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ÖNSÖZ 

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 
Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. 

Plan, küresel düzeyde geleceğe dönük risklerin ve belirsizliklerin sürdüğü, değişim 
ve dönüşümlerin yaşandığı, yeni dengelerin oluştuğu bir ortamda Türkiye’nin kalkınma 
çabalarını bütüncül bir çerçevede ele alan temel bir strateji dokümanıdır. 

Ülkemizde kalkınma planlarının hazırlık aşamasında yürütülen Özel İhtisas 
Komisyonları çalışmaları çerçevesinde 50 yılı aşkın katılımcı ve demokratik bir planlama 
deneyimi bulunmaktadır. Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kesimi temsilcileri 
ile akademik çevrelerin bir araya geldiği özel ihtisas komisyonu çalışmaları, 2014-2018 
dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı hazırlıklarında da çok önemli bir işlevi ifa 
etmiştir. 

5 Haziran 2012 tarihinde 2012/14 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle başlatılan 
çalışmalar çerçevesinde makroekonomik, sektörel, bölgesel ve tematik konularda 20’si 
çalışma grubu olmak üzere toplam 66 adet Özel İhtisas Komisyonu oluşturulmuştur. 
Ülkemizin kalkınma gündemini ilgilendiren temel konularda oluşturulan Komisyonlarda 
toplam 3.038 katılımcı görev yapmıştır. 

Bakanlığımızın resmi görüşünü yansıtmamakla birlikte; Özel İhtisas Komisyonları 
ve Çalışma Gruplarında farklı bakış açıları ile yapılan tartışmalar ve üretilen fikirler, 
Onuncu Kalkınma Planının hazırlanmasına perspektif sunmuş ve plan metnine girdi 
sağlamıştır. Komisyon çalışmaları sonucunda kamuoyuna arz edilen raporlar kurumsal, 
sektörel ve bölgesel planlar ile çeşitli alt ölçekli planlar, politikalar, akademik çalışmalar 
ve araştırmalar için kaynak dokümanlar olma niteliğini haizdir. 

Plan hazırlık çalışmaları sürecinde oluşturulan katılımcı mekanizmalar yoluyla 
komisyon üyelerinin toplumumuzun faydasına sundukları tecrübe ve bilgi birikimlerinin 
ülkemizin kalkınma sürecine ciddi katkılar sağlayacağına olan inancım tamdır. 

Bakanlığım adına komisyon çalışmalarında emeği geçen herkese şükranlarımı 
sunar, Özel İhtisas Komisyonu ve Çalışma Grubu raporları ile bu raporların sunduğu 
perspektifle hazırlanan Onuncu Kalkınma Planının ülkemiz için hayırlı olmasını temenni 
ederim. 

Cevdet YILMAZ
Kalkınma Bakanı
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YÖNETİCİ ÖZETİ

 10. Kalkınma Planı 2014–2018 döneminde sektörde yapılması gerekenleri 
içermesine ilave olarak Vizyon 2023 hedeflerine ulaşacak ve 2023 ötesini belirleyecek 
ölçütleri de içermelidir.

Ekonomik açıdan Vizyon 2023 hedefleri üç ana başlıkta toplanabilir. 

•	 Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek,

•	 500 milyar dolar ihracat,

•	 2 trilyon dolar GSYİH,

 500 milyar dolar ihracat hedefinin gerçekleşebilmesi için ihracatın 2012–2023 
döneminde ortalama yıllık yaklaşık %11,7 oranında, 2 trilyon dolar GSYİH hedefinin 
gerçekleşebilmesi için de GSYİH’in aynı dönemde ortalama yıllık yaklaşık % 8 oranında 
büyümesi gerekmektedir.

Bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi ancak mevcut sektörlerin bu oranda büyümeyi 
yakalaması veya ekonomiye yeni sektörlerin katılması ile mümkündür.

Mevcut sektörlerin maksimum organik büyümeyi yakalayabilmesi için;

•	 Rekabet gücünün arttırılması, 

•	 Orta ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracat içindeki payının 
arttırılması,

•	 Düşük teknolojili sektörlerde katma değeri yüksek ürünlere geçişin 
sağlanması,

•	 Becerilerini sürekli geliştirilebilen sektörlerin ekonomideki ağırlığının 
arttırılması gerekmektedir.

 Bu stratejiler sektör özeline indirgendiğinde, hammadde, enerji ve nakliye 
sorunları ön plana çıkmaktadır. Ülkemizde rezerv olarak fazla miktarda bulunan zengin 
hammadde kaynaklarımızın temininde karşılaşılan bürokratik süreçlerin (özellikle maden 
kaynaklarının işletilmesi)   ivedilikle geliştirilmesi sektörün rekabet gücü açısından önem 
arz etmektedir. Seramik sektörü yoğun enerji kullanan bir sektördür. Maliyetin %30’una 
yakını enerji giderlerinden oluşmaktadır. Ülkemizdeki enerji fiyatları dünya üzerinde 



xiv

rekabet ettiğimiz ülkelerden oldukça yüksektir. Seramik yükte ağır bir üründür. Nakliye 
maliyeti yüksektir. Yılda 15 milyon ton seramik hammaddesi ve bitmiş ürün yurt içinde 
karayolları üzerinde dolaşmaktadır. Ülkemizde nakliye karayolu ağırlıklıdır. Demiryolu

ulaşımı kullanılamamaktadır. Sektörümüzde fabrika–liman bağlantılı demiryolu ulaşımı 
yoktur. Mevcut istasyonların yükleme stok sahaları ve yükleme kapasiteleri düşüktür. 
Limanlar yetersizdir. Sektörün rekabet gücünü yükseltmesi için ana girdilerden hammadde, 
enerji ve nakliyede iyileştirici olanakların yaratılması gerekmektedir.

Katma değeri yüksek ürünlere geçiş için üzerinde yoğunlaşılması gereken ana 
kavram inovasyondur.

Sektörün rekabetçiliğini arttırma amacına hizmet eden kamu politikaları 
izlenmelidir. Diğer taraftan mevcut sektörler dışında ülkemizde varlığı pek hissedilmeyen 
teknik seramiklerle ilgili Ar-Ge faaliyetleri çoğaltılmalı ve bu alanda yatırımlara destek 
olunmalıdır.

Seramik sektörünün kullanılamayan kurulu kapasitelerini kullanması gerekmektedir. 
Kaplama malzemelerinde 150 milyon m² ve sağlık gereçlerinde 65.000 ton olarak gözüken 
kullanılamayan kapasitenin üretime dönüştürülmesi halinde sektörde yaratılacak katma 
değer, 800 milyon doların üzerindedir. Kullanılmayan kapasitelerin tesis değerleri ise 
1 milyar doların üzerindedir. Bu değerde büyük bir yatırım ülkemizde atıl durumdadır. 
Kullanılmayan kapasitelerin üretime dönmesiyle ihracat artacak, üretim maliyetleri 
azaltılacak ve rekabet gücü artacaktır. 
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1. GİRİŞ

Tarihi yaklaşık 8000 yıl öncesine dayanan ve ilk kalıntıları Anadolu’da bulunan 
seramik bugün geçmişinden aldığı birikim ve insanından aldığı güçle yine bu topraklarda 
önemli bir sektörü oluşturmaktadır. Yaşadığımız çağ, hızlı değişimlerin çağıdır. 
Dünyamızda yaşanan bu değişimin ve gelişmelerin hızına ayak uydurarak gerekli 
adımları zamanında atabilmek çok önemlidir. Ülkemiz gelişen, buna bağlı olarak 
ihtiyaçları artan bir ülke konumundadır. Diğer ülkelerde olduğu gibi, gelişimin ana 
eksenini ise kaçınılmaz olarak yapı sektörü oluşturmaktadır. Tüm yaşamsal mekânlar ile 
o mekânları yaşanılır kılabilecek tüm altyapının ilk adımı inşaat sektörü ile atılmaktadır. 
İnşaat sektörü ile eşdeğer seyreden seramik sektörü bu gelişime ve hızlı değişime ayak 
uydurmak durumundadır.

Hızla artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak üzere konut üretimi, yeni pazar 
fırsatları ve nüfusun giderek yükselen beklentileri, ülkemizde seramik sektöründeki 
büyümeyi hızlandırmıştır. Bu büyümenin seramik sektöründe sürdürülebilir sonuçları 
doğurması için, sektörün inovasyonu benimseyerek, geleceğin kaliteli yaşam alanlarını 
oluşturabilecek kapasite alt yapısını oluşturması gerekmektedir.

Ülkemiz dünya seramik kaplama malzemeleri üretim sıralamasında 9’ncu sırada 
yer almaktadır. Türkiye’nin 2012 yılı üretimi bir önceki yıla göre % 7 artışla 280 
milyon m²’ye ulaşmıştır. Seramik sektörü katma değeri en yüksek sektörlerin başlarında 
gelmektedir. Ülkemiz, katma değeri yüksek olan sektörleri arasında bulunan seramik 
sektörünü önemsemeli ve dünya üzerindeki konumunu korumalıdır. Ülkemiz büyümek 
için sanayileşmeye devam etmeli ve mevcut sanayi yatırımlarını korumalıdır. Dış ticarette 
ülkemize katkısı yüksek olan seramik sektörü, uygun sanayi politikaları ile korunmalı, 
kapasite kullanım oranlarını yükseltmek için teşviklerden yararlandırılmalıdır.

Önümüzdeki 10 yıl içerisinde ülkemizde oluşacak olan demografik yapıda büyük 
bir nüfus çalışma hayatına atılacaktır. Türkiye’nin demografik yapısını inceleyecek 
olursak geniş bir iç pazara sahip olduğunu görmekteyiz. 2011 yılı nüfusu olan 73 milyon 
kişi ile geniş bir iç pazar mevcuttur. Nüfus artış hızı son 5 yılın ortalaması binde 12,92 
olup nüfusun %70,5’i şehirlerde yaşamaktadır. Nüfusun yarısı 28 yaşından küçük olup 
evlenme oranında son 5 yılın ortalaması %8 gibi yüksek bir orandır. 

Ülkemizde çalışma çağındaki nüfus oranın 2020 yılına kadar %69 oranı ile en yüksek 
değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu nüfusun satın alma davranışlarının, sektördeki 
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yenilikçi uygulamaları ve ürünleri olumlu etkileyeceği göz önünde bulundurulduğunda, 
özellikle enerji ve çevre verimliliği sağlayan yeşil binalar ile kullanıcıların yaşam 
kalitelerini artıran akıllı binalara talebin artacağı düşünülmektedir. Bu durumda bu tür 
ürün ve hizmet sunan sektör firmalarının rekabet gücünü artıracak destek unsurlarına da 
ihtiyacı duyulacağı açıklıkla gözlemlenmektedir.

İnşaat sektörü 2011 yılında yarattığı 90,1 milyar dolarlık toplam pazar büyüklüğü 
ile 750 milyar dolar büyüklüğündeki GSMH içinde %12 pay almaktadır. İnşaat sektörü 
yurt içi pazar büyüklüğü, 70,2 milyar dolar ile toplam inşaat sektörünün %78’ini teşkil 
etmektedir. İnşaat malzemeleri sanayisi ise yine 2011 yılında yarattığı 51,8 milyar dolar 
iç pazar büyüklüğü ve 19,7 milyar dolar dış ticaret değeri ile toplamda GSMH içinde 
%9,5 pay almaktadır.

 Türkiye’de önemli miktarda nitelikli konut açığı bulunmaktadır. Bu sebeple TOKİ 
gibi kamu denetimindeki kuruluşlar başta olmak üzere birçok inşaat şirketi tarafından 
çok sayıda konut üretilmektedir. Deprem ülkesi olmamız nedeniyle de kentsel dönüşüm 
programı içerisinde mevcut depreme dayanımı zayıf olan konutlar yenilenmektedir. 2006 
yılında 88,5 milyon m² ve 567.000 konut için yapı kullanma izin belgesi verilmiştir. 2007 
yılında başlayan ve 2008 yılına yansıyan ekonomik kriz nedeniyle inşaat faaliyetleri 2008 
yılında yavaşlamıştır. 2008 yılında bu rakamlar yapı ruhsatlarına göre 70,2 milyon m² 
inşaat alanı ve 477.897 konut içindir. Aynı yıl içerisinde verilmiş olan yapı kullanma izin 
belgeleri ise 48,7 milyon m² ve 336.455 konut içindir. 2012 yılında alınan yapı kullanma 
izin belgeleri sayısı 516.592 konut ve toplam alan 73,5 milyon m²’dir. yapı ruhsatı sayısı 
711.181 konut ve toplam alan 108,3 milyon m²’dir.

Seramik sektörünün müşterek ihtiyacı olan yardımcı maddeleri her üreticinin kendi 
tesislerinde kendi imkânlarıyla üretememesi ve yardımcı maddeleri üreten üreticilerin 
azlığı sektörün önemli sorunları arasındadır. Üretim tesisleri civarında yeterli sayıda yan 
sanayi oluşmamıştır. Seramik makinaları üretiminde yeterli sanayinin oluşmaması ve bu 
konuda dışa bağımlı olmak sektörün zayıf yönleri arasındadır.

 Avrupa Birliği’ne aday olan ülkemiz, AB ile uyumlaşmak için hazırladığı 
mevzuatta AB yasalarındaki istisnaları kendi sanayisine de uygulamak suretiyle Avrupa 
sanayisi ile eşit şartları temin etmek zorundadır. Aksi takdirde sanayinin başta AB ülkeleri 
ile olmak üzere dünya ile rekabet edebilirliği yitirilebilecektir. 
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 Avrupa Birliği üyesi ülkeler bir taraftan çevreyi korumaya gayret gösterirken 
diğer taraftan sanayilerinin Avrupa kıtası dışına taşınmasına engel olmak için katma 
değerlerine göre bazı sanayilerine gereken her türlü tavizi vermektedir.

 Çevreyi koruma adına oluşturulan hassas çevre şartları ve bunu temin etmek için 
yürürlüğe konulan vergiler, sanayinin ülke dışına kaçma tehdidini doğurduğunda, AB 
ülkeleri alınması gereken tedbirleri bir kere daha gözden geçirmiştir. Enerji kullanımının 
çevreyi kirlettiğini fark eden AB ülkeleri, enerji üzerine yüksek vergiler koymuş, 
sanayisinin bu vergilerin olmadığı ülkelerle rekabet edemediğini görünce, yoğun doğalgaz 
enerjisi tüketerek atmosfere karbon salarken aynı zamanda ülkeye yüksek katma değer 
yaratan seramik, cam, çimento gibi sektörlerini “Enerjinin Vergilendirilmesi Yasası” 
içerisine koyduğu özel maddelerle (Taxation of Energy) bu vergilerden önemli oranda 
muaf tutmuştur.

 Bazı AB ülkeleri, elektrik enerjisi üzerine koyduğu yüksek vergilerin sanayinin 
rekabet edebilirliği konusunda getirdiği sıkıntıları fark ederek, elektrik enerjisinin ürünün 
maliyetindeki yüküne göre, dolaylı telafi yöntemi (Indirect Compensation) ile temiz 
bir enerji olan elektrik enerjisini kullanan sanayisine kullandığı elektrik enerjisi tutarı 
üzerinden geri ödeme uygulamıştır.

 Avrupa Birliği’nin, bütün bunlara rağmen, Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Sistemi 
(European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS)) ile uyguladığı CO2 vergisinin, 
üretim tesislerinin yurt dışına taşınmasına sebep olması üzerine, ülkeye katma değeri 
yüksek olan sanayilerini sınıflandırmış ve Avrupa Karbon Kaçağı (European Carbon 
Leakage) mevzuatını yayınlayarak bu sanayileri, onları rahatlatacak eşikler ilan etmek 
suretiyle korumaya almış ve onları büyük ölçüde karbon vergisi uygulaması dışında 
bırakmıştır.
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2. MEVCUT DURUM ANALİZİ

2.1. Sektörün Tanımı

Sektörün tanımını “geleneksel seramikler” ve “teknik seramikler” adı altında iki 
grupta toplamakta fayda vardır. Geleneksel seramikler, metal oksitleri içeren kil, kaolin, 
feldspat, kuvars, kalsit, dolomit gibi inorganik hammaddelerin belirli oranlarda karıştırılıp 
şekillendirilerek yüksek sıcaklıklarda pişirilmesiyle elde edilen ürünlerdir. Teknik 
Seramikler ise yukarıda belirtilen oksitlere ilave olarak değişik oksit dışı (karbürler, 
nitrürler vb.) ve silikat malzemelerin belirli oranlarda karıştırılıp şekillendirilerek 
pişirilmesiyle elde edilen ürünlerdir.

Tablo 1: Sektör Ürünlerinin ıSıC3 ve GTİP Sınıflandırması 

ıSıC3 GTİP ADı

2693
6907********
6908********

Seramik Kaplama Malzemeleri Sektörü

2691 6910******** Seramik Sağlık Gereçleri Sektörü

2691
8546********
8536********

Teknik Seramikler Sektörü

2691

6911********
6912********
6913********
6914********

Sofra ve Süs Eşyaları Sektörü

2692

3816********
6815********
6901********
6902********
6903********

Refrakter Sektörü

2693
6904********
6905********

Tuğla-Kiremit Sektörü

Kaynak: TÜİK
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Seramik sektörü, seramik yer ve duvar karoları, banyolarda ve mutfaklarda 
kullanılan lavabolar, klozetler, rezervuarlar, tuğla ve kiremit gibi inşaat sektörünün girdisi 
olan malzemeleri, refrakter harç ve tuğla malzemeleri, günlük hayatımızda kullanılan süs, 
sofra ve mutfak eşyaları ve modern bilim ve tekniğin ürünlerini ve teknolojilerini üreten;

•	 Seramik kaplama malzemeleri,

•	 Seramik sağlık gereçleri,

•	 Refrakter,

•	 Seramik sofra ve süs eşyaları,

•	 Teknik seramikler,

•	 Tuğla ve kiremit alt sektörlerinden oluşmaktadır.

2.2. Dünyada Mevcut Durum ve Gelişme Eğilimleri

Dünyada 1960’lı yıllardan itibaren yapı sektörünün gelişmesi ile birlikte seramiğin 
kullanım alanlarının artması, seramik sektörünü özellikle gelişmiş ülkelerde hızla 
büyüterek tüketim ve üretimde önemli bir hacme ulaştırmıştır. 1980 yılından sonra gelişmiş 
Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri’ne ek olarak, gelişmekte olan ülkeler de 
kendi seramik sanayilerini yaratmaya başlamıştır. Tasarım, kalite ve markalaşma ile öne 
çıkan İtalya ve teknoloji odaklı üretim ile öne çıkan İspanya’dan sonra, geleneksel seramik 
ürünlerinde Çin ve Brezilya ön plana çıkmıştır. İngiltere, Almanya, Kuzey Avrupa ve 
Amerika Birleşik Devletleri ise seramiğin kullanım alanlarını geliştirerek teknik seramik 
alanında liderliklerini sürdürmektedir.

İspanya, İtalya, Türkiye, Çin, Mısır, İran, Vietnam, Meksika, Endonezya ve 
Hindistan’daki üreticiler birbirleri ile rekabet halindedir. İspanya ve İtalya dünyadaki 
toplam ihracatın yarıdan fazlasını yapmaktadır. Çin kendi üretim teknolojisini geliştirmeye 
devam etmektedir. Enerjide dışa bağımlı olmayan ülkelerdeki üreticiler gün geçtikçe 
daha fazla avantaj kazanmaktadır. Artan üretim maliyetleri, birçok gelişmiş ülkenin 
üretimlerinin bir bölümünü düşük maliyetli ülkelere kaydırmasına veya yeni yatırımların 
bu bölgelerde yapılmasına neden olmaktadır.
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2.2.1. Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Sektörü

 Dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2010 yılında 9,546 milyar m² olarak 
gerçekleşmiştir. 2011 yılında bu rakam %10,1 artışla 10.512 milyar m²’ye ulaşmıştır. 
Hemen hemen tüm kıtalarda da üretim artışı yaşanmıştır. 

Asya, 2010 yılına göre 820 milyon m² fazla üretim yaparak üretimini %12,9 artışla 
7,2 milyar m²’ye çıkartarak dünya üretiminden %68,3 pay almıştır. Asya kıtasında üretim 
artışının büyük bölümü Çin, İran ve Hindistan tarafından gerçekleştirilmiştir.

Avrupa kıtasında üretim 2011 yılında %5,2 artarak 1,67 milyar m²’ye ulaşmıştır. 
Kıtada üretim toplam dünya üretimin yaklaşık %16’sını oluşturmaktadır. AB (27) üretimi 
2010 yılına göre %4,4 artarak 1,13 milyar m²’den 1,18 milyar m²’ye ulaşırken; AB (27) 
dışında Avrupa üretiminde %7 artış yaşanarak üretim 458 milyon m²’den 490 milyon 
m²’ye ulaşmıştır. 

Dünya toplam üretimin %12,7’sini oluşturan Amerika kıtasında, üretim 2011 yılında 
1,34 milyar m²’ye ulaşmıştır. Orta ve Güney Amerika’da üretim Brezilya’daki üretim 
artışı sebebiyle, yaklaşık %10 artışla 955 milyon m²’den 1,05 milyar m²’ye ulaşmıştır. 

Üretimde tek düşüş yaşanan kıta Afrika’dır. Üretim %11 azalarak 326 milyon m² 
olarak gerçekleşmiştir.

Grafik 1: Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Üretimi 
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2011 yılı sonuçlarına göre; Çin 4.800 milyon m² ile üretimde başı çekerken, Brezilya 
844 milyon m², Hindistan 617 milyon m², İran 475 milyon m², İtalya 400 milyon m², 
İspanya 392 milyon m², Vietnam 380 milyon m², Endonezya 317 milyon m² ve Türkiye 
260 milyon m² ile dünya üretiminden pay almışlardır.

Tablo 2: Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 10 Ülke (Milyon m²)

ÜLKE 2007 2008 2009 2010 2011
2011 Dünya 

Üretiminden Aldığı 
Pay(%)

2011/2010 
Değişim 

Oranı (%)

ÇİN 3.200 3.400 3.600 4.200 4.800 45,7 14,3

BREZİLYA 637 713 715 753 844 8,0 12,1

HİNDİSTAN 385 390 490 550 617 5,9 12,2

İRAN 250 320 350 400 475 4,5 18,8

İTALYA 559 513 368 387 400 3,8 3,2

İSPANYA 585 495 324 366 392 3,7 7,1

VİETNAM 254 270 295 375 380 3,6 1,3

ENDONEZYA 235 275 278 387 317 3,0 10,6

TÜRKİYE 260 225 205 245 260 2,5 6,1

MEKSİKA 215 223 204 210 219 2,1 4,3

Kaynak: Türkiye Seramik Federasyonu

Grafik 2: Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Tüketimi
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 2010 yılında 9.410 milyon m²  olan Dünya seramik kaplama malzemeleri tüketimi, 
2011 yılı rakamlarına göre % 10,2 artışla 10.370 milyon m² olarak gerçekleşmiştir. Talep 
düşüşünün hissedildiği tek bölge AB olmuştur. Tüketim %2,1 azalışla 949 milyon m²’den 
929 milyon m²’ye gerilemiştir. Almanya, Fransa ve Polonya’da tüketimin artmasına 
rağmen, bölgedeki diğer ülkelerde yaşanan tüketim daralması bölgenin tüketimini 
etkilemiştir.

Dünya tüketiminin %66’sını gerçekleştiren Asya’da tüketim %13,3 artarak 6.844 
milyon m² olmuştur. Dünya tüketiminde en büyük artışın yaşandığı Asya’daki ülkeler 
Çin, Hindistan, İran, Vietnam, Endonezya, Sudi Arabistan ve Irak’tır. Orta ve Güney 
Amerika’da ise tüketim %10,8 artarak 1.118 milyon m² olmuştur. Tüketimin önemli bir 
kısmı Brezilya talebinden kaynaklanmaktadır. Kuzey Amerika’da tüketim %2,4 artışla 
398 milyon m², Afrika’da ise %1,6 artışla 517 milyon m²’ye ulaşmıştır. AB (27) dışında 
Avrupa’da ise Rusya ve Türkiye’nin etkisiyle tüketim %10,7 artarak 520 milyon m² 
olarak gerçekleşmiştir.

Asya dünya üretiminin %68’ini, dünya tüketiminin ise %66’sını karşılarken; Avrupa 
(AB-27+AB-27 dışı ülkeler) dünya üretiminin %16’sını, dünya tüketiminin %14’ünü; 
Amerika üretimin %13’ünü, tüketimin %14,6’sını; Afrika ise üretimin %3’ünü, tüketimin 
%5,5’ini karşılamaktadır.

Dünya seramik kaplama malzemeleri tüketimini incelediğimizde en büyük tüketici 
ülkenin, 4.000 milyon m² ile Çin olduğunu, onu takiben 775 milyon m² ile Brezilya’nın, 
625 milyon m² ile Hindistan’ın, 395 milyon m² ile İran’ın, 360 milyon m² ile Vietnam’ın, 
312 milyon m² ile Endonezya’nın, 203 milyon m² ile Suudi Arabistan’ın, 189 milyon 
m² ile A.B.D.’nin, 181 milyon m² ile Rusya’nın, 177 milyon m² ile Meksika’nın geldiği 
görülmektedir.

2011 yılında dünya seramik kaplama malzemesi ihracatı % 8,7 artarak 1.960 milyon 
m²’den 2.130 milyon m²’ye ulaşmıştır. Dünyanın toplam seramik kaplama malzemesi 
ihracatı 2011 yılı rakamlarına göre 16 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Dünya 
ihracatının tamamına yakını öne çıkan ilk 10 ülke tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Diğer tüm bölgelerde ihracat artışı yaşanırken bunun tek istisnası Afrika’dır. 
İhracat %40 azalarak 28 milyon m²’ye gerilemiştir. Asya dünya ihracatının neredeyse 
yarısını gerçekleştirmektedir. İhracat geçen yıla oranla %14,2 artarak 1.070 milyon m²’ye 
ulaşmıştır.
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İhracat hacmi açısından ikinci büyük ihracatçı dünya ihracatının %33,4’ünü 
oluşturan AB’dir. AB ihracatı 2011 yılında İtalya ve İspanya’nın etkisiyle %4,6 artarak 
711 milyon m² olarak gerçekleşmiştir. AB (27) dışında Avrupa’da ise ihracat %10,2 artarak 
126 milyon m²’den 138 milyon m²’ye ulaşmıştır. Aynı şekilde Orta ve Güney Amerika’da 
ihracat %10,9 artışla 114 milyon m²’ye, Kuzey Amerika’da ise %10,3 artışla 67 milyon 
m²’ye ulaşmıştır.Dünya seramik kaplama malzemeleri ihracatından aldığı %39’luk payla 
Çin, bir önceki yıla göre %16,1 artış oranı kaydederek ilk sıradaki konumunu 2011 
yılında da sürdürmüştür. Çin’i sırasıyla İtalya, İspanya, Türkiye ve İran izlemektedir. 
2011 yılında en fazla ihracat artışı gerçekleştiren ülkeler %90,5’lik değişimle 14. sırada 
bulunan Ukrayna ve %50’lik değişimle 8. sırada bulunan Vietnam olmuştur. 

Grafik 3: Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri İhracatı
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Grafik 4: 2011 Yılı Dünya Seramik Kaplama Malzemesi İhracatı Ülke Payları
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Kaynak: Trade Map(International Trade Center)

 Dünyanın en büyük üreticisi, tüketicisi ve ihracatçısı olan Çin 2011 yılında 
üretimini yaklaşık %14,3 oranında artırarak 4.800 milyon m²’ye ulaşmıştır. Çin’in üretimi 
toplam dünya üretiminin %45,7’sini oluştururken; tüketim ise toplam dünya tüketiminin 
%38,6’sını oluşturmaktadır. Çin, 2011 yılında 830 milyon m² ihracat ile en fazla ihracat 
yapan ülke konumundadır. 2010 yılında 715 milyon m² olan ihracatı %16,1 oranında 
artmıştır. Başlıca pazarları Asya ve Orta Doğu (%56,6), Afrika (%16,4), Amerika Kıtası 
(%18) , Avrupa (%6,5) (Uygulanan anti-damping nedeniyle ani bir düşüş yaşanmıştır) ve 
Okyanusya’dır (%2,3).



11

Tablo 3: 2011 Yılı Dünya Seramik Kaplama Malzemesi İhracat Değeri ve % Payı

ÜLKE DEĞER ($ BİN) DÜNYA İhRACATıNDA % PAYı

ÇİN 4.764.427 29,59

İTALYA 4.224.364 26,23

İSPANYA 2.649.944 16,46

TÜRKİYE 521.109 3,24

ALMANYA 449.758 2,79

PORTEKİZ 349.470 2,17

MEKSİKA 331779 2,06

BREZİLYA 280181 1,74

POLONYA 227.285 1,41

MISIR 197.907 1,23

BAE 153749 0,95

ÇEK CUMHURİYETİ 140.572 0,87

UKRAYNA 136.720 0,85

MALEZYA 136.434 0,85

TOPLAM 16.104.143 100

Kaynak: Trade Map (International Trade Center)

2011 yılı verilerine göre dünya seramik kaplama malzemesi ihracatında Çin % 
29,6’lık payla ilk sırayı alırken, İtalya, İspanya ve Türkiye, Çin’in ardından en çok ihracat 
yapan ülkeler arasında bulunmaktadır. 2011 yılında Dünya seramik kaplama malzemesi 
ihracatında Türkiye dördüncü sıraya yükselmiştir. 2011 yılında değer bazında 2008 
seviyesinin geçildiği ve düzenli bir artışın olduğu gözlenmektedir.

Dünyada seramik kaplama malzemeleri ihracatında, 830 milyon m² ile Çin başı 
çekmektedir. 298 milyon m² ile İtalya ikinci, 263 milyon m² ile İspanya üçüncü, 87 
milyon m² ile Türkiye dördüncü konumda, 65 milyon m² ile İran beşinci, 63 milyon m² ile 
Meksika altıncı, 60 milyon m² ile Brezilya yedinci, 42 milyon m² ile Vietnam sekizinci, 
36 milyon m² ile Polonya dokuzuncu, 36 milyon m² ile B.A.E. onuncu ülkedir. Geri kalan 
ülkeler 19-32 milyon m² arasında değişen ihracata sahiptirler. Bir seramik ülkesi olarak 
bilinen Portekiz bu aralıkta 32 milyon m² ihracatı ile yer almıştır.
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Grafik 5: Yıllara Göre Dünya Seramik Kaplama Malzemesi İhracatı
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Kaynak: Trade Map (International Trade Center)

2010 yılında 1.960 milyon m² olan ithalat 2011 yılında %8,7 artarak 2.130 milyon 
m² olarak gerçekleşmiştir. Toplam dünya ithalatından %6,2 pay alan ABD ilk sırada yer 
alırken, ABD’yi sırasıyla Suudi Arabistan (%6,1), Fransa (%5,0), Almanya (%4,2) ve 
Irak (%3,7) takip etmektedir. 2011 yılında en büyük ithalatçı 20 ülke 1.116 milyon m² 
ithalat yapmışlardır. Rusya, Tayland, Brezilya ve Kolombiya dışındaki tüm ülkelerdeki 
ithalat yurt içi talebin yarısından fazlasını oluşturmaktadır. Irak, Nijerya, Kuveyt, 
İsrail ve Kanada da ise yurt içi talebin neredeyse tamamı (%93’den fazlası) ithalat ile 
karşılanmaktadır. En fazla ithalat gerçekleştiren ülkeler sırasıyla ABD, Suudi Arabistan, 
Fransa, Almanya, Irak ve Güney Kore’dir. Irak’ta 2010 yılında ithalat 60 milyon m² iken 
2011 yılında %31,7 artarak 79 milyon m²’ye ulaşmıştır. Irak’ın ithalat yaptığı başlıca 
ülkeler İran, Çin, Türkiye ve İspanya’dır. Sadece İngiltere, Avustralya, Kanada ve şili’nin 
ithalatında düşüş yaşanmıştır. Irak’ın yanı sıra; Rusya (%35,7), Nijerya (%46,7), Tayland 
(%40), Kuveyt (%30) ve Kolombiya’nın (%108) ithalatlarında yaşanan artışlar dikkat 
çekicidir.

Dünyada seramik kaplama malzemeleri ticaretinde en büyük miktarda ithalat yapan 
ülkeler içinde 131 milyon m² ile A.B.D. birinci, 129 milyon m² ile Suudi Arabistan ikinci, 
107 milyon m² ile Fransa üçüncü, 90 milyon m² ile Almanya dördüncü, 79 milyon m² ile 
Irak beşinci, 63 milyon m² ile Güney Kore altıncı, 56 milyon m² ile Rusya yedinci, 48 
milyon m² ile B.A.E. sekizinci, 44 milyon m² ile Nijerya dokuzuncu, 42 milyon m² ile 
Tayland onuncu, 41 milyon m² ile İngiltere on birinci ülke konumunda bulunmaktadır. 
Takip eden ülkeler 25-41 milyon m² arasında değişik konumlardadır.
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Grafik 6: 2011 Yılı Dünya Seramik Kaplama Malzemesi İthalatı (milyon m²)

A.B.D.; 131
S.  ARABİSTAN; 129

FRANSA; 107

ALMANYA; 90

IRAK; 79 GÜNEY KORE; 63

RUSYA; 56

B.A.E.; 48

NIJERYA; 44

TAYLAND; 42

İNGİLTERE; 41
İSRAİL; 41

BREZİLYA; 41

AVUSTRALYA; 35

ŞİLİ; 33FİLİPİNLER; 31KANADA; 30BELÇİKA LÜKS.; 26
ROMANYA; 25

KOLOMBİYA; 25

DİĞER; 1.013

Kaynak: Türkiye Seramik Federasyonu

Ekonomik gücü yüksek olan ülkeler işgücü maliyetlerinde sorun yaşarken, yüksek 
otomasyon ile bu soruna çözüm getirmeye çalışmaktadır. Amortisman maliyeti olarak 
ortaya çıkan yüksek otomasyon ise maliyetleri yine yükseltmektedir. Mısır en düşük 
üretim maliyetlerine sahip ülkedir. Hammadde, iş gücü ve enerji maliyetlerindeki avantaj 
Mısır’ı diğer ülkelere göre daha avantajlı kılmaktadır.

Kişi başına düşen m² karo tüketimleri o bölgenin ekonomik kapasitesine, 
geleneklerine, coğrafi konumuna ve iklim özelliklerine bağlı olarak değişiklik 
göstermektedir. Genel olarak sıcak iklimin hüküm sürdürdüğü ve nem oranının yüksek 
olduğu bölgede kişi başına düşen karo tüketimi yüksektir. Ayrıca ülkelerin ekonomik 
büyüme oranları ile karo tüketimi artışı arasında da doğrudan ilişki vardır. Örnek 
olarak son yıllarda ekonomisi hızla büyüyen ülkeler içerisinde yer alan Rusya, Çin ve 
Hindistan’da karo tüketiminde artış gözlemlenmiştir. Ortalama ürün fiyatlarının yüksek 
olduğu Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya ve İtalya gibi ülkelerde büyüme 
sınırlı olmakta ve genel olarak % 5’in altında seyretmekte olup, dünya karo tüketimi son 
beş yıllık dönemde ortalama % 8 artmıştır. 

Seramik karo üreticisi öne çıkan ülkeler gün geçtikçe gelişmekte olan ülkelerden 
gelen fiyat tabanlı rekabeti daha fazla hissetmektedir. İtalya son yıllarda üretim hacminde 
daralma yaşasa da, ortalama satış fiyatlarını artırarak değer olarak ihracat hacmini 
artırmayı başarabilmiştir. Yeni ürün geliştirme ve tasarım odaklı üretim, uluslararası 
piyasalarda eğilimi belirleyen yapısı ve yüksek ürün kalitesi İtalya’yı en üst seviyeye 
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taşımıştır. Hammadde ve işgücü, İtalyan üreticilerin maliyetlerini diğer ülkelere göre 
yükseltmektedir. İspanya ise gelişmekte olan ülkelere göre işgücü maliyetlerinde 
dezavantaj yaşamaktadır.

2.2.2. Dünya Seramik Sağlık Gereçleri Sektörü

 Seramik sağlık gereçleri sektöründe, seramik kaplama malzemesi sektöründe 
ön plana çıkan ülkeler yerine büyük küresel üreticiler ön planda yer almaktadır. Dünya 
seramik sağlık gereçleri üretimi yılda yaklaşık 200 milyon adettir. 

Avrupa (Doğu Avrupa ülkeleri hariç) yaklaşık 50 milyon adetlik üretimi ile Çin’den 
sonra dünyadaki en büyük üretici bölgedir. Avrupa’nın en önemli üreticileri İtalya, 
İspanya, Türkiye, Fransa, İngiltere ve Almanya’dır. İlk 10 üretici yaklaşık 150 milyon 
adet üretim kapasitesine sahiptir. 

Türkiye, Meksika, şili ve Portekiz’deki üretici firmalar, coğrafi avantaj, düşük 
üretim maliyeti ve oluşmaya başlayan nitelikli iş gücü ile bölgelerinin ihracat üssü haline 
gelmeyi başarmıştır. 

1990’lı yıllardan başlayarak seramik sağlık gereçleri üretiminde sürekli bir 
yükseliş olmuş ve nüfus artışı ile birlikte ürünlerin kullanımındaki artış bu gelişmenin 
temel nedenlerini oluşturmuştur. 1990’lı yıllarda hızlı gerçekleşen artışa rağmen 2000’li 
yıllarda büyüme yavaşlamıştır. Çin dünyadaki en büyük üreticidir. Dünyanın üretim 
merkezi haline gelen bu ülkeyi sırasıyla Brezilya, Meksika ve Türkiye takip etmektedir. 

AB üyesi ülkelerin seramik sağlık gereci üretim miktarlarında 2007 ile 2012 yılları 
arasında %30,1 oranında azalma görülmektedir. Buna paralel olarak ithalat da %19,3 
oranında azalma göstermiştir. AB tüketimi, 73,766 milyon adetten 53,879 milyon adede 
düşerek %27 oranında azalmıştır. Çin AB’nin en büyük seramik sağlık gereçleri tedarikçisi 
durumundadır. Çin 2007–2012 döneminde yıllara göre fazla bir değişiklik göstermemiş 
ve 2012 yılında AB’ye 9,386 milyon adet ihraç etmiştir. Aynı dönemde Çin’in AB’deki 
pazar payı %14,66 ile 2012 yılındaki %17,42 arasında seyretmiştir. Aynı dönemde AB’ye 
seramik sağlık gereçleri tedarik eden ikinci ülke olarak Türkiye’nin AB’deki pazar payı 
%5,96 ile 2012 yılındaki %7,33 arasında değişme göstermiştir. Mısır, Fas ve B.A.E. 
AB’ye bu ürünleri temin eden diğer ihracatçı ülkelerdir.

Seramik sağlık gereçleri ihracatında 2011 yılında Çin, Almanya, Meksika ve 
İtalya ön plana çıkmaktadır. Dünya genelinde toplam seramik sağlık gereçleri ihracatı 
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2011 yılında bir önceki yıla oranla %5,7 artarak 4 milyar 253 milyon dolar seviyesinde 
gerçekleşmiştir. 

Tablo 4: AB (27) Ülkelerinin Üretim, Tüketim, İthalat ve İhracat Rakamları (Adet)

AB/PAZAR 2007 2008 2009 2010 2011

AB ÜRETİMİ  58.889.451 57.546.954 41.470.784 39.152.481 41.108.659

AB İTHALATI 17.612.747 23.727.671 20.813.694 18.729.976 19,138.429

AB İHRACATI 8.851.053 8.907.447 5.985.741 5.996.182 6,368.135

AB TÜKETİMİ 73.766.069 69.453.207 55.466.411 55.440.948 53.878.953

ÇİN İTHALATI 11.545.212 10.179.841 8.509.453 9.076.494 9.385.506

ÇİN PAZAR PAYI 15,65% 14,66% 15,07% 16,37% 17,42%

TÜRKİYE PAZAR PAYI 6,82% 6,08% 5,96% 6,49% 7,33%

MISIR PAZAR PAYI 3,34% 3,08% 4,15% 4,29% 4,02%

FAS PAZAR PAYI 1,69% 2,14% 2,13% 2,28% 1,96%

B.A.E. PAZAR PAYI 1,11% 1,06% 1,27% 1,38% 1,49%

AB PAZAR PAYI 67,83% 70,03% 68,81% 66,18% 64,48%

Kaynak: Türkiye Seramik Federasyonu (Avrupa Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Federasyonu)

2011 yılı verilerine göre seramik sağlık gereçleri ihracatında Çin, Almanya ve 
Meksika ilk üç sırayı oluşturmaktadır. Türkiye’nin 2011 yılında seramik sağlık gereçleri 
dünya ihracatındaki payı %4,2 olarak gerçekleşmiş, bu pay ile Türkiye beşinci sıraya 
yükselmiştir. Sektörün yedi yıl önce koyduğu hedeflere yaklaştığı gözlemlenmektedir.
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Grafik 7: 2011 Yılı Dünya Seramik Sağlık Gereçleri İhracatı
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Kaynak: Türkiye Seramik Federasyonu

Seramik sağlık gereçleri tüketiminde Avrupa pazarı tüketim hacmi ile ön plana 
çıkmaktadır. Tüketimde en büyük ülkeler Almanya, İngiltere, İtalya ve Fransa’dır. 
Avrupa pazarının kendi iç dinamikleri seramik sağlık gereçleri tüketimini doğrudan 
etkilemektedir.

Bazı ülkelerde yaşanan nüfus azalmaları, nüfusun demografik yapısının değişmesi 
ve artan yalnız yaşama trendi ile birlikte konut sayısının pozitif etkilenmesi, toplam banyo 
kavramı ile birlikte seramik sağlık gereçleri ve banyo mobilyalarının iç içe geçmesi, artan 
lüks tüketim ve tasarımın fiyatları pozitif olarak etkilemesi pazarda yaşanan değişimlere 
yön vermektedir. Genel olarak Avrupa pazarında Avrupalı üreticilerin yerel ağırlığı vardır. 
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Tablo 5: 2011 Yılı Dünya Seramik Sağlık Gereçleri İhracat Değeri ve Yüzde Payı

İhRACATÇıLAR 2011 (BİN $) 2011 (TON) DÜNYA İhRACATıNDAKİ % PAYı

ÇİN 845.721 958540 19.9

ALMANYA 407.804 68154 9,6

MEKSİKA 374.662 245964 8,8

İTALYA 308.368 54677 7,2

TÜRKİYE 178.557 101655 4,2

İSPANYA 146.492 46578 3,4

TAYLAND 134.242 58714 3,2

POLONYA 134.030 69564 3,2

PORTEKİZ 130.382 65551 3,1

FRANSA 128.384 24974 3,0

ABD 127.588 55658 3,0

İSVEÇ 108.257 18803 2,5

BELÇİKA 106.925 23726 2,5

ÇEK CUMHURİYETİ 95.217 28264 2,2

BULGARİSTAN 91.418 47919 2,1

TOPLAM 4.253.634 1868741 100

Kaynak: Türkiye Seramik Federasyonu
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Tablo 6: Dünya Seramik Sağlık Gereçleri İthalatı İlk 10 Ülke (Bin $)

İThALATÇı 
ÜLKELER

2005 2006 2007 2008 2009 2010

ABD 873.600 962.400 1.005.500 944.200 735.700 843.600

ALMANYA 210.100 234.600 261.000 260.400 243.400 265.300

FRANSA 201.500 218.100 246.000 275.100 240.100 265.000

İNGİLTERE 288.400 319.000 365.600 319.400 246.200 260.200

İSPANYA 256.600 305.000 336.000 277.600 196.200 222.300

KANADA 132.600 150.000 168.000 178.500 173.000 209.100

İTALYA 90.300 107.800 135.000 121.100 109.000 124.300

BELÇİKA 76.300 85.700 125.000 121.000 107.200 120.300

HOLLANDA 51.400 70.300 109.000 112.000 92.000 95.200

RUSYA 66.100 93.000 136.000 144.600 81.500 98.400

Kaynak: International Trade Center, Trade Map (GTİP 6910 kodlu ürünler)

 Seramik sağlık gereçleri ürünlerinin lojistik açıdan taşınmasının zorluğu, pazara 
girişte gereken standardizasyon belgeleri, dağıtım kanallarında yerel üreticilerin güçlü 
oluşu gelişmekte olan üreticilerin pazara girişini geciktirmiştir. 

Avrupalı üreticilerin üretimlerini Doğu Avrupa ve gelişmekte olan ülkelere 
kaydırmaları ithalat miktarını etkilemektedir. Seramik sağlık gereçleri üretiminde de karo 
ürünlerine benzer olarak gelişmekte olan ülkelerden gelen fiyat tabanlı rekabet baskısı 
hissedilmektedir. Gelişmiş ülkelerde ortalama ürün fiyatları tasarıma, markaya ve ürün 
kalitesine verilen önem ile yüksek tutulabilmiştir. Karo ürünlerine göre seramik sağlık 
gereçleri ticareti daha yerel olarak gerçekleştirilmektedir. Yerel üreticiler pazarın hâkimi 
konumundadır. Ürünlerin taşıma zorluğundan dolayı ve büyük üreticilerin pazar kontrolü 
için, gelişmekte olan ülkelere yatırım yapmasıyla düşük fiyat tabanlı rekabet daha kontrol 
edilebilir düzeydedir.

Hammadde ve işgücü İtalya, İspanya ve Portekiz’deki üreticilerin maliyetlerini 
diğer ülkelere göre yükseltmektedir. İş gücü maliyetleri, düşük otomasyon ve emek yoğun 
yapısı nedeniyle seramik sağlık gereçlerinde daha fazla yer tutmaktadır. 
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Birim üretim maliyetleri firmaların üretim stratejisine, üretim yapısına (yoğun 
emek gerektiren üretim, küçük parçalar veya maliyet avantajı olan standart ürünler vb.) 
ve kullandığı döküm sistemine (basınçlı döküm, manuel döküm) göre büyük değişiklikler 
göstermektedir.

2.2.3. Dünya Seramik Sofra ve Süs Eşyaları Sektörü

 Dünya seramik sofra ve süs eşyaları sektörü büyüklüğü yaklaşık 15 milyar 
ABD Doları seviyesindedir. Dünya porselen ürünler tüketimi yıllık ortalama yaklaşık 
% 5 büyümektedir. Porselen ürünlerde tüketim miktarının artmasını sağlayan en önemli 
hususlar, tüketicilerin gelir seviyesinin artması sonucu porselen ürünlerin günlük 
hayatta daha çok kullanılmasıdır. Katma değerli ürünler ağırlıklı olarak Batı Avrupa’da 
tüketilmektedir. 

Amerika pazarında Avrupa’ya kıyasla gündelik hayatta kullanılan, daha fonksiyonel 
ürünler tercih edilmektedir. Plastik ve porselen Avrupa’da en çok tercih edilen sofra eşyası 
materyalleridir.

Plastik, seramik, metal, cam, tahta gibi materyaller sofra eşyaları pazarında porselenin 
doğal rakipleri gibi görünmesine karşın, kullanım alanları farklılıklar göstermektedir. 
Porselene en benzer materyal olan seramik malzemeleri, su geçirgenliklerinin olması, 
çatlama yapması, kararması gibi nedenlerden ötürü, daha çok süs eşyalarında tercih 
edilmektedir.

Cam ürünler, kolay çizilebildiği için ağırlıklı olarak daha çok kadeh ve bardak 
üretiminde kullanılırken; porselen, düz tabak ve kupalarda tercih edilmektedir. Küresel 
ihracatın %36’sı Çin tarafından gerçekleştirilmektedir. Porselen ve seramik sofra eşyaları 
ithalat ve ihracat verileri incelendiğinde görülen en önemli sonuç, ticari faaliyetlerin Çin, 
Avrupa Birliği ve Amerika üzerinde yoğunlaşmasıdır. 

Üst gelir grubuna hitap eden ürünler ağırlıklı olarak Avrupa Birliği ülkelerinde, alt 
gelir grubunu hedefleyen ürünler ağırlıklı olarak Uzak Doğu’da üretilmektedir. Çin’de 
3.000 civarında porselen sofra eşyası üreticisi olduğu bilinmektedir.
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Grafik 8: 2010 Yılı Dünya Seramik Sofra ve Süs Eşyası İthalatı Ülke Payları

Kaynak: International Trade Center, Trade Map (GTİP 6911, 6912, 6913 kodlu ürünler)

İkili  anlaşmalardan ötürü Mısır’ın Amerika’ya ihracatını kolaylaştıran düzenlemeler 
söz konusudur. Ayrıca Dubai bölgesel bir porselen limanıdır. Çin menşeli ürünler Dubai’de 
toplanmakta ve buradan Avrupa’ya ihraç edilebilmektedir. 2010 yılında en fazla ithalat 
%22 ile ABD, %7 ile Almanya ve %5 ile İngiltere’ye gerçekleştirilmiştir.

Grafik 9: Dünya Sofra ve Süs Eşyaları İthalat ve İhracat Rakamları 
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Kaynak: International Trade Center, Trade Map (GTİP 6911, 6912, 6913 kodlu ürünler)
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2.2.4. Dünya Refrakter Sektörü

Refrakter ürünleri üretiminin yaklaşık %66’sı Çin ve %15’i Avrupa ülkelerinde 
gerçekleşmektedir. Küresel refrakter ürünleri pazar büyüklüğü 21 milyar ABD Doları 
seviyesindedir. Refrakter tüketiminin yaklaşık %55’i Asya ve Pasifik ülkelerinde 
gerçekleşmektedir. Ardından Amerika ve Avrupa kıtalarındaki tüketim gelmektedir. 
Refrakter ürünleri tüketiminin yoğun olduğu yerler demir çelik, çimento ve kireç 
sanayinin gelişmiş olduğu ülkelerdir. 2009 yılında 4,88 milyar dolar olarak gerçekleşen 
ithalat, 2010 yılında 5,9 milyar dolara ulaşmış, ihracat ise 4,92 milyar dolardan 5,85 
milyar dolarına yükselmiştir.

Çin’in 2000 yılından itibaren çelik üretimini ciddi seviyede artırması ve dünya çelik 
üretiminden aldığı payı sürekli yükseltmesi refrakter sektörünün büyümesini tetikleyen 
en önemli unsurdur. Zengin refrakter hammadde rezervlerine sahip olan Çin, Doğu 
Avrupa ve Güney Amerika ülkeleri en büyük refrakter ürünleri ihracatçılarıdır. Amerika 
ve Almanya ise bazı cevherler için önemli işleme ve ticaret merkezleridir.

Grafik 10: Dünya Refrakter İthalat ve İhracat Değerleri 
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Kaynak: International Trade Center, Trade Map (GTİP 6902, 6903 kodlu ürünler)
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2.2.5. Dünya Teknik Seramik Sektörü

Teknik seramik sektör büyüklüğünün 50 milyar ABD Doları seviyesinde olduğu 
tahmin edilmektedir. Teknik seramik ürünleri elektrik, elektronik, endüstriyel uygulamalar, 
savunma sanayi, tıp ve taşımacılık endüstrilerinde kullanılan ara malzemeler olmaları 
nedeniyle, ilgili endüstrilerin gelişmiş olduğu Japonya, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa 
ülkeleri sektöre yön vermektedir. Teknik seramikler için en önemli kullanım alanı, toplam 
talebin yaklaşık % 35’ini oluşturan elektronik ürünlerdir.

Sektör yüksek teknoloji kullanımı gerektirmesi nedeniyle sermaye yoğun olduğundan, 
yeni firma girişlerine oldukça kapalıdır. Diğer seramik ürünlerine kıyasla daha yüksek kâr 
payına sahip olması nedeniyle, gelişmiş ülkelerde üretim yapılabilmektedir. Firmaların 
ana yetkinlikleri Ar-Ge çalışmaları sonucu ortaya çıkardıkları yeni ve yüksek performans 
sergileyen ürünlerdir. Ana tedarikçiler porselen ve metal hammadde sağlayıcıları ve 
makine tedarikçileridir.

Hammadde ve malzemelerin ürün maliyeti içerisindeki payı, diğer seramik ürünlerine 
göre daha düşüktür. Sektörde söz sahibi firmalar Japonya, Amerika ve Avrupa kökenlidir. 
Elektronik, iletişim, otomotiv, tıp, askeri ve diğer endüstriyel uygulamaların artması ve 
ilgili pazarların büyümesi, teknik seramik ürünlerine olan talebi artırmaktadır. Dünya 
genelinde 2009 yılında 2,26 milyar dolar olarak gerçekleşen ithalat, 2010 yılında 3,48 
milyar dolara ulaşmış, ihracat ise 2,58 milyar dolardan 3,58 milyar dolara yükselmiştir.

Grafik 11: Dünya Teknik Seramik İthalatı ve İhracatı 
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Kaynak: International Trade Center, Trade Map (GTİP 6909 kodlu ürünler)
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2.2.6. Dünya Tuğla ve Kiremit Sektörü

Tuğla ve kiremit, üretiminde kullanılan kil hammaddesinin ülkemizde olduğu gibi 
dünyada da yaygın olmasından dolayı, dünyada da yaygın olarak kullanılmaktadır. Tuğla 
ve kiremidin doğallığı, sürdürülebilirliği ve ısı depolama özelliği, bu ürünlerin gelişmiş 
ülkelerde tercih edilme oranını arttırmaktadır.

Tablo 7: Dünya Tuğla ve Kiremit İhracatı

YILLAR

TUĞLA KİREMİT
TUĞLA - 
KİREMİT

DEĞER
(BİN USD)

MİKTAR 
(TON)

DEĞİşİM 
(%)

DEĞER
(BİN USD)

MİKTAR 
(TON)

DEĞİşİM 
(%)

DEĞER
(BİN USD)

2001 320.339 - - 291.925 1.931.000 - 612.264

2002 337.167 - 5,0 293.346 1.786.741 0,5 630.513

2003 415.543 - 18,9 342.420 2.247.206 14,3 757.963

2004 510.843 - 18,7 456.302 2.202.214 25,0 967.145

2005 542.135 6.148.980 5,8 481.356 2.457.420 5,2 1.023.491

2006 649.738 7.103.116 16,6 569.663 2.494.904 15,5 1.219.401

2007 782.018 8.108.799 16,9 727.373 2.880.996 21,7 1.509.391

2008 836.848 7.405.627 6,6 783.501 2.916.663 7,2 1.620.349

2009 534.701 4.650.572 -56,5 596.393 2.294.889 -31,4 1.131.094

2010 526.241 4.809.578 -1,6 590.701 2.469.819 -1,0 1.116.942

2011 560.631 5.352.509 6,1 697.210 2.768.917 15,3 1.257.841

2012 573.493 - - 626.748 - - 1.200.241

Kaynak: Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği(TUKDER)

Son on yıllık dünya tuğla ihracat miktarlarına bakıldığında, ihracatın 2007–2008 
yıllarında en üst seviyeye ulaştığı, 2009 yılında meydana gelen sert düşüşün ardından 
yeniden 2011 yılından itibaren artış eğilimine girdiği gözlenmektedir. Son on yıllık dünya 
kiremit ihracatına bakıldığında da, ihracatın 2008 yılında zirveye ulaştığı, tuğlada olduğu 
gibi 2009 yılında sert düşüş yaşadığı ve 2011 yılından itibaren yeniden yükselişe geçtiği 
gözlenmektedir.
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Grafik 12: Dünya Tuğla ve Kiremit İhracatı
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Kaynak: Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği(TUKDER)

 2011 yılında dünya tuğla ihracatı geçen yıla göre %6,1 artarak 560.631 milyon 
dolar; kiremit ihracatı ise % 15,3 artarak 697.210 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 8: Dünya Tuğla ve Kiremit İthalatı

YıLLAR

TUĞLA KİREMİT
TUĞLA - 
KİREMİT

DEĞER
(BİN USD)

MİKTAR 
(TON)

DEĞİŞİM 
(%)

DEĞER
(BİN USD)

MİKTAR 
(TON)

DEĞİŞİM 
(%)

DEĞER
(BİN USD)

2001 257.429 - - 302.290 - - 559.719

2002 266.074 - 3,2 331.426 - 8,8 597.500

2003 309.540 - 14,0 398.065 - 16,7 707.605

2004 392.085 - 21,1 454.916 - 12,5 847.001

2005 437.239 4.627.405 10,3 482.919 2.184.408 5,8 920.158

2006 546.310 5.712.091 20,0 568.431 2.399.749 15,0 1.114.741

2007 727.765 7.171.968 24,9 727.174 2.606.253 21,8 1.454.939

2008 726.526 6.315.823 -0,2 775.380 2.651.040 6,2 1.501.906

2009 455.436 3.923.448 -59,5 585.692 2.083.298 -32,4 1.041.128

2010 456.363 3.886.661 0,2 587.807 2.254.788 0,4 1.044.170

2011 486.629 4.170.572 6,2 666.723 2.400.990 11,8 1.153.352

2012 490.452 - - 611.554 - - 1.102.016

Kaynak: Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği(TUKDER)
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Grafik 13: Dünya Tuğla ve Kiremit İthalatı

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Kaynak: Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği(TUKDER)

Son on yıllık dünya tuğla ithalat miktarlarına bakıldığında yıllara göre değişimin 
farklı olduğu gözlemlenmektedir. Dünya tuğla ithalatında 2007 yılında % 24,9 gibi 
yüksek seviyede artış sağlanırken, 2009 yılında % -59,5 oranında yüksek bir düşüş olduğu 
gözlemlenmektedir. 

Son on yılık dünya kiremit ithalat miktarları, 2007 yılında % 21,8 gibi yüksek bir 
artış oranına ulaşırken, 2009 yılında % 32,4 gibi bir düşüş yaşamıştır. 2011 yılı dünya 
ithalat değerlerine bakıldığında bir önceki yıla göre dünya tuğla ithalatında bir miktar 
artış olduğu; kiremit ithalatında ise daha önemli oranda bir artış yaşandığı görülmektedir.

2.3. Türkiye’de Mevcut Durum ve Gelişme Eğilimleri

8000 yıl öncesine dayanan Anadolu topraklarındaki seramik sanatı, 1950’li yılların 
başlarından itibaren Türkiye’de seramik sanayi haline dönüşmeye başlamış 1980’li 
yıllardan itibaren ise hızlı bir gelişme içerisine girmiştir. Dünya üzerindeki en yeni 
üretim teknolojileri ve en modern seramik üretim hatları ülkemize kurulmuştur. Seramik 
sektörü Türkiye ekonomisinde yaklaşık 26 bin doğrudan, 220 bin civarında dolaylı 
istihdam sağlamaktadır. Sektör her yıl ürünlerini geliştirmekte ve ürünlerinin çeşitliliğini 
artırmaktadır. Türk seramik sektörü ham madde açısından da diğer rakip ülkelere göre 
avantajlı durumdadır.
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Bugün ülkemiz, sahip olduğu kaliteli ve zengin seramik hammaddeleri, seramik 
konusunda çok iyi eğitim görmüş bilim adamları ve teknisyenleri ile inovasyona ve 
müşteri memnuniyetine öncelik veren firmaları sayesinde, dünya seramik üretiminde 
9’uncu sırada bulunmaktadır. Seramik sektörü Türkiye’nin en eski ve hızlı büyüme 
kaydeden sektörlerinden biridir. Sektör her yıl ürünlerini geliştirmekte ve ürünlerinin 
çeşitliliğini artırmaktadır. 

Seramik sanayi katma değer açısından da ülkemizin önde gelen sektörlerindendir. 
Seramik sektörünün, ihracatta yerli kaynakları en çok kullanan ve ithal ürünlere bağımlılığı 
en az olan sektörlerden biri olarak, Türk ekonomisine katkısı oldukça önemlidir.

Grafik 14: İhraç Ürünlerinde Kullanılan Yerli Kaynak Değerleri
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Kaynak: Deloitte Danışmanlık, Seramik Sektör Araştırma Raporu,2008

Türkiye geneli seramik ihracat rakamlarına bakıldığında 2011 yılında seramik 
sektörü toplam ihracat değeri 883 milyon dolar, ithalatı ise 451 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir. 2012 yılı ihracatı bir önceki yıla oranla değerde %6 artış kaydederek 1 
milyar 23 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde seramik sektöründe 
en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler Almanya, Irak, İngiltere, İsrail ve Fransa olmuştur. 
Dikkat çekici olarak, ilk 20 ihraç pazarı içerisinde ihracatta en önemli artış %44 ile 
Irak’ta gerçekleşmiştir. Önemli artış görülen başlıca ülkeler Rusya (%37), ABD (%32), 
S. Arabistan (%32) ve Kanada (%31) olmuştur. İhracatta düşüş yaşanan en önemli ülke 
ise ihracatta ilk sırada yer alan Almanya olmuştur. Almanya’ya yönelik seramik sektörü 
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ihracatı miktarda %4, değerde %15 azalmıştır. Seramik sektörünün en önemli alt mal 
grupları toplam sektör ihracatından aldığı %57 payla seramik kaplama malzemeleri ve 
%18 payla seramik sağlık gereçleridir. Sektörleri incelediğimizde, seramik kaplama 
malzemeleri sektörü 2012 yılı ihracatı bir önceki yıla göre %11 artarak 591 milyon dolar 
olurken, seramik sağlık gereçleri sektörü ihracatı bir önceki yıla göre %3 artarak 188 
milyon dolar olmuştur.

 Sektörde çalışan kalifiye insan kaynağı ve sahip olunan bilgi birikimi de Türkiye’ye 
rekabet üstünlüğü sağlamakta olup; ülkemizde çok çeşitli ürünler üretilebildiği için, aynı 
anda farklı ülkelere ve farklı müşteri kitlelerine ulaşmak mümkündür. Ülkemizin, seramik 
karo ve sağlık gereçleri pazarlarına coğrafi yakınlığı, firmalarımızın uluslararası pazarlara 
açılmasına imkân sağlamaktadır. Seramik sektörünün, ihracatta yerli kaynakları en çok 
kullanan ve ithal ürünlere bağımlılığı en az olan sektörlerden biri olarak, Türk ekonomisine 
katkısı oldukça önemlidir. Seramik sanayi, katma değeri en yüksek sanayilerin başında 
gelmektedir. Türkiye, katma değeri çok yüksek olan sanayiler arasında bulunan seramik 
sanayisini önemsemeli ve sanayi politikalarını ona göre tasarlamak suretiyle, ülkemizin 
dünyadaki konumunu korumalıdır.

2.3.1. Türk Seramik Kaplama Malzemeleri Sektörü

Türkiye’de seramik sanayinde ilk yatırımlar özel sektör tarafından gerçekleştirilmiştir. 
1960 yılında Çanakkale Çan’da yer ve duvar karosu üretilen tesis faaliyete geçmiştir. 
1968 yılından itibaren seramik ürünlerin ithalatı minimum düzeylere gerilemiş ve ihracat 
yapılmaya başlanmıştır. Seramik karo sektörünün esas gelişimi 90’lı yıllarda yaşanmıştır. 
2000’li yılların başlarından itibaren kapasitede yakalanan bu artış ile Türk seramik sektörü 
dünyada önemli bir oyuncu haline gelmiştir.

Seramik kaplama malzemeleri sektörü kurulu kapasitesini Türk Seramik 
Federasyonu kayıtlarına göre 2002 yılındaki 255,1 milyon m²’den 2012 yılında 432 
milyon m²’ye artırmıştır. Üretim miktarı 2002 yılındaki 162,5 milyon m²’den 2007 
yılında 260 milyon m²’ye yükselirken, 2008 yılında 2007 ekonomik krizinin olumsuz 
etkileri sonucunda 225 milyon m² olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılında toparlanarak 245 
milyon m²’ye ve 2011 yılında tekrar 260 milyon m²’ye çıkmıştır. 2012 yılında üretim 
280 milyon m²’ye ulaşmıştır. Üretimden iç piyasa satışları 2002 yılındaki 89 milyon 
m²’den 2006 yılında 165 milyon m²’ye yükselmiş, 2007 yılında ise 156 milyon m² olarak 
gerçekleşmiştir. 2008 yılında 125 milyon m²’ye düşen üretim, 2010 yılında toparlanarak 
150 milyon m²’ye, 2011 yılında 165 milyon m²’ye,  2012 yılında ise 180 milyon m²’ye 
çıkmıştır.
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Türkiye dünyadaki üretimden %3,2 pay almaktadır. Yıllara göre üretimin %35-
45’ini ihraç eden sektör, üretimde, Çin, Brezilya, Hindistan, İran, İtalya, İspanya, Vietnam 
ve Endonezya’dan sonra dünyadaki en büyük 9’uncu üretici konumundadır. Ülkemiz 
ihracatta ise, Çin, İtalya ve İspanya’nın ardından dünya 4’üncülüğüne yükselmiş,  dünya 
seramik ihracatında %5,4 paya ulaşmıştır.

 Dünyadaki büyüme rakamları ile karşılaştırıldığında, Türk kaplama malzemeleri 
sektörü dünya ortalamasının üzerinde büyümektedir. Modern teknoloji yatırımları ve 
yüksek kalitedeki hammadde rezervleri ile yaklaşık 2,6 milyar dolara ulaşan üretim 
kapasitesi ve yaklaşık 1,3 milyar dolara ulaşan ihracatı, Türk seramik sektörünün dünya 
pazarlarındaki rekabet gücünü artırmaktadır. Yurt içi talebin ise neredeyse tamamı yerel 
üretimden karşılanmaktadır. Türk seramik kaplama malzemeleri sektörü ülkemizin önde 
gelen sektörlerinden birisidir.

Tablo 9: Türkiye SKM Üretim İç Piyasa İthalat ve İhracat Değerleri

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ 2002-2012

YıL
KAPASİTE

(000) m²
ÜRETİM
(000) m²

İÇ PİYASA 
SATıŞLARı

(000) m²

İhRACAT İThALAT

(000) m² (000) $ (000) m² (000) $

2002 255.100 162.000 89.000 72.370 246.265 1.115 9.441

2003 258.500 189.000 102.350 83.815 311.500 1.552 10.623

2004 275.000 216.000 120.000 94.170 389.520 3.530 28.444

2005 310.000 261.000 145.000 96.850 407.130 5.331 58.867

2006 325.000 275.000 165.000 93.190 406.040 7.047 87.861

2007 360.000 260.000 156.000 104.000 475.000 4.492 63.712

2008 360.000 225.000 125.000 91.880 525.357 4.292 67.307

2009 360.000 205.000 135.000 67.271 400.663 2.749 42.482

2010 406.000 245.000 150.000 83.949 478.624 4.653 68.236

2011 413.000 260.000 165.000 87.377 531.310 4.498 73.105

2012 432.000 280.000 180.000 91.724 586.730 4.560 77.121

Kaynak: Türkiye Seramik Federasyonu
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Günümüzde ülkemiz dünyanın sayılı seramik üreten ülkelerinden biri konumuna 
gelmiştir. Sektör yüksek katma değerli yapısı ile Türkiye’ye döviz kazandıran güçlü bir 
endüstri haline gelmiştir. Türkiye’de seramik sektörünün lokomotif ürün grubu seramik 
kaplama malzemeleridir. Dünya üzerindeki en yeni üretim teknolojileri ve en modern 
seramik üretim hatları ülkemize getirilerek kurulmuştur.

Grafik 15: Türkiye Seramik Kaplama Malzemeleri Kurulu Kapasiteleri
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Seramik Kaplama Malzemeleri Kurulu Kapasiteleri

Kaynak: Türkiye Seramik Federasyonu

İnşaat sektöründeki gelişmeye paralel olarak son 20 yılda sektörde serbest rekabete 
dayalı üretim yapan şirket sayısı ve üretim miktarı hızla artmıştır. Halen seramik kaplama 
malzemeleri sektöründe faaliyette bulunan 28 üretici bulunmaktadır.

Türkiye’de seramik kaplama malzemelerinin üretildiği iller Çanakkale, İstanbul, 
Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak, İzmir, Aydın ve Yozgat’tır.

Seramik kaplama malzemeleri tesislerinin;

• %14,61’i Çanakkale’de,

• %49,82’i Bilecik-Eskişehir-Kütahya bölgesinde,

• %28,61’i İzmir-Manisa-Uşak-Aydın bölgesinde,

• % 6,96’sı Çankırı-Yozgat bölgesinde kurulmuşlardır.

Kuruluş bakımından ağırlık, Eskişehir-Bilecik-Kütahya bölgesinde bulunmaktadır.
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 1990 yılında kişi başı tüketimi yıllık 1 m²’nin altında olan karonun, 2007 yılındaki 
tüketimi 2 m² seviyelerine çıkmıştır. 2009 yılında yurt içi tüketim 135 milyon m² ’ye 
ulaşmıştır. 1994 yılında kapasite kullanım oranı % 91 iken takip eden yıllarda bu oran 
düşmeye başlamış ve 2008 yılında % 62,5’e ve 2009 yılında % 56,9’a düşmüştür. 2010 
yılında ise kapasite kullanım oranı bir önceki yıla göre %6 oranında artış göstererek 
% 60,3 değerine ulaşmıştır.

Grafik 16: Türkiye SKM Üretimi ve Kapasite Kullanımı
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Kaynak: Türkiye Seramik Federasyonu

1997-2001 yılları arasında kurulu kapasitede artış gözlendiği halde bu dönemde 
üretim artmamış ve 2000 yılındaki ufak bir artışın dışında üretim durağan bir seyir 
izlemiştir. 2001 yılından sonra tekrar başlayan üretim artışı 2007 yılına kadar devam 
etmiştir. 2008 yılında üretim düşmeye başlamış ve 2008 ve 2009 yıllarında önemli bir 
düşüş göstermiştir. 2010 ve 2012 yıllarında üretim tekrar artmıştır.
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Grafik 17: Türkiye SKM Kapasite Kullanım Yüzde Oranları 
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Kaynak: Türkiye Seramik Federasyonu

Kapasite kullanım oranı; 1995 yılında %94,6 iken takip eden yıllarda bu oran 
düşmeye başlamış ve bu düşüş 2000 yılındaki hafif bir artışın dışında 2002 yılına kadar 
devam etmiştir. 2002 yılındaki kapasite kullanım oranı %63,7 olmuştur. Dip nokta teşkil 
eden 2002 yılından itibaren kapasite kullanım oranlarında artış başlamış ve 2005 yılında 
bu oran incelediğimiz dönemin tepe noktası olan %84,2’ye kadar çıkmıştır. Kapasite 
kullanım oranı tekrar inişe geçmiş ve 2007 yılında %72,2 olarak belirlenmiştir. 2008 
yılında %62,5’e ve 2009 yılında %56,9’a düşmüştür. Kapasite kullanım oranı, 2011 
yılında %63’e ve 2012 yılında %64,8’e ulaşarak 1990 yılındaki orana bile ulaşamamış ve 
1995 yılındaki tepe noktasının çok altında kapanmıştır. 

 1990 yılında 8 milyon m² olan karo ihracatında, iç satışlardaki büyüme de 
sektörün büyümesinde rol oynamıştır. Avrupa Birliği ülkeleri yaklaşık % 50 oranı ile en 
fazla ihracat yapılan pazar konumuna gelmiştir. 2012 yılı verilerine göre, üretimin karoda 
% 32,75’ini ihraç eden sektör, karo üretiminde dünya 9’unculuğuna yükselmiştir.

 İhracat 2002 yılındaki 72,37 milyon m² ve 246,27 milyon dolardan 2007 yılında 
104 milyon m² ve 475 milyon dolara artış göstermiş, 2008 yılında ise miktar bakımından 
azalarak 91,88 milyon m²’ye düşmesine rağmen, tutar bakımından artarak 525,36 milyon 
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dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu azalma 2009 yılında da devam etmiş, ihracat 67,27 milyon 
m² ve 400,66 milyon dolar olmuştur. İhracat 2010 yılında toparlanarak 83,95 milyon m² 
ve 478,62 milyon dolara, 2011 yılında 87,38 milyon m²’ye ve 531,31 milyon dolara, 2012 
yılında ise 91,724 milyon m²’ye ve 586,73 milyon dolara yükselmiştir. Değer bakımından 
Türkiye’nin başlıca pazarları sırasıyla Almanya, Irak, İsrail, İngiltere ve Azerbaycan’dır. 
Miktar bakımından en fazla ihracat yapılan ülke Irak’tır. Irak’a yönelik ihracat 2012 
yılında %56 artarak 10,8 milyon m² olmuştur.

 Buna karşılık bu dönemdeki seramik kaplama malzemeleri ithalatındaki artış 
sınırlı kalarak 2002 yılında 1,115 milyon m² ve 9,441 milyon dolardan 2007 yılında 4,492 
milyon m² ve 63,712 milyon dolara yükselmiştir. 2008 yılındaki ithalat 4,292 milyon m² 
ve 67,712 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılında ithalat azalarak 2,749 milyon 
m² ve 42,482 milyon dolara düşmüş ve 2011 yılında 4,498 milyon m² ve 73,105 milyon 
dolar olarak sonuçlanmıştır. Miktar olarak, 2002 yılında ithalatın iç piyasa satışlarından 
aldığı pay %1,24’den 2007 yılında %2,80’e artmıştır. 2010 ve 2011 yıllarında ithalatın iç 
piyasa satışlarından aldığı pay ise sırasıyla %3,0 ve %2,73 olarak gerçekleşmiştir. 2012 
yılında ithalat 4,560 milyon m² ve 77,12 milyon dolar olarak sonuçlanmıştır. Bu miktarın 
43,1 milyon dolar tutarındaki 3,014 milyon m²’si Çin’den gelmiştir.

Grafik 18: Türkiye SKM Üretim, İç Piyasa Satışları, İthalat ve İhracat Miktarları 
(Milyon m²) (İthalat Sağ Eksende Yer Almaktadır.)
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Kaynak: Türkiye Seramik Federasyonu
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2006 yılına kadar üretimde ve üretimden iç piyasa satışlarında görülen artış ve 
dış ticarette Çin’e karşı uygulanan Korunma Önlemi sonucunda 2007 yılından itibaren 
ithalatta görülen önemli büyüklükteki düşüş dikkati çekmektedir.

Grafik 19: Türkiye SKM Üretim İç Piyasa İhracat ve İthalat Değerleri (Milyon m²) 
(İthalat Sağ Eksende Yer Almaktadır.)
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Kaynak: Türkiye Seramik Federasyonu

1990-2011 yılları arasındaki dönemde seramik kaplama malzemeleri kurulu 
kapasitesi 7,11 kat artarak 61 milyon m²’den 434 milyon m²’ye, üretim 5,38 kat artarak 52 
milyon m²’den 280 milyon m²’ye, ihracat 11,47 kat artarak 8 milyon m²’den 91,72 milyon 
m²’ye yükselmiştir. 1990 yılında 36 milyon dolar ile başlayan ihracat, 2007 yılında 475 
milyon dolara çıkmıştır. Ancak, ekonomik kriz sebebiyle 2007 yılından 2009 yılına kadar 
kapasite aynı kalmış, 2009 yılında krizin devam eden etkisiyle üretim 205 milyon m²’ye, 
ihracat 67,2 milyon m²’ye ve 400,7 milyon dolara düşerken, iç piyasa satışları 135 milyon 
m²’ye çıkmıştır. 2010 yılında iç piyasa satışları artarak 150 milyon m²’ye ve 2011 yılında 
165 milyon m²’ye ulaşmıştır. 2012 yılında, iç piyasa büyüklüğü 180 milyon m² olmuştur.
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Tablo 10: Türkiye SKM Kapasite, Üretim, İthalat ve İhracat Değerleri 

Yıllar Kapasite (bin m²) Üretim (bin m²) İhracat (bin m²) İhracat (bin $)

1992 82.000 71.000 13.300 62.600

1993 93.000 84.000 17.400 76.740

1994 101.600 92.700 19.500 89.360

1995 113.100 107.000 26.400 128.900

1996 133.700 120.800 35.600 159.300

1997 161.800 147.900 40.950 171.990

1998 192.000 154.000 43.000 181.950

1999 210.000 150.000 50.600 200.300

2000 226.650 175.000 52.500 194.700

2001 234.700 150.500 57.000 196.700

2002 255.100 162.500 72.370 246.265

2003 258.500 188.500 84.480 313.630

2004 275.000 216.000 94.170 389.520

2005 310.000 261.000 96.850 407.128

2006 340.000 265.000 93.000 406.040

2007 360.000 260.000 104.000 475.000

2008 360.000 225.000 91.878 525.357

2009 360.000 205.000 67.270 400.662

2010 406.000 245.000 83.949 478.624

2011 413.000 260.000 87.377 531.310

2012 432.000 280.000 91.724 586.730

Kaynak: Türkiye Seramik Federasyonu
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Türk seramik sektörü halen 5 kıtada 100’den fazla ülkeye ihracat yapmaktadır. 
İhracat yaptığımız ülkelerin başında yüksek kalite standartlarına sahip olan Almanya ve 
İngiltere gibi Avrupa topluluğu ülkeleri gelmektedir. Doların değer kaybetmesi sebebiyle 
2007 yılında ABD’ye yaptığımız ihracatta önemli bir azalma gerçekleşmiştir. En önemli 
ihraç pazarlarımız 2011 yılı miktar (milyon metrekare) sıralamasına göre, İsrail (10,743) 
, İngiltere (8,616), Almanya (8,578), Irak (6,976), Azerbaycan (6,209), Gürcistan (4,680), 
Kanada (4,312), Fransa (4,182), Romanya (2,867), ABD’dir (2,437).

2012 yılında bu sıralama İsrail (10,565), Irak (9,119), İngiltere (9,116), Almanya 
(8,290), Azerbaycan (6,297), Kanada (5,722), Fransa (4,324) Gürcistan (4,072), ABD 
(3,616), Libya (3,298) şeklinde değişmiştir. Türkiye’nin en önemli ihracat pazarı Avrupa 
Birliği ülkeleridir:

• 2007 yılında ihracatımızın miktar olarak 43,8 milyon m² ile %48,8’i ve değer 
olarak 233,3 milyon dolar ile %49,1’i 27 AB ülkesine ihraç edilmiştir.

• 2008 yılında bu oranlar miktar olarak 43,6 milyon m² ile %51,3’e ve değer 
olarak 269,7 milyon m² ile %52,2’ye yükselmiştir.

• 2009 yılında bu oranlar nispeten korunarak miktar olarak 31,8 milyon m² ile 
%49,8 ve değer olarak 198,4 milyon dolar ile %50,8’e gerilemiştir.

• 2010 yılında ihracatımızın miktar olarak 35,2 milyon m² ile %46,4’ü ve değer 
olarak 218,7 milyon m² ile %46,8’i AB ülkelerine yapılmıştır.

• 2011 yılında AB’ye ihracatımız miktar olarak 35,4 milyon m² ile %44,3 ve tutar 
olarak 240,5 milyon dolar ile %46,1 olarak gerçekleşmiştir.

• 2012 yılında bu oran miktar olarak 36,4 milyon m² ile %39,7 ve tutar olarak 
237,4 milyon dolar ile %40,5 olmuştur.

Türkiye’nin bugünkü 27 AB ülkesine yapmış olduğu ihracat yıllara göre oran olarak 
devamlı azalma göstermiştir.

Türk seramik üreticileri, yurt dışında kendi dağıtım şirketlerini ve depolarını kurarak 
çok iyi satış bağlantıları yapmış ve yurt dışındaki müşterilerine ürün teslimi konusundaki 
zaman ve lojistik sorunlarını aşmışlardır. şirketlerin pek çoğu marka olmayı başarmıştır. 
Sektör en yeni ürünlerini İtalya’daki Cersaie, İspanya’daki Cevisema, Almanya’daki 
ISH, A.B.D.’deki Coverings, Rusya’daki Mosbuild, Batimat ve B.A.E’deki the Big 5 
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fuarlarında düzenli olarak teşhir etmektedir. Ayrıca Seramik Tanıtım Grubu bu fuarların 
tümünde yer alarak Türk seramik imajının yükseltilmesine çalışmaktadır.

2006 yılında 10 milyon m² ile ikinci sıradaki ABD’nin ihracatımızdaki ağırlığı 
gittikçe azalarak 2007 yılında 5,4 milyon m² ile 7. ve 2008 yılında 3,4 milyon m² ile 
ve 2009 yılında 1,8 milyon m²’ ile 10. sıraya düşmüştür. 2011 yılında 2,3 milyon m² ile 
9. sırada yer almıştır. m²’ye ve 2009 yılında 4,4 milyon m²’ye 2011 yılında 4,3 milyon 
m²’ ye azalmıştır. Irak’a 2008 yılında 452 bin m² ihracat yapılmışken, bu ülke her yıl 
alımlarında aşama göstererek 2012 yılında 9,1 milyon m² ile sıralamada ikinci sıraya 
yerleşmiştir. İsrail, 2008 yılındaki birincilik konumunu 2012 yılında da korumuştur. 
Almanya yıllar içerisinde önemli farklar göstermeyerek 2008 yılındaki üçüncü sıradan 
2012 yılında dördüncü sıraya gerilemiştir.

Grafik 20: Türkiye Seramik Kaplama Malzemeleri İhracat Verileri
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Kaynak: Türkiye Seramik Federasyonu

Türkiye, ihracat pazarlarında dünya üzerinde önde gelen seramik üreticisi ülkelerin 
hedef pazarlarından pay almaya bütün gücüyle gayret etmektedir. Bu bağlamda dünyadaki 
büyük seramik üreticisi ülkelerden, İtalya, İspanya, Brezilya ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin 
hedef ihracat pazarlarından Türkiye’nin 2011 yılında almış olduğu paylar aşağıda 
gösterilmektedir. Türkiye bu pazarların bazılarında güçlü bazılarında ise zayıftır. 2012 yılı 
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AB rakamları henüz yayınlanmamıştır. Türkiye diğer bazı ihracat pazarlarında dünyanın 
önde gelen seramik üreticileri ile yarışmaktadır. Yukarıdaki tabloda toplam 1.260 milyon 
m² pazardan 87,4 milyon m² ile %6,9 oranında pay alabilmiştir.

Pazarından yeterli payı alamadığı ülkelerin başında;

• 88,2 milyon m² ithalat içerisinde 2,4 milyon m² ve %2,7 pay ile ABD,

• 110,9 milyon m² ithalat içerisinde 4,1 milyon m² ve %3,7 pay ile Fransa,

• 109,7 milyon m² ithalat çerisinde 1,0 milyon m² ve %0,9 pay ile S. Arabistan,

• 27,0 milyon m² ithalat içerisinde 1,3 milyon m² ve %4,8 pay ile Rusya gelmektedir. 

Tablo 11: Türkiye’nin Pazar Payına Göre Sıralı 2011 Yılı İhracat Miktarları (1000 m²)

ÜLKELER İTALYA İSPANYA BREZİLYA ÇİN TOPLAM TÜRKİYE TOPLAM TÜRKİYE PAYI

İSRAİL 4,2 15,7 10,4 30,3 10,7 41,0 26,1%

BULGARİSTAN 7,8 7,8 100%

İNGİLTERE 6,7 10,8 17,5 8,6 26,1 32,2%

UKRAYNA 3,3 3,3 2,8 6,1 45,9%

ROMANYA 4,1 3,7 7,8 2,9 36,8 7,9%

FINLANDİYA 2,9 2,9 1,6 4,5 35,6%

KANADA 7,1 10,4 17,5 4,3 26,3 16,3%

B.A.E. 5,6 34,1 39,7 0,43 40,1 1,1%

YUNANİSTAN 7,8 4,4 12,2 4,1 16,3 25,2%

ALMANYA 42,3 6,7 10,7 59,7 8,6 68,3 12,6%

İSVEÇ 4,6 4,6 1,3 5,9 22,0%

HOLLANDA 5,1 2,7 7,8 1,5 9,3 16,1%

İTALYA 6,8 6,8 0,46 16,6 2,8%

DANİMARKA 3,3 3,3 0,29 3,6 8,0%

A.B.D. 27,0 7,1 8,1 40,0 82,2 2,4 88,2 2,7%

RUSYA 4,7 10,4 10,6 25,7 1,3 27,0 4,8%
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ÜLKELER İTALYA İSPANYA BREZİLYA ÇİN TOPLAM TÜRKİYE TOPLAM TÜRKİYE PAYI

FRANSA 53,2 26,6 79,8 4,1 110,9 3,7%

S.ARABİSTAN 5,0 26,2 77,5 108,7 1,0 109,7 0,9%

İSPANYA 2,9 2,9 0,14 3,04 4,6%

AVUSTURYA 10,5 10,5 0,22 10,7 2,0%

BELÇİKA-LÜX 9,6 2,5 12,1 1,9 14,0 13,6%

İSVİÇRE 8,0 8,0 0,09 8,1 1,1%

MACARİSTAN 4,6 4,6 0,17 4,8 3,5%

HIRVATİSTAN 4,5 4,5 0,02 4,5 0,4%

POLONYA 3,5 3,2 6,7 0,09 6,8 1,3%

ÇEK CUMHUR. 3,2 3,2 0,62 3,8 16,3%

SLOVENYA 3,1 3,1 0,01 3,1 0,3%

AVUSTRALYA 2,3 19,7 22,0 0,20 22,2 0,9%

ÇİN 2,0 2,0 0,00 2,0 0,0%

CEZAYİR 11,2 11,2 0,11 11,3 1,0%

ÜRDÜN 6,8 6,8 0,35 7,2 4,9%

FAS 6,3 6,3 0,00 6,3 0,0%

PORTEKİZ 6,2 6,2 0,10 6,3 1,6%

NİJERYA 5,9 5,9 0,18 6,1 3,0%

ARNAVUTLUK 5,7 5,7 0,23 5,9 3,9%

LÜBNAN 5,6 5,6 0,11 5,7 1,9%

IRAK 5,4 15,0 20,4 7,0 27,4 25,5%

KUVEYT 3,7 20,0 24,9 0,13 25,0 0,5%

LİBYA 4,1 4,1 0,16 4,3 3,7%

DOMİNİK C. 2,8 4,9 7,7 0,00 7,7 0,0%

MEKSİKA 2,7 16,9 19,6 0,00 19,6 0,0%

PARAGUAY 10,7 10,7 0,00 10,7 0,0%
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ÜLKELER İTALYA İSPANYA BREZİLYA ÇİN TOPLAM TÜRKİYE TOPLAM TÜRKİYE PAYI

ARJANTİN 4,4 4,4 0,00 4,4 0,0%

URUGUAY 3,7 3,7 0,00 3,7 0,0%

KOLOMBİYA 2,8 13,8 16,6 0,00 16,6 0,0%

şİLİ 2,1 9,0 11,1 0,00 11,1 0,0%

TRİNİDAD 2,0 2,0 0,10 2,1 4,8%

JAMAİKA 2,0 2,0 0,01 2,0 0,5%

HONDURAS 1,6 1,6 0,00 1,6 0,0%

SİNGAPUR 43,8 43,8 0,01 43,8 0,0%

GÜNEY KORE 40,2 40,2 0,05 40,3 0,1%

BREZİLYA 37,2 37,2 0,00 37,2 0,0%

TAYLAND 36,6 36,6 0,00 36,6 0,0%

NİJERYA 35,6 35,6 0,18 35,8 0,5%

HİNDİSTAN 35,5 35,5 0,07 35,6 0,1%

FİLİPİNLER 27,9 27,9 0,00 27,9 0,0%

VİETNAM 24,6 24,6 0,00 24,6 0,0%

G. AFRİKA 21,9 21,9 0,01 21,9 0,0%

HONG KONG 20,4 20,4 0,00 20,4 0,0%

ENDONEZYA 20,1 20,1 0,00 20,1 0,0%

MALEZYA 20,0 20,0 0,00 20,0 0,0%

GANA 19,4 19,4 0,01 19,4 0,0%

JAPONYA 10,8 10,8 0,01 10,8 0,0%

KAZAKİSTAN 9,0 9,0 0,18 9,2 2,0%

TOPLAM 232,2 207,0 42,3 691,1 1.172,6 87,4 1.260,0 6,9%

Kaynak: Türkiye Seramik Federasyonu
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Avrupa ülkeleri seramik kaplama malzemeleri üretiminde Çin’den sonra en büyük 
hacme sahiptirler. Dünya seramik kaplama ticaretinden önemli bir pay almaktadırlar. 27 
AB ülkesinin karo iç pazarı 2011 yılında 302,2 milyon m² olarak gerçekleşmiştir. Üye 
ülkeler arasında yapılan satışların toplamı ise 378,7 milyon m²’dir. Toplam AB karo pazarı 
935,5 milyon m² olmuştur. Kriz öncesi 27 AB ülkesinin diğer Avrupa ülkelerine 2008 
yılında yapmış olduğu satışlar 114,9 milyon m² idi. Amerika, Asya, Afrika ve Okyanusya 
olmak üzere diğer dünya ülkelerine yaptığı satışlar ile birlikte toplam ticaret hacmi 1,266 
milyar m²’ye ulaşmıştı.

Tablo 12: AB Ülkelerinin 2011 Yılı Seramik Kaplama Malzemeleri Ticareti

PAZAR SATıŞ(m²)

AB İÇ PAZARI 302.182

AB ÜLKELERİ ARASINDA 378.722

DİĞER AVRUPA  ÜLKELERİ 67.685

AMERİKA’YA 52.463

ASYA’YA 86.472

AFRİKA’YA 46.352

OKYANUSYA’YA 1.635

TOPLAM İHRACAT 633.329

TOPLAM SATIşLAR 935.511

Kaynak: Türkiye Seramik Federasyonu
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Tablo 13: Türkiye’nin 2011 Yılı Seramik Kaplama Malzemeleri İhracatı 

AB TR

1000 m²
X1000
EURO

B.F. 1000 m²
X1000
EURO

B.F.

İÇ PAZAR 302.182 2.936.438 9,72 165.000 692.736 4,20

AVUSTURYA 18.276 179.472 9,82 215 1.481 6,89

BENELUKS 18.324 208.705 11,39 1.914 8.997 4,70

BULGARİSTAN 2.296 25.474 11,09 1.481 5.673 3,83

KIBRIS 3.128 31.356 10,02 1.775 4.700 2,65

ÇEK CUMHURİYETİ 10.683 86.507 8,10 619 2.891 4,67

ALMANYA 71.739 761.055 10,61 8.578 54.142 6,31

DANİMARKA 4.700 56.820 12,09 291 1.540 5,29

ESTONYA 1.606 17.293 10,77 154 851 5,53

İSPANYA 5.225 71.872 13,76 137 1.261 9,20

FİNLANDİYA 5.326 54.735 10,28 1.635 8.600 5,26

FRANSA 102.856 1.074.335 10,45 4.122 20.169 4,89

İNGİLTERE 24.034 234.223 9,75 8.616 34.058 3,95

YUNANİSTAN 13.316 120.310 9,03 4.136 10.321 2,50

MACARİSTAN 9.713 62.228 6,41 173 651 3,76

İRLANDA 3.946 30.500 7,73 339 1.607 4,74

İTALYA 11.692 110.990 9,49 462 2.161 4,68

LİTVANYA 3.142 22.540 7,17 33 116 3,52

LETONYA 1.302 11.329 8,70 11 52 4,73

MALTA 1.528 14.362 9,40 131 666 5,08

HOLLANDA 13.649 152.120 11,15 1.472 7.743 5,26

POLONYA 9.362 116.218 12,41 94 1.675 17,82

PORTEKİZ 6.409 44.527 6,95 95 534 5,62

ROMANYA 13.977 73.776 5,28 2.867 10.833 3,78

İSVEÇ 9.325 87.901 9,43 1.244 6.786 5,45

SLOVENYA 3.917 34.680 8,85 10 49 4,90

SLOVAKYA 9.251 64.922 7,02 24 131 5,46
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AB 378.722 3.748.250 9,90 40.628 187.688 4,62

ARNAVUTLUK 5.985 22.150 3,70 227 789 3,48

BOSNA HERSEK 1.331 7.030 5,28 175 784 4,48

BELARUS 1.038 9.217 8,88

İSVİÇRE 13.246 188.861 14,26 87 665 7,64

SIRBİSTAN 280 2.879 10,28 194 839 4,32

HIRVATİSTAN 2.884 19.664 6,82 3.545 106 0,03

MOLDOVA 649 4.651 7,17 72 298 4,14

MAKEDONYA 1.830 8.528 4,66 417 1.777 4,26

NORVEÇ 2.255 20.836 9,24 554 2.939 5,31

RUSYA 23.129 333.855 14,43 1.270 8.391 6,61

TÜRKİYE 1.223 15.353 12,55

UKRAYNA 9.827 58.978 6,00 212 2.056 9,70

DİĞER 4.008 36.799 9,18 314 1.490 4,75

DİĞER AVRUPA 67.685 728.801 10,77 3.545 20.134 5,68

ARJANTİN 453 4.726 10,43 5 76 15,20

BREZİLYA 533 7.014 13,16 4 52 13,00

KANADA 1.895 18.067 9,53 4.312 18.360 4,26

şİLİ 179 1.947 10,88

KOLOMBİYA 791 7.284 9,21 2 11 5,50

KOSTARİKA 746 4.525 6,07

KÜBA 518 3.655 7,06

DOMİNİK CUMH. 2.424 11.808 4,87

EKVATOR 394 4.534 11,51 1 6 6,00

GUETEMELA 292 1.513 5,18

MEKSİKA 2.740 27.407 10,00 1 3 3,00

PANAMA 967 5.532 5,72 1 8 8,00

PERU 938 7.314 7,80

ABD 35.702 427.526 11,97 2.433 11.676 4,80

URUGUAY 216 1.331 6,16 3 40 13,33

VENEZUELA 1.176 10.245 8,71 4 16 4,00

DİĞER 2.499 13.794 5,52 63 453 7,19
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AMERİKA 52.463 558.222 10,64 6.829 30.701 4,50

BAE 5.922 38.584 6,52 434 2.557 5,89

BENGALDEş 204 1.652 8,10

BAHREYN 903 5.283 5,85 37 241 6,51

ÇİN 1.421 16.526 11,63 4

HON KONG 628 8.464 13,48 1 6 6,00

ENDONEZYA 92 1.073 11,66 1 14 14,00

İSRAİL 15.964 76.092 4,77 10.743 40.660 3,78

HİNDİSTAN 1.693 14.466 8,54 73 845 11,58

İRAN 579 6.970 12,04 250 3.232 12,93

JAPONYA 258 3.210 12,44 11 75 6,82

G. KORE 795 7.518 9,46 46 386 8,39

KUVEYT 5.107 19.085 3,74 126 709 5,63

LÜBNAN 3.753 25.787 6,87 112 598 5,34

MALEZYA 285 2.411 8,46

FİLİPİNLER 806 6.504 8,07 1 12 12,00

KATAR 1.789 15.414 8,62 103 903 8,77

S. ARABİSTAN 26.865 131.424 4,89 1.008 5.316 5,27

SİNGAPUR 416 4.290 10,31 13 116 8,92

SURİYE 1.607 10.195 6,34 909 3.859 4,25

TAYLAND 376 5.081 13,51

TAYVAN 899 9.219 10,25 44 368 8,36

VİETNAM 320 3.882 12,13

DİĞER 15.790 76.577 4,85 21.002 85.782 4,08

ASYA 86.472 489.707 5,66 34.915 145.683 4,17

FİLDİşİ SAHİLLERİ 1.128 3.697 3,28 86 9 0,10

CEZAYİR 11.708 69.160 5,91 108 460 4,26

MISIR 433 5.279 12,19 40 429 10,73

GANA 1.883 8.230 4,37 9 44 4,89

FAS 6.478 36.416 5,62 6 75 12,50

MORİTUS 1.830 4.881 2,67 1 8 8,00
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NİJERYA 6.132 23.563 3,84 181 1.045 5,77

SENEGAL 2.592 5.626 2,17 5 32 6,40

TUNUS 1.241 8.561 6,90 6 30 5,00

G. AFRİKA 649 5.888 9,07 8 76 9,50

DİĞER 12.278 68.558 5,58 799 3.596 4,50

AFRİKA 46.352 239.859 5,17 1.247 5.804 4,65

AVUSTRALYA 1.272 14.374 11,30 198 1.401 7,08

YENİ ZELENDA 135 2.116 15,67 16 93 5,81

DİĞER 228 1.419 6,22

OKYANUSYA 1.635 17.909 10,95 214 1.494 6,98

TOPLAM İHRACAT 633.329 5.782.748 9,13 87.378 391.504 4,48

TOPLAM SATIşLAR 935.511 8.719.186 9,32 252.378 1.084.240 4,30

Kaynak: Türkiye Seramik Federasyonu

İhracat fiyatları yıllar itibariyle metrekarede yaklaşık olarak 3,4 - 6,4 dolar arasında 

seyir göstermiştir. İhracat fiyatları 1995 yılında o zamana kadarki en yüksek değere, 4,88 

dolara erişmiş, daha sonra 2002 yılına kadar azalarak 3,4 dolara kadar inmiştir. 2002 

yılını takip eden yıllarda fiyatlarda sürekli artış eğilimi gözlenmiş, fiyatlar 2005 yılında 

4,5 dolara, 2007 yılında 5,29 dolara, 2008 yılında 6,09 dolara, 2009 yılında 6,11 dolara, 

2010 yılında 6,17 dolara ve 2011 yılında 6,53 dolara kadar yükselmiştir. 2012 yılında bu 

rakam 6,4 dolar olmuştur. Türkiye’nin ihracat fiyatları AB ihracat fiyatlarına göre önemli 

oranda düşük olup, AB ortalamasının yaklaşık yarısıdır.
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Grafik 21: Türkiye Seramik Kaplama Malzemeleri Birim İhracat Fiyatı (ABD Doları)
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Kaynak: Türkiye Seramik Federasyonu

Seramik kaplama malzemelerinde 1990-2012 yılları arasındaki üretim-ihracat 
dengesi incelendiğinde, 1990 yılında üretimin %15,4’ünün ihraç edilirken, ihracat 
oranının 2000 yılına kadar artış gösterdiği görülmektedir. 2000 yılında %34,9 olan ihracat 
oranı, takip eden yıllarda hızla artmaya devam etmiş ve 2003 yılında %44,8’e kadar 
yükselmiştir. Daha sonra ihracat oranı hızla düşüş göstererek azalmıştır. 2006 yılında 
%31,6’e kadar düşen üretimin ihracat oranı tekrar yükselişe geçerek 2008 yılında %37,7 
olarak gerçekleşmiştir. Ancak bu oran 2009 yılında %31,2’ye,  2010 yılında %30,9’a, 
2011 yılında %30,7’ye gerilemiş ve 2012 yılında %32,8 olarak gerçekleşmiştir.
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Grafik 22: Türkiye Seramik Kaplama Malzemeleri Sektör Performansı (Milyon m²)

 
Üretim İhracat İhracat Oranı

19
90

19
92

19
94

19
96

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

19
98

300

250

200

150

100

50

0

50,0 %

45,0 %

40,0 %

35,0 %

30,0 %

25,0 %

20,0 %

15,0 %

10,0 %

5,0 %

0,0 %

52
60

71
84

93
107

121

150

175

151
163

189

216

261 265260

225

205

245
260

280

154148

17 20
26

36 41 43
51

61 57

73
84

8 13 13

94 90 92
8076

64

859084

Kaynak: Türkiye Seramik Federasyonu

 1990-2012 dönemindeki seramik kaplama malzemeleri sektörünün performansı: 
1990 yılında 52 milyon m² ile başlayan üretim, 1997 yılında 147,9 milyon m²’ye ulaşana 
kadar artmış, bu tarihten sonra 2001 yılına kadar artış durmuştur. Bu dönemde 1997–
2001 yılları arasında tüm dünyada yaşanan ve derin izler bırakan Uzakdoğu Krizi, Rusya 
Krizi, 2000 Yılı Krizi ve ülkemizde ağır tahribata sebep olan depremler ve ekonomideki 
genel durgunluk, seramik sektöründe de etkili olmuştur. Bütün bunlara rağmen, 2000 
yılında üretimde bir miktar artış izlenmiştir. 2001 yılında 150,5 milyon m² olan üretim 
tekrar artış göstererek, 2005 yılında 261 milyon m²’ye ve 2006 yılında 265 milyon 
m²’ye ulaşmıştır. 2007 yılında üretim artışı gerçekleşmemiştir. 2008 yılında ise sektörün 
ekonomik krizden etkilenmesi nedeniyle üretim 225 milyon m²’ye ve 2009 yılında 205 
milyon m²’ye düşmüştür. Üretim 2010 yılında 245 milyon m², 2011 yılında 260 milyon 
m² ve 2012 yılında 280 milyon m² olarak gerçekleşmiştir. Kullanılmayan kapasite, 1997 
yılından itibaren artış göstermiş, 1997–2012 yılları arasında dalgalı bir seyir izleyerek 
2002 yılında 93 milyon m²’ye yükselmiş, 2005 yılında ise 49 milyon m²’ye düşmüştür. 
Atıl kapasite 2008 yılında 135 milyon m²,  2009 yılında 155 milyon m², 2010 yılında 161 
milyon m², 2011 yılında 153 milyon m² ve 2012 yılında 152 milyon m² olmuştur.
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Grafik 23: Türkiye Seramik Kaplama Malzemeleri Sektör Performansı
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Kaynak: Türkiye Seramik Federasyonu

 2012 yılında Türkiye’ye ithal edilen seramik kaplama malzemelerinin ithalatındaki 
en büyük payı %66,1 ile Çin alırken, Çin’i %9,4 ile İspanya, %7,6 ile Vietnam, %6,7 ile 
İtalya, %4 ile Fransa ve %2,5 ile Malezya, %2,1 ile Almanya izlemiştir. Çin’in kaybettiği 
pazarı, kısmen Avrupa ülkeleri kazanmışlardır. Bu arada ithalatımızda Vietnam, Malezya, 
Hindistan, İran gibi ülkeler ortaya çıkmıştır. Üretimleri ve ihracatları hızla gelişen bu 
ülkeler Türk seramik kaplama malzemeleri sektörü için kalite ve rekabet bağlamında 
olumsuzluklar taşıdığından, sektör tarafından dikkatle izlenmektedir.

Grafik 24: Türkiye Seramik Kaplama Malzemeleri İthalatı Yüzdeleri (2012)

İSPANYA
9,36 %

VİETNAM
7,64 %

İTALYA
6,66 %

FRANSA
4,00 %

MALEZYA
2,51 %

ALMANYA
2,06 %

HİNDİSTAN
0,57 %

İRLANDA
0,14 %

Other
0,34 %

BAE
0,04 %

TAYVAN
0,04 %

ENDONEZYA
0,03 %

2012 KARO İTHALATI
4.559.718 M2

DİĞER
0,62 %

ÇİN HALK CUMHURİYETİ
66,10 %

İNGİLTERE
0,11 %

ABD
0,13 %

Kaynak: Türkiye Seramik Federasyonu
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Tablo 14: Türkiye Seramik Kaplama Malzemeleri İthalat Değerleri (Bin m²)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Tüm Ülkeler 7047 4492,3 4292,4 2749 3606 4498,4 4559,7

Çin 4878,2 1049,7 2020,8 1663,4 3235,7 2849,2 3014,2

Malezya 39,6 19,4 12,4 0,6 8,2 213,2 114,4

İran 33,8 376,8 124,1 3 0 0 0,1

Hindistan 24,9 262 193,9 86,7 51,6 37,7 26,1

Birleşik Arap Emirlikleri 21,8 2,1 0,6 0 12,3 35,6 1,8

Endonezya 12,5 7,6 11,1 3,9 3,5 2,9 1,4

Vietnam 2,1 236,3 246,2 134,4 292,9 206,8 348,2

Mısır 0,2 23,6 50,4 17,2 1,8 2,5 1,2

Kaynak: Türkiye Seramik Federasyonu

2006–2012 yılları Uzakdoğu menşeli ithalat incelendiğinde, herhangi bir tedbir 
alınmadığı takdirde, Türkiye’nin seramik kaplama malzemeleri ithalatında özellikle 
Çin’den yapılan bu ithalatın ülkemiz sanayii için bir tehdit oluşturacağı gözlenmiştir. 
Serbest Pazar ekonomisi olmayan Çin’de, diğer sanayilerde olduğu gibi seramik sektöründe 
de devlet destekli ve yapay bir maliyet yapısına dayalı bir üretim yapılmaktadır. Bu 
maliyet yapısından Avrupa ülkeleri de rahatsızlık hissetmiş ve Çin’den yapılacak seramik 
kaplama malzemeleri ithalatına Avrupa Komisyonu damping soruşturması başlatarak 
2011 yılından itibaren Çin menşeli karolara %60’a varan damping vergisi uygulamıştır. 
Sektör, bu konuda Avrupa’dan daha önce hareket ederek gerekli girişimlerde bulunmuş 
ve Ekonomi Bakanlığı’nın (Dış Ticaret Müsteşarlığı) destekleri ile kota ve birim fiyat 
esaslı bir Korunma Önlemi uygulamaya koyulmuştur. Bu sayede; 2006 yılında 4,88 
milyon m² ile %70,7 olan bu ülkenin ithalatımızdaki payı, 2007 yılında uygulamaya giren 
Korunma Önlemi etkisiyle 1,050 milyon m² ile %23,37’ye düşmüştür. 2008 yılında 2,021 
milyon m² ile %47,08 olmuştur. 2009 yılında kriz sebebiyle genel ithalatta görülen düşüşe 
paralel olarak 1,664 milyon m² ile %60,51’e çıkmıştır. 2010 yılında 3,235 milyon m² ile 
%69,56’ya çıkmış, 2011 yılında 2,849 milyon m² ile %63,34’ya gerilemiştir. 2012 yılında 
korunma önlemleri sona ermiş ve Çin’in payı 3,014 milyon m² ile %66,1’e yükselmiştir. 
Koruma önlemlerinin sona ermesi sektörün sıkıntılı bir sürece girmesine neden olmuştur.
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Grafik 25: Seramik Kaplama Malzemeleri İthalatı Çin Menşeli Ürünlerin Payı
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Kaynak: Türkiye Seramik Federasyonu

Grafikten görüleceği üzere, seramik kaplama malzemeleri ithalatımızda Çin 
menşeli ürünlerin payı ve önemi büyüktür. Çin menşeli ürünlerin ithalatı azalınca seramik 
kaplama malzemeleri ithalatımız da azalmıştır. 2006 yılındaki ithalatın tepe noktasının 
oluşmasındaki başlıca etkenin Çin menşeli ürünler olduğu grafikte açıkça görülmektedir.

2007 yılında uygulamaya girmiş olan Çin menşeli seramik ve porselen kaplama 
malzemeleri ithalatına yıllık 2,2 milyon m² ithalat kısıtlaması (Hükümetlerin anlaşmaları 
sonucunda Çin tarafının uyguladığı gönüllü ihraç kısıtlaması) getirilmesi ve ihracat 
fiyatının metrekarede 10 doların altında olmaması şartları sektöre rahat bir nefes 
aldırmıştır. Ancak bu arada Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti devreye girmiş ve bu ülkeden 
yapılan ithalat seri bir artış göstermiştir.

2006 yılında 2,1 milyon m² olan ithalat 2010-2012 yıllarında 200-300 milyon m² 
arasına oturmuştur. Malezya 2011 yılında 213,2 milyon m² ile ani bir artış göstermiştir. 
2012 yılında bu ithalat 114,4 milyon m² olarak gerçekleşmiştir. Diğer Uzak Doğu ve Orta 
Doğu ülkelerinden yapılan ithalatta tehdit oluşturacak düzenli bir artış görülmemektedir. 
Ancak sektör, mevcut anlaşmanın uzatılamaması halinde, Çin menşeli ürünlerin ithalatına 
karşı düşürüm vergisi konulması için girişimlerde bulunmaktadır.
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2.3.2. Türkiye Seramik Sağlık Gereçleri Sektörü

Dünya ölçeğinde önemli bir konuma gelen Türk seramik sağlık gereçleri sektörü, 
rekabet gücü yüksek olan bir sektördür. Seramik sağlık gereçleri üretimi ilk olarak 
1958 yılında Eczacıbaşı’nın Kartal üretim tesislerini kurması ile başlamıştır. Türkiye 
Avrupa’da en büyük seramik sağlık gereçleri üretimine sahip ve en fazla ihracat yapan 
ülke konumundadır. 1960 yıllında 800 bin olan yıllık üretim kapasitesi 2012 yılı itibarıyla 
21 milyon adede yükselmiştir. Sektörde 5.800 kişi istihdam edilmektedir. Karo sektörünün 
ekonomik büyüklüğü seramik sağlık gereçlerinden birkaç kat fazla olmasına rağmen, 
istihdamda seramik sağlık gereçleri ile karo sektörü birbirine yaklaşmaktadır. Türkiye 
Seramik Federasyonu verilerine göre, sektörde 5 tanesi yıllık bir milyonun üzerinde 
kapasiteye sahip olmak üzere 39 adet irili ufaklı üretici bulunmaktadır. Merdiven altı 
olarak tabir edilen küçük üreticilerin eklenmesi ile rakam yükselmektedir. Sektördeki en 
büyük üretici konumundaki Vitra 4 milyon parça/yıllık kapasitesi ile dünyanın tek çatı 
altında üretim yapan en büyük fabrikasıdır. 

Sektörde büyük ölçekli 9, küçük ve orta ölçekli 30 adet firma üretim yapmaktadır. 
Üreticiler % 34,3 payla en yoğun olarak Bozüyük/Bilecik, Eskişehir ve Kütahya bölgesinde 
kümelenmiştir. 1960 yılına kadar seramik sağlık gereçlerinin tamamına yakınını ithal 
eden Türkiye’de, Seramik Sağlık Gereçlerinde 90’lı yıllardan itibaren büyüme yaşanmış 
ve Türkiye Avrupa’daki en büyük üretici konumuna gelmiştir. 1990–2007 yılları arasında 
kurulu kapasite 5,5 kat, üretim 5,7 kat ve ihracat 8,2 kat artmıştır.

2005 yılı temel alınarak hesaplanmış yıllık ortalama üretim endeksleri 
değerlendirildiğinde, sektör 2005–2007 yılları arasında büyüme kaydetmiş olup, 2008 ve 
2009 yıllarına gelindiğinde ise küresel daralmanın da etkisiyle üretimde düşüş göstermiştir. 
2010 yılında ise üretim endeksi tekrar artarak % 92 değerine ulaşmıştır.

1990 yılında % 78,5 ile başlayan kapasite kullanım oranı, 1995 yılına kadar sert 
bir düşüş göstermiş olup, 2001 yılından itibaren artışa geçerek yükselmeye başlamıştır. 
Yaşanan ekonomik krizden etkilenen sektörde kapasite kullanım oranı 2008 yılında % 
73 iken, 2009 yılında % 63,9’a gerilemiştir. 2010 yılında 310 bin ton kurulu kapasitede 
220 bin tona tekabül eden %71 kapasite kullanım oranı bulunurken, 2011 yılı kapasite 
kullanım oranı %79 ile 245 bin tona ulaşmıştır. 2011 yılında yurtiçi tüketim miktarı 135 
bin tona, ihracat ise 109,5 bin ton ile yaklaşık 182,3 milyon dolara tekabül etmektedir. 
Sağlık gereçlerinde üretiminin % 44,3’ünü ihraç eden sektör, Avrupa’nın en büyük 
üreticisi ve ihracatçısı konumuna ulaşmıştır. Seramik sağlık gereçleri sektöründe Türkiye 
üretimde Avrupa’da birinci, ihracatta ise ikinci sırada yer almaktadır.
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Seramik sağlık gereçleri üreticileri %34,3 payla en yoğun olarak Bozüyük-Eskişehir-

Kütahya Bölgesinde kümelenmiştir. Diğer üretim bölgeleri sırasıyla %15,3 ile Çorum-

Ordu-Zonguldak’tan oluşan Orta Karadeniz Bölgesi, %14,1 ile İzmir - Manisa’dan oluşan 

Ege Bölgesi, %13,0 ile büyük ölçüde Kayseri’den oluşan İç Anadolu Bölgesi, %12,0 ile 

İstanbul-İzmit-Sakarya’dan oluşan Marmara Bölgesi ve %11,2 ile Çanakkale Bölgesidir. 

Tekirdağ, İstanbul ve Diyarbakır Seramik Sağlık Gereçleri üretilen diğer iller arasındadır.

Grafik 26: Türkiye Seramik Sağlık Gereçleri Kurulu Kapasiteleri
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Kaynak: Türkiye Seramik Federasyonu

Sektörün 2002–2012 yılları arasındaki performansı için 2002 yılı ile 2012 yıllarındaki 

kurulu kapasitesi, üretimi, iç piyasa satışları, ihracatı ve ithalatı kıyaslandığında; 

• Kurulu kapasite; 1,59 kat artarak 194.500 tondan 330.000 tona,

• Üretim; 2,1 kat artarak 123.980 tondan 260.000 tona,

• İç piyasa satışları; 2,96 kat artarak 48.100 tondan 142.500 tona,

• İhracat; 1,47 kat artarak 77.260 tondan 113.558 tona yükselmiştir.
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Tablo 15: Türkiye SSG Kapasite Üretim İç Piyasa İhracat ve İthalat Değerleri

Seramik Sağlık Gereçleri Sektörü 2002-2012

Yıl
Kapasite

Ton
Üretim

Ton

Üretimden
İç Piyasa

Satışları Ton

İhracat İthalat

Ton (000) $ Ton (000) $

2002 194.500 123.980 48.100 77.260 91.650 171 1.016

2003 204.850 140.530 49.150 91.524 122.315 295 1.767

2004 253.800 176.870 64.400 112.470 161.737 678 3.092

2005 300.000 236.600 114.400 121.649 184.312 656 3.735

2006 326.800 253.750 128.300 125.416 197.196 1.999 7.296

2007 330.000 260.000 139.500 120.446 203.705 2.524 8.626

2008 315.000 230.000 125.500 103.655 180.245 2.234 9.402

2009 306.000 195.000 105.000 86.367 142.550 2.305 6.362

2010 310.000 220.000 120.000 94.447 159.649 2.849 8.868

2011 310.000 245.000 135.000 109.458 182.312 2.497 8.321

2012 330.000 260.000 142.500 113.558 186.880 1.819 7.599

Kaynak: Türkiye Seramik Federasyonu

2006 yılına kadar üretimde ve üretimden iç piyasa satışlarında görülen artış ve 
dış ticarette Çin’e karşı uygulanan korunma önlemi sonucunda 2007 yılından itibaren 
ithalatta önemli büyüklükte düşüşler yaşanmıştır.
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Tablo 16: Türkiye SSG Kurulu Kapasitesi ve Üretimi Miktarları, İhracatı

Yıllar Kapasite (ton) Üretim (ton) İhracat (ton) İhracat (bin S)

1990 59.400 46.600 14.600 20.200

1991 72.500 55.600 22.200 32.000

1992 75.650 56,1 19.700 33.000

1993 102.400 58.900 18.400 29.000

1994 128.600 71.400 30.000 43.600

1995 146.000 78.000 31.500 48.200

1996 154.300 86.900 38.200 54.300

1997 167.000 101.500 46.700 55.600

1998 171.900 102.200 45.700 58.400

1999 176.500 106.400 48.750 59.500

2000 185.300 114.175 53,576 59,656

2001 191.500 109.280 60.848 77.718

2002 194.500 123.980 77.852 95.325

2003 204.850 140.530 91.524 122.315

2004 253.800 176.870 112.542 161.826

2005 300.000 236.600 119.969 179.347

2006 326.000 253.750 124.045 189.711

2007 330.000 260.000 120.381 198.889

2008 315.000 230.000 103.772 176.516

2009 305.000 195.000 85.976 139.037

2010 310.000 220.000 94.462 156.860

2011 310.000 245.000 101.643 178.537

2012 330.000 260.000 113.558 186.880

Kaynak: Türkiye Seramik Federasyonu
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Seramik Sağlık Gereçleri Sektörünün 1990-2012 yılları dönemini başlangıç ve bitiş 
yılları itibariyle incelendiğinde;

• Kurulu kapasite; 5,6 kat artarak 59.400 tondan 330.000 tona,

• Üretim; 5,7 kat artarak 46.000 tondan 260.000 tona,

• İhracat; 7,8 kat artarak 14.600 tondan 113.558 tona yükselmiştir.

• İhracat değeri; 9,3 kat artarak 20,2 milyon dolardan 186,880 milyon dolara 
ulaşmıştır. 

1990 yılından itibaren kurulu kapasiteye az çok paralel bir şekilde üretimde de artış 
görülmektedir. 1995 yılına kadar olan yükselme hızlı bir artış şeklinde gerçekleşmiş, daha 
sonra bu artış yavaşlayarak devam etmiştir. 1997–2001 yılları arasında ekonomik krizler 
ve depremler döneminde artış gerçekleşmemiştir. 2002 yılında tekrar başlayan artış, 
2003 yılından sonra hızlanarak devam etmiştir. 2006 yılında bu artış durarak, yükselme 
yerini düşmeye bırakmıştır. 2008 yılında son ekonomik kriz nedeniyle üretim 2005 yılı 
seviyelerine ve 2009 yılında da 2005 yılı gerisine inmiştir. 2010–2011-2012 yıllarında 
üretimde artış meydana gelerek 2007 yılı yakalanmıştır.

Grafik 27: Türkiye SSG Yıllara Göre Kapasite ve Üretim Değerleri (Bin Ton)
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Kaynak: Türkiye Seramik Federasyonu
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Yıllara göre kurulu kapasite ve üretim rakamları arasındaki ilişki incelendiğinde; 

1990 yılında %78,5 ile başlayan kapasite kullanım oranı 1995 yılına kadar sert bir düşüş 

göstermiş ve 1995 yılında kapasite kullanım oranı 1990–2008 döneminin dip noktası olan 

%53,4’e düşmüştür. Bu da, kurulan yeni kapasitelerin aynı çabuklukta üretime ve satışa 

dönüştürülemediğini göstermektedir. 1997-2001 yılları arasında, dünyada ekonomik 

krizlerin hüküm sürdüğü ve ülkemizde depremlerin tahrip edici etkilerinin yaşandığı 

ara dönemde, kapasite kullanım oranları dengeli değişiklerle seyretmiş, 2001 yılında 

%57,1’de kalmıştır. 2001 yılından itibaren müteakip dönemde kapasite kullanım oranları 

yükselmeye başlamıştır. Bu yükselme 1990–1995 dönemindeki sert düşüşü telafi edecek 

bir şekilde 2005 yılına kadar devam etmiştir. 2005 yılında duraklamaya geçen kapasite 

kullanım artışı, sonraki yıllarda nispeten dengeye oturmuştur. 2007 yılındaki kapasite 

kullanım oranı, aradan geçen 17 yıl sonra 1990 yılındaki %78,5 oranına yakın bir yere, 

yani %78,8’e gelmiştir. Yaşanan ekonomik krizden etkilenen sektörde kapasite kullanım 

oranı 2008 yılında %73, 2009 yılında %63,9 olmuş, 2010-2012 yıllarında ise devamlı 

artış göstererek 2012 yılında %78,8 olarak gerçekleşmiştir.

Grafik 28: Türkiye Seramik Sağlık Gereçleri Yıllara Göre Kapasite Kullanım Oranları
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Kaynak: Türkiye Seramik Federasyonu
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Grafik 29: Türkiye SSG Üretim ve Kapasite Kullanımı (Bin Ton)
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Kaynak: Türkiye Seramik Federasyonu

Seramik sağlık gereçleri sektörü üretiminin yıllara göre %31 - %65’ini ihraç 
etmiştir. 2003 yılındaki %65,1 oranı 2005 yılında %50,7’ye, daha sonraki yıllarda ise 
%50’nin altına düşmüştür. Ancak 2012 yılında bu oran %43,7 olmuştur. Bu sanayi dalında 
Türkiye, Avrupa’da en büyük üretim ve ihracat yapan birinci ülke konumundadır. 

 Türkiye 2009 yılında 85.976 ton ve 139,037 milyon dolar tutarında yaklaşık 6 
milyon adet ürün ihraç etmiştir. 2010 yılındaki ihracat 94.462 ton ve 156,9 milyon dolar 
ve 2011 yılında 101.643 ton ve 178,5 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. 2012 yılında ise 
113.558 ton ve 186,9 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır.

 2012 yılı Türkiye’nin başlıca seramik sağlık gereçleri ihracat pazarları, sırasıyla 
ton olarak, Fransa (13.921) Almanya (13.000), İtalya (11.083) İngiltere (10.519) Irak 
(9.970), Libya (4.837) A.B.D. (4.554), İsrail (4.257), Bulgaristan (3.970) Rusya (3.691) 
İspanya (2.364), Azerbaycan’dır (2.548). 2012 yılında 63.273 ton ile ihracatın miktar 
olarak %55,7’si ve 105 milyon dolar ile değer bazında ihracatın %56,2’si AB üyesi ülkelere 
yapılmıştır. Seramik sağlık gereçleri ihracatının son 5 yılına göz atıldığında, ihracatın 
2012 yılındaki ülke sıralamasında 2008’e göre önemli değişiklikler görülmektedir. 

 2006 yılında 16,7 bin ton ile ikinci ülke olan A.B.D.’nin ihracatımızdaki ağırlığı 
gittikçe azalarak 2008 yılında 7,1 bin tona, 2009 yılında 3,7 bin tona düşmüş, 2010 yılında 
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4,4 bin tona yükselmiş, 2011 yılında 3,9 bin tona düşmüş, 2012 ise yılında 4,6 bin tona 
yükselmiştir. 

Almanya, ihracatımızdaki önemini son 5 yıl içinde korumuştur. Fransa son 5 yıl 
içerisinde her yıl artış göstererek birincilik konumuna gelmiştir. İngiltere 2008 yılı hariç, 
diğer yıllarda ağırlığını devam ettirmiştir. Irak, her yıl önemli bir aşama göstererek 
5’ncilik konumuna gelmiştir. İtalya, Bulgaristan, Azerbaycan’a yapılan ihracatlar artış 
göstermiştir. İspanya’ya yapılan ihracat bu dönemde azalmış, İsrail’e yapılan ihracat 
durağanlık göstermiştir. 

 TÜİK verilerine göre, Türkiye’nin seramik sağlık gereçleri ihracatı 2008 
yılı itibarıyla 176,4 milyon dolarlık değere sahipken, 2009 yılında 139 milyon dolara 
gerilemiştir. 2010 yılında ise bu rakam 157 milyon dolara çıkmıştır. 

 Dünyadaki en büyük seramik sağlık gereçleri pazarları olan Birleşik Krallık, 
Almanya, ABD, Fransa ve İspanya Türkiye’nin ihracatını yaptığı en büyük 5 pazar haline 
gelmiştir. Günümüzde ihracatın % 70’i Avrupa Birliği ülkelerine yapılmaktadır. 

 Türkiye dünya seramik sağlık gereçleri ihracatından aldığı %4 payla 5. sıradadır. 
Sektörün 2012 yılı ihracatı, bir önceki yıla göre %3 artarak 188 milyon dolar olmuştur. 
1990 yılında kilosu 1,38 dolar olan ihracat ortalama satış fiyatı, sektörde edinilen tecrübe 
ve ihracat piyasalarında edinilen yer ile 1992 yılında 1,68 dolara yükselmiştir.

 Bu tarihten sonra seramik sağlık gereçleri ortalama ihracat kilogram fiyatı keskin 
bir düşme izleyerek 2000 yılında 1,11 dolara kadar inmiştir. Sektörde kurulu kapasite ve 
üretici sayısı artarken, üreticilerin yurt dışında birbirleriyle ve diğer ülke üreticileriyle 
girmiş oldukları rekabet ve ülkemizdeki genel ekonomik durum sonucunda ortaya çıkan 
bu durum, sektör için fevkalade olumsuzdur.

 1990-2012 döneminin dip noktası olan 2000 yılındaki bu fiyat, takip eden yıllarda 
artışa geçmiş ve yükseliş 2008 yılına kadar devam etmiştir. 2007 yılındaki seramik sağlık 
gereçleri ihracatı ortalama kilogram fiyatı, 22 yıllık 1990-2012 döneminin 1992 yılındaki 
tepe noktası olan 1,68 dolara ancak 2008 yılındaki 1,70 dolar ile kavuşabilmiştir. 

 2009 yılında ise tekrar 1,62 dolara gerileyerek 2011 yılını 1,76 dolar ile kapatmış, 
2012 yılında ise ortalama ihraç kilogram fiyatı 1,65 dolar olarak gerçekleşmiştir.
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Grafik 30: Türkiye SSG İhracatı (Bin Ton)
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Kaynak: Türkiye Seramik Federasyonu

Grafik 31:Türkiye SSG Üretim İç Piyasa İhracat ve İthalat Değerleri (Ton)
       (İthalat Sağ Eksende Gösterilmektedir)
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Grafik 32: Türkiye SSG Yıllara Göre İhracat Birim Fiyatları (dolar)
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Kaynak: Türkiye Seramik Federasyonu

Seramik sağlık gereçleri üretim ve ihracat değerleri ihracat oranları olarak 
incelendiğinde; 1990 yılında üretimin %31,3’ü ile başlayan seramik sağlık gereçleri 
ihracatı inişli çıkışlı bir seyir izleyerek 2000 yılına kadar artış göstermiş ve 2000 yılında 
üretimin %46,9’u ihraç edilmiştir. 2000 yılından itibaren seramik kaplama malzemeleri 
ihracat oranı yükselişe geçerek, 2003 yılında 1990-2011 döneminin tepe noktası olan 
%65,1’e çıkmıştır. Bu yıldan sonra bu artış durarak yerini hızlı bir düşüşe bırakmıştır. 
2005 yılında bu oran %50,7’ye kadar düşmüştür. 
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Grafik 33: Türkiye SSG Yıllara Göre Üretim ve İhracat Değerleri (Ton)
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İhracat oranındaki düşüş devam ederek, 2008 yılında %45,1, 2009 yılında % 44,1, 
2010 yılında %42,9, 2011 yılında %41,5, 2012 yılında %43,7 olarak gerçekleşmiştir. 
2000’li yılların başlarında üretiminin %60’ını ihracata tahsis eden sektör, Türk Lirasındaki 
aşırı değerlenme ve yaşanan ekonomik krizler sonucunda son yıllarda ihracattaki bu 
başarısını sürdürememiştir.  

Türkiye’nin ihracat yaptığı ülkelerin başında %14 ile Almanya yer almakta ve %11 
ile aynı oranda İtalya, İngiltere ve Fransa onu takip etmektedir.

2002 yılında 171 ton olan seramik sağlık gereçleri ithalatı, 2007 yılında 2.650 tona 
yükselmiştir. Seramik sağlık gereçleri ithalat miktarı üretim ile kıyaslandığında, üretimin 
%1’ini geçmeyen ihmal edilebilir büyüklüktedir. 

2008 yılı ithalatı 9,43 milyon dolarken, 2009 yılında 6,36 milyon dolara gerilemiş, 
2010 yılında ise 8,87 milyon dolara yükselmiştir. 

Seramik sağlık gereçleri sanayiinin 1990–2012 yılları arasındaki performansı 
incelediğinde, 1990 yılında kuruluş kapasitesi olan 59,4 bin ton, takip eden yıllarda 1992 
yılına kadar artış göstermiştir. Bu artış 1992 yılına kadar nispeten yataya yakın ve 1992 
yılı sonrası daha dik bir artış sergilemiştir. 1990–1995 yılları döneminin tümünde hızlı bir 
yükseliş görülmektedir.
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1995 yılında 146 bin tona yükselen seramik sağlık gereçleri kurulu kapasitesi, bu 
yıldan sonra da aynı hızla olmamakla birlikte artış göstermeye devam etmiştir. 2003 
yılında 204,9 bin tona yükselmiş olan kurulu kapasite, bu yıldan sonra daha yüksek bir 
hızla artışa başlamış ve 2006 yılına kadar artışına hızlı bir şekilde devam etmiştir. 2006 
yılındaki seramik sağlık gereçleri kurulu kapasitesi 326 bin ton ile 1990-2006 döneminin 
tepe noktasını teşkil etmiştir. Seramik sağlık gereçleri kurulu kapasitesi 2011 yılında 
310.000 ton olarak gerçekleşmiştir.

Üreticiler piyasanın durumuna ve ürünün satılabilirliğine göre tevsi yatırımlarına 
ve yeni kapasiteler kurmaya ve bazı tesislerini kapatmaya devam etmişlerdir. Üretim 
miktarı, 1990 yılındaki 46,6 bin tondan 2001 yılına kadar devamlı artış göstermiş ve 
109,3 bin tona yükselmiştir. 2001 yılından itibaren artış hızı yükselerek seramik sağlık 
gereçleri üretimi, 2005 yılında 236,6 bin tona ulaşmıştır. 

Bu hızlı yükseliş nihayet hız kesmiş ve 2007 yılında üretim 260 bin ton olarak 
gerçekleşmiş ve krizin etkisiyle 2008 yılında 230 bin tona ancak ulaşabilmiştir. 2009 
yılında 195 bin tona gerilemiştir.

Seramik sağlık gereçleri üretimi 2010 ve 2011 yıllarında tekrar artarak, 220 bin ve 
245 bin tona yükselmiştir. Seramik sağlık gereçlerinde üretime dönüşemeyen kapasite 
fazlası, 1990 yılından 1995 yılına kadar sürmüş, fakat bu fazlalık 1995 yılından sonra 
2008 yılına kadar belli bir dengeye oturmuştur.

Tüm yıllarda 75-110 bin ton civarında kapasite fazlası ufak tefek değişmelerle devam 
edegelmiştir. 2009 yılında 110 bin ton’a ulaşmıştır. Kullanılamayan kapasite, üretimdeki 
artış sonucunda 2010 yılında 90 bin ton’a ve 2011 yılında 65 bin ton’a gerilemiştir. 2012 
yılında 70 bin tona çıkmıştır.
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Grafik 34: Türkiye Seramik Sağlık Gereçleri Kapasite ve Üretim Değerleri

50

0

100

150

200

250

300

350

1990
1992

1994
1996

2000
2002

2004
2006

2008
2010

2012
1998

76
59

44

146

177

77
57

68 67 66 70 70 71
82

71 726364 70

109

85
110

90
65 70

102
114

177

124
141

205

254

315

237

300

330

254 260

230

195

310 310
330

220
245

260

Kapasite Üretim Kullanılmayan Kapasite

Th
ou

sa
nd

s

Kaynak: Türkiye Seramik Federasyonu

Grafik 35: 2012 Yılı Türkiye Seramik Sağlık Gereçleri İthalat Verileri
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2002 yılında 171 ton olan seramik sağlık gereçleri ithalatı, 2007 yılında 2.650 
tona yükselmiştir. Seramik sağlık gereçleri ithalat miktarı üretim ile kıyaslandığında, 
üretimin %1’ini geçmeyen ihmal edilebilir büyüklüktedir. Tutar olarak 2009 yılı 
ithalatı 6.362 milyon dolar, 2010 yılı ithalatı 8.833 milyon dolar ve 2011 yılı ithalatı 
8.832 milyon dolardan ibarettir. 2012 yılında ithal edilen ürünlerin %26,89’u Çin Halk 
Cumhuriyeti’nden, %20,56’sı Almanya’dan, % 7,23’ü İtalya’dan, % 5,68’i Tayland’dan, 
% 5,54’i Mısır’dan, % 3,28’i Romanya’dan yapılmıştır. Kalan %9,19 ise muhtelif ülkeler 
arasında dağılmaktadır. %21,63 ile ikinci en büyük payı gösteren Serbest Bölgeden 
yapılan ithalat, aslında Kayseri’deki Serbest Bölgede (Free Zone) kurulu olan Martı 
Seramik adlı bir Türk üreticiye aittir. 
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İthalat rakamları, mevzuatımız gereği olarak ithalat istatistikleri içerisinde yer 
almaktadır. 2011 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’nden yapılan ithalatın payı %30,5, 
Kayseri Serbest Bölge’nin %29,6, Almanya’nın %14,65, İtalya’nın %3,70, Mısır’ın 
%2,27, Bulgaristan’ın %2,20, Romanya’nın %2,15, Tayland’ın %1,8, Macaristan’ın ise 
%1,2’dir. Bu durumda 2012 yılında ithalat Çin’den yapılan ithalatta azalma, Almanya, 
İtalya, Mısır ve Romanya gibi ülkelerden ithalatta artış gözlenmiştir. Çin, Almanya, Mısır, 
İtalya, Romanya, Bulgaristan, Tayland ve Fransa seramik sağlık gereçleri konusunda 
başlıca teslimatçı ülkelerdir. 

Almanya ve Mısır’dan yapılan ithalat genelde Türkiye’de Kurulu, bu ülkelerde 
de üretim tesisleri olan yabancı ortaklı Türk üreticilerinin ürün değişimi ithalatlarından 
ibarettir. Diğer ülkelerden yapılan ithalat ise, ithalatçı firmaların ticareti kapsamındadır. 
Çin’den yapılan ithalatta 2011 yılına kadar artış izlenmektedir. 2007 yılında 237,3 ton, 
2008 yılında 312,4 ton, 2009 yılında 402,7 ton, 2010 yılında 896,8 ton, 2011 yılında 809,8 
ton, olmak üzere artan ithalat sektörde rahatsızlık yaratmıştır. Üretici Türk firmalarının 
üst profildeki ürünleri Çinli üreticiler tarafından kopya edilmekte ve bu ürünler çok ucuz 
fiyatlara satılmaktadır. 

Çin menşeli ürünlere karşı Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan 
Gözetim Uygulaması üreticiler tarafından yeterli bulunmamaktadır. Referans fiyatlar 
üzerinden ithalatçıların gümrük vergisi ve KDV’lerini ödemeleri, çok düşük olan gerçek 
ithal fiyatlarını fazla etkilememektedir. Ancak 2012 yılında tüm ülkelerden yapılan 
ithalat 1.819 tona düşerek 7,6 milyon Dolar ile kapanmıştır. Bu bağlamda Çin menşeli 
ithalatın 489 tona düşmesinin etkisi olmuştur. Bu şartlarda Sektör Çin menşeli ithalatın 
tekrar artmaması için Gözetim Fiyatlarının artırılmasını talep etmekte olup, damping 
soruşturması için kabul edilebilir bir ortamın olmadığı ifade edilmektedir. 

2.3.3. Türkiye Seramik Sofra ve Süs Eşyası Sektörü

2003-2007 arasında yıllık yaklaşık %15 oranında büyümüş olan sektörün 2007 yılı 
itibarıyla büyüklüğü yaklaşık 370 milyon dolardır. Yerli üreticilerin iç piyasadaki pazar 
payları %55 seviyesindedir. 2005 yılı temel alınarak yıllık ortalama üretim endeksleri 
göz önüne alındığında, sektör 2005-2008 yılları arasında artan bir ivme ile büyüme 
kaydetmiş olup, 2009 yılına gelindiğinde küresel daralmanın da etkisiyle üretimde 
düşüş göstermiştir. 2010 yılında ise, üretim endeksi değeri artarak %93,6’ya ulaşmıştır. 
Sektördeki üç büyük porselen firmasının yanı sıra, seramik süs eşyası üreten 15 civarında 
küçük ve orta büyüklükte firma bulunmaktadır.
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Yerli üreticiler yüksek teknoloji ile üretim yapmakta ve Avrupa Birliği 
düzenlemelerinin istediği istihdam, çevre koruma, kalite ve sağlık ile ilgili şartları 
karşılayabilmektedir. Çin menşeli ürünlerin bu standartları karşılamada yaşadığı zorluklar, 
yerli üreticiler için avantaj yaratmaktadır. 

Yerli üreticiler için en büyük tehdit, alt ürün seğmenlerinde Çin menşeli düşük 
kaliteli ürünlerin yaratmış olduğu haksız rekabet ve yurt içinde merdiven altı üreticilerin 
yaptıkları kayıt dışı üretimdir. Dünyada tek çatı altında en büyük üretim tesisleri 
Türkiye’dedir. Miktar açısından tüm Avrupa’daki üretim miktarı, Türkiye’deki üretim 
miktarlarının altındadır.

Grafik 36: Türkiye’de Seramik Sofra ve Süs Eşyaları Üretim Endeksi
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Kaynak: TÜİK (6911, 6912, 6913 kodlu ürünler)

Yerli firmaların marka gücünün sınırlı olması nedeniyle, miktar açısından büyüklük, 
tutar olarak büyüklüğe dönüşememektedir. Nüfus artış hızı, şehirleşme oranının artması, 
yeme-içme alışkanlıklarındaki değişiklikler, dekoratif ürün tercihindeki artışlar, hane 
halkı büyüklüğünün azalması ve kullanım alanlarının ürün çeşitliliği ile birlikte artması, 
porselen ve seramik sofra ve süs eşyaları talebinde etkili olmaktadır. Hızlı talep artışı, 
yurtiçi üretimin yanı sıra son yıllarda Çin ve Uzak Doğu’dan gelen orta ve düşük kalitedeki 
ürünler ile karşılanmaktadır. İthalatın %50’den fazlası Çin, Endonezya, Malezya ve 
Tayland’dan sağlanmaktadır. 

Dünya seramik sofra ve süs eşyaları ihracatından %1 pay alan Türkiye, ağırlıklı 
olarak Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapmaktadır. 2009 yılında 77 milyon dolarlık 
ihracat yapan sektör, 2010 yılında ihracat değerini artırarak 91 milyon dolar seviyesine 
ulaşmıştır. 2009 yılında 123 milyon dolarlık ithalat yapan sektör, 2010 yılında ithalat 
payını 171 milyon dolara yükseltmiştir.
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Grafik 37: Türkiye Seramik Sofra ve Süs Eşyası İthalat ve İhracatı 
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Kaynak: International Trade Center, Trade Map (GTİP 6911, 6912, 6913 kodlu ürünler)

Hane halkı başına yıllık tüketim miktarı 90’lı yıllardaki 1,5 kg seviyesinden, 2004 
yılı itibariyle 4 kg seviyesine ulaşmıştır. Yerli üreticiler, emek yoğun üretim yönteminin 
gerektirdiği yetkin insan gücüne sahiptir. Ayrıca üreticiler küresel rakipleri ile aynı 
seviyede gelişmiş üretim teknolojileri ve kalite yönetimi uygulamaları kullanmaktadır. 
Porselen sofra eşyalarında en büyük tüketicilerden birisi olan Avrupa pazarına coğrafi 
yakınlık, Türkiye’ye ihracatta rekabet avantajı sağlamaktadır. AB üye ülkelerine ihracat, 
son yıllarda sürekli artış eğilimindedir. Üretimin zor ve arzın kısıtlı olması nedeniyle 
rakipler arasında fiyat rekabeti yaşanmamaktadır. Dünya pazarlarında ve özellikle Avrupa 
pazarında her yıl artan müşteri talepleri ülkemizi şanslı kılmaktadır. 

Dünya seramik sofra ve süs eşyaları pazarı son yıllarda ortalama % 5 büyürken, 
Türkiye pazarı % 8 büyüme sergilemiştir. Türkiye, 2008 yılında sofra ve süs eşyasında 
138 bin tonluk üretim yapmıştır. Sofra eşyaları ihracatında, 2003 yılından beri büyük 
artış yakalanmıştır. Sofra eşyaları %130’un üzerinde artış ile en fazla ihracat artışının 
gerçekleştiği ürün grubu olmuştur.

2.3.4. Türkiye Refrakter Sektörü

 Demir çelik üretim teknolojisindeki ilerleme, refrakter ürünleri tüketimine yön 
vermektedir. Türkiye’de 2007 yılında 256 milyon dolarlık üretim, 75 milyon dolarlık 
ihracat ve 40 milyon dolarlık ürün ithalatı ve 74 milyon dolarlık hammadde ithalatı 
gerçekleştirilmiştir. 2003-2007 yılları arasında Türkiye pazarında yerel üretimin payı 
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ortalama %85 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2005 yılı temel alınarak yıllık ortalama üretim 
endeksleri göz önüne alındığında, sektör 2005-2008 yılları arasında artan bir ivme ile 
büyüme kaydetmiş olup, 2009 yılına gelindiğinde küresel daralmanın da etkisiyle 
üretimde düşüş gözlenmiştir. 2010 yılında sektör tekrar toparlanarak üretim endeksi 
seviyesini %95’e çıkartmıştır.

Grafik 38: Türkiye’de Refrakter Üretim Endeksi
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Kaynak: TÜİK (GTİP 6902, 6903 kodlu ürünler)

Türkiye’de 20 civarında refrakter ürün imalatı yapan firma mevcut olup, toplam 
4.500 kişilik istihdam yaratmaktadır. Yıllık üretim kapasitesi 550 bin ton dolayında olup, 
kapasite kullanım oranları ise % 43 düzeyindedir. Yerli üretim, tüketimin yaklaşık % 
75’ini karşılamakla birlikte, bir miktar da ihraç edilmektedir. Türkiye’de Konya, Kütahya, 
Bilecik ve Eskişehir’de bazik refrakter üretiminde kullanılan manyezit ve dolomit 
cevherleri bulunmaktadır. Bununla birlikte Çankırı, Çorum, Erzincan ve Sivas çevresinde 
dolomit, manyezit ve krom cevheri bulunduğu bilinmekte, ancak taşımacılık altyapısının 
yetersizliğinden dolayı, ilgili cevherler değerlendirilememektedir. 

 Türkiye, Dünya ortalamasının oldukça üzerinde ithalat ve ihracat artışı 
yaşamaktadır. 2003 yılında 26 milyon dolar olan refrakter ürün ve yarı mamul ihracatı, 
2008 yılında 115 milyon dolara yükselirken, 2009 yılı rakamları 105 milyon dolar 
seviyelerinde kalmıştır. İhracatta en fazla artış yıllık ortalama % 41 büyüme oranıyla harç 
ürünlerinde gerçekleşmiştir. 2010 yılı verilerine göre, ihracat 60 milyon dolar, ithalat ise 
107 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 
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En büyük ihracat pazarları yakın coğrafyalar olan Avusturya, Ukrayna, Almanya, 
Yunanistan, Mısır, İtalya, Makedonya ve Cezayir’dir. Ülkemiz refrakter ürünlerinin 
özellikleri, küresel firmaların ürünleri ile rekabet edebilir seviyededir. 

İhracat potansiyelinin değerlendirilebilmesi için, firmaların pazarlama aktivitesi 
yoğunluklarının artırılması ve taşımacılık altyapısının iyileştirilmesi önem arz etmektedir.

Grafik 39: Türkiye Refrakter Sektörü İthalat ve İhracat Değerlendirmesi
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Kaynak: TÜİK (GTİP 6902, 6903 kodlu ürünler)

2011 Yılı verilerine göre, dünyada toplam refrakter ürünleri üretim miktarı 43 
milyon tondur. Refrakter ürünleri üretiminin yaklaşık %69’u Çin ve %10’u ise Kıta 
Avrupa’sında gerçekleşmektedir. En büyük üretici konumunda olan Çin, ayrıca yaklaşık 
28 milyon ton ile en büyük tüketicidir. Dünya refrakter ürünleri üretimi özellikle çelik ve 
çimento sektöründeki üretim artışına paralel olarak büyümektedir. Çin geçmiş 10 yılda 
hammadde tedarikindeki baskın pozisyonunu sürekli güçlendirmiştir. Bunun en önemli 
nedeni, ülkenin refrakter ürünleri için gerekli cevherlere büyük oranda sahip olması ve bu 
cevherlerin yerli ve yabancı girişimciler tarafından değerlendirilmesidir. 

Çin’in uyguladığı ihracat politikaları, sektörü önemli ölçüde etkilemektedir. 
Öncelikle belirli oranlarda ihracat vergisi uygulayarak maliyeti arttırmakta ve ihracat 
miktarına her yarıyıl için kota uygulamaktadır. Ayrıca ihracata lisans alma zorunluluğu 
getirmekte ve kotaya göre lisans satışını tekel büyük firmalara satmakta ve lisans fiyatının 
ihracat fiyatı üzerine 3-4 kat etki etmesini sağlamaktadır. Bütün bu önlemlerle, Çin kendi 
içinde 100 birim fiyata hammadde kullanırken aynı hammaddeyi 150–180 birim fiyat 
aralığında ihraç edebilmektedir. Bazı ürünlerde alternatif tedarik imkânı olmadığı için, 
özellikle boksit ve grafit pazarını istediği gibi yönetmektedir. Son dönemlerde Dünya 
Ticaret Örgütü’nün bu uygulamayı kaldırmak için önemli baskı ve çalışmaları vardır. 
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Ancak alınan bilgiler Çin’in hammadde ihracatına uyguladığı maliyet artırıcı engelleri 
kaldırsa bile, çevre vergisi gibi çıkartacağı yeni uygulamalarla aynı tutumu devam 
ettireceği yönündedir. 

Refrakter ürünlerinin en önemli kullanım alanı demir çelik, çimento ve kireç 
sanayidir. Sektörün en büyük müşterisi çelik sektörüdür. Bu nedenle, büyük firmaların 
hemen hepsi çelik sektörüne yönelik ürünlerde uzmanlaşmıştır. Ürünlerin yaklaşık %70’i 
çelik sektöründe tüketilmektedir. Firmalar, sahibi oldukları madenlerin özellikleri ve 
şirket birleşme stratejileri sonucu, belirli refrakter gruplarında uzmanlaşmış, ya da tüm 
sektörler için çözüm üretmişlerdir. 

Global firmalar inorganik olarak büyümektedir. İnorganik büyümenin tetikleyicisi, 
hedeflenen pazarlara genişlemek ve hedeflenen ürün gruplarına sahip olmaktır. 

Türkiye’de 20 civarında refrakter ürün imalatı yapan firma mevcuttur. Konya, 
Kütahya, Bilecik ve Eskişehir’de bazik refrakter üretiminde kullanılan manyezit ve 
dolomit cevherleri bulunmaktadır. Bununla birlikte Çankırı, Çorum, Erzincan, Sivas 
çevresinde dolomit, manyezit, krom cevheri bulunduğu bilinmekte, ancak taşımacılık 
altyapısının yetersizliğinden dolayı ilgili cevherler değerlendirilememektedir. Ülkemizde 
asidik refrakter üretimi için gerekli kaliteli kil ve boksit bulunmamaktadır. 

Türkiye’de Refrakter sektörü 2011 yılında 440 milyon dolarlık üretim, 182 milyon 
dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. 2011 yılında yaklaşık 495.000 tonluk refrakter ürün 
üretimi gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde toplam refrakter ürün tüketimi tahmini 320.000 
tondur. Yaklaşık 35.000 ton refrakter ürün ithalatı mevcuttur. Ayrıca ülkemizde 2011 
yılında 460.000 ton sinter manyezit üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretilen sinter manyezitin 
190.000 tonu ihraç edilmiştir. Refrakter sektörünün kapasitesinin yaklaşık %60’ı ülkemiz 
Refrakter ihtiyacını karşılamaktadır. Refrakter sektörünün kapasite kulanım oranı 
%80’lerdedir. 

2.3.5. Türkiye Teknik Seramik Sektörü 

Türkiye’de şu anda üretilen teknik seramiklerin yaklaşık, %80’i porselen izolatör 
ve %15’i elektro porselen ürünlerdir. Üretimde 1999 ve 2005 yılları arasında kayda değer 
bir büyüme gerçekleşmemiştir. 1999 yılında Türkiye pazarında yerli üretimin payı %17 
seviyesindeyken, 2005 yılında %7 olarak gerçekleşmiştir. Sektörde kapasite kullanım 
oranı %60 seviyesindedir.
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Porselen izolatörler, elektro porselen malzemeler ve ileri seramik malzemelerin 
üretimini içeren teknik seramik sektöründe üretim yapan 7 firma bulunmaktadır. Sektörün 
izolatör üretimi kapasitesi 19 bin 200 ton/yıl, elektro porselen ve teknik seramik kapasitesi 
ise 4 bin 400 ton/yıldır. Türkiye’de elektrik iletimi ve dağıtımı amaçlı teknik seramik 
ürünleri üretilmektedir. Türkiye’de yetişmiş bilim adamları mevcuttur. Ancak sanayi 
gelişmemiş olduğu için, teknik seramik ürünlerinin uygulama alanı bulunmamaktadır. 
Türkiye’de teknik seramik sektöründe yabancı sermayeli şirket de bulunmamaktadır. 

Türkiye’nin teknik seramik ürünleri ihracat seviyesi oldukça düşük seyretmekle 
birlikte, 2008 yılında 322 bin dolar olan ihracat değeri, 2009 yılında 744 bin dolar 
seviyelerine ulaşmıştır. İhracat ürünleri aynı zamanda iç piyasada satılan orta gerilim 
mesnet ve zincir izolatörleridir. Ağırlıklı olarak ihraç edilen ülkeler Suriye ile özellikle 
2004–2005 döneminde Cezayir ve Irak olmuştur. Özellikle Japonya ve Çin’de tam 
otomatik çalışan fabrikalar bulunmaktayken, ülkemizde isçilik giderleri %20 seviyesinde 
bulunmaktadır. Artan hammadde ve enerji fiyatları, firmaların rekabetçiliğini olumsuz 
etkilemektedir.

Tablo 17: Türkiye Teknik Seramik Ürün İthalatı ve İhracatı

TEKNİK SERAMİK ÜRÜN İThALATı VE İhRACATı

YıL İThALAT (MİLYON ABD DOLARı) İhRACAT (ABD DOLARı)

2008 15 322.956

2009 17 744.194

2010 28 525.000

Kaynak: TÜİK (GTİP 6909 Kodlu ürünler)

Türk Seramik Sektörü 2009 yılında 273 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. 
Bu ithalatın 17 milyon dolarlık kısmını teknik seramikler oluştururken, 668 tonluk teknik 
seramik ithalatı yapılmıştır. 2010 yılında ise; 28 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirilmiştir. 
İthalat büyük oranda Avrupa Birliği ülkelerinden yapılmaktadır.
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Grafik 40: Türkiye Teknik Seramik Ürün İthalatı ve İhracatı

2008 2009 2010
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Kaynak: TÜİK (GTİP 6909 kodlu ürünler)

İleri seramikler önemli bir teknoloji alanı olup, birçok endüstri için kritik öneme 
sahiptir. Bu malzemelerin teknolojisi, toplumun gelecekteki problemlerini çözmek için 
yüksek değerde katkı sağlama potansiyeli olan bir kolaylaştırıcı teknoloji türüdür. 

İleri seramiklerin dünyadaki toplam pazarının 2009 yılı rakamlarıyla 40 milyar 
dolar olduğu tahmin edilmektedir. Tüm dünyada ileri seramik malzemeler pazarı, yıllık 
genelde %5’in üzerinde büyümektedir. Bu verilerde ileri seramiklerin kullanıldıkları 
sistemler üzerinde yarattığı katma değer dikkate alınmamıştır. Örneğin, ileri seramikler 
daha verimli ve daha az kirleten otomobillerin geliştirilmesinde anahtar role sahip olduğu 
bilinmektedir. 1980’lerde %1 olan araçlardaki elektronik komponent kullanım oranının, 
2015 yılında %28’e ulaşması beklenmektedir ve ileri fonksiyonel seramikler bu büyümede 
önemli role sahiptir.

En son dikkat çekici örneklerden biri de, dizel motorlarda piezoelektrik enjektörlerin 
kullanılmasıdır. Enerji alanında yüksek sıcaklık yakıt hücrelerinin temel malzemeleri, 
ileri seramiklerdir. Enerji depolamada seramik nano malzemeler yüksek kapasiteli piller, 
kapasitörler ve hidrojen depolama için fırsatlar sunmaktadır. 

Çevre alanında ileri seramikler vazgeçilmez malzemelerdir. Seramik membranlar 
ve katalitik malzemeler, hem temiz hem de ucuz su eldesinde çözüm sunabilecek kritik 
malzemelerdir. Diğer taraftan hem enerji üretiminden, hem de ulaşımdan kaynaklanan 
hava kirliliğinin önlenmesinde poroz seramikler vazgeçilmez malzemeler olarak ön plana 
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çıkmakta olup, AB mevzuatı ve halk sağlığı açısından da düşünüldüğünde, ülkemizde 
hem günümüzde hem de ileride önemli bir ihtiyaç pazarı oluşturacak malzemelerdir. 

İleri seramikler yüksek sertlik ve aşınma dirençlerinden dolayı, makine imalat 
sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Aşınma plakları, katı yağlayıcılar, borular, 
vanalar, pompa elemanları, kesici uçlar, yüksek hız ve aşınma alanlarında ve rüzgâr 
santrallerinde kullanılan hibrit rulmanlar (seramik bilye veya silindirli) örnek olarak 
verilebilir. Öte yandan, ülkemizin bu alandaki büyük hedeflerinden dolayı, savunma 
sanayii de seramiklerin önemli kullanım alanları arasındadır. Milli tank, helikopter gibi 
ülkemizin savunma alanındaki hedeflerinde seramik zırhlar en önemli kritik teknolojilerden 
biridir. Bu alanda milli teknolojilerin geliştirilmesi zorunludur.  Elektronik ve haberleşme 
alanlarında kullanılan elektro seramikler de, savunma alanında önem arz etmektedir. 

Ülkemizde ileri seramik malzemelerin çeşitli alanlarında Anadolu Üniversitesi 
başta olmak üzere, çeşitli üniversitelerde araştırma çalışmaları yapılmakta olup, 
azımsanamayacak oranda birikim mevcuttur. Ancak üretim boyutunda fazla bir aktivite 
bulunmamaktadır. Ülkemizde poroz malzemeler, alümina esaslı seramikler, elektriksel 
yalıtım malzemeleri, balistik ve aşınmaya dayanıklı seramik malzemelerin üretiminde 
faaliyet gösteren şirketler bulunmaktadır. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi’nde yapılan 
araştırmalar sonucu Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yapısal ileri seramikler, 
katı yağlayıcılar, elektro seramikler, ileri seramik tozları, fosforesans seramik tozları, 
diş seramikleri alanlarında faaliyet gösteren 6 adet spin-off şirket vardır ve bu şirketler 
arasında Avrupa’ya ihracat yapan da mevcuttur. 

2011 yılı verilerine göre porselen, cam, epoksi, silikon vb. izolatör ithalatı, yaklaşık 
olarak 57 milyon dolardır. Ülkemizde porselen ve silikon izolatör üretimi mevcut olup, 
2011 verilerine göre porselen izolatör ithalatı 40 milyon dolardır. Cam izolatör ithalatı 
yaklaşık 4 milyon dolardır. Epoksi, silikon izolatör gibi diğer izolatörlerin ithalatı ise 13 
milyon dolardır. Epoksi ve silikon izolatör ayrımı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 
yapılmadığı için, hangi üründen ne kadar ithalat yapıldığı net olarak bilinmemektedir. 2012 
yılından geçerli olmak üzere, epoksi ve silikon izolatörler GTİP numaraları belirlenmiş 
olup, ithalat bu numaralara göre yapılacaktır. 2011 yılı yaklaşık izolatör pazarı büyüklüğü 
65 milyon dolardır. İzolatör pazarının %60’lık kısmını ithal ürünler oluşturmaktadır. 

Ülkemizdeki porselen ve silikon izolatör üretimi pazardan yaklaşık %20’lik pay 
alabilmektedir. Ülkemizde porselen ve silikon izolatör üretimi mevcut olduğu için, pazar 
büyüklüğünü bu iki ürün tipine göre değerlendirebiliriz. Silikon izolatör de geçmiş yıllarda 
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GTİP numara ayrımı yapılmadığından, porselen izolatör verilerini dikkate almak daha 
sağlıklı olacaktır. Türkiye’de porselen izolatör üretiminde yerli imalatçı olarak iki firma 
bulunmaktadır. Bu firmaların her birinin yıllık cirolarının yaklaşık olarak 12,5 milyon 
dolar olduğu bilinmektedir. 2011 yılı yaklaşık izolatör pazarı büyüklüğü 65 milyon 
dolardır. İzolatör pazarının %60’lık kısmını ithal ürünler oluşturmaktadır. Yerli firmalar 
pazardan yaklaşık %20’lik pay alabilmektedir.

İthal edilen izolatörler ağırlıklı olarak düşük fiyatlara sahip olan Çin ve Hindistan’dan 
getirilmektedir. Bu ülkelerdeki işçilik ve enerji maliyetleri Türkiye’deki maliyetlere göre 
çok düşük seviyededir. Ucuz ancak kalitesiz ürünler, ülkemize ciddi miktarlarda giriş 
yapmaktadır. Ayrıca Çin hükümetinin yurt dışına ürün satan firmalara teşvik vermesi, 
zaten düşük seviyedeki maliyetleri daha da aşağıya çekmektedir. Dünya ve Türkiye pazar 
büyümeleri son yıllarda teknik seramik ürünlerinde % 9 ve % 25 olarak gerçekleşmiştir.

2.3.6. Türkiye Tuğla ve Kiremit Sektörü

Tuğla ve kiremit sanayi, inşaat sektörünü destekleyen ana alt sektörlerin önde 
gelenlerindendir. Kilin şekillendirilmesi, kurutulması ve pişirilmesi ile elde edilen tuğla 
- kiremit çevreci, ekonomik, sağlığa aykırı madde içermeyen, tamamen doğal ve insan 
doğasına uyumlu, ısı depolama özelliği ile tercih sebebi olan, A1 sınıfı yanmazlık özelliğine 
sahip olan, ısı ve ses yalıtımına sahip, geçmişten günümüze inşaatlarda yaygın olarak 
kullanılan ve kullanılmaya devam edilecek olan, kendini kanıtlamış yapı malzemeleridir. 
Tuğla-kiremit sektöründe firmalar, bütün yurda dağılmış olmakla beraber, hammaddenin 
yoğun olduğu bölgelerde kümelenme eğilimi göstermektedir. Tuğla-kiremit sektöründe 
firmaların yoğunluğu açısından bir değerlendirme yapmak gerekirse, Karadeniz, Akdeniz, 
Ege ve Marmara bölgelerinde yoğun, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise 
daha az olduğu görülmektedir.

Tuğla- kiremit tamamen yerli hammadde ve öz kaynaklar ile üretildiğinden, bu 
sektörde dışa bağımlılık yoktur. Tamamen yerli bir üretim olması sebebiyle, ülke cari 
açığı açısından da önemli bir yeri vardır. Yerli üretim olması, hammaddenin kolay ve 
yaygın olarak bulunmasından dolayı ekonomiktir. 

Ayrıca ülkenin her bölgesinde firmaların bulunması sayesinde, Türkiye çapında 
kullanılan, en yaygın duvar malzemelerinin başında yer alır. Sektördeki son on yıla 
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bakıldığında, aslında büyümenin olmadığı, daralmanın yaşandığı görülmektedir. Son 
yıllardan itibaren yeniden toparlanma ve büyüme odaklı çalışmaların yürütüldüğü 
söylenebilir. 

Tuğla-kiremit sektörü, kolay bir şekilde AB normlarına uyum sağlamıştır. 2007 
yılında uygulamaya giren Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında, zorunlu uygunluk 
işareti olan CE’ ye geçilmiştir. Yine Avrupa ile birlikte ülkemizde de uygulamaya giren 
TS EN 771-1 Tuğla standardı ile TS EN 1304 Kiremit standardı kapsamında üretim 
yapılmaktadır. Tuğla ve Kiremit sektöründe, son dönemlerde yaşanan küresel ekonomik 
kriz, pazar payının düşmesi, artan üretim maliyetleri (enerji maliyetlerindeki artış) ve 
sektörün yaşadığı olumsuzluklardan dolayı, tesis sayısında önemli bir azalma yaşanmış 
olup, hâlihazırda 110 adet TUKDER üyesi olmak üzere, sektörde toplam 350 civarında 
firma bulunmaktadır.

Tablo 18: Türkiye’nin Tuğla ve Kiremit İhracat Miktarları

TÜRKİYE TUĞLA VE KİREMİT İhRACATı

YıLLAR
TUĞLA KİREMİT TOPLAM

DEĞER $
MİKTAR

(KG)
DEĞİŞİM

(%)
DEĞER $

MİKTAR 
(KG)

DEĞİŞİM
(%)

DEĞER $

2001 187.225 6.247.769  850.183 20.669.669  1.037.408

2002 185.171 3.988.547 -1,1 788.690 10.500.953 -7,8 973.861

2003 174.830 4.688.023 -5,9 1.601.057 15.050.637 50,7 1.775.887

2004 1.496.788 29.033.454 88,3 3.236.274 25.675.162 50,5 4.733.062

2005 2.487.480 44.990.489 39,8 3.576.411 22.041.400 9,5 6.063.891

2006 1.697.278 23.203.991 -46,6 4.693.787 25.289.799 23,8 6.391.065

2007 2.724.765 28.616.379 37,7 6.813.357 35.053.908 31,1 9.538.122

2008 3.294.526 27.476.743 17,3 5.626.380 25.571.271 -21,1 8.920.906

2009 590.079 4.960.945 -458,3 3.671.167 18.006.494 -53,3 4.261.246

2010 359.054 5.670.593 -64,3 4.440.131 19.139.010 17,3 4.799.185

2011 1.170.068 12.714.768 69,3 4.015.509 16.522.784 -10,6 5.185.577

2012 1.189.199 20.148.460 1,6 2.607.630 17.471.326 -53,9 3.796.829

Kaynak: Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği(TUKDER)
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 Tuğla-kiremit sektörü emek yoğun bir sektör olduğundan, istihdam açısından 
duvar sektöründe en önde yer almaktadır. Üretiminin yoğun olduğu bölgelerde nakliye ile 
birlikte yan sanayilerin oluşumunda ve gelişiminde, Tuğla ve Kiremit sanayisi önemli bir 
rol oynamaktadır. Türkiye’de Tuğla-Kiremit sektöründe yan unsurlarıyla birlikte 120.000 
kişi istihdam edilmektedir. İnşaat sektörünün performansı ile doğrudan bağlantılı olan 
tuğla kiremit üretimi, ekonomik değişimlerden de hemen etkilenmektedir. 

Ekonomik krizlerde üretim ya önemli ölçüde azaltılmakta, ya da tamamen 
durdurulmaktadır. Türkiye’de 2011 yılı toplam tuğla üretimi, bir önceki yıla göre % 5 
artış göstererek 6 milyar adet/yıl olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılında kiremit üretimi 
ise bir önceki sene ile paralel olarak 600 milyon adet/yıl civarındadır. Tuğla ve kiremit 
sanayisinin ülke ekonomisine 1,5 milyar TL direkt katkısı bulunmaktadır.

Grafik 41: Türkiye’nin Tuğla ve Kiremit İhracat Değerleri

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kiremit 852 780 1609 3260 3589 4763 7132 5847 3732 4445 4028 2823

Tuğla 415 154 195 1518 2537 1860 2741 3304 665 759 1177 1204
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Kaynak: Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği(TUKDER)
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Tablo 19: Türkiye’nin Tuğla ve Kiremit İthalat Miktarları
TÜRKİYE TUĞLA VE KİREMİT İThALATı

YıLLAR

TUĞLA KİREMİT TOPLAM

DEĞER 
$

MİKTAR
(KG)

DEĞİŞİM
(%)

DEĞER 
$

MİKTAR 
(KG)

DEĞİŞİM
(%)

DEĞER $

2001 1.523 19.520 - 24.440 3.533 - 25.963

2002 0 0 -1.7 0 0 -27.1 0

2003 128 768 100 5.441 5.141 100 5.569

2004 855 5.000 85 17.349 38.150 69 18.204

2005 360 1.873 -138 130.646 341.992 87 131.006

2006 13.543 444.209 97 87.594 678.872 -49 101.137

2007 18.309 204.980 26 70.618 453.268 -24 88.927

2008 19.440 10.706 6 112.272 555.201 37 131.712

2009 23.981 358.005 19 70.005 409.763 -60 93.986

2010 6.732 90.304 -256 166.257 723.280 58 172.989

2011 2.700 1.889 -149 197.483 1.042.816 16 200.183

2012 17.952 398.884 85 604.238 4.335.889 67.3 622.190
Kaynak: Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği(TUKDER)

Türkiye’nin son on yıllık tuğla ihracatından elde edilen gelirler incelendiğinde, 2008 
yılında Türkiye ihracatında çok yüksek bir düşüşün yaşandığı, 2010 yılından itibaren 
toparlanmaya başladığı görülmektedir. Son on yıllık kiremit ihracatından elde edilen 
gelirler ise, tuğla ihracatından elde edilen gelirlere oranla yüksek rakamlara ulaştığı, 
tuğlanın aksine 2011 yılında kiremit ihracatında düşüşün olduğu, 2012 yılında ise artış 
olduğu gözlemlenmektedir.
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Grafik 42: Türkiye’nin Tuğla ve Kiremit 2001-2011 İthalat Değerleri

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Tuğla 8 0 1 1 0 14 139 22 134 14 3 311

Kiremit 23 12 5 23 190 159 427 236 99 235 287 607
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Kaynak: Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği(TUKDER)

 Son on yıllık kiremit ithalatına bakıldığında, tuğla ithalatına oranla daha yüksek 
rakamlara ulaştığı, 2008 yılında yaşanan düşüşün ardından ithalatın yeniden yüksek bir 
artış eğilimine girdiği gözlemlenmektedir.
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3. GZFT ANALİZİ VE REKABET GÜCÜ DEĞERLENDİRMESİ

3.1. GZFT Analizi

3.1.1. Güçlü Yönler

• Seramik malzemelerin diğer malzemelere göre kullanım ömrünün daha uzun 
olması, 

• Hammadde potansiyeli açısından stratejik avantajlara sahip olunması, 

• Ürün çeşitliliğinin fazla olması,

• Sektördeki bilgi birikimi ve nitelikli insan kaynağı varlığı, 

• Seramik Sektörü üretici firmalarının örgütlenmesi, 

• Seramik Araştırma Merkezi’nin sektörel Ar-Ge hizmeti,

• Avrupa’ya kıyasla daha ucuz işçilik imkânlarına sahip olunması.

3.1.2. Zayıf Yönler

• Enerji maliyetlerinin yüksek olması,

• Nakliyede maliyet avantajı getiren demiryollarının yeterince kullanılamaması,

• Tonaj sınırlamasının olması nedeniyle nakliye maliyetlerinin yüksek olması,

• Hammadde kaynaklarının yeterince korunmaması ve arama çalışmalarının 
yetersiz olması, 

• Seramik Sektörü üreticilerinin Ar-Ge’ye ayırdığı kaynakların yetersiz olması,

• Yurtdışı pazarlarda güçlü aracılar karşısında üretici firmaların pazarlık gücünün 
olmaması,

• Dünya pazarlarındaki kalitesiz ürün imajının henüz silinememesi,

• Üst gelir gruplarına yönelik marka ürün yaratılamamış olması,

• Pazara yenilikçi ürün sunamaması,

• Makine teknolojilerinde ve sarf malzemelerinde dışa bağımlı olması, 
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• Gümrüklerdeki laboratuvar imkânlarının yetersiz olması, 

• Teknik seramik ürünler için ihtisas gümrüklerinin bulunmaması,

• İthalatta ve ihracatta GTİP numaralarının teknik seramik malzeme cinsi 
açısından yeterli olmaması,

• Seramik sofra ve süs eşyaları endüstrisinde bilinirlik seviyesinin yurt içi ve 
yurtdışında tüketiciler nezdinde yükseltilememesi,

• Teknik seramik malzemeleri standartlarının tüm ürünleri kapsamaması, 

• Seramik Araştırma Merkezinin altyapı ve insan kaynakları açısından 
geliştirilmeye ihtiyacı olması,

• Sektörde yetişmiş ara eleman sıkıntısının olması,

• AB müktesebatı çevre düzenlemelerine uyum sürecinde gerekli modernizasyon 
ve filtreleme alt yapı yatırımlarının yetersiz olması.

3.1.3. Fırsatlar

• Türkiye’nin stratejik konumu, ılıman iklime sahip olması,

• Kentsel Dönüşüm ve artan şehirleşme oranı,

• İthalatın en fazla olduğu pazarlara coğrafi olarak yakın olması,

• Türk toplumunun seramik malzeme kullanım talebinin gün geçtikçe artması, 

• Komşu ülkelerde seramik malzeme tüketiminin artması,

• Demir çelik sektöründe ve teknolojik gelişmeler sonucunda refrakter ürünlerin 
kullanımının artması,

• Sektörün yenilikçi ürün kapasitesi,

• AB ülkelerinin yaşadığı kriz nedeniyle üretim potansiyelinin ülkemize kayma 
olasılığı.
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3.1.4. Tehditler

• Cam veya metalden yapılmış banyo gereçlerinin seramik ürünlerinin yerine 
geçebilmesi, 

• Kapasite kullanım oranlarında düşme yaşanması,

• Ülkenin ekonomik göstergelerine göre değişen döviz kurunun yarattığı kur riski,

• Kayıt dışı üretim,

• Çin menşeli düşük kaliteli ürünlerin yaratmış olduğu haksız rekabet, 

• Küresel krizin Türk Seramik Sektörüne etkisi,

• Teşvik sisteminin tüm sektörde yaygın olmaması.

• 3.2. Türk Seramik Sektörü Rekabet Gücü Değerlendirmesi

3.2.1. Pazar Analizi

Türk Seramik Sektörü ürünlerinin, dolaşımda olduğu pazarlarda önemli potansiyel 
taşıdığı görülmektedir.
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Tablo 20:Türk Seramik Kaplama Malzemesi Sektörü Ürünlerinin İhracat Değişimi

TÜRKİYE SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ İhRACATı

ÜLKE ADı
2010 ($) 2011($) DEĞİŞİM

ıhRACAT ıhRACAT %

ALMANYA 65.315.331 70.046.488 7,2

İSRAİL 53.782.543 55.999.815 4,1

İNGİLTERE 40.398.153 45.719.042 13,2

IRAK 21.367.515 38.585.402 80,6

AZERBAYCAN 25.730.085 32.125.941 24,9

FRANSA 24.196.683 27.186.149 12,4

KANADA 34.546.343 25.287.605 -26,8

GÜRCİSTAN 17.245.031 19.790.138 14,8

A.B.D. 14.684.482 16.095.337 9,6

ROMANYA 14.372.713 14.829.629 3,2

YUNANİSTAN 16.893.485,00 14.272.638,00 -15,5

BELÇİKA 9.707.412,00 11.736.702,00 20,9

FİNLANDİYA 10.960.158,00 11.607.001,00 5,9

RUSYA FED. 5.369.216,00 11.336.172,00 111,1

TÜRKMENİSTAN 9.137.666,00 10.930.124,00 19,6

GENEL TOPLAM 467.770.356 521.089.617 11,4

Kaynak: Trade Map (International Trade Center)
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Tablo 21: Türk Seramik Kaplama Malzemeleri Sektörü Ürünlerinin İhracat Miktarları

TÜRKİYE GENELİ SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ İhRACATı

ÜLKE
1 OCAK- 30 EYLÜL 2011 1 OCAK- 30 EYLÜL 2012

Miktar (m²) Değer ($) Birim Fiyat Miktar (m²) Değer ($) Birim Fiyat

ALMANYA 6.317.487 56.074.567 8,9 6.498.311 50.855.306 7,8

IRAK 4.499.748 26.336.695 5,9 8.029.172 45.908.107 5,7

İSRAİL 8.541.408 44.538.605 5,2 8.107.831 44.413.485 5,5

İNGİLTERE 6.580.370 35.470.942 5,4 7.192.234 41.581.920 5,8

KANADA 3.169.758 17.977.927 5,7 4.700.835 27.553.721 5,9

AZERBAYCAN 4.577.701 24.264.926 5,3 5.604.226 26.145.666 4,7

FRANSA 3.221.136 21.765.322 6,8 3.552.075 22.995.915 6,5

ABD 1.737.909 11.321.434 6,5 2.786.972 19.506.612 7,0

GÜRCİSTAN 4.040.999 17.014.606 4,2 3.472.659 17.698.275 5,1

ROMANYA 2.527.816 13.237.947 5,2 2.970.683 14.121.163 4,8

RUSYA FED. 978.427 9.114.885 9,3 1.420.670 12.400.875 8,7

S. ARABİSTAN 826.681 6.020.250 7,3 1.380.574 9.626.415 7,0

BELÇİKA 1.360.361 9.624.529 7,1 1.630.169 9.175.732 5,6

LİBYA 109.575 1.273.484 11,6 1.565.550 8.623.978 5,5

FİNLANDİYA 1.180.640 8.682.433 7,4 1.269.746 8.480.153 6,7

TOPLAM 66.561.828 405.030.131 6,1 76.979.653 456.658.677 5,9

Kaynak: Trade Map (International Trade Center)

 

2011 yılı seramik kaplama malzemesi ihracatının, bir önceki yıla göre %11 artarak 
521 milyon dolar olduğu, en fazla seramik kaplama malzemesi ihracatının Almanya, İsrail, 
İngiltere, Irak ve Azerbaycan’a gerçekleştirildiği görülmektedir. Rusya’ya ihracatımızın 
iki katından fazla arttığı, Kanada ithalatında %10’luk payımız olduğu; ancak 2011’de 
ciddi bir ihracat kaybının görüldüğü gözlenmektedir. Bu değişikliklerin dönemsel ve 
firma bazlı olduğu sektör yetkilileri tarafından belirtilmektedir. Fransa’nın zor bir pazar 
olduğu, fakat büyük bir alıcı olduğu belirtilmektedir.
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Tablo 22: Türk Seramik Sağlık Gereçleri Sektörü Ürünlerinin İhracat Değişimi

TÜRKİYE SERAMİK SAĞLıK GEREÇLERİ İhRACATı

ÜLKE ADı
2010 2011 DEĞİŞİM

DEĞER DEĞER %

ALMANYA 22.038.976 24.676.921 12,0

İTALYA 17.233.632 19.564.086 13,5

FRANSA 16.980.233 19.359.846 14,0

İNGİLTERE 17.106.950 17.727.170 3,6

IRAK 6.651.465 10.151.367 52,6

A.B.D. 7.052.979 6.755.119 -4,2

İSPANYA 6.400.072 6.616.315 3,4

İSRAİL 5.293.733 5.671.874 7,1

AZERBAYCAN 3.496.471 5.495.740 57,2

BULGARİSTAN 2.328.647 5.010.145 115,2

RUSYA FED. 1.828.068 3.402.714 86,1

AVUSTRALYA 1.971.636 2.694.586 36,7

TÜRKMENİSTAN 2.709.692 2.623.411 -3,2

İRAN 880.787 2.554.707 190,0

İSVEÇ 1.390.038 2.529.404 82,0

GENEL TOPLAM 156.859.783 178.557.364 13,8

Kaynak: Trade Map (International Trade Center)

Seramik sağlık gereçlerinde 2011 yılı ihracatı bir önceki yıla göre %13,8 artarak 
178 milyon dolar olmuştur. En fazla sağlık gereçleri ihracatının Almanya, İtalya, 
Fransa, İngiltere, Irak ve ABD’ye gerçekleştirildiği görülmektedir. Bulgaristan, Rusya, 
Avustralya, İran ve İsveç gibi ülkelere de ciddi ihracat artışı görülmektedir. 2011 ve 2012 
yılları ihracatında miktar bazında %12,7, değer bazında %3,1’lik bir artış gerçekleşmiştir.
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Tablo 23: Türk Seramik Sağlık Gereçleri Sektörü Ürünlerinin İhracat Miktarları

TÜRKİYE GENELİ SERAMİK SAĞLıK GEREÇLERİ İhRACATı

ÜLKE
1 OCAK – 30 EYLÜL 2011 1 OCAK – 30 EYLÜL 2012

Adet Değer ($) Birim Fiyat Adet Değer ($)
Birim 
Fiyat

ALMANYA 606.706 19.040.070 31,4 625.640 19.116.756 30,6

FRANSA 670.994 15.037.372 22,4 962.808 15.359.007 16,0

İNGİLTERE 1.158.803 14.179.366 12,2 1.114.273 13.232.347 11,9

İTALYA 549.880 15.715.204 28,6 447.689 12.948.209 28,9

IRAK 442.573 7.097.158 16,0 507.770 8.866.191 17,5

ABD 143.787 5.315.678 37,0 151.335 6.395.898 42,3

İSRAİL 258.492 4.627.031 17,9 268.551 4.963.625 18,5

BULGARİSTAN 143.423 3.556.851 24,8 183.867 4.858.697 26,4

RUSYA FED. 100.448 2.690.176 26,8 117.749 4.645.357 39,5

AZERBAYCAN 176.632 4.012.803 22,7 170.149 4.375.155 25,7

LİBYA 49.225 778.594 15,8 268.416 4.344.257 16,2

İSPANYA 140.975 5.503.916 39,0 145.557 3.500.092 24,0

TÜRKMENİSTAN 94.731 2.133.772 22,5 311.430 2.284.431 7,3

İSVEÇ 53.054 1.934.230 36,5 43.864 1.912.172 43,6

AVUSTURYA 63.272 1.906.559 30,1 60.035 1.739.262 29,0

TOPLAM 6.519.235 137.787.091 21,1 7.345.899 142.014.114 19,3

Kaynak: Trade Map (International Trade Center)        
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Grafik 43: Türkiye SKM ve SSG İhracat Yıllar İçerisindeki Gelişimi

 

600.000.000

500.000.000

400.000.000

300.000.000

200.000.000

100.000.000

0
2007 2008 2009 2010 2011

475.583.893

198.889.336

517.116.157

139.037.054176.516.418

390.846.311

TÜRKİYE SERAMİK İHRACATI

467.770.356

156.859.783

521.089.617

178.557.364

SKM

SSG

A
B

D
 D

O
LA

R
I

Kaynak: Trade Map (International Trade Center)

Grafik 44: Türkiye SKM ve SSG İhracat Birim Fiyatları
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Kaynak: Trade Map (International Trade Center)
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Türk İhracatçılar Meclisi 2023 Seramik sektörü ihracat hedefi 3,5 milyar dolardır. 
2011 yılı tüm seramik sektörü ihracatının 883 milyon dolar olarak gerçekleştiği 
görülmektedir. Sektör olarak yenilikçiliğe, Ar-Ge’ye ve tasarıma önem vererek katma 
değer artışı yaratmak gerekmektedir. Buna bağlı olarak da birim fiyatların arttırılarak 
Türk seramiklerinin değerinin yükseltilmesi gerekmektedir. Hedeflenen büyüme için 
kullanılmayan, atıl kapasitenin kullanılması gerekmektedir.

Grafik 45: 2011 Yılında Belirlenen hedef Ülkelere SKM İhracatının Değişimi
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Kaynak: Trade Map (International Trade Center)

Grafik 46. 2011 Yılında Belirlenen hedef Ülkelere SSG İhracatının Değişimi
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Kaynak: Trade Map (International Trade Center)
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Seramik kaplama malzemelerinde Irak’a ihracatımızın 2007’den bu yana hızla artış 
gösterdiği, seramik sağlık gereçlerinde ise İngiltere ve Almanya’da 2007 yılı rakamlarına 
ulaşılamadığı görülmektedir. İsrail’in iyi ve düzenli bir alıcı olduğu, Suudi Arabistan’ın 
büyük bir alıcı olduğu, ancak rekabetin çok yoğun yaşandığı belirtilmektedir.

Tablo 24: Türk Seramik Sektörü Ürünlerinin Toplam İhracat İçerisindeki % Değeri

Ülkeler

SKM (2011) SSG (2011)

Toplam 
İhracat 
Değeri 

İçindeki 
Pay (%)

Değer 
Bazında 

İhracattaki
Sırası

Birim
Değer
($/m²)

Toplam 
İhracat 
Değeri 

İçindeki 
Pay (%)

Değer 
Bazında 

İhracattaki
Sırası

Birim
Değer

($/adet)

IRAK 7,4 4 5,5 5,7 5 18,0

AZERBAYCAN 6,2 5 5,3 3,1 9 24,2

İNGİLTERE 8,8 3 5,5 9,9 4 12,6

ALMANYA 13,4 1 8,7 13,8 1 30,9

Kaynak: Trade Map (International Trade Center)

Grafik 47:Orta Doğu Ülkelerine Türkiye’nin SKM İhracatının Yıllara Göre Dağılımı
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Kaynak: Trade Map (International Trade Center)
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Grafik 48: Orta Doğu Ülkelerine Türkiye’nin SSG İhracatının Yıllara Göre Dağılımı
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Kaynak: Trade Map (International Trade Center)

Gerek SKM’de, gerek SSG’de diğer Orta Doğu ülkeleri ile kıyaslandığında İsrail 
önemli bir ülkedir. Öte yandan, İsrail’de herhangi bir tanıtım çalışması yapılmamaktadır.

Tablo 25: Türkiye Seramik Sektörü Ürünlerinin Orta Doğu Ülkeleri İhracat Değeri

Ülkeler

SKM (2011) SSG (2011)

Toplam 
İhracat 
Değeri 

İçindeki 
Pay (%)

Değer 
Bazında 

İhracattaki
Sırası

Birim
Değer 
($/m²)

Toplam 
İhracat 
Değeri 

İçindeki 
Pay (%)

Değer 
Bazında 

İhracattaki
Sırası

Birim
Değer 

($/adet)

İSRAİL 10,7% 2 5,2 3,2% 8 17,9

BAE 0,7% 25 8,1 0,9% 26 25,5

S.ARABİSTAN 1,4% 19 7,3 0,4% 39 33,3

ÜRDÜN 0,3% 37 4,4 0,9% 25 15,8

LÜBNAN 0,2% 51 7,4 0,4% 37 24,3

SURİYE 1% 21 5,9 1,1% 17 16,0

Kaynak: Trade Map (International Trade Center)
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Grafik 49: K. Afrika Ülkelerine Türkiye’nin SKM İhracatının Yıllara Göre Dağılımı
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Kaynak: Trade Map (International Trade Center) 

Grafik 50: K. Afrika Ülkelerine Türkiye’nin SSG İhracatının Yıllara Göre Dağılımı
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Kaynak: Trade Map (International Trade Center)

Libya’ya olan ihracatımız özellikle SKM’de düzenli olarak artmakta iken, çıkan 
savaş hali ile beraber 2007 yılı değerlerine dönmüştür. Cezayir’e olan ihracatımız ise 
yıllara göre hiçbir artış göstermemektedir. 
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Tablo 26: Türk Seramik Sek. Ürünlerinin Kuzey Afrika Ülkeleri İhracat Değeri

ÜLKELER

SKM (2011) SSG (2011)

Toplam 
İhracat 

İçerisindeki 
%(değer - $)

Değer 
Bazında 

İhracattaki
Sırası

Birim
Değer 
($/m²)

Toplam 
İhracat 

İçerisindeki
%(değer - $)

Değer 
Bazında 

İhracattaki
Sırası

Birim
Değer

($/adet)

CEZAYİR 0,1% 53 5,9 0,6% 29 12,3

LİBYA 0,3% 39 8,3 0,5% 36 15,0

Kaynak: Trade Map (International Trade Center)

3.2.1.1. Türkiye Pazarı

 Genç nüfusun toplam nüfustaki payı ve şehirleşmelerdeki artış, 2001 yılından 
günümüze seramik sağlık gereçleri ve karo seramik pazarlarının % 100’ün üzerinde 
büyümesini sağlamıştır. şehirleşme oranının artması ile mevcut karo seramik ortalama 
tüketim miktarının 2 m²’den 3 m²’ye çıkma eğilimi söz konusudur.

Porselen fiyatlarındaki düşme, ekonomik büyüme ile tüketicilerin günlük hayatta 
daha çok porselen ürün kullanması, seramik sofra eşyaları sektörünün büyümesini 
tetiklemektedir.

Büyüyen demir çelik, çimento ve kireç sektörlerine paralel olarak refrakter 
tüketiminin artması, demir çelik üretiminde yaşanan teknolojik gelişme sonrasında 
refrakter üreticilerini olumlu etkileyen unsurlar olmuştur.

3.2.1.2. Rusya ve Türk Cumhuriyetleri Pazarı

Rusya büyüyen ekonomisi ile birlikte artan konut ve ticari yerleşim ihtiyacı 
nedeniyle geleneksel seramiğe olan talebin en fazla arttığı ülkelerin başında gelmektedir. 
Ucuz enerji ve işgücü, yabancı yatırımcıları da bu ülkede yatırım yapmaya yönlendirmiştir.

Yoğun demir çelik üretimi nedeniyle Rusya ve Ukrayna en önemli refrakter 
pazarlarındandır. Söz konusu ülkelerdeki ticaret ortamının iyileşmesi ve firmaların 
kurumsallaşması süreci, yerli firmaların ihracat olanağını artırmaktadır.
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3.2.1.3. Afrika ve Ortadoğu Pazarı

Engeller ve düşük fiyata rağmen, kişi başına 0,5m² seviyesindeki yıllık karo 
kullanımı, gelişme için büyük potansiyelin varlığını göstermektedir. Artan petrol 
fiyatlarının etkisi ile Ortadoğu ülkeleri büyük altyapı yatırımları ile inşaat sektörlerini 
büyütmektedir. Kuzey Afrika, gelişmiş Avrupa pazarına stratejik yakınlığı nedeniyle 
önemlidir. Her iki pazarda da seramik kullanımı hızla artmaktadır.

Kişi başına gelirin artması ve büyüyen gastronomi kanalı nedeniyle Ortadoğu pazarı 
seramik sofra ve süs eşyaları için son dönemlerde en hızlı büyüyen pazarlar arasında yer 
almaktadır.

3.2.1.4. Avrupa Pazarı

Orta ve Batı Avrupa pazarı, büyüme sınırlı olmasına rağmen, gerek ortalama tüketim 
miktarları, gerekse fiyat seviyesi ile tüm üretici ülkeler için öncelikli ihracat pazarı olmayı 
sürdürmektedir. Sektörde moda olan ürünler önce Batı Avrupa pazarında tüketilmektedir. 
Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye’nin en fazla ihracat (Karo ~%50, SSG~70) yaptığı 
ülkelerdir. Avrupa pazarı yaklaşık %15 pazar payı ile halen en önemli refrakter ürünleri 
tüketim ve üretim üslerindendir. Türkiye, sahip olduğu bazik refrakter hammaddeleri ve 
üretim kabiliyeti ile Avrupa Birliği ve çevre ülkelere ihracatını artırmaktadır.

Seramik sofra ve süs eşyalarında emek yoğun üretim nedeniyle, ürün arzı Batı 
Avrupa’dan Polonya, Mısır, Türkiye, İran ve Çin gibi gelişmekte olan pazarlara 
kaymaktadır. Mevcut teknoloji seviyesi ve nitelikli iş gücü ve rekabetçi maliyet tabanı ile 
yerli üreticilerin Avrupa için üretim üssü olma konusunda potansiyeli mevcuttur.

3.2.2. İkame Ürünler

Seramik ürünleri diğer ürünleri ikame ederek kullanım alanlarını artırmaktadır. 
Yıllar içerisindeki gelişimleri incelendiğinde, genellikle karo ürünleri, doğal taşlar 
(mermer, traverten, granit vb.), beton, ahşap, metal ve plastik gibi ürünleri ikame etmekte 
ve kullanım alanını genişletmektedir. Hijyenik açıdan yüzeyindeki sırlar sayesinde su 
emme oranı düşük, dolayısıyla dayanıklılığı yüksektir. Son yıllarda tasarlanan karolar 
gerçekçi ahşap, mermer ve granit görünümü kazanmış ve çizilmeye hassas alanlarda da 
bu ürünlerin yerini almaya başlamıştır.



91

Ülkelerin kullanım alışkanlıklarına göre, cam veya metalden yapılmış banyo 
gereçleri seramik ürünlerinin yerine geçebilmektedir. Banyo mobilyaları özellikle 
üst segmentte seramik sağlık gereçlerinin ayrılmaz parçası haline gelmişlerdir. Parça 
sayısının azalması, üreticiler için ilk etapta tehdit olarak görülmekteyse de, yüksek katma 
değerli aksesuarların da üreticiler tarafından sunulması ve banyo çözümlerinde sunulan 
vitrifiye parçalarının daha yüksek fiyatlı olması, üreticilerin satışlarına pozitif olarak 
yansımaktadır.

Türk toplumu için banyo, mutfak ve diğer ıslak zeminlerde karo kullanımı gün 
geçtikçe daha fazla yaygınlaşmaktadır. Günümüzde yıllık kişi başı seramik karo kullanımı 
2m²’ye çıkmıştır. Fakat yine de İtalya ve İspanya gibi ülkelerdeki kişi başı kullanım 
rakamlarından uzaktır. Kullanımın orta vadede % 50 artarak kişi başı 3 m²’ye çıkması 
beklenmektedir. Doğal çevre faktörleri ve sosyal ve kültürel yapı da seramik tercihinde 
Türkiye için bir avantaj teşkil etmektedir. 

Ülkemizdeki ılıman, güneye gittikçe nemle birlikte artan sıcak iklim, soğuk iklimler 
tarafından tercih edilmeyen seramik kullanımını pozitif olarak etkilemektedir. Soğuk 
iklimlerde genelde iç mekânlarda tercih edilen seramik ürünleri, Türkiye’nin birçok 
bölgesinde rahatlıkla dış mekânlarda da tercih edilebilmektedir.

Seramik sağlık gereçleri seramik sektöründe en yüksek ihracat/üretim oranı olan 
alt sektördür. Üretim kapasitesinin sürekli artmasına karşın, yurtiçi tüketimin yeterli 
ölçüde artış göstermemesi nedeniyle 1990’lardan itibaren üretimin büyük kısmı ihracata 
yönlendirilmiştir. Son yıllarda artan refah seviyesi ile birlikte, bina içi dekorasyon konut 
satışında daha önemli bir konuma gelmiştir. Ayrıca seramik sağlık gereçleri, talebi 
değiştirme, yıpranma ve kırılma gibi normal nedenlerin dışında estetik kaygılardan da 
etkilenmekte ve moda eğilimleri de ürün değiştirmede önemli rol oynamaktadır. Sayılan 
nedenlerden dolayı, yurtiçi seramik sağlık gereçleri tüketimi 2 kg seviyesine yükselmiş 
olup artışın devam etmesi beklenmektedir.

3.2.3. İşgücü

Sektördeki bilgi birikimi ve kaliteli insan kaynağı gelişmekte olan ülkelere karşı, 
insan kaynağı maliyet seviyeleri de gelişmiş ülkelere göre avantaj sağlamaktadır. 
Türkiye’deki seramik üretimi 50 yıllık bir üretim geçmişine sahiptir. Sektörde “okul” 
gibi hareket ederek insan kaynağı yetiştiren şirketler sayesinde, ciddi bir bilgi birikimi 
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oluşmuştur. Elde edilen know-how özellikle pazara yeni giren ülkelere karşı avantaj 

olarak kullanılmaktadır. İş ahlakı, çalışma verimliliği ve işine sahip çıkma konusunda 

Türk işçileri, gelişmekte olan ülkelere göre ön sırada yer almaktadır. Teknik eleman 

maliyetleri İtalya ve İspanya’ya göre çok daha düşüktür.

3.2.4. Kümelenme

 Kümelenmenin en güzel örneklerinden biri, seramik karo endüstrisinde 

gözlemlenmektedir. Dünya üretiminin % 40’ı Castellón (İspanya), Sassuolo (İtalya) 

ve Santa Caterina (Brezilya)’daki kümelenmelerden gelmektedir. Ülkemizin, diğer 

birçok ülkenin uluslararası rekabet alanında kümelenme ile yakalamış olduğu ivmeyi 

yakalayabilmesi için, kümelenme modelini etkin ve zamanlı bir şekilde uygulaması 

gerekmektedir. 

 Bu kapsamda Ekonomi Bakanlığınca yürütülen “Ulusal Kümelenme Politikasının 

Geliştirilmesi Projesi” çerçevesinde “Eskişehir-Bilecik-Kütahya Seramik İş Kümesi Yol 

Haritası” hazırlanmış olup, söz konusu belgede bölgedeki yoğunlaşmanın analizi ve küme 

haline gelebilmesi için yapılması gerekenler detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

 Türk firmalarının rekabet seviyesini yükseltmesi ve uzmanlaşmanın teşvik edilmesi 

için firmaların yatay entegrasyonlarını artırması gerekmektedir. Tüm alt sektörlerde dikey 

entegrasyona sahip firmalar yoğunluktadır. Dikey entegrasyon nedeniyle firmalar ana 

yetkinliklerinin dışındaki iş alanlarına kaynak aktarmak zorunda kalmaktadır. Öte yandan, 

sektörün %57’si ise mevcut kümelenme sisteminin dışında yer almaktadır. Sektörün bu 

kesimi, mevcut küme yapısının korunup geliştirilmesinin yanı sıra, coğrafi yakınlıktan 

bağımsız, iş ağı yapısında, proje ve işbirliği temelinde yeni ve ikincil bir kümelenme 

mekanizması için çalışma yapılmasını talep etmektedir.
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4. PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ

4.1. Temel Amaç ve Politikalara Yönelik Uygulama Araçları

4.1.1. Enerji

Enerji, seramik sektörü açısından önemli bir maliyet kalemi teşkil etmektedir. 
Avrupa ve Türkiye seramik sektörleri enerji odaklı bir perspektifle karşılaştırıldığında 
benzer kısıtlılıklar görülmesine rağmen, AB’nin bu kısıtlılıkları sektöre yansıtmamaktan 
yana bir tavır sergilediği görülmektedir. 

 Seramik endüstrisinin en yoğun olarak kullandığı enerji kaynağı olan doğalgazda 
Türkiye gibi bir dışa bağımlı olan Avrupa’da, seramik üreticisi, enerji maliyeti konusunda 
Türk rakiplerine karşı avantajlı konumdadır.

 Enerji temini ve dağıtımının özelleştirilmesi ve liberalleştirilmesi, enerji 
dağıtımındaki altyapının iyileştirilmesi gerekmektedir.

 Enerji fiyatlarımızın rakip seramik üreticisi ülkelerde olduğu gibi Dünya 
üzerindeki rekabet gücümüzü artıracak bir düzenlemeye kavuşturulması gerekmektedir. 
Bu sağlanana kadar geçecek süre zarfında doğalgaz üzerindeki ÖTV’nin alınmaması 
ve sektörün kullandığı enerji maliyetinin sektöre özel uygulamalarla desteklenmesi 
gereklidir.

 Avrupa ülkelerinde olduğu gibi sanayi kuruluşlarına miktara bağlı olan kademeli 
enerji satış birim fiyatlarının uygulamaya alınması gereklidir.

 Enerji darboğazındaki ülkelerden biri olan Türkiye, çevre konusunda dünyada 
gelişen ortak duyarlılık platformlarında da yerini almış ve çeşitli tasarruf ve verimlilik 
projeleri uygulamaya koyulmaya başlanmıştır.

 Büyük bir kullanım hacmine sahip doğalgaz için mutlaka konut ve sanayi kullanımı 
farkı gözetilmeli, sanayi için daha cazip bedellerle sağlanmalıdır.

 Enerji verimliliğine sağlanan maddi desteğin (etüt masraflarının devlet tarafından 
karşılanması gibi) yanında hâlihazırda verimlilik çalışmalarını uzun yıllardır gönüllü 
olarak yürüten firmalar ile verimlilik alanında adım atmayan firmalar arasında da farklı 
teşvik yöntemleri uygulanmalıdır.
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 Sektör temsilcilerine her yıl yakalamaları gereken bir verimlilik veya tasarruf 
seviyesi/hedefi verilerek, bu hedefi yakalayan firmalar vergi indirimleri, ithalat ve ihracat 
teşvikleri gibi pozitif uygulamalarla ödüllendirilmelidir.

 Sektör temsilcilerinin yenilebilir enerji yatırımları da mutlaka desteklenmelidir. 
Bu noktada sektör temsilcilerinin bütün enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir enerjiden 
karşılaması beklenemese bile, yenilenebilir enerji kapsamı genişletilip, örneğin atık 
ısıdan enerji geri kazanımı yenilebilir enerji sınıfına dâhil edilebilir. Bu uygulamanın 
somut bir örneği ABD’de gerçekleşmiş ve birçok eyalette yüksek fırın gazı (çelik üretim 
prosesi) yenilenebilir enerji olarak kabul edilmiş ve yüksek fırın gazından enerji üretimine 
destekler sağlanmıştır.

4.1.2. hammadde

Yeni düzenlenen çevre yönetmeliği ile madencinin çalışmasının önüne bazı 
bürokratik engeller ve ek maliyetler gelmektedir. Madencilik faaliyetlerinin büyük 
çoğunluğu orman alanları içinde yapılmaktadır. şu anda orman alanlarında madencilik 
faaliyeti yapabilmek için ilgili bakanlıktan Orman Kanunu çerçevesinde izinler alınması 
gerekmektedir. 

Bugünkü uygulamaya göre madenci Orman idaresine zaten “Ağaçlandırma 
bedelini, meşcere bedelini, kullanma bedelini ve teminatını” ödemektedir. Orman idaresi 
bu bedelleri peşinen madenciden aldığı halde, yeni Çevre Yönetmeliği ile madenciden 
aynı bedeller ikinci defa Çevre Teminatı adı altında tahsil edilmektedir. 

Çevre sorunları ile ilgili olarak Çevre Yönetmeliği ile ikinci bir bürokratik 
engel oluşturulmaktadır. Bu konunun madencinin önünde bürokratik bir engel olması 
istenmiyor ise, madencilik yapılan bölgelerin ilgili bakanlık ve ilgili genel müdürlüklerin 
elemanlarınca bölgesel olarak önceden inceleme yapmak suretiyle bu alanlarla ilgili çevre 
raporlarının düzenlenmesi ve madencinin herhangi bir müracaatında bu raporlar ışığında 
karar verilmesi ve işlemlerinin hızlandırılması gerekmektedir. Böylece gereksiz zaman 
kayıpları ve parasal kayıplar ortadan kaldıracaktır. 

Madencilerin uzun vadeli olarak hedeflerini belirlemeleri gerekmektedir. Bu nedenle 
madencilere belirli garantiler verilmelidir. Madencilik sektörü yatırım yapıldıktan sonra 
kolayca yer değiştirebilecek bir sektör değildir. Böyle bir durum birçok kaynağın da 
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israfına neden olacaktır. İhracat fiyatları düşüktür. Bu düşüşün önlenmesi ve özellikle albit 
hammaddesinin daha iyi fiyatla satılabilmesi için devletçe gerekli önlemlerin alınması, 
üreticilerin birlikte hareket etmesi sağlanmalıdır. 

İhracatta daha yüksek fiyata satanın ödüllendirilmesi gibi, devletçe alınabilecek 
çözümlerin sağlanması gerekmektedir. Seramikte kullanılan feldspatlar bilindiği gibi Na 
ve K olmak üzere ikiye ayrılmakta olup, gerek rezerv gerekse kalite bakımından sodyum 
feldspatta Avrupa’ya ihracatta herhangi bir kalite problemi yoktur. Potasyum feldspatların 
sırlık olanları, ince damarlardan üretilmekte olup rezerv ve kalite problemi mevcuttur. 

Dünyada orta kalite denebilen 6,00-7,00 K2O içerikli granit, pegmatit, granit kumu 
türü kaynaklara bağlı büyük zenginleştirme tesisleri kurularak 1.kalite sırlık potasyum 
feldspatlar elde edilmektedir. Türkiye’de feldspat ticareti başladığı dönemlerde ihtiyaç 
az olduğu için, mevcut ocaklardan K2O içeriği minimum %9,00-9,50 olan potasyum 
feldspatlar üretilmekte iken, talebin artması ve damarların ince olması nedeniyle 
kaliteler daha da düşecektir. Bu ne denle ikinci kalite feldspatlar veya orijinal feldspat 
kaynaklarından; özellikle K2O oranını yükselten ve istenmeyen mineralleri(mika vb.) 
alabilen yeni tesislere Türk seramik sektörünün ihtiyacı olacaktır. 

Madencilikte kamulaştırma konularına maden işlerinin kolay ve kalıcı çözümler 
bulması gerekmektedir. Çevre ve İmar İzinleri alımında mevzuat uygulamaları bölgelere 
ve illere göre bölgedeki kanun uygulayıcıların hassasiyetine göre değişmektedir. 

Özellikle kalkınma önceliğini turizm, tarım ve gıda alanlarına odaklayarak yapan 
Aydın ve Muğla Bölgelerinde Zeytincilik ve Tarım Mevzuatı, ayrıca Maden Kanununa 
da eklenen içme suyu havza kısıtlamaları, su kirliliği kontrol yönetmeliği ve ÇED 
yönetmeliklerindeki katı düzenlemeler maden yatırımcısına aşağıda özetlendiği gibi 
çevre ve imar izinlerinin alımını zorlaştırmakta hatta imkânsız hale getirmektedir.

Madencilik faaliyetlerine yönelik tesislere, İşletme Ruhsatlı Maden Sahalarında 
ve planda önerilen Sanayi Alanlarında izin verilmektedir. Bölgedeki Ocak sahaları, 
topografya, ulaşım, altyapı (elektrik, su) açısından tesis kurmaya elverişli olmadığı gibi, 
çoğu zeytinlik gibi tarım alanlarına yakındır. Dolayısıyla firmaların yalnızca Sanayi 
Alanındaki faaliyetlerine izin verilebilecektir.

Çevre Düzeni Planında en yakın Sanayi Alanı Milas OSB alanı olup, yıllardır 
faaliyete geçememiştir. Bölgede düşünülen Organize Sanayi Bölgesi için ticaret odası ile 
yapılan görüşmelerde bu tip faaliyetler (madencilik) için Organize Sanayi Bölgesi içinde 
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yer düşünmediklerini beyan etmişlerdir. Bir başka deyişle, Çevre Düzeni Planına ve 
planlanan Organize Sanayi Bölgesine göre bölgede faaliyet gösteren ve ekonomiye çok 
ciddi katkıları olan madencilik firmaları hiç dikkate alınmamıştır. Bu nedenle ülkemizin 
kronik işsizlik ve cari açık gibi sorunlarını çözmek ve 2023 yılı ihracat hedeflerini 
gerçekleştirebilmek için, ihracata dayalı yatırıma ve ülkemizin yer altı kaynaklarını 
kullanan madenciliğe destek verilmesi; çevreye uyumlu olacak şekilde kanunların bilimsel 
ölçüm ve teknik gelişmeler doğrultusunda yenilenerek güncelleştirilmesi gereklidir.

Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği 12.maddesi (8) no’lu fıkrasında 
“Proje sahibinden Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunda değişiklik yapması en 
çok iki kez istenebilir. Yapılan düzeltme komisyonca yeterli görülmez ise durum bir 
tutanakla saptanır ve başvuru Bakanlıkça geçersiz sayılır.” denmesi, yatırımcıyı teşvikten 
ziyade korkutup kaçıracak bir ifadedir. Bilimsel teknik gelişmelerdeki değişimin artık 
yıllarla değil saniyelerle ölçüldüğü günümüzde, projede değişiklik yapması için iki defa 
şans verilmesi yetersizdir. Aynı yönetmeliğin 19. maddesi b) fıkrasında “Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Olumlu” kararı ya da “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” 
kararı verildikten sonra, proje sahibi tarafından nihai Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Raporu veya proje tanıtım dosyasında taahhüt edilen hususlara uyulmadığının tespit 
edilmesi durumunda söz konusu taahhütlere uyulması için projeyle ilgili Bakanlıkça/
Valilikçe bir defaya mahsus olmak üzere süre verilebilir. Bu süre sonunda taahhüt 
edilen hususlara uyulmaz ise yatırım durdurulur.” ifadesi de yatırımcının önünü tıkayan 
bir ifadedir. İnsanlığın gelişme sürecinde geliştirdiği çevreyi koruma bilinci içerisinde 
yatırımcıya çevreyi kirletmeyi önleyecek bilimsel ve teknolojik gelişmeyi kullanma 
şansının bir defa verilmesi yeterli değildir. Yine Aynı yönetmeliğin Geçici Madde 3- 
(1) fıkrasında “7.2.1993 tarihli ve 21489 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel 
Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinden önce uygulama projeleri onaylanmış veya çevre 
mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yetkili mercilerden izin, ruhsat veya onay ya da 
kamulaştırma kararı alınmış veya yatırım programına alınmış veya mevzi imar planları 
onaylanmış projelere veya bu tarihten önce üretim ve/veya işletmeye başladığı belgelenen 
projelere Çevre Kanunu ve ilgili diğer yönetmeliklerde alınması gereken izinler saklı 
kalmak kaydıyla bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.” denilmekteyken, maden ruhsat 
temditlerinde ruhsat numarası sicil numarası ile değiştirildiğinden madenci kamu kurum 
ve kuruluşlarından alacağı izinlerde bu durumun tekrar sorgulanması ve görüş sorulması 
nedeniyle sıkıntı yaşamaktadır. Çevre Müdürlükleri tekrar görüş vermek istememektedir. 
Bu da yatırımcıyı taahhütlerini yerine getiremediğinden maddi, mali ve hukuki yönden 
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külfete sokmaktadır. Bu ifadenin uygun biçimde düzeltilmesi ya da ruhsat numaralarının 
gelişigüzel değiştirilmemesi gerekmektedir.

Su kirliliğinin kontrolü yönetmeliği Madde 18-(Değişik birinci paragraf: R.G.-
13.2.2008-26786) “Kısa mesafeli koruma alanı, içme ve kullanma suyu rezervuarlarının 
mutlak koruma alanı sınırından itibaren 700 metre genişliğindeki şerittir. Söz konusu alan 
sınırının, su toplama havzası sınırını aşması hâlinde, kısa mesafeli koruma alanı havza 
sınırında son bulur.” ve Madde 19-“Orta mesafeli koruma alanı içme ve kullanma suyu 
rezervuarlarının kısa mesafeli koruma alanı sınırından itibaren 1 kilometre genişliğindeki 
şerittir” ifadeleri tekrar incelenerek, daha gerçekçi sınırlamalar getirilmelidir. Maden 
kanunundaki havza sınırlamaları, su kirliliği kontrolü yönetmeliğindekinden daha sıkı 
sınırlamalar getirerek madencileri sıkıntıya sokmaktadır. Maksimum su seviyesi 2000 
metreden az olup, su toplama havzaları dışında kalan bölgeler dikkate alınmamıştır. 
Gereğinden fazla kısıtlamalarla yer altı kaynaklarımızın kullanımı engellenmemelidir.

Organize Sanayi Bölgesi veya Sanayi bölgesi olmayan bölgelere çevre düzeni 
planları yapılırken, madenciliğin dikkate alınması gerekmektedir. 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korumak amacıyla Daha Detaylı Bilimsel ve 
Teknik Çalışmalar yapılmadan alınmış sit kararlarının kamu yararına yatırımlar lehine 
değiştirilebilir kılınmasıyla ilgili yönetmelikte yatırımlar aleyhine olan zamanlama ve 
teknik kısıtların kaldırılması gereklidir.

Madencilikte maliyetin % 60-70’ini oluşturan üretim-nakliye ve zenginleştirme 
işlemi (proses) için gerekli akaryakıt, elektrik ve doğalgaz vb. giderlerde uluslararası 
piyasalarla rekabet edilebilir ve ürünün pazarlanabilir kılınması için gerekli düzenlemelerin 
(KDV indirimi) ve diğer teşviklerin yapılması amaçlanmalıdır.

Madenlerin bulundukları yerlerde işletilme zorunluluğu (taşınamama) realitesi 
vurgulanmalıdır.

Günümüz teknolojilerinde büyük metropollerde yüksek Binalar yeni patlatma 
yöntemleri ile komşu binalara zarar verilmeden patlatılabilirken, şehirlerin (ya da yerleşim 
yerleri) altında bulunan madenler tasman hesapları yapılarak üretilebilirken, ülkemizde 
madenciler açık arazilerde aynı patlatma yöntemlerini kullansalar dahi yüzlerce metre 
mesafelere yasak getirilmektedir.



98

Sit alanları, su havzaları koruma alanları, zeytinlik koruma alanları, yerleşim 
yerlerine uzaklıklar yasakçı zihniyetten arındırılarak maden işletmeleri ve tesisleri gerekli 
tedbirler alınma zorunluluğu ve sıkı denetimlerle işletilebilmelidir.

Madenler jeolojik olarak genellikle aynı bölgelerde oluşur (Milas-Çine albit 
bölgesi, Söğüt kil bölgesi, şile kil bölgesi, Düvertepe kaolin bölgesi vb.) ve bulunurlar. 
Madenlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelere özel Maden Sanayi Bölgeleri kurulmalı 
ve (maden işleme tesislerinin alt yapıları sanayici madenciye sunulmalıdır) alt yapıları 
devlet tarafından yapılmalı bu bölgeler raylı sistemlerle tüketim merkezleri ile limanlara 
bağlanmalıdır. Bu şekilde kamyon nakliyesine dayalı karayolu taşımacılığının azalması, 
akaryakıt tüketimine bağlı maliyetleri düşüreceği gibi, uluslararası arenada rekabet 
etme ihtimalini güçlendirecektir. Madenlerin tüvenan olarak kullanımı yerine işlenmiş 
olarak kullanılması ülke ekonomisinin de yararınadır. Bu nedenle, tesisleşmenin önü 
tıkanmamalıdır. Limanların bulunduğu alanlar deniz kenarları ve doğal olarak turizm 
potansiyeli alanlardır. Bu alanlarda yapılacak tesisleşmenin önü açılmalı, maliyeti 
çok yüksek yatırımlar madenciden istenerek tesisleşmenin önü tıkanmamalıdır. Sonuç 
olarak endüstriyel hammaddelerden yapılan ürünler yaşamımızın her kademesinde 
kullanıldığından, bazı kriterler ile tesislerin çevreye uyumlu olması sağlanarak katma 
değer kazanacak tesisler teşvik edilmeli, engellenmemelidir. Batılı ülkeler kendi öz 
kaynaklarını kullanarak refah seviyesini arttırmışlardır. Ülkemizde çevre, orman, su gibi 
konuların bakanlığı bulunmakla birlikte katma değeri en yüksek sektör olan madenciliğin 
bakanlığının olmaması dikkate değer bir konudur. Madencilik kimi yerde metal, kimi 
yerde mermer kimi yerde agrega kimi yerde seramik adı altında farklı sektörler altına 
girmekte ve sorunlarla boğuşmaya devam etmektedir. Günümüzün madencisinin ömrü 
sorunları çözmek ve kamunun kapısında beklemek ile geçmektedir. Umulan ise bakanlığın 
en kısa sürede kurulması ve tüm sorunların bakan düzeyinde çözüme gidilmesidir.

Madenler ekonomik değer içermeleri durumunda madendir, aksi durumda değersiz 
bir taş (toprak) parçasıdır. Bugün ekonomik değeri olan madde (teknolojik değişimlerle) 
yarın değersiz olabilir. Ülkemiz sahip olduğu madenleri kullanmama lüksüne sahip olmayıp, 
madenlerimizde doğmamış bebeklerimizin de hakkının bulunduğu unutulmamalıdır.
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4.1.3. Piyasa Denetimi/İthal Ürün Denetimi/Standardizasyon İhtiyacı

Piyasa gözetimi ve denetimi ile kalitesiz ve gerekli standartlara sahip olmayan 
ürünlerin yurt içinde üretilmesi veya yurt dışından ülkemize girişi engellenmeli, piyasaya 
giren ürünlerin piyasadan çıkarılmasını sağlayacak bir mekanizma tesis edilmelidir. Bu 
çerçevede sektörümüz ürünleri için ilgili kurum Çevre ve şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri 
Genel Müdürlüğü vasıtasıyla Piyasa Gözetimi ve Denetimi kapsamındaki faaliyetlerini 
etkinleştirmelidir. 

Seramik ürünler yüksek risk grubunda bulunmadığı için ithalatta uygunluk 
değerlendirilmesine tabi değildir. Gümrüklerden evrak üzerinde yapılan denetim 
sonucunda pazara giren ürünler Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile satış ve kullanım 
mahallerinde şikâyete gerek kalmadan periyodik olarak denetlenmelidir. Çevre ve 
şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün çalışma programı çerçevesinde 
seramik malzeme gruplarının öncelikli ürünler arasında yer alması, ithal ürünler için de 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın denetim yapması gerekmektedir.

4.1.4. Kamu İhaleleri ve Yerli Ürün Kullanımı

Kamu ihale sisteminin, hükümet programında yer aldığı üzere “kamunun alım 
gücünün, yerli sanayiyi geliştirmek üzere kullanılması” ilkesini hayata geçirecek nitelikte 
olmasını desteklemekteyiz. Kamu ihalelerindeki satın alma kararlarında uygulamada 
fiyat en ön plana çıkmakta; mal veya hizmetin kullanımındaki maliyetini belirleyen kalite 
unsurları ise çoğu zaman eksik ele alınmaktadır. Yalnızca evrak bazında incelemeyle, 
asgari şartları kâğıt üzerinde sağlayan teklif “uygun bedel” olarak kabul edilmektedir. 
Böylelikle ömür, yapılabilirlik, teslim süresi gibi kalite unsurlarının belirlediği “toplam 
sahip olma maliyeti” hesap edilmediğinden, kamu zararına yol açılabilmektedir. 

Bu sebeple toplam sahip olma maliyetinin faktörlerinin belirlenerek değerlendirmeye 
alınması; ürün sınıfının göstermesi gereken performansın net olarak tariflenmesi ve 
alımdaki ucuz fiyatın, işletmede veya kullanımda pahalı olabileceği hususunu gözeten 
seçme kriterlerinin olgunlaştırılması gerekmektedir. Bunun için teknik şartnamelere 
verilen önem uygulamada artırılmalıdır.

Her ne kadar Kanun’a ve Başbakanlık Genelgesi’ne dayansa da, “yerli üretici lehine 
fiyat uygulaması” tam manasıyla işlememektedir. Yükselen cari açık tehlikesi ve yerli 
sanayi ve teknolojilerin geliştirilmesi ilkesi açısından bu hususta sahaya yansıyacak acil 
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ve keskin önlemlerin alınması ve bu önlemlerin ihale denetim süreçlerine de yansıtılması 
hayati derecede önemlidir.

Zorunlu olan CE belgesi ile beraber kamu idareleri ve kontrolörlükler TSE 
belgesi istemektedir. Bu durum, üreticilerimiz için çifte belgelendirmeye ve gereğinden 
fazla masrafa yol açmaktadır. Ayrıca firma beyanına göre verilen TSEK belgeleri de 
standartlara uygunluğu gösterir gibi kabul edilmektedir. Belgelendirme esaslarının kamu 
ihalelerinde tek bir uygulamaya dönüştürülmesi, üreticilerimiz üzerindeki bu gereksiz 
yükü kaldıracaktır.

4.1.5. İthalatta Koruma Önlemleri

4.1.5.1. Seramik Karolar

Çin menşeli seramik karoların ithalatında uygulanmakta olan Gözetim Uygulaması, 
sektörümüzü önemli boyutlarda rahatlatmıştır. Ancak bu tür uygulamalar DTÖ kurallarına 
göre yapıldıkları için müddetli uygulamalardır. Bu uygulamanın süresi 2012 yılı Haziran 
ayında sona ermiştir.

Diğer yandan AB, 2011 Eylül ayından itibaren Çin menşeli seramik karoların 
ithalatında %30–60 arasında çok yüksek oranlı damping vergisi uygulamaktadır. Bu 
sebeple Çin menşeli ürünlerin pazar değiştirerek Türkiye’ye daha çok girmesi önümüzdeki 
dönemde sektörün karşısında yer alan önemli bir tehdittir. Uygulaması bitmiş bulunan 
olan “Kota Anlaşması” sonrası bu artışın pazarımızı bozacak ve sanayimizi daraltacak 
miktar ve nitelikte olması beklenilmektedir. Bu sebeple, Çin menşeli karoların Türkiye’ye 
ithalatının yaratacağı sorunları önlemek üzere, gerekli korunma önlemlerinin acil olarak 
alınması gerekmektedir.

4.1.5.2. Porselen ve Silikon İzolatör

Ülkemizde porselen izolatörler için kota uygulaması mevcuttur. Kg başına 5 
dolarlık bir gözetim uygulaması yapılmaktadır. Çin fiyatlarının çok düşük seviyede 
olması sebebiyle, uygulanan kotanın bu ülkeden yapılan ithalata etkisi olmamaktadır. Kg 
başına uygulanmakta olan kota miktarının arttırılmasının yerli üreticiye faydası olacaktır.

Yurt içinde metalli buşing üretimi yapan firmalar, tamamen yurtdışı ülkelere 
satış yapmaktadır. Böylece Çin’den aldıkları buşingler için kota uygulamasına maruz 
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kalmamaktadırlar. Ürünleri yurtdışına sattıklarını beyan ettikleri müddetçe herhangi 
bir kota uygulaması yapılmamaktadır. Bu durum yerli üreticiye zarar veren önemli bir 
husustur.

Silikon izolatör ithalatında herhangi bir kota uygulaması mevcut değildir. Silikon 
izolatör pazarında iki yerli ve bir İtalyan firması Türkiye’de üretim yapmaktadır. Yerli 
firmaların birlikte gerçekleştirdiği silikon izolatör için gözetim uygulaması başvurusu, 
Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından kabul görmemiştir. Bunun yerine 
anti-damping başvurusu yapılması tavsiye edilmiştir. Bu durum, TEDAş şartnamesine 
uygun olmayan Çin’den çok ucuza silikon izolatör ithalatını kolaylaştırmakta ve yerli 
üreticiye ciddi oranda zarar vermektedir.

Orta ve yüksek gerilimde kullanılan porselen izolatörlerin alternatifi olarak, 
TEİAş’ın talebi ile yerli bir firma silikon izolatör üretimine başlanmıştır. Ancak cam 
izolatörlerin ucuz olması, muadil silikon izolatörlerin de Çin’den ucuza getirilmesi 
sebebiyle, yerli üretim porselen izolatörler ve silikon izolatörler tercih edilmemektedir. 
Yerli üreticiyi koruyan hiçbir durum söz konusu değildir.

Yerli izolatör üreticileri, düşük fiyatlı ancak kalitesiz ithal ürünler sebebiyle pazarda 
ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Özellikle yüksek gerilim izolatörleri ve transformatör geçit 
izolatörleri (buşingler) pazarında neredeyse ürün satılamama noktasına gelinmiştir. Çin 
ve Hindistan izolatörlerinin bu hızla kullanılmaya devam edilmesi halinde, yerli üreticiler 
yüksek gerilim izolatörleri ve transformatör geçit izolatörleri pazarından tamamen çıkmak 
zorunda kalacaktır. Bu durum, elektromekanik pazarda kalitesiz ürün kullanılmasının 
artması anlamına gelmektedir.

Yerli silikon izolatör üreticileri, ithalatta caydırıcı yaptırımların olmaması 
sebebiyle silikon izolatör üretim ve satışında sorunlar yaşamaktadır. Çin’den ithal edilen 
silikon izolatörler kalitesiz ve çok düşük fiyatlıdır. Çin silikon izolatörleri TEDAş’ın 
şartnamesine uymamaktadır. Buna rağmen düşük fiyatlı olması sebebiyle TEDAş 
projelerinde kullanılmaktadır. Bu durum, yerli bir firmanın silikon izolatör üretimini 
durma noktasına getirmiştir. Diğer bir yerli silikon izolatör üreticisi firma ise, orta gerilim 
silikon izolatörü pazarından çıkmak zorunda kalmıştır. Silikon izolatörde anti-damping 
yerine gözetim uygulaması yapılmalıdır.

2011 ithalat verileri ve yerli üreticilerin ciro değerlerine göre yaklaşık porselen 
izolatör pazar büyüklüğü 65 milyon dolar olarak belirtilmiştir. Bu büyüklüğün %60’lık 
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kısmını (40 milyon dolar) ithal ürünlerin oluşturduğundan bahsedilmiştir. Tüm bu 
veriler ışığında ithalatın üretimin önüne geçtiği görülmektedir. Silikon ve porselen yerli 
izolatör üreticileri yeterli düzeyde korunmazsa, ithal ürünlerde ciddi artış olacak ve yerli 
üreticilerin pazar payı her geçen yıl azalacaktır.

Türkiye’nin mevcut kurulu gücü, EPDK verilerine göre 50.000 MW’tır. Bu gücün 
2030 yılına kadar yapılacak yatırımlarla yaklaşık olarak 190.000 MW’a çıkartılması 
hedeflenmektedir. Bu veriler dikkate alındığında, pazarın hızlı bir büyüme göstereceği 
anlaşılmaktadır.

4.1.5.3. Refrakter

 Ülkemizde sadece Çin menşeli manyezit bazlı tuğlalar için anti-damping 
vergisi 2007 Eylül ayından beri uygulanmaktadır. Uygulama ton başına 145 dolar olup, 
Haziran 2012’de nihai gözden  geçirme için başvuruda bulunulmuştur. Konu Ekonomi 
Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü bünyesinde değerlendirilmektedir. Anti damping 
vergisi uygulanmaya başladığı yılda 5800 ton olan Çin menşeli ürün ithalatı 2011 yılında 
yaklaşık 6100 ton olarak gerçekleşmiştir. Görüldüğü gibi, uygulama sadece ithalatın 
hızını kesmiştir. 

Amerika, Brezilya gibi ülkelerde daha yüksek miktarda anti-düşürüm vergisi 
oluşması özellikle çelik ve çimento sektöründe önemli kapasite artışı gerçekleştiren 
ülkemizi hedef Pazar haline getirmiştir. ABD’de de Çin menşeli şikâyet konusu ürünlere 
2010 yılı Ağustos ayından itibaren % 24,24 ile % 253,87 arasında değişen oranlarda anti 
damping vergisi uygulanmaya başlanılmıştır. Brezilya’da ise şikâyet konusu Çin menşeli 
ürünlere % 19,25 oranında anti damping vergisi uygulanmaktadır.

Çin hammadde ihracatına getirdiği kota, ihraç vergisi ve lisans zorunlulukları 
nedeni ile hammadde fiyatlarını ihraçta önemli ölçüde arttırmakta ve hammadde bağımlısı 
üreticilerin maliyetlerinin Çin menşeli ürünlerle rekabet edemez ölçüde artmasına neden 
olmakta ve zarar ortamı yaratmaktadır.  Bu nedenle çeşitli ülkeler kendi üreticilerini 
korumak amacı ile anti-damping vergileri koymuşlardır. Ancak Avrupa birliği üyesi 
ülkelerde yerleşik büyük küresel üreticilerin çoğu Çin’de tesis kurdukları için anti-
damping vergisi AB ülkelerinde 2005-2010 yılları arasında uygulanmış ve çoğunluk 
üreticinin başvurusu ile kaldırılmıştır.
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Manyezit bazlı Refrakter tuğlalar sektörde faaliyet gösteren yerli firmalar tarafından 
yurt içi pazarında ve ihracat pazarlarında aynı fiyat seviyeleri ile satılmaktadır. Ürünlerin 
satışında fiyat kadar, teknik hizmetlerin müşteriye satış öncesi ve sonrası verilmesi de 
önemlidir. Çin orijinli firmaların bazı pazarlarda teknik hizmet verecek servis ağını 
kuramaması, firmalarımızın fiyat farkına rağmen satış yapmalarına olanak sağlamaktadır. 
Ancak Çin firmaları son dönemlerde birçok pazarda teknik hizmeti de verecek ekipler 
oluşturduğu için mevcut şartlarda rekabet gücümüzün kaybolmasına neden olmaktadır.

Ayrıca son dönemlerde ülkemize Hindistan ve Çin orijinli çok düşük fiyatlara 
Alümina Silikat tuğlaları girmekte ve mevcut üreticilerimiz zor durumda bırakmaktadır. 
Bu ürün grubu içinde manyezit esaslı tuğlalar için yapılan damping soruşturulması 
yapılmalıdır.

Refrakter ithalat miktarları TUIK istatistiklerinden takip edilmektedir. Ancak 
pazarda TUIK’den elde edilen verilerden daha fazla miktarda Çin menşeli ürünler 
görülmektedir. Bu ise bu ürünlerin farklı G.T.İ.P numaraları ile ithal edilmiş olabileceği 
şüphesini arttırmaktadır. Bu nedenle ithal edilen ürünlerin beyan edilen ile uyup 
uymadığını denetlemek için etkin bir sistem oluşturulmalıdır. Özel ihtisas gümrüklerinin 
oluşturulması bu konuda çözüm olabilir.

4.1.6. Teşvik Sistemleri

Yeni yatırım teşvik sistemi, diğer tüm sanayi sektörleri gibi seramik sektörü için 
de önemli fırsatlar oluşturmaktadır. Sektör yeni sistemin amaçlarına ve mekanizmasına 
uygun yatırım programları yapacaktır.

4.1.6.1. İhracat Teşvikleri

2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının 
Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ihracatçılarımıza 
önemli faydalar sağlamaktadır. Turquality teşviklerinin genişletilmesi ihracatçılarımıza 
yeni ufuklar açacaktır. Turquality kapsamında olmayan, ancak özellikle son dönemlerde 
Türk sanayisi ve sektörümüz için önemli bir fırsat ortamı haline gelen yurt dışında şirket 
satın almaları da teşvik kapsamında yer almalıdır. Bu çerçevede;
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Turquality kapsamının Türk sermayesi tarafından satın alınan yabancı ülkelerde 
tescilli markalara da açılması,

Yurt dışında şirket ve marka satın alınması süreçlerindeki harcamalarının da 
Turquality kapsamına girmesi,

Turquality destek programı kapsamındaki desteklerden 5 yıl yararlandırılan 
şirketlerin, herhangi bir şarta bağlanmaksızın, ilave 5 yıl daha yararlandırılması, (Zira 
5 yıllık süre yetersiz olup, dünya markası oluşturulması 5 yıldan daha uzun sürecektir.)

şirketlerin ilgili tebliğ çerçevesinde en fazla 2 adet markası destek kapsamındadır. 
Tescilli marka destek sayısının marka çeşitliliğimiz ve konumlandırmamız açısından 3’e 
çıkarılması önemli kazanımlar sağlayacaktır.

İhracat teşvikleri ve yurtdışı yatırımları için Ekonomi Bakanlığı’nda “Döviz 
Kazandırıcı Hizmetler Ticareti ve Yurt Dışı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar 
Taslağı” hazırlandığı bilinmektedir. Ancak burada destek olarak şirket satın alımının yanı 
sıra yurt dışı yatırımların da teşvik edilmesi gerekmektedir. Zira amaç döviz kazandırmak 
ise, bu iki tür yatırım için de aynı destek sağlanmalıdır.

Tasarım ve tasarımcı destekleri, Turquality’den yararlanan markalar için daha da 
fazla genişletilebilir. Maaş, makine, donanım ve tasarım proje bedellerine ilave olarak, 
tasarım tanıtımı (Design Promotion), Tasarım iletişimi (Design Communication), Tasarım 
araştırma (Design Research) gibi modüller için de ayrıca destek kalemleri oluşturulmalıdır.

Çin, Kore ve diğer hızla büyümüş ülkelerde olduğu gibi, şirketlerin yurt dışında 
açacağı tasarım ofislerinin de destek kapsamına alınması özellikle önemli bir teşvik 
mekanizması olacaktır.

4.1.7. Kentsel Dönüşüm ve Yabancılara Mülk Satışı

Kentsel Dönüşüm süreci ve harcamaları, ekonomi ve sanayi politikalarını (yerli 
sanayinin gelişimi, dış ticaret açığının azaltılması, yerli ürün kullanımı) desteklemelidir.

Kentsel Dönüşüm sürecindeki harcamalar yerli kaynaklardan karşılanmalı; tüm 
süreçlerde yerli firma seçimi ve yerli malzeme kullanımı zorunluluğu bulunmalıdır.

Kullanılacak malzemelerde yüksek standardizasyon kriterleri getirilmelidir.

 16.05.2012 tarihinde 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü 
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Hakkındaki Kanun’un yayımlanıp yürürlüğe girmesinden sonra, 19.06.2012 tarihli 
Bakanlık yazısı ile 81 il Valiliği ile belediyelerden “riskli alan” ve “riskli yapı” tespit 
çalışmalarının başlatılması istenilmiştir. Bu kapsamda, 04.08.2012 tarihinde yürürlüğe 
giren 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği ile belirlenen usul ve esaslar 
çerçevesinde Kentsel Dönüşüm çalışmalarına başlanılmıştır. 6306 sayılı Kanun uyarınca, 
afete riski altındaki alanlar ve bu alanların dışındaki riskli yapıların dönüştürülmesi söz 
konusu olup, ayrıca, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73 üncü maddesi uyarınca da 
belediyeler Kentsel Dönüşüm çalışmalarını yürütmektedir.

Türkiye’de yaklaşık 19 milyon konut bulunmaktadır. Bu konutlardan 
1999 depreminden sonra yapılan yaklaşık 5 milyon konutun iyi durumda olduğu 
değerlendirilmekte olup, bu değerlendirmeye göre, 14 milyon konutun afet riski yönünden 
incelenmesi gerekmektedir. Deprem tasarımı ve malzeme dayanımı yetersiz olan yapılar ile 
mühendislik hizmeti almadan kaçak olarak inşa edilen yapılar gözetildiğinde ülkemizdeki 
toplam yapı stokunun yaklaşık % 40‘ının (6,5-7 milyon konut) yenilenmesinin veya 
güçlendirilmesinin gerektiği tahmin edilmektedir.

Riskli yapı olarak tespit edilen ve yıkılması gereken konut sayısı henüz 
kesinleşmemekle birlikte, 6,5-7 milyon konutun afet riski altında olduğu tahmin 
edilmektedir. Ancak, bu 6,5-7 milyon konutun hepsinin bir anda yıkılması söz konusu 
değildir. 6,5-7 milyon konutun yenilenmesi işi aşama aşama yürütülecektir. 

Kentsel Dönüşüm sürecinin süresi 10 yıl olarak dikkate alındığında, seramik 
sektörü yurtiçi pazarının yaklaşık %40 oranında artması anlamına gelmektedir. Bu 
projenin seramik sektörü üretim artışının dışında birçok konularda da getirileri olacaktır. 
Talebin artmasıyla beraber kalitesiz ve ucuz ürün piyasası hareketlenecektir. Bu kalitesiz 
ürünlerin kontrolü ve denetlenmesi büyük önem arz etmektedir. Piyasa gözetim ve denetim 
faaliyetleri açısından T.C. Çevre ve şehircilik Bakanlığına büyük görev düşmektedir. 

Bakanlık çalışmalarına ve açıklamalarına göre 6,5-7 milyon konutun yenilenmesi 
yaklaşık 700 milyar TL değerinde bir maliyeti, dolayısıyla harcamayı ifade etmektedir. 
Bu derecede yüksek bir değer ulusal ekonomi ve sanayi stratejilerimize uygun bir şekilde 
yönetilmelidir. Çevre ve şehircilik, Bilim Sanayi ve Ticaret ile Ekonomi Bakanlıklarının 
bu hususta ortak bir strateji geliştirmesi faydalı olacaktır.

Ekonomi ve sanayi yönetimimiz, en önemli ulusal sorunlarımızdan birisi olarak 
ortaya çıkan dış ticaret açığına karşı pek çok önlem almaktadır. Bu önlemlere paralel 
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olarak Kentsel Dönüşüm sürecindeki harcamalar yerli kaynaklardan karşılanmalı; kentsel 
dönüşüm projelerinin yerli firmalara verilmesi ve yerli malzeme kullanımı zorunlu 
olmalıdır. Aksi takdirde proje sahibi firmalar ithal ürünlere yönelebilecek, bu da dış 
ticaret açığını artıracaktır.

Yerli malzeme kullanımı zorunluluğunun getirilmesi, inşaat malzemeleri sanayisi 
için büyük bir atılım fırsatıdır. Bu sayede ölçeğini büyütecek sanayi, rekabetçi gücünü ve 
istihdamını artıracaktır.

4.1.8. Lojistik Problemler

Seramik, yükte ağır fakat pahada hafif bir malzeme olduğu için üretim öncesi 
hammaddelerin tedarikinde, üretim sırasında ve üretim sonrasında iç ve dış pazarlara satış 
ve pazarlamada nakliye önemli bir masraf kalemidir. Bu sebeple “ulaştırma” maliyetleri, 
sektörün başta gelen önemli sorunları arasında bulunmaktadır.

Ulaştırma Bakanlığının 2023 vizyonu içerisindeki “Ülkemizin rekabet gücüne 
katkı sağlayacak bir ulaştırma sistemi oluşturmak” hedefi, “Türk Seramik Sanayisi 
”nin en hayati sorunlarından birisine denk gelmektedir. Zira sektörümüzde nakliyesi 
güç malzemeler olan hem hammaddeler hem de nihai ürünler ağırlıkla maliyeti yüksek 
karayolu ile taşınmaktadır. 

Taşımacılık alt yapısının yetersiz olmasından dolayı, demiryolu taşımacılığı 
neredeyse hiç kullanılmamakta, deniz yolu taşımacılığı ise rekabet etmeyi sağlayacak 
fiyatlarla sağlanamamaktadır.  Hammadde ve bitmiş ürün olarak yılda 10 milyon ton 
seramik karayollarında seyir halindedir. Kamyon başına 20 ton yük hesabıyla yılda 
500.000 kamyon ve günde 1.500 kamyon yalnız seramik sanayi için Türkiye karayollarında 
seyretmektedir. Örneğin günümüzde Gemlik - Tayvan arası 40 USD/ton fiyat elde 
edilirken, ülke sınırlarımız içinde 750 km’lik bir nakliye de aynı maliyete gelebilmektedir.  
Seramik hammaddesi olarak ülkemizin yapmış olduğu feldspat ihracatı bu hesaplamanın 
dışındadır.  Oysa dış piyasalarda özellikle de Avrupa’da, rekabet ettiğimiz ülkelerde 
sektördeki taşımacılık çok büyük oranda demiryolu ile yapılmaktadır. Bu, ekonomik 
rekabetçiliğin yanı sıra, çevrenin korunmasına da yarar getiren bir farklılıktır.

Sektörümüzün ve ürünlerimizin yapısal niteliğinden dolayı, ağır hammadde ve 
ürünlerin taşımacılığında demiryollarının kullanılması maliyet avantajı getirecektir. 
Demiryolları ayrıca yine ihracatta rekabetçiliğimiz için önemli olan hızlı ve zamanında 
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sevkiyat yeteneğini artıracak, diğer yandan da daha az karbon emisyonu ile iklim 
değişikliği ile mücadelemize katkı sağlayacaktır.

Sektörümüzdeki ulaşım maliyetleri toplam ürün maliyeti içerisindeki en önemli 
kalemlerden birisidir. Ürün satış fiyatının yaklaşık %20’sini lojistik maliyetinin 
oluşturduğu göz önüne alınırsa, hammaddelerden üretim tesislerine, tesislerden ise 
limanlara demiryolu ile bütünleşik taşımacılık yapılması, sektörümüzün rekabetçiliğini 
önemli oranda artıracaktır. Böyle bir yeni rekabet avantajıyla, Avrupa’daki üretim 
ülkemize kayacak; Türkiye Avrupa’nın en büyük seramik üretim üssü haline gelerek 
ülke istihdamına ve ihracatına sağlayacağımız katkı çok daha büyük olacaktır. Bu açıdan 
sektörümüz demiryolları ağının gelişmesine en çok ihtiyaç duyan sektörlerden birisidir.

Yüksek yakıt fiyatı nedeni ile yurt içi nakliyelerin maliyetleri çok yüksektir. Yurt 
içinde demiryolları kullanılmamaktadır. Nedeni ise yüklerin 250 tonun altında olması ve 
blok tren yapılamamasıdır.

Diğer yandan demiryollarında özellikle son yıllarda yapılan yenileme çalışmalarına 
paralel olarak, süresi ve programı belli olmayan yol kapamaları ürünlerimizin 
müşterilerimize zamanında teslim edilememesine yol açmaktadır. Bu nedenle, yol 
kapamalarının belirli programlarla yapılması ve duyurulması önem arz etmektedir.

İyileştirme ihtiyacı görülen bir alan da Irak sevkiyatlarının gerçekleştirildiği 
Nusaybin İstasyonu’dur. Bu istasyondaki yoğunluk ve bakım çalışmaları, ihracatımızda 
önemli bir kapı olan bu noktadaki sevkiyatlarımızı önemli ölçüde aksatmaktadır. Bu 
sorunun çözümü ihracatımız için önemlidir.

Sektörün önemli üretim alanlarından Eskişehir, Bilecik, Kütahya bölgesi için mevcut 
demiryolu projeleri ile birlikte liman bağlantılarının da geliştirilmesi, sektörün önemli bir 
ihtiyacıdır. Bilecik-Eskişehir yönündeki fabrikalar ile İstanbul-Ankara demiryolu hattı 
arasından karayolu geçmektedir. Fabrikaların demiryolu hattına iltisakları hemen hemen 
mümkün değildir. Fabrikalar ürünlerini karayolu ile Gündüzbey tren istasyonuna taşımak 
ve buradan demiryolu vagonlarına yüklemek zorundadırlar. Bu ek bir maliyet getirerek 
demiryolunun fiyat avantajını ortadan kaldırırken aynı zamanda bu istasyonda elleçleme, 
depolama ve indirme-bindirme imkânları çok kısıtlı kalmaktadır.

Bu çerçevede örneğin sektörün en önemli üretim üslerinden birisi olan Çanakkale 
bölgesi demiryolundan yoksun bulunmaktadır. Çanakkale sosyal ve ekonomik gelişmişlik 
düzeyinde ilk 25 sırada yer alan, ama demiryolu ulaşım imkânı olmayan birkaç şehirden 
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birisidir. Çok önemli bir liman niteliğine sahip Çanakkale’de liman bağlantılı bir 
demiryolu, hem boğazlar hattında demiryolu ile bütünleşik yeni bir lojistik merkez 
oluşturarak İstanbul’un yükünü hafifletecek, hem de seramik sektörünün yanı sıra diğer 
yüksek katma değerli çimento ve tarıma dayalı sanayi kollarının da rekabetçiliğini artırarak 
ekonomimize fayda sağlayacaktır. Bandırma–Balıkesir ağına bütünleşmiş Çanakkale 
demiryolu bağlantısı ayrıca tüm Ege bölgesinin kullanacağı bir hat olacaktır. Böyle bir 
hat ayrıca planlanmakta olan “Batı Anadolu Lojistik Organizasyonları” projesinin etki 
alanını da kuvvetlendirecektir.

Hammadde temin etmekte olduğumuz yollarda, Çine-Aydın demiryolu ve şile-
İstanbul demiryolu için yetkili mercilerle yapmış olduğumuz görüşmelere bu güne kadar 
olumlu bir cevap alınamamıştır.

Ayrıca limanlardan yararlanma imkânları her geçen gün zorlaşmaktadır. Limanlarda 
bulunan dokların sayıları, doklardaki yükleme boşaltma kabiliyetleri, su derinlikleri 
sebebiyle doklara yanaşacak gemilerin tonajlarındaki sınırlamalar, mallarımızın bir 
limanda küçük tonajlı gemilere yüklenerek başka bir limana taşınıp orada büyük tonajlı 
gemilere aktarılması mecburiyetini ve maliyetini getirmektedir.

Limanlarda taşımalık temin etmekte ve bunlara ödenecek liman masraflarının 
yüksekliklerindeki sıkıntıları da buna eklemek gerekir. Özel sektör olarak her zaman 
özelleştirmeden yana olmakla birlikte, limanlarımızın özelleştirilmeleri sonucunda ortaya 
çıkan lojistik maliyet artışları sektörü olumsuz etkilemekte ve sektörümüzün dünya 
çapında rekabet gücünü zaafa uğratmaktadır.

4.1.9. Karbon Salımı

Günümüzde bireylerin, oluşumların ve ülkelerin karbon salımlarını yöneten ve 
izleyen iyi geliştirilmiş ve uygulanabilir sistemlerin yanı sıra, karbon fazlası tahsislerinin 
adil ticaretine yönelik istikrarlı bir küresel sistem yerleşmektedir. Buna bağlı olarak artan 
dünya rekabet şartları altında Seramik sektöründe sürdürülebilir gelişimin sağlanması 
ve çevre normlarına uygun üretim yapan bir yapıya kavuşturulması için emisyon limit 
değerlerine göre işletmelerde modernizasyon ve filtreleme yatırımları gerekmektedir. 
Ülkemiz de etkili enerji tasarruflu bina teknolojileri konusundaki Ar-Ge çalışmalarına 
gittikçe daha yüksek miktarlarda fon sağlamakta, birinci kuşak sıfır karbonlu ve düşük 
israflı binalardan ve sitelerden elde edilen bulgular, yapı sektörünün ana akımına 
yayılmaktadır.
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Son 100 yılda 0,8ºC artan küresel hava sıcaklıkları ile birlikte dünyada sıklıkla 
önemli hava olayları meydana gelmekte ve okyanuslar hızla ısınmaya başlamaktadır. 
Bu açıdan AB’nin 2020 Stratejisine bakıldığında AB’nin enerji güvenliğini ve enerji 
alanındaki rekabet edebilirliğini güçlendirmeyi amaçladığı görülmekte ve %20 daha 
az sera gazı salımı, %20 daha fazla yenilenebilir enerji kullanımı ve aynı oranda enerji 
verimliliğinin arttırılmasını hedeflediği görülmektedir.

Avrupa Birliği Sera gazı Emisyon Ticaret Sistemi (EU ETS) Ocak 2005’te dünyanın 
en büyük çok ülkeli ve çok sektörlü sera gazı emisyon ticaret sistemi olarak faaliyete 
geçmiştir. Sistemin 3. fazı olan 2013-2020 döneminde ise 2013’den itibaren emisyon 
tahsislerinin en az %50’si açık arttırma yoluyla dağıtılacaktır ve üretilen ürünler arası 
benchmark yöntemi ile tahsisler yapılacaktır. Bu değişiklik, EU ETS’nin hem çevresel 
etkinliğini, hem de ekonomik verimliliğini arttıracaktır.

AB seramik sektöründe 2012 yılına kadar Avrupa Birliği Sera gazı Emisyon Ticaret 
Sistemi (EU ETS) alanına giren tesislerin; üretim kapasitesi 75ton/gün ve fırın büyüklükleri 
≥ 4m3olmak üzeredir. Bugün 1000 civarında seramik tesisi AB Sera gazı Emisyon Ticaret 
Sistemi’ne dâhildir. Bu rakamın 2013’ ten sonra 2000’i bulması düşünülmektedir. Seramik 
üretim tesisleri, Emisyon Ticaret Sistemi’ ne dâhil tüm tesislerin %10’ unu oluşturmakta 
ve sera gazı salımının %1’ ini gerçekleştirmektedir.

AB Emisyon Ticaret Sistemi seramik sektörü benchmark tanımı ortalama CO2 
performansı en iyi tesislerin %10 u şeklinde olup ürünler bazında; çatı kiremit: 144 Kg 
CO2/t, dış cephe kaplamaları: 139 Kg CO2/t, yer kaplamaları: 192 Kg CO2/t, karo spreyli 
kurutma tozu için 76 Kg CO2/t şeklindedir.

Enerji,  dünyada seramik sektöründe üretim maliyetlerinin neredeyse %30’ unu 
oluşturmakta ve bu durum enerji tüketimini azaltmak için sektör adına bir itici güç haline 
gelmeye başlamaktadır. Böylece enerji ve karbon salımları ile ilgili tüm noktalarda 
seramik yatırımlarının büyük çoğunluğu,  kömür bazlı yakıtlardan doğal gaz gibi karbon 
yoğun olmayan yakıtlara geçiş, ısı geri kazanımı ve kojenerasyon üzerine yapılmaktadır.

Seramik ürünler uzun bir kullanım döngüsüne sahip olduğundan ötürü, karbon ayak 
izi düşüktür. Isı yalıtımlı inşaat malzemeleri enerji etkin yapılara katkıda bulunmakta, 
refrakterler yüksek ısılı prosesler için enerji etkin çözümler sağlamaktadır.

Ülkemizde ise Seramik sektörünü yakından ilgilendiren 25.04.2012 tarihli Resmi 
Gazete ’de yayınlanan “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik’te 
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açıkça görüldüğü üzere, “emisyonların tesis seviyesinde izlenmesi sağlanacak, toplam 
emisyonların en az yarısı tesis seviyesinde belirlenecek, belirlenen sera gazı emisyonları 
bağımsız kuruluşlar tarafından doğrulanacak ve tesislerin raporlama yükümlülükleri 2016 
yılında başlayacaktır.”

 Özellikle Seramik Kaplama Malzemeleri Sektöründen 9. Kalkınma Planı (2007-
2013) çerçevesinde beklenen gelişmeler büyük ölçüde tamamlanmıştır. Buna göre; 
hammadde temin müesseseleri, gerekli temizleme işlemlerini mahallerinde yaptığı 
için, katı atık problemi azalmıştır. Sektörün yoğun olduğu bölgelerden Doğal Gaz Boru 
Hattı’nın geçirilmiş olması sebebiyle, temiz ve kolay yakılır olan gazın kullanımı, hava 
kirliliğinin azalmasında olumlu bir etkisi olmuştur. Katı atıkların değerlendirilmesi ile ilgili 
çalışmalar sürdürülmektedir. Atık suların temizlenmesi ile ilgili tesisler ise kuruluşlarca 
genelde tamamlanmıştır. Firmaların önemli bir kısmı ISO 14000 belgesi almıştır.

 Genel anlamda enerji sektörüne bakıldığında 2050 vizyonuna göre; güvenli ve 
yeterli, düşük karbonlu enerji tedariki, küresel enerji talebi artmış olmasına rağmen, güvenli 
ve düşük karbonlu enerji yaygın şekilde mevcuttur ve etkin şekilde kullanılmaktadır. Enerji 
ve güç sektöründen kaynaklanan küresel salımlar, alışılmış iş yaşamı tahminlerine kıyasla 
kabaca %80 azalarak, yılda 14 Gt/CO2’ye düşecek ve enerji sektörünün çevre ayak izi 
küçülecektir. Enerji karması yüzde 50 yenilenebilir yakıtlar ile her biri % 25 olmak üzere 
2030’dan itibaren karbon yakalama ve depolama (CCS) özelliklerine kavuşan nükleer ve 
fosil yakıtlardan oluşmaktadır. Enerji şebekesi, yenilenebilir güç kaynaklarının kesintili 
çıktı sorununu çözecek şekilde gerçek zamanlı, uyarlanabilir ve genellikle kıtalararası 
yetkinliklere sahip olacaktır.

4.1.10. İhracata Yönelik Üretim Stratejisi

“İhracata Dönük Üretim Stratejisi Kurulu” çalışmaları 2023 Türkiye hedeflerine 
ulaşmada çok önemli bir mekanizma temeli oluşturmuştur. Kurul çalışmalarında, en 
çok açık veren, özellikle girdi tedarikindeki büyük ithalat oranları açısından 6 sektörün 
öncelikli olarak ele alınması da uygun bir yöntemdir. Ancak bu sektörlerin dışında, çok 
yüksek katma değer oranına sahip ve gerçekleştirdiği ihracatı çok daha fazla artırma 
potansiyeli olan yapı malzemeleri gibi sektörlerin de bulunduğu göz ardı edilmemelidir. 

Ayrıca, ekonomi ve ihracat yönetiminin 2023 hedefleri için tasarıma verdiği 
özel öneme paralel olarak,  kendi tasarımıyla ihracat yapan sektörlere daha çok önem 
verilmelidir. Bu sektörlerde sağlanacak ihracat büyümesi, çok yüksek katma değer 
sayesinde, dış ticaret dengemizin geleceği açısından büyük fayda sağlayacaktır.
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Seramik sektörü ihracatta yerli kaynakları en fazla kullanan ve ithal ürünlere 
bağımlılığı en az olan sektörlerden biridir. Öte yandan, Türk seramik sektörü ham madde 
açısından da diğer rakip ülkelere göre avantajlı durumdadır. 

Sektörde çalışan kalifiye insan kaynağı ve sahip olduğu bilgi birikimi de Türkiye’ye 
rekabet üstünlüğü sağlamakta olup; Türkiye’de çok çeşitli ürünler üretilebildiği için, aynı 
anda farklı ülkelere ve farklı müşteri kitlelerine ulaşmak mümkündür.

4.1.11. Serbest Ticaret Antlaşmaları

Küresel ekonomiye sınırlı seviyede entegre olmuş, potansiyel taşıyan pazarların 
özel sektör ile birlikte belirlenmesi ve bu pazarlara girişe engel unsurların ikili ülke 
anlaşmaları ile giderilmesi gerekmektedir. Türk hükümetinin Ekonomi Bakanlığı ile ilgili 
ülkelerle ticareti geliştirmesi, ülkeler arasında ikili anlaşmaların düzenlenmesi ve ticaret 
bariyerlerinin indirilmesi için adımlar atması ile Türk seramik üreticilerinin pazarlardaki 
rekabet gücü artacaktır.

Ancak sektörümüz için çok önemli olan bu husus iyi işletilememektedir. AB 
ile Gümrük Birliği Anlaşmamız sebebiyle AB’nin Serbest Ticaret Anlaşması yapmış 
olduğu ülkelerden yurdumuza ithal edilen seramik ürünler çok düşük gümrük vergileri 
alınarak AB ile uyumlu hareket edilmektedir. Bu ülkelere bizim ihraç ettiğimiz ürünlere 
ise, onlar AB ülkelerinden gönderilen ürünlere uyguladıkları düşük gümrük vergilerini 
uygulamamaktadır.

AB, STA yaptığı bu üçüncü ülkelere bizimle STA yapması tavsiyesinde 
bulunmaktan ileri gidememekte ve onların AB ile aynı şartları bize uygulamalarını temin 
edememektedir. STA yaptığımız ülkeler sanayilerini korumacı davranmakta ve gümrük 
vergi oranları indirimlerini 5-7 yıl gibi uzun zamanlara yaymaktadırlar. Bu da yakın 
vadede sektörümüzün gelişmesini güçleştirmektedir.

STA yaptığımız ülkeler kendi aralarında toplu anlaşmalar yaparak, bize uyguladıkları 
avantajları bir anlamda ortadan kaldırmaktadırlar. (Suriye’nin bizimle yaptığı STA’dan 
sonra Arap Ligi’ne girerek Körfez Ülkelerine sıfır gümrük tanıması gibi)
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Bu çerçevede;

• AB ile yapmış olduğumuz Gümrük Birliği Anlaşması’ndaki ilgili maddeleri 
gözden geçirerek AB’nin STA yapacağı ülkeler ile Türkiye’nin de eş zamanlı 
olarak STA yapabilmesi sağlanmalıdır.

• Yukarıdaki maddede belirtilen hususu gerçekleştiremediğimiz takdirde, bu 
ülkelerden yapacağımız ithalata telafi edici vergiler uygulanmalıdır.

• Türkiye’nin STA yapacağımız ülkelerle 5-7 yıl gibi zamanları beklemeden daha 
kısa vadelerde gümrük vergi oranlarının sıfırlanması talep edilmelidir.

• STA yapmış olduğumuz ülkelerin kendi aralarında grup kurarak birbirlerine 
daha iyi gümrük vergileri uygulamaları halinde, aynı oranların bize de 
uygulanmasının temin edilmesi gereklidir.

4.1.12. Kümelenme

 Kümelenmenin en güzel örneklerinden biri seramik karo endüstrisinde 
gözlemlenmektedir. Dünya üretiminin % 40’ı Castellón (İspanya), Sassuolo (İtalya) 
ve Santa Caterina (Brezilya)’daki kümelenmelerden gelmektedir. Ülkemizin, diğer 
birçok ülkenin uluslararası rekabet alanında kümelenme ile yakalamış olduğu ivmeyi 
yakalayabilmesi için, kümelenme modelini etkin ve zamanlı bir şekilde uygulaması 
gerekmektedir. 

Bu kapsamda Ekonomi Bakanlığınca yürütülen “Ulusal Kümelenme Politikasının 
Geliştirilmesi Projesi” çerçevesinde “Eskişehir-Bilecik-Kütahya Seramik İş Kümesi Yol 
Haritası” hazırlanmış olup söz konusu belgede, bölgedeki yoğunlaşmanın analizi ve küme 
haline gelebilmesi için yapılması gerekenler detaylı bir şekilde ele alınmıştır. 

Eskişehir-Bilecik-Kütahya Seramik İş Kümesi’nin Türkiye’nin kümelenme 
gelişimine örnek niteliğinin devamı önemlidir.

Öte yandan sektörün %57’si ise mevcut kümelenme sisteminin dışında yer 
almaktadır. Sektörün bu kesimi, mevcut küme yapısının korunup geliştirilmesinin yanı 
sıra, coğrafi yakınlıktan bağımsız, iş ağı yapısında, proje ve işbirliği temelinde yeni ve 
ikincil bir kümelenme mekanizması için çalışma yapılmasını talep etmektedir.
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4.1.13. Refrakter Sektörünün Gelişimi için Gerekli Çalışmalar

Mevcut tesislerde kalite ve verimliliğin artırılmasına yönelik iyileştirme ve 
modernizasyon yatırımları teşvik edilmelidir.

Mevcut üretilen kalitelerin daha fazla üretimi için teşvik verilmemelidir. Teşvikler, 
seçici bir şekilde sadece Türkiye’de hiç üretilmeyen ve katma değeri yüksek ürünlere 
Türkiye’deki refrakter tüketim değerleri ve ihracat şansları değerlendirilerek verilmelidir.

Diğer önemli bir nokta da, Refrakter sanayinin en önemli girdilerinden olan enerji 
ve yakıt konulu gizli teşvikler yoluyla bu önemli sektörün desteklenmesidir.

Gerek bazik, gerekse alümina-silikat refrakter sanayinde kaliteli sentetik girdilerin 
ithalatı her geçen yıl artmaktadır. Alümina, manyezit, kromit vb. yerli hammaddeler 
kullanılarak; ergimiş (fused) bazik, alümina refrakterler, spineller (manyezit-alümina-
krom), oksikrom gibi sentetik yarı mamullerin yurtiçi tüketimi, ihraç olanakları 
değerlendirilerek bu ürünleri üretecek tesisler için yatırımlar teşvik edilmelidir.

Harç ve tuğla üretiminde kullanılan ithal edilen katkı ve bağlayıcı amaçlı kimyasal 
maddelerin yurtiçinde üretimi teşvik edilmelidir. (fosfatlı, silikatlı, reçineli bağlayıcı vb.)

Halen ithal edilen, yıllık ithal miktarı ve değeri önemli boyuta erişen sinter alümina, 
ergimiş manyezit, tabular alümina ve ateş çimentosunun üretimi konusunda yatırımlar 
teşvik edilmelidir.

Ülkemiz önemli miktarda manyezit cevherine sahiptir. Yılda yaklaşık 500.000 ton 
Sinter manyezit ve ergitilmiş manyezit üretimi gerçekleştirilmektedir. Kalitesi dünyaca 
kabul görmüş bu ürünler, Çin orijinli malzemelere göre biraz daha yüksek fiyatlarda da 
piyasada kabul görmektedir.

Ancak ülkemizdeki enerji ve yakıt maliyetinin yüksekliği, bu ürünlerin mevcut 
şartlarda satışını zorlaştırmaktadır. Bu alanda verilebilecek destek ve teşvikler, ülkemizi 
dünya pazarında önemli bir yere getireceği gibi, Refrakter sektörünün de büyümesine yol 
açacaktır. 

Ülkemizde çelik ve çimento sektörleri, son yıllarda yatırımlar sonrası belirli 
bir büyüklüğe ulaşmıştır. 2023 yılında çelik üretim kapasitemizin %100 artacağı 
öngörülmektedir. Refrakter sektörü de bu sektöre paralel olarak %100 büyüyebilir ve 
önemli bir istihdam alanı olabilir.
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Önceki dönemde, alümina-silikat refrakter üretiminde kullanılan hammaddelerin 
artan kalite ihtiyacı ve rekabet ortamı sonucu, yerli hammadde kullanımı büyük oranda 
terk edilmiş ve önemli miktarda ithal edilmeye başlanmıştır. Ülkemizde hammadde 
zenginleştirme tesisi bulunmadığından, şamot ve boksitik hammaddelerin refrakter 
sanayinde kullanım imkânı bulunmamaktadır. 

Tüvenan olarak kullanılabilir kalitede olanların ise miktarı oldukça az olduğundan, 
ihtiyacın yurtdışından temini söz konusudur. Önemli bir yatırım gerektiğinden, hiçbir 
refrakter üreticisi bu tür bir yatırıma yönelmemektedir. Yerli hammaddelerin değişik 
zenginleştirme yöntemleri uygulanarak kullanılır hale getirilmesi için zenginleştirme 
tesisleri teşvik edilmelidir.

Refrakter ürün özellikleri dünya çapında firmaların ürünleri ile rekabet edebilir 
seviyededir. İhracat potansiyelinin değerlendirilebilmesi için firmaların pazarlama 
aktiviteleri yoğunluklarının artırılması ve taşımacılık altyapısının iyileştirilmesi önemli 
iyileşme alanlarıdır.

4.1.14. İleri Seramikler Sektörünün Gelişimi için Gerekli Çalışmalar

Türkiye’nin 2023 yılında 10. büyük ekonomi, orta ve ileri teknoloji sektörlerde 
Avrasya’nın üretim üssü olma, yüksek katma değerli mal üretimi ve yapısal dönüşüm, 
savunma sanayi hedefleri, makine sektöründe teknoloji üretim üssü olmak, otomotiv 
üretim merkezi ve Ar-Ge üssü olmak hedefleri ile birlikte enerji Ar-Ge ve yenilik stratejisi 
ve çevre teknolojileri ihtiyaçları göz önüne alındığında, İleri Seramik Malzemeler pazarı 
ve üretimi alanında Türkiye’de önemli sıçramaların olması beklenmektedir. 

 Çünkü tüm bu alanlarda İleri Seramikler vazgeçilmez malzemelerdir. Ancak, 
kolaylaştırıcı (enabling) teknolojiler olan İleri Seramik Malzemeleri, sistemin bir parçası 
olarak dış kaynaklardan temin etmek, ihtiyaç sahiplerine daha kolay gelebilir. Bu nedenle, 
ülkenin yukarıda belirtilen hedeflerine yönelik öngörülen ihtiyaçları paralelinde, hedef 
odaklı yaklaşımlar ve bunları destekleyecek politika ve programlar geliştirilmelidir. Bu 
kapsamda, hem üniversitelerdeki hem de mevcut şirketlerdeki birikimlerin teknolojiye 
ve ürüne dönüştürülmesi için yoğun çabalar sarf edilmelidir. 10. büyük ekonomi hedefi 
olan ülkemizde ihraç potansiyeliyle birlikte önemli üretim ve pazar payı yakalamak 
mümkündür.
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Endüstriyel tesis ve enerji santrallerinde baca gazı arıtma sistemlerinin merkezini 
teşkil eden bu ileri teknoloji seramikler, Avrupa Birliği uyum yasaları ve endüstri 
tesislerinin yoğun yerleşim alanlarınca çevrelenmesinden ötürü, ciddi bir stratejik önem 
kazanacaktır. Hâlihazırda biyolojik arıtma tesislerinde kullanılan seramik membranlar, 
rejeneratif baca gazı yakma sistemlerinde kullanılan seramik monolitler, ağır iş makineleri 
ve jeneratör setlerinde kullanılmakta olan egzost gazı arıtma katalizör taşıyıcıları ithalat 
yolu ile ülkemize girmektedir. Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde bu tip sistemlere 
karşı oluşacak ihtiyaca bağlı olarak, çevre teknolojilerinin kalbini oluşturan seramik 
komponentlere olan bağımlılık artacaktır. Zira bu komponentler belirli bir çalışma saati 
sonucunda değiştirilmek durumundadır ve uygulamaya göre yıllık işletme maliyetinin 
%45’a varan bir payını teşkil etmektedir.

Türk Döküm Sektörü 2010 Dünya üretim rakamları itibariyle Almanya, Fransa 
ve İtalya’yı takiben Avrupa’da 4. sıraya yerleşmiş ve 2008 yılında 5. sıradayken, 2009 
ve 2010 yıllarındaki üretimi ile İspanya’yı geride bırakarak dünyanın önde gelen 
döküm üreticileri arasında yükselmeye devam etmiştir. Sektör, 2010 yılındaki dünya 
sıralamasında ise 12. sıradadır. Türkiye’de Demir-Çelik ve Demir-Dışı metal döküm 
endüstrisi yıllık bazda 10.000.000 adet seramik döküm filtresi kullanmakta olup, bu 
ihtiyacın %50’si ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Çelik Döküm Endüstrisi özelinde 
seramik yolluk boruları ve ilgili bağlantı elemanları ile seramik maça ihtiyacının %100’ü 
ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Bu ürün grubu itibariyle 2011 yılındaki pazar büyüklüğü 
5.000.000 Euro olarak gerçekleşmiştir.

Elektrikli ev aletleri ve aynı zamanda dayanıklı tüketim malları kapsamına giren 
Beyaz Eşya Sektörü, sahip olduğu farklı teknolojiler sebebiyle çok geniş bir ürün 
yelpazesine sahiptir. Buzdolabı, derin dondurucu, çamaşır makinesi, kurutma makinesi, 
bulaşık makinesi ve fırın altı ana ürün kapsamında değerlendirilirken; ocak, süpürge, tost 
makinesi, robot, meyve presi, karıştırıcı, çırpıcı gibi dayanıklı tüketim malları küçük ev 
aletleri kapsamına girmekte; klima, şofben, termosifon ve su arıtma cihazı gibi ürünler 
de elektrikli ev aletleri kategorisinde değerlendirilmektedirler. Beyaz eşya sektörü, 25 
milyon adet üretim kapasitesi ve 21 milyon adet üretimiyle, son 10 yılda çok önemli 
bir üretim üssü haline gelmiş ve Türkiye beyaz eşya sektöründe Avrupa’nın lider ülkesi 
olmuştur.

Bu endüstri kolunda ileri teknoloji seramik kullanımı itibariyle; ateşleme elektrotları, 
emayeleme nozülleri, termokupl izolatörleri, yüksek koruma sınıflı aydınlatma duyları, 
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koku giderici katalizör taşıyıcıları ve sızdırmazlık sağlayıcı bağlantı elemanlarından söz 
edilebilir. Bahsi geçen teknik seramik komponentler için yıllık olarak 4.500.000 Euro 
değerinde bir satın alma söz konusu olup, bu rakamın ancak %10’u iç Pazar üreticileri 
tarafından karşılanabilmektedir.

Türkiye’de toplam makine imalatı 20 milyar € düzeyinde olup, Avrupa ülkelerindeki 
toplam imalatın %5’i oranındadır. Toplam makine imalat değeri bakımından Türkiye’nin, 
Avrupa ülkeleri arasında 6. sırada yer aldığı görülmektedir. Türkiye’den daha fazla imalatı 
olan ülkeler sırasıyla; Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa ve İspanya’dır.

Türk makine sanayinde üretilen başlıca ürün grupları: reaktör ve kazanlar; türbinler 
ve turbo jetler; pompalar ve kompresörler; vanalar; klimalar ve soğutma makineleri; 
ısıtıcılar ve fırınlar; hadde ve döküm makineleri; gıda sanayi makineleri; tarım ve 
ormancılık makineleri; yük kaldırma, taşıma ve istifleme makineleri; inşaat ve madencilik 
makineleri; kâğıt ve matbaacılık makineleri; yıkama, kurutma ve ütüleme makineleri; 
tekstil ve hazır giyim makineleri; deri işleme makineleri; kauçuk ve plastik işleme 
makineleri; metal işleme makineleri ve takım tezgâhları; motorlar ve yedek parçaları;  büro 
makineleri; rulmanlar, silah ve mühimmat ile ambalajlama makineleridir. 2010 yılı ilk 6 
ayı itibarıyla Türkiye’nin toplam ihracatından %8 pay alan Türk makine sektörü, 2023 
yılında 100 milyar ABD doları ihracat hedefini de aşmayı planlamaktadır. Bu endüstri 
kolunda ileri teknoloji seramik kullanımı itibariyle; mekanik, ısıl ve kimyasal şartlara 
dirençli örtücü ve taşıyıcı komponentler, enjeksiyon nozülleri, izolasyon komponentleri 
ve bağlantı elemanlarından söz edilebilir. Bahsi geçen teknik seramik komponentler için 
yıllık olarak 3.500.000 Euro değerinde bir satın alma söz konusu olup, bu rakamın ancak 
%5’i iç pazar üreticileri tarafından karşılanabilmektedir.

Dünya’da otomotiv sektörü, gün geçtikçe gelişen ve ülke ekonomileri için önemi 
artan bir sektördür. Bu sektörde firmalar arası rekabet hızla yükselmekte ve buna bağlı 
olarak verimlilik artışı, kaynakların etkin kullanımı, idari ve teknik organizasyon gibi 
unsurlar büyük önem kazanmaktadır. Bu kapsamda; Ar-Ge’ye yatırım, kalite yönetimi, 
ana ve yan sanayi arasında işbirliğine dayanan ilişkiler, nitelikli insan gücü istihdamı, 
esnek üretim yöntemlerinin uygulanması ve etkin pazarlama gibi özellikler, rekabette 
öne çıkmayı belirleyen unsurlar olmaktadır. Otomotiv sektörü, dünyanın en büyük 
yatırımlarının gerçekleştiği sektörlerden birisidir. Sektörde, Ar-Ge ve üretim kapsamında 
85 Milyar Euro’luk yatırım harcaması gerçekleştirilmekte ve yatırım yapılan ülkelerde 
433 Milyar Euro’nun üzerinde vergi geliri sağlanmaktadır. Otomotiv sektörünün 2 
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Trilyon Euro civarında cirosu bulunmaktadır. Bu veri dünyanın ilk sıralarında yer alan 
sayılı büyüklükteki ülkeler arasında altıncı büyük ekonomiye karşılık gelmektedir. 
Dokuzuncu Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında otomotiv sektörünün plan 
dönemi (2007–2013) ve 2015 yılı için projeksiyonları da yapılmıştır. Bu projeksiyonlarda 
siyasi istikrar, yapısal reformlar ve makroekonomik dengelerdeki iyileşme gibi hususların 
devam edip etmeyeceği ölçütlerine göre, farklı senaryolar kurgulanmıştır. Bu kapsamda 
üretim tahminleri, yurtiçi talebin yerli üretim ile karşılanabilme oranı ile ihracat 
faaliyetlerindeki gelişmeler dikkate alınarak yapılmıştır. Sektörün 2015 yılı projeksiyonu 
kapsamında stratejik hedef olarak; yılda 2 milyon adet üretim, Dünya’da toplam üretimde 
ilk 10, AB’de toplam üretimde ilk 3, AB’de Ar-Ge’de ilk 5 olması amaçlanmaktadır. 2010 
yılı itibariyle otomobil, hafif ticari araç, ağır ticari araç, minibüs ve otobüs gruplarında 
1.094.557 araç üretilmiştir. 

Bu rakamlar itibariyle bu sektörde egzost sistemlerinde kullanılan katalitik konvertör 
ithalatı 228.000.000 Euro olarak gerçekleşmiş olup, ihtiyacın tamamı ithalat yoluyla 
giderilmiştir. Yedek parça piyasası itibariyle 2.500.000 Euro değerinde bir büyüklük söz 
konusu olup, bu ihtiyacın %70’i ithalat yoluyla sağlanmaktadır. 

Isıtma-Soğutma, bu sanayi kolunda yüksek verimli ısı geri kazanım sistemlerinin 
kalbini oluşturan ileri teknoloji seramik monolitlerin, ülkemizde üretimi büyük önem 
taşımaktadır. Zira dünyada yüksek verimli kapalı-devingen sistemlerin gelişimi hızla 
devam etmekte olup, yurdumuzda yüksek verimli soğutma kuleleri ve ısı geri kazanım 
sistemlerinin avantajlı maliyetlerle üretimi sonucunda, sektörün dışa bağımlılığı ciddi 
oranda azaltılmış olacaktır.

Savunma Sanayi (Uzay Sanayi) İleri teknoloji seramik membran, tank, personel ve 
araçlar için balistik koruma amaçlı plaka üretimi, savunma sanayinde geliştirilecek özgün 
projelere esneklik kazandırması ve mevcut sistemlerin yerli imkânlarla üretilebilmesi 
açısından büyük önem taşımaktadır.

Enerji santrallerin baca gazı arıtımı konusu günümüzde ciddiyeti hak ettiği gibi, 
önümüzdeki dönemde de ivedi bir zorunluluk olacaktır.
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Tablo 27: Enerji Santrallerinde İhtiyaç Duyulan Katalizör Taşıyıcı Seramik Miktarı

Yakıt Türü Kurulu Güç
İhtiyaç duyulan katalizör 
taşıyıcı seramik miktarı*

Linyit 8.139,7 12.209,55

İthal Kömür + Taş Kömürü + Asfaltit 4.351,0 6.526,5

Çok Yakıtlı 2.936,9 4.405,35

Sıvı Yakıtlar 1.229,2 1.843,8

Toplam 16.656,8 24.985,2

*1 MW kurulu güç karşılığı 1,5m3 katalizör hesaplama prensibi

Kaynak: Kale Porselen araştırma raporları

Azot bileşiklerini gidermeye yönelik olarak kullanılmak durumunda kalınacak 
bu katalizör sistemlerine sahip EÜAş’a ait hiçbir santral yoktur. Bu katalizörler, arıtma 
sisteminin merkezini oluşturmalarından ötürü stratejiktir. Stratejik liginin bir sebebi de 
Avrupa’da bu tür katalizörleri üreten sadece 2 firma olması hususudur.

8.500 saat/yıl esasına göre yenilenme ihtiyacı olan bu sistemlerin ülkemize yıllık 
maliyeti 60 milyon Euro olacaktır. (Kaynak: Kale Porselen araştırma raporları)

Çevre teknolojilerinde kullanılan ileri teknoloji seramiklerin (Partikül filtreleri, 
katalitik konvertör, DeNOx katalistleri, katı yağlayıcılar) ülke içinde hareketli ve sabit 
taşıtlar, jeneratör setleri, enerji santralleri vb. alanlarda kullanımı ve bu kullanım alanları 
için yerli teknolojilerin geliştirilmesi hususunda kamu desteği gereklidir. Balistik tehdide 
karşı geliştirilen sistemlerde kullanılan ve stratejik öneme sahip seramiklerin yerli olarak 
üretiminin teşviki gereklidir.

4.1.15. Tuğla-Kiremit Sektörünün Gelişimi için Gerekli Çalışmalar

Tuğla-kiremit üretimi dünyada olduğu gibi ülkemizde de hammadde hazırlama, 
şekillendirme, kurutma, pişirme, ambalajlama ve sevk aşamalarıyla gerçekleşmektedir. 
Sektörde teknolojinin etkin bir biçimde kullanılamaması, özellikle üretim maliyetlerini 
ve ürün kalitesini olumsuz etkilemektedir.

Bazı üretim bölgelerinde hammadde rezervlerinin kalitesiz, problemli ve yetersiz 
olması, hammadde hazırlama birimlerinde yeni teçhizatı gerektirmektedir. Bu tarz 
yatırımlar maliyeti arttırmaktadır.
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Ürünlerin tüketiciye paketlenmiş olarak sunulması da günümüzde bir ihtiyaç olup, 
yeni yatırımları ve buna bağlı olarak da yeni maliyetleri ortaya koymaktadır.

Kayıt dışı uygulamalar ve üretimler, haksız rekabeti artırmakta ve sektörü olumsuz 
etkilemektedir.

Ar-Ge faaliyetlerinin yeterli düzeyde olmaması, rekabet edebilirlik şansını 
zayıflatmaktadır. 

Artan enerji ve işçilik maliyetleri de sektörün gelişmesine engel teşkil etmektedir. 
Dolayısıyla sektörün verimlilik arttırıcı yatırımlara öncelik vermesi gerekir. Özellikle 
enerji tasarrufu sağlayan ve birim maliyetleri azaltıcı yatırımlar planlanmalı ve teşvik 
edilmelidir. Son iki teşvik yasasında sektör, teşvik edilmeyen sektörler arasına alınmış 
ve kapasite arttırılmaksızın sadece modernizasyon yapılmasının önü açılmıştır. Göz 
ardı edilmemesi gereken en önemli husus, tesislerin kurulu kapasitelerinin çok düşük 
olduğudur. Dolayısıyla aynı kapasitede kalan yatırımlar fizibilitesi tutmayan, rekabet 
gücü olamayacak tesisler olacaktır. Bilinmesi gereken diğer bir önemli husus da, sektörün 
kurulu kapasitesinin ve rekabet gücünün düşük olması, tabii kurutmalı ve sürekli 
çalışabilme imkânı olmayan (hava şartlarına bağımlı), enerji sarfiyatı yüksek Hoffman 
fırınlı tesislerle çalışmasıdır.

Atıl durumdaki kapasitelerin, takip eden yıllarda çalışabilme kabiliyeti yoktur. 
Bu tesislerin yerine, daha az enerji ihtiyacı gerektiren modern tesisler yapılmalıdır. Bu 
tesisler, dünya standartlarındaki kapasitelere ulaşarak birim maliyetlerini azaltmalı ve 
rekabet güçlerini arttırmalıdır.

Yoksa şu andaki durum, diğer duvar ve çatı kaplama malzemelerine karşı sektörün 
rekabet gücünü yok etmekte ve uluslararası rekabette de zayıf duruma düşürmektedir.

Türkiye’nin gelenek ve alışkanlıklarında her zaman öncelikli olan tuğla ve kiremit 
sektörü, aynı zamanda insan için en sağlıklı malzemeyi de üretmektedir.

Ülkemizde doğal kurutma yöntemi yaygın olarak kullanıldığından, hem üretimin 
sürekliliği sağlanamamakta, hem de yer yer kalite sorunu yaşanmaktadır. Bu sorunlar, 
sektörün rekabet gücünü azaltmaktadır. Teknolojik yatırım ile suni kurutma sistemine 
geçilmesi gerekmektedir. 

Tuğla ve kiremit üretimi yapan tesisler, mutlaka suni kurutmalı ve düz tavanlı tünel 
fırına sahip olmalıdır. Kapasiteleri kiremitte ve klinker tuğlada minimum 100 ton/gün 
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pişmiş malzeme (33 000 ton/yıl pişmiş malzeme), delikli inşaat tuğlasında minimum 500 
ton/gün pişmiş malzeme (165 000 ton/yıl pişmiş malzeme) olmalı ve sektörün rekabet 
gücünü yakalayabilmesi için bu kriterlere göre teşvik edilmelidir.

Ülkemizdeki mevcut üretim teknolojilerinin gelişmiş ülkelerdeki üretim 
teknolojilerine dönüştürülmesi, verimliliğin artırılması ve en önemlisi rekabet edebilirliğin 
dünya standartlarına çıkartılması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu husus, sektörümüzün 
acil ihtiyacı olarak ortaya çıkmaktadır.

4.1.16. İnovasyon

Türkiye’nin enerji verimliliği, çevre ve sürdürülebilirlik konusunda dünyanın 
önde gelen ülkelerinden biri olabilmesi, ancak İnovasyon alanında söz sahibi olmasıyla 
mümkün olacaktır. İnovasyon alanında, Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 
tarafından yapılan Global Rekabetçilik Endeksi (Global Competitiveness Index) 
çalışmasında 67. sırada gelirken, ülkedeki bilim adamı ve mühendis sayısının yeterli 
olduğu, ancak sanayi ve üniversite Ar-Ge işbirliklerinin artırılması, bilimsel araştırma 
kurumlarının geliştirilmesi gibi alanlarda fırsatlar olduğu ortaya çıkmaktadır. Global 
üreticilerin mevcut Ar-Ge üslerini Türkiye’ye kaydırmalarını sağlayacak sosyal hayat ve 
bilimsel altyapının geliştirilmesi, odaklanılacak önemli alanlar arasındadır.

İnovasyon kapasitesinin artırılması konusunda olası çözümler, çevre, iklim 
değişikliği ve enerji verimliliği kaynaklı değişimlere ve artan müşteri ve tüketici 
beklentilerine cevap verilebilmesi ve Türkiye’nin inşaat malzemeleri sektöründe 
“üretim odaklılıktan” “teknoloji odaklılığa” geçebilmesi için İnovasyon kapasitesinin 
geliştirilmesi önem taşımaktadır. Bu da iki yolla mümkün olacaktır. Türkiye’nin, inşaat 
malzemeleri sektöründe üretim üssü olabilmesi için küresel üreticilerin mevcut Ar-Ge 
üslerini Türkiye’ye kaydırmaları teşvik edilmelidir. Ar-Ge merkezlerinde çalışacak insan 
kaynağının, araştırmacıların ve bilim adamlarının seçilen bölgeye çekilmesini sağlayacak 
şekilde, bölgedeki sosyal hayatın ve bilimsel altyapının geliştirilmesi gerekecektir. Diğer 
konu da, Türkiye’de inovasyona yönelik olarak verilen maddi teşvik ve desteklerin ötesine 
geçilerek, uzun vadede İnovasyon kültürünün oluşturulmasını sağlayacak adımların 
atılmasıdır.

 Marka olmanın olmazsa olmazlarından biri “tasarım” dır. Sektör oyuncularının 
işbirlikleri geliştirecek sinerji noktaları oluşturması gerekmektedir. Yurt dışına açılmak 
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da şirketleri bir adım öne çıkaracak değerlerden birisidir. Yurtdışı tasarım merkezleri ve 
tasarımcıları ile iletişime geçmek izlenecek yollardan biri olabilir. 

Başka bir açılım da, ülkemizin yetiştirdiği tasarımcılara ulaşılması ve yeni değer 
zincirleri oluşturulmasıdır. Bu anlamda Türk seramik üreticileri ile Türk tasarımcılarla 
işbirliği yaparak “kazan kazan” formülü oluşturabilir. Zira ülkemizde endüstriyel tasarım 
ve güzel sanatlar alanında ciddi tecrübesi olan birçok üniversite mevcuttur. Üniversite-
sanayi işbirliği, yılların tecrübesine sahip sanayicilerle genç beyinleri bir araya getirebilir 
ve ciddi bir sinerji oluşturabilir.

4.2. Onuncu Plan (2018 Yılı) hedefleri

Seramik sektörünün onuncu plan büyüme hedefleri aşağıda belirtilen şekilde 
hedeflenmektedir:

Tablo 28: Türk Seramik Sektörü Onuncu Kalkınma Planı Büyüme hedefleri

YıLLAR
BÜYÜME 

hEDEFLERİ
YıLLAR

BÜYÜME 
hEDEFLERİ

2012 5,00% 2016 6,70%

2013 3,50% 2017 6,70%

2014 5,00% 2018 6,70%

2015 6,70%

2012-2017 yılları arasında % 5,2 ortalamanın 1,5 puan üstü beklenmektedir.
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4.3.Temel Amaç ve Politikalara Dönük Eylemler ve Uygulama Stratejileri

4.3.1. İnsan Kaynağı

Sektörün nitelikli çalışan, teknik eleman ve mühendis istihdamını arttırabilmesi 
için, üniversitelerde ilgili programların açılması ihtiyacı vardır.

Sektördeki bilgi birikimi ve kaliteli insan kaynağı gelişmekte olan ülkelere, insan 
kaynağı maliyet seviyeleri de gelişmiş ülkelere göre avantajlı durumdadır.

Seramik uygulaması ustalık ve eğitim getiren bir meslektir. Sektöre daha kaliteli 
usta yetiştirmek ve uygulamalarda seramik ürünlerin rakip ürünleri uygulamadaki 
avantajı ile ikame etmesini saptamak için seramik uygulaması ile ilgili eğitim verecek 
kurslar açılmalıdır. Bu eğitim kurumlarından mezun olan kişilere sertifika verilerek, 
son müşteriler tarafından tercih edilmesi sağlanmalıdır. Uygulama sektörü kayıt altına 
alınmalıdır. Kayıtsız sektör hem haksız rekabeti doğurmakta, hem de kalifiye olmayan 
kişilerin de sektöre kolaylıkla girmesini sağlamaktadır.

Uzun vadede imalat sanayinde dönüşümün gerektirdiği istihdam yapısı 
hedeflenmelidir. Kısa vadede ise, mevcut iş gücünün dönüşüm ihtiyaçlarına adapte 
edilmesi önem arz etmektedir. 

Rekabeti olumlu etkileyebilecek bir faktör de, elemanların çalışma dönemi boyunca, 
yetenek geliştirici ek eğitimlere tabi tutulması ve yetiştirilmiş elemanların bünyede 
tutulabilmesidir.

Nitelikli eleman temininde arz talep dengesizliği kapsamında meslek yüksekokulları 
ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları arasında program bütünlüğünü esas 
alan iş bölümü ve işbirliği sağlanmalıdır. Bu kurumların sanayi ile işbirliği içinde 
gerçekleştirdikleri uygulamalı eğitim güçlendirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.

Sektör, Avrupa’ya kıyasla daha ucuz işçilik imkânlarına sahiptir. Türkiye’deki 
seramik üretimi 50 yıllık bir üretim geçmişine sahiptir. Sektörde “okul” gibi hareket 
ederek insan kaynağı yetiştiren şirketler sayesinde, ciddi bir bilgi birikimi oluşmuştur.

İş ahlakı, çalışma verimliliği ve işine sahip çıkma konusunda Türk işçileri, 
gelişmekte olan ülkelere göre ön sırada yer almaktadır. Teknik eleman maliyetleri İtalya 
ve İspanya’ya göre çok daha düşüktür.
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4.3.2. Ürün Geliştirme, Tasarım

Türkiye’nin enerji verimliliği, çevre ve sürdürülebilirlik konusunda dünyanın 
önde gelen ülkelerinden biri olabilmesi, ancak İnovasyon alanında söz sahibi olmasıyla 
mümkün olacaktır.  İnovasyon alanında, Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 
tarafından yapılan Global Rekabetçilik Endeksi (Global Competitiveness Index) 
çalışmasında 67. sırada gelirken, ülkedeki bilim adamı ve mühendis sayısının yeterli 
olduğu, ancak sanayi ve üniversite Ar-Ge işbirliklerinin artırılması, bilimsel araştırma 
kurumlarının geliştirilmesi gibi alanlarda fırsatlar olduğu ortaya çıkmaktadır. Global 
üreticilerin mevcut Ar-Ge üslerini Türkiye’ye kaydırmalarını sağlayacak sosyal hayat ve 
bilimsel altyapının geliştirilmesi odaklanılacak önemli alanlar arasındadır.

İnovasyon kapasitesinin artırılması konusunda olası çözümler çevre, iklim değişikliği 
ve enerji verimliliği kaynaklı değişimlere ve artan müşteri ve tüketici beklentilerine 
cevap verebilmesi ve Türkiye’nin inşaat malzemeleri sektöründe “üretim odaklılıktan” 
“teknoloji odaklılığa” geçebilmesi için İnovasyon kapasitesinin geliştirilmesi önem 
taşımaktadır.

Türkiye’de inovasyona yönelik verilen maddi teşvik ve desteklerin ötesine geçilerek 
uzun vadede inovasyon kültürünün oluşturulmasını sağlayacak adımların atılması 
gereklidir.

Marka olmanın gereklerinden biri “tasarım”dır. Sektör oyuncularının işbirlikleri 
geliştirecek sinerji noktaları oluşturması gerekmektedir. Yurt dışına açılmak da şirketleri 
bir adım öne çıkaracak hususlardan birisidir. Bu bağlamda yurtdışı tasarım merkezleri 
ve tasarımcıları ile iletişime geçmek bir öneri olabilir. Başka bir açılım da ülkemizin 
yetiştirdiği tasarımcılara ulaşmak ve yeni değer zincirleri oluşturmaktır. Bu anlamda 
Türk seramik üreticileri ile Türk tasarımcılar işbirliği yaparak “kazan kazan” formülü 
oluşturabilir. Zira Türkiye’de endüstriyel tasarım ve güzel sanatlar alanında ciddi 
tecrübesi olan birçok üniversite bulunmaktadır. Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında, 
yılların tecrübesine sahip sanayicilerle genç beyinleri bir araya getirerek ciddi bir sinerji 
oluşturmak mümkündür.

Katma değeri yüksek ürünlerin üretimine geçişe imkân sağlayacak Ar-Ge, İnovasyon 
ve ürün geliştirme çalışmalarının desteklenmesi önem arz etmektedir.

Yeni teknoloji ve ürünlere yönelik çalışmalarının özendirilerek, Ar-Ge ve çevre 
yatırımlarına kapsamlı destek sağlanması, sektörün yüksek katma değerli ürünlere 
geçmesine yönelik çalışmalara kamu desteği verilmesi gerekmektedir.
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Seramik ürünleri diğer ürünleri ikame ederek kullanım alanlarını genişletebilir. 
Örneğin ahşap, metal, plastik, mermer, traverten ve granit gibi malzemeler seramik 
malzemelerle ikame edilebilir. 

Seramik sağlık gereçleri, talebi değiştirme, yıpranma ve kırılma gibi normal 
nedenlerin dışında estetik kaygılardan da etkilenmekte ve moda eğilimleri de ürün 
değiştirmede önemli rol oynamaktadır.

Seramik Araştırma Merkezi’nin sektörel Ar-Ge hizmeti önemli bir husustur ve 
geliştirilmelidir.

4.3.3. Verimlilik, Yönetim ve Kurumsallaşma

Enerji verimliliğine sağlanan maddi desteğin (etüt masraflarının devlet tarafından 
karşılanması gibi) yanında, hâlihazırda verimlilik çalışmalarını uzun yıllardır gönüllü 
olarak yürüten firmalar ile verimlilik alanında adım atmayan firmalar arasında da farklı 
teşvik yöntemleri uygulanabilir.

Sektör temsilcilerine her yıl yakalamaları gereken bir verimlilik veya tasarruf 
seviyesi/hedefi verilerek, bu hedefi yakalayan firmalar vergi indirimleri, ithalat ve ihracat 
teşvikleri gibi pozitif uygulamalarla ödüllendirilebilir.

Sektörde önemli bir bilgi birikimi ve nitelikli insan kaynağı mevcuttur. Seramik 
sektöründeki üretici firmaların örgütlenmesi de önemli bir husustur. 

4.3.4. Markalaşma, Tanıtım, Pazarlama

Rusya büyüyen ekonomisi ile birlikte artan konut ve ticari yerleşim ihtiyacı 
nedeniyle geleneksel seramiğe olan talebin en fazla arttığı ülkelerin başında gelmektedir. 
Ucuz enerji ve işgücü, yabancı yatırımcıları da bu ülkede yatırım yapmaya yönlendirmiştir.

Yoğun demir çelik üretimi nedeniyle Rusya ve Ukrayna en önemli Refrakter 
pazarlarındandır. Söz konusu ülkelerdeki ticaret ortamının iyileşmesi ve firmaların 
kurumsallaşması süreci, yerli firmaların ihracat olanağını artırmaktadır.

Artan petrol fiyatlarının etkisi ile Ortadoğu ülkeleri büyük altyapı yatırımları ile 
inşaat sektörlerini büyütmektedir. Kuzey Afrika gelişmiş Avrupa pazarına stratejik 
yakınlığı nedeniyle önemlidir. Her iki pazarda da seramik kullanımı hızla artmaktadır.
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Kişi başına gelirin artması ve büyüyen gastronomi kanalı nedeniyle Ortadoğu pazarı, 
seramik sofra ve süs eşyaları için son dönemlerde en hızlı büyüyen pazarlar arasında yer 
almaktadır.

Orta ve Batı Avrupa pazarı, büyüme sınırlı olmasına rağmen, gerek ortalama tüketim 
miktarları, gerekse fiyat seviyesi ile tüm üretici ülkeler için öncelikli ihracat pazarı olmayı 
sürdürmektedir. 

Sektörde moda olan ürünler önce Batı Avrupa pazarında tüketilmektedir. Avrupa 
Birliği ülkeleri Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülkelerdir. Avrupa pazarı yaklaşık 
% 15 pazar payı ile halen en önemli refrakter ürünleri tüketim ve üretim üslerindendir. 
Türkiye sahip olduğu bazik refrakter hammaddeleri ve üretim kabiliyeti ile Avrupa Birliği 
ve çevre ülkelere ihracatını artırmaktadır.

Seramik sofra ve süs eşyalarında emek yoğun üretim nedeniyle, ürün arzı Batı 
Avrupa’dan Polonya, Mısır, Türkiye, İran ve Çin gibi gelişmekte olan pazarlara 
kaymaktadır. Mevcut teknoloji seviyesi ve nitelikli iş gücü ve rekabetçi maliyet tabanı ile 
yerli üreticilerin Avrupa için üretim üssü olma konusunda potansiyeli mevcuttur.

2006/4 Sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı 
İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” 
ihracatçılarımıza önemli faydalar sağlamaktadır. Turquality teşviklerinin genişletilmesi, 
ihracatçılarımıza yeni ufuklar açacaktır. Turquality kapsamında olmayan, ancak özellikle 
son dönemlerde Türk sanayisi ve sektörümüz için önemli bir fırsat haline gelen yurt 
dışında şirket satın almalar da teşvik kapsamında yer almalıdır.

Turquality kapsamının Türk sermayesi tarafından satın alınan yabancı ülkelerde 
tescilli markalara da açılması, sektöre büyük avantaj sağlayacaktır.

Yurt dışında şirket ve marka satın alınması süreçlerindeki harcamalarının da 
Turquality kapsamına girmesi elzemdir.

Turquality destek programı kapsamındaki desteklerden 5 yıl yararlandırılan 
şirketlerin, herhangi bir şarta bağlanmaksızın, ilave 5 yıl daha yararlandırılması sektörün 
önünü açacaktır.

şirketlerin ilgili tebliğ çerçevesinde en fazla 2 adet markası destek kapsamındadır. 
Tescilli marka destek sayısının marka çeşitliliğimiz ve konumlandırmamız açısından 3’e 
çıkarılması önemli kazanımlar sağlayacaktır.
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 İhracat teşvikleri ve yurtdışı yatırımları için Ekonomi Bakanlığı’nda “Döviz 
Kazandırıcı Hizmetler Ticareti ve Yurt Dışı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar 
Taslağı” hazırlandığı bilinmektedir. Ancak burada destek olarak şirket satın almaların 
yanı sıra yurt dışı yatırımların da teşvik edilmesi gerekmektedir. Zira döviz kazandırmak 
bağlamında, bu iki tür yatırım da aynı amacı sağlamaktadır.

Tasarım ve tasarımcı destekleri, Turquality’den yararlanan markalar için daha da 
fazla genişletilebilir. Maaş, makine, donanım ve tasarım proje bedellerine ilave olarak, 
tasarım tanıtımı (Design Promotion), Tasarım iletişimi (Design Communication), Tasarım 
araştırma (Design Research) gibi modüller için de ayrıca destek kalemleri oluşturulmalıdır.

Çin, Kore ve diğer hızla büyümüş ülkelerde olduğu gibi, şirketlerin yurt dışında 
açacağı tasarım ofislerinin de destek kapsamına alınması, önemli bir teşvik mekanizması 
olacaktır.

4.3.5. Üretim Girdileri

Sektörün üzerindeki ilave yüklerin kaldırılarak, rekabet gücünü arttıracak tedbirlerin 
alınması ve bu kapsamda; enerji maliyetlerinin azaltılması ve enerji verimliliğinin 
arttırılması gerekmektedir. 

Türkiye’nin önemli rekabet güçlerinden bir tanesi olan seramik hammadde 
zenginliğinin doğru ve yeterli kullanımının sağlanması gerekmektedir.

Türkiye’nin uzun vadede hammadde açısından avantajlı konumunu sürdürmesi için 
seramik endüstrisi Türkiye hammadde stratejik planı oluşturulmalıdır. Stratejik planda, 
sektör için kritik önemdeki hammadde türleri, Türkiye’de mevcut olan hammaddeler, 
potansiyel miktarlar, cevherlerin lokasyon bilgileri, işletilen madenlerin görünür ve 
potansiyel rezerv büyüklükleri ve şehirleşme, yerel yönetimlerin farklı amaçlar için 
kullanımı gibi nedenlerden dolayı tehdit altındaki rezervlerin analizi yapılmalıdır. 
Hammaddeler, stratejik önem, miktar ve tehdit altındaki rezervler kapsamında 
değerlendirilmeli ve çözüm önerileri kanun koyucuların dikkatine sunulmalıdır.

Enerji, seramik sektörü açısından önemli bir maliyet kalemi teşkil etmektedir. 
Avrupa ve Türkiye seramik sektörleri enerji odaklı bir perspektifle karşılaştırıldığında 
benzer kısıtlılıklar görülmesine rağmen, AB’nin bu kısıtlılıkları sektöre yansıtmamaktan 
yana bir tavır sergilediği görülmektedir. Seramik endüstrisinin en yoğun olarak kullandığı 
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enerji kaynağı olan doğalgazda, Türkiye gibi dışa bağımlı olan Avrupa’da seramik 
üreticileri enerji maliyeti konusunda Türk rakiplerine göre avantajlı konumdadır.

Büyük bir kullanım hacmine sahip doğalgaz için mutlaka konut ve sanayi kullanımı 
farkı gözetilmeli, sanayi için daha cazip bedellerle doğalgaz kullanımı sağlanmalıdır.

2023 yılı ihracat hedeflerini gerçekleştirebilmek için ihracata dayalı yatırıma ve 
ülkemizin hammadde kaynaklarını kullanan madenciliğe destek verilmesi ve çevreye 
uyumlu olacak şekilde kanunların bilimsel ölçüm ve teknik gelişmeler doğrultusunda 
yenilenerek güncellenmesi gerekmektedir.

4.3.6. Lojistik

İç piyasada ve komşu ülkelere yönelik lojistik altyapının, karayolu, demiryolu 
ve denizyolu ağının genişletilmesi, iç ve dış pazarlamada belirlenmiş alanlara yönelik 
yeni demiryolu hatlarının yapımı ve deniz ulaştırmasındaki yetersizliklerin giderilmesi 
gerekmektedir.

Seramik ürünlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde pazarlanabilmesini teminen, 
ortak depo/antrepo vb. ihtiyaç vardır.

Limanlarda bulunan dokların sayı ve kapasitelerindeki yetersizlikler nedeniyle 
ekstra maliyetler oluşmaktadır.

Türkiye’nin gelişmiş pazarlar arasındaki köprü konumu da ilave bir avantaj 
sunmaktadır.

Türkiye’de seramik ürünleri ve hammaddeleri taşımasının ağırlıkla karayolu ile 
yapılması taşıma maliyetlerini artırmakta, çevre sorunlarına neden olmakta, verimsizlik 
yaratmakta, özetle Türk üreticilerinin rekabet gücünü olumsuz yönde etkilemektedir. 
Taşımacılık maliyetlerinin düşürülebilmesi için alt yapının iyileştirilmesi ve taşımacılıktaki 
koordinasyon seviyesinin artırılması gerekmektedir.

Lojistik köy ve demiryolu yatırımlarının tamamlanması, mevcut demiryolları 
ve limanların altyapısının geliştirilmesi gerekmektedir. Çanakkale’de liman bağlantılı 
bir demiryolu, boğazlar hattında demiryolu ile bütünleşik yeni bir lojistik merkez 
oluşturulmalıdır. (Çine-Aydın, şile-İstanbul gibi ana hammadde güzergâhlarında 
demiryolunun kullanılması, Aydın-Çine-Yatağan-Güllük liman demiryolu bağlantısı 
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projesinin tamamlanması, sektördeki firmaların demiryolu altyapısına erişim imkânlarının 
geliştirilmesi, seramik kümelenme projesi de göz önünde bulundurularak yeni projeler 
geliştirilmesi ve devam eden projelere kaynak aktarılarak tamamlanması sağlanmalıdır.)

4.3.7. haksız Rekabet

AB ile Gümrük Birliği Anlaşmamız sebebiyle AB’nin Serbest Ticaret Anlaşması 
yapmış olduğu ülkelerin ürünleri çok düşük gümrük vergileri ile ülkemize girmektedir. 
Ancak bu ülkelere bizim ihraç ettiğimiz ürünlere, AB ülkeleri düzeyinde düşük gümrük 
vergileri uygulamamaktadır. Bunun için AB ile yapmış olduğumuz Gümrük Birliği 
Anlaşması’ndaki ilgili maddeleri gözden geçirerek AB’nin STA yapacağı ülkeler ile 
Türkiye’nin de eş zamanlı olarak STA yapabilmesi sağlanmalıdır. 

İç pazarda ticaret koşullarının iyileştirilmesi ve haksız rekabetin engellenmesi 
sağlanmalıdır. Buna ek olarak, kısa vadede daralan talebin tekrar ivmelendirilmesine 
yönelik projeler yaratılmalıdır.

Kayıt dışı uygulamalar ve üretimler, haksız rekabeti artırmakta ve sektörü olumsuz 
etkilemektedir.
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5. STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM DEĞERLENDİRİLMESİ

Türkiye Sanayi Stratejisi’nin “Orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya’nın 
üretim üssü olmak” vizyonu çerçevesinde, “İç ve Dış Pazarda Sağlıklı Büyümeyi Sağlamak 
ve Türk Seramik Sektörünün Rekabet Gücünü Artırmak” genel amacı ve “Türk Seramik 
Sektörünün İmajını Yükseltmek ve Küresel Pazar Payını Artırmak” vizyonu ile Türkiye 
Seramik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlanmıştır. Bu strateji, bir hükümet 
politikası olarak uygulamaya yansıtılacaktır. Strateji ve Eylem Planının uygulama, izleme 
ve değerlendirme süreci Yönlendirme Kurulu tarafından yürütülecektir. Eylemlerden 
sorumlu kurum ve kuruluş temsilcilerinin yer aldığı Yönlendirme Kurulu, gerektiği 
takdirde eylem planı üzerinde yenilenme gerçekleştirebilecektir. Altı aylık aralıklarla 
toplanacak Yönlendirme Kurulu’nun Başkanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 

Türkiye Seramik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı, Yönlendirme Kurulu 
Toplantıları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonda sürdürülmektedir. Bu 
toplantılarda seramik sektörünün bundan sonraki 4 yıllık yol haritasını belirlemek için 
hazırlanmış olan Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın izleme ve değerlendirme sürecine 
ilişkin;

• Girdi Tedarik Stratejisi kapsamında yapılan çalışmalarla işbirliği ve 
koordinasyonun sağlanması,

• Ülkemizde seramik üreticileri ile makine imalatçıları arasındaki işbirliklerinin 
artırılması,

• Seramik sektöründe yerli ürün kullanımını özendirecek faaliyetlerin yürütülmesi,

• Gelişen eğilimlere uygun ve katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin 
artırılması,

• Piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin etkinleştirilmesi,

• Seramik endüstrisi Türkiye Hammadde Stratejik Planının oluşturulması, mevcut 
seramik hammadde havzalarının korunmasına yönelik faaliyetlerin yapılması ve 
başta kil olmak üzere seramik hammaddesi araştırma çalışmalarının artırılması 
eylemleriyle ilgili çalışmaların yapılması kararlaştırılmış olup yönlendirme 
kurulu toplantıları devam etmektedir.

Strateji ve Eylem Planının bu güne kadarki uygulama, izleme ve değerlendirme 
sürecinde seramik sektörünün kazanımları:
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• Seramik sektörü ile ilgili Teknogirişim Sermaye Desteği kapsamında toplam 8 
adet proje desteklenmiştir.

• Türkiye Seramik Endüstrisi Hammadde Stratejik Planı hazırlık çalışmalarına 
başlanmıştır.

• Seramik sektöründe faaliyet gösteren 2 firmaya Ar-Ge Merkezi Belgesi 
verilmiştir.

• Seramik sektörüne yönelik olarak toplam bütçesi 6 milyon TL olan 38 proje 
desteklenmiştir.

• Seramik sektörü ve makina sektörü bir araya getirilerek işbirliği imkânları 
araştırılmıştır.

• Eskişehir - Bilecik - Kütahya Seramik İş Kümesi Projesine başlanılmıştır.

• Ocak-Haziran 2013 döneminde Seramik sektörü yatırımları için 11 adet Yatırım 
Teşvik Belgesi düzenlenmiştir.

• İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatlar Kitabı hazırlık çalışmalarına sektör dahil 
edilmiştir.

• Az su tüketen seramik ürünleri ile ilgili SUVER (Su Verimliliği) Projesinin 
başlatılması kararı alınmıştır.

• Kentsel Dönüşüm Projesinin seramik sektörü için yaratacağı fırsatların 
araştırılmasına karar verilmiştir.

• Seramik fabrikalarına iltisak hattı döşenmesi konusunda etüt proje yapım 
çalışmaları TCDD tarafından başlatılmıştır.

• Ömerli - Gebze - Dilucu Demiryolu Projesinin TCDD tarafından etüdü 
yapılmaktadır.

• Seramik sektörüne 1 Ocak-31 Mayıs 2013 döneminde 112,4 milyon dolar 
tutarında ihracat kredisi kullandırılmıştır.

• Seramik sektöründe faaliyet gösteren 4 firmanın enerjide verimlilik artırıcı 
projelerinin desteklenmesi başvurusu inceleme ve değerlendirmeye alınmıştır.

 Ayrıca vizyon 2023 hedeflerine ulaşabilmek için mevcut sektörlerin organik 
büyümesini maksimize edebilmek adına, rekabet üstünlüğünü sağlayacak ekonomik 
tedbirlerin alınması gerekir. Mevcut sektörlerin büyümesinin yanında, vizyon 2023 
hedeflerine ancak seramik sanayiinde yeni alt sektörlerin oluşması ile ulaşılabilir.
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6. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME

 Türkiye Seramik Sektörünün 2023 vizyonu, “Türk Seramik Sanayisinin İmajını 
Yükseltmek ve Küresel Pazar Payını Artırmak” tır. Bu vizyondan yola çıkarak, “Kalite ve 
verimliliğinin artırılması” ile “İç ve dış pazarda ticaret ve rekabet şartlarının iyileştirilmesi” 
gerekmektedir. 

Seramik sanayii, yarattığı “katma değer” ile her ülkede olduğu gibi Türkiye’de 
de stratejik bir önem taşımaktadır. Türk seramik sanayinin sahip olduğu stratejik 
önem ve yüksek üretim potansiyelinin bu açıdan dikkatle ele alınması gerekmektedir. 
1950’li yıllarda endüstriyel bir boyut kazanan ve endüstriyel anlamda üretime başlayan 
Türk seramik sektörü, kısa sayılabilecek bu süre içinde dünyanın en büyük seramik 
üreticilerinden biri konumuna gelmiştir. 

Türk seramik karo sektörü, özellikle 1990 yılından sonra yaptığı yatırımlar ile 
bugün dünya seramik karo üretiminde söz sahibi olmayı başarmıştır. Türk firmaları bugün 
60 ülkeye ürünlerini ulaştırmakta, giderek büyüyen üretim kapasitesi, modern teknoloji 
yatırımları ve yüksek kalite avantajları sayesinde, Türk seramik sektörünün dünya 
pazarlarındaki rekabet gücünü artırmaktadır.

T.C. Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Hazırlık Çalışmaları Seramik Çalışma 
Grubu raporu, Vizyon 2023 hedeflerine ulaşılması 2014-2018 dönemini kapsayan 10. 
Kalkınma Planını önemli kilometre taşlarından birisi olarak kabul etmektedir.

Ekonomik açıdan Vizyon 2023 hedefleri üç ana başlıkta toplanabilir;

• Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek,

• 500 milyar dolar ihracat,

• 2 trilyon dolar GSYİH,

500 milyar dolar ihracat hedefinin gerçekleşebilmesi için, ihracatın 2012-2023 
döneminde ortalama %11,7 artması gerekmektedir. 2 trilyon dolarlık GSMH hedefinin 
gerçekleşebilmesi için de 2012-2023 döneminde ortalama %8’lik bir büyümenin 
yakalanması gereklidir. Bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi, ancak mevcut sektörlerin bu 
oranda büyümeyi yakalaması veya ekonomiye yeni sektörlerin katılması ile mümkündür.
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Mevcut sektörlerin maksimum organik büyümeyi yakalayabilmesi için;

• Rekabet gücünün arttırılması, 

• Orta ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracat içindeki payının 
arttırılması,

• Düşük teknolojili sektörlerde katma değeri yüksek ürünlere geçişin sağlanması,

• Becerilerinin sürekli geliştirilebilen şirketlerin ekonomideki ağırlığının 
arttırılması stratejilerini hayata geçirebilmeleri gerekir.

Bu stratejileri seramik sektörü özeline indirgersek, sektörün rekabet gücünü 
yükseltmek için ana girdilerden özellikle hammadde ve enerjide iyileştirici olanakların 
yaratılması gerekir. Katma değeri yüksek ürünlere geçiş için üzerinde yoğunlaşılması 
gereken ana kavram inovasyondur. Sektörün rekabetçiliğini arttırmak amacına hizmet 
eden kamu politikaları izlenmelidir. Diğer taraftan mevcut sektörler dışında ülkemizde 
varlığı pek olmayan ileri seramikler ve Ar-Ge yatırımlarına da destek verilmesi gerekir.

• Ülkemizde seramik sektörü temel olarak altı alt sektörden oluşmaktadır;

• Seramik Kaplama Malzemeleri,

• Seramik Sağlık Gereçleri,

• Süs ve Sofra Eşyası,

• Refakateler,

• Tuğla ve Kiremit Sanayi,

• Teknik Seramikler.

Altıncı alt grup olarak belirlediğimiz teknik seramik sektörü, diğerlerine oranla 
oldukça kısıtlı bir büyüklüğe sahiptir ve mutlaka geliştirilmesi gerekir.

Mevcut sektörlerin organik büyümelerinin maksimize edilebilmesi için belirlenen 
dört temel sorunu;

• Enerji,

• Hammadde,

• İnovasyon,

• Sektörün rekabetçiliği ve kamu politikaları,
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olup, bu hususlara çözüm sağlayan politikalar ve stratejiler bu plan döneminde 
uygulamaya konulmalıdır.

Alt grup olarak belirlediğimiz sektörlerde şirketler nihai ürün imalatına odaklanmış 
ve ara mal ve yatırım malları üreten sektörler çok kısıtlı kalmıştır. Bu nedenle, hemen 
hemen tamamı ithalat yoluyla karşılanan yatırım malları üretiminin ve kısmen ithalat 
yoluyla karşılanan ara malların yurt içinde üretilmesinin teşviki ile seramik sanayiine 
yeni alt sektörler kazandırılması ve tüm sektörün bütünleşmiş şekilde büyümesinin önü 
açılmalıdır.

Ara mal ve yatırım malları üretiminin geliştirilmesi, seramik sanayiine yeni 
sektörler kazandırarak inorganik büyümeye katkısının yanında, ana alt grupların rekabet 
üstünlüğünü arttırarak bu grupların organik büyüme hızlarının artmasına da katkı 
sağlayacaktır.

Altıncı alt grup olarak belirlediğimiz teknik seramiklerin üretimi maalesef çok 
kısıtlıdır. Daha çok bilgiye dayalı bu sektörün ülkemizde gelişebilmesi, Türk Sanayiinin 
katma değeri düşük ürünlerden katma değeri yüksek ve bilgiye dayalı üretime yönelmesi, 
dönüşüm politika ve stratejisine de önemli katkı sağlayacaktır.

Seramik sektörünün en önemli alt mal grupları toplam sektör ihracatından aldığı 
%59 payla seramik kaplama malzemeleri ve %20 payla seramik sağlık gereçleridir. 
Seramik kaplama malzemeleri sektörü 2011 yılı ihracatı bir önceki yıla göre %11 artarak 
521 milyon dolar; seramik sağlık gereçleri sektörü 2011 yılı ihracatı ise bir önceki yıla 
göre %14 artarak 179 milyon dolar olmuştur. 

Seramik sektöründe, gerek kaplama malzemelerinde gerek sağlık gereçlerinde 
sektörün başlıca pazarları İngiltere, Almanya, Fransa ağırlıklı olmak üzere Avrupa’dır. 
Irak pazarı son 2 yıldır ciddi gelişme göstermiş olup, dördüncü sıraya yükselmiştir. Türk 
Seramik Sektörü Avrupalı rakiplerine göre Orta Doğu, Balkanlar ve Türki Cumhuriyetlerde 
avantajlı konumdadır. 

Önümüzdeki dönemde ise Orta Doğu, Türki Cumhuriyetler ve Afrika öne çıkacak 
pazarlardır. Sektör olarak büyüme yaratacağımız coğrafya bu pazarlardır. Sektörümüz 
kalite ve verimlilik adına dünyada İtalya ve İspanya’dan sonra ilk 3 içerisinde yer 
almaktadır. 2012 yılı için sektörün temel hedeflerinden biri, İspanya’yı gerek ihracat 
hacmi, gerek algı olarak geçmektir.
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2023 için sektör olarak 3,5 milyar dolarlık bir ihracat öngörümüz bulunmaktadır. 
Bu, önümüzdeki yıl için ortalama %11 ihracat artışı ile 12 yılda ihracatımızı dörde 
katlamak anlamına gelmektedir. Bunu gerek coğrafi olarak pazarlarımızı çeşitlendirerek, 
gerek ürün çeşitliliğimizle ve katma değeri yüksek ürünlere yönelerek ve proje pazarında 
daha etkin rol alarak gerçekleştirebiliriz.

Sektörün 800 milyon dolar seviyesindeki ihracatı için yapılan ithalat sadece 50 
milyon dolar civarındadır. Bu rakamdan da anlaşılacağı üzere, sektör dış ticaret dengemize 
önemli oranda katkı sağlamaktadır. Seramik sektöründe sağlanacak ihracat artışı dış 
ticaretimize daha da büyük katkı sağlayabilecektir.

Kentsel Dönüşüm süreci ve harcamaları dikkate alındığında; inşaat malzemeleri 
sanayii kapsamında seramik sektöründe yerli firma seçimi ve yerli malzeme kullanımı 
şartının getirilmesi, sektör için büyük bir sıçrama fırsatı yaratacaktır. 

Gerek kapasite yeterliliği gerek verimlilik, gerekse kalite olarak dünya sıralamasında 
önemli bir yere sahip olan Türk seramikleri bu ihtiyacı karşılamakta son derece yeterli 
olacaktır.

Türkiye’nin 2023 yılında 10. büyük ekonomi, orta ve ileri teknoloji sektörlerde 
Avrasya’nın üretim üssü olma, yüksek katma değerli mal üretimi ve yapısal dönüşüm, 
savunma sanayii hedefleri, makine sektöründe teknoloji üretim üssü olmak, otomotiv 
üretim merkezi ve Ar-Ge üssü olmak hedefleri ile birlikte enerji, Ar-Ge ve yenilik stratejisi 
ve çevre teknolojileri ihtiyaçları göz önüne alındığında, İleri Seramik Malzemeler pazarı 
ve üretimi alanında Türkiye’de önemli sıçramaların olması beklenir.

Çünkü tüm bu alanlarda İleri Seramikler vazgeçilmez malzemelerdir. Ancak, 
kolaylaştırıcı (enabling) teknolojiler olan İleri Seramik Malzemeleri sistemin bir parçası 
olarak dış kaynaklardan temin etmek ihtiyaç sahiplerine daha kolay gelebilir. Bu nedenle, 
ülkenin yukarıda belirtilen hedeflerine yönelik olarak öngörülen ihtiyaçları paralelinde, 
hedef odaklı yaklaşımlar ve bunları destekleyecek politika ve programlar geliştirilmelidir. 
Bu kapsamda, hem üniversitelerdeki, hem de mevcut şirketlerdeki birikimlerin teknolojiye 
ve ürüne dönüştürülmesi için yoğun çabalar sarf edilmelidir.

10. büyük ekonomi hedefi olan ülkemizde ve dış pazarlarda önemli üretim ve pazar 
payı yakalamak mümkündür. Bu bağlamda ticari ilişki ağlarına girilmesi ve yerli firmalar 
arasında etkin işbirliği ve ağ yapılarının oluşturulması için politikaların geliştirilmesi 
gerekmektedir.
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