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YapYapıısal sal ÇÇelik Telik Tüüketimiketimi
ArtArtııyoryor
�� 2000 2000 yyııllıındanndan bubu yanayana ddüüzenlizenli bbüüyyüümeme
�� 1999 depremlerinin etkileri1999 depremlerinin etkileri
�� Malzeme bulunurluMalzeme bulunurluğğundaki iyileundaki iyileşşmeme
�� DDışış ve ive içç yatyatıırrıım pazarlarm pazarlarıındaki gelindaki gelişşimim

–– EEndndüüstriyelstriyel ve ve ticariticari yapyapıı yatyatıırrıımlarmlarıında nda artartışış
–– AAyryrııcalcalııklklıı mimarisimimarisi olanolan seseççkinkin yapyapıılarlar

�� YYüüklenicileriklenicilerimizinmizin babaşşararıılarlarıı
–– DDışışararııda ve ida ve iççerideeride

�� TTüürk Yaprk Yapıısal sal ÇÇelik Derneelik Derneğğii’’nin enin eğğitim, itim, 
tantanııttıım yeterlilik programm yeterlilik programıı ççalalışışmalarmalarıı



YapYapıısal sal ÇÇelikelik
GGöörrüünnüür Tr Tüüketim 2001ketim 2001--20082008
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YapYapıısal sal ÇÇelikelik
GGöörrüünnüür Tr Tüüketim Hesabketim Hesabıı

�� h>=80mm th>=80mm tüüm profillerm profiller
+ + ÜÜretim + retim + İİtahalattahalat –– İİhracathracat

+ %10+ %10--15 sac15 sac

�� Kaynak malzemesi, BaKaynak malzemesi, Bağğlantlantıı elemanlarelemanlarıı
eklenmemieklenmemişştir (+%20 tir (+%20 filmafilmaşşinin))

�� %30%30--40 bitmi40 bitmişş yapyapıı elemanelemanıı ihracatihracatıı
ddüüşşüülerek ilerek içç ttüüketim bulunabilirketim bulunabilir



YapYapıısal sal ÇÇelikelik
GGöörrüünnüür Tr Tüüketim 2001ketim 2001--20082008
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ÇÇelik elik MalzemeMalzeme
BulunurluBulunurluğğuu –– 10 y10 yııl l ööncence

�� Sadece IPN, UPN, Sadece IPN, UPN, KKööşşebent ebent üüretilirdiretilirdi

�� ÇÇeeşşit sit sıınnıırlrlıı, noksan, , noksan, bulunmazdbulunmazdıı

�� İİthalattan thalattan korkulurdukorkulurdu

�� ÇÇok zorunlu olmadok zorunlu olmadııkkçça a ççelik yapelik yapıı
yapyapıılmazdlmazdıı



ÇÇelik Malzeme elik Malzeme 
BulunurluBulunurluğğu u -- StoklarStoklar

�� 10 y10 yııl l öönce ilk kez HE, IPE malzemeler nce ilk kez HE, IPE malzemeler 
ççeeşşitleriyle ithal edilerek itleriyle ithal edilerek stoklardastoklarda
bulunur oldubulunur oldu

�� Ekonomik Ekonomik ççelik yapelik yapıı yapmak olanayapmak olanağığı
dodoğğdudu

�� Projelere girmesi hProjelere girmesi hıızlanarak arttzlanarak arttıı
�� KKııssıır dr dööngngüü kkıırrııldldıı
�� Yerli Yerli üüreticilerimiz yatreticilerimiz yatıırrıım yapabildim yapabildi



ÇÇelik Malzeme elik Malzeme 
BulunurluBulunurluğğu u -- BugBugüünn

�� Hafif ve orta seri profiller Hafif ve orta seri profiller üüretiliyorretiliyor
–– HE, IPE, IPN, UPN, LHE, IPE, IPN, UPN, L
–– FazlasFazlasıı ihraihraçç ediliyor ediliyor -- %50%50
–– TTüürkiye net ihracatrkiye net ihracatççıı

�� Orta ve aOrta ve ağığır seri, r seri, öözel kaliteler ithal zel kaliteler ithal 
ediliyorediliyor
–– İİthalatthalatıın Pazar payn Pazar payıı %30%30--4040
–– TamamlayTamamlayııccıı



ÇÇelik Yapelik Yapıı ÜÜreticilerireticileri

�� BaBaşşararııllıı uygulamalaruygulamalar

�� Bilgi ve teknoloji birikimiBilgi ve teknoloji birikimi

�� TTüüketim artketim artışıışına kona koşşut kapasite artut kapasite artışıışı
�� SSüürekli gelirekli gelişşimim

–– TTeknolojikeknolojik altyapaltyapıı
–– KKalitealite ddüüzeylerizeyleri

�� ÜÜretkenlik artretkenlik artışışlarlarıı
–– YapYapıı ttüürlerine grlerine gööre organizasyonre organizasyon



ÇÇelik Yapelik Yapıı ÜÜreticilerireticileri ––
BaBaşşararııllıı ProjelerProjeler

İstinyePark AVM Antares AVM Panora AVM

Panora AVM

ATO



ÇÇelik Yapelik Yapıı ÜÜreticileri reticileri ––
BaBaşşararıııı ProjelerProjeler

Kayseri Kadir Has 
Stadyumu

Samsun Ayvacık 
Baraj Köprüsü

Kale Kalıp 
Fabrika 
Binası



ÇÇelik Yapelik Yapıı ÜÜreticileri reticileri ––
BaBaşşararııllıı projelerprojeler

Astana StadyumuAstana Stadyumu

Astana Astana -- BarBarışış PramidiPramidiBenetton
Bağdat Caddesi



TTüürk Yaprk Yapıısal sal ÇÇelik Derneelik Derneğği i 
YYüüklenici klenici ÜÜyeleri yeleri -- KapasiteKapasite



ÇÇelik Yapelik Yapıı ÜÜreticileri reticileri 
KapasiteKapasite

�� TYTYÇÇD D üüyeleri 400 yeleri 400 KtKt (Pazar pay(Pazar payıı %40)%40)

�� ÜÜye olmayan kuruluye olmayan kuruluşşlarlar
–– AtAtöölyeler lyeler –– 200 200 KtKt (t)(t)

–– İşİşlikler likler –– 250 250 KtKt (t)(t)

–– ŞŞantiye alanlarantiye alanlarıı –– 200 200 KtKt (t)(t)

�� Yeterlilik konusunda farklar varYeterlilik konusunda farklar var



TTüürk Yaprk Yapıısal sal ÇÇelik Derneelik Derneğği i 
YYüüklenici klenici ÜÜyeleri yeleri -- KapasiteKapasite



ÇÇelik Yapelik Yapıı ÜÜreticileri reticileri --
İİstihdamstihdam

�� AtAtöölyelerde dolyelerde doğğrudan istihdam (yaklarudan istihdam (yaklaşışık)k)
–– 15.000 mavi yakal15.000 mavi yakalıı

–– 2.000 beyaz yakal2.000 beyaz yakalıı

–– ŞŞantiyeler, montaj ekipleri +%20antiyeler, montaj ekipleri +%20

�� Ek olarakEk olarak
–– ÇÇelik yapelik yapıı malzemesi malzemesi üüreticilerireticileri

–– TamamlayTamamlayııccıı servislerservisler

�� ÖÖnemli bir inemli bir işş yaratma kapasitesiyaratma kapasitesi



SektSektöörrüünn rekabetrekabet ggüüccüü

�� YurtiYurtiççi i projerlerdeprojerlerde karlkarlııllıık dk düüşşüükk
–– HaksHaksıız rekabetz rekabet

–– YatYatıırrıımcmcıınnıın kalite bilinci noksanln kalite bilinci noksanlığıığı

–– UcuzculukUcuzculuk

�� YurtdYurtdışıışı projelerde projelerde şşans yans yüüksekksek
–– Teknik yeterlilik ve deneyim birikimiTeknik yeterlilik ve deneyim birikimi

–– BBüüyyüüyen kapasiteleryen kapasiteler

–– Lojistik ve kLojistik ve küültltüürel yakrel yakıınlnlııkk

–– %30%30--40 ihracat40 ihracat



TTüürk Yaprk Yapıısal sal ÇÇelik elik DerneDerneğği i 
“Ç“ÇELELİİK YAPILARK YAPILAR”” DergiDergi



TTüürk Yaprk Yapıısal sal ÇÇelik elik DerneDerneğği i 
YapYapıı FuarlarFuarlarıına Ortak Katna Ortak Katııllıımm

Çelikçilerin Holü

Dernek 
Noktası



TTüürk Yaprk Yapıısal sal ÇÇelik elik DerneDerneğği i ––
YapYapıısal sal ÇÇelik Gelik Güünlerinleri



PROSteel PROSteel -- ÇÇelik Yapelik Yapıı TasarTasarıımmıı
ÖÖğğrenci Yarrenci Yarışışmalarmalarıı



TTüürk Yaprk Yapıısal sal ÇÇelik elik DerneDerneğği i 
ÇÇelik Yapelik Yapıılar lar ÖÖğğrenci Kulrenci Kulüübbüü



TTüürk Yaprk Yapıısal sal ÇÇelik elik DerneDerneğği i 
ECCS ECCS ÖÖddüüllllüü Projeler Projeler 

20012001--Sabiha GSabiha Göökkççen en 
Hava LimanHava Limanıı

20032003--Levent Levent 
KatotoparkKatotoparkıı

20052005--BilgiBilgi
ÜÜniversitesiniversitesi

20072007--Adnan Adnan MenderesMenderes
HavaalanHavaalanıı

20092009--Bursa Bursa 
SebzeSebze MeyveMeyve
ve Balve Balııkk HaliHali



TTüürk Yaprk Yapıısal sal ÇÇelik elik DerneDerneğğii
2010 ECCS D2010 ECCS Döönem Banem Başşkanlkanlığıığı

ÇÇelik Yapelik Yapıılar Sempozyumular Sempozyumu



SoruSoru

Hadde Hadde ççelik profilelik profil üüreticilerimizden reticilerimizden 

kakaççıı

TTüürk Yaprk Yapıısal sal ÇÇelik Derneelik Derneğğii’’nin nin 
ççalalışışmalarmalarıınnıı

desteklemektedir?desteklemektedir?



ÇÇelik Yapelik Yapıı ÜÜretimiretimi

�� ÜÜretilen yapretilen yapıılarlar
–– %70 Binalar%70 Binalar

–– %30 Altyap%30 Altyapıı ve mve müühendislik yaphendislik yapıılarlarıı

�� EndEndüüstriyel yapstriyel yapıı aağığırlrlığıığı azalazalııyor yor 

�� BugBugüün ticari yapn ticari yapıılar, ofisler ve konutta lar, ofisler ve konutta 
artartışış varvar

�� Toplam Toplam üüretim retim yaklayaklaşışık 5k 5 miyonmiyon m2m2



PazarPazar paylarpaylarıı

�� GGüüvenilir istatistikler yokvenilir istatistikler yok
�� TYTYÇÇD D tahminleri:tahminleri:

TR (t)TR (t)maxmax EU EU ortalamaortalama

–– Genel Pazar PayGenel Pazar Payıı % 3% 3--55 (%30(%30--40)40)
–– EndEndüüstriyelstriyel % 30% 30--35 35 (%40(%40--60)60)
–– TicariTicari % 15% 15--20 20 (%40(%40--60)60)
–– ÇÇok katlok katlıı % 3 % 3 --55 (%20(%20--40)40)
–– KKööprprüülerler % 10% 10 (%15(%15--20)20)
–– EnerjiEnerji TesisleriTesisleri % 70% 70--8080 (%70(%70--80)80)



Pazarda GeliPazarda Gelişşmelermeler--
20082008--20092009
�� İİnnşşaat sektaat sektöörrüü / Yat/ Yatıırrıımm projeleri projeleri 
durgunluktadurgunlukta

�� 20082008
–– yyııllıı ortalarortalarıındanda ciddi daralma baciddi daralma başşladladıı
–– YYüürrüüyen projeler etkiyi yumuyen projeler etkiyi yumuşşattattıı

�� 20092009
–– daralmadaralma ve durgunlukla sve durgunlukla süürdrdüü
–– 2009 rakamlar2009 rakamlarıı yyıılbalbaşışı tahminleritahminleri
–– GerGerççekleekleşşmeler dmeler düüşşüük olacaktk olacaktıırr



SektSektöör Durumr Durum
DeDeğğerlendirmesierlendirmesi

��Ucuzcu yatUcuzcu yatıırrıım m 
mantmantığıığı

��YapYapıı sektsektöörrüünnüün n 
sistemik bozukluklarsistemik bozukluklarıı

��SSüürdrdüürrüülebilir lebilir 
yapyapıılalaşşmama

��Yenilenebilir enerji Yenilenebilir enerji 
yatyatıırrıımlarmlarıı

��TTüürkiye potansiyelirkiye potansiyeli

��KuruluKuruluşş bbüüyyüüklklüükleri kleri 
yetersizyetersiz

��Alt yAlt yüüklenici olmakklenici olmak

��Teknik lise azlTeknik lise azlığıığı

��Teknik bilgi, altyapTeknik bilgi, altyapıı

��ÜÜretim kapasitesiretim kapasitesi

��GiriGirişşimcilikimcilik

��BaBaşşararıı referanslarreferanslarıı

S W

TO



YapYapıı ssektektöörrüünde sistemik nde sistemik 
bozukluklarbozukluklar
�� YatYatıırrıımcmcıılarlar

–– Yol gYol göösterecek belge ve/veya ysterecek belge ve/veya yööntem yokturntem yoktur
–– Kalite ve yeterlilik kKalite ve yeterlilik küültltüürrüü zayzayııftftıırr
–– Ucuzlukla ekonomiklik karUcuzlukla ekonomiklik karışışttıırrıılmaktadlmaktadıırr

�� TasarTasarıımm
–– Yetkin mimarlYetkin mimarlıık, mk, müühendislik kurumu yokturhendislik kurumu yoktur
–– TasarTasarıım denetimi alm denetimi alışışkanlkanlığıığı yokturyoktur

�� UygulamaUygulama
–– YapYapıı uygulama denetimi noksan ve zayuygulama denetimi noksan ve zayııftftıırr
–– UygulamacUygulamacıılarlarıın yeterlilin yeterliliğği belirsizdiri belirsizdir
–– Standart dStandart dışıışı hakshaksıız rekabet vardz rekabet vardıırr



GeliGelişşim im -- TYTYÇÇDD

�� TUCSAmarkTUCSAmark YeterlilikYeterlilik ProgramProgramıı v1 ve v2v1 ve v2
�� ÇÇelik elik YapYapıı ŞŞartnamesiartnamesi prENprEN 10901090
�� TS EN 1090TS EN 1090

–– EXC# (1,2,3,4) EXC# (1,2,3,4) -- YapYapıı uygulama suygulama sıınnııffıı
�� TUCSAmarkTUCSAmark v3.0v3.0

–– UygulamacUygulamacıı ssıınnııffıı EXC# (1,2,3,4) EXC# (1,2,3,4) 
�� YatYatıırrıımcmcıılarlarıın bilinn bilinççlendirilmesilendirilmesi
�� TUCSAmarkTUCSAmark yeterlilik belgesi yaygyeterlilik belgesi yaygıınlanlaşışıyoryor

–– Dernek Dernek üüyeliyeliğği ti tüüm sektm sektööre are aççııkk
�� YapYapıı BelgelendirmeBelgelendirme

–– YapYapıı sektsektöörrüündeki sistemik noksanlarndeki sistemik noksanlarıı
tamamlamaktamamlamak



TTüürk Yaprk Yapıısal sal ÇÇelik elik DerneDerneğği i 
TUCSAmark, Teknik TUCSAmark, Teknik ŞŞartnameartname



GeliGelişşim im –– ÇÇelik Tasarelik Tasarıımm

�� SSüürdrdüürrüülebilir yaplebilir yapıılalaşşmama

�� Uzun Uzun öömmüür, deprem dayanr, deprem dayanıımmıı

�� Daha fazla konfor, enerji tasarrufu, Daha fazla konfor, enerji tasarrufu, 
ggüün n ışığıışığı

�� KullanKullanıımda esneklikmda esneklik

�� TasarTasarıımcmcıı saysayııssıı ve kalitesi artve kalitesi artııyoryor

�� GenGenççlerin ilgisi ylerin ilgisi yüüksekksek



GeliGelişşim im -- ÇÇelik tasarelik tasarıımm

�� EN tasarEN tasarıım kodlarm kodlarıı

�� SSüürdrdüürrüülebilirlik tasarlebilirlik tasarıımmıı LCALCA

�� İİleri yangleri yangıın analiz ve tasarn analiz ve tasarıımlarmlarıı

�� Plastik tasarPlastik tasarıımm

�� HiTechHiTech yapyapıılarlar



GeliGelişşim im –– ÇÇelik elik ÜÜreticilerireticileri

�� SSüürdrdüürrüülebilir lebilir üüretimretim

�� Geri dGeri döönnüüşşüümm

�� Yeniden kullanYeniden kullanıımm

�� Stok Stok ççeeşşitliliitliliğği, kapasite ve servisi, kapasite ve servis

�� YYüüksek dayanksek dayanıımlmlıı kalitelerkaliteler

�� İİnnovasyonnnovasyon

�� TasarTasarıım kolaylam kolaylaşşttıırrııccıı uygulama programlaruygulama programlarıı



YapYapıısal sal ÇÇelik Sektelik Sektöörrüünnüün n 
GeleceGeleceğğii

�� GeliGelişşmimişş üülkeler 20 kg/kilkeler 20 kg/kişşi ti tüüketimketim

�� TTüürkiye irkiye içç ttüüketimi 1,5 ketimi 1,5 MtMt olmalolmalıı

�� İşİşlenmilenmişş yapyapıı elemanlarelemanlarıı ihracatihracatıı %30 s%30 süürerrer

�� GGöörrüünnüür tr tüüketim 1,75 ketim 1,75 –– 2,0 2,0 MtMt erierişşirir

�� YatYatıırrıımlar smlar süürerrer
–– TTüürkiye srkiye süürdrdüürrüülebilir yaplebilir yapıılalaşşma yapma yapıı gereksinimigereksinimi

–– Yenilenebilir enerji yatYenilenebilir enerji yatıırrıımlarmlarıı

�� ÇÇelik elik üüretim kapasite ve retim kapasite ve ççeeşşitliliitliliğği artacakti artacaktıırr



SonuSonuçç

�� 20082008--2010 daralmalarla zorlay2010 daralmalarla zorlayııccıı bir bir 
ddöönemdirnemdir

�� Ancak Ancak TTüürkrk YYapapıısalsal ÇÇelikelik SSektektöörrüü’’nnüünn
öönnüünde nde öönemlinemli bbüüyyüümeme ffıırsatlarrsatlarıı vardvardıırr
–– TTüürkiyerkiye’’ninnin geligelişşmeme potansiyelipotansiyeli
–– DDüünyanya’’da ve bda ve böölgemizde yaplgemizde yapıılan yatlan yatıırrıımlarmlar
–– YYenilenebilirenilenebilir enerjienerji
–– SSüürrüüddüürrüülebilirlebilir yapyapıılalaşşmama

�� SektSektöörr bubu ffıırsatlarrsatlarıı gergerççekleekleşştirmetirmeye ye 
bugbugüünden haznden hazıırdrdıırr
–– YapYapıılan yatlan yatıırrıımlarla bmlarla büüyyüümeye devam edecektirmeye devam edecektir


