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PASDER 

• AMAÇ: Paslanmaz Çelik değerine ve önemine işaret etmek, bu ürüne ilgi 

uyandırmak, paslanmaz çeliğe ve kullanımına ilişkin anlayışı geliştirmek ve çeşitli 

sektörleri paslanmaz çeliğe yönlendirerek ürün kullanımını yaygınlaştırmaktır. 

 

• FAALIYET ALANLARI: 

– Dernek amacıyla ilgili konularda, Paslanmaz Çelik endüstrisini devlete ve resmi 

kuruluşlara karşı temsil etmek, 

– Gereken eğitimleri verip, çeşitli teknik sorulara cevap vererek endüstrideki 

uzmanlık ve verimliliğin gelişmesine yardımcı olmak, 

– Paslanmaz çelik le ilgili standartları ve her türlü bilgiyi içeren broşür, katalog ve 

her türlü basılı belgeyi temin etmek bastırmak ve dağıtmak, 

– Sektördeki yenilikleri ortaya koyan seminer, konferans panel vs. düzenlemek, bu 

organizasyonlarda yer almak, ilgililere duyurmak, 

– Ülke içi ve dışında benzer amacı taşıyan kuruluşlarla ilişkide olarak fikir alış 

verişlerinde bulunmaktır. 

 

• PASDER bu amaçlar doğrultusunda Avrupa Paslanmaz Çelik Birliği (EUROINOX) ve 

Dünya Paslanmaz Çelik Birliği (ISSF) üyesidir. 
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http://www.euro-inox.org/
http://www.worldstainless.org/


PASDER 

PASDER üyelerinin; 

 

• Kullandığı paslanmaz çelik miktarı 250.000 ton/yıl  

• Gerçekleştirdiği ihracat hacmi 200 milyon USD/yıl 

• Sağladığı katma değer 400 milyon USD/yıl’a ulaşmaktadır 

• Toplam direkt çalışan sayısı 1.500’ün üzerindedir 
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PASDER, Avrupa Paslanmaz Çelik Birliği (EUROINOX) ve Dünya Paslanmaz Çelik Birliği (ISSF) üyesidir.  

 

 

BaĢkan: Ufuk LEFLEF 

http://www.metalinoks.com/
http://www.uginox.com.tr/
http://www.saritas.com.tr/
http://www.acerinox.com/
http://www.borsenboru.com/
http://www.oztiryakiler.com.tr/
http://www.fercointertrade.com/
http://www.enginmetal.com/
http://www.teknikgroup.com/
http://www.somcelik.com.tr/
http://www.akinpaslanmaz.com/
http://www.alpmetal.com/
http://www.saritas.com.tr/
http://www.erpaslanmaz.com/


Entegre Paslanmaz Çelik Üretim Süreci 
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%63 %10 %7 %8 %12 Katma değer: 



Paslanmaz Çelik Servis Merkezleri 

• Paslanmaz çelik merkezleri, nihai kullanıcıların taleplerine gerek ebatlandırma 
(kesme, dilme), gerek yüzey işlemleri, gerekse miktar anlamında üretilebilirlik ve 
esneklik açısından direkt olarak cevap verebilen, entegre üretimin tamamlayıcı 
unsuru niteliğinde önemli sanayi kuruluşlarıdır. 

 

• Paslanmaz çelik merkezleri, ürünlerin en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak 
ciddi bir milli servet kaybının önüne geçmektedir.  

 

• Paslanmaz çelik merkezleri, müşteri taleplerinin karşılanması için tedarik 
aşamasından başlayacak şekilde planlama, üretim, satış, pazarlama ve ihracat gibi 
alanlarda önemli istihdam yaratmaktadırlar.  

 

• Paslanmaz çelik merkezleri üreticilerin rakibi değil en önemli iş ortağı konumunda 
olup en az haddehane yatırımları kadar istihdam, ihracat, yatırım anlamında katma 
değer oluşturmaktadır.  
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Paslanmaz Çelik 

Paslanmaz çelik, %10,5 ve üzeri oranda krom ve %1,2 ve altında karbon içeren 

ve bunun sonucu olarak korozyona karşı dayanıklılık sağlayan, kendini onaran bir 

yüzey tabakası (passive layer) oluşturan demir alaşımıdır. 



 

Paslanmaz Çelik  

Kaliteleri ve Kullanım Alanları 
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Türkiye Paslanmaz Çelik Sektöründe Mevcut Durum 
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Türkiye Paslanmaz Çelik Sektöründe Mevcut Durum 



Türkiye’de Paslanmaz Çelik Kullanımı 

• Türkiye’ye ithal edilen toplam 530.000 ton/yıl yassı mamul paslanmaz çeliğin sektörel 

girdi olarak kullanımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır: 

10 

Sektör Bazında Paslanmaz Çelik Kullanımı 

(Türkiye) 

Sektör Kullanım Oranı (%)  

Beyaz eşya 14,6 

Mutfak gereçleri 22,1 

Kimya-tekstil 5,1 

Gemi sanayi 3,4 

Yapı sektörü 5,1 

Boru-profil 8,5 

Otomotiv 5,4 

Evye sanayi 6,8 

Makine imalat 5,1 

Diğer 23,9 

Toplam 100,0 
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Türkiye Paslanmaz Çelik Sektöründe Mevcut Durum 



Türkiye’de Entegre Paslanmaz Çelik Üretimi 

       Ülkemizde entegre bir paslanmaz çelik üretimi mevcut olmadığı gibi, yatırım yapılması ise 

aşağıdaki sebeplerden dolayı yakın zaman için olası gözükmemektedir:   

 

• Paslanmaz çelik üretimi yoğun enerji gerektiren bir sektör olup ülkemizdeki yüksek enerji 

maliyetleri de dikkate alındığında yerli üretim ürünlerin Uzakdoğu ürünlerinin fiyatlarıyla 

rekabet edemeyeceği bir gerçektir.   

 

• Paslanmaz çelik üretiminde ana hammaddelerin tamamı ülkemizde yetersiz bir arza 

sahiptir. Ana hammaddelerden ferrokrom çok sınırlı üretilmekte olup, nikel üretimimiz ise 

bulunmamaktadır.  

 

• Mevcut durumda dünyada paslanmaz çelikte ciddi miktarda kapasite fazlalığı 

bulunmaktadır. Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu (ISSF – International Stainless Steel 

Forum) verilerine göre dünyada toplam kapasitenin yaklaşık %30’u oranında atıl kapasite 

oluşmuştur.   
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Paslanmaz çelik yatırım maliyeti oldukça yüksektir. Ġthal ikamesine yönelik ve 

yurtdıĢı piyasalarda rekabet edebilecek bir entegre paslanmaz çelik tesisinin 

üretim miktarının asgari 1 milyon ton/yıl kapasiteli olması gerekmektedir. Böyle bir 

tesisin yatırım tutarının ise yaklaĢık 8 milyar USD olduğu bilinmektedir.  
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KiĢibaĢına DüĢen Paslanmaz Çelik Tüketimi (kg/kiĢi) 

 

 

Kaynak: Stainless Steel in Figures – ISSF  
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Gelecek Perspektifi 

 

 

Kaynak: US Securities and Exchange Commission Report 



TEġEKKÜRLER 
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Fatih R. KÖKSAL 

Paslanmaz Çelik Derneği (PASDER)  
Adres: Vadi İstanbul Teras, 3. Blok, No: 224 Ayazağa / İstanbul 

Tel: +90 850 477 44 01 

Gsm: +90 532 658 76 46 

E-Posta: fatih@pas-der.com 

www.pas-der.com 


