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Türkiye odaklı, IMKB’ye yatırım yapan serbest 
fon

Plastik endüstrisine yönelik küresel 
bilgilendirme ve e-ticaret platformu

Demir çelik endüstrisine yönelik küresel 
bilgilendirme ve e-ticaret platformu

Türkiye’nin en büyük ve en işlek bireysel 
elektronik ticaret platformu

Türkiye’nin tatil ve konaklama rehberi

İnternet üzerinden yüzlerce dergiyi 
sunan portal

Banka ve Finans kurumlarına online 
başvuru yapılabilen bir kredi portalı

Türkiye’nin ilk ve en büyük İnsan
Kaynakları portalı

Kredi, GSM, Internet ve Sigorta servisleri için 
“Araştır, Karşılaştır ve Seç” modeliyle işleyen 
portal

Logipark Tuzla:

• İstanbul Tuzla’da faaliyette olan 
Türkiye’nin en büyük lojistik parkı

• 130,000 m2 kiralanabilir depo ve ofis 
alanları

İstanbul Ümraniye Ofispark:

20,000 m2 kiralanabilir A sınıfı ofis alanı için 
arsa alımı ve proje geliştirme

Ankara Karma Proje:

Eskişehir yolu üzerinde 250,000 m2 arsa

 Türkiye’nin önde gelen çelik makas 
üreticisi

 Ford, VW, Mercedes, FIAT ve Iveco 
gibi bir çok markanın tedarikçisi

Binlerce ürün için karşılaştırmalı alışveriş 
portalı

Türkiye‘nin ilk ve lider karşılaştırmalı sigorta 
hizmetleri sitesi

Kaçamak meraklıları için indirimli seyahat 
fırsatları

Anne, bebek ve çocuklara özel alışveriş 
klübü

http://www.cimri.com/
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 Rafine ve geniş kapsamlı
 37,500+ firma
 60,000+ kullanıcı

Afrika
3%

Orta Amerika & 
Karayipler

0%

Çin, HK, Tayvan
11%

BDT
2%

Avrupa
16%

Orta Doğu 
28%

Kuzey Amerika
25%

Okyanusya
1%

Diğer Asya
2%

Güney Amerika
2%

Güney Doğu Asya
3%

Hindistan 
Platosu

7%



 Günlük, kesin, doğru ve bağımsız
piyasa bilgisi, sektörden  binlerce 
uzmanla yapılan günlük yoğun 
görüşmeler sonucu elde edilmektedir.

 Elde edilen data SteelOrbis 
bünyesinde geliştirilen metodoloji ile 
proses edildikten sonra global olarak 
kabul görmüş  en güvenilir piyasa 
bilgisi elde edilir.
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 Piyasa bilgisi camiaya yeni potansiyel 
üyeler kazandırmak için son derece 
önemlidir. 

 Piyasa analizleri çelik camiasının
nabzını tutan ve bağlılığı artıran en 
önemli unsurdur.

Çelik ürünlerine ve hammaddelere yönelik 
haftalık olarak yayınlanan Yakl. 80 Fiyat 
Raporu ve Piyasa Analizleri her gün 
güncellenmektedir. 

Günlük  olarak yayınlanan yakl. 25  çelik 
haberi ve röportajlar

2005 yılından itibaren haftalık bazda 
güncellenen 190+ Çelik Referans Fiyat Serisi

Orbis Çelik Endeksi bölümünde yayınlanan 14 
Çelik Endeksi

50 + önemli çelik piyasasına ait İthalat 
İhracat İstatistikleri

Fiyat serilerini kıyaslamaya imkan veren 
Grafikler
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• SteelOrbis Piyasa 
Analistleri  ve 
temsilcileri tüm dünya 
çapındaki

– Çelik Fabrikaları
– Tüccarlar
– Servis Merkezleri
– Haddehaneler
– Çelik Son Kullanıcıları
– Ham Madde 

Tedarikçileri
– Stokistler
– Distribütörler
ile , fiyat bilgilerini toplamak 

için  her gün iletişim 
halindedirler.

• Fiyat ve raporlar dört 
farklı bölüm altında 
toplanmıştır.

– Hurda ve Hammadde
– Boru ve profiller
– Yassı  Çelik Ürünleri
– Uzun Çelik Ürünleri

M
u

h
ab

ir
le

r 
(6

)

Kaynak

Piyasa 
Analiz 
Takımı

&
Editörler

(3)

Alıcı

P
iy

as
a 

O
yu

n
cu

la
rı

Piyasa 
Analiz 

Takımı,
Editörler,

Satış 
Ekibi

Ürün 
Sorumluları 
Tarafından

(4)

Son 
Kontrol

& 
Çeviriler

Kalite Kontrol

Teyid
Yok

-Haber
-Arşiv

Yayınlanma

Günlük Fiyat 
Raporu

&
Analizler

Haftalık 
Referans Fiyat 

Serisi

Haftalık 
Endeks

Hesaplaması

P
iy

as
a 

A
n

al
is

tl
er

i

Takım üyeleri tarafından 
günlük 10-15 arama

Her ekip üyesi için 
günlük olarak 

otomatik filtrelenmiş 
3-5 rapor

• Ticari İşlem
• Fiyat Teklifi/ihale
• Yorum
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•CIS
•Russia
•Ukraine 
•Italy
•Spain

•Bulgaria
•UAE
•Iran
•Japan 

193 Fiyat Serisi
2005’den beri haftalık olarak 
güncellenen

Altı farklı ürün grubu :
Yassı Ürünler
Uzun Ürünler
Boru ve Profiller
Hurda
Hammaddeler
Yarı Mamüller

Pazarlar :
•Amerika
•Çin
•Avrupa
•Türkiye
Romanya

•BDT
•Rusya
•Ukrayna 
•İtalya
•İspanya

•Bulgaristan
•BAE
•Iran
•Japonya 



10

Kullanıcılara 

Sağlanan 

Avantajlar

• Çelik ve çelik 

hammadesi  fiyatlarını  

bölgesel hatta yerli ve 

yabancı pazarlarda 

karşılaştırma

• Piyasa trendlerine 

hakim olmak ve 

fırsatlardan hızlı ve 

kolay bir şekilde 

yararlanma

• Uzun vadede 

güvenilir bir satış ve 

tedarik  sözleşmesi 

sağlama
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14 Fiyat
Endeksi

• A.B.D.
• Çin
•Türkiye
• Karadeniz 

piyasalarına 
yönelik
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Kullanıcılar :

• Global çelik piyasalarını 
net bir şekilde anlama
•En gerçekçi ve rekabetçi 
fiyat teklifi sunma 
yeteneğini geliştirme
•Tedarikçilerin verdiği 
Hammadde, hurda ve 
çelik ürünlerinin 
fiyatlarının güvenilirliğini 
kontrol etme
•Geçmişteki çelik 
fiyatlarını ve trendlerini 
görme
• Gelecekteki çelik 
fiyatlarına yönelik en 
optimum tahmini 
yapabilme

İmkanı elde eder.
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Kullanıcılara :

• 50’den fazla piyasaya ait ithalat / ihracat 

verilerinin raporunu ve grafiğini alma imkanı

•Yeni gelişen piyasaları ve ticaretin yönünü 

hızlı ve kolay bir şekilde anlama

İmkanı tanır. 
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 2005’den beri yılda iki kez SteelOrbis & 
IREPAS Konferansları  

 2006’dan beri yıllık Türk Çelik Piyasası 
Konferansı

 2008’den beri yıllık A.B.D. Çelik Ticareti 
Konferansı

 2008’den beri yıllık İtalya Çelik Endüstrisi 
Konferansı

 2009’dan beri İnşaat Demiri & Filmaşin 
Konferansları– World of Concrete Las 
Vegas

 LME ve CME işbirliği ile düzenlenen 
çeşitli eğitim, seminer ve konferanslar

 Türkiye’nin çeşitli illerinde düzenlenen 
lokal konferanslar 

Sektör için “katılınması şart” 
buluşma noktaları olmuştur.
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Eylül 2013 itibarı ile toplam ticaret hacmi
2,620,000 metric tonu aşmış bulunmaktadır

Web bazlı çelik alışveriş merkezimizde 
“OrbisList” (sadece Türkiye’de aktif)  
368+ dükkana ait 41,000+ aktif teklif 
bulunmakta. (Eylül 2013 itibarı ile)
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