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SENCER AKSUNER
AGİD YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYE

Sorunlar:

Çözüm Önerileri:

1- Haksız Rekabet

1- İhtisas Gümrükleri
İthalatta Etkin TSE Denetimi
Piyasa Denetimi

2- Uygulayıcı Bilgi Eksikliği

2- Meslek Liseleri Çırak Usta Eğitimi
Programları

3- Standart Ve Şartnamelerin
Eksikliği

3- Güvenilir Kamu Teknik
Şartnamelerinin Tanımlanması

Yüksek Teknolojiye Geçiş
LED Dönüşümü = Mekanik ve Elektrikten Elektroniğe Geçiş

Dijitalleşme / Yazılım / Haberleşme / IoT
Üniversite Sanayii İşbirliği / Ortak Proje
Kümelenme

Mekanik / Elektronik / Yazılım / Haberleşme

Ar-Ge Yatırımları Teşvikleri Ve Ulaşılabilirliği
Nitelikli Personel İstihdam Teşvikleri Uzun Süreli Ve Ulaşılabilir

Küresel Pazarlara Entegrasyon
1- Sorunların Çözümü = İç Pazarda Güçlü Sektör
2- Katma Değerli Üretim
3- Büyük Kamu Projelerinin Kaldıraç Etkisi
Sokak Aydınlatmasında LED Armatür Dönüşümü

4- Üretim Maliyetleri Üzerindeki Yüklerin Azalması
5- Tanıtım / Pazarlama / Lojistik Destekleri Ulaşılabilirlik

İthalat Bağımlılığı
LED Işık Kaynağı = Yarı İletken Üretimi Teknolojisi

LED Sürücü Devreleri = Ekonomik Üretim Ölçeği Ve Global Satış

İthalat Nasıl Azalır?
1- Girdi Bağımlılığının Azaltılması = LED Işık Kaynağı Üretimi Ve LED Sürücü Üretimi
2- Bitmiş Ürün İthalatında Haksız Rekabetin Önlenmesi = İhtisas Gümrüğü / Denetim
3- Rekabetçi Yerli Sanayii = Üretim Maliyetleri Üzerindeki Yüklerin Azaltılması

İhracat Nasıl Artar?
1- Sorunların Çözümü = İç Pazarda Güçlü Sektör
2- Katma Değerli Üretim
3- Büyük Kamu Projelerinin Kaldıraç Etkisi
Sokak Aydınlatmasında LED Armatür Dönüşümü
4- Üretim Maliyetleri Üzerindeki Yüklerin Azalması
5- Tanıtım / Pazarlama / Lojistik Destekleri Ulaşılabilirlik
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Mehmet Tunaman
Alçıder Yönetim Kurulu Üyesi

Sektörünüzle ilgili temel sorunlar/engeller nelerdir?
• Standart ve Yönetmeliklerin uygulamasında yeterli
denetim yok. Ürün ve yapı denetimi artırılmalıdır.
• Özellikle deprem, yangın , ses ve gürültü yönetmeliklerinin
hazırlanması aşamasında sektör derneklerinin görüşü
ve katkısı daha fazla alınmalıdır. Teknolojik gelişmelere
paralel olarak ülke yapı ve yapı malzemesi standartları
sürekli olarak yükseltilmelidir.
• Enerji yoğun iş kolunda enerji maliyetlerinin düşürülmesi
sektörün rekabet gücünü artıracaktır.

“İnşaat Malzemesi Sanayisinde Yüksek Teknolojiye Geçişte”
sektörünüzün önündeki engeller nelerdir?
• Sektörümüzün önünde herhangi bir engel yoktur.
Bu konuda yeterli bilgi birikimi ve teknoloji ülkemizde vardır.
• İş gücü eğitiminde kamu ile daha fazla işbirliği şarttır.
• Alçı Levha sistemlerinde yangın, ses ve ısı yalıtımı performansı
için uygulama kalitesi çok önemlidir. İnşaatlarda çalışanlara
Mesleki Yeterlilik zorunluluğu getirilmiş ancak denetlenmemektedir.

Sektörünüzde küresel pazara entegrasyonun hızlanması için
önerileriniz?
• Sektörümüzün %30’u global yabancı sermayedir. Bu firmalar Dünya’daki yeni ürün
teknolojilerini ve Know-How’larını ülkemize getirmekte, iş gücü eğitimine katkıda
bulunmakta ve aynı zamanda Türkiye’de ürettiklerini iş yaptıkları diğer ülkelere
satmaktadırlar. Bu nedenle yabancı sermayenin yeni yatırımlarının teşvik edilmesi
gerekir.
• Günümüzde internet üzerinden online ihracat yapmak gelişen e-ticaret paketleri XML,
API entegrasyonları ile kolaylaşmıştır. Ancak sektörümüzde ürünlerin kaba doğası
sebebiyle bu alanda gelişme yavaştır.

Sektörünüzde ithalat bağımlılığı sorunu mevcut mu?
Sebepleri nelerdir? İthalatı azaltarak ihracatı arttırmak için
neler yapılmalı?
• Sektördeki ithal girdi oranı yüksektir.
• İthalatı azaltmak için özellikle kağıt ve nitelikli selüloz bazlı kimyasalların ülkemizde
üretimine destek verilmelidir.
• Sektör öncelikli olarak iç talebi karşılamaktadır. Yükte ağır olmasından dolayı ürünler
uzun mesafelere taşınırken maliyeti artmakta, ihracat komşu ülkeler ile sınırlı
kalmaktadır.
• Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı tarafından alçı taşına madende uygulanan Devlet
Hakkı uygulaması da üretim maliyetlerini yükseltmekte, dış rekabet şansımızı
azaltmaktadır.
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SEFA TARGIT
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
AYSAD Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği

Sektörünüzle ilgili temel sorunlar/engeller nelerdir? Çözüm önerileriniz?
•
•
•
•
•
•

Firma büyüklüğü / ölçek sorunu;
Sektöre giriş çıkışların kolaylığı;
Tüm makine ve aksam endüstrilerinde de var olan imaj sorunu;
Üst düzey yöneticiden, mavi yakalı elamanlara kadar tüm düzeylerde iyi yetişmiş insan kaynağı sorunu;
Binaların asansör standartlarına uygun olmayışı;
olarak sıralayabiliriz.

Çözüm önerileri:
• Satın alma ya da birleşme yoluyla firma sayısının azaltılması, yönetim kalitesinin yükseltilmesi yönünde
teşvik edici tedbirler alınması;
• Piyasa gözetim denetiminin yaygın ve etkin hale getirilmesi;
• Yerli ürünün doğru tanımlanması ve
• İyi uygulama örnekleriyle imaj sorununun aşılması için olanaklar yaratılması,
• Şartnamelerle inşaat sektörünün ithalata teşvik edilmemesi,
• Yapı tasarım ve denetim aşamalarının, asansörlerin ilk muayenesinde olduğu gibi, mevzuata uygun
elektrik ve mekanik imalat yapmaya olanak tanıyacak ciddiyetle gerçekleşmesi.

“İnşaat Malzemesi Sanayisinde Yüksek Teknolojiye Geçişte” sektörünüzün önündeki
engeller nelerdir? Çözüm önerileriniz?

• Yüksek bilgi ve beceriye sahip teknik insan eksikliği;
• Alt yapı eksiklikleri, özellikle internet altyapısı sorunları;
• Yabancı kalifiye eleman çalıştırma karşılaşılan zorluklar;
• Mevcut sanayinin, imaj ya da marka olamama sorunundan kaynaklanan talep
bulamama endişesiyle, ileri teknoloji içeren ürünlere yönelmemesi;
• Aynı nedenle, imalat teknolojilerinde ileri teknoloji yatırımlarından çekinmesi;
• Özgüven eksikliği / fazlalığı;

Sektörünüzde küresel pazara entegrasyonun hızlanması için önerileriniz?

Sektörümüzün küresel pazara entegrasyonu için gereken mevzuat uyumu sağlanmış
durumdadır. Firmaların rekabet gücünü arttıracak önlemlerin araştırılması ki şu
anda bunu yapıyoruz, araştırma sonuçlarına göre sürekli yenilenmesi şarttır. Bu
önlemler, klasik yapay unsurlar olan maddi teşviklerden öte, yapısal sorunların
giderilmesiyle gelişme ikliminin yaratılması anlamda olmalıdır.

Sektörünüzde ithalat bağımlılığı sorunu mevcut mu? Sebepleri nelerdir? İthalatı azaltarak
ihracatı arttırmak için neler yapılmalı? Önerileriniz?

Sektörümüzde, yukarıda bahsedilen nedenlerle ve bazı segmentlerde ithalat bağımlılığı
vardır. Bunun baş nedeni, kötü örneklerin daha kolaylıkla akılda kalmasından
kaynaklanan, yerli sanayinin kötü imajıdır. Muhtelif toplam kalite düzeylerinde, mikro
denebilecek büyüklükte ve açılma / kapanmalarla sürekli değişen çok sayıda yerli
firmanın yarattığı bu olumsuz durum, birleşmeye teşvik eden kamusal uygulamalarla
giderilebilir.
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Muammer AKGÜN
Genel Sekreter

Sektörünüzle ilgili temel sorunlar/engeller nelerdir? Çözüm önerileriniz?
* Piyasa denetim ve gözetimi
* Onaylanmış kuruluşların bakanlık tarafından denetimlerinin yetersizliği
* Haksız rekabet
* Kaliteli malzeme tedariki

Çözüm önerileri;
* Piyasa denetim ve gözetiminin sadece şikayet mekanizması üzerine çalıştırılması, periyodik
denetimleri yürütecek yetkinlikte uzman personel yetiştirilmesi, beton ve çelik donatı haricinde
diğer yapı malzemelerinin denetlenmesi
* Bakanlıklarda onaylanmış kuruluşların atamalarında daha seçici davranılması ve uygun olmayan
onaylanmış kuruluşların faaliyetlerinin askıya alınması ve geriye dönük yaptırımların
uygulanması.
* Özellikle aynı malzeme ve işçilikle farklı fiyat marjlarında olan Kamu ihale tekliflerinin başından
sonuna kadar takibinin yapılması.
* Ülkemize gelen paslanmaz çelik malzemelerinin kalitelerinin denetiminin yetersiz olması ve
gümrüklerdeki denetimin yetersizliği, ürünle birlikte piyasaya arz edilmesi gereken evrakların
eksikliği veya olmaması.

“İnşaat Malzemesi Sanayisinde Yüksek Teknolojiye Geçişte” sektörünüzün
önündeki engeller nelerdir? Çözüm önerileriniz?
• Katma değeri yüksek ürünlerin araştırma ve geliştirmesine yönelik çalışma
faaliyetlerini destekleyen teşvikler ve özendirici faaliyetlerin olmaması,
• ARGE faaliyetleri için yetkin personel olmaması,
• İşletmelerde Doktora yapmış Personel bulunmaması yada çok az olması
 Katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi, yeni ürünlerin tasarlanması
konularında üniversiteler bünyesinde doktora programlarının hızlı bir şekilde
oluşturulması gerekmektedir.

Sektörünüzde küresel pazara entegrasyonun hızlanması için önerileriniz?

• Üretilen ürünlere yönelik tam teşekküllü laboratuvarların olması gerekliliği,
• Paslanmaz çelik ürünlerin ihracatını yapan firmalara hammadde tedarikinde
öncelik ve teşvik sisteminin getirilmesi

Sektörünüzde ithalat bağımlılığı sorunu mevcut mu? Sebepleri nelerdir?
İthalatı azaltarak ihracatı arttırmak için neler yapılmalı? Önerileriniz?

• Sektörün hammaddesi olan paslanmaz çelik tamamen yurtdışı kaynaklıdır.
Ülkemizde yassı paslanmaz sac üretimi yapan firma yoktur. İthalatı azaltmanın
yolu hammaddeyi üretmekten geçiyor. Hammaddeyi ithalat fiyatından ucuza
mal edebilirsek yurtdışına satış imkanı o denli artım gösterecektir.
• Ayrıca ürün belgelendirme sürecinde zorunlu testlere yönelik laboratuvarların
yokluğu ayrı bir problemdir. Laboratuvar yokluğu yanında yurtdışına teste
gönderilen ürünlere ödenen navlun ve testlerde geçen süreler çok ciddi bir
kayıptır.
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Çetin TECDELİOĞLU

İHRACAT
Miktar (ton)

Tutar(USD)

Birim Fiyat (USD/Kg)

2013

72.037

260.809.369

3,620

2014

83.168

309.254.986

3,718

2015

91.844

288.039.045

3,136

2016

92.735

311.988.818

3,364

2017

111.647

365.980.514

3,278

2018 (3 Ay)

33.357

122.746.553

3,680

İTHALAT

İHRACAT

Miktar (ton)

Miktar (ton)

2013

97.440

72.037

2014

100.874

83.168

2015

97.161

91.844

2016

91.000

92.735

2017

92.622

111.647

SEKTÖRLE İLGİLİ TEMEL SORUNLAR ;
- EĞİTİMLİ PERSONEL,

- ÖZEL OSB İHTİYACI,
- NACE KODU İLE TEKNOLOJİ SINIFLANDIRMASI
- İLAVE VERGİ YÜKÜ
- DÖVİZ KURLARINI YÜKSEKLİĞİ VE DALGALANMASI
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Meltem Yılmaz
Bitüder Genel Sekreteri

Sektörün Sorunları :
• Bitüder, Su Yalıtımı Sektöründe faaliyet gösteren bir sektör
derneğidir. Son yıllarda sektörümüz artan HAKSIZ REKABET
olgusundan zarar görmektedir. Dernek olarak bu konuyla
mücadele etmeye çalışıyoruz.
• Deprem gerçeği yüzünden binaların suyun zararlı
etkilerinden ve korozyondan koruyarak güvenli yapıların
oluşması için SU YALITIMI kaçınılmazdır. Hızla büyüyen
inşaat sektörü ve kentsel dönüşüm, şimdiye kadar yapılan
hataların yinelenmemesi için önemli bir fırsat.
• Fakat maalesef hala, standart dışı malzemelerin , çok
önemli oranda kullanıldığını, malzeme ve işçilik
hatalarından dolayı geriye dönülmesi zor çok önemli
kayıplar yaşadığımızı gözlemliyoruz.

Çözüm Önerileri:
• Bu durumun önlenmesi için etkin piyasa
gözetim denetimi şart.
• Biz sanayicilerin oluşturduğu bir sektör
derneği olarak konunun çözülmesi için,
kamu otoritesi ile birlikte çalışmaya, ,
sektörümüzde kalitesizliği, dolayısı ile
haksız rekabeti önlemek için işbirliği
çalışmaları yapmaya hazır olduğumuzu
belirtmek isteriz.
• Denetimler;
• Ürün KALİTE Denetimi
• Uygulama KALİTE Denetimi

Katma değerli ürün üretimi, performansa dayalı tasarım
ve ürün geliştirme, dijitalleşme vb. sektör sorunları :


Hammaddemiz (bitüm) ağırlıklı olarak ithal ve dövize dayalı fiyatlandırılır, maliyet
yüksek, karlılık oranı düşük şekilde üretime devam etmektedir.



Maliyetlerin yüksek olması çevre ve komşu ülkelerle ihracat potansiyelini de
etkilemektedir.



Firmalar ARGE yatırımlarına önem verememektedir. Verilecek ARGE desteği ile daha
verimli üretim konusunda çalışmalar yapılabilir.

Çözüm önerileri:


Bitümlü Örtü ana hammaddesi ‘’Bitüm’’ olduğu için Türkiye’de tek tedarikçi
ile çalışıyoruz. Asfalt maliyetimiz çevre ve komşu ülkelere oranla oldukça
yüksektir. Bu durum sonuç ürün maliyetine de yansıdığı için sektörel bazda
ihracat oranımız yaklaşık % 10 civarındadır. Bu oranın iyileştirilmesi için
çeşitli teşvik mekanizmaları geliştirilebilir.



Bitümlü örtü sektöründe mevcut iç pazarı karşılayacak potansiyelin çok
üzerinde yatırım ve kapasitesi vardır. Dolayısı ile sanayicilerimiz düşük
kapasiteler ile çalışmaktadır . Yeni yatırımlara teşvik konusunda yatırım
planlama mekanizması daha verimli düzenlenebilir.

Sektörümüzde ithalat bağımlılığı sorunu ve
çözüm önerileri :
• Ürünümüzün ana hammaddesi Bitüm ( Asfalt) petrokimya ürünü
olması dolayısı ile ithal hammadde grubunda sayılabilir ve sonuç
ürünün yaklaşık %60-70’ini oluşturmaktadır.
• Taşıyıcı olarak kullanılan polyester keçenin yıllar içinde yerli
tedarikçileri oluşmuştur ve ithalat bağımlılığı ortadan kalkmıştır.
• Bitüm’ün farklı ülkelerden ithalat yolunun açılması ve navlun
maliyetinin desteklenmesi ile maliyeti dahadüşük bitüm ithal
edilebilir. Böylelikle üretim maliyeti düşer, ihracat artar,
sanayicilerimiz küresel rekabette yerlerini alabilirler.
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Ahmet Yiğitbaşı
Yönetim Kurulu Başkanı
Boya Sanayicileri Derneği

 BOSAD (Boya Sanayicileri Derneği) Boya sektörünün büyümesine ve gelişimine katkıda
bulunmak amacıyla, 2003 yılı Temmuz ayında 9 kurucu üye ile başladığı çalışmalarını, halen
70’i aşan üyesi ve %80’in üzerinde sektörel bir temsil gücüyle devam ettirmektedir.
 Türk Boya Sanayi bugün Avrupa’nın 5. büyük boya üreticisi olarak, dünya pazarının yaklaşık
%2’ne sahiptir. Avrupa’nın 4. büyük boya üreticisi olma yolunda gelişimini sürdürmektedir.
 Boya sanayimiz 2000’li yılların başında, yıllık 350 bin ton olan toplam üretimini, bugün 2016
yılı sonu itibarı ile 930 bin ton’a çıkarmış ve değer olarak ihracat dahil 3 milyar doları aşan bir
ekonomik büyüklüğe ulaşmıştır.

 Boya sanayimiz istihdama da önemli katkı yapmaktadır. Yaklaşık 300 üretim tesisiyle, 20 bini
kişilik istihdam yaratmaktadır. Kendi değer zincir içindeki sektörlerde yarattığı dolaylı
işgücünün ise 200 bini geçtiği tahmin edilmektedir.
 Sektörel boya ve hammaddeleri ihracatımız son 10 yılda önemli bir ekonomik büyüklüğe
ulaşmış olup, 2017 yılsonu itibarı ile İKMİB verilerine göre 1 milyar doları aşmıştır.

Türk Boya Sanayi 2012 - 2016
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2012
2013
2014
2015
2016
Hacim (ton)
841.500 879.581 903.980 915.688 929.200
Değer ('000 Dolar) 1.986.112 2.246.254 2.156.451 1.926.126 2.255.622

Türk Boya Sanayi 2016 (Hacim Bazında)
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Türk Boya Sanayi 2016 (Değer Bazında)
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Boya Sanayimizin Ana Sorunları :
 Yurt içi tüketimin düşük olması. Kişi başı boya tüketimi 11.5kg. ( İnşaat 6.5kg / Sanayi boyaları
5kg ). EU ortalaması 16kg ; USA 18kg

 Üretim maliyetlerinde yaşanan artışlar ;
Hammadde de “ithal malzeme” oranı değer bazında %65 ;
toplam hammadde maliyeleri içinde döviz ile alım oranı %94
 Türkiye’deki hammadde üretim alanlarının kısıtlı olması, yetersizliği
 Özellikle ana kimya sektörü ve alt sektörlerine yönelik temel girdi stratejisinin belirsizliği, bu
alandaki yatırım eksikliği
 Alt sektörel alanlara göre değişen %15-25 oranında kayıt dışı üretim

 Boya ürün ve hammaddelerine yönelik ulusal ve uluslararası regülasyonların giderek artması
ve bunların sonucunda maliyetlerin yükselmesi. Şartnamelere uyumda herkesin aynı
hassasiyette olmaması ve denetleme mekanizmasının doğru çalışmaması nedeniyle haksız
rekabet oluşması
 Yurt dışı ihracatta yeni hedef pazarlara yönelik temel destek kriterlerinin olmayışı
 Mesleki teknik işgücünün gelişen boya sanayi teknolojileri ile entegre edilmesinde yaşanan
zorluklar
 Ülke genelinde küçük ve orta ölçekli işletmelerde, ölçek ekonomisi altındaki üretim nedeniyle
rekabette zorlanılması
 Boya sanayinde yüksek teknolojiye geçiş sürecinde, üretim teknolojilerinin katma değerli
ürün profili ile beraber geliştirilmesinde yaşanan sorunlar. Yüksek katma değerli ürün tarifinin,
alanının belirsizliği. Son yıllarda tüm sanayideki, tasarım ve ürün geliştirmedeki yetersizlik

Bosad olarak çözüm önerilerimiz :
 Hükümetimizin orta ve uzun vade için belirlediği makroekonomik hedef ve uygulamaların,
ana kimya sektörü ve alt üretim alanları için kimya strateji belgesinde oluşturulan temel
hedeflerin ; kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılacak işbirliği sürecinde hayata geçirilmesi, bu
kapsamda gerekiyorsa revize edilmesi
 Ana kimya ve alt sektörlerle bağlantılı, ulusal ve uluslararası regülasyonlara yönelik (AB dahil)
yapılan düzenlemelerin, uygulamaların; ilgili uzman STK’larla yapılacak ortak çalışmalar ile
belli bir aksiyon planı çerçevesinde yürütülmesi
 Sektörel alanda orta ve uzan vadede belirlenen hedeflere ulaşabilmemiz için, mevcut ve
gelecekte yapılması planlanan uygulamalarda ; sanayiciye gelen yükümlülüklerin ve
maliyetlerin yeniden ele alınarak, üretimde maliyet avantajı sağlayacak şekilde düzenlemeler
yapılması (ÖTV, KDV ve diğer mali uygulamalarda iyileştirme süreci)
 Sektörel üretimde yer alan temel girdilerin, T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve
Ekonomi Bakanlıklarının ortak çalışmalarıyla oluşturulacak girdi tedarik stratejisi kapsamında
ele alınması; dışa bağımlılığı azaltacak temel ve yan ürünlere yönelik yatırımların süratle
hayata geçirilmesi,

 Yeni sanayileşme sürecinde 2023-2050 hedefleriyle uyumlu olarak, ihracata dayalı sanayi
stratejilerinin ve uygulamalarının, sanayi temsilcileriyle beraber oluşturulması
 Sanayi kuruluşlarının 2023-2050 dönemindeki yeni yatırım alanlarının belirlenmesi ve teşviki
 Büyük ölçekli yatırımların stratejik alanlar itibarı ile özel olarak teşviki
 Sanayi kuruluşlarına yönelik finansman desteğinin, katma değerli alanlar itibarı ile öncelikli
düzenlenmesi
 Sektörel ithalat ve ihracatın, gümrük birliğinin değişen koşulları ve alanları çerçevesinde
düzenlenmesi aşamasında, özellikle uluslararası rakabet gücümüzü korumamız açısından,
sanayi temsilcilerinin önerilerinin de dikkate alınmasına
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Bims Nedir ;
Bims taşı teknik terminolojide “doğal hafif agrega” olarak nitelendirilen
ponza taşıdır. Bims taşlarının kırma, eleme ve boyutlandırma ile elde
edilmiş farklı tane boyutlarındaki malzeme haline “bims agregası” (ponza
agregası) adı verilmektedir.
Bims’in inşaat sektöründe farklı kullanım alanları genel olarak şu şekildedir:
• Hafif yapı elemanları üretimi,
• Prefabrike yapı elamanları üretimi,
• Çatı ve dekoratif kaplama elemanları,
• Hafif hazır sıva ve harç üretimi,
• Hafif beton üretimi,
• Çatı ve döşeme izolasyon dolgusu.

Türkiye dünyadaki ponza rezervlerinin % 46’ sına sahiptir. Ponza taşı 50’ ye yakın endüstriyel alanda farklı
amaçlarda kullanılmaktadır. Ülkemizde bimsblok üretimi olarak inşaat sektöründe % 35’lik bir paya
ulaşmıştır. Bims dünyadaki en doğal yalıtımlı malzemelerden biridir.

Sektör profili ve İstihdam,
Türkiye’de ki toplam Bimsblok üretiminin % 65i
BİMSADER üyeleri tarafından
gerçekleştirilmektedir. Üyelerimizin tamamı CE
belgelidir. Her üyemiz kendi laboratuvarlarında
deneylerini yapacak donanımları oluşturmuştur.
2017 yılında inşaat alanındaki durgunluğa rağmen
sektörümüz %4 büyümüştür. Toplam çalışanlarımız
10.000 kişi, yan sanayiyle birlikte 50.000 kişiyi
geçmektedir.

Enerji / Çevre Duyarlılığı ve Bims (ponza) Sanayisi
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Bimsblok üretimi esnasında çevre duyarlılığına yüksek
uyum sağlanmaktadır.
Üretimdeki zayiat tekrar üretime dönüştürülerek
çevreye atık ve kirlilik bırakılmamaktır.
Bimsin çevre sağlığı açısından kalıcı ve zehirli etkisi
yoktur.
Dünyada bilinen en yalıtımlı doğal malzemedir.
Karbon izi sıfır olan, yüzde yüz yerli ve milli bir
malzemedir.
Diğer yapı malzemelerine göre, dışardan hiçbir ithalat
yapılmadan üretilmektedir.
Yalıtıma ödenen milyar liralar dışarıdan getirilen petrol
türevi malzemelerdir. Duvar kalınlıklarının artması
durumunda, Bimsbloklar bütün bölgelerde ilave
yalıtım yapmadan çözüm üretmektedir.
Enerji verimliliği için tek çözüm ithalatın azalmasıdır.
Deprem yönetmeliğine uygun, hafif yanmaz yapı
elemanı Bimsblok bugünün ve yarının malzemesidir.

Sektördeki Sorunlarımız ve Beklentilerimiz
* Sektörde duyduğumuz en önemli sıkıntı halen belgesiz üretim yapan işletmelerin bulunmasıdır.
* Yüksek tonajda malzeme sevkiyatı yapan firmalar haksız rekabet yaratmaktadır.
* TPE’ den tam incelemeden verilmiş patentlerle diğer üreticilerden hak talep eden kişilerin varlığı rahatsızlık
yaratmaktadır.
* Kamu projelerinde isim belirterek malzeme seçilmesi, büyük haksızlık yaratmakta ve pahalı çözümlerle kamu zarara
uğratılmaktadır.
* PGD’nin daha aktif kontrol yapması, özellikle belgesiz kuruluşların denetlenmesi gerekmektedir.
* Enflasyon ve kur artışlarının çok üzerinde artan çimento fiyatları maliyetlerimizi sürekli yükseltmekte, artan maliyetlerin
müşteriye yansıtılmasında problem yaşanmaktadır .
* Zaman zaman nakliye fiyatlarının aşırı yükselmesi, ürün fiyatlandırmasını zorlaştırmaktadır.
* Dünyanın en önemli hammadde rezervlerine sahip olduğumuz bir üründe, yurtdışından hammadde ithalatı ile üretim
yapmaya çalışan firmalar sektörümüzde sıkıntı yaratmaktadır.
* Sektör genelinde yoğun rekabet nedeniyle düşük kar marjları ile çalışan firmalarımız gerek AR-GE gerekse ÜR-GE
çalışmalarına kaynak ayıramamakta, kaynak bulsa bile bölgesel koşullar nedeniyle de nitelikli eleman konusunda sıkıntı
yaşamaktadır. Bu noktada özellikle Bimsblok üreticilerinin bulunduğu illerdeki üniversitelerimizin ilgili bölümlerinden
desteğe ve işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır.
* Ürünlerimizin fiyatının düşük olması ve ağır olması nedeniyle, yurtdışı pazarlara açılmak konusunda en büyük
handikabımız navlun ücretleridir. Hükümetimizin “nakliye” konusunda yapacağı her türlü iyileştirici önlem (örneğin nakliye
firmalarına ÖTV indirimli akaryakıt verilmesi vb.) sektörümüzün yurtdışı pazarlara daha kolay ulaşmasına katkıda
bulunacaktır.
* Üreticiler olarak bimsblok üretiminde ciddi bir bilgi birikimimiz bulunmakta ve yerli makine üreticilerimiz Avrupalı
rakipleri ile aynı teknolojik düzeyde makine üretebilmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli bir ihtiyaç olan
“yalıtımlı duvar elemanları” üretimi konusunda, knowhow transferi ve ortak yatırımlar yapma imkanımız bulunmaktadır.
Hükümetimizin bu konuda bizlere yardımcı ve yönlendirici olmasını beklemekteyiz.
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Sektörünüzle ilgili temel sorunlar/engeller nelerdir? Çözüm önerileriniz?

SORUNLAR:
• Standart dışı üretim, sahte marka ile üretim, yanıltıcı etiket ve reklam, faturasız satış,
işçilerin tazminat hakketmemeleri için kısa süreli çalıştırma, firmaları kısa süreli açıp
kapama ve tekrar başka isim altında açma.
• Sivil Toplum Örgütlerine ticari kurum gözü ile bakılması.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:
• Yetkili makamlarca ciddi denetimler yapılmalı ve caydırıcı cezalar uygulanmalıdır.
• Bu konularda Sivil Toplum Örgütlerinin başvurularına itibar edilmeli bunlardaki bilgi
birikiminden yararlanılmalıdır.

“İnşaat Malzemesi Sanayisinde Yüksek Teknolojiye Geçişte” ( katma değerli ürün üretimi,
performansa dayalı tasarım ve ürün geliştirme, dijitalleşme vb.) sektörünüzün önündeki
engeller nelerdir? Çözüm önerileriniz?
ENGELLER:
• Kalifiye eleman bulunamaması, makina ekipman maliyetlerinin yüksekliği ve
hammadde teminindeki sıkıntılar. Bilim adamlarına (akademisyenlere) itibar
edilmemesi.
• Sanayi bakanlığımız teknolojik ürünleri destekliyor ancak yurtdışında teknoloji satın alan
orada patent alıp bu teknolojiyi zaman içinde ülkemize getirecek firmalara devletin
Araştırma ve biraz Avukatlık masrafları dışında hiç bir desteği yok; bu firmalar Türkiye’ye
mal göndermek isterlerse hiçbir avantajdan yararlanamıyorlar ve yabancı firma
muamelesi görüyorlar.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:
• Meslek okullarında uygulamaya yönelik eğitimler verilmesi, üniversite-sektör işbirliğinin
geliştirilmesi, makina ve hammadde için teşvikler verilmesi ve bunlar üzerindeki vergi
yükünün azaltılması.

Sektörünüzde küresel pazara entegrasyonun hızlanması için önerileriniz?

SORUNLAR:
• Dış piyasalara yeni ürünlerle girilebilir. Bu ürünlerin geliştirilebilmesi için araştırma
merkezlerine ve bu merkezlerde çalışacak binlerce uzmana ihtiyaç var. Türkiye’de bu
olmadığı için Firmalar kendi bünyelerinde bir şeyler yapma çabası içinde. Devlet de
bunun farkında olduğu için tasarım aşamasında bazı teşvikler veriyor ancak üretime
geçilmesi aşaması oldukça sıkıntılı. Dış pazarlara açılmanın maliyeti oldukça yüksek.
Fuar katılımları her ne kadar teşvikli gibi görünse de, 100-150 USD/m2 fuar fiyatları
500-600 USD’a çıkarılıyor ve bunun yarısını teşvik olarak alsanız bile gerçekte ödemeniz
gerekenin 2 katını ödemiş oluyorsunuz. Orta Asya’ya ve Afrika pazarlarına nakliyeler çok
yüksek. Son dönemde özellikle Afrika uçuşu fiyatlarında anormal artışlar var. Ayrıca
Afrika kıtası içinde de ulaşım inanılmaz pahalı?
• Yine özellikle Afrika ülkeleri için vize sorunları had safhada.
• Yurt dışına gönderilen kalitesiz ürünler, hem ürünlerimiz konusunda kötü bir algı
oluşmasına neden oluyor, hem de ülkemizin imajını zedeliyor.

Sektörünüzde küresel pazara entegrasyonun hızlanması için önerileriniz?
ÖNERİLER:
• Araştırma merkezleri oluşturmalı ve burada çalışma yapan uzmanlara her türlü
malzeme ve ekipman olanağı sağlanmalıdır. Tüm sanayiciler, Devlet tarafından sübvanse
edilecek bu merkezlerden ve uzmanlarından cüzi ödemelerle yararlanabilmelidir.
• İhracat yapan firmalara teşviklerin alınmasında kolaylıklar sağlanmalı, Fuar katılımları
her ne kadar denetlense de, organizatör firmaların bu rakamlara nasıl ulaştığı
araştırılmalı ve kar oranları makul rakamlara çekilmeli, özellikle Orta Asya’ya daha uygun
fiyatlarla nakliye yapılabilmesi sağlanmalı, iş adamlarına ihracat bölgelerine uçuşlarında
fiyat indirimleri sağlanmalı.
• Birçok ülke ile ikili vize muafiyeti anlaşması yapılmış ve Türkiye onaylamış ancak karşı
taraftaki ülke henüz onaylamamış. Bunlar acilen hayata geçirilmeli.
• İsteyen herkes istediği her ürünü ihraç edememeli ve ihracat yaptığımız ülkelerde
Türkiye’de üretilen ürünlerin kaliteli olduğu algısını yaratmalıyız. Özellikle hileli ürünler
ülkemizin imajına ciddi zararlar veriyor.

Sektörünüzde ithalat bağımlılığı sorunu mevcut mu? Sebepleri nelerdir? İthalatı azaltarak
ihracatı arttırmak için neler yapılmalı? Önerileriniz?
• Evet mevcut. Piyasa standart dışı kalitesiz ürünlerle dolduğu için kaliteli ürün üretip satma
şansımız yok. Yatırım yaptığımız zaman belirli miktarlarda satışlar gerçekleştirmek zorundayız.
• İmalat girdisi olarak kaliteli yerli hammadde temini şansımız çok zayıf. Zaman zaman kaliteli
yerli hammadde alabilsek de bunun sürekliliği yok. Bu da ciddi sorunlara yol açıyor.
• Sadece ürün anlamında değil, sertifikasyonlar için de birçok firma yurt dışındaki
laboratuvarlara bağımlı.
ÖNERİLERİMİZ:
• Her şeyden önce kaliteli ve sertifiye edilmiş üretimler gerçekleştirerek tüm dünyaya, TÜRK
MALI KALİTELİDİR imajını yaymamız gerekir.
• Sorunların çözümü, kaliteli mesleki eğitimden ve gerçek denetimden geçiyor. Merdiven altı
ve kayıtsız üretimler engellenebilirse, üretimde ve pazarda istediğimiz seviyelere gelmemiz
zor olmayacaktır.
• Türkiye’de bir an önce sanayi için gereken her testi yapabilecek Akredite Laboratuvarlar
açılmalı ve sanayiciler bunlardan makul ücretlerle yararlanabilmelidir.
• Özellikle test cihazları üretimine ciddi teşvikler verilmeli ve bunların Türkiye’de imal
edilmesinin önü açılmalıdır.

Sektörünüzde ithalat bağımlılığı sorunu mevcut mu? Sebepleri nelerdir? İthalatı azaltarak
ihracatı arttırmak için neler yapılmalı? Önerileriniz?
Ayrıca;
Su ve Isı izolasyon malzemelerinde dünya ile yüksek kalitede üretim yapmamıza rağmen
bazı projelerde hiçbir kalite kontrolü olmayan sadece genel bir CE belgesi ile malzeme ithal
edilmektedir. İnşaat malzemelerinde ithalat gereklilik değil sadece yabancı malzeme
hayranlığıdır.
• Devlet alımlarında yerli ürün kullanılması zorunlu hale getirilmelidir.
• Genel bir yasaklama yapılamayacağı için önemli ürünlerde gözetim belgesi vb. ithalatı
zorlaştırıcı uygulamalara gidilmelidir.
• Proje müelliflerince yerli malzemeler konusunda ikna edici çalışmalar yapılmalıdır.
ÇATIDER olarak, sektörümüzle ilgili temel sorunlar ve bunların çözüm önerilerine ilişkin
görüşlerimiz bu şekildedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
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A. Uygulama;
İnşaat
sektöründe
sertifikasyonu

kullanılan

elektrik

malzemelerinin

1. Kullanılan malzemelerin ihtiyaca cevap verip vermemesi
2. Her kalitede ürünün piyasa arzı ve talebinin olması
3. Kullanılan malzemenin kullanılacağı yere uygun seçimi ve
uygulaması

Hedef: Resmi kurumların bünyesinde olan kontrol mekanizmasının
denetleme tekniğinin yatırımcı ve mühendislik (kalite, yararlılık ve
teknoloji) beklentilerini karşılayacak standartlarda hazırlanması,
sertifikalandırılmış sektör deneyimli özel kurumlara yetki ve
sorumluluk verilerek yapacakları denetlemelerin sonuçlarının onay
mercilerine sunulma mecburiyeti getirilmesi.

B. Malzeme, donanım ve cihaz üretimleri;
1. Ülkemize giren ithal malzemenin kalite seviyesinin netleştirilmesi
ve sınıflandırılması
2. Yarı mamul sınıfındaki ürünlerin kalite seviyesinin netleştirilmesi
ve sınıflandırılması
3. Bu malzemelerin kullanıldığı ürünlerin de imalat sonrası
sınıflandırılması ve sertifikalandırılması
4. İthal edilen bitmiş ürünlerin sınıflandırılması
5. Tüm Ar-Ge çalışmalarının ve üretimlerinin üniversiteler
gözetiminde ve kontrolünde yapılması
6. Konunun etraflıca ön yargıya mahal bırakmayacak şekilde
tarifleneceği Milli Standartlarımızın oluşturularak yazılı belge
haline getirilmesi
Hedef: Üretilen cihaz ve yan ürünlerinin ithal ürünlere tercih
edilecek seviyeye çıkarmak.

C. Yüksek Teknoloji ürünlerinin Yurt içinde yapılması,
Eğitimde;
1. Lise öğretiminden başlayarak genç dimağların üretkenliğe sevki
2. Proje esaslı Lise ve Lisans öğrencilerine Mikro desteklerin
sağlanması
3. Başarılı projelerin ve sahiplerinin korunup uygulamaya aktarılmasının
sağlanması
Küçük ve Orta ölçekli üretim yapan firmalarda;
1. Ar-Ge için doğru yol haritası
2. Ar-Ge bilgi tıkanıklığı
3. Ar-Ge finansman sıkıntısı
4. Üretimin duyurulması ve pazarlanması
Hedef: Var olan ürünlerin geliştirilmesi, var olmayanların da üretilmesi
gerekmektedir.

Yaratıcı
beyinler

Ürün

Fiyat

Sonuç : Başarı

Pazar

Destek ve
Reklam
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Beton Esaslı Prekast Cephe Kaplamaları ve Mimari Betonlar
 2014 yılında 1.87 milyar dolar olan pazarın 2020 yılı sonunda 2.84 milyar dolara
ulaşması ve 2014-2020 yılları arasında % 6,1'lik bir CAGR'de büyümesi
beklenmektedir. Hacim açısından pazar 2014 yılında 300 kilo ton büyüklüğünde
gerçekleşmiştir.
 Sektörün dünya toplam ihracatı 2016 yılında 751 Milyon USD olarak gerçekleşirken,
2017 yılının ilk 10 aylık döneminde gösterilen performansa bakıldığında 2017 yılsonu
rakamlarının daha yüksek gerçekleşmesi muhtemel görünmektedir.
 Bu pazardan ülkemiz 2016 yılında sadece 10-15 milyon dolar ihracat ile
faydalanabilmiştir. Çok daha yüksek potansiyele sahip bir Pazar büyüklüğü mevcuttur.
 Ülkemizde 8-10 arası firma standartlara yakın üretim yapmaktadır. Ancak onlarca
küçük ve standartları düşük üretim yapan firma yanında kayıtdışı ve merdiven altı
üretim de yaygındır.
 Ülkemizde yıllık pazar büyüklüğünün 1,5-2,0 milyon m2 civarında olduğu tahmin
edilmektedir. Sektörde 7-8 bin kişiye istihdam sağlanmaktadır.
 İnşaat sektörünün gelişmesi ile birlikte gelişen bir sektördür.

• Sektörünüzle ilgili temel sorunlar/engeller nelerdir? Çözüm önerileriniz?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Standart dışı üretim yapan çok sayıda merdiven altı üretici,
Üretim tarafında denetim sorunları,
Kayıtdışı isdihdam ve bunun sonucu haksız rekabet,
Hesap ve bilgiye dayanmayan kopya üretim yapanlar,
Teknik şartname eksikliği ve uygulama sorunları,
Kalite odakli değil fiyat odaklı bir Pazar,
Enerji girdi maliyetleri ve buna bağlı üretim ve navlun giderleri,
İsdihdam üzerindeki vergi yükü, direkt ve endşirekt maliyetlerin yüksek
oluşu,

• “İnşaat Malzemesi Sanayisinde Yüksek Teknolojiye Geçişte” sektörünüzün önündeki
engeller nelerdir? Çözüm önerileriniz?

a)
b)
c)
d)

Birkaç firma hariç teknolojik altyapısı olmayan firmaların üretim yapıyor olması,
Sektörde nitelikli ve kalifiye işgücü yetiştirmek için yatırım yapılmaması,
ARGE ve ÜRGE odaklı olmayan firmalar,
Üretim ve uygulamayı kapsayan ve tüm sektörü kapsayacak zorunlu bir
sertifikasyon sisteminin olmayışı,
e) Sektörün finansal yapısının zayıflığı,
f) Teknolojik altyapının güçlendirilmesi ve tasarımda BIM ve benzeri platformların
yaygınlaştırılması,
g) Yurtdışı rekabete yönelik eğitim vs…

• Sektörünüzde küresel pazara entegrasyonun hızlanması için önerileriniz?
a) ARGE odaklı çalışma yapılması, üniversite STK ve kamunun birlikte proje
üretmesi,
b) Markalaşma ve kalite odaklı imalat yapılması,
c) Sektörde kayıt dışı ve merdiven altı üretimin önlenmesi amacıyla sertifikasyon
ve standartlaşmanın denetimi,
d) Dış tanıtımlara önem verilmeli, yurtdışı fuarlar, tasarım ofisi ve müteahhitlerle
direkt tanıtım faaliyetlerine girilmeli,
e) Güçlü markaların yurtdışı pazarlar için desteklenmesi, desteklerin orta ölçekli
firmalar için de ulaşılabilir hale getirilmesi,
f) Sektörel ihtiyaçlara uygun ara eleman yetiştirmek amacıyla eğitimin
desteklenmesi,

• Sektörünüzde ithalat bağımlılığı sorunu mevcut mu? Sebepleri nelerdir? İthalatı
azaltarak ihracatı arttırmak için neler yapılmalı? Önerileriniz?

a) Sektörümüz ithalat bağımlısı değildir. Tüm girdilerin %10-14 aralığında ithal
durumu söz konusudur.
b) Tasarım, ARGE ve markalaşmaya önem verilir ise net katma değeri yüksek bir
sektördür.
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Korozyon

Doğa Galvanizi Seviyor!
Sıcak Daldırma Galvaniz
Demir – Çelik ürünleri korozyona karşı korumada
bilinen
en avantajlı yöntem
sıcak daldırma galvaniz kaplamadır.

Kullanım alanları:
•
•
•
•
•
•
•
•

Enerji
Ulaştırma
Yapı & İnşaat
Kent Mobilyaları
Tarım & Hayvancılık
Otomotiv
Denizcilik
Bağlantı Elemanları

Türkiye Sıcak Daldırma Galvaniz Sektörü
Firma Sayısı

45

Tesis Sayısı

58

Sağlanan Istihdam

3.500 kişi

Toplam Teknik Kapasite

2.631.970 TON / Yıl

2018 sonu itibariyle ön görülen teknik kapasite

2.787.970 TON / Yıl

GALDER Üyelerin toplam teknik kapasitedeki payı

% 75

Kapasite Kullanım Oranı

% 65

2017 yılı üretim miktarı

1,44 Milyon TON

2017’de Ekonomiye Sağlanan Katkı

4,2 Milyar USD

Hammaddemiz Çinko
2 Ocak 2016 tarihli çinko fiyatı: 1.554 USD / TON
2 Ocak 2017 tarihli çinko fiyatı: 2.552 USD / TON
2 Ocak 2018 tarihli çinko fiyatı: 3.377 USD / TON

Prim maliyeti: 150 USD / TON

2017 yılı Türkiye SDG Sektörü çinko tüketimi*: 86,4 Bin TON
2017 yılı çinko maliyeti toplamı*: 250,2 Milyon USD**
2017 yılı prim maliyeti toplamı*:

12,9 Milyon USD

* Bu verilere boru,tel ve sac galvaniz üretimi dahil değildir.
** 2017 yılı çinko fiyatı ortalaması (2.895,9 USD / TON) baz alınmıştır.

Sıcak Daldırma Galvaniz Sektöründe Asit Geri
Dönüşümü
2017 yılı Türkiye Sıcak Daldırma
Galvaniz Sektörü hidroklorik asit
tüketimi

28,8 Bin TON
2017 yılı Türkiye Sıcak Daldırma
Galvaniz Sektörü çürük asit üretimi

57,6 Bin TON

Kullanım
alanları:
•
•
•
•
•

•

Evrensel atık su
arıtma
Endüstriyel atık su
arıtma
Çamur şartlandırma
Bakır aşındırma
Demir oksitten pigment
üretimi
Tekstilde mordant olarak
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PLASTİK BORU SEKTÖRÜ

2014

2015

2016

2017

2018
Tahmin

850.000

889.000

839.000

833.000

860.000

İthalat *

22.727

23.895

26.268

27.689

30.000

İhracat *

351.137

280.393

214.784

211.116

230.000

İç Pazar (tah.) **

522.000

633.000

650.000

640.000

660.000

Ton
Üretim (tah.) **

2014

2015

2016

2017

2018
Tahmin

İthalat

209

197

209

238

260

İhracat

925

708

552

523

580

mlnUSD *

•
•

Plastik İnşaat Malzemeleri Sektörü: yaklaşık 700 firma / 2.133.000 ton üretim kapasitesi
Plastik Boru Sektörü: yaklaşık 200 firma / yaklaşık 1.100.000 ton üretim kapasitesi / 2,2 milyar USD iç Pazar
tüketimi

Kaynak: *TUİK & International Trade Center / **Sektör bilgisi & PAGEV

PLASTİK BORU SEKTÖRÜ
Sektördeki Olumlu Gelişmeler
• Sektörümüz büyüyen ve gelişen bir sektör. Hem üst yapıda hem de alt yapıda
kullanım alanları artmaktadır.
• Her geçen gün hem ürün çeşitliliği hem de ürün kalitesi iyiye doğru gidiyor.
• Plastik boru ihracatı, ithalattan daha yüksek, dolayısı ile dış ticaret dengesinde pozitif
yönde katkı sağlıyor.
• İnşaat üretiminde yüksek katlı binaların artması daha kaliteli, belgeli ürünlere
yönelimi artırıyor.
• Sessiz boru ürünleri konusundaki farkındalık artıyor.

PLASTİK BORU SEKTÖRÜ
Sektörde Yaşanan Problemler
• Uygun hammadde kullanmayan ya da belli standartların altında üretim yapan firmalar
sektörümüzde önemli bir sorundur.
• Finansal sıkıntılar – Batak oranları ve nakit sıkışıklığı bir diğer önemli sorundur.
• Plastik hammadde tedarikinin önemli bir kısmı yurtdışına bağımlı. Yüksek kurlar /
kurlardaki dengesizlik buradaki maliyetleri çok ciddi şekilde artırıyor.
• Tesislerimizde her seviye için kalifiye ve eğitimli eleman bulmak ve istihdam etmek
konusunda sıkıntılar yaşanabilmektedir.
• Plastik boruda en önemli maliyet konularından biri de lojistiktir. Lojistik maliyetlerinin
aşağıya çekilmesi önemlidir.
• Kentsel dönüşüm projelerinin genel bir yaklaşım ile yürütülmemesi plansız bir dönüşüm
göze çarpıyor.
• Uygulayıcıların bilgi birikimi ve ürün bilincinin yükseltilmesi gerekmektedir. Şu anda
sektördeki ürün ve uygulama bilgisi istenen seviyede değildir.

PLASTİK BORU SEKTÖRÜ
Sektör İhracatı
• Orta Doğu pazarı Türkiye için önemli bir potansiyele sahiptir. Bu bölgede yaşanan
sorunlar ve ticarete yönelik kısıtlamalar, mevcut ve potansiyel ihracatımızı olumsuz
yönde etkilemektedir.
• Bazı Afrika ülkelerinde (ör. Cezayir) plastik inşaat malzemelerine uygulanan yüksek
vergiler, ithalatı yasaklanan ürünler bu bölgedeki ihracatı çok olumsuz
etkilemektedir.
• Nakliye maliyetleri özellikle alt yapı ürünlerin ihracatını etkilemektedir.
• Ürünlerdeki dış ticaret dengesine bakıldığında, ihracatın, ithalatın çok üzerinde
olduğu görülmektedir. Buna rağmen plastik boru ihracatı %40’ın üzerinde azalmıştır.
• Özellikle Avrupa ve Rusya pazarları bizim için stratejik öneme sahiptir.

PLASTİK BORU SEKTÖRÜ
Beklentiler ve Yapılması Gerekenler
• Yüksek teknolojiye geçiş sadece ürün geliştirmede değil, üretim aşamaları için de
değerlendirilmelidir. Dijital dönüşüm çalışmaları için bilgi birikiminin artırılması yönünde
çalışmalar yapılması önemlidir.
• İnsan kaynağı yetkinliklerinin artırılması da yüksek teknolojiye geçiş, katma değerli
tasarım, ürün geliştirme çalışmalarını destekleyecektir.
• Sanayide sendikalaşma çok önemli. Ancak sendikal süreçlerin üretime sekte vurmayacak
bir düzende ilerlemesi için çözümler geliştirilmesi önemlidir.
• Plastik sektöründe, malzeme (hammadde) bilgisi, bu malzemelerin üretimde nasıl hareket
edeceği, hangi kullanım alanları için hangi malzemelerin kullanılabileceği ve/veya
kullanım alanlarının geliştirilebilmesi için alternatif malzemelerin geliştirilmesi bilgi
birikiminin artırılması ile mümkün olacaktır.
• Piyasaların nakit ve finansman açısından rahatlatılması, kurların dengeye gelmesi tüm
inşaat malzemesi sektörünün gelişimini destekleyecektir.
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Deloitte, (2011)
“Her Şirket Bir Enerji Şirketidir; Değilse Bile, Yakında Olacaktır”
TOBB ( Ocak 2016 )
En büyük gider kalemlerinden biri de enerji. Ortalama bir şirkette, maliyetlerinin yüzde
5 ila 20’s enerji tüketiminden oluşur. Türkiye’deki tüm şirketlerin faaliyet karlılığı ise
yüzde 4 civarında.
Hürriyet (Kasım 2017)
“Solar enerji bu gün dünyanın en ucuz enerji kaynaklarından biri haline geldi “
ÇATIDER ( Nisan 2018 )
Türkiye’ deki toplan endüstriyel ve ticari çatı alanı yaklaşık 550 milyon m2 olup,
Boş duran ve GES kurulabilecek alan yaklaşık 230 milyon m2 dir.
Bu alana kurulabilecek kurulu güç ise 24.000 MW olacaktır.

 Almanya’da kurulu Solar
Gücün %30’u
endüstriyel çatılardadır.
 Ülkemizde bu oran henüz
%1 -2 seviyesindedir.

 Üretilen yerde tüketilmesi
esasıyla, sanayi
kuruluşlarımızın atıl duran
çatılarının
değerlendirilmesi YEGM,
EPDK ve Enerji
Bakanlığımızın da
öncelikleri arasında yer
almaktadır.

Sektörümüzün Durumu
 Güneş enerjisi sektörümüz hızla yerlileşmektedir.
40 firmanın üzerindeki modül üreticilerine yeni teşvik programından faydalanacak olan
3 hücre üreticisi firma ilave olmuştur.
 Bağlantı kutusu, evirici vb diğer bileşenlerde de hem yerli hem de yabancı sermaye
yatırımları yapılmaktadır.
 2020 yılında santrallerde % 80 oranında yerlilik oranının yakalanacağı düşünülmektedir.
 Üreticilerimiz bir çok uluslararası fuarda yer almakta ve ürünlerini yurtdışında
tanıtmaktadır.
 2017 yılında hızlı bir büyüme gösteren sektör, güneş tarlaları için yeni çağrı mektubu
verilmemesi nedeniyle durmuştur.
 Solar Çatılar sektörün tekrar hareketlenmesini sağlayacaktır.

Önerilerimiz
 OSB’lere, sağladıkları enerjinin belli bir yüzdesini GES’lerden sağlanma zorunluluğu
getirilebilir.
 OSB içinde yer alan uygulamaları denetlemek ve şebekeye bağlamak OSB sorumluluğunda
olmalı

 OSB’lerdeki kapasite tahsisi konusu önemli bir sorun; trafo kapasiteleri bahane edilerek
GES kurulması engelleniyor.
 Mevcut uygulama olan saatlik mahsuplaşma yerine aylık ya da daha uzun süreli
mahsuplaşma imkanı olmalı.
(örneğin normal şartlarda şu an çağrı mektubu verilen projeler; Cumartesi-Pazar
günlerinde tesis çalışmadığı zaman yatırımcılar bedel almadan hatta elektriği vermek
üzerine bir taahhüt vermekteler.)

 Genelde projeler kredi ile yapıldığından özellikle ihracat yapan firmalara
Yenilenebilir enerji yatırımlarında özel faiz indirimleri sağlanabilir.
 İster sanayi çatısı ister bireysel çatılar olsun, yeni yapılacak tüm yapılarda GES kurma
zorunluluğu veya zorunluluk kapsamına alınamıyorsa, GES sistemine uygun bir
statiği olması gerekir. Böylelikle tekrar ilgili statik onayı almak ortadan kalkacaktır..
 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak kendinize bağlı kurumlarda örneğin
Teknokentlerde buralarda çalışmalar yapan firmaların çatı üzeri öz tüketim ve ya
mahsuplaşma GES kurulumlarında kolaylık sağlanması (izinlerin kolaylaşması, yer
tahsisi, hibeler vs.)
 Yeni kurulacak sanayi tesislerine işletmeye başladıkları andan itibaren geçerli olacak
ilk 2 sene içinde GES kapasite tahsisi (mahsuplaşma olması kaydıyla)
 İhracat odaklı çalışan firmaların OSB dışında çağrı mektubunun alınmasının yolunun
açılması
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Sektörel Temel Sorunlar/Engeller? Çözüm Önerileri?
1.Sorun: Standartların uygulanmaması, denetim eksikliğinden dolayı haksız rekabet kaynaklı
karlılık sorunları ve iş sağlığı ve güvenliği sorunları
Çözüm: İşyeri açma ve işletme için özellikle ruhsat verme aşamasında kriterlerin gözden
geçirilerek kalifikasyonu, kalitesi ve yetkinliği yüksek tesislerin açılmasının teşvik edilmesi
sağlanmalıdır. Standart dışı üretim, inşaat aşamasında güvenli iskele, kalıp altı iskele proje
uygulamaları için yapı denetim firmalarının, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının, ÇSGB
müfettişlerinin, belediyelerin sıkı kontrol yapması sağlanmalıdır.
2.Sorun: Küçük ve Orta ölçekli firmalardan oluşan sektörde ürün ve hizmet benzerliği
açısından katı bir fiyat rekabeti yaşanmakta olup, yeterli sermaye ve know-how birikimi
sağlanamamaktadır, bu da yerli firmalarımızın yabancılarla gerek iç gerekse dış pazarda
rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir.
Çözüm: Rekabet kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak ölçek atlamak amaçlı şirket
birleşmeleri, farklı pazarlarda ortak hareket etme, kapasite artırımı hedefli işbirlikleri finansal
olarak teşvik edilmelidir. Sektörün küçük, orta ölçekli firmalardan ziyade kamu otoritesi
teşvikleriyle konsolidasyon ile Avusturya, Almanya örneğinde olduğu gibi dünya pazarında
oyuncu olabilecek markaların çıkmasına yönelik gerekli ortam yaratılmasını önermekteyiz.

3.Sorun: Karlılığın çok düşük olduğu sıfıra yaklaştığı bir ortamda , teknoloji yenileşim ve ArGe yatırımlarının yapılamaması, rekabette geri kalınması
Çözüm: Patent vb fikri mülkiyet hakları ile korunacak inovatif ürünler ile sektörde
farklılaşma sağlanmalı, ürün ve hizmet zenginliği yaratılmalı ve sermaye oluşumunu
hızlandırmak için bu tür ürünlere vergi vb teşvikler güçlendirilmelidir. Varolan destek,
teşviklerle ilgili işverenlerin bilinçlendirilmesi, aynı/diğer sektörlerin iyi uygulamalarının farklı
platformlarda paylaşılması, know how paylaşımı sağlanmalıdır.
Ayrıca 4. sanayi devrimi denilen Endüstri 4.0. ile 2011 yılından beri sibernetiğin fiziksel
üretim ile haberleştiği, insan hatalarının sıfıra indirmesi düşünülen bir üretim şekli olarak
nitelenen üst teknolojiye ulaştığımızda kalite, kapasite ve maliyetleri gerçek bir biçimde
kontrol edebileceğiz, global rekabette yerimizi alabileceğiz.

“İnşaat Malzemesi Sanayisinde Yüksek Teknolojiye Geçişte”
sektörünüzdeki engeller nelerdir? Çözüm önerileri?
 Sektörde katma değeri yüksek ürünler iş güvenliğini ve verimliliği artırıcı
elektro-hidro mekanik tahrikli kalıp sistemleridir. Özellikle yüksek yapılar,
köprü ve viyadüklerde kullanılan bu sistemler önemli bir Ar-Ge çalışması
gerektirmektedir. Hidrolik tırmanır kalıplar, köprü dengeli konsol ve
launcher sistemleri bunlara örnek olarak gösterilebilir. Bu konuda
verilebilecek Ar-Ge, patent ve sonrası vergi destekleri firmaları harekete
geçirebilecek etkenlerdir.

 Diğer bir konu da ürünün kendisinin değil üretiminin yüksek teknoloji
gerektirdiği hallerdir. Yine dışa bağımlı olduğumuz bu tarz ürünlerin
ülkemizde üretilmesini sağlamak amaçlı firmalar arası işbirlikleri, yatırım
destekleri öngörülebilir.

Sektörünüzde küresel pazara entegrasyonun hızlanması
için öneriler
 Firmaların markalaşmasına önem verilmeli, markalaşma
örgütlenmelerine yönelik teşvikler kuvvetlendirilmelidir.

ve

yurtdışı

 TSE gibi kuruluşların uluslararası akreditasyonu sağlanarak Türkiye’de üretim
yapan firmaların yurtdışı pazarlarda sertifikasyon engellerine takılması
önlenmelidir.
 Firmaların buy-back koşullu olarak yurtdışına yaptıkları satışlarda, bu ürünlerin
tekrar yurtdışına satılması şartı ile bakım, onarım ve depolama amaçlı olarak
yurda getirilmesine izin verilmelidir.

 Yurtdışı pazar risklerine karşı finansal sigorta vb destekler sağlanmalıdır.

Sektörünüzde ithalat bağımlılığı sorunu sebepleri nelerdir?
İthalatı azaltarak ihracatı arttırmak için neler yapılmalı?
Önerileriniz?
Sebepler:
 Sektör beton kalıplarında çok kullanılan ahşap kiriş konusunda tamamen dışa
bağımlıdır.
 Sektörde enerji yoğun ara mamuller olan döküm ve dövme parçalarda da ithalat
bağımlılığı söz konusudur.
 Sektörde yüksek kalitede özel kesitli profil konusunda da dışa bağımlılık
gözlemlenmektedir.
Öneriler
 Ülkemizde ahşap kiriş üretimini destekleyecek kalitede orman ürünü olmadığı için
aynı işlevi görecek plastik, kompozit içerikli malzemelerin geliştirilmesi konusunda
Ar-Ge desteği sağlanabilir.
 Dövme ve döküm parçalar için üretim, az gelişmiş ve yüksek teşvikli
bölgelerimizde ucuz enerji sağlanarak desteklenebilir. Bu konuda yerli
firmalarımızın ortak üretimi teşvik edilebilir.
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İZODER Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği
Kuruluş:
14
Haziran

1993
82
Üretici
84
Satıcı
Uygulayıcı

Vizyonumuz
Yalıtım Sektöründe sözü geçen tepe
örgütü olarak Cumhuriyetimizin 100.
yılına kadar yalıtım malzemeleri
kullanımını AB seviyesine çıkarmak ve
bölgesel güç olmak.
Misyonumuz
Sürdürülebilir bir gelecek için doğal
kaynakları verimli kullanarak, insan
güvenliğini ve çevre sağlığına duyarlı
yapılarla, yaşam kalitesi ve konfor
koşullarının arttırılmasını sağlamak ve
yarınlarımıza yaşanılabilir bir dünya
bırakmaktır

Sektörünüzle ilgili temel sorunlar/engeller nelerdir?
1.

Kanun, Yönetmelik ve Tebliğ vb. yasal alt yapıdaki eksiklikler ve mevzuatların
enerji limitleri yönüyle AB’deki muadillerinin gerisinde kalması,
Çözüm: Enerji verimliliği ile ilgili mevzuatların güncel versiyonlarının
uyumlaştırılması, enerji limitlerinin ülkenin Enerji Verimliliği stratejisi ve
Ulusal Katkı Beyanlarında yapılan taahhütlere uygun olarak, gelişmiş AB
ülkelerindeki örnekleri de dikkate alınarak düşürülmesi.
2. Tüketicinin alım gücünün düşüklüğü
Çözüm: Enerji verimliliği sağlayan ürünlerde tüketiciye yansıyacak şekilde
vergi indirim ve muafiyetlerinin getirilmesi, uzun vadeli, düşük faizli/faizsiz
cazip kredi olanaklarının sağlanması
3. Enerji maliyetlerinin yüksek oluşu
Çözüm: Üretimde verimlilik arttırıcı projelerle verilen desteklerin
arttırılması, Enerji Verimliliği uygulamalarının ve Yenilenebilir Enerji
kullanımının özendirilmesi,

4.

Mevzuatların uygulanmasındaki eksiklikler ve buna bağlı olarak oluşan
haksız rekabet,
• Yapı Denetiminin yetersizliğinden uygun olmayan malzemelerle yapılan
eksik ve hatalı uygulamalar,
• Piyasa Gözetim ve Denetiminin etkin bir şekilde
gerçekleştirilememesinden kaynaklanan kalitesiz ve beyana uygun
olmayan malzemelerin piyasaya arzı
• Çevre ve İş güvenliği ile ilgili kurallara uyulmadan faaliyet yürütme,
SGK’sız ve belgesiz (MYK) işçi çalıştırma, faturasız satış vb. hususlar
Çözüm: Mevzuatların uygulanmasını arttırmaya yönelik eğitim ve
bilinçlendirme çalışmalarının yürütülerek kamu otoritelerinin kapasitelerinin
geliştirilmesi, kamu personellerinin tüm denetim fonksiyonlarını yürütmesi
yerine belirli mevzuatlarda uzmanlaşmasının sağlanması, Piyasa Gözetimi ve
denetimi alanında sektörel derneklerden ve alt yapılarından faydalanılma
yoluna gidilmesi.

İnşaat Malzemesi Sanayisinde Yüksek Teknolojiye Geçişte” sektörünüzün önündeki engeller nelerdir?

1.

KOBİ ölçeğinde imalatçıların yoğunluğu ve buna bağlı olarak yüksek
teknolojiye geçiş ile ilgili;
• Bilgi birikimi, kurumsal kültür ve İnsan kaynağı eksiklikleri,
• Geçiş altyapısının maliyetinin yüksekliği ve firmaların mali gücünün
sınırlı oluşu.
Çözüm: Yüksek teknolojiye geçiş yapmak isteyen firmalara yönelik özel destek
programlarının geliştirilmesi, Yüksek teknolojiye geçiş ile ilgili destek
programlarını da içerecek şekilde tanıtım ve bilinçlendirme çalışmalarının
yürütülmesi, Üniversite ve Sanayi işbirliğinin özendirilmesi.

Sektörünüzde küresel pazara entegrasyonun hızlanması için önerileriniz

1.

Ticaret ataşelikleri vasıtasıyla ürün gruplarına özel hedef pazarların
belirlenmesi ve belirlenen pazarlarda tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi.

2.

Yurtdışı fuarlara katılımlarının desteklenmesi

3.

Türk Malı imajının güçlendirilmesine yönelik tanıtım çalışmalarının yapılması

4.

Ülkemizdeki laboratuvar ve belgelendirme alt yapısının güçlendirilmesi.

Sektörünüzde ithalat bağımlılığı sorunu mevcut mu? Sebepleri nelerdir?
İthalatı azaltarak ihracatı arttırmak için neler yapılmalı?
1.

2.
3.

Sektörümüzde çok çeşitli ürün grupları bulunmaktadır. Bu ürünlerden
bazılarında yurt dışından temin edilen hammaddeler bulunmaktadır. Bu tür
hammaddelerin yurt içinden üretilmesi desteklenmelidir.
Sektörümüzde ürünler genel olarak nakliyeye uygun olmadığı için yurt içinde
üretilmektedir.
Mevzuatlardaki eksiklikler dolayısıyla ülkemizdeki üreticiler üretimi kolay,
maliyeti düşük ve teknik performansı sınırlı olan ürünleri üretme
eğilimdedir. Bu durum özellikle ses yalıtımı, yangın yalıtımı gibi konular ve
özel kullanım alanlarında talebin yurt dışından karşılanmak zorunda
kalınmasına neden olmaktadır. Mevzuatların tam olarak uygulanması ile
performanslı ürünlere talebin artması yerli üreticilerin üretim çeşitliliğini
arttırmasına ve ithalatın azaltılmasının yanı sıra ihracatın da artmasına
sebep olacaktır.
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Erkan AYDOĞDU
Kablo Sanayicileri Derneği Başkanı

Sektörün sorunları / çözüm önerileri :
1. Kalite bilincinin ve ürün standartlarının uluslararası seviyede olmaması,
2. Piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin yeterince etkin bir şekilde
yürütülemiyor olması,
3. Piyasada kullanılan kabloların CPR – Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne
uygunluğunu sağlayacak denetim mekanizmasını işler hale getirilmesi,
4. CPR-Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, piyasaya arz için uygulanırken,
CPR’a uygun kablo kullanımı konusunda bir regülasyonun olmaması,
5. Uluslararası standart ve yönetmeliklere aykırı, kalitesiz üretim yapan
firmalara uygulanan yaptırımların yeterince caydırıcı olmaması,
6. Standartlara uygun olmayan üretim yapılması sonucunda hem can ve mal
güvenliğini tehlikeye atabilecek, hem de ülke imajını zedeleyebilecek
ürünlerin piyasaya servis edilmesi sayılabilir.

Yüksek teknolojiye geçişte sektörün önündeki engeller:

1. Kalite bilinci tüm sektör tarafından aynı oranda algılanmamakta , dolayısı ile
yüksek teknoloji ürünü kablolar uygulanmaması
2. İnsan can ve mal güvenliğini ön plana çıkartan, düşük duman yoğunluklu,
halojenden arındırılmış ve yangına dayanıklı kabloların üretilmesinin teşvik
edilmesi gerekmektedir.
3. Yüksek performanslı ve toplam maliyette avantaj getirecek çözümlerin
kullanılmasının yaygınlaştırılması gerekmektedir.
4. Ar-Ge ve laboratuvar teşviklerinin artırılarak, üreticilerin yüksek teknolojiye
geçişinin kolaylaştırılması gerekmektedir.
5. IMSAD önderliğinde, tüm üretici ve paydaşlar, yüksek teknoloji ve uluslararası
standartlarda bütünlüğün sağlanması için birlikte proje geliştirebilirler.

Küresel pazara entegrasyonun hızlanması için öneriler:
1. Avrupa Briliği ile birlikte ülkemizde de 1 Temmuz 2017’de kablolar için
zorunlu hale gelen Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin etkin bir şekilde
uygulanmasının sağlanması
2. Binalarda kullanılacak kablolarda CPR - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne
ugyun ve doğru sınıf kabloların kullanılabilmesi için «Binaların Yangından
Korunması Hakkında Yönetmelik» te gerekli değişikliklerin yapılması

3. EN 50575 kapsamında test yaptıracak yerli üreticilerin, yurtdışındaki test
laboratuvarlarını kullanmak yerine ülkemizdeki laboratuvar imkanlarının
daha etkin ve kullanılabilir hale getirilmesi.

İthalat bağımlılığı var mıdır? Çözüm önerileri :
1. Kablo sektöründe yerli maden ve rezervlerin yetersiz olması sebebi ile;
bakır, aluminyum gibi değerli metaller ile PVC, XLPE gibi petrol türevi
ürünleri yurt dışından temin edilmektedir
2. Katma değerli yüksek teknoloji ürünlerinin üretilmesi ve ihracatının
artırılması için gerekli önemlerin alınması gerekmektedir
3. Özellikle zayıf akım kablolarında kalitesiz ürünlerin ithalatının daha sıkı
kontrol altına alınması gerekmektedir.
4. CPR - Avrupa Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne uygun kabloların
kullanımının artırılması, dolayısı ile Avrupa’ya ihracat yapabilecek yerli
firmaların ihracatının kolaylaştırılması gerekmektedir.
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BİLLUR BURKUTOĞLU
KALE ENDÜSTRİ HOLDİNG
PAZARLAMA DİREKTÖRÜ

TEMEL BARİYERLER & ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
BARİYERLER
 Döviz kurlarındaki dalgalanmalar sebebiyle özellikle hammadde ve enerji maliyetlerinde ki artış ve konut
satışlarına getirilen teşviklerin sona ermesi paralelinde emlak piyasasının 2018 yılına temkinli bir başlangıç
yapması
 Piyasa denetim ve gözetimlerinin yetersiz olması ve maliyet kaygısı ile ürün standartlarının (özellikle Çelik
Kapı ve Yangın Kapısında) uygulanmaması.
 Tüketicilerin, önleyici güvenlik çözümleri olan Kilit, Silindir, Çelik Kapı, Alarm vb. ürünleri yeterince tanımaması
ve başlarına bir problem gelmeden güvenlik çözümlerini değiştirmeyi ve iyileştirmeyi düşünmemesi.
 Sektörel veri kaynaklarının, firmaların pazar tahminleme çalışmalarına sınırlı katkı sunması.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 Geçmiş senelerde uygulanan konut satış teşviklerine ek olarak, inşaat malzemelerinde uygulanan %18
KDV’nin düşürülmesi ile maliyet artışları sübvanse edilerek, yerli üretimin destenmesi. Yerli üretimi
desteklemek adına koruyucu gümrük vergisi/anti damping uygulamalarının genişletilmesi ve süresinin
uzatılması.
 Piyasa ve ürün denetimlerinin artırılması. Uyarı, ceza ve kamu bilgilendirme mekanizmalarının uygulanması.
Yabancı menşeili ürünlerin standart ve mevzuata uygunluk gümrük kontrollerinin yapılması.
 Son kullanıcıya hitap eden ve bilinçlendiren kamusal iletişim ve sektörel işbirliği projelerinin yapılması (kamu
spotu, web siteleri, medya iletişimi, vb.).
 TÜİK vb. kaynakların sektör ihtiyaçlarına yönelik daha detaylı ve sık veri setleri hazırlaması.

YÜKSEK TEKNOLOJİYE GEÇİŞ
BARİYERLERİ
BARİYERLER
 Maliyet Odaklılık: Güncel fiyat politikalarından dolayı AR-GE ve inovasyon yatırımlarının sınırlı kalması
sonucu en ucuzunu üretmeye ve satmaya çalışan sektörün girdiği darboğaz.
 Fikri Mülkiyet: Özellikle çelik kapı sektöründe tasarımların (ve teknolojilerin) kopyalanması önemli bir bariyer
teşkil ediyor. Kopya ve markasız ürünlerin düşük fiyat uygulaması kaliteli üretimin önüne geçiyor ve bu da
sektöre zarar veriyor.
 Yatırım Maliyeti ve Kalifiye İş Gücü: Mekanik sistemler, güvenlik sistemleri sektöründe de hızla
elektromekanik ve elektronik sistemlere dönüşüyor. Bu süreçte akıllı teknolojilerin yüksek yatırım maliyetleri
ve değişim hızı kadar, bu alanlarda çalışacak ara elaman ve mühendis ihtiyacı da önemli bir gelişim alanı.
 Düşük Farkındalık & Talep:
•

Güvenlik çözümleri dayanıklı tüketim ürünleri olarak düşünülüyor, yeni teknolojilerin sağlayacağı faydalar
yeterince bilinmiyor, güvenlik çözümlerini yenileme ihtiyacı hissedilmiyor.

•

Toplumun büyük bir kesimi mekanik sistemlere daha çok güven duyuyor, akıllı sistemlerin internet/elektrik
kesintisi/mobil telefon çalınması, siber güvenlik gibi konularda güvenlik zafiyeti yaratabileceği endişesi var.

•

Elektronik güvenlik hane penetrasyonu halen çok düşük, %2 civarında, aylık abonelik sistemi tam olarak
bilinmiyor.

YÜKSEK TEKNOLOJİYE GEÇİŞ
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 Maliyet Odaklılık: Yüksek teknolojili ve katma değerli ürünlere belirli sürelerde ek teşvik ve vergi
indirimlerinin uygulanması sağlanabilir (Örn. yüksek teknoloji ürünlerinin belirli süre KDV’den muaf
olması). Operasyonel verimliliğe ve maliyetlere olumlu yansıyacak Endüstri 4.0 uygulamaları, ek
teşvik ve eğitimlerle desteklenebilir.
 Fikri Mülkiyet: Tasarım tescili, faydalı model ve patent gibi fikri mülkiyetlerin daha kapsamlı
korunması için ek tedbirler alınması sağlanabilir. Design Turkey benzeri tasarıma yönelik ödül ve
teşvikler çeşitlendirilerek, artırılabilir.
 Yatırım Maliyeti ve Kalifiye İş Gücü: Özellikle ara eleman olarak tanımladığımız işgücünün etkin
şekilde yetiştirilmesine yönelik farklı eğitim modellerinin oluşturulması sağlanabilir. Personel
yetkinliğini artırmak ve yeni teknolojiler konusunda sürekli güncel kalmalarını sağlamak amacıyla
cihaz kullanımı ve yeni çalışma metodlarıyla iligili düzenli oryantasyon eğitimleri düzenlenebilir.
 Düşük Farkındalık & Talep:
•

Yerli üretim yüksek teknoloji ürünlerinin, yurt içi tanıtımlarını destekleyecek bir modelle, son
kullanıcılara bu ürünlerin ek faydaları anlatılabilir. Böylece tüketicilerin bilinçlendirilmesi
sağlanabilir.

•

Şehirlerde internet altyapısının gelişmesi yüksek teknolojiye geçişi destekleyecektir.

KÜRESEL PAZARA ENTEGRASYON İÇİN
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 Ulusal ve uluslararası standart ve düzenlemeler konusunda sektör
temsilcileri olarak sürekli kendimizi güncellemeliyiz. TSE Standardının EN
ve DIN standartları ile benzerliğinin şartnamelerde tanınmasının
sağlanması için gerekli lobi çalışmalarının yapılması gereklidir.
 Turquality vb. devlet ve sektörel destek ve teşviklerin kapsamının ve
miktarının arttırılması. Hedef ülkelere yönelik verilen süre kısıtlarının bu
pazarlara sunulacak yeni ürün ve servisler için uzatılabilmesi.
 Mevcut durumda ihracat miktarının düşük olduğu yeni ve stratejik
pazarlara yönelik küresel rekabet stratejilerinin oluşturması ve
uygulanması için devlet teşviklerinin çoğaltılması.

İHRACAT / İTHALAT DENGESİ
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 Sektörümüzde ithalat bağımlılığı yüksektir. Ürettiğimiz ürünlerin içerisinde kullanılan ithal hammadde
ve yardımcı malzemeler toplam malzemenin önemli bir kısmını teşkil etmektedir (yüksek teknoloji
ürün girdilerinde ithal oranı daha da yüksektir). Kur artışları maliyetleri hemen hemen aynı oranda
artmakta ve ihracat tarafında oluşan kur artışının olumlu etkisi hissedilmemektedir.
 Özellikle son dönemlerde EXIMBANK Reeskont Kredileri döviz bazlı kullandırılmaktadır. Bu kredilerin
önceden olduğu gibi TL bazlı olarak verilmesi, firmaları kur riskinden az da olsa korumaya yardımcı
olabilir.
 Bazı hedef pazarlarda yüksek gümrük vergileri ihracat potansiyelini sınırlamaktadır. Bu ülkelere
yönelik yeni ve kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşmaları yapılması ihracatın büyümesine katkı
sağlayacaktır (Özellikle Rusya ve Ortadoğu ülkeleri ile). Şirketlerin ihracat bölümlerinde istihdam
edilen personele, AR-GE personeline olduğu gibi, vergi ve SGK destekleri sağlanabilir.

 İhracatın gelişmesi için öncelikle yurt dışındaki son kullanıcıların güncel veya gelecekte oluşabilecek
ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve AR-GE çalışmalarının bu ihtiyaçlara göre yapılması gereklidir. Hedef
pazarlarda Türkiye’nin tanıtımına ve Türk malı algısına yönelik çalışmalar, ihracata katkı
sağlayacaktır.
 Sürekli yapılması gereken bazı testler ve alınması gereken bazı raporlar için sadece yurtdışından
hizmet sağlanabilmektedir. Bu hem para hem de zaman kaybına yol açmaktadır. Ülkemizde de özel
laboratuvar ve test enstitülerinin kurulması ve işletilmesi teşvik edilerek, bu alanda yurtdışına
bağımlılığımız azaltılabilir.
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ALTUĞ TEZEL
İş ve Pazar Geliştirme Müdürü
Kalekim A.Ş

Yapı Kimyasalları Sektörünün Sorunları :
• Sektörümüzün en büyük sorunu haksız rekabet ve piyasa denetiminin yeterli
olamamasıdır. Standart dışı, ambalaj bilgisini ve beyanı karşılamayan ürünler pazarda
satılabilmektedir.
• Ürün ve uygulama konularında standart ve yönetmeliklerin oluşumu konusu STK ve
dernekler içinde yavaş ilerlemektedir. Firmaların iş yükü ve öncelikleri bu çalışmaları
olumsuz etkilemektedir.
• Türkiye ve ihracat pazarlarının sektörel bilgileri net değildir. Yurtiçi üretim ve ihracat
satış rakamlarına ulaşmak mümkün değildir.

Çözüm Önerileri:
• Etkin piyasa ve ürün denetimi yapılmalıdır. Uyarı, ceza ve kamu bilgilendirme
mekanizmaları sağlıklı çalışmalıdır.
• Standart ve yönetmelikler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının öncülüğünde
belirlenecek takvim içinde oluşturulup ertelemeler yapılmadan yürürlüğe
girmelidir.
• İlgili kamu kurum ve kuruluşları, net olarak ulaşabilecekleri bilgileri toplayarak
sektörel istatistikleri yayınlamalıdır.

Yapı Kimyasalları sektöründe ithalat bağımlılığı sorunu:
• Sektörümüzde yüksek tonajlı ve tutarlı kullanılan ve yurtdışından alınan hammaddeler
vardır. Bu hammaddelerin Türkiye’de üretimi yoktur.

• Sürekli yapılması gereken bazı testler ve alınması gereken bazı raporlar için sadece
yurtdışından hizmet sağlanabilmektedir. Bu hem para hem de zaman kaybına yol
açmaktadır.

Yapı Kimyasalları sektöründe ithalat bağımlılığı sorunu çözüm
önerileri :
• Yurtdışından yüksek meblağlar ödenerek alınan hammaddelerin çalışması yapılmalı ve
Türkiye’de üretimi teşvik edilmelidir.
• Özel laboratuvar ve test enstitülerinin kurulması ve işletilmesi teşvik edilmeli, sadece
yurtdışında yapılabilen test kalmamalıdır.
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ERGUN BAŞTAN
Genel Sekreter

Ulusal ve uluslararası pazarlarda giderek ağırlaşan rekabet şartları, güvenli ve standartlara

uygun üretimi her zamankinden daha da önemli hale getirmiştir. Ürünlerin güvenlik şartlarına
haiz, standartlara uygun üretilerek piyasaya arz edilmesi, insan ve çevre sağlığının
korunmasının yanı sıra piyasa disiplininin sağlanmasına da önemli katkıda bulunmaktadır.

İnşaat sektöründe herhangi bir standart ve güvenlik şartına uygun olmayan kalitesiz ve
güvensiz inşaat kalıp ve iskeleleri sıklıkla kullanılmakta, ayrıca TSE, TSEK belgesine sahip
olmasına rağmen, standart şartlarını ihlal eden ürünler de piyasaya arz edilmektedir. Bu
durum, iş sağlığı ve güvenliği şartlarını ciddi anlamda olumsuz etkilerken, standartlara uygun
üretim yapan sanayicilerimiz için de haksız rekabet oluşturmaktadır.

Bu çerçevede, oluşabilecek iş kazalarının önüne geçilmesi, güvenli ve standartlara uygun

üretim yapan sanayicinin desteklenmesi ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla inşaat ve
kalıp iskelesi kullanan iş yerlerinde ve şantiyelerde TSE-TSEK belge denetimin yanı sıra
kullanılan bu ürünlerin standartlara ve güvenlik şartlarına uygunluğunun da denetlenmesi
büyük önem taşımaktadır.
Söz konusu denetimin gerekliliğine yönelik olarak; inşaat sektöründe yaşanan iş kazalarına
ilişkin istatistikler, iskele ve kalıp sistemlerinin taşıması gereken standart nitelikler ve piyasa
gözetim ve denetimin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin görüş ve önerilerimizi de içeren bir
çalışmayı bakanlığınıza sunmak isteriz.

İskelelerin standartlara uygun olarak üretilmesi gerektiği farklı Bakanlıkların çok sayıda
mevzuatı ile zorunlu tutulmuştur. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu ürünlerin
periyodik kontrollerin yaptırılması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise yapısal düzenlemelere ve

bağlantı noktalarına dair detay çizimlerin teslim edildiği yetkili otoritelerdir. Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı söz konusu ürünlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumluluğunda
olduğuna işaret ederken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise kalıp ve iskelelerin yapıların kalıcı
parçaları olmamaları sebebiyle denetimin Bakanlıkları tarafından yapılmadığını ifade etmiştir.
İlgili mevzuatın yayımlanmasına yönelik çok sayıda Bakanlık söz konusudur. (Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı vb).
Fakat buna rağmen, işyeri ve şantiyelerde kullanılan kalıp ve iskelelerin standarda uygun olup
olmadığına yönelik denetimler konusunda mevzuatta bir boşluk olduğu düşünülmektedir.

Ülkemizde halihazırda on farklı kamu kuruluşu tarafından Piyasa Gözetim ve Denetimi - PGD
gerçekleştirilmekte olup, PGD kuruluşları arasında koordinasyon Ekonomi Bakanlığı tarafından
sağlanmaktadır. ‘Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulu’ ile ‘Piyasa Gözetimi,
Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu’, PGD konusunda yaşanan ortak sorunlara
çözüm önerileri getirmek ve PGD kuruluşlarının uygulamalarını yeknesaklaştırmak bakımından
önemli bir iletişim ve işbirliği platformlarıdır. Konu bu kurullarda da gündem maddesi olarak
değerlendirilebilir.

Bu çerçevede güvenli ve standartlara uygun üretim yapan sanayicinin desteklenmesi ve haksız
rekabetin önlenmesi amacıyla inşaat ve kalıp iskelesi üreten firmaların ürün güvenliği
denetimlerinin

yoğunlaştırılarak

değerlendirmenize sunarız.

gerekli

tedbirlerin

alınması

hususunu

ilgi

ve
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AHMET CEVAT AKKAYA
KBSB
Kazan ve Basınçlı Kap
Sanayicileri Birliği Derneği
Yön. Kur. Bşk.

HAMMADE ve ÜRETİM MALİYETLERİ
Temel hammadde girdimiz olan YASSI ÇELİK MAMÜLLERİNDE gümrük
vergisi AB ülkelerine nazaran %10 fazla maliyetlere sebebiyet veriyor.
Emek yoğun bir sektör olarak işçilik maliyetlerimizin yüksekliği

Hammademiz olan ürünlerde gümrük vergisi oranı sıfırlanmalıdır.
İşçilik üzerindeki maliyetleri azaltıcı tedbirler alınmalıdır.

AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
Enerji verimliliği sağlayacak ürünler ve yenilenebilir enerji kaynaklarının
değerlendirileceği ürünlerin geliştirilmesi önündeki yüksek AR-GE
maliyetleri

Sektöre yönelik AR-GE faaliyetlerini destekleyecek programların
yürütülmesi. Yazılım, nitelikli personel ve makine ekipman desteklerinin
kolaylaştırılması gereklidir

PERİYODİK MUAYENE – BAKIM VE İŞLETME
Merdiven altı, standart dışı üretimler, eksik ve yanlış donanım. Yetersiz
operatörlerin işletmesi ve periyodik bakımların yapılmaması.

Bu eksikleri giderecek, sürdürülebilir bir mevzuatın biran önce yürürlüğe
sokulmasını beklemekteyiz.

YÜKSEK TEKNOLOJİYE GEÇİŞ VE KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLER
Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda geliştirilen teknolojiler, tüm
dünyanın gündemini oluşturmaktadır. Uluslararası pazardaki rakiplerimiz ARGE faaliyetlerini bizden daha
yoğun şekilde sürdürmektedirler.
Yeni kazan ve yakma teknolojileri, birleşik kazan-enerji sistemleri, kojenerasyon, trijenerasyon,
uygulamalarına adaptasyon ileri teknoloji ile bütünleşik çözülebilir.
Mevcut sistemlerimizde de kullanılan, otomasyon, uzaktan erişim, kendi kendini yöneten sistemler, E.4.0
uygulamaları ürünlerimizde kendine yer bulmaktadır.
Bu teknolojik gelişmelere ayak uydurabilecek, ARGE faaliyetlerinin desteklenmesi gereklidir. Ancak ortaya
konan çalışmalarda temel alınan teknoloji sınıflandırmaları , destek programlarından yararlanmamızın
önünde bir engel teşkil etmektedir.

KÜRESEL PAZARA ENTEGRASYON
Türkiye Isı cihazları ve kazan imalat sektörü, dünyada Pazar payı olarak sıralamada 6 ncı konumdadır. Bu
durum çok karamsar bir tablo oluşturmasa da, görünen bir takım riskler söz konusudur.
Pazar payımızın artırılması yönünde yurtdışı fuar ve tanıtım faaliyetlerinin değişik pazarlar için artırılması
ihtiyacı vardır.
Makine Tanıtım Gruplarının yeniden ihyası ve etkin faaliyetlerine yeniden başlaması faydalı olacaktır.
Yeni ve teknolojik ürün geliştirmeye yönelik destekler artırılmalıdır.
Dünyada hız kazanan atıktan enerji kazanımı, bölgesel ve merkezi ısıtma sistemlerinin geliştirilmesi ve
uygulanması özendirilmeli ve desteklenmelidir. Bu tarz büyük ölçekli ürünlerin imalatında ihtiyaç duyulan
altyapı harcamaları da destekler kapsamına alınmalıdır.
Uluslararası rekabette fiyat faktörünün önemi kaçınılmaz, bu anlamda hammadde ve işçilik maliyetlerimiz
rekabet koşullarını zorlaştırmaktadır. Kalifiye personel azlığı ve dolayısıyla artan maliyetleri, rekabet
içerisinde olduğumuz Avrupa’daki imalatçılar karşısında bizleri zor durumda bırakmaktadır

İTHALAT
İmalatını gerçekleştirdiğimiz ürünlerde ihracatın ithalatı karşılama oranı, ısıtma kazanlarında yüksek
seviyededir. (450M / 145M USD). Bu ihtacatımızın 3 te biri ise AB ülkelerine gerçekleşmektedir.
Tüm dünyaya ürünlerimizin kalitesini ve uygunluğunu kabul ettirebilmişken, yurt içinde halen daha ithal
ürünler tercih edilebilmektedir. Özel sektör tarafında rekabet şartları altında mücadelemizi sürdürmekteyiz.
Ancak kamu alımları ve devlet destekli yatırımlar konusunda ne yazık ki bazı haksız uygulamalarla
karşılaşmaktayız. İthal kazanlar için ayrı , yerli kazanlar için ayrı şartnameler ortaya konmakta, haksız
rekabet oluşturularak ürünlerimizin KAMU alımlarında tercih edilmesinin önüne geçilmektedir.
Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada artık, Enerji Verimliliği ve Çevre sağlığı açısından merkezi
ve bölgesel ısıtma sistemleri tercih edilmektedir. Oysa ülkemizde halen bireysel ısıtma sistemlerinin yaygın
kullanımı sürmektedir. Kombi ile bireysel ısıtma sonucunda hem ithal ürün girişi artmakta hem de dışa
bağımlı olduğumuz enerji kaynakları heba edilmektedir. Bireysel ısıtma sistemlerinin kullanımını azaltacak
ve sınırlayacak mevzuat çalışmaları yapılmalıdır.
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COŞKUN GÖNÜLTAŞ
Genel Sekreter

1. Kireç sanayicileri derneğinin Temel sorunları:
 Yakıt maliyelerindeki değişkenlikler, fiyat dalgalanmaları ve
temininde güçlük her zaman ciddi soruna neden olur
 Sektörde çalışacak eğitimli personel bulmak konusunda çok ciddi
sorunlar vardır. Kurumlar kendi ihtiyacı için gereken elemanı
kendi eğitmek zorundadır böyle bir ihtiyacın başka bir yolla
temini mümkün değildir.
 Sektörde büyük Ar-Ge yatırımları yapabilecek potansiyel henüz
oluşamamıştır.
 İnşaat sektöründeki olumsuz gelişmeler ve süreçlerin doğası
gereği yapı malzemesi sanayisinde gelişen yeni ürünlerin ortaya
çıkıp kirecin pazardaki yerini almaya başlaması

 Sektörde ciddi finansman sorunları olduğu söylenebilir AB çevre
mevzuatı uygulamaları nedeniyle yapılmak zorunda kalınan sabit
yatırımlar çok yüksek bir maliyet yaratmaktadır. Ayrıca: Eski
teknoloji kullanımı nedeniyle yüksek karbon emisyonu salan
tesislerin dönüştürülmesinin finansman maliyeti yüksektir. Bu
konuda ciddi desteğe ihtiyaç vardır.
 Dünyada yaygın olarak kullanılan kireç uygulamaları geleneksel
olarak Türkiye’de kullanılmamaktadır.
o Baca gazı desülfürizasyonu
o Killi zeminlerin kireç ile stabilizasyonu konusu
o Sıcak asfalt karışımlarına kireç katılması

2. Ülkede sektörün yüksek teknolojiye geçişi kısmen
gerçekleşmiştir. Kalan kısmının da ancak ciddi
finansman sorunları çözülmesi halinde mümkün
olabileceğini düşünüyoruz.
3. Kireç üretimi malzemenin özelliği nedeni ile yerel Pazar
için yapılmaktadır.
4. İthalat bağımlılığı sorunumuz yoktur.
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ALİ AYÇENK
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

Sektörünüzle ilgili temel sorunlar/engeller nelerdir? Çözüm önerileriniz?
Sorun: Kayıt Dışı Üretim Ve Haksız Rekabet
Kaçak işçi çalıştıran, KDV ödemeyen, standart dışı üretim yapan işletmelerin neden
oldukları haksız rekabet ihracatın ve istihdamın büyümesine de engel olmaktadır.
Sektörünün gelişmesi, ülke ihracatımızın artması açısından haksız rekabetin
önlenmesi büyük önem taşımaktadır.
Çözüm:
• Kayıt dışı çalışan, vergisini ödemeyen, sigortasız işçi çalıştıranfirmalara karşı etkili
denetim ve caydırıcı yaptırımlarla adil rekabet koşullarının oluşturulması,
• Yüzde 18 tutarındaki KDV yükünün kalıcı olarak düşürülmesi,
• Sektörde kalitesiz ürünlerle karşılaşılan haksız rekabetin sektöre yönelik
standartların zorlayıcı mevzuatla desteklenerek engellenmesi.

Yüksek Teknolojiye Geçişte, sektörünüzün önündeki engeller nelerdir? Çözüm
önerileriniz?
Sorun: Nitelikli İş Gücü Teminindeki Zorluklar Ve Uzmanlaşma Eksiği
Özellikle rekabet üstünlüğünün sağlanmasında, teknolojik gelişmelere paralel olarak
işgücünün nitelik durumu büyük önem taşımaktadır.
Çözüm:
• Mesleki ve teknik eğitim okullarının yaygınlaştırılması, (gerekirse sektörün
deneyimli firmalarından hem eğitim konusunda, hem de okulların atölyeleri için
makine ve teçhizat desteği alınması)
• Mesleki ve teknik eğitime talebin arttırılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi,
• Sektörün ihtiyaçlarına yönelik mesleki standartların oluşturulması, bu standartlara
uygun olarak çalışanların sertifikalandırılması,
• Üniversite – Sanayii işbirliğinin sağlanması.

Yüksek Teknolojiye Geçişte, sektörünüzün önündeki engeller nelerdir? Çözüm
önerileriniz?
Sorun: Tasarım ve ürün geliştirmenin KOBİ ölçeğinde yaygınlaşması

Çözüm:
Ar-Ge ve Tasarım Merkezi teşviklerinin KOBİ ölçeğinde erişilebilirliği ve
yaygınlaşması için mevcut mevzuatın geliştirilmesi.

Sektörünüzde küresel pazara entegrasyonun hızlanması için önerileriniz?
• KOBİ'lerin ihracatta hedeflenen katma değeri yüksek ürün stratejisine uyumlu
olacak şekilde markalaşma ve kurumsallaşma çalışmalarının ve bu amaçla
alacakları danışmanlık hizmetlerinin teşvik edilerek sektördeki firmaların destek
programlarına hazırlanmaları,
• Ağır işleyen Turquality sürecinin daha hızlı işlemesi,
• Daha çok sayıda ve farklı sektörlere göre branşlaşmış daha yetkin uzmanların
yetiştirilmesi, Özellikle danışmanlık ve yazılım desteklerinin daha yetkin kişiler
tarafından incelenmesi, konuların daha kolay anlaşılmasını ve istenen
eksikliklerin azalmasını sağlayacaktır. Konu anlaşılamadığı için, istenen belgeler
zaman kaybına neden olmaktadır. Ayrıca ihracatçı birlikleri arasındaki
hizmet farkı giderilmelidir

Sektörünüzde küresel pazara entegrasyonun hızlanması için önerileriniz?
• TQ hedef pazarlar için verilen desteğin 5 yıldan uzun süre için verilmesi,
Örneğin, Amerika gibi büyük ve 50 eyaletten oluşan bir ülkede her eyaletin farklı yasaları, farklı
yaşam koşulları vardır. Amerika 2017 yılında 1.546,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken,
2.409,5 milyar dolar ithalat yapmıştır. TUİK verilerine göre mutfak sektörü özelinde 2017 yılında
Amerika’da 2.746.480 USD’lik ihracat geliştirirken, 5.440.000 USD’lik ithalat
gerçekleştirmiştir. Bu açıdan bakıldığında ABD 4-5 ülkeye bedel bir pazar oluşturmaktadır.
Pazara giriş ve pazarda varlığını sürdürmenin uzun zaman aldığı ABD gibi ülkelerde bu süre çok
daha uzun olmalı ya da ikinci 5 yıl için tekrar başvuru yapılabilmeli.
4. Sektörünüzde ithalat bağımlılığı sorunu mevcut mu? Sebepleri nelerdir? İthalatı azaltarak
ihracatı arttırmak için neler yapılmalı? Önerileriniz?
Sorun: Yan sanayideki kalitesizlik yüzünden ithalata devam edilmesi
Mutfak mobilyası, sunduğu fonksiyonellik bakımından pek çok aksesuar ve mekanizmayı da
içermektedir. Kullanılan bu ürünler işlevselliği arttırmakta ve kullanıcıya bir yaşam alanı sunma
konusunda tasarıma katkı sağlamaktadır.

4. Sektörünüzde ithalat bağımlılığı sorunu mevcut mu? Sebepleri nelerdir? İthalatı
azaltarak ihracatı arttırmak için neler yapılmalı? Önerileriniz?
Sorun: Yan sanayideki kalitesizlik yüzünden ithalata devam edilmesi
Mutfak mobilyası, sunduğu fonksiyonellik bakımından pek çok aksesuar ve mekanizmayı da
içermektedir. Kullanılan bu ürünler işlevselliği arttırmakta ve kullanıcıya bir yaşam alanı sunma
konusunda tasarıma katkı sağlamaktadır.
Mevcut durumda üretilen mutfaklardaki kalitenin mekanizma ve aksesuarda da sağlanabilmesi
için ithal ürünler kullanılmaktadır. Yerli ürünler maalesef aynı kalitede değildir. Mutfak mobilyası
imalatı sanayinde kalite, tasarım, markalaşma ve seri üretim süreçlerini destekleyecek olan yan
sanayi geliştirilmelidir. Bunun için ise:

•
•
•
•

Ana ve yan sanayi arasında iletişim ve işbirliğinin arttırılması,
Tekstil, deri, metal ve cam yan sanayi için yönlendirmelerin yapılması,
Nitelikli aksesuar ve mekanik yatırımları teşvik edilmeli,
Aramalı üretimi ve aramalı üretimine yönelik uzmanlaşmasının teşvik edilmesi. Bu saha
teşvik edilirken kayıt dışına karşı denetimin sıkılaştırılması, sektörde küçük ölçekli
imalatçıların uzmanlaşmayı tercih etmelerini, dolayısıyla bitmiş üründe haksız rekabet
yoğunluğunun azalmasının sağlanması.
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CİHAN KARAMIK
Satış Direktörü

Elektrik Dağıtım ve Otomasyon Sektörü
Temel Tespitler
1. Elektrik sektörü, elektriğin güvenli, kaliteli ve sürekli, verimli, yeşil ve üretkenliği
arttıracak şekilde kullanıcılara ulaştırılması için çalışmalar yürütür.
2. Rolü bu kadar hayati olmasına karşın toplam inşaat maliyet içerisindeki payı %3-%5
arasındadır.
3. Ülkemizde elektrik dağıtım ve koruma ürünlerinden, Trafo, Orta Gerilim ve Alçak Gerilim
Panoları ve son dağıtımda kullanılan devre kesiciler üretilmektedir. Bunların dışındaki
dağıtım devre kesicileri, endüstriyel kontrol ve otomasyon ürünlerinin % 90’ından fazlası,
aralarında Schneider Electric’in de bulunduğu sınırlı sayıdaki global markalarca ithal edilerek iç
pazara sunulmaktadır.
4. İthal edilen bu ürünlerin üretimi, ölçek ekonomisi, büyük pazarlara yakınlık, ürünün

güvenlik ve kalite unsurlarının kullanım aşamasında hayati/kritik önem taşıması;
bu nedenle üretimin merkezi olup kontrol altında tutulması gibi teknik ve ticari nedenlerle az
sayıda merkezde toplamış olup, tüm ülkelerin ihtiyaçları da bu merkezlerden karşılanmaktadır.

Elektrik Dağıtım ve Otomasyon Sektörü
Sektör Sorunları
1. Yetersiz AR-GE ile üretilen yerli ürünün kalitesizliği nedeniyle üretim ve hizmet tesislerinin can ve

mal güvenliği riski taşıması, verimsiz çalışması.

2. Ülkemizde üretilen ürünlerin testlerinin yapılması için yabancı ülkelere mahkum kalınması.
Bunun yarattığı maliyet dezavantajı.
3. Enerji kullanımında ithalat bağımlılığının olması, sübvanse ediliyor olmasına rağmen enerji yoğun
sektörlerde çalışıyor olmamız nedeniyle üretim sektörünün rekabette geri kalması.
4. Büyük firmaların dijital dönüşüm konusunda bilinçli ve özkaynaklarıyla yatırım yapabiliyor
olmalarına rağmen KOBİ’lerin bu konuda çok bilinçsiz olması ve dönüşüm için ayıracak

kaynaklarının bulunmaması.

5. Dijital dönüşümü gerçekleştirecek insan kaynağının yetersizliği
6. Ülkemizde kullanılan yazılımların yarısından fazlasının lisanssız olması. Böyle bir kültürün olduğu
bir yerde dijitalleşmenin siber güvenlik riskini beraberinde getiriyor olması.

Elektrik Dağıtım ve Otomasyon Sektörü
Çözüm Önerileri
1. Halihazırda üretimi olan yerli ürünlerin kalite seviyesinin iyileştirilmesi ve uluslararası
rekabetin önünün açılması en önemli katkı olacaktır: test laboratuarı, ar-ge teşvikleri, denetimler...
2. Yerel üretimi olmayan ürün gruplarını da üretmeye çalışmak yerine, teknolojik ürünleri ithal de
olsa kullanarak güvenli, sürekli, verimli ve katma değeri yüksek üretime odaklanmalıyız.

3. KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçleri ücretsiz danışmanlıklarla desteklemeli. Know-

how’a sahip yabancı firmalar KOBİ’lerle eşleştirilerek danışmanlık desteği verilmesi bir seçenek
olabilir.

4. Dijital dönüşüm yatırımları teşvik kapsamına alınmalı.
5. Enerji verimliliği sağlamak için yerli ürün şartı olmaksızın aksiyon almak, yerli ürün üretme
girişiminden çok daha hızlı ve yüksek oranda cari açık üzerinde pozitif etki yaratacaktır.

6. Yazılım konusuna odaklanmalı ve veri analitiği alanında uzman yetiştirmeli.
7. Nitelikli insan gücünü iyileştirmek için know-how sahibi firmalarla teknik okullar gönüllülük
esasına göre eşleştirilmeli ve saha pratiği için destek sağlanmalı.

8. Siber güvenlikli ürünlere/çözümlere/firmalara yönlendirme yapılmalı.
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ENDER F. ARSLAN
Temsilci Üye

1. HAKSIZ REKABET
1.1 Kayıt Dışı Üretim ve Denetim
Açıklama

Çözüm:

İlgili Kurumlar:

Haksız rekabetin önüne
geçebilmek
ve tüketici
sağlığını
gözetebilmek
amacıyla yeterli üretim ve
piyasa denetimi yapılamadığı
gözlemlenmektedir.

Bürokrasinin
etkinliği
arttırılmalı, tüketici sağlığı ve
menfaati korunmalıdır. Bu
kapsamda, etkin denetimin
sağlanması,
önleyici
yönetmelik ve standartlar
çıkarılması beklenmektedir.

TSE
TÜRKAK
Sağlık Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

2. DEVLET YARDIMLARI
2.1 Destekler
Açıklama

Çözüm:

Firmalarımızın yurtiçinde ve
yurtdışında ihracatı arttırmak
üzere yürüttüğü faaliyetlere
yönelik
yardımlar
yeterli
değildir.

Nihai ürünlerin ithalatını azaltmak ve ihracatını Ekonomi Bakanlığı
arttırmak için Ar-ge çalışmalarının sürdürülmesi
amacıyla hammadde zenginleştirme tesisleri Maliye Bakanlığı
desteklenebilir.

Yurtdışında lojistik öneme sahip hedef pazarlarda
sektör için ortak depo kurulmasına yönelik destek
Sektör
ürünlerinin
satışı
verilebilir.
üzerindeki KDV yükü yüksektir.
Piyasa politikalarına bağlı olarak zaman zaman
yapılan
satışlarda
süreli
vergi
indirimi
uygulamalarına, katma değeri yüksek seramik
ürünlerinin de dahil edilmesi hem yerli sanayiye itici
bir güç olacak hem de piyasanın canlanması
açısından faydalı olacaktır. (Seramik ve banyo
sektörü için KDV'nin %8'e indirilmesi.)

İlgili Kurumlar:

2. DEVLET YARDIMLARI- devam
2.2 Turquality

Açıklama

Çözüm:

01 Haziran 2017 tarihinde
Turquality Tebliğinde yapılan
değişiklikle;
Hedef
Pazar’a
yönelik + 5 yıllık destek
uygulaması başlamıştır. Bu
uygulama ile geçmişte kira
desteği aldığımız ya da harcama
yaptığımız stratejik öneme sahip
ülkelerimiz 5 yıllık süre nedeni
bir anda hedef Pazar kapsamı
dışında kalmış ya da kalacaktır.

Bu
çerçevede
şirketlerin Ekonomi Bakanlığı
belirleyeceği Stratejik öneme
sahip ülkelerde + 5 yıl
uygulamasının,
Fuar
desteğindeki gibi süresiz olması
veya iyileştirilmesi sektör için
büyük önem arz etmektedir.

İlgili Kurumlar:

2. DEVLET YARDIMLARI- devam
2.3 Finansman

Açıklama

Çözüm:

Faydalı bir uygulama olarak
bazı ara mallarında KKDF
sıfırlanmıştır. Ancak seramik
sektörü için önemli bir
hammadde olan Zirkonyum bu
kapsama alınmamıştır.

İthalat
dışında
alternatifi Ekonomi Bakanlığı
olmayan Zirkon için; diğer ara
Maliye Bakanlığı
malı,
yatırım
malı
ve
hammaddelerde olduğu gibi
KKDF’nin sıfırlanması sektör
için büyük önem arz etmektedir.

İlgili Kurumlar:

3. GİRDİ TEDARİKİ
3.1 Enerji Maliyetleri
Açıklama

Çözüm:

İlgili Kurumlar:

Türkiye’de sanayide
kullanılan doğalgaz
fiyatının,
OECD
ülkelerinde
sanayide kullanılan
doğalgaz fiyatından
ortalama % 26,
elektrik fiyatlarının
ise ortalama %40
daha pahalı olduğu
görülmektedir.

Avrupa Birliği'nde yerleşik rakiplerimizin faydalanmakta
olduğu «yoğun enerji tüketen sanayi dallarına»
verilmekte olan doğal gaz ve elektrik enerjisi
fiyatlarındaki vergi muafiyetleri, sübvansiyonlar ve
sektöre özel enerji fiyatları uygulamalarının ülkemizde
de değerlendirilmesi talep edilmektedir.

Maliye Bakanlığı

İhracat için yapılan üretimde tüketilen doğalgaz ve
elektrikten vergi alınmaması talep edilmektedir.

RES-GES prosedüründe, ön lisanslandırma sürecinin
öncesinde, ön lisans ve lisans gereklilikleri arasında,
MİGEM’den onay ve maden ruhsatı sahibi ile uzlaşı
gerekliliği hüküm altına alınırsa, ihtilaflar ve zararların
oluşmasının önüne geçilecektir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı

3. GİRDİ TEDARİKİ - devam
3.2 Girdi Maliyetleri ve Kısıtları

Açıklama

Çözüm:

İlgili Kurumlar:

Sanayide girdi maliyetlerinin
yüksek
olması
rekabet
gücümüzü
azaltmaktadır.
Uygulanacak
kısıtlamalar
sektörü
zor
durumda
bırakabilir.

İstanbul
Şile
ocaklarının
işletilmesine
getirilecek
engeller
ve
kısıtlamalar
sektörümüzü ve dolayısıyla
ülke ekonomisini olumsuz
etkileyecektir. 2020’ye kadar
uzatılan izinlerin sonrasında
da devam ettirilmesi sektör
için büyük önem taşımaktadır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

4. ALTYAPI
4.1 Nakliye ve Taşımacılık
Açıklama

Çözüm:

Türkiye’de
ulaşım
ağının
karayolu
ağırlıklı
olması,
karayolu taşıma maliyetlerinin
yüksek olması, deniz ve
demiryolu
bağlantılarının
yetersiz kalması sektörün
maliyetlerini olumsuz yönde
etkilemekte ve rekabet gücünü
azaltmaktadır.

Hammadde
rezervlerinin
bulunduğu Ekonomi Bakanlığı
bölgeler ile üretim sahaları arasında
demiryolu bağlantısı kurulmalı, maliyetler
düşürülmeli
ve
liman
kapasiteleri
arttırılmalıdır.

Konteyner (deniz yolu) taşımacılığı ile ilgili
olarak navlun maliyetlerinin daha etkin
şekilde
desteklenmesi,
sürecin
kolaylaştırılması & hızlandırılması ve ödeme
sürelerinin kısaltılması, FOB yüklemelerin
Sektör tabiatı itibariyle çok de bu kapsama alınması ihracat rekabet
yüksek navlun maliyetleriyle gücümüzü artıracaktır.
karşı karşıyadır.

İlgili Kurumlar:

5. İKİLİ ve ÇOK TARAFLI İLİŞKİLER
5.1 Dış Ticaret Konuları

Açıklama

Çözüm:

İhracatta ülkemize karşı
korumacılık
yapan
ülkelerle
sektörümüz
adil olmayan bir ticaret
biçimi yaşamaktadır.

Ürünlerimize tarife dışı engeller Ekonomi Bakanlığı
uygulayan ülkeler
yakından takip
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
edilmelidir. (Ör: Kuzey Irak Yönetimi
gözetim uygulaması zorlaştırılmıştır)

Düşük gümrük vergilerimize karşın,
bazı ülkeler ürünlerimize yüksek
vergiler (Ör: İran %65, TR %10)
uygulamaktadır; yüksek vergi oranı
uygulayan
ülkelere
karşılıklık
uygulaması getirilebilir.

İlgili Kurumlar:
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DR. ÖNDER KIRCA

SEKTÖRE BAKIŞ
Türk çimento sektörü
• 72 fabrika (52 entegre+20 öğütme)
• 104 milyon ton çimento üretim kapasitesi
2017
•
•
•

83 milyon ton çimento üretimi
Yurtiçi ciro 3 Milyar USD
530 Milyon USD ihracat

Sıralama (Üretim/İhracat)
• Dünyada 4.
• Avrupa’da 1.
• 115 ülkeye ihracat
• İthalat yok denecek kadar az

Toplam ihracat (Çimento + Klinker)
İhracat (*)
(milyon ton)
İhracat geliri
(milyon USD)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

13,6

12,4

11,0

10,7

11,4

12,8

798

740

641

551

495

530

(*) İthalat yok denece kadar az
TÇMB : 1957 yılında Dernek statüsünde kurulmuş sivil toplum kuruluşudur. Türkiye’deki 49’u entegre, 17’si
öğütme tesisi olmak üzere, toplam 66 kuruluşu temsil etmektedir.

BETON YOLLAR
Mevcut uygulama
• 35 milyon ton/yıl Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) imalatı
• Bitüm miktarı 1,5 milyon ton → 500 milyon USD
• İthal katkı (polimer, elyaf vd.) → 25 milyon USD
Avantajlar
• Yüksek taşıma gücü (yoğun trafik için uygun)
• İlk yatırımda maliyet etkin (% 25-40 daha ekonomik)
• Ekonomik (her mevsim uygulanabilir)
• Uzun bakım ve kullanım ömrü (alternatifler 3-5 sene, beton yollar 10-15 yıl)
• Güvenli sürüş (akıllı ulaşım, açık renk, tekerlek oturma izi yok)
Kazanımlar
• BSK yerine beton yol tercih edilmesi durumunda yıllık 525 milyon USD tutarındaki ithale dayalı
üründen (bitüm + katkı malzemeleri) tasarruf edilebilir.
Engeller
• KGM ‘Rijit Üstyapılar Projelendirme Rehberi’ yayınlamadı
• Avrupa’da pek çok ülkede yasal olarak bulunan 1 km’den uzun tünellerde tünel içi yollarda beton kaplama
tercih edilmesi zorunluluğunun ülkemizde yok
• Yap-İşlet-Devret projelerinde yol yapımlarında beton yollara yer verilmiyor
• Beton yol birim fiyat ve tariflerinin yayınlanmadı
• Beton yolların konfor problemi yanılgısı ise sürekli donatılı beton yol tercih edilerek veya kompozit yol
uygulaması yapılarak giderilebilir

BETON YOLLAR

Türkiye’de son dönemde yapılan SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) Yol uygulamaları
İNŞAATI TAMAMLANAN
KOCAELI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İHALESİ YAPILAN

PLANLANAN

YIL

40 KM

2017

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

67,1 KM
65 KM
38 KM

2017
2017
2017

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

4 KM

2017

AFYON BÜYÜKŞEHİR BELEDIYESI

6,2 KM

2018

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

21 KM

2018
2017
2018

BARTIN IL ÖZEL IDARESI
TOPLAM

1,2 KM
90 KM
215,3 KM

27,2 KM

90 KM

BETON YOLLAR
Diğer

ABD

YOL KATEGORİSİ
Eyaletlerarası yol
Diğer Devlet Yolları
Ana Arterler
İkincil Arterler
Ana Toplayıcı Yollar

Kaplama Tipi (km)
Esnek
Rijit
Kompozit
38498 17251
17617
12033
6759
5505
176637 17713
47255
309061 12470
50857
699449 26824
37524

Toplam
73366
24297
241605
372389
763797

Rijit
(%)

Kompozit
(%)

Belçika- beton yol
oranı
• Otoyollar: %40
• Köy yolları: %60
(EUPAVE Anketi)

24%
28%
7%
3%
4%

24%
23%
20%
14%
5%

Almanya ve
Avusturya’da beton
yol kullanımının
yaygın olduğu
bilinmektedir
İran gibi petrol
üreticisi bir ülkede
bile son 3 yılda 3
adet beton yol
ihalesine çıkılmıştır
(Uzman Bilgisi)

BETON BARİYERLER
Trafik kazalarının tablosu
• Her gün 22 kişi hayatını kaybetmekte, 842 kişi yaralanmakta ve 66 kişi engelli kalmaktadır.
• Kazaların %20’si araçların orta refüjü aşmasından kaynaklıdır
Avantajlar
• Orta refüjü aşan kaza riskini azaltır, bu nedenle İngiltere, İrlanda ve bazı Avrupa ülkelerinde orta
refüjlerde Beton bariyer kullanımı yasal olarak zorunludur
• Yüksek emniyetli beton bariyer sistemleri çarpma sırasındaki darbe enerjisini dağıtabilir
• CE Standartlarına uygun beton bariyerlerin trafik güvenliği yüksektir, motosikletler için daha güvenlidir
• Montaj-demontaj kolaylığı vardır, bakım maliyetlerini düşüktür, kentsel peyzaj için esnek tasarımlar sunar
• Hatalı seyreden aracı belirli sınırlar dahilinde yavaşlatır, böylece trafiğe belirlenmiş bir şekilde yön verir
• Ses bariyerleriyle entegre beton bariyerler gürültüyü keser
Kazanımlar
• Ukrayna ve Rusya’dan ithal edilerek üretilen çelik oto korkuluk yerine yerli malzemeler ile üretilen
beton bariyerler ile dışa bağımlılık azaltılabilir.
Engeller
• Tüm avantajlarına rağmen, diğer sistemlere alternatif olarak yer alması ve orta refüjlerde kullanımının
zorunlu hale getirilmesi için başta Karayolları Genel Müdürlüğü olmak üzere İdareler tarafından karar
alınamaması.
• Çarpışma test merkezlerinin Türkiye’de kurulmamış olması ,kurulum ve test ücretlerinin maliyetinin
yüksek olması

BELEDİYE KATI ATIKLARINDAN EK YAKIT ÜRETİMİ
Çimento sektöründe ek yakıt kullanımı
• Endüstriyel ve Belediye atıkları (izinler dahilinde)
• Atıktan türetilmiş yakıt (Belediye katı atık sahalarında kurulacak mekanik-biyolojik ön işleme tesisleri)
Model (75-100 km mesafede çimento fabrikası bulunuyorsa)
• Geri dönüştürülebilir malzemeler →satışından geliri
• Geri dönüşemez malzemeler (plastik, kağıt, karton, tekstil ve organik içerik) → ek yakıt üretimi/geliri
Kazanımlar-Potansiyel
• 7 milyon ton atık yakıt kullanımı
• Sera gazlarından tasarruf
• Belediye çöp depolama alanlarına gidecek atık miktarı azalır ve depolama sahaların ömrü uzar
• 3 milyon ton ithal kömür tasarrufu
• Kömür ve petrol koku ithalatı azalır→ 350 milyon USD/yıl tasarruf
Engeller
• Belediyeler katı atık yönetimine gelir getirici hizmet olarak yaklaşıyor, ve ön işleme tesisi hizmetlerine
mali katkı sağlamak istemiyor.
• Yenilenebilir Enerji Teşvikleri ile biyokütleden elektrik enerjisi üretimine 13,3 USD cent/kwh fiyat alım
garantisi bulunuyor. Belediyeler çöpü yakarak veya çöp gazını yakarak elektrik enerjisi üreten yatırımcı ile
anlaşarak para kazanmayı tercih ediyor.
• Ön işleme tesislerinin en az 3-4 katı yatırım maliyetli ve işletme gideri olan çöp yakma tesisleri için var
olan dolaylı teşvik sistemi çimento sektörü için bulunmuyor.

ATIK ISIDAN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI
Enerji Tüketimi
• Sektörlerin Toplam Enerji Tüketimi: 104.332 Bin TEP
• Sanayi Alt Sektörlerinin Toplam Enerji Tüketimi: 33.264 Bin TEP 3
• Çimento Sektörü Toplam Enerji Tüketimi: 6.426 Bin TEP
Çimento Sektörü
• Çimento endüstrisi sanayi sektöründe ülkenin ikinci büyük enerji tüketicisi konumundadır
• Sektörde maliyetlerin yaklaşık %60’ı enerji (elektrik/yakıt) tüketiminden kaynaklanıyor
Atık Isıdan Elektrik Üretimi, 2017 sonu (WHR-Waste Heat Recovery )
• Toplam kapasite: 270 MW
• Son 10 yılda 11 fabrikada toplam 110 MW kapasite (37 %) gerçekleşen
• 440.000 hanenin günlük elektrik tüketimine eşdeğer
• Yeni devreye alınacak tesisler ile % 50 kapasiteye ulaşılacak
Kazanımlar
• % 50 kapasiteye ulaştığımızda 45-50 m$/yıl ithale dayalı üründen tasarruf edilebilir
• % 100 kapasiteye ulaştığımızda 100 m$/yıl ithale dayalı üründen tasarruf edilebilir
Engeller
• Anahtar teslim mühendislik projesi yapan yerli tedarikçi bulmada zorluk yaşanmaktadır.
• Sanayiciyi yatırım kararlarında motive etmeye yönelik teşviklerin yetersizdir
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GÜLAY ÖZDEMİR,
Genel Sekreteri

1. Sektörünüzle ilgili temel sorunlar / engeller nelerdir? Çözüm önerileriniz?

TEMEL SORUNLAR:
 Haksız rekabetin ve kayıt dışılığın olması (CE veya G belgesi olmayan
ürünlerin piyasada satışının yapılması)
Yeni bina inşaatlarındaki imalatlarda ve kullanılan malzemelerde denetim
görevini üstlenen Yapı Denetim sisteminin yetersizliği
Nakliyede aşırı tonaj uygulamasındaki denetim eksikliği
Üretimde enerji maliyetinin yüksekliği
 Nakliyede ucuz mazot kullanımının yeterince denetlenememesi

1. Sektörünüzle ilgili temel sorunlar / engeller nelerdir? Çözüm önerileriniz?
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:

 Haksız rekabetin engellenmesi
Yeni bina inşaatlarında görev alan Yapı Denetim sisteminin daha etkili hale
getirilmesi.
Nakliyede denetimlerin sıklaştırılması, karayollarındaki kantar sayısının ve
kontrol noktalarının artırılması
 Özellikle “ısı yalıtım malzemeleri” üreten sanayicilere üretimde kullanılan
enerjinin sübvansiyonu

2. “İnşaat Malzemesi Sanayisinde Yüksek Teknolojiye Geçişte” ( katma değerli
ürün üretimi, performansa dayalı tasarım ve ürün geliştirme, dijitalleşme vb.)
sektörünüzün önündeki engeller nelerdir? Çözüm önerileriniz?
ENGELLER:











Döviz kurları ve kredi faizlerinin yüksek seyri
Yetenekli ve eğitimli işgücü sıkıntısı
Ar-Ge yatırımlarının ilgili sektörde düşük düzeyde olması
Kamu sektöründe satın alma politikalarında yaşanan düzensizlikler
Yenilenebilir enerji teknolojilerine uygun projelerin yetersizliği
Olumlu talep koşullarına karşın finansman sorunlarının artması
Yükselen maliyetler ve maliyet enflasyonu
Yüksek miktarda kaynak kullanımı
İlgili sektörde oluşturulan projelere devlet destek-teşviklerinin yetersiz
kalması

2. “İnşaat Malzemesi Sanayisinde Yüksek Teknolojiye Geçişte” sektörünüzün önündeki engeller nelerdir?
Çözüm önerileriniz?

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:
Sanayi 4.0’ın, Akıllı Toplum 5.0 olarak ele alınarak, yol haritasının buna göre düzenlenmesi
İstihdam, malzeme ve projelerin yukarı hareketinin birlikte sağlanması
Tasarımda ve mühendislikte dijital entegrasyonu ön plana alan projeler oluşturularak, bu konuda
en güzel örneklerden birisi olan BIM(Bina Bilgi Modellemesi) kullanımının daha yaygın hale
getirilmesi
 Şehirler ve binaların akıllı inşa edilmesi yönünde çaba sarf edilmesi
Geleneksel malzeme seçiminden; veri üreten çağdaş, yenilikçi, hafif, çevreyle barışık
malzemelere geçiş yapılması
Deprem riskinin yüksek olduğu ülkemizde kentsel dönüşüm, mevcut uygulamadan farklı bir
şekilde ele alınarak, bütünsel bir çerçevede kentsel altyapı, yeşil alan ihtiyacı ile birlikte bölge
sakinlerinin tüm haklarının gözetilerek planlanması
 Planlama aşamasında inşaat atıklarının çevresel etkileri ve geri kazanımların da dikkate alınması
Önümüzdeki süreçte kamu ihale mevzuat değişikliği ve fiyat farkı gibi öncelikli sorunlarımıza
getirilecek çözümlerle sektör büyümesinin arttırılması

3. Sektörünüzde küresel pazara entegrasyonun hızlanması için önerileriniz?

ÖNERİLER
 Küresel pazara entegrasyonun hızlanması için öncelikli konu, haksız
rekabeti yaratan koşulların giderilmesi
İkinci temel koşul, üretilen ürünün uluslararası standartlara uygunluğunun
sağlanması
Kuruluşların uluslararası pazara yönelik inovasyon çalışmalarını arttırmaları
Yurtiçi fuarlara uluslararası katılımı attıracak teşvik tedbirlerinin alınması

4. Sektörünüzde ithalat bağımlılığı sorunu mevcut mu? Sebepleri nelerdir?
İthalatı azaltarak ihracatı arttırmak için neler yapılmalı? Önerileriniz?
ÖNERİLERİMİZ:

Gazbeton sektörü herhangi bir ithalat bağımlılığı taşımayan, katma değeri en
yüksek yerli yatırımın olduğu bir sektördür. Üretilen yüksek ısı yalıtım değerine
sahip malzemelerle sağlanan enerji tasarrufu sayesinde ülkemizde yüksek
katma değer yaratıyoruz. Gazbeton üretim sürecinde kullanılan hammaddeler
ülkemizden temin edilmektedir.


 Yalıtım ve enerji verimliliğinde ithalata bağımlı petrol türevi malzemeler yerine
hiç yanmaz ürünler gamına sahip bir sektör olarak, ulusal ve uluslararası
alanda yangın güvenli yapılar konusunda önde olmamız gerektiğine inanıyoruz.
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Selçuk UÇAR
Türkiye Hazır Beton Birliği

Hazır Beton Sektörünün Büyüklüğü
2017 Yılı Verileri
• 115 Milyon m3 üretim

• 20 Milyar TL ciro,
• 40.000 kişi istihdam

1. Hazır beton sektörü ile ilgili temel
sorunlar/engeller ve çözüm önerilerimiz
• Kalite eşitsizliği
• Fiyat odaklı satış ve ticaret etiğine aykırılıklar
Kâr marjı: Beton %3,5, İmalat sanayi %7,4, 2016 yılı

•
•
•
•
•

Araçların trafiğe çıkış kısıtlamaları,
Yapı denetim sistemindeki aksaklıklar,
Ham madde kaynaklarının yetersizliği,
Nitelikli eleman eksikliği,
İnşaat yapımcılarının yanlış uygulamaları

2. İnşaat malzemesi sanayisinde yüksek
teknolojiye geçişte hazır beton sektörünün
önündeki engeller ve çözüm önerilerimiz
• Ülkemizde genel olarak konvansiyel beton
kullanımı yaygın, inovatif ürünlere talep az,
İnovatif ürünler: Beton yollar-bariyerler, RPC-Sifcon gibi
özel ürünler, geçirimli beton, çok uzun ömürlü beton, vb.)

• Üretim dijitalleşmiş ancak sevkiyat dahil tüm
aşamalarda tam dijitalleşme henüz yok
• Yenilikçi çevreci çözümler (elektrikli mikser-pompa)
• AR-GE seviyesinin artması için teşvik

3. Hazır beton sektöründe küresel pazara
entegrasyonun hızlanması için önerilerimiz
• Hazır betonun uluslararası ticareti yapılamıyor.
• Ancak Avrupa 1. bir üretimin yurtdışında bu bilgi
birikimini aktarabileceği işler yapması mümkün
•

Yurt dışında üretim yapılması ile bir nevi hizmet ihracatı

• Hazır betonun yan sanayisi olan makine-ekipman
üreticilerinin yurtdışında ciddi bir faaliyeti var.
•

Bu sektörün küresel pazarlara entegrasyonu inşaat
makinalarının entegrasyonuyla eş düzeyli

4. Hazır beton sektöründe ithalat bağımlılığı
sorunu
• Hazır beton sektöründe en büyük girdi olan
hammaddelerin (çimento, agrega, katkı)
neredeyse tamamı yerli.
• Sektörümüzde kullanılan ekipmanların bir kısmı
ithal, ancak son yıllarda yerli üretimlerin sayısı
çok artmış durumda:
•
•
•

Santral ekipmanları: Çoğunlukla yerli
Transmikserler ve pompalar: ˜%50 yerli
Kalite kontrol ekipmanları: Çoğunlukla yerli
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H. YENER GÜR’EŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Yapısal Çelik Sektörünün Sorunları:

1.

Yabancı kaynaklı sorunlar:
a) ABD ve AB’nin çelik ihracatımıza uyguladığı sınırlamalar (Section 232)
ihracatımızı olumsuz yönde etkilemektedir.
b) Ortadoğu’daki siyasi istikrarsızlık ve piyasalardaki güven sıkıntısı
nedeniyle yatırımlarda azalma olmuştur.

2.

Finansman sorunları:
a) Başta yabancı sermayeli bankalar olmak üzere, finansman kuruluşlarının
kısıtlamalara gitmesi piyasadaki nakit darlığını artırmakta, teminat mektuplarındaki
kısıtlamalar da başta yurtdışı ihaleler olmak üzere ticari faaliyetlerimizi
yavaşlatmaktadır.
b) Çelik yapı ihracatının arttırılabilmesi için küresel çapta rekabet edecek firmalarımız
yetersizdir. Bunun için, Eximbank kredilerinin, teminat mektuplarının, ülke riski
sigortalarının işlevselliği artırılmalı, bunun için oluşturulan fonlar bir an önce hayata
geçirilmelidir.
c) Vergi, sosyal güvenlik ve fon sistemi; bir yandan sanayiye canlılık getirirken, diğer
taraftan çalışan kişi ve kuruluşları mağdur etmeyecek, kayıt dışı çalışmaları
engelleyerek toplanan toplam vergiyi azaltmayacak şekilde düzenlenmesi için ilgili
birlik, sektör dernekleri ve diğer paydaşlarla koordineli olarak gözden geçirilmelidir.

3.

Üretimin önündeki sorunlar:
a) Çelik konstrüksiyon imalatı yapan fabrikaların önemli bir kısmı düşük
verimle çalışmaktadır. Verimliliğin arttırılması için verimlilik
yöntemlerinin yaygınlaştırılmasına ve otomasyona daha fazla önem
verilmesine, verimliliği arttıracak yerli ve yabancı tezgahların teşvikine
ihtiyaç vardır.
b) Kaliteli iş gücünün artırılması için çalışmalar sürdürülmeli, “Üniversite
Sektör Kamu İşbirliği” çalıştayları ve çalışmaları desteklenmeli, üniversite
sanayi arasındaki kopukluk giderilmelidir.
c) İthal ve pahalı enerji sorunu devam etmektedir. Bunun için yenilenebilir
enerji santralleri desteklenmelidir.
d) Bir yandan ithalatı azaltmaya çalışırken, diğer taraftan çelik ithalatında
vergilere uygulanan muafiyet ithalatın artmasına neden olmaktadır.

4.

İhracatın önündeki sorunlar:
a) Çeliğin çelik malzeme olarak satılmasına karşılık çelik yapı elemanları
olarak ihraç edilmesi, katma değerin artması, yurtdışındaki ödeme
riskinin en aza indirilmesi gibi avantajlar sağlamaktadır. İhracata dayalı
ekonomiyi benimsemiş olan ülkemizde çelik yapı ihracatının
arttırılmasına ilişkin tedbirler gözden geçirilmelidir.
b) Çelik yapılar ve çelik sektörüyle ilgili olarak, sanayicilerin, inşaat
sektörünün, müşavirlik ve mimarlık firmalarının Küresel rekabet
karşısında konsolidasyonlara veya en azından işbirliklerine ihtiyacı vardır.
Bu konu teşvik edilmelidir.

5.

Bilim ve teknolojinin çelik yapı ve çelik sektörüne uyarlanmasının önündeki
sorunlar:

a)

Türkiye yeterince teknoloji üretmiyor. Bunun için Sanayi – Üniversite –
Kamu işbirliği kuvveden fiile çıkarılmalıdır.

b) Bilim ve teknolojideki gelişmelerin sanayimize uyarlanabilmesi için
kamu, STK ve meslek örgütlerinin katılımıyla gerçekleştirilen müşterek
çalışmalar arttırılmalıdır.
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Kadir BAŞOĞLU
Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Sektörünüzle ilgili temel sorunlar/engeller nelerdir? Çözüm önerileriniz?

 “Piyasa Gözetim ve Denetimi”nin yetersiz oluşu..
• Daha etkin bir PGD yapılmalı..
(Belirli periyotlar dahilinde rutin olarak dokümanlarla birlikte ürünlerin de deneysel tetkiki)

• PGD sistemine STK’lar mutlaka dahil edilmeli..
(İlgili merciler STK’ların bilgi birikimlerinden yararlanmalı)

• PGD’de “Bilgilendirme ve Bilinçlendirme” modeli ön plana çıkarılmalı..
(PGD yapanları STK ve Sektörler bilgilendirmeli , tüm “yapı” camiasını ve halkımızı
bilinçlendirici çalışmalara öncelik ve destek verilmeli)..

Sektörünüzle ilgili temel sorunlar/engeller nelerdir? Çözüm önerileriniz?

Yapı malzemeleri arası “Haksız Rekabet”in çok fazla olması ..
• Daha etkin ve caydırıcı önlemler..
• Standart olmayan ürünler için UTO sisteminin önemi anlatılmalı , bu sistemdeki
mevzuat açıkları giderilmeli , bu kurumların disiplini sağlanmalı
• Yapı malzemeleri ile ilgili yanlış yönlendirmelerin önüne geçecek tedbirlerin alınması
(Rekabetçi ortamda ne yazık ki bir ürünün ya da katmanlardan oluşan bir sistemin tüm mevzuatlara
göre “en iyi” ürün veya “tek çözüm” olduğu beyan edilerek haksız rekabet oluşturulmakta, nihayetin
de ise ülke menfaatleri korunamamaktadır.)

Sektörünüzle ilgili temel sorunlar/engeller nelerdir? Çözüm önerileriniz?

İlgili Yönetmeliklerdeki mevzuatların uygulama sorunları..
• Yapı ile ilgili tüm yönetmeliklerdeki sorunlar masaya yatırılmalı.
Bu süreçte STK’lar bulunmalı..
(Binalarda enerji performans yönetmeliğinin esasını oluşturan TS 825 de soğutma ile ilgili bölümün
olmaması, yine aynı yönetmelikte hesaplamalardaki ürün ve ürün kalınlığı seçimlerinde sahadaki
uygulanabilirliğinin göz ardı edilmesi. Hijyen , Sağlık , Çevre temel gereği ile ilgili yönetmelik
bulunmaması gibi)

• Yapı sektöründeki Yönetmeliklere uygunsuz yapımların cezaları caydırıcı olmalı.
(Bir mamulün ilgili standardına uygun olması onun ilgili yönetmeliğe uygun, kullanılabilir olmasını
gerektirmemektedir. )

• Özellikle “yangın yönetmeliği” sonuçları itibarıyla can alıcı ve can yakıcı sonuçları olan
bir yönetmeliktir. Eksiklikleri giderilmeli , sektörel çıkarlar olmamalı , sıkı
denetlenmeli..

“İnşaat Malzemesi Sanayisinde Yüksek Teknolojiye Geçişte” ( katma değerli ürün üretimi,
performansa dayalı tasarım ve ürün geliştirme, dijitalleşme vb.) sektörünüzün önündeki
engeller nelerdir? Çözüm önerileriniz?

 Sektörün “Teknoloji Altyapısının” güçlendirilmesi..
•

Teknoloji Altyapısı uygun olmayan tesislere “yüksek teknoloji”ye uygun üretim yapma
koşuluyla destek sağlanması..
(Özellikle katma değeri yüksek ürünler için kurutma ve pişirmede otomasyona ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu da ciddi bir maliyeti beraberinde getirmektedir.)

 İlgili “mevzuat , kanun ve yönetmelik ve standartların” da
düzenlenmesi , yenilenmesi gerekir
•

Yüksek teknolojiye geçiş sonrası piyasaya sunulan mamuller rutin imalattan farklı
olacağından; bu ürünlerin piyasada yer bulabilmesi, talebin artması için teknik
şartnameler de dahil olmak üzere ilgili mevzuatlarda yer alması gerekmektedir.
AB’de “standart hazırlama komisyonları” na mutlaka katılım sağlanmalı..

“İnşaat Malzemesi Sanayisinde Yüksek Teknolojiye Geçişte” sektörünüzün önündeki
engeller nelerdir? Çözüm önerileriniz?

 Yüksek Teknolojiye geçiş ve Döviz ilişkisi
•

“Yüksek Teknoloji “ yatırımları için en uygun sistemler yurtdışında olduğu için , yukarı
yönde döviz hareketlerinden çok etkilenmekte , yatırım maliyeti artmaktadır.
(Sektörümüzün yatırım için gerekli sistemleri yurt içinden temin edebilmesi için yerli makina sanayi ile
ortak çalışmaları projelendirilmeli, teşvik edilmelidir.)

•

“Yüksek Teknoloji “ yatırımları için “yerli üretime destek verici” sistemler geliştirilmeli.

Sektörünüzde küresel pazara entegrasyonun hızlanması için önerileriniz?

 Yakın coğrafyadaki siyasi sorunların azalması.
Sektörümüzde ve benzer sektörlerde yapılan üretimler “ yükte ağır , pahada hafif ”
üretimlerdir. Küresel pazarlarda daha çok ; “yakın çoğrafyada , sınır ülkelerinde”
kendisine pazar bulmaktadır.. Sınır komşuları ve yakın coğrafyalardaki sorunların azalması
pazar imkanlarının çoğalmasına olanak sağlayacaktır.

 Standart farklılıkları….
Ülkemizde AB müktesebatı çerçevesinde ürünlerimiz EN normlarına göre
değerlendirilmektedir. Komşu ve yakın coğrafyadaki ülkelerde farklı standartların
kullanılması sonucu oluşacak “teknik” sorunlar giderilmelidir.
(Sektör genelde nakliye sorunundan dolayı yakın coğrafyaya ihracaat yapabilecek durumdadır. Ancak,
ihracaat yapılan bu ülkelerde genelde ASTM ya da kendi ülke standardları kullanılmaktadır.)

Sektörünüzde ithalat bağımlılığı sorunu mevcut mu? Sebepleri nelerdir? İthalatı azaltarak
ihracatı arttırmak için neler yapılmalı? Önerileriniz?

Sektörümüzün “ithalat bağımlılığı” yoktur.
Yerli hammadde ile üretim yapmaktadır.
İhracatın artırılması için navlun giderleri daha uygun olmalıdır.
Bu anlamda demiryolu taşımacılığı önemlidir.

