrisinin yarattığı katma değer ve istihdam düzeyinin 

tahmini yapılacaktır. 
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IV .1. D-Ç B.Q.rı.ı {Dildşli+Dikiesiz) Endüstrisinde 

Katına Değe,t' 

D-Ç boru endüstrisinde, yaratılan katına değer ko

nusunda kapsamlı bir çalışma olmadığından, bu calışmada bazı 

katma değer tahminleri yapmaya çalışacağız. 

Aşağıda boru tiplerine göre, üretim değerinde mali~ 

yetler gider alanları itibarıyla verilmektedir. 

T.a.b.lo. IV, 1. 

Bm:u Tiplerine~ Malive.t..lıu:in .lli\hlı.nu. 

Siyah Düz (falvanizli San. Boru. 
Maliyet Alanı Boru Boru ve Profil. 

Haınmaddeler 76.0 70.0 70.0 

Yardımcı Maddeler ---- 1.0 - .-, .L • ,_, 
l ~----- -··--

!şletme Malzemesi 2.0 2.0 2. O 

Enerji 4.0 5.0 5.0 

!şcilik 5.0 5.0 l 5.0 

Amortisman 3.0 4..0 4.0 

Finansman 8.0 9.0 9.0 
---•-·--·-

Diğer 2.0 4.0 4.0 

Toplam 100.0 100.0 100.0 

Kaynak: Bimel A.Ş. Pazar Araştırma Bölümü, Dikişli

Dikişsiz Borular Pazar Arastımnası , lstanbul 1988, Yayınlan-

mamış Araştırma, s.16 
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Tablo.IV.1.~de görüldüğü üzere d-ç boru maliyetle

rinde, en önemli unsur hammaddelerdir. D-Ç boru imalatında, 

kullanılan hammaddelerin başlıcaları çelik ve galvinleme için 

çinkodur. !ınalatta girdi olarak kabul ettiğimiz, maliyet ka

lemleri hanunaddeler, yardımcı maddeler, işletme malzemesi ve 

enerj idil•. Bu verilerin ışığında, siyah boruda ,Ha ve diğer 

borularda ?~22 katına de~er yaı•atılmaktadır. 1981 yılı DPT ve

lerine göre, Türkiye# de kullanılan dikişli boruların J~46 # sı 

sanayii borulaı•ı, J~52~si su ve gaz boruları ile J~2~si alç ak 

basınç kazan borularindan oluşmaktadır.(!) 

Yukardaki veriler doğrultusunda, demir-çelik boru 

sektöründe i malat safhasında katma değerin ~.~20 civarlarında 

olduğu tahmin edebiliriz. 

1988 yılında, Türkiye~de üretilen dj.kişli ve dikiş

boruların cari fiyatlarla,üretim değeri 560 milyar TL~dir .(2) 

D-Ç boru sanayi i n 19 E:ı9··ct:a, üretim aşamasında yarattığı katma 

değer hesabı aşağıda veriimektedir: 

D-Ç Boru Sanayii Katma Değeri(1988)= Cari Yılın üretimi*0.2 

.. 
il .. 

.. 

.. 
= 560 Milyar TL*0.2 

= 112 Milya r TL 

Bu ~eriler doğrultusunda, 1988 yılında d-ç boru sa

nayii 112 milyar TL katma d~ğer yaratmıştır. 

(1) DPT, Demh•-Çelik Ana Planı Cilt:VII-Dikişli Y.Ji Dikişsiz 

B.Q.rıı Tesisleri, Ankara 1983, DPT Yayını, s.51 

( 2) DPT, .laS.Q .Yı.l..ı.. Progı.•amı, Ankara 1990, DPT Yayın No: 2202 

s.231 



Aynı hesaplama yöntemiyle 1989, yılı d--9 boru katma 

değeri 195 milyar TL çıkniaktadır. Çünkü, .L9E!fi d-ç boı:•u üreti

minin 975 milyar TL(3) olduğunu tahmin ı:.ıdiyoruz. 

IV.2. D-Ç. ~ (DiJdsli+Dildşsiz) .Endi\strisinde. 

lstihdam 

D-Ç boru sanayiin yarattığı istihdam düzeyine iliş

kin herhangi bir çalışına yoktur. Yalnız, Borusan Grubunun 

1988 faaliyet raporunda, aldığımız bilgilere göre Borusan Bo

ru Sanayii A.Ş. 365 kişi, Borusan Gemlik Boru Tesisleri A.Ş. 

970 kişi çalıştırmaktadıı•. ( 4) 

Bu durumda, sadece Boruaan Grubu toplam 1 335 kişi

yi boru üretimi aşamasında istihdam etmektedir. Borusan Boru 

Sanayii A.Ş. ısaa·cte 59.9 milyar TL, Borusan Gemlik Boru Te

sisleri A.Ş ise 149.5 milyar TL değerinde boru tiretnıiştir.(5) 

Borusan Grubunun 198a yılı toplam boru üretimi 209.4 milyar 

TL#dir. 1988 yılı d-ç boru üretimini, daha önce 560 milyar TL 

olarak bulmuştuk. Dolayısıyla, Borusan Grubu toplam d-ç boru 

üret.iminin ~~40~ ını gerçekleştirmektedir. Kalan 21 bı::ıru fahri

kası üretimin ?t60 ~ ını yapmaktadır. 

Borusan Grubu tiretimin Ji40~ ını 1 3:'.::.tfı kişiyle y.aptı·

ğına göre, diğer firmaların aynı verimlikle ça:lı.;::tığını var-

{3) A.g.e. s.231 

(4) :SoPusan 1988 Faaliy:et,Raporu, !st.anbu1 1989, Borusan 

Yayını, s.6-7 

(5) A.g.e. s.30-39 
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saydığı.mı.zda, bu 20 finnanın 2 000 kişi ile üretim yaptığını 

hesaplayabiliriz. Fakat, Borusan Grubunun daha serınaye yoğun 

çalıştığı bilinmektedir. Dolayısıyla, üretimin Jrno' ını yapan 

20 firmanın bu üret~imi ancak 3 650-3 700 civarında kişiyle 

yaptığını tahmin etmekteyiz. Böylece, d-ç boru sanayiinde ü

retim aşamasında tahminen toplam 5 000 kişi çalışmaktadır. 

Bu konuda bir sonraki bölümde, 500 büyük firma ara

Eanda yer alan, d-ç boru firmaların yar·attıkları katma değer 

ve istihdam incelenecektir·. 

IV. 3. 19tı3--1 fıS~\ Döneminde T.ilı:ki.Yuıin .filın Büyük 

Fiı~ması ~ Ye.r Alıv..L_D-(} lku.:u üreticisi 

Firmaların Yaratılan Katını:;~ Değ-e.:c Y_e. !stihdam 
/ 

ı\çısından !ncelı:.ıım..e.ai 

Bu bölümde, lstanbul Sanayi Odasının her yıl 500 

büyük firma analizlerini yayınladığı, özel sayılardan 1984 ve 

1989 yıllarına ait olanlar incelenerek, d-9 boru üreticileri

nin katma değer ve istihdam durumları ele alınmıştır. 

lnceleıneınizin ilk yılı olan 1983 ~ te, 500 büyi1k fir

ma arasında bulunan d-ç boru firmalarının sayısı 9~dur. Aşa

ğıda 1984-1989 yıllarında, 500 büyük firma arasında d-ç boru 

üret..icilerine alt veriler tablo halinde verilmiştir. 
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l'ab lo - IV, 2, 

198:3 'te 500 Büyük Fir·mtı. Arasına Giren 12::.Q. llorn ür•eticisi 

Fir·maların Yarattıkları Katma De~er Ysi !ştibclam 

500 Firm. ür·et imden Katma Çalışan 
Firma. Adı Sır·ası Satışlar* Değer* Sayısı 

Mannesmann-Sümerba. 75 11 752.7 2 625.5 !398 

Yücel Boru 84 11 07:3. 4 761.9 220 

Boruse.n Gemlik 97 9 742.9 59:3.5 ---

Omr·an Spiral 148 (3 254.9 1 241. 7 •ft=,q 
.t:,.".]t:_. 

Boru.san Boru 233 3 901.8 445.5 272 

Erbosan 347 .... , 
,!... 470.1 205.8 101 

!stikbal Pendik Bo. 409 1 982.4 238. (3 107 
-

Profil Boru 448 1 753.5 20!3. O 53 

Erk Boru 461 1 697.6 12() .. :2 95 

Toplam --- 50 629.3 (3 441. 7 1 798 

*'üretimden satışlar ve katma değeı"' rakamları mil

yon TL olarak verilmiştir. 

Kaynak:"Türkiye"nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu", 

!stanbul Sanayi Odası Der•gisi-Qzel .:3.aY.l.. , ( 15 Ekim 1984) 

1983'te tabloda isimleri verilen firmalar d-9 boru 

sanayiln en büyükleri olarak sır·alamaya girmişlerdir.198:3·te, 

d-ç boru sanayiin en büyük firması yaklaşık 12 milyar TL ci-. 

r·o 75' inci sırada yer alan Mannesmann-Sümerbank 'tır. Bor-usan 

Grubu ise 3 firmayla(Borusan Gemlik, Boru.san Boru ve !stikbal. 

Pendik Boru) yaklaşık 15 milyar TL üretim yapmıştır.Yücel Bo

ru 11 Milyar TL ciroyla fi~malar sıralamasında 2Jinciliği al

mıştır. Yücel Boru .1983 'ten sonra 500 Büyük fir•ma sıralaması-
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na girememiştir·. Sıralamaya giren diğer firmalar, sırasıyla 

ümran Spiral, Erbosan, Pr•ofil Boru ve Erk Boru' dur. 

1983 ·te bu firmalar toplam 6 441. 7 milyar TL katma 

değer· yaratmıştır. Katma değerin üretimden satışlara. oranı 

Jl12.7'dir. 

Borusan Gemlik Tesisleri haricinde, çalışan sayısı 

1 798 kişidir. Fakat, 1f184 ~ te de göreceğimiz gibi Boru san Gem

lik" te 500 kişi çalışmaktadır.Buna göre, 1983.te bu firmalar

da 2 300 civarında çalışan olduğunu varsayabiliriz. 

Iablo.IV.3. 

1984 • de .5.Q.Q Büyük ~ıa Arasına Gi.r:G)J r:ı.::.ç BQI.lt üreticisi 

Firmaların Yarattıkları Katma Değ,,;J~ ~ L~tihdam 
' 

500 Firm. üretimden Katma Çalışan 

Firma Adı Sırası Satışlar* Değer* Sayısı 

Mannesıııann-Süınerba. 59 23 137.2 4 804.1 74.0 

Borusan Gemlik 88 16 623.9 1 412.9 500 

Umran Spiral 130 11 085.0 3 954.8 321 

Borusan Boru 233 6 608.8 791.1 289 

Erbosan 343 4 :373.2 270.6 116 

Erk Boru 376 3 898.2 143.5 250 

!stikbal Pendik Bo. 389 3 782.0 222.1 100 

Profil Boı'u 413 3 404.8 256.9 55 

Toplam --- 72 913.1 11 856.0 ,-, 371 .::., 

*Oretiınden satışlar ve katma deler rakamları mil

yon TL olarak veı,ilmiştir. 

Kaynak: "Türkh•e ~ n:in 500 Büyük Sanayi Kuruluşu", 

1stanbul Sanayi Odası Deı·sisi-özel .5.axı • ( 15 Ekim 1fJS5) 
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1984 .. de, Yücel Boru 500 büyük sanayi kuruluşu aı~a

sına giremeyince, d-ç boru firmaları 500 büyük sanayi kurulu

şu sıralamasında 8 firma ile temsil edilmiştir. 

1984 .. de, Mannesmann-Sümerbank 23 .1 milırar TL üreti

miyle 500 büyük firma arasında 59·uncu, boru firmaları ara

sında 1 .. inci sıradadır. Borusan Gemlik 16.6 milyaı' TL boru 

üreterek genelde aa·ınci, boru firmaları arasında 2~inci sı

rayı almıştır. Borusan Grubunun 3 firmasının toı;:1lam boru üre-

timi 27 milyar TL.dir. Diğer firmalardan Erk Boru Profil Bo

ru .. nun önüne geçmiş, sırala,ınada başka bir değişiklik olmamış

tır. 

1984 .. te, 8 firmanın d-ç boru Uretimi 72.H milyar TL 

olmuştur. 72.H milyar TL .. nin 11.9 milyar TL .. si katına değer

dir. Bu durumda, 1984 yılındçl boru üret..ic:d.lerinin katma değ;er 

yaratma oranı %16.3~e çıbnıştır. 

1984.de, sıralamaya giren tüm boru firmaları çalı

şan sayısını bildirmiştir. S boru firması üretim aşamasında, 

' toplam 2 371 kişi istihdam etmektedir. 
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Tablo.IV.4. 

1985, te fü2Q. Büyük Firma Ar:a.sırn;ı Giren D-Ç 1.3.Qrn D..rg,~ticisi 

Firmaların Yar-attıklar·ı .K.a.tm.a Defter ":lsı 1stihd.~r.n 

500 Firm. ür•etimden Katma Çalışan 

Firma Adı ::;ırası Satışlar*- Değe r:·~·. Sa)7ıs ı 

Mannesmann-Sümerba. 71 ;30 883.3 5 577.1 762 

Boru.san Gemlik 77 29 901.9 4 792.6 750 

Boru.san Boru 216 10 529.4 1 ,389. 9 ---
Erbosan 2'74 8 110.8 1 624.:3 147 

Er·k Boru 291 7 755.9 230.4 ---

Profil Boru 457 4 368.4 40.1. 7 55 

Toplam --- 91 549.7 14 016.0 1 714 

*Üretimden satışlar ve katma değer rakamları mil

yon TL olarak verilmiştir. 

Kaynak:"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu", 

lstHnbul Sanayi Odası Dergisi-özel Sm , ( 15 E!~rlül 198t3) 

1985 'te ümran Spiral sıralamaya girememiş, !ı3tikbal 

Pendik Boru Fabrikası Gemlik'e taşınarak, Boru.san Geml i k ile 

birleştirilmiştir. Bunun sonucu, 500 büyük sanayi k.ur·uluşu a

rasına anc.ak, 6 boru firması girebilmiştir. 

Mannesma.nn-Sü.merbank 19B5~te de yaklaşık 31 milyar 

TL cirosuyla genelde 71' inci, boru firmala.r•ı arasında 1' inci 

sırayı almıştır. Doru.san Gemlik birleşme sonucu d.rosunu 29 

milyaı· TL'ye çıkararak genelde 77~inci c:ıraya. çıkmıştır·. Bo

ru.san Grubu 2 firmayla. 40 milyar dolayla.r ında boı~u üretimi 

yapmıştır•. Bu firmaları sırasıyla Erbosa.n., Erk Boru ve Profil 
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Boru fi:r·maları tak.ip etmiştir·. 

500 büyük sanayi kuruluşu arasına giren, d-ç boru 

firmaları 1985 yılında toplam 91.5 milyar TL~lik boru üretimi 

gerçekleştirmiştir. Bu firmaların ~rarattığı katma değer ise 

14 milyar TL.dir. D-Ç boru firmalarının 1985 yılı katma değer 

1985.te Borusan Boru ve Erk Boru kaç kişi çalıştır-

dığını bildirmemiştir. Diğer 3 firma toplam 1 714 kişi çalış

tırmaktadır. Borusan Boru ve Erk Boru·cta çalışanların 1f184 

yılındaki kadar olduğunu kabul ettiğimiz durumda, top1a.m ça

lışan sayısı 2 253 kişi olmaktadır. 

Tablo. IV. 5. 

1986 • da liQQ Bi.lvük .E.ir11.1a Arns~ıa G.im D.:-C B_ç~ı:_u .. 0.ı'. .. e ... t.i,QJ,Jti 

Firma ı arın Yarattı ltl..a.rı. K.a..t.ıua D.1~ i.s ,:! c :.ıJ..s:-.. 1-;;1.:t.i.hdaın 
' 

---- ---
500 J:i'irm. üretimden Katına Çalışan 

Firma Adı Sırası Satışlar* Değer* Sayısı 

Borusan Gemlik 88 37 413.5 8 177.3 838 

Mannesmann-Süınerba. 108 32 281.0 7 707.1 766 

Borusan Boru 181 19 303.8 2 951.9 295 

Erk Boru 278 ıa 167.8 1 411.7 440 

Erbosan 348 9 852.4 1 959.3 188 

Profil Boru 438 7 501.5 582.1 56 

Toplam --- 11H 5:518.0 22 789.4 2 583 

*üretimden satışlar ve katına değer rakamları mil

yon TL olarak verilmiştir. 

Kaynak:"Türkiye·nın 500 Büyük Sanayi Kuruluşu", 

1stanbul Sanayi ()dası Dergisi-özel B..rut:.ı , (15 Ekim lfJ87) 
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1986>da, 500 büyük firma sıralamasına, :ır.Lne 1985.te 

giren firmalar girmiştir. Fakat, boru üreticü_;:L firmalc::ı..t' :3ı·· 

ralamasında liderliği Borusan Gemlik Tesisleri almıştır. 

Borusan Gemlik 1986.da 37.4 milyar TL boru üretimi 

' il~ genelde aa·ınci, boru firmaları arasında l>inci sırada-

dıı•. 3 "üncü sıradaki Borüsan Boru ile birlikte, Boı•usan Gru

bunun toplam boru üretimi 56.7 milyar TL>dir. Genelde 108 ... in

ci boru firmaları arasında 2·1nci olan~ Mannesmann-Sümerbank 

32.3 milyar tL değerinde boru üretmiştir. Diğer firmaların 

sıralamasında, Erk Boru Erbosan ... ıun önüne geçmiştir. 

1986 ... da, 500 büyük firma arasına giren boru üreti

cileri 119.5 milyar TL cirosu ve 22.8 milyar TL katına değer 

üretmişlerdir. B6ylece, incelediğimiz dönemin en yüksek kat

ma değer oranı %19.ı·e ulaşılmıştır. 

500 büyük firma sıralamasına giren 6 firma, top lam 

2 583 kişiye üretim aşamasında istihdam olanağı yaratııuş tır. 



-41·-

Toblo.IV.6. 

19137 'de 500 Büyük Firma Ar·asırıa ilix~çıı 1)~-ç B.nı:::u. ()reticisi 

Firmaların Yar•attıkları Katma Değı;u;_: Y~ l.ı'2.t.ib.dam 

500 Firm. üretimden Katma Çalışan 

Firma Adı Sırası Satışlar* Değer* Sayısı 

Borusan Gemlik 70 72 043.6 11 750.8 880 

Mannesmann-Sümerba. 93 57 445.0 15 677.7 791 

Borusan Boru 138 41 670.9 4 214.2 330 

Er•bosan 339 16 245.7 1 494.9 214 

Profil Boru 456 11 332.6 1 019.1 54 

Toplam --- 1913 408.8 34 156.7 2 269 

*üretimden satışlar ve katma değer rakamları mil

yon TL olarak verilmiştir. 

Kaynak: "Türkiye 'nin 500 Büyük Sanayi Kuru. lur,::u" , 

tstanbul Sanayi Odası Dergisi-özel ~ , ( 15 Ekim 19138) 

1985 yılındaki birleşmeden, sonra Borusan Gemlik 

Tesislf3rinin üretim mikt.a:r·ı hızla artarak, Borusan Gemlik' i 

500 büyük firma sıralamasında 1987'de 70'inciliğe yükse.lt

rniştir. 1987'de Borusan Gemlik'in boru ü.retimi72 milya.r TL 

olmuştur. Mannesmarm-Sümerbank ise 57. 4 milyar TL ci ·c oyla 

2'inciliği almıştır. Borusan Grubunun 2 firmasının 19B7 yı

lı cir·osu 113. 4 milyar TL ile hemen hemen Manru.3E,ma.nn-Sü.mer

bank ·111. cirosunun 2 ka:tıdır. Erbosan ve Profil Boru firmala

rı orta ölçekli fir·mala.r olarak, 2 büyük boru üre.tic.isini 

izlemektedir. 

Bu 5 firma 1987~·ae, toplam H>8.4 ınilycn" TL üretim, 

34.2 milyar TL katma değer ile %17.2 oranında katma değer ü-
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retmişlerdir. 

Bu üretim ve katma değerin üretiminde, topü.1..m 2 269 

kişi çalışmıştır. 

Tablo, IV. 7. 

1988 • de 5QQ .B.üruk .Elr.ııın Aı•asına Giren .D.::::Q Bo-.rıı ttı: .. etieisi 

Firmaların Yarattıkla.:t"'ı !~atına ~ :i.fJ. .Lat.ih_ı,.iaırı 

~-
r-Çal ışan 500 Firm. üretimden Katma 

Firma Adı Sırası Satışlar* Değer* l Sayısı 
' ·--

Boruaan Gemlik 44 171 855.5 18 77<.i.O :::J50 

t1anne smann-Süıne r ba. 13:.:ı 69 7El2. S 29 1~12. El 750 

Borusan Boru 171 58 075.6 p _) f/54.2 359 
' -l 

Erbosan 278 :.:14 97:'.:I. ft ! el 25SJ.8 ıs:ıo 

Profil Boru 347 27 040.1 1 0fl~3. 5 5El 

Toplam --- 361 707.8 64 173.3 ,.., 
.::.. 307 

*Üretimden satışlar ve katına değer rakamları mil

yon TL olarak verilmiştir. 

Kaynak: "TürkiyeJnin 500 Büyük Sanayi I{uruluşu", 

!stanbul Sanayi UdfilLl.. Deı•gisi-özel .fu\.n ,(15 Ağustos 1989) 

1988 J de, Borusan Gemlik. te üretim aı:•tışı çok yük

sektir. 1988.de, Borusan Gemlik 171.9 milyar TL değerinde 

boru üreterek 500 büyük firma aı~asında 44 ~üncü olmuştur. Bu 

üretim miktarıyla en yakın rakibinin 2 mislinden fazla üre

tim yaı;:,ııııştır. Mannesmann-Sümerbank·ın cirosu 69.8 milyar 

düzeyinde kalmıştır. Borusan Grubunun 2 firmasının boru ü

retimi 229.9 milyar TL .. dir. 1988.,de, Erbosan ve Profil Boru 

firmalarının göreli durmnunda bir değişiklik olmamıştır. 
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1988 ~de, bu 5 firmanın toplam boru üretimi ::ı61. 7 

milyar 'l'L olarak gerçekleşmiştir. Katma değer rakann ise 

64.2 milyar TL.dir. Bu durmda, katma değer üretimden satış

lar oranı %17.7.dir. 

Beş firma boru üretiminde, 2 307 kişi istihdam 

etmektedir. 

Daha önce bölümlV.1. .. de, boru maliyetlerini oluştu

ran verilerden hareketle d-ç boru üretimi aşamasında 7~20 ora

ıunda katma değer yaı~atıidığını hesaplı:.1.ın:ıçtJ.k. 

500 büyük firma arasına giren, boru firmalarının 

son 3 yılda katma değer yaratma oranı ,na .. dir.Fakat, anali

zimizi Borusan Grubunun katma değer yaı~atma oranı ile diğer

ler ini ayırai•ak yaptığımızda, sonuçta küçük hacimli firmala

rın daha fazla katma değe.ı:..,. yarattıklarını görüyoruz. 

1986.da Borusan Grubunun katma değer yaratma oranı 

%19.6, diğerlerininki %18.6~dır. 1987~de aynı oranlar sırası 

ile 1~14 .1 ve 1~21. 4, 1988. de ise ~aı. 2 ve J~29. 2 olarak hesap

lanmaktadır. Bu verile.t•e göre, burada analize katamadığımız 

diğer küçük firmaların yüksek oranlı katma değerleri ile :1~20 

olarak hesapladığımız katma değer oı•anını doğru kabul edebi-

liriz. 

Küçük firmaların göreli olarak, daha yüksek katma 

değer üretmelerinin bir nedenide,emek yoğun üretim yapmaları

dır.Bundan dolayı, d--9 boı•u üretiminde t.oplam 5 000 kişilik 

istihdam tahminimizde doğrudur. Zira, modern yöntemlerle ve 

2 300 kişiyle üretimin %65.ini yapan 5 firmaya, karşı üreti

nıin ~1~35~1111 yapan 17 fiı•ma 2 700 kişi çalıştırmaktadır. 
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V., D::Ç D1K1SL1 YE D1K1S$1Z BQRU .sANAY,.U lLE DEM!R

ÇEL!K SEKTöRO !L1SK1S1 

Dikişli ve dikişsiz borular çelikten yapılır. Dola

yısıyla, demir-çelik sektörünün gelişmesi, dikişli va dikiş

siz boru sanayiinde de gelişmeye olanak sağlar.· Zira, yassı 

çelik üreten Ereğli Demir-Çelik Fabrikası~nın kurulmasından 

sonra, dikişli boru üı .. etiıni ve dikişli boru fabrikalarında 

büyük artışlar gerçekleşmiştir. 

Dikişsiz boru üı .. etiminde, dikişli borudaki gibi ge

lişme olmamıştır. Çünkü, dikişsiz boru Uretimi için optimal 

kapasite 150 bin tondur. ( 1) Buna karşın, MKEK ·· nin dikişsiz 

boru fabrikası 15 bin ton kapasiteli ve Türkiye#nin yıllık 

dikişsiz boru tüketimi ortalama 40 bin ton dolaylaru:ıdadır. 

Bunlardan dolayı, dikişsiz boru üretiminde gelişme olmamakta

dıı•. 

( 1) Demi,r-Çelik Ana E.lıın.ı Çilt:VII-Dikieli ~ .DJldşsiz BQrn 

Tesisleı"i, Ankara 1983, DPT Yayını, s. 28 
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Dikişli. boru üretiminde, yassı çelik olarak adlan

dırılan bant veya levha saç kullanılır. Dikişli boru maliyet

lerinde, çeşitlere göre hammaddenin(çelik saçlar) payı %76 i

le %51 arasında değişmektedir.(2)Dolayısıyla, dikişli boru ü

retimi için,. kaliteli ve dünya fiyat.la.ı: .. ında çelik sacın önemi 

büyüktür. Mevcut dikişli boru üreticileri, Ereğli Demir-Çelik 

Fabrikasının ürettiği saçların kalitesi, fiyat düzeyi ve sa

tış politikasından şikayet etmektedir. Fakat, dikişl .i boru ü

retiminde kul lanılan saçlaı,.ın büyük kısını Ereğli Demir-Çel ik 

üretimidir . 

Dikişsiz boru üretiminde , billet, blum veya igno t 

kullanılmaktadır. Çelik çekme borula.ı:,.ın haınmadesini oluşturan 

çelik blumların kalitesi, ~nanml bor unun kali t.esini direkt o

larak etkiler. Bu nedenle, hammadde olarak kullanılacak bluın

ların istenilen kimyasal pozisyonda olması, ,,;at.lak, katlanma, 

yanma ve aşırı hadde izle.r.~i gibi hatalardan arındır-lması ve 

boşluk, segregasyon gibi ic yapı hatalarına sahip olmaması 

gerekir. MKEK Çelik Çekme Boru Fabrikasında, han1madde olal:'•ak 

200x200, 225x225, 245x245 ııın1. kare kesitli karbon alaşımlı çe

lik blumlar kullanılmaktadır.(3) 

( 2) Demir Çelik Dikişli .B.Q.rıı .Ilı.a :eazar Araştırması, T. c 

Başbakanlık !GEME Yayını, Ankara 1988, s.34-35 

(3) MKE, Çelik Çekme BQ.t:u B,roşürüı s.3 
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MKE Çelik Çekme Boru fabrikası liret.imde, kullandığı 

hanıınadde;vi Tüı,]dye Demir <;elik !şletmeleP.i, Asil Çelik ve ku

rwnun çelik fabrikalarından temin etmektedir.(4) 

V.2. P-Ç Dikişli Y..fJ. Dikişsiz B.ru::u ~n Çelik 

Orünleı,. Talebi 

Dikişli boru üretimindeki artışa paralel olaı,.ak:, 

yassı çelik talebide artmıştır. Bu artışın en önemli gösteıı-

gesi, 500 bin ton yassı celik kapasitesiyle ktu,.ulan, Eı .. eğli 

Demir-Çelik.in 1985.te dikişli boru fabrikalarına 600 bin ton 

sac levha satmasıdır. Dikişli boru üreticilerinin bu saçlarla 

675 bin ton boru üretmesi bekleniyor.(5) Dikişli boru, üreti

nıindeki gelişmeler demiı"-çelik sektöründe geri besleme etkisi 

yarataı•ak, sektörün gelişmesinde katalizöı,. görevi görmüştür. 

Türkiye· de, 1980-1989 aı"asındaki 10 yılda toplam 

4 998 bin ton dikişli boru üretilmiştir.(IV.2.·cteki üretim 

rakamlarından hesaplanmıştır) 600 bin ton yassı çelikten, 675 

bin ton dikişli boru üretildiğine göre, 4 998 bin ton dikişli 

boru üretimi için 4 443 bin ton yassı çelik kullanılmıştır. 

Yukardaki rakamlar dikişli boru endüstrisinin, demir-çelik 

setöründeki rölünü göstermeye yeter. 

( 4) "Çelik Çekme Boru Ve t1KEK", Diimra fuJ;;'LY.fa .. .;;.ı._ .<.ili, 

(22 Eylül 1986) 

( 5) "Bu Yıl Demiı• Çelik Boru Oretinıinin 675 Bin Tona Ulaşacağı 

Sanılıyor", Dünya Dosyası .!ffi, (22 Eyli.il 1986) 
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MKEK dikişsiz boru üretimini ekstrüzyon yönte mi ile 

yapmaktadır. Bu yöntemle üretimde J~4.0 hurda oluşmaktadır. Do

layısıyla, 10 bin ton çelikten 6 bin ton boru üretilebilmekte

dir. 1980-1989 arasındaki 10 yılda~ toplam 68.8 bin ton di

kişsiz boru üı•etiminde 115 bin ton çelik blum kullanılmıştır. 

Dikişli ve dikişsiz boru üretiminde, son 10 yılda 

toplam 4558 bin ton çelik ürünü kullanılmıştır. Bu durumda, 

d-ç dikişli ve dikişsiz boru fabrikaları, her ~rı l ortalama 

olarak yaklaşık 456 bin ton çelik ürününü boruya dönüştür

müştür. 



ALTJ:ın:;;ı llö.LüM 

12=.Q D.lıK!ŞLl YE .Ill..lUSS.l.Z BQRU ENDQST

R!S!N1N .lN.SAAT SEKXQRttı,. .SANAY.ll .VE 

miMH lClNDEKt rn 
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YL. lc.Q lllKl.SL.l W DJ:K1SS1Z B.Qllli l!t"lIDU.sTR!SIN!N 

l.N.SAAT ~ .S.AHAY.:tl .\}Jj~ GSHH l..CtNDEK:t l.Eiil 

Bu bölümde, 1980-19El9 arasında d-ç dikişli ve di

kişsiz boru üretim rakamları 1982-1990 yılları programların

dan alınmıştır.,._ Bir sonraki yılın fiyatlaı"'ıyla verilen, d-9 

-
boru üretim değerleı,.i !TO toptan fiyat(l) endeksleriyle, cari 

fiyatlara dönüştürülmüştür. 

1980-1989 dönemi, GSMH ,:,re GSMH içinde yer alan 

inşaat sektörü ile sanayii üı.,.etim değerlerinde, boru üre

tim değerlerinin payı analiz edilecektir. Ayrıca, d-9 boru 

üretimiyle boru ihracatı, inşaat sektörü gayri safi hasıla

sı(GSH), sanayii GSH~si ve GSMH arasındaki ilişkiler regre

yon ile bulunmaya çalışılacaktır. 

( 1) 1TO, TURKISH ECONQMY-Statistiç-al AJ;ı;::ı:tı,.aç-,__t .1.9.8fL. 

lstanbul 1989, ITO Yayını, s.21 
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YL ı - D.=.Q oor.u (Dikişli+Dikişsiz l üretiminin 1nşaat 

Sektörü ! le Sanayii .tlı:.eJ.;.1.mi Y-e. GSMll~ı:ktld 

Payının Gelişimi 

Aşağıda, d-ç boru üretim değeri ile inşaat sektörü 

üretimi, sanayii üretimi ve GSMH 1980-lDEt9 dönemi için cari 

fiyatlarla verilmektedir. 

Tablo .VI. 1. 

1980-1989 Dönemide D::.Q Boru, !neaat Sektörü~ Sanayii 

Qretiıni !.le. GSMH CMilyar T.L.l 

Boı~u 1nş. Sek. Sanayii 
Yıl üretimi üretimi üretimi GSMH 

1980 22.0 213.0 1 024.2 4 435.2 

1981 25.7 285.4 1 572.3 6 553.6 

1982 37.9 357.1 2 191.5 8 735.0 

1983 60.2 447.6 3 096.4 11 551.9 

1984 111.5 697.4 5 110.1 18 374.8 

1985 180.3 951.2 8 060.5 27 789.4 

1986 219.4 1 410.5 11 352.8 39 309.6 

1987 354.0 2 152.0 16 847.5 58 390.0 

1988 559.1 3 563.0 29 819.8 100 154.3 

1989* 972.5 6 146.3 50 770.2 172 545.4 

I{aynaklar: 1. DPT, 1982-1990 Yılları. :e.r_o_g:ı;~l;lJDJ..a;ı;:L.. 

Başbakanlık Basımevi, Milli Gelir ve Demir-Çelik Sanayi 

Bölümleri 

*1989 değerleri tahminidir. 
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.Ta.b lo. VI. 2. 

1980-1969 Dönemide. D.:::.Q .B.QrJJ. üretiminin .lnS..MJL SektQI'.:i.L. 

Sanayii )i.f,;_ GSMH, de E.sJLL . .LltJ .. 

Boru üre. Boru üre. Boru üre. 
Yıl /!nşaat /Sanayii /GSMH 

1980 10.3 2.1 0.005 

19.81 9.Ö 1.6 0.004 

1982 10.6 1.7 0.004 

1983 13.4 1.9 0.005 

1984 16.0 2 ,, • ,e;. 0.006 

1985 18.9 2.2 0.006 

1986 15.5 1.9 0.006 

1987 16.4 2.1 0.006 

1988 15.7 1.9 o.ooc 
ı 

1989 15.8 1.9 0.006 l 
Kaynak:Bu çalışma Tablo.VI.1. 

D-Ç boru endüstrisinin üretimi 1980'de, inşaat sek

törünün %10.3'ü, sanayiin %2.ı·ı ve GSMH'nin onbinde 5·i ka

dardır. 1981 ve 1982 yıllarında, boru üretiminin payı 1980·e 

göre sanayi ide ve GSMH' de düşmüştür. Bu yıll,'3.rck:., borunun 

inşaa:t sektöründeki payı ise 1D81 • de %9 • a. düşmi..L:.:; , 1882 'de 

%10. 6 ·y.s. yükselmiştir. 

D-Ç boru üretimı 1984.ten itibaren, GSMH.nin onbin

de e·sını yaratmaya başlamış ve bu oranı 1989 yılına kadar 

sabit tutmayı başarmıştır. 
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Incelediğiıniz dönem boyunca, sanayi üretiminin %2 

dolaylarında üretim yapan, d-ç boru üre l:.lc i lori 1::184 ve 1985 

yıllarında, sanayiideki ı;iaylarını ,t2. 2 ~Ye çıkarmışlaı~dır. 

1985.den sonra 1987.de, d-ç boru üretiminin payı %2.1. 1986, 

1988 ve 1989 yıllarında %1.9 olmuştur. 

D-Ç boru üretiminin, inşaat sektöründeki payı 1983 

yılında %13.4, 1984#te 1H6, 19a5~te incelenen dönemin en yük

sek oranı %18. 9" a çıkmış ve sonraki yıllarda %16 dolaylaı,.ın

da değişmiştir. 



VI • 2. D-Ç .'8.Q.r.!J. C Dikiş 1 i-Dikiş_ş;J,zJ_ ttı;::_ş_t.iJJtl il_ç 

Zarn.ruı.._ Jl-Ç ~ ~ Lu.;;:!s,'ıchl .G.e~t!3,ı;'ü 

.fümau:.il }le. 13-SMH Arasırn:lf.üd .1.l.i~kinin 

Regresvoıı Aualizi l_l!';z T_ç _ _sı, .. i 
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Bu bölümde, d-ç boru üretimini etki'ıey-en değişken

ler regresyon analiziyle belirlenmeye çalışıldı. 

Regresyon analizinde, d-ç boru ü:Petimi bağımlı de

ğişken olarak alındı. Zaman,(-*) d-ç boru ihracatı, inşaat 

sektörü üretimi, sanayii üretimi ve GSMH bağımsız değişken 

c.1larak belirlendi. Regresyon analizleri, 1980-1989 yılları 

arasındaki 10 yılllık verilerlerle yapıldı. Bu verilerle, 5 

ayrı regres;sron analizi yapıldı. Bu analizler a:vrı.ntılı olarak 

bölüm VII.2.2·ae verilmiştir. 

Bu analizler sonucw1da, d-ç boru üretimiyle en an

lamlı ilişkiyi zaman ve inşaat sektörü üretiminin birlikte 

incelendiği çözümler vermiştir. Çünkü, •yapılan r. t, F, Dur

bın-Watson ve standart sapına testleri sonucu en anlamlı iliş

kiyi zaman ve inşaat sektöı•ü ile d-ç boı•u üret.imi ara;.:nndaki 

regresyon analizi vermiştir. 

(-*) Regı'esyon analizinde, zamanın etkiı3ini dikkat.e a .. lmam sa-

yın Prof. Dr. Me~net Genceli-nin uyarıları sonucu olmuş-

Kaynak: Prof .Dr. Mehmet Genceli, Zaman :3erilerinde Korre- " 

lasyon, Ayrı Basım, 1.stanbul 198fl, t.ü. Edebiyat 

Fakültesi Basıınevi, s.93-97 
ı 
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D-Ç boru üretimini bağımlı, zan1an ve inşaat .sektörü 

üretimini bağımsız değişken alıp regresyon analizi yaptığı-

mızda, şu sonuçları alıyoruz: 

D-Ç boru üre. denklemi: -2!:,+ ( 5. 9E+00*T )+ ( 1. 5E-oı:.n) 

· 0.9993 

Standart Sapma 13 

Hesaplanan t (T . . ) 
ıçın: 2.193 

He.saplanan t (I için): 35.516 

Hesaplanan F : 2562.012 

Durbın-Watson testi : 2.5419 

Analiz sonuçlarına göre, çoklu r kare testi %10o·e 

yc:dnn bir ilişikiyi göstermektedir. Denklemin stand0.rt sapm,J··-

sı 13 gibi küçük değerdir. t testinde, analizi kabul etmemiz 

için hesaplanan t de~erinin, tablo t (%95 güven sınırında 

3. 499) ( 2) büyük olması gerekmektedir. Anc:d.J.zimizde, T için 

hesaplanan t değeri tablo t ·· den küçük I için he::;aplanan t de

ğeri ise büyüktür. Fakat T için hesaplanan t. değeri tablo 

t~ye yakındır. 

F testinde ise analiz değeri 8.65~ten(3) büyük 

olursa regresyon çözümleri kabul edilir. 

(2) Dr. Tümay Ertek, Ekonometriye .Giri6 , 3.Bası, 1stanbul 

19E.!2, Araştırma, Eğitim, Ekin Yayınları, s.247 

( 3) A. g. e . s. 250 
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Durbın-Watson testi değerleri tablo değerJerinin 

üst hududuna yakındır. 

Yaptığımız istatistiksel analizlerin şcH1ucu genel

de, olumlu olduğundan zaman ve inşaat sektörü üre t.imini b .. '\

iınısız değişken olarak aldığınıız, regresyon ana lizi TUrkiye·

nin d-ç boru üretimini açıklamaktadır. 



19,30 

um1 

19[12 

19fü:I 

1984 

1985 

1986 

19El7 

1988 

1989 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

H}89 

VI.2.1. Model D&Aişkenleri 

Bağımlı Değişken 

mr::ıı. üretimi C Cari Fiy. /Milyar TLJ. 

22.0 

25.7 

37.9 

60.2 

111.5 

180.3 

219.4 

354.0 

559.1 

972.5 

Bağımsız Değişkenler (Cari Fly./M.i1yar 

Zaman Bm:.u .1hr...... 1neaat Sek.ür. Sanayii Üt~ 

o 0.2 213.0 1 042.2 4 

1 El.5 285.4 1 !:t'72 .. :~~ G 

2 8 ,:, . '-) 357.1 2 lPL:::, ,::, 
u 

3 13.8 447.6 ::ı (}~~}(i .. ~1 11 

4 32. ~1 697.4 5 110.1 18 

5 52.3 951.2 f3 OEi0.5 27 

6 43.2 · 1 410.5 11 ~352. 8 39 

7 71.0 2 152.0 16 EJ47.5 58 

8 161.7 3 563.0 29 819.8 100 

9 414.8 6 146.3 50 770.2 172 
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TL) 

GSMH 

435.2 

eı53.6 

735.0 

551.9 

374.8 

789.4 

309.6 

390.0 

154.3 

545.4 
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VI. 2. 2. Ekonometrik Model E.alre.t Er.Q.g..t:'..aID Qöz:füulıtcl. 

Modeldeki Değişkenlerin simgeleri 

u. Boru·oretimi 

I. !nşaat 

.... u. Sanayi 

G. (tSMH 

Y. !hracat 

T.Zaıııan 



Regreşyon Analizi 

Be.ğımlı Değişken:Boru üretimi (U) 
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Değişkenler• Reg.Kats. Starı.Sap. Tfs.d. :7) Olasılık Kısmı r..:.2. 

T 

I 

Sabit 

0.15 

Tahminin Stan. Hatası 

2.7 

0.0043 

:-25 

: 13 

2.193 

35.51'3 

.06442 

.00000 

.4072 

.9945 

: • 99/313 

Çoklu R"2: .9983 

Varyans Analiz Tablosu 

Defiişlrnnlik Kaı"e,Top. ~ Kare. Qrt. E Değ<::n.'i 

Regresyon 8:35324 2 417662 25(32 .012 

Hata Payı 1141 7 163 

Topl,::,.m 836465 9 
I'\ " Y. 1. Y-·Y 

1 22.000 13.55EI S • .::1 

2 25.700 :210. 45tl -5 

2J 37.900 47.252 -9 
' 

4 60.20() 66.f!03 -7 

5 111.500 110.?EiO 0.74 

6 180.300 155.225 2ü 

7 219.400 230.fl17 -12 

8 3Eı4.000 349.490 4.5 

9 559.100 569.797 -11 

10 972.500 968.240 4.3 

Durbın-Wataon Katsayısı: 2.5419 



Regreşyon Analizi 

Bağımlı Değişken:Boru Or•etirni (U) 

Delti&lkenler Reg.Kats. Stan. Sa:p. T(s.d.;5) 

T 5.2789 3.3031 1.598 

I .0386 .2014 .192 

s -0.0004 .0035 -.131 

G .0042 .0075 .558 

Sabit :-18.3853 

Tahminin Stan. Hatası : 14.6500 

Varyans Analiz Tablosu 

Değişkenlik Kare.Tap, 

Regres-yon: 835392.1 

Hata Payı 

Toplam 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

ç, 
l,) 

1073.1 

836465.2 

y 

22.000 

25.700 

:37. flOO 

60.200 

111.500 

ıao.::::ıoo 

219.400 

3Eı4.000 

1L.!i 

4 

5 

,. 
X 

Kare. Qrt. 

208848.0 

214.6 

13.155 

29.830 

46.701 

Ei6. 820 

111. ZlfJB 

2s1.9a4 
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Olasılık Kısmı L:2. 

.17089 .3381 

.85548 .0073 

.90060 .0034 

.60104 .0586 

R"'2 : .9987 

Çoklu R"2:.9994 

F Değeri 

973.099 

8.6446 

-4.1304 

-E.!.E.1008 

.1022 

20. 4GEl5 

11.0185 

9 55'9.100 571.155 

968.794 

Durbın-Watsoıı Katsayısı: 2.8698 

-12.05fi2 

10 f/72.500 3.70E::3 
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Regreşyon. Analizi 

fü:ı.ğ;ımlı Değişken: Boru üret.imi (U) 

Deı'Hşkenler Reg.Kats. Sta.n,;3ap. Tfs.d.:5} Olaı;nlık Kıı:.:rrn r~·2 

T 

y 

I 

G 

Sabit 

8.3579 

• 22C3C3 

.1111 

0.00013 

Tahminin Starı. Hatası 

4. 2f)56 1.959 

.2317 .97r3 

.ıa22 .578 

.0071 .114 

:-26.3071 

: 13.4461 

Varyans Analiz Tablosu 

Dejie,kenlik Kare,Toı;:>. .a....,g. 

Regresyon 835561.2 4 

Hata Payı: 

Topla.m 

1 

2 

3 

5 

904.0 

8:364(35. 2 

1. 

22.000 

25.700 

:37. 900 

60.200 

111.500 

180.300 

5 

9 

" 1. 

9.338 

29.329 

47.368 

69.300 

115.131 

163.310 

Kare. Ort, 

208890.3 

180.8 

. 107:37 .4343 

. :37:313 .1605 

• 5138:37 .0626 

.91380 .0026 

R",.., 
" : • 9989 

Çoklu R"2: .9995 

F Değeri 

1155.380 

12.6624 

-3.6293 

-9.4683 

~-9 .1004 

-3.6309 

16.99021 6 

7 

8 

219.400 

35.t.1*000 

2:.:J0.414 

342.846 

-11.013!3 

11.1!541 

9 559.100 562.220 

10 972.500 97:.:1.344 

Durbın-Watson Katsayısı: 2.4772 



Regresyon Analizi 

BaAımlı Değişkon:Boru üretimi (U} 

Değişk.enı,.u· Reg.Kats. Starı.Sap. T(s,d.;5} 

T 7.4891 4.2550 1.760 

y .19113 .2427 .790 

s 0.0005 .0035 .132 

G .0047 .0015 3.165 

Gabit :-19.1024 

Ta.hminin St,3.n. Sapması . 13.8638 . 

Varyans Analiz Tablosu 

Değ' isk<~:.1.:ılik Kare. Top. 

Reg r e ayon 835504 . 2 

Ha.ta. P a:y ı 961.0 

i.' o :ı;., lam 133646 5 . 2 

y 

1 22.000 

2 25.700 

3 '37 .900 

4 60.200 

5 111..500 

6 lD0.300 

4 

Kare . Qrt. __ 

208876 . 0 

192.2 

9 
,., 
y 

ı 9 . 824 

29.141 

47. 166 

69.412 

111. 47,3 

1ü7.81 3 
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Olasılık Kısmı 
')'"<ı ,., f') 
ı,.__,;... 

.13871 .. ~382t3 

.46529 .1110 

.90008 .0035 

.02496 .6670 

R"2 : • !3913!:3 

Çoklu re 2: . 9gsı4 

lüBG. 738 

A )~--.~~ :r 
1 ~;: .1n55 

-3.4412 

--9. 2658 

- 9.2120 

.0273 

12.4872 

7 21f) .400 232.239 -12.8389 

8 .]54. 000 337 .5El3 16. ~1169 

9 559.100 565.420 -6.3196 

10 972.500 972.529 -.0294 

Durbın~Watson Katsayısı: 2.6766 



Regresypn Analizi 

Bağımlı Değişken:Boru üretimi (U) 

Değişkı~nler Beg.Kats. Starı.Sap. Tfs.d.;6} 

T 5.9 2.9 2.031 

I 0.15 0.027 5.628 

,-, 
.:, 0.0002 0.003 .082 

Sabit :-24 

Tahminin 8tan. Hatası : 14 

Varyans Analiz Tablosu 

Değişkenlik Kare.Top. 

Regresyon: 835325 

Hata Payı 

Toplam. 

1 

2 

3 

4 

5 

-6 

7 

8 

9 

10 

1140 

13:36465 

X 

22.000 

25;700 

37.HOO 

60.200 

111.500 

180.300 

21~1. 400 

354.000 

559.100 

972.500 

3 

Kare. Ort. 

278442 

190 

9' 

" X 

13.640 

30.536 

47.350 

67.051 

109.753 

155.565 

231.109 

349.477 

569.997 

968.123 

Durbın--Watson Katsayısı: 2. 5155 
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Olasılık Kısmı ·r"2 

.08856 .4074 

.00135 .!3407 

.93763 .0011 

: . 9906 

1465.633 

I\ 

"'i.:.=:i.. 

8.4 

-5 

-9 

-7 

1.7 

25 

-12 

4.5 

-11 

4.4 
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VII - D::Q lllKlS.Ll YE DIKlŞSlZ BOm1 lll.6. ~ 

GELtSMELER {1980-1989) 

Dikişli ve dikişsiz boru dış ticaretini (ihracat ve 

ithalat) 1980 ~ den itibaren incelememizin nedeni, 1980 yılında 

dışa açık ekonomik uygulamaların başlamasıdır. Bu bölümdeki· 

veriler 1982, 1983, 198~, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 ve 

1990 yılları DPT :ı;:ırogı•amlarından alınmıştır. 



VII.1. D::.Q Dikieli Ysz Dikissiz lku:u llıracatında 

Gelişmeler 
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Aşağıda 1980-1989 dönemi, dikişli ve dikişsiz boru 

ihracatı miktar ve değer olarak veı .. ilmektedir. 

Tablo.VII.1. 

Türkiye lc.Q Dikişli Ysz Dikişsiz Bru:'..u !hracatının Gelişmesi 

(1980-1989) 

Dikişli Boru Dikişsiz Boru 

Miktar Değer* Mlktaı .. Değer* 
Yıl (Bin Ton) Milyaı" TL (Bin Ton) Milyar TL 

1980 6.0 0 . 3 ---- ----
1981 43.5 2.8 ---- ----
1982 114.0 10.7 ---- - - --

1983 133.0 20.1 0.6 0.1 

1984 204.1 45.9 ----- - - --

1985 250.0 66.6 -----·- ----

1986 199.2 60.2 ---- ----

1987 235.0 155.9 ---- ----

1988 23Ş.O 161.7 ---- ----
-

1989** 370.0 427.4 ------ ----
' 

*!hraç edilen boruların değerleri, bir sonraki yılın 
haziran ayı fiyatları iledir. 

**1989 yılı ihracat rakam.ı tahminidir. 

Ka3maklar: 1.DPT. 1982-1990 Yıllaı-•ı Progı"amları. 

Başbakanlık Basınıevi, Demiı .. -Çelik Sanayi Bölümleri 
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1980-1989 döneminde, dikişsiz boru ihracatı incele

nemeyecek kadar azdır. Dolayısıyla, sadece dikişli boru ibra.

tını inceleyeceğiz. 

Dikişli boru ihracatının miktaı~ acısından gelişme

sini Tablo.VIII.2-de analiz edeceğiz. 

Tablo.VII.2. 

Dikie;li BQ.rn lhracat Miktar Artış Endeksi 

Yıllık Sabit En. 
Yıl Artış(%) 1980=100 

1980 ---- 100.0 

1981 625.0 725.0 

1982 162.0 1800.0 

1983 16.7 2116~7 

1984 53.5 3301. 7 

1985 22.5 406El.7 

1986 - 20.3 3220.0 
--

1987 18.0 3816.7 
--

1988 
/ 

1.3 38fü3. 7 

1989 55.5 6066.7 

Kaynak:Bu çalışma Tablo.VII.1 

Dikişli boru ihracatı 1980 yılında, hemen heıne.n yok 

gibidir. 1980-deki 6 bin ton ve 300 mil;von TL değerindeki ih

racat 1981-de 43.5 bin ton ve 2.8 milJ,rar TL"ye çıkmıştır. !n

celediğimiz dönemin en ~'Üksek ihracat artışı.1H81~de olmuş-



-68-

tur. 1982~de de %162 orne.nında ihracat artışıyla, d-ç boru 

ihracatı 114 bin ton ve 10.7 milyar TL ihracat ile boru en

düstricileri, ihracat konusunda. deneyim kazanmışlardır. 

Bu ilk yıllardaki oluşum sonunda, d-ç boru ihr·aca

tı 1988~de 238 bin ton ve 161.7 milyar TL cıkmıştır. 1989~da 

d-ç boru ihracatının 370 bin ton ve 427.4 milyar TL olduğunu 

tahmin ediyoruz. 

YII.2. D.::.Q Dikişli~ Dikişsiz~ !thalatında 

Gelismeleı• 

Bu bölümde, d-ç dikişli ve dikişsiz boru it.halatı 

DPT~nin yıllık programlarından alınmıştır. !thalatta 1986 ve 

1987 yıllarında boru it.halatının fazlalığı dikkati çekmekte

dir. Bunun en önemli nedeni, bu yıllarda boru hatları ve di

ğer amaçlı özel dikişli boru ithalatının fazla olmasıdır. Bu 

yıllar haricinde, genel eğilim olarak dikişsiz boru ici1alatı 

daha önemlidiı-•. 



Tablo. VII. 3. 

Türkiye 12=.Q Dikişli~ Dikissiz ~ 1.t.h~ Gelişmesi 

(1980-1989) 

Dikişli Boru Dikişsiz Boru 

Miktar Değer* Miktar Değer* 
Yıl (Bin Ton) Milyar TL (Bin Ton) Milyar TL 

1980 --- --- 12.0 1.0 

1981 4.1 0.9 19.2 3.2 

1982 2.0 0.9 49.6 14.8 

1983 5.7 1.7 23.6 6.9 

1984 10.2 3.2 35.7 2(). 2 

1985 11.6 4.6 40.0 21.6 

1986 197.1 66.1 39.1 34.6 

1987 185.0 118.1 24.0 31.0 

19El8 7.0 18.8 29.0 57.4 

1989** 20.0 83.1 30.0 92.1 

*lthal edilen boruların değerleri, bir sonraki yılın 

haziran ayı fiyatları iledir. 

**1989 yılı ithalat rakamı tahminidir. 

Kaynaklar: 1. DPT, 1982-1990 Y.ı.11..ar.ı .. E.r .. Qgramları ~ 

Başbakanlık Basımevi, Demir- Çelik Sanayi Bölümleri 

1980-1989 döneminde, dikişli boru ithalatı dolal 

gaz boru hatları ve şehir alt yapılarının ihtiyacı yüzünde 

1986 ve 1987 yllarında biraz fazla yapılmış, sonı'a noı-.mal 

düzeyine inmi·ştiı,. 



-70-

Dikişsiz boru ithalatı ise cari yılda yapılacak ya

tırımlara göre belirli marjlar arasında oynamaktadır. 

Tablo.VII.4. 

Dikişli~ Dikişsiz~ l:thalat Artış Endeksi 

Dikişli Boru Dikişsiz Boru 

Yıllık Sabit En. Yıllık Sabit En. 
Yıl Artış(%) 1980=100 Aı"'tış(}~) 1980=100 

1980 --- --- --- 100.0 

1981 --- 100.0 60.0 160.0 

1982 -51.2 48.8 158.3 413.3 

1983 185.0 1::19.0 -54.4 196.7 

1984 78.9 248.8 51.3 297.5 

1985 13.7 282.9 12.0 333 .3 

1986 1 599.1 4 807.3 - 2.2 325. 8 

1987 - 6.1 4 512.2 -38.6 200.0 

1988 -96.2 170.7 20.8 241.7 

1989 185.7 487.8 3.4 250.0 

Kaynak:Bu çalışma Tablo.VII.3. 

Tabloda görüldüğü üzere 1980-de dikişli boru itha

latı yoktur. Aynı zamanda, dikişsiz boru ithalat..ıda çok az

dır. Bunun nedeni, o yıllardaki döviz kıtlıAıdır. 

1980-den sonra dikişli boru ithalatı daha önce de 

belirtildili gibi, 1986 ve 1987 yıllarında inşa edilen dolal 

gaz boru hattı ve şehir alt yapıları nedeniyle 200 bin tona 

yaklaşmıştır. Dikişli borttda, Türkiye-ıün normal ithalat dü

zeyi, 10 bin ton dolaylarında bazı özel tip borulardır. 
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Dikişsiz boru ithalatı, 1980.den sonra 20 bin ton 

ile 50 bin ton arasında değişmiştir. Dikişsiz boru ihtiyacı

nın büytik bir kısmı ithalatla karşılandığından, içinde bulu

nulan yılın sondaj çalışmaları, termik santral, rafineri ya

pımı ve benzeri yatırımlara göre ithalat yapılmaktadır. 

VII. 3. D-Ç Dikişli Ysı Dikişsiz Bo.ruda lb..a Ticaret 

Dengesi 

Bu bölümde, d-ç dikişli ve dikişsiz boı•u ihracatı 

ile ithalatı değer olarak karşılaştırılacaktır. 

Tablo.VII.5. 

D=..Q Boruda {Dikişli+Dikiesiz) thracatın lthalatı ~ıwua 

Oranı 

lhracat lthalat lhra/!tha 
Yıl Milyar TL Milyar TL OranJ. 

--
1980 0.3 1.0 30.0 

1981 2.8 4.1 68.3 

1982 10.7 15.7 6cl. 2 

1983 20.2 8.6 2~!4. 9 
-· 

1984 45.9 23.4 196.2 

1985 66.6 26.2 254.2 
-

1986 60.2 100.7 60.0 

1987 155.9 149.1 104.6 

1988 161.7 76.2 212.2 

1989 427.4 175.2 243.9 

Kaynak:Bu çalışma Tablo.VII.1. ve Tablo.VII.3. 
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Inceledilimiz dHnemin ilk 3 yılında, ithalat ihra

cattan fazladır. 1980 .. de, ihracatın ithalatı karşılama oranı 

%30 iken, 1981 yılında ·ıııracat ithalattan hızlı artarak, it

halatın ,,sa .. ini karşılamaya başlamıştır. 1982~ de, ihracat ve 

ithalat aynı hızda artaı"'ak dengeyi bozmamıştır. 1983, 1984 ve 

1985 yıllarında d-c boru ihracatının ithaltı kaı.,şılama oranı 

Jb200 ile %250 arasında değişmiştir. Bu yıllar d-ç boru, ih

racatı için atılım dönemi olmuştur. 1986 ve 1987 yıllaı"'ında, 

d-ç boru ithalatındaki yükseliş, ihracatın ithalatı karşılama 

oranını 1986 .. da %60 ve 1987". de ~f,105 düzeyinde gerçekleşmesine 

neden olmuştuı"'. 1988 .. de, illl"·acat artışı sürmüş, ithalat ise 

düştüğü için ihracatın ithalatı karşılama oranı %212 .. ye çık

mıştır. 1989 .. da, d-c boru ihracatında yüksek bir artış oldu

ğunu tahmin ediyoruz. Bumm sonucu, 1989 .. da d-ç boru ihraca

tının ithalatı karşılama oranı ~f,244 .. e çıkmaktadır. 



SEK!Z!NC! BöLüM 

TORKtYE D::Q BORU ENOOSTRt.Sl. lLE AT 

llE D!öER üLKELIDUN ll=Q llQm1 ENDüST

RILER!N!N .Q,Q,ı,w..,&..ı.J.Qıı.ı.,ı....ı!..Al,.J,,..ı.ı,,:.ı,ıw.u.. 
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~ I I , . - .Ttt8.K.tYE D-=.Q BORU .ENDüSTR1 S1 l.LE AT. 3lE .lllQER 

tlLKELER:tN D=.Q BORU ınm.ü.fillilLEIUN.IN 

KARSILAŞTIBILMASI 

Olke ekonomisinde, önemli rol oynamay,:', başlayan d-ç 

boru endüstrisinin dünyada da nerede olduğuna bakmak gerek

mektedir. 

Bu amaçla, dünyada başlıca d-ç boru üreticileri, 

ihracatçı ve ithalatçı ülkeleri Türki~·e ile karşılaşt;ımalı 

olarak incelenecektir. 

ülkelere ait üı•etim ve dış ticaret verileri DPT ve 

!GEME yayınlarından alınacaktır. 
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VIII .1. Dünyada D-C BQTIJ Tesisleri, ~itelsn:·.i Y.J2 

Optimal Ic..Q BQrıı üretim Kapasitesi 

Dünyada dikişli ve dikişsiz boru tesislerinin top

lam sayısı 4.00 • e yakındır. Bu tesislerin 1~75 • i dikişli boru 

tesisleri, %25.i ise dikişsiz boru tesisleridir. 

Dünyada mevcut boru tesislerinin toplam kapa:3itesi 

yaklaşık 90 milyon ton/yıı·ctır. Bu kapasitenin yaklaşık %55·

ini dikişli boru, %45.ini dikişsiz boru oluşturmaktadır.(!) 

Dünyada ınevcmt boru tesislerinin ve kapasitelerin 

dikişli ve dikişsiz borulara göre dağılımı, dikişsiz boru 

tesislerinin daha büyük kapasiteli olduğunu göstermektedir. 

Zira, 1970 .. lerin başında cÜkişli boruların çapına göre oı;,ti

mal kapasite 150 ile 450 bin ton arasında iken, 1980·11 yıl

larda 200 ile 700 bin ton arasında oluşmuştur. 

197o·ıerde, dikişsiz boru tesislerinde optimal ka

pasite 50-350 bin ton arasındadır. ısao·ıerde ise optimal ka

pasite 150--600 bin düzeyine çıkınıştır.(2) 

Dikişli boru üretimi, dikişsiz boruya göre daha ko

lay olduğundan dikişli boru tesisleri küçük kapasiteli, di

kişsiz boru tesisleri büyük kapasi telidit•. 

( 1) Demir-Çelik Dikişli lktrıı Dıe. Eaza.r Araştırması~ T. C. 

Başbakanlık !GEME Yayını, Ankara 1988, s.12 

(2) Demir-Çelik Ana Planı .c.u.t ~ ~ D.iki.şaiı,: EQ.l.:lJ 

Tesisleı"i, Ankara 1983, DPT Yayını, s.28 



Dünyada mevcut boru tesislerinin kapat'3ite büyüklük

lerinin ülke gruplaı'ına göre dağılımı r-u::,3.ğJ_daki gibidir. (3) 

Gelişmiş ülkeler 

Azgelişmiş ülkeler 

~ .QQQ :.t.l..Y: 

%80 

aQ..Q ılQQ ~ 

Kapasiteleı'in ülkelere göre dağılımı incelendiğinde 

gelişmiş ülkelerde büyük, az.gelişmişlerde küçük kapasiteli 

tesislerin olduğunu görüyoruz. Bu durumda, azgelişmiş ülke

lerdeki boru üreticileı•inin, büyük bir çoğunluğunun rekabet 

olanakları kısıtlı olacaktır. 

Dünyada dikişli boru üı•etimi, 35-40 milyon ton do-

' 
laylarındadır. Bu üretim miktarının J~ao-·ını 6 ülke yapmakta-

dır. Başlıca dikişli boru üreticilerinin, üı,etimdeki p;;.·wları 

aşağıdaki gibidir. 

üretimden Fay(~G) 

SSCB 2(3.0 

Japonya 21.0 

ABD 12.0 

Batı Almanya 7. ;3 

Kanada 6. (3 

!talya 6.5 

Diğeı--(4) 20.6 

( 3 ) A. g. e . s. 28 

< 4) Demiı'-CeJ ik Dikişli Bm:u lll..i2 Pa;;;;ar .8JZ~ A. g. e. 

s.13 
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Dikişsiz boru üretiminin ülkelere göre dağılımı ise 

şöyledir: 

ü.ı:e.t .. im.den Eav<%ı 

SSCB 26.3 

ABD 15.5 

Japonya 15.4 

Batı Almanya 8.4 

Italya 3.9 

Diğer(5) 30.5 

Dünya dikişsiz boru üretiminin, %70 1 ini 5 ülke yap

maktadır. 

Bu sonuçlardan, dünya toplam toplam d-ç boru üreti

minin J~80 .. inin SSCB, ABD, Japonya, Batı Almanya, Kanada ve 1-

talya gibi 6 büyük ülke tarafından yapıldığı anlaşılınakt.::-,.clır. 

'ıIIL .2. Türkive .. de D=.Q B,Q,rıı Tesislerinin Optiınal 

Kapasite Acısından Delerlendirilınesi 

Dünya dikişsiz boru fabrikalarının ölçekleırine, 

MKEK Çel_ik Çekme Boru Tesisne baktığımızda, bu t.esit--:dn hiç 

bir şekilde ölçek ekonomisine yaklaşmadıığını görüyoruz. 

Dikişli boru fabı•ikaları arasında, ise sadece Boru

san Gemlik Tesisleri >:tün yıllık 250 bin t.on kap2ı:3i te ile dü

yadaki optimal üretim kapasite düzeyini yakalamıştır. 

(5) Demil:~-Celik Ana .:e.ıanı, A.g.e. s.29 



VI I I · • 3. Türkiye Y.sJ.. &.z.ı ~ 12::.Q B.Qru 

(Dikişli-Dikişsiz) üretimi 

'I'ablo !/I I I , . 1. 
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~ 1 t i ba:ı:..ı.. .i.lQ Dik iş 1 i Y.J2. Dik issi~ Bm.":11 .ü..r.:?~_i.m.i.Lllin 1'.rul.l 

Dikişli Boru Dikişsiz Boru 

ülke Adı 1981 1983 1980 1981 

Avusturya 235 237 32 103 
--· ' 

Çekoslovakya 576 5131 96:3 953 

Fransa 1 '409 8(33 646 756 

Doğu Almanya 284 292 405 440 

Batı Almanya 2 434 2 357 1 999 2 357 

Macaristan 114 97 167 169 

!talya 2 709 2 549 880 1 094 

Polanya. 581 546 498 460 

Romanya 646 641 743 783 

!spanya 782 716 288 46 

!sveç. --- --- 185 202 

SSCB 10 886 11 185 7 230 7 375 

!ngiltere 724 831 355 427 

ABD 4 987 2 095 3 833 4 :344 

Yugoslavya 457 446 1:30 ---

Japonya B 773 6 778 3 894 ---

TüRK!YE 260 385 8 B 

Kaynaklar:1. Demir-Çelik Arın Planı, a.g.e. s.31 

2 . 12.emir-Qe ı ik D.iki.ali B...Ql:::1l Q;ı_.,_;_-ş .Em 

Arastırınası, a.g.e.. s.14 
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TabloY.rII .1. -cıe, dikişli ve dikişsiz b oru üret.imi

mizi diğer ülkelerle karşılaştırabilmek için, bazı ülkelere 

ait d-ç boru . üretim rakamlaı"ını verdik. Tablo-da üretim mik

tarlarını verdiğimiz ülkelerin, çoğu Avrupa ülkesidir. 

Tabloda da görüldüğü gibi, dikişsiz boruda hiç bir 

Avrupa ülkesi ile rekabet edemeyiz. 

Dikişli boru üretiminde, 1983-te 17 ülke arasında 

12-inci sıradayız . üretim rakamlarını ·verdiğimiz, 1983-e gö

dikişli boru üretimimiz 1989-da hemen hemen 2 kat artmışt ır. 

Bundan dolayı, 1989 1 da Avrupa ülkeleri arsında dikişli boru 

üretiminde, daha iyi bir yeı•e gelmiş olma olasılığı yüksek

tir. 

vnr,.·.4 . rı- q BQ..r.u t)J:>etiminde Tnrkiye-nin aT .lUke leri 

~ Rekabe t Olanakları 

Türkiye - nin dikişsiz boru. üretim kapa ::.:;i te:,d 15 

bin tondur. Dikişsiz boruda hem kapasite, hem eh:: geri tek

teknoloji nedeniyle AT ·ı.re diğer ülkelerle r ekü.be t. yapmak 

mümkün değildir. Çünkü , Türkiye -nin ihtiyacı olan dikişsiz 

boru miktarı 30-40 bin to,n arasında de,ğişınektedir. üretim 

ise, 5-6 bin ton arasındadır. Dolayısıyl.s., yıll,:..tra göre Tür

kiye ~nin ihtiyacı olan d-c dikişsiz boru miktarının 25-:35 bin 

tonu ithalatla karşılanmaktadıı•. Türkiye~nin ihtiyacını kar

şılayamayan bir üretimle, AT ülkeleriyle rekabet. etn1ek mümkün 

değildir. Zira, MKEK-nin dikişsiz boru ihracatı yoktur. 
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Türkiye~nin d-ç dikişli boru talebi 1986- 1987 yıl

larında 600 bin ton dolaylarında iken, 1988-198S vıllarında 

350-400 bin ton dolaylarına inmiştir. Türkiye~nin kurulu d-ç 

dikişli boru üretim kapasitesi 1.2 milyon ton civarlarında

dır. Tevsii yatırımlarla üretim kapasitesi 1.7 milyon tona 

çıkacaktır. üretim miktarı ise, 700 bin ton dolaylarında

dır. 1989~da Türkiye~nin d-9 dikişli boru ihrac.::ı.tı 400 bin 

tona yakındır. AT~ye girmeden 400 bin tona. yakın ihracatı, 

içinde gelişmiş ülkelerin~e bulunduğu ülkelere ihraç eden 

Türkiye AT~ye girdiğinde gelişmiş (ilkelerle rekabet edebile

cektir. 

Dikişli boıı-u üı~eten, büyük kapasiteli tesislerin 

tümü AT ülkelerindeki dikişli boru tesislerinde kullanılan, 

üretim teknolojilerinin tamamına sahiptir.(6) 

Türkiye AT~ye kabul edildiği zaman; 

.Sektör en önemli girdisini dünya fiyatları ve kalite

sinde temin edebilecektir . 

. Genel girdiler içerisinde, ikinci önemli unsur olan 

kredi faizleri AT seviyesine inecektir . 

. Yedek parça ve işletme malzemeleri dünya fiyatlarıyla 

temin edilebilecektir. 

(6) DPT, Tilı.:k Sanayiinin AI Sanayii Karşısında lkık~ti 

!ınkanlat' ı ö. 1 . K. Raporu-Görüs Araş t;. ırınası , Ankara 1988, 

DPT Yayınları, s.660 
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.Gerektiğinde, entegre kuruluşlarla işbirliği yapılarak, 

hitap edilen pazar genişletilebilir . 

. Devlet tarafından sağlanan elektrik v.b. kalite,fiyat 

ve teslim şartları yönünde dünya düzeyine inecektir. 

Yukarda tahmin edilen şartlarda, dikişli boru üre

tim tesislerinin gümrük koruması olmadan, AT içerisinde reka

bet gücüne sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Aynı şeyi di

kişsiz boru için söylemek müınkü.n değildir.(?) 

(7) A.g.e. s.663-664 



DOKUZUNCU BOLOM 

DEQERLEND:tRMR llE SONUÇ 
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ll..... DEaERLEND.IBt'.JE W SONUÇ 

Yıllaı"a göre değişmekle birlikte- dünya demir-çelik 
1 

üretiminin yaklaşık %12 1 si boru imalatında tüket.ilm,:;ıktedir. 

üretimin %60 1

ını dikişli, %40
1

ını dikişsiz borular oluştur-

maktadır.(1) 

Tezimiz başlarken, Türkiye'de d-ç boru .endüstrisi

nin kuruluşu ve kuruluşunun nedenlerini, 1950 .. lerde başlayan 

şehirleşmeye paralel gelişen konut yapımıyla bağlantılı ola

rak incelemiştik. !ç talebin gelişmesiyle birlikte, Türki

ye .. de 1958 .. de ilk d-ç boru tesisi kurulınuştuı~. 

Hızlı şehirleşme ve nüfus artışının sürekli olarak 

körüklediği kentleşmeyle birlikte, d-ç boru talebi ile üreti

mi de artmıştır. 1958 .. de 2 bin ton oland-ç boru üretimi, ka

pasite olarak 19SO'leriıı sonlarında 1 136 bin tona çıkmıştır. 

30 yıllık süre sonunda, Türkiye .. de faaliyet gösteren d-ç boru 

tesislerinin sayısı 22 adettir. Halen tevsii edilen 4 tesis

te, çalışmaların bitmesiyle d-ç boru üretim kapasitesi 1 700 

( ı J Demir Çelik Dikişli lkı.rıı I2.ı..e. Pazar ~r.ıu.aa.ı , T. c. 

Başbakanlık !GENE Ya;ı.rını, Ankara 19EW, s. 1:::ı 
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bin ton civarına çıkaca.ktır. 

ülkemizde kullanılan boru çeşitlerinin, önemli bir 

bBlilinil üretilmektedir. D-Ç borularda ise sfero dakom ve tem

per döküm boru ihtiyacı ithalatla lrarşılanmakt.adır . Çelik ve 

pik döküm boru ihtiyacının bir kısmı içerde üre tilirken, bir 

kısmı ithal edilmektedir. 

Tezimizin konusu olan, çelik borularda ise dikişli 

boruların yüksek basınça dayanıklı olanlar.L dı:;::ındakiler Tür

kiye ~de üretilmektedir. Dikişsiz boru ihtiyacının önemli bir 

kısmı ithal edilmekle beraber, bir kısmı iç üretimle karşı

lanmaktadır. 

Dikişli boru üretimin Jt87~sini Borusan, Mannesınann

Sümerbank ve Yücel Boru-Boru taş yapmaktadı:ı:.~. Dikişli boru ti

caretinde , uzman distribütör ve satış şirlrntleri~rle Borusan 

Grubu lider kuruluştur . . tc piyasada, diğer dikişli boru fir

maları fiyat, vade ve iskonto gibi ticari uırgulamalarda Boru

sanJ ı izlemektedir.(2) Dikişli boru tüketim piyasasısı ise 

müteahhit, tesisatçı, tüketici, perakende ve toptancı satı

cılar ile diğerlerinden oluşmaktadır. 

Bu Bzelliklere sahip d-ç dikişli boru piyasasında, 

faaliyet gösteren firmalardan Borusan, Mannesmann-Süınerbank, 

Yücel Boru, ümran Spiral, Profil Boru v.b. ürünlerini; üre-

( 2) Bimel A..-6..... Pazar ~ llii.lümii , Dikişli-Dikişsiz 

Borular Pazar Araştırması, !stanbul 1988, Yayınlanmamış 

Araştırma, s. 3fl-42 
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tim çeşidi, marka, kalite, ve r•ekla.m gibi e.ra.çlarla farklı

laştırarak kendi satışlarını belir·li mar~i lar dahilinde düzen

leyebiliyorlar. Dolayısıyla, d-ç dikişli boru piyasasındaki 

özellikler, tekelli rekabet piyasası özelliklerine benzemek 

tedir. 

Dikişsiz boru üretimini, sadece MKEK yapmaktadır. 

Türkiye~ı1in d-ç dikişsiz boru ihtiyacının yaklaşıl-; %20 1 sini 

MKEK karşılarken, 1t80#i ithalatla karşılanmaktadıı'. Dolayı

sıyla, bu alanda, MKEK Türkiye#nin d-ç dikişsiz boru ihtiya

cını ithalatçılarla birlikte karşılamaktadıı•. TPAO yalnız ba

şına, Tüı•kiye··ıün d-ç dikişsiz boru tüketiminin 1/~:J~ünü yap

maktadır. TPAO, kullandığı dikişsiz boruyu direkt ithal et

mektedir. Bu piyasada, birden çok satıcı homojen sayılabile

cek d--ç dikişsiz boruları piyasaya arzetmektedir. Bu durumda. 

d-ç dikişsiz boru piyasası oligopol özellikleri g5steren bir 

piyasadıı,. 

Dikişli boru talebi inşaat yapımıyla dosru orantılı 

olarak artmakta veya azalmaktadır. 1972~de 1!:tfi bin t.on dikiş

li boru talebi, 1977·ae 243 bin tona, 1980.de 256 bin tona· 

ç ıkıııış, 1982 • de 201 bin tona inmiş, 1984 • te .Zf20 bin tona, 

ırn:.n ~ de650 bin tona çık.arak, 1H8fl • da 33!:ı bin tona inmiştir. 

üretimin gelişme seyri başlangıçta, iç talebe bağlı 
ı 

iken, 1987.den sonra dış talepte önem kazarnnıştır.1972.de di

kişli boru üretimi 161 bin ton, 1977.de 246 bin ton, ıaao·cte 

262 bin ton, 1983.te 385 bin ton, 1985.te 600 bin ton,1987.de 

700 bin ton ve 1989.da 685 bin ton olmuştur. 

Dikişsiz boru talebi, içinde bulunulan ·yılın son-
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daj çalışmalarının düzeyi, termik santral yapımı, rafineri 

yapımı, kazan imalatı v.b. yatırımlarla yenileme talebine 

bağlı olarak değişmektedi~. Fakat, son yıllardaki talep mik

tarı incelendiğinde, dikişsiz boru talebinin 40 bin ton do

laylarında olduğu görülmüştür. 

Türkiye·cte~ dikişsiz boru üretimine 1974.de MKEK 

tesislerinde başlanmıştor. 1977.de 5.8 bin ton olan dikiş

siz boru üretimi, 1980.de 8 bin tona cıkmış, 1983.de 4.4 bin 

tona inmiş, 1985.te 8.2 bin tona çıkarak, 1989.da 6 bin tona 

inmiştir. 

Türkiye·de kullanılan, dikişli boruların J~89~u 1/4 

ile 2 inç ~rasındadır. Dikişli boru satışlarının %68.i orta 

seri ,~22·s1 hafif seri ve ~no·u ağır seriden oluşmaktadır. 

Dikişli boru kullanımının %51.e··sı su ve gaz, %46.2~si sana

yii ve %2.2·si alçak basınç kazan boi•ularından oluşııv:ü::tadır. 

Dikişsiz boruların %30-4o·ı petrol sondajında kul

lanılırken, ?~60-70.i ise termik santral, rafineri v.b. alan

larla yenilemede kullanılmaktadır. 

D-Ç boru endüstrisinde, bu güne kadar yapılan hiç 

bir katına değer hesabına rastlanmamıştır. Biz bu tezde, d-ç 

boru endüstrisinin yarattığı katma değeri; maliyet raka.mları 

ile ıso·nun her yıl yayınladığı, 500 büyük sanayi kuruluşu a

rasına giren, d-ç boru üreticisi firmaların katma değer ve 

ciro verilerinden hareketle hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar 

sonucu, d-ç boru endüstrisinin }.;20 oraıunda katrna değer ya

rattığı görülmüştür. Böy~ece, 1989 yılı d--ç boru katma de

ğerinin 195 milyar TL olduğunu tahmin edlyo.1:'llZ. Zira, 1fl89.da 
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d-ç boru endüstrisinin 975 milyar TL değerinde üretim yapması 

beklenrcı,sıktedir. 

D-Ç boru endüstrisinin yarattığı, istihdam miktarı

nın ilretim aşamasında, 5 000 kişi dolaylarında oldu~u ta~nin 

edilmektedir. Çünkü, Borusan Grubunun 2 boru üretim tesisinde 

1 335 kişi çalışmaktadır. D-Ç boru üretimi yapan, diğer 20 

firmanın 10-15 adedinin nispeten geri ve emek yoğun teknolo

jilerle çalıştığı bilinmektedir. Dolayısıyla, Borusa~ Grubu 

dışındaki 20 firmada 3 650-3 700 civarında kişinin çalıştığı

nı tahmin ediyoruz. 

1983-1988 arasında, 500 büyük sanayi kuruluşu lis

tesine giren d-ç boru üreticisi firma sa~·ısı SJ .. dan 5 .. e inmiş

tir. 6 yıllü:: süre içinde, Yücel Boru, ümran Spiral ve Erk 

Boru büyüme hızına ayak uyduraıııayaı~ak sıralamadaki yeı->lerini 

kaybetmişlerdir. Borusan G.t•ubuna ait, lstikbal Pendik Boru 

tesisi Geınlik"e taşınarak, Borusan Gemlik ile birleştirilmiş

tir. 

Birleşme sonucu, 19s3··t.e Mannesmann-Sümerbank#ın 

%80Jni kadar üretim yapan Borusan Gemlik, 1988.•de Mannesmann

Sümerbank .. ın 2.5 katı üretim yapmıştır. 1983~te boru üretici

leri arasında en büyük üretici olan Mannesmann-Sümerbank 

1988.de ikinciliğe inmiştir. Boruaan Boru 1984~terı sonra, bo

ru üreticileri sıralamasında hep üçünçü olmuştur. Erbosan ve 

Profil Boru orta boy üreticiler olarak sıralamanın son 2 sı

rasını almışlardır. 

1988 J de, 500 büyük firma sıralamasJ.na gire n, 5 boru 

üreticisi 361.7 milyar TL üretimden satışlarıyla, 1088 boru 
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üre:timinin >~65' ini gerçekleştirmiştir. Bu firmaların, yarat

tıkları katma değer· 64.2 milyar TL'dir. Katma değer oranı ise 

%l8 1 dir. Bu firmalar toplam 2 307 kişiyi istihdam etmektedir. 

D-Ç dikişli ve dikişsiz boru üretiminde, temel gir·

di çeliktir. Dikişli boru üretiminde çelik saç(bant) kullanı

lırken, dikişsiz boru üretiminde çelik blum(takoz) ku.lla.nıl

maktadır. özellikle, dikişli boru üretimindeki gelişmeler so

nucu, 1985'te d-c boru endüstrisinin yassı çelik talebi 600 

bin tona çıkmıştır. 

1980-1989 döneminde, dikişli boru üretimi için top

lam 4 44Z1 bin ton yassı çelik, dikişsiz boru üretimi 1çin ise 

115 bin ton blum çelik demir-çelik sektöründen alınarak kul

lanılmıştır. 

1980-198fl arasında, yapılan bopu üretimi ile inşaat. 

sektörü üretimi, sanuyii üretimi ve GSMH cari fiyatlarla in

celenmiştir. 1980.de d-ç horu üretimi inşaat sek törünün %10·

u, 1985.te %1s·u ve 1989.cla %1s·sıdır. 

D-Ç boru üretim~ 1980.de sanayii üretiminin %2.1·1, 

1981.de %1.6·sı, 1985.te %2.2·s1 ve 1989.da %1.e·u kadardır. 

D-Ç boru üretiminin GSMH#deki payı ır,eo ··cte onbinde 

5, 1981.de onbinde 4, 983·te yine onbinde 5 ve sonraki yıl

larda onbinde 6 olmuştuı"'. 

Bu veriler bize, d-9 boru üretiminin 1989.da 

198o·e göre reel olarak artığını göstermektedir. 

D-Ç boru üretimini etkileyen değişkenleri belirle

mek amacıyla, 5 ayrı bağımsız değişkene göre 5 ayrı regresyon 

analizi yapılmıştır. Bu analizler ve istatistik! testlere gö-
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re boru üretimi ile zaman ve inşaat sektörü arasında. B.nlamlı 

bir iliş-ki tespit edilmiştir. Yani, d-ç boru üretimini be

lirleyen faktörler zaınan ve inşaat sektörü üretimidir. 

1980-1989 döneminde, dikişsiz boru ihracatı sadece 

bir yıl ve çok küçük miktarda yapılmıştır·. Dikişli boru ihra

catı ise 1980'de <;ok küçük bir mikta.rla başla.m ı.;; ve 1969'da 

370 bin ton ve 427. 4 mihra.r TL seviyesine yükselmiştir. 

Türkiye 'nin dik.işli boru ithalb.tı 1981-1985 döne

minde; 2.0 bin ton ile 1\.6 bin ton ve 0 .9 milyar TL ile 4.6 

milyar· TL arasında değişmiştir. 1986 ve 1!3137 yıllarında özel

likle doğal gaz boru hatlarının inşaası nedeniyle, dikişli 

boru ithalatı yıl sırasıyla 197-185 bin ton ve 66-118 milyar 

TL olarak gerçekleşmiştir. 1989'da özel dikişli boru ithala

tının, 20 bin ton ve 83 milyar TL olması beklenmektediı ... 

1980'de, 12 bin ton ve 1 milyar TL olan dikişsiz 

boru ithalatı, 1982'de 50 bin ton ve. 15 milyar TL, 1985'te 

40 bin ton ve yaklaşık 22 milyar TL ve 19139'da 30 bin ton 

ve 92 milya.r TL olarak tahmin edilmektedir. 

Dikişli ve dikişsiz borular·ı birlikte aldığ:unız ih

racatın ithalatı karşılama oranı 1!3l30'de %30, 1981 ve 1982'de 

%68, 1983'te %235, 1984'de %198, 19B5'te %254, 1986'da %60, 

1987'de %105, 1988'de %212 ve 1989'da %244'dur. 1983't.en son

ra ithe.lattan fazla olan boı"u ihra.catı, 1986'da. ithalcıtın al

tına düşmüştür·. Çünkü, 1986'da doğal gaz bor•u hatt:ı_ iç.in yük- . 

lü bir ithalat yapılırken, iç pazarın ea.nla.nmasıyl ;:; iç tüke

timde artmıştır. Dikişli boru ithalatının l98l3~de, no r mal dü

zeyine inmesiyle birlikte, ihracatın itho.latJ_ I~a.r- ş,: ılama orr.J~ 
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nı %200'ü aşmıştır. 

1980 .. li yıllar itibarı ile dünyada 400 civarların

da boru üreticisi olduğu kabul edilmektE,dir. Bu tesisleı'in 
ı 

%75 .. ini.n dikişli, %25 .. inin dikişsiz boru tesisleridir. 

Kapasite açısından, boru tesislerinin yıllık kapa

sitesi 90 milyon tondur. Bu kapasitenin %55 .. i dikişli, %45 .. i 

dikişsiz boru tesislerine aittir. 

Dünyada mevcut bo.ı:.'u tesislerinin, küçük kapasit.eli

leri azgelişmiş ülkelerdedir. Gelişmiş ülkelerdeki boru te~ 

sislerinin J~50~si yıllık 100 bin ton kapasiteden büyük, kala

nı 100 bin tondan küçüktür. Azgelişmiş ülkelerde kurulu boru 

tesislerinin %20 .. si 100 bin ton kapasiteden tıü;ırttk iken, Jrno-- i 

ise 100 bin ton kapasiteden küçüktür. 

Günümüzde, dikişli boru tesisi için optimal . . 
.i:~apası-

te boru çaplarına göre 200 ile 700 bin ton arasındadır. 

Dikişsiz boru tesisleri için optimal kapasite ise 

150 ile 600 bin ton arasındadır. 

Dikişli ve dikişsiz boru tesislerinde, en bü1rük ka

pasite ve Qretim miktarı her iki alanda da %26 ile SSCB .. de

dir. SSCB, Japonya, ABD, Batı Almanya, !talya ve Kanada dün

ya dikişli boru üretiminin %80 .. ini, dikişsiz boru üretiminin 

7&70 ~ ini karşılamaktadır. 

Türkiye·de kurulu dikişli boru tesislerinden, sade

ce Borusan Gemlik tesisi dünya optimal t.e,,üs kapasitesine uy

gundur. Dikişsiz boruda, MKEK Çelik Çekme Doru tesisi hem ka

pasite, hem de teknoloji hlanında dünya standardlarından u

zaktır. 
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Türkiye bazı ek önlemler aldığı takdirde, dikişli 

boru alanında AT ülkeleri ve dünyadaki .diiıer üı•eticilerle 

rekabet edebili.t•. ÇünkU, dikişli boruda ihracat önemli bir 

düzeye ulaşmıştır. Dolayısıyla, AT"'nin getireceği ilave avan

tajlar Tttı:.•kiye"'yi d-ç dikişli boru alanında AT ve diğer ülke

lerle rekabet edebilecek konuma getirecektir. 

Dikişsiz boruda ise, mevcut yapı iç talebe bile ce

vap verilemediği için, AT ve c.U~er {Hkelerle rekabet olanak

ları yoktur. 
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