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W i t h

ÇİMENTO, CAM, SERAMİĞİN
GELECEK HARİTASI

Turkishtime-Halkbank Ortak Akıl Toplantıları’nın 14.’sünde çimento, cam, seramik 
ve toprak ürünleri sektörünün önde gelen temsilcileri biraraya geldi. Sektörün şu 
anki durumunu analiz eden liderler, ihracat pazarlarındaki gelişmeleri de ele aldı. 

Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma konularına değinilen toplantıda, 
enerji ve finansman sorunları da masaya yatırıldı.
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ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE  
İHRACATÇI OLMAK
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“Sektörün nasıl başladığından bugüne kadar hangi sıkıntıları çektiğine 
ve hangi başarıları elde ettiğine dair önemli bilgiler aldım toplantıda. 

Gerçekten parmak ısırtan bir başarı hikayesi var burada.”



ÜLKEDEKI INŞAAT
FAALIYETLERININ HIZLA

DEVAM ETMESI, ÇIMENTO  
STOKLARININ ERIMESINE

YARDIM ETMIŞ
GÖZÜKÜYOR. BU DURUM

DOLAYLI OLARAK
SERAMIK VE TOPRAK

ÜRÜNLERINE DE OLUMLU
TESIR ETMIŞ

W i t h

 KIMDIR?    

Prof. Dr. EMRE ALKİN
Kemerburgaz Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı / Turkishtime Toplantı 
Moderatörü

1969 yılında İstanbul’da doğan 
Emre Alkin, İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesi İngilizce İktisat 
Bölümü’nü bitirdi. 2002 yılında 
profesör oldu. Çukurova Holding, 
Anadolu Endüstri Holding, Doğan 
Holding ve Altınbaş Holding’de 
çeşitli sorumluluklar üstlendi. 
TİM Genel Sekreterliği, Türkiye 
Finansman Şirketleri Genel 
Sekreterliği, Vergi Konseyi Üyeliği 
ve Türkiye Futbol Federasyonu 
Genel Sekreterliği yaptı.

KOLAY değil. Yükte ağır pahada hafif 
bir mal üretip, dünyanın öbür ucuna 
satmak kolay değil. Ancak Türk 
çimento ihracatçısı bunu başarıyor. 
Tabii toplantımızın davetlileri 
sadece çimentocular değildi. 
Seramik, cam ve toprak ürünleri 
de bizimle beraberdi. Normalde, 
gündemi belirleyen soruları tek tek 
hatırlatarak başladığım toplantılarda 
bu sefer bir yenilik yaptım. 
Katılımcıların bilgi düzeyini ve 
back-groundlarını da dikkate alarak 
beş ana başlığa ayırdım: Sektörün 
şu anki durumu, İhraç Pazarları, 
Ar-Ge, İnovasyon, Tasarım ve 
Markalaşma, Enerji ve Finansman. 
Aslında bakılırsa enerji konusu en 
stratejik konu. Çünkü bu sektörler 
yoğun şekilde enerji kullanıyor. 
Yani maliyetlerinin önemli bir kısmı 
enerji. Öncelikle, konut sektörü ve 
büyük altyapı projelerinin sadece 
bu sektörlere değil, konuk ettiğimiz 
sektörlerin birçoğunda dinamizm 
yarattığını söylemem lazım. Bu 
satırları yazarken açıklanan 2017 yılı 
1. Çeyrek Büyüme Rakamları da bu 
durumun yansıması oldu. Büyüme, 
kamu harcamaları-tüketim-ihracat 
üçlüsünün yardımıyla yüzde 5 
civarında gerçekleşti. Ülkedeki 
inşaat faaliyetlerinin hızla devam 
etmesi, çimento stoklarının 
erimesine yardım etmiş gözüküyor. 
Dolaylı olarak seramik ve toprak 
ürünlerine de olumlu tesir etmiş. 
Diğer taraftan otomotiv ve diğer 
sektörlerdeki ivme düz camda 
gözle görülür bir yükseliş var. 
Sektörün ürettiği malların rasyonel 
fiyatlarla taşınabilmesi çok önemli. 
Bu toplantıda da demiryolu ağının 
yeterli olmadığına dair şikayetleri 
duydum. Artık şaşırmıyorum. Beni 
şaşırtan başka bir şey: Hem bu kadar 
zayıf bir ağa sahipken hem de “Çin 
mallarını Avrupa’ya taşıyacağız” 
iddiasında nasıl bulunabiliyoruz ? 
İşte bunu anlamak zor. Dış pazarlarla 
ilgi söz alan sektörün kanaat liderleri, 
Afrika Pazarı ile ilgili atılımların 
önemli olduğunu ancak orada ciddi 
rakiplerin bulunduğunu ve yerel 
firmaların da pazardan pay almak 
için avantajlı duruma geldiklerini 
ifade ettiler. “Önce iç pazarda güçlü 
olalım” diyenler oldu. Bu gerçek 

her sektör için geçerli diyebilirim. 
Hazır Beton sektörünün temsilcileri, 
Türkiye’deki asfalt yerine beton 
kullanılmasının çok ciddi tasarruflar 
sağlayacağına dair ciddi rakamlar 
sundular. “Anlattıklarımız 
gizli saklı şeyler değil” diyerek, 
karayolunda asfalt ısrarının nereden 
kaynaklandığı üzerine bir fikir 
de verdiler. Asfaltla yapılan yollar 
sürekli yenileme istiyor.  Dolayısıyla 
daha fazla harcama yapılıyor. Başka 
detay vermeye gerek yok sanırım.
Seramikte artık kabul edilmiş bir 
güç olmamızın altı çizildi. Sektörün 
nasıl başladığından bugüne kadar 
hangi sıkıntıları çektiğine ve hangi 
başarıları elde ettiğine dair önemli 
bilgiler aldım toplantıda. Gerçekten 
parmak ısırtan bir başarı hikayesi var 
burada. Kârlılık herkesin problemi. 
Hatta TİM bile “ihracatın kg değeri” 
şemalarında “çimento ve toprak 
ürünler hariç ve dahil” şeklinde 
tablolar sunuyor kamuoyuna. 
Fiyat düşük, kârlılık da bıçak sırtı 
iken koşmaktan başka çaresi yok 
sektörlerin. Enerjide ise alternatif 
çözümler aranıyor Atıktan enerji 
elde etmek gibi. Bazı çabalar var  
ama devletin genel olarak sektörlerin 
enerji maliyetlerini düşürecek 
bir çabası yok. Halbuki kalkınma 
ekonomisinin birinci kuralı bellidir: 
“Devlet, mal ve hizmet üretenin 
maliyetini düşürmek için yatırım 
yapar.” Çok net değil mi? Ancak 
devlet bugünlerde inşaat faaliyeti 
ile uğraştığı için temel çözümlere 
vakit bulamıyor. Finansmana 
gelince. Sektörü oluşturan firmaların 
cüsseli olması, KOBİ finansmanı 
için ortaya konan çözümlerden 
yararlanmalarını engelliyor. Buna 
rağmen başta Halkbank olmak 
üzere bankacılığın bu sektörlere 
karşı ilgisi var elbette. Ancak kârlılık 
konusundaki endişeler bankaların 
kararlarını da etkiliyor. Söz 
konusu sektörlerin markalaşma ve 
inovasyon konusundaki çabalarına 
rağmen hem içerde hem de dışarda 
sert rekabet yaşamaları, kârlılığın 
uzun bir süre sorun olarak kalmaya 
devam edeceğini gösteriyor.  
Tek çare ölçek ekonomisine devam 
etmek ve talebin canlı kalmasını 
dilemek gibi gözüküyor.  _
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EMRE ALKİN: Değerli katılımcılar 
hepiniz hoşgeldiniz. Bugün burada 
çimento, cam ve seramik sektörünü 
enine boyuna masaya yatıracak, 
sektörün vizyonunu tartışacağız. 
Toplantıyı beş ana başlığa ayırdık. 
Önce sektörün şu anki durumunu 
analiz edip sonra ihraç pazarlarını 
konuşacağız. Ar-Ge, inovasyon, 
tasarım ve markalaşma konularına 
geçip daha sonra da enerji ve 
finansman durumunu tartışacağız. 
Öncelikle Sayın Başkan Bahadır 
Kayan’dan ve Halkbank Genel Müdür 
Yardımcısı Erdal Erdem’den açılış 
konuşmalarını dinleyelim. 

BAHADIR KAYAN: Halkbankası ve 
Turkishtime’a ve siz ve saygıdeğer 
katılımcılara burada olduğunuz için 
teşekkür ediyorum. Evet burada 
vizyonumuzu konuşacağız. Vizyondan 
önce geçmişi iyi analiz etmekte 
fayda var. Genelde ileriye bakıp hayal 
edilir ama geride bıraktıklarımıza da 
bakmak gerekir. Çalışmazsanız hiçbir 
şey olmuyor, tutarlı değilseniz de yine 
hiçbir şey olmuyor. Bizim sektörlere 
baktığımız zaman tutarlı neyi yaptık, 
neyi yapmadık diye tartışmakta fayda 
var. Seramik sektörü olarak ortak 
akıl yürütmek adına yaptığımız buna 
benzer çalıştaylar ‘tutarlılık’ adına çok 
önemli. Geçmişte nerede ortak akıl 
adına konuştuysak, nispeten daha 
tutarlı hareket ettiğimizi gördük. İşte 
bu yüzden bu tip toplantılar çok kritik. 

ERDAL ERDEM: Bankamız ve 
Turkishtime dergisi işbirliğiyle 
düzenlenen ve stratejik sektörler 
için ortak bir platform yaratmaya 
çalıştığımız Ortak Akıl Toplantımıza 
hepiniz hoş geldiniz. Sözlerime 
başlamadan önce hepinize saygılarımı 
sunuyor, katılımınızdan ötürü teşekkür 
ediyorum. Bugünkü buluşmamızda 
Çimento, Seramik Malzemeleri ve 
Cam Eşya Sektörü’nün gündemini 
hep birlikte ele alarak, sektörün yeni 
yol haritasını tartışacağız. Halkbank 
olarak, Türkiye’de finans sektörünün 
önemli aktörlerinden biri olmamız 
itibariyle ülkemizin tüm ekonomik 
hedeflerinde de pay sahibiyiz. Bilhassa 
ihracatın artırılması ve ülkemizin 
büyümesinde lokomotif olabilecek 
stratejik sektörlere finansman 

G
erek kapasite, gerek ihracat 
hacimleri ile tüm dünyada 
kabul gören Cam, Çimento ve 
Seramik sektörleri, durgun 
geçen iki yılın ardından bu yıl 
az da olsa canlanma bekliyor. 
Fiyatlarının düşük olması 
nedeniyle kârlılık sıkıntısı 

çeken sektörler, dünya piyasalarında da yeni 
rakiplerle karşı karşıya. Örneğin ‘karo’da Çin 
çok önemli rakipken, son zamanlarda İspanya 
rekabette öne çıkmış durumda. Ortadoğu 
ve Afrika ülkelerine alternatif pazar olarak 
bakılmasına rağmen, bugün sektörü taşıyan 
pazarların halen Avrupa ülkeleri olduğu ifade 
ediliyor. Sektörün kanaat liderleri, Afrika 
pazarı ile ilgili atılımların önemli olduğunu 
ancak orada ciddi rakiplerin bulunduğunu 
vurguluyor. Öte yandan Azerbaycan, 
Türkmenistan, Özbekistan ve İran çok büyük 
tehdit olmak üzere. Çimento sektörünün 
temsilcileri de, Türkiye’de asfalt yerine hazır 
beton kullanılmasının çok ciddi tasarruflar 
sağlayacağına dikkat çekiyor. Türkiye’nin çok 
önemli bir inşaat pazarı olduğuna ve her üç 
sektörü de sürekli diri tuttuğuna vurgu yapan 
sektör temsilcileri, “önce iç pazarda güçlü 
olmak” konusunda da hemfikir. Turkishtime-
Halkbank Ortak Akıl Toplantısı’nda sektörün 
yeni rotası da belirlendi. Her üç sektörde de  
yeni yatırıma ihtiyaç olmadığı, mevcut 
yatırımlardan en yüksek verimin, fiyatın ve 
kârlılığın alınmasının en önemli konu olduğu 
kaydedildi. Tanıtımda süreklilik konusuna 
dikkat çekilirken, özellikle seramikte tasarım 
alanında zaten var olan gücümüzü daha da 
büyütmek gerektiğine dikkat çekildi.
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sağlama konularında önemli bir 
görevi yerine getiriyoruz. Bugünkü 
toplantımızda çimento, seramik 
malzemeleri ve cam eşya sektörü 
için finans ayağında nasıl çözümler 
üretebileceğimize ilişkin sizlerden 
önemli bilgiler elde edeceğimize 
inanıyorum. Diğer yandan sektörün 
önde gelen siz değerleri temsilcilerinin 
burada dile getireceği fikir ve çözüm 
önerilerinin ihracat başta olmak üzere 
sektöre önemli katkılar sağlayacağını 
ve bunların hayata geçirilmesi ile 
sektörün ciddi bir ivme yakalayacağını 
düşünüyoruz. Sektör, ihracata katkısı, 
İtalya, Almanya, ABD gibi gelişmiş 
pazarlarla ekonomik ilişkileri ve 
hammadde girdisinin yerel olması 
gibi özellikleriyle son derece önemli 
bir faaliyet alanı. Sektörün dış ticaret 
dengesindeki katkısı da yadsınamaz 
derecede önem arz ediyor. Bildiğiniz 
gibi, 2016 yılında siyasi ve ekonomik 
anlamda zor zamanlar yaşayarak 
ciddi bir dönemden geçtik. Çok şükür 
zorlukları geride bırakmayı başardık. 
2017 yılıyla birlikte sektörümüze, 

sosyal ve finansal aktörlere daha 
pozitif baktığımız bir dönemi 
yaşıyoruz. Türkiye’nin en köklü 
kamu bankalarından biri olarak, 
ülkemizin 2023 hedeflerine yönelik 
attığımız adımları hızlandırmamız 
gerektiğini düşünüyoruz. Ülkemizin 
önemli meselelerinden olan büyüme 
beklentileri, işsizlik rakamları, 
inovasyon ihtiyacı, ihracat ürünlerinin 
finansmanı gibi konular bizim için 
büyük önem taşıyor. Finansal anlamda 
ise sektör ortalamalarının üzerinde 
büyümeye devam ediyoruz. 2017 
ilk çeyreğinde Bankamızın toplam 
mevduatı 157,8 milyar TL’ye ve toplam 
kredilerimiz 218,1 milyar TL’ye ulaştı. 
Ekonomik reformların tamamlayıcısı 
olma misyonuyla 2017’nin ilk 
çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı 
dönemine göre kârlılığımızı yüzde 
79,3 oranında artırmayı başardık. 
Topladığımız mevduatın çok üzerinde 
kredi hacmine ulaştık ve ticari 
kredilerdeki büyümemizi de devam 
ettirerek reel sektöre olan katkımızı 
hız kesmeden sürdürdük. Stratejik 

sektörlerimizdeki büyüme hamlelerine 
bağlı gelişmelerin yanında zorlukları da 
birlikte yaşıyoruz. Her stratejik sektör 
gibi sektörünüzün de uluslararası 
ticarette karşılaştığı bir takım zorluklar 
olduğunu biliyoruz. Kuşkusuz sizler bu 
zorlukları bizden daha iyi biliyorsunuz 
ama yaşanan zorluklar kadar ihracatta 
yeni fırsatlar olduğunun da altını 
çizmek istiyorum. İnovasyon ve Ar-
Ge yatırımlarını artırarak ürün ve 
süreçlerde ortaya koyacağınız katma 
değerle ihracatta istikrarlı büyüme 
yakalayabiliriz. Hâlihazırda güçlü 
olduğumuz ihracat pazarlarında 
gücümüzü korumayı sürdürürken, 
ihracatta yeni ve alternatif pazarlara 
da yelken açmak durumundayız. 
Tasarımda ve ürün kalitesinde 
sağlayacağımız her gelişmenin dış 
pazarda rekabet edebilme gücümüze 
katkı sağlayacağını hepimiz biliyoruz. 
Sektörün büyük oyuncuları olarak 
sizlerin; tasarım, inovasyon ve 
markalaşmayı sürekli gündeminizde 
tutarak ve bu vizyonu sektöre hâkim 
kılarak sektörün diğer oyuncularına 
da öncü olacağınıza, böylece 
uluslararası pazarlardaki payımızı 
yukarılara taşıyacağımıza inanıyoruz. 
Burada biz de Ar-Ge, inovasyon, 
teknolojik yatırımlar ve ihracatın 
finansmanı başta olmak üzere 
yenilikçi çözümlerimiz ile sektöre olan 
desteğimizi sürdüreceğiz. Bankacılık 
sektörü doğası gereği sürekli gelişim ve 
istikrar için bir takım oyununa ihtiyaç 
duyar. Sizler büyüdükçe bizler de büyür 
ve potansiyelimizi en hat safhaya 
çıkarabiliriz. Bu noktada, ortak akıl 
stratejisinin yaratacağı fırsatı bizlere 
sunan Turkishtime’a ve sayın hocamıza 
canı gönülden teşekkür ediyorum.

EMRE ALKİN: Günün tahliliyle 
başlayalım... 

BAHADIR KAYAN: Ben sanki 
daha ihracat odaklı konuşmamız 
gerekirmiş hissiyle başlamak 
istiyorum. Hepimizin bildiği gibi 
2015-2016 yılları durgun geçti. Yeni 
yılda da politik gelişmeler sonucu 
ümitlerimizi Mayıs ayına öteledik. 
Cam, çimento, seramik ve inşaat 
sektörünün zaman aksları oldukça 
enteresan. Ağırlıkla alt yapıda çimento 
talebi var; üst yapıda da kredi faiz 

W i t h

Bahadır Kayan, özellikle cam ve seramik ürünlerinin ülke imajının 
yükselmesine katkı sağladığına dikkat çekerek, bu yüzden tanıtımda 

sürekliliğin önemli olduğunu vurguladı.
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Artış konutta yüzde 11.7 iken, konut 
dışı binada yüzde 9.3 daralma var. Yani 
yeni konut inşaatı için ruhsat alımları 
hızla sürerken, ticari faaliyetlerde 
yavaşlamaya bağlı olarak AVM, ofis ve 
otel inşaatları daralıyor. Tabii, alınan 
ruhsatların ne kadarının da inşaata 
başladığı, ne hızda tamamlayabildiği 
de sektörümüzün tüketiminde 
önemli bir etken. Yapımı tamamlanan 
binaların ne kadarının satıldığı ne 
kadarının stoğa gittiği, faaliyetlerin 
gidişatı üzerinde belirleyici. 2016 
yılında 1.3 milyon adet konut satışının 
yaklaşık yarısı yeni konut satışı olarak 
gerçekleşti. Yapımı tamamlanan 
konutların satılamayan kısmı konut 
stoğuna ilave oldu. 1 milyon adedin 
üzerinde bir stoktan bahsediyoruz. 
2017 yılının ilk aylarında görünüm 
inşaat sektörünün stoğu eritmek 
üzere hız kestiğine işaret ediyor. 
Talebi canlandırmaya yönelik olarak 
devletin uygulamaya koyduğu çok 
sayıda teşvik, konut satışlarına 
ivme kazandırdı. İlk 4 ay itibariyle 
konut satışları yüzde 7.4 arttı. Ancak 
tedbirlerin önümüzdeki dönemde ne 
kadar yeterli olacağını kestirmek zor. 
Son verilerin piyasaya ve sanayimize 
olumlu yönde motivasyon getirdiğini 
söylemek yanlış olmaz. Tekrar 
ruhsatlara dönecek olursam, konut 
dışı yani ticari bina segmenti gerek 
dış cephede gerek iç mekanda cam 
kullanımı yüksek olan ve cam sektörü 
açısından önemli bir segment. Maalesef 
yeni ticari bina projelerine temkinli 
yaklaşım söz konusu. Cam sektörü 
açısından bir diğer önemli sektör 
mobilya sektörü. Sektör 2016 yılındaki 
süreçten ciddi anlamda etkilendi. 
Önceki yıllarda iç pazar ve ihracatta 
yaşanan yüksek oranlı büyümelere 
ulaşılamadı. İç pazarda düşen talep, 
ihracat pazarlarındaki ekonomik ve 
siyasi konjonktür sektörü zorladı ve 
üretim daraldı. İhracatta üreticiler 
yeni pazar arayışları ile yeni pazarlara 
girdiler. Bu pazarlarda satışların 
ivme kazanması zaman alacak. 2017 
yılında uygulanmaya başlayan KDV 
indiriminin iç talebe ve üretime 
olumlu yansıması ivme kazanarak 
sürüyor. Otomotiv sektörü 2016'da hem 
iç pazarda hem ihracatta parlak bir 
yıl geçirdi. Sektör ihracatta lokomotif 
olmaya devam ediyor.  

BAHADIR KAYAN: Gayrimenkulde 
dövize endeksli birçok ürün var. Öyle 
baktığınız zaman dövizdeki artışın 
aslında piyasaya aks ettirilmesi olarak 
görüyorum o artışı. Önümüz yaz. 
Bundan sonrası için ne olur kısmında 
hala belirsizlik söz konusu. Bekle-
gör havasında geçecek bir yıl olacak. 
İhracat fevkalade önemli. 

EMRE ALKİN: Sayın Başkan taşı 
suya attı ve dalgalandırdı, teşekkür 
ediyoruz. Buyrun Ebru Hanım.

EBRU ŞAPOĞLU: Cam pek çok sektöre 
girdi veren bir malzeme. Cam sektörü 
dediğimizde, düzcamlar, cam ev 
eşyası, cam ambalaj gibi farklı faaliyet 
alanlarından bahsediyoruz ki Türkiye 
camın her alanında üretim yapan sayılı 
ülkelerden. Ben daha çok sorumlu 
olduğum alan olan düzcamlardan 
bahsetmek isterim. Düzcamlarda 
tüketimin yüzde 75’i inşaat sektörüne 
yönelik. İnşaat sektörünü mobilya, 
otomotiv ve beyaz eşya takip ediyor. 
Yapı ruhsatları 2016 yılında yüzde 7 
büyüdü. Yapı ruhsatlarındaki artış 
düzcam tüketimine olumlu yansıyor. 
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oranlarıyla ilgili yapılan bazı vergisel 
düzenlemelere rağmen talebin 
çok yüksek olmadığını biliyoruz. 
Rakamlar onu göstermiyor gibi 
gelebilir ama detayına indiğimizde 
piyasaların konut alanında sıkışık 
olduğunu anlıyoruz. Konut dışına 
baktığınızda da AVM açısından ciddi 
sıkıntılarımız olduğunu görebiliriz; bu 
hem perakende, hem de gayrimenkul, 
kiralama gibi alt alanlara olumsuz 
yansıyor. Ofis kiraları düşüyor, ofisler 
boş, yabancı talebi yok. İstihdamda da 
durum parlak değil. Yani yıl olumsuz 
başlamış gibi. Otellere baktığınız 
zaman o sektörün de sıkıntıda 
olduğunu görüyoruz; bu yıl nispeten 
dolulukları yüksek olarak gözükmekle 
beraber fiyat sıkıntısı yaşıyorlar. 
Aslında yatırımları çok ciddi 
etkileyebilecek teşvikler var ortada, 
belki de bu heyecanını yitirmiş olan 
sanayicimizi hareketlendirir ve konut 
dışı bina yatırımları belki iyileşir.

EMRE ALKİN: Tuhaf bir iyileşme var 
deniliyor, mesela Mart ayının sonunda 
gayrimenkul fiyatlarının yüzde 13.5 
fırlamış olması enteresan. 

Erdal Erdem: İhracatın artırılmasında ve ülkemizin büyümesinde lokomotif olabilecek 
stratejik sektörlere finansman sağlama konularında önemli bir görevi üstleniyoruz.
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üretimleri kadar, düzcam ürünlerini 
işleyerek daha da katma değerli hale 
getiren ve ihracata katkı sağlayan 
çok sayıda KOBİ ölçeğinde işlemeci 
firmanın faaliyetleri de son derece 
önemli. Ülkemiz, Avrupa ve yakın 
çevremizde hizmet veren önemli bir 
işleme merkezi konumunda. Bunun 
yanı sıra, tabii, miktar olarak gerek 
yurtiçi gerekse ihracat satışları önemli 
ancak farklı fonksiyonlarda düzcam 
ürünlerinin satışı ile de daha yüksek 
katma değer sağlamak mümkün, bu da 
gerek yurtiçi gerekse yurtdışında alım 
gücünün, bilinçlenme ve farkındalığın 
artması ve yönetmeliklerin 
iyileşmesiyle mümkün.

EMRE ALKİN: Aslında bir kısım 
olumlu bir kısım olumsuzsunuz. 
Oksijen verilmiş sektörler var onlar da 
iyi gibi görünüyor. 

BAHADIR KAYAN: 2017'de ilk 
çeyrekte yapı izni alınan bina sayısı 
artış oranı bir yıl öncesi aynı döneme 
göre eksi yüzde 15, yine yapı izni 
yüzölçümü ise eksi yüzde 17.2 .  

İç pazarda talep daralması yaşanmakla 
birlikte ihracattaki yüksek seyir 
üretimi tetiklemeye devam ediyor.
Sektörlerdeki bu gelişime paralel 
olarak, inşaat sektöründe başlanmış 
projelerin tamamlanmasına yönelik 
faaliyetlerin sürmesi, diğer sektörlerde 
teşvik ve ihracat desteği ile üretimin 
artması ilk beş aylık dönemde cam 
sektörünün büyümesine olumlu 
katkı verdi. Bu durumun yılın ikinci 
yarısına nasıl yansıyacağı, inşaat 
sektörü için önem taşıyan konut dışı 
inşaat faaliyetlerinde daralmanın son 
bulup bulmayacağı, cam sektörünün 
yıl geneli büyümesinde belirleyici 
olacak. Cam sektörü geniş ürün 
yelpazesinde sunduğu katma değerli 
ürünleri ile ihracatta da önemli bir 
konuma sahip. İhracat pazarlarında da 
talep, camın tüketildiği sektörlerindeki 
gelişmelerden ve pazardaki arz/
talep dengesinden etkilenmekte. 
Camın tüm alanlarında ihracatta 
pazar çeşitlenmesi ve kazanımları ile 
ulaştığımız yüksek miktarlı seviyeler 
devam etmekte. Gerek yurtiçi gerekse 
ihracat pazarları için sanayicilerin 

 KIMDIR?    

BAHADIR KAYAN
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak 
Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı - Bodur Proje 
Geliştirme Gayrimenkul Genel Müdürü 

Boğaziçi Üniversitesi İşletme 
Bölümü’nden mezun olduktan sonra 
Viyana Üniversitesi’nde yüksek lisans 
ve doktora yaptı. Türkiye’ye döndükten 
sonra, iş hayatına 1996 yılında 
Degussa firmasında Pazarlama ve 
Satıştan Ülke Müdürlüğü ile başladı ve 
1999’da DMC2, Degussa Metals and 
Catalysts Cerdec’te kıymetli madenler 
ve porselen, cam, seramik endüstrisi 
ve hammaddelerin Ülke Müdürü olarak 
devam etti. 2002’de Kale Eksport Dış 
Ticaret A.Ş’nin Genel Müdürlüğü’nü 
yapan ve o günden bugüne Kale Yapı 
bünyesinde değişik görevler üstlenen 
Kayan, 2015’ten itibaren Bodur Proje 
Geliştirme Gayrimenkul Genel Müdürü 
olarak görevini yürütüyor. Kayan, aynı 
zamanda “Seramik Tanıtım Grubu” 
Başkanlığı ve OAİB altında Çimento, 
Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri 
İhracatçıları Birliği YK Başkanlığı 
görevlerini de sürdürüyor.

 KIMDIR?    

ERDAL ERDEM
Halkbank Esnaf-KOBİ Bankacılığından 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

1971 Çankırı doğumlu Erdal Erdem, 
Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. 
Maliye Bölümü mezunu. Bankacılık 
kariyerine 1995 yılında Türkiye 
Finans’ta başladı, 1996-2012 
arasında Asya Katılım Bankası’nda 
çeşitli kademelerde görev yaptıktan 
sonra Ziraat Bankası Yönetim Kurulu 
Üyeliğine getirildi. 2014 yılından 
itibaren ise Halkbank’ta önce Finansal 
Yönetim ve Planlama, ardından Esnaf 
ve KOBİ Bankacılığından Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Erdem Çenesiz, uluslararası nitelikte bir tasarım programı ve  
yarışması düzenlenmesi gerektiğini söyledi.
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kaliteli ürün sunuyoruz ancak 
fiyatlamalar dünya ortalaması altında, 
etrafımızdaki rakiplerimiz İran ve Irak. 
Eskiden en büyük ihracat pazarımız 
Irak’tı. Şu anda Irak, birtakım 
desteklerle ihracat yapabilecek 
konuma geldi. Çimento üretiminde 
değişken maliyetlerinin yüzde 60’ını 
oluşturan enerji maliyetinde İran, 
ciddi bir avantaj sağlıyor. Onlar da 
ihracat için önümüzdeki en büyük 
rakiplerimizden biri. Türkiye’deki 
pazara gelince; konut satışları elbette 
ki geçen yıl rekor seviyede. 600 bin 
adedi ilk satışlar. Bunun yansıması 12 
milyon ton çimento civarında. Geçen 
yıl gerçekleşen çimento satışımız 68 
milyon ton. Son 4 aya baktığımızda, 
bir önceki dönemde 410 bin ton olan 
toplam konut satışı 440 bin adet 
civarında. Dolayısıyla bir miktar yukarı 
trend devam ediyor. Altyapılarda 
yatırımlarında ise artış beklentimiz 
yok. Geçen yılla eşdeğer profil 
seyredecek diye düşünüyoruz. 

EMRE ALKİN: Gelen tüm sektörler 
şunu diyor: İç piyasası iyi olmazsa dış 
piyasanında iyi olması çok zor…

Bu ilk başlarda söylediğim, aslında 
bize ne olacağıyla ilgili, bence önemli 
bir iç piyasa göstergesi. 

İSMAİL BULUT: Çimento grubu olarak 
biz de bu toplantıya ilk defa katıldık. 
Sektörümüzde 54 entegre, 18 öğütme 
olmak üzere toplam 72 fabrika var. 
Yıllık 80 milyon ton klinker, 100 
milyon tona eşdeğer çimento kapasitesi 
var. İhracatla birlikte ancak 80 milyon 
ton kapasite değerlendirilebiliyor. 20 
milyon ton fazla kapasitemiz mevcut. 
Geçen sene inşaat sektöründeki 
büyüme yüzde 7 seviyelerinde oluştu. 
Çimento sektöründe de yüzde 6’lara 
yakın büyüme söz konusu. Bu yıl da 
yine aynı seviyelerde bekliyoruz. 

EMRE ALKİN: Şu anda çimentoda stok 
yok deniyor? Bu doğru mu?

İSMAİL BULUT: Mevsimsel etki 
nedeniyle üretim planlaması 
yaptığımız için stoklarımız kabul 
edilebilir seviyede. Bu da stok yok 
olarak algılanıyor. Çin’den sonra 
dünyanın en ucuz çimentosu 
Türkiye’de. İhracat pazarında bölgede 

 KIMDIR?    

BAYRAM ALTINTOP
MATEL A.Ş. Maden Hakları Müdürü

1952 yılında Malatya’da doğdu, 
1979'da Ege Üniversitesi’nden 
Maden Mühendisi olarak mezun 
oldu. 1979-1985 yıllarında MTA’da 
Sondaj Kamp Şefliği yaptı, 1985’ten 
beri Matel A.Ş.’de çalışıyor, 1992-
2012 yılları arasında İşletme 
Müdürlüğü ve Genel Müdür Vekilliği 
yaptı, 2000-2012 İthalat Sorumlusu, 
2013-2015 MSBK Yönetim Kurulu 
Üyeliği ve 2010-2014 yıllarında 
İMMİB Denetim Kurulu Üyeliği 
yaptı. 1998’ten bugüne İhracat 
Sorumlusu, 2012’den bugüneyse 
Maden Hakları Müdürü ve YTK 
Koordinatörü olup, SERFED, TMD 
Yönetim Kurulu Üyesi ve SERHAM 
Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB 
Madencilik Meclisi Endüstriyel 
Mineraller Alt Komitesi ve Mevzuat  
Alt Komitesi Üyesi.

 KIMDIR?    

EBRU ŞAPOĞLU
Şişecam Düzcam, Pazarlama ve 
Satış Başkan Yardımcısı 

1975 yılında İstanbul’da doğdu. 
İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat 
Bölümü mezunu olan Şapoğlu, çalışma 
hayatına Şişecam Düzcam grubunda 
başladı. Düzcam grubunda göreve 
başladığı tarihten bugüne, kurumun 
pazarlama, satış, projeler gibi farklı 
fonksiyonlarında sorumluluk alan 
Şapoğlu, 2016’dan itibaren Pazarlama 
ve Satış Başkan Yardımcısı olarak 
görevine devam ediyor. Ayrıca; 
İZODER ve İMSAD Yönetim Kurulu 
Üyesi. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri 
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak 
Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı, İstanbul 
Ticaret Odası Meclis Üyesi ve Cam 
Komite Başkanı.

İsmail Bulut, “1960’lardan itibaren beton yol uygulamasına başlanmış  
olsaydı, bugün Türkiye’nin köy yolu sorunu kalmayacaktı” dedi.
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var. Turquality programını çok 
önemsiyorduk 2-5 yıl faydalandık ve 
bitti. Oysa marka yaratmak 5-10 yılda 
olacak işler değil, uluslararası marka 
20-25 yılda yaratılabiliyor. İhracatta 
da rakamlar ortada, bu yılı da çok 
parlak bir yıl olarak görmüyorum. Ana 
pazarımız bizim Avrupa’dır. Avrupa ile 
siyasal ilişkiler bizi çok etkiliyor. Siyasi 
istikrar olmayan ülkelerle yapılan 
ticarette ise sürekliliği sağlamak zor. 
Bu ülkelerden çok beklenti içine 
giremeyiz. İlk 5’te Ortadoğu, Rusya ve 
Çin yok hep Avrupa ülkeleri var.

BAHADIR KAYAN: Ercüment Bey’den 
çok hoş bir orta geldi futbolla ilgim yok 
ama gol olur mu diye deneyeceğim. 
Geçmişle bugüne bakıyoruz ama, 
sektörlerimiz genel itibariyle yeterli 
momentumu sağlayamayacak 
büyüklükte, çok fragmante, 300-
400 bin, 700 bin parçayla ileri 
gitmeniz o sektör için çok zor. Birlikte 
hareket etme kültürü bizim artık 
adapte olmamız gereken bir durum. 
Eskiden beri hep onu diyorum 
tanıtım faaliyetleri depolama ve 

KERİM ERBEN: Evet bu, çimento 
için de fazlasıyla geçerli. Bir çimento 
fabrikası tamamen ben ihracat 
yapacağım düşüncesiyle kurulmaz 
ama bu Türkiye’de var. Çünkü çimento 
düşük değerli bir ürün olduğu için 
kabaca 150-250 km uzaklığa kadar 
olan bir alan içinde tüketilmesi daha 
uygun olur. Bu üretim kapasitesini de 
maksimize edebilmek adına, özellikle 
mevsimsel anlamda biriken fazla stoğu 
ihracat pazarlarında değerlendirmek 
en mantıklı şeydir. Konut satışında 
artış var ve olumlu, altyapı yatırımları 
olumlu yansıyor fakat gözlemlerimize 
göre, ihracat anlamında da 
söyleyebilirim, iç pazarda bir 
dengesizlik var. Talep ağırlıklı olarak 
İstanbul çevresi ve Marmara Bölgesi'ne 
yoğunlaşmış vaziyette. Diğer farklı 
sektörleri konuştuğumuzda da benzer 
yorumları duyuyoruz 

ERCÜMENT ARICI: Biz seramik sağlık 
gereçleri sektörü olarak 45 firmayla 
yaklaşık yılda 22 milyon üretim 
yapıyoruz, dünya üretimi 350 milyon 
adet. Baktığınız zaman uluslararası 
tek bir firmanın üretimi Türkiye’nin 
iki buçuk katı. Sektörde önemli 
ölçüde küreselleşme var. Bu durum 
Avrupa ve dünyada rekabet şansımızı 
çok daha azaltıyor. Çünkü küresel 
firmalar işgücünün ve enerjinin ucuz 
olduğu ülkelerde üretim yaptıkları 
için maliyetleri bizden düşük. Ben 
sektör olarak iç pazarda bu senenin 
geçen seneden daha yüksek olacağını 
düşünmüyorum. Maliyet girdilerinde 
yüzde 20’lere yaklaşan artış var ancak 
bunun yarısını bile satış fiyatlarımıza 
yansıtabilmiş değiliz. Çin ve İran iç 
pazarda rakibimiz değil. Ancak ileride 
İran, hem iç pazar hem de küresel 
pazarda bizi zorlayabilir. Seramik 
sağlık gereçlerinde Avrupa’nın en 
fazla ihracat yapan ülkesiyiz ama 
tutarsal olarak ise üçüncü sıradayız. 
Neden? Çünkü bizim birim fiyatlarımız 
İtalya’nın da Almanya’nın da ve birçok 
Avrupa ülkesinin de çok altında. Biz 
bunu aşamıyoruz, bunun sebepleri var. 
Biz kendimizi Avrupa’da marka olarak 
tanıtma şansımız yok, çünkü firma 
firma bakıldığında üretim kapasitesi 
olarak çok yüksek montanlarımız yok. 
Ne yazık ki her birimizin ortalama 
1-1.5 milyon üretim kapasitesi 

lojistik konuları, satış fonksiyonun 
orta küçük ölçekli katılımcılar için 
ortak örgütlenmesi gibi konularda 
çoğu firmamızın sektörel dış ticaret 
şirketleri üzerinden bu aktiviteleri 
yerine getirmesini şahsen daha doğru 
buluyorum. İnovasyon diyoruz ama 
bu inovasyon da geride kalıyor gibi. 
Beceren beceriyor beceremeyen 
beceremiyor ama. Ben buna iş modeli 
inovasyonu diyorum. Biraz daha 
kurcalamak, bir araya getirmek, 
pazarına göre değişik hibrit modellerle 
hareket etme adına, bu tip sektörlerin 
mutlaka ihtiyacı iş modellerini 
gözden geçirmelerine ihtiyaç var. Bir 
başka konu da yakın coğrafyamızda 
ortaya çıkan lokal üretimler, 7-8 yıl 
önce Irak’ta bir tane üretici herhalde 
vardı şimdi kendi kendine yeter 
çimento üretiliyor. Etrafımız Rusya, 
İran, Mısır, Suudi Arabistan ve Irak'ı 
da içine koyuyorum bizim enerji 
maliyetleri adına dezavantajlı sektörler 
olmamızdan ve high-tech sektörler 
olmadığımız için, giriş bariyerlerimiz 
de oldukça düşük. Paranız varsa bu 
işlere nispeten kolay girebilirsiniz. 

Ebru Şapoğlu, düz camda gözle görülür bir yükseliş olduğuna dikkat çekerken,  
tek camın ise gelecekte kullanılmayacağını ifade etti.
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ülkelerinde ve Kuzey Afrika’da 
üretimlerin arttığı özellikle alt ve 
orta segment ürünlerde Türkiye’ye 
rakip ülkeler çıktığını görüyoruz.  
Çin’den kurtulabilir miyiz derken 
böyle bir rekabetle karşı karşıya 
kalacağız. Sektörde çok önemli bir 
uluslararası oyuncu dominasyonu var. 
Piyasadaki büyük uluslararası gruplar, 
farklı ülkelerin maliyet yapılarını 
inceleyerek en rekabetçi yerlerde 
üretim tesisleri kuruyorlar. En avantajlı 
üretim şartları neredeyse, oralarda 
üretim yapıyorlar. Hem marka gücü 
olan hem de üretimi nerede kolaysa 
orada yapabilen uluslararası firmalarla 
rekabet ediyoruz. Bu tabii ki bir risk 
ama objektif olmak da lazım. Bu 
durum ülkemiz için fırsat olabilir. 
Türkiye iyi üretim yapan bir ülke ve 
bu şekilde uluslararası bir oyuncu 
halen yatırımcı olarak ülkemize 
gelmiş değil. Hala ülke açısından 
yabancı yatırımcıyı alabilecek bir 
sektör olarak bu fırsatı da kenara 
koyalım. Türkiye’nin bu sektördeki 

üretim kültürü hızlı değişiyor, bu da 
bir fırsat. Her ne kadar son iki yıldaki 
euro-dolar paritesi efekti nedeniyle 
dolar bazında istediğimiz kadar fiyat 
artışı olmamış olsa da euro bazında, 
son 7-8 yıldır, seramik sağlık gereçleri 
birçok sektörde konuşulan; tasarım, 
marka, inovasyon ve daha üst nitelikli 
ürün üretme gibi konularda yol aldı. 
Ancak bu yeterli değil çünkü ülkenin 
refahı daha fazla artıyor dolayısıyla 
yoğun emekli sektörde artan işgücü 
maliyetlerini karşılayabilmek için 
daha hızlı fiyat artırmamız lazım. 
İşbirliği içinde bir rekabet yapabilmeyi 
özellikle maliyetler ve teknolojiler 
bazında yatırımları ucuzlatırken 
fiyat rekabetinden çıkartıp daha üst 
segmentte yer almamız lazım. Bu 
mevcut çünkü ortalama fiyatların 2.5 
katı fiyat ortalaması tutturan Avrupa 
ülkeleri farkında olmadan bize bir 
hedef koyuyorlar. Bazı ülkelerde bizim 
tesislerimizden fason üretim yaptırılıp 
satılan ürün sayısı ciddi rakamlarda. 
Yani Türkiye olarak yol almamız 

Yakın coğrafyamızda son 10-15 yılda 
çok büyük gelişme oldu. Saydığım 
ülkelerdeki her üç sektörde üretim 
hacimleri kendi kendilerine yeterli 
hale geldiği gibi dışarıya da mal ihraç 
etme noktasına getirdi bizi. Bu ihracat 
politikalarını fevkalade değiştiren bir 
durum. Bu çok önemli, fikir ve ortak 
akıl daha da önemli hale geldi bu 
durumda. 

ERDEM ÇENESİZ: Bazı önemli 
kısımların altını çizmekte fayda var. 
Ülkemizde seramik sağlık gereçleri, 
konumu itibariyle, tam anlamıyla 
ihracatçı bir sektör. 23 milyonluk 
kapasitenin 13 milyonu ihraç ediliyor. 
Bu sektörün kendine has özellikleri 
var. Çok kolay üretim yapılamayan, 
biraz beceri, inşa alışkanlığı isteyen, 
tecrübeli iç güven ihtiyacı olan bir 
sektör. Çok hızlı girişlerin olmadığı 
bir sektör. Fakat buna rağmen her 
sektörde risk olgusu olarak görülen 
Çin, Avrupa’daki rekabet gücümüzü 
zorluyor. Buna ilave olarak; Körfez 
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gereken bir alan mevcut. Bunu hem 
fırsat hem de tehdit olarak görebiliriz. 
Türk üreticileriyle ilgili olarak tasarım 
eksikliği veya kalitesizlikten söz 
edilemez, diğer ülkelerin avantajı 
seramik sektöründeki ülkelerinin 
imaj gücü. AB’nin en fazla üretimin 
yapan ülkesi olduğumuz için 
söylüyorum, rekabete hazırız. Üst 
segment ürünlerin üretimine yönelik 
dönüşüm başlamış olmasına rağmen, 
belki 1-1.5 yıldır biraz pariteden biraz 
ülke şartlarından dolayı aksasa da bu 
dönüşümün devam ettirilebileceğini, 
diğer seramik bazlı sektörlerden  
daha önde olunduğunu düşünüyorum 
ama hakikaten yapacak çok iş var. 
Özelikle aradan sıyrılmış üç beş 
başarılı firmanın rakam iyileşmelerini 
genele yaymamız lazım. Bu 
bahsettiğimiz güzel organizasyonlarla 
Türkiye ortalamasını artıran 
firmaların sayısı çoğalmalı. 

EMRE ALKİN: Bunun için bir çözüm 
öneriniz var mı?

ERDEM ÇENESİZ: İhracatta 
istihdam edilen insanların kamu 
kesintilerinin azaltılarak ellerine 
daha fazla para geçmesiyle ihracata 
yönelik yerde çalışmanın tercih 
edilir hale getirilmesi, ülkemizin 
ihracatı açısından son derece önemli 
bir konu, kamu yönetiminin bunu 
dikkate almasını umuyoruz. Öncelikle 
şirketleri yönetenlerin düşüncelerinin 
değişmesi gerekiyor. Sadece ucuz 
ve ekonomik ürün üretmekle 
kalıcı, sürdürülebilir bir şirket 
kuramayacağımızı anlamamız lazım. 
Türkiye artık ucuz ürün üretilebilecek 
bir ülke değil, çünkü maliyetler arttı. 
Orta seviyelerde gezinen bir ürün 
portföyüne sahip olmak da çok uzun 
vadeli olmayacaktır. Önümüzde 
tehdit yerine fırsat da var. Biz iyi ürün 
yapabiliyoruz, bu bir kültür ve giderek 
yaygınlaşıyor. Yirmi yıl evvel AB 
standartlarında ürün üretilemezken 
bugün üretilebilir ve satılabilir hale 
geldi, bunu yaygınlaştırmak lazım. Bir 
de sektör tüm teknolojik yatırımlarına 

 KIMDIR?    

DOÇ. DR. MİMAR   
ECE CEYLAN BABA
Yeditepe Üniversitesi Mimarlık   
Bölüm Başkanı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Akademisi’nden birincilikle mezun 
olan Baba, Yeditepe Üniversitesi’nde 
Yüksek Lisans, Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi’nde doktora 
yaptı. Doçent ünvanı alan Baba, 
Yeditepe Üniversitesi Mimarlık 
Bölüm Başkanı olarak görev yapıyor. 
Baba, akademik alanda yüksek 
yapılaşma, küreselleşme, metropol, 
kentsel dönüşüm, kullanıcı katılımı, 
çevre ve kentli psikolojisi, konut 
tipolojileri ve loft kavramı konularında 
uzman. “Tasarım Demokrasisi ve 
İstanbul” ve “Loft: Modernizmden 
Postmodernize Geçiş Sürecinde Loft 
Mimarisi ve İstanbul’daki Yansımaları” 
adlı iki kitabı bulunan Baba, Baba 
Mimarlık’ın Kurucu Ortağı ve Seranit 
Grup Yönetim Danışmanı olarak 
profesyonel meslek hayatına devam 
ediyor. Ayrıca İMSAD adlı sivil toplum 
kuruluşunda da YK üyesi.

 KIMDIR?    

ERCÜMENT ARICI 
Matel Hammadde A.Ş. Genel Müdürü

Hacettepe Üniversitesi Maden 
Mühendisliği Bölümü'nden mezun 
oldu. Ardından yüksek lisans eğitimini 
tamamlayarak 1995 yılında Elginkan 
Topluluğu’na bağlı Matel A.Ş.’de 
göreve başladı. Burada 10 yıl Fabrika 
Müdürlüğü yaptı. 2008 yılında SEREL 
Seramik’in Fabrika Müdürlüğüne 
atandı. 2012 Yılında Serel Seramik’in 
de bağlı olduğu Matel Hammadde 
AŞ’nin Genel Müdürlüğü'ne getirildi. 
Halen bu görevini yürütmekte olan 
Arıcı, ayrıca Elginkan Topluluğu İcra 
Kurulu Üyesi. Arıcı’nın ayrıca Seramik 
Federasyonu; Seramik Sağlık 
Gereçleri Üreticileri Derneği, Seramik 
Tanıtım Grubu, OAİB Çimento, 
Cam, Toprak ve Seramik Ürünleri 
İhracatçılar Birliği, Toprak İşverenler 
Sendikası ile Elginkan Holding 
bünyesindeki çeşitli şirketlerde 
Yönetim Kurulu Üyelikleri var.
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3-4’lük karo tarafında büyüme vardı 
ihracatta fakat bu sene çanlar çalıyor. 
İlk dört ay gelen veriler sevindirici, 
ihracat geçen yıla göre yüzde 4.1 artmış 
durumda. Miktar bazında artış var 
ama değer bazında yüzde 2.1 düşüş 
var. Yüzde 6 civarında fiyat düşüşü 
yapmışız. Dolar bazındaki daralma 
daha büyük. Avrupa nispeten daha 
iyi gidiyor. Dolar 3.90’ları gördü 4’lere 
yaklaştı herkes (üreticiler) bugün bu 
düşük seviyelere geleceğini anlamak 
istemedi. TL bazında çarptığınız 
zaman güzel bir gelir vardı. Klasik 
olarak fiyatlar gevşedi. Bugün kur 
aşağı geldiğinde kârlılık aşağı gidiyor. 
Erdem Bey’in de bahsettiği gibi sağlık 
gereçlerindeki rekabet bizde de var. Çin 
çok önemli rakipti. Şu anda İspanya 
önemli rakibimiz. Hallaç pamuğu 
gibi bizi atıyor. Karo seramikte, 
İspanyollar başımıza belası, çok ciddi 
tehdit diyebiliriz. Biz onların fiyatını 
tutturamıyoruz. 2011’de Türkiye’nin, 
ortalama satış fiyatı metrekare 
bazında 5-5.5 dolar seviyesindeyken 
İspanyollar 8-8.5 seviyesindeydi. 
Bugün aradaki fark neredeyse 60-70 
centlere düşmüş durumda. İspanyollar 

rağmen yoğun emek sektörüdür, hala 
insan çok önemli etkendir kaliteli 
üretimde. İstihdamı artırabilmek için 
insanlara kolay iş bulunabilir bir ortam 
sağlandığı zaman sanayide çalışacak 
insan bulunamıyor. İşsizlik yükseliyor 
deniyor ama yüzlerce sanayiciyle 
konuştum, çalışacak işçi bulamıyoruz 
diyorlar. Burada bir dengesizlik 
var. Buna bir çözüm bulunmazsa 
problem haline gelecektir. Kamu 
ve özel sektörün, özellikle de döviz 
kazandırmayan hizmetlerin, döviz 
kazandıran hizmetlere eleman bulma 
konusunda rakip olmaması lazım. 
Çalışan tecrübesi, verimlilik ve kalite 
doğrudan etkili. AVM’de güvenlik 
görevlisi olabilme ihtimali olan bir 
kişiyi biz fabrikada çalıştıramıyoruz, 
önceliği oraya veriyor. İhracatta 
istihdam edilen insanların kamu 
yüklerini bir şekilde azaltarak onların 
da eline daha fazla para geçmesiyle 
ihracata üretim yapan yerde çalışmayı 
avantajlı hale getirmeliyiz.

MUSA TANGÖREN: Uzmanlık alanım 
olan ihracatta birkaç kelam etmek 
istiyorum. 2016’da 2015’e göre yüzde 

 KIMDIR?    

ERDEM ÇENESİZ
Türkiye Seramik Federasyonu 
Başkanı - ECE Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı

1972’de Tokat’ın Turhal ilçesinde 
doğdu. 1988 yılında ailesine ait tuğla 
üretimi yapan şirkette çalışmaya 
başladı, okul yaşantısı işle beraber 
devam etti. 1993 yılında kendi işini 
kurarak vitrifiye seramik ürünleri 
üretmeye başladı. 2006 yılında 
Ece Holding’i kurarak şirketleri 
bir merkezden yönetmeye başladı. 
2007’de dünyanın en büyük banyo 
ürünleri markalarından olan İdeal 
Standard‘ın Exculusive Distribitörü 
ve lisanslı üreticisi oldu. 2013 yılında 
İtalyan Isvea markasını tüm hakları  
ile satın aldı. Ece Holding bugün  
109 bin metrekare kapalı alanda  
950 kişiye istihdam sağlıyor.  
İki yıl Türk Girişim ve İş Dünyası 
Konfederasyonu Başkanlığı yapan 
Çenesiz, halen Türkiye Seramik 
Federasyonu Başkan Yrd. ve Orta 
Anadolu İhracatçı Birliği YK üyeliği 
görevlerini yürütüyor.

 KIMDIR?    

MUSA TANGÖREN
Kale Seramik Gelişmekte Olan 
Pazarlardan Sorumlu Başkan 
Yardımcısı

2000 yılında İstanbul Üniversitesi 
SBF’den mezun olduktan sonra 
yüksek lisansını 2003 yılında Bilgi 
Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku 
üzerine tamamladı. Akabinde 
Sabancı Üniversitesi’nde 2008 
yılında Executive MBA programını 
bitirdi. Kale Seramik’ten önce Viko 
Elektrik’te İhracat Bölge Müdürü 
olarak çalışan Musa Tangören; 
2011 yılında Kale Seramik’te Tüm 
Ürün Gruplarından Sorumlu İhracat 
Müdürü olarak görev yapmaya 
başladı. Kale Seramik’in özellikle 
gelişmekte olan pazarlardaki 
gelişiminde ve marka atağında 
önemli rol oynayan Musa Tangören, 
2013 yılından beri Gelişmekte 
Olan Pazarlardan Sorumlu Başkan 
Yardımcılığı görevini sürdürüyor. 
Tangören, İMSAD ve Seramik 
Tanıtım Grubu çalıştayları üyesi. 

Kerim Erben, ABD’ye ihracatta bu yıl artış beklediklerini belirtti.



W i t h

çok güçlü bir pazar değildi, ikimiz de 
kaybettik. Ortadoğu ise değişik bir yere 
gidiyor, Afrika için tehdidi çok fazla.

EMRE ALKİN: Sektörün sorununu 
anlattınız hem de ihraç pazarlarla ilgili 
çalışma bilgisi verdiniz teşekkürler.

ECE CEYLAN BABA: Ben de 7 yıl 
Seranit Grup’ta Başkan Yardımcılığı 
görevi üstlendim ancak kendi kariyer 
planım doğrultusunda 9 ay önce 
akademik ortama yani üniversiteye 
geri dönüş kararı aldım. Musa Bey’in 
söylediklerinin hepsine katlıyorum. 
Ek olarak lokal üretimler anlamında 
çok ciddi tehditler olduğunu 
söyleyeceğim. Özellikle lojistik olarak 
bize en yakın ülkelerde ciddi hacimli 
üretimlere başlandı. Bu kesintiyi 
henüz hissetmedik çünkü ‘know-
how’a erişemediler. Türkiye’den 
çok beyin göçleri var. Bundan yakın 
bir zaman sonra gerçek etkilerini 
görüyor olacağız. Azerbaycan, 
Türkmenistan, Özbekistan, İran 
bizler için büyük tehdit unsurudur. 
Yakın coğrafyamız sektörümüze 

arayı kapatıyor, fiyat gevşetiyor. 
Çok iyi miks sunuyorlar pazarlara. 
Mağrip ülkelerinde, Ortadoğu’da 
‘Made in Spain’ algısını çok ciddi 
anlamda yönetmeleri bizi çok geride 
tuttu. Pazara girişler çok fazla, lokal 
üretimler çok ciddi arttı. Ortadoğu 
ve Afrika ülkelerine alternatif pazar 
diyoruz ama bugün sektörü taşıyan 
Avrupa ve gelişmiş pazarlar. İlk dört 
aya baktığınızda sadece, gelişmekte 
olan ülkelerde önemli kayıp var. 
Metrekarede 35-40 centlik yani bugün 
1 liranın üzerinde geçen yıla göre 
kaybetmişiz. Bunlar bizi maalesef 
belli alanlarda tedbir almaya itiyor. 
Alternatif pazarlara girelim diyoruz. 
Bugün Afrika seramik için alternatif 
pazar değil, bu kısa vadede mümkün 
görünmüyor. Türkiye’nin Afrika’ya 
ihracatında dört aydaki ortalama 
fiyatı 7 dolar. İspanya’yı bu aralar epey 
inceliyorum. Afrika’ya baktığımızda 
İspanya’nın Afrika’da ortalama 
fiyatı 4.6 Euro. 5.5 dolar seviyesinde 
fiyattan bahsediyoruz. Biz çok pahalı 
bir ürünü satmaya çalışıyoruz. 
İspanya bugün stoklu da çalıştığı 
için ülkelere 48 saatte indirebiliyor. 
Çok sokak ağzı olacak ama bugün 
Fas’taki bir insana Afrikalı gözüyle 
baktığınızda “Barselona’ya iki saat 
uzaktayım” diyor. O bölgeye kendini 
çok yakın gördüğü için ticareti de 
çok yakın. Bizim Cezayir’de bir tane 
ticari müşavirliğimiz var Fransa’nın 
ise 44 tane. Bugün ekonomik olarak 
alabilecekleri her şeyi alabiliyorlar. 
Afrika’ya bugün biz pahalı satarken 
iyi mi satıyoruz? Geçen yıla göre 
yüzde 8.5 miktarda yüzde 12 tutarda 
kaybımız var. Herhalde Afrika’yı önce 
salladık sonrasında geri çekilmeye 
devam ediyoruz. Ortadoğu da aynı 
şekilde; zaten Suriye gittikten sonra 
Irak ve İran’ın mevcut durumu 
bizleri bu anlamda sıkıntıya soktu. 
Ortadoğu’daki karışıklık da çok hızlı 
toparlanabilir gibi durmuyor. Alternatif 
pazarları bulmaya çalışıyoruz, 
önümüzdeki maçlara bakıyoruz. 
Çok karamsar değilim ama gelecek 
iki-üç yıl için de pozitif değilim. 
Bu arada Azerbaycan’dan hepimiz 
çok ciddi etkilendik. Sıfırlandık 
yani. Azerbaycan’da bir fabrikanın 
kurulması sektörü bitirdi. Irak’da da 
aynı şekilde kaybettik. Suudi Arabistan 

ciddi anlamda darbe vurabilmeye 
aday. Peki neden İtalya ve İspanya çok 
iyi? İtalya tasarımı ve tasarımcısıyla 
geçmişten beri büyük güç; İspanya ise 
özellikle seramik sektöründe ciddi 
bir ‘know-how’a sahip. Hem üretim 
hem hammadde hem de seramikte 
belli noktaya gelmişler. İtalya kadar 
yüksek standartları olmayabilir ama 
Türkiye pazarına ciddi darbe vuruyor. 
Hem yaşamış oldukları kriz, yeni 
yeni canlanıyorlar, bizim pazarlara 
saldırmış durumdalar. Avrupa 
haricindeki ihracat pazarlarımızda 
kendi üretimlerine başladıysa bizim 
dönüp hedeflememiz gereken şey 
ürünün değerini artırmaya çalışmak 
ve satış fiyatlarını yukarı çekmeye 
çalışmak olmalı, çünkü hacimle 
savaşma gücümüz kalmayacak 
birkaç yıl sonra, çünkü bütün yakın 
coğrafyamız büyük hacimli üretim 
yapıyor ve o ‘know-how’a erişmiş 
olacaklar. Bize çok büyük rakipler 
geliyor. İspanya ve İtalya’daki 
seramik üreticilerinin bulundukları 
bölgelerdeki üniversiteler bu alanda 
insan yetiştiriyorlar. Bazı sivil toplum 

Bayram Altıntop, madencilerin hammaddeyi üretememesi halinde sektörün dışarıdan 
alınan ithal malzemelerle dünya ile rekabet etme şansının olmayacağını kaydetti.
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yaşayacağı öngörülüyor. Burada 
inanılmaz fırsat var seramik, çimento, 
cam sektörü için ama bu pazardan 
Türkiye ne kadar pay alabilecek bunu 
düşünmek gerekiyor? Marka olmaktan 
bahsediyoruz, Türkiye’nin önce marka 
olması gerekiyor. Yurtdışına gidip 
konuştuğum insanlarda ülkemizin 
imajının çok negatif olduğunu ve 
insanların ürün seçimi yaparken Türk 
ürünüyse daha negatif bir önyargıyla 
yaklaştığını görüyorum. Her şey 
birbirine bağlı, tasarım da bu işin 
parçası. Tasarımı daha çok ve sürekli 
yapmamız lazım. Bir iki tane inovaitif 
ürünü biri-iki sene yapıp bir iki sene 
beklemede kalmamak gerekiyor, her 
sene kendimizi ilerletmemiz lazım. 
Yurtdışında birçok tasarım festivali 
oluyor. Venedik Design, London 
Design var; bunların hepsinde yer 
almamız gerekiyor. Sonuçta sesini 
duyurursun, insanların kafasında yer 
etmeye başlarsın. Sürekli yapabiliyor 
olmamız lazım ki insanların 
kafasında Türk seramiğinin kalitesi ve 
inovayonu yer etsin.

BAYRAM ALTINTOP: Şimdiye kadar 
sektörün sorunları ve konjonktürüyle 
ilgili görüşler paylaşıldı, şimdi ben de 
hammadde yönü ile ilgili konuşmak 
istiyorum. Hammadde deyince 
madencilik sektörü öne çıkıyor, 
yerli hammadde kullandığımız için 
seramik sektöründe rekabet etme 
olanağı buluyoruz. Yerli hammaddeyi 
ne kadar yeterli miktarda üretebilirsek 
sektöre olumlu yansıyacaktır. Ama bu 
Türkiye’de gerçekleşmiyor çünkü biz 
madenciler zeytin düşmanı, orman 
düşmanı, çevre düşmanı olarak 
algılanıyoruz. Madenler bulunduğu 
yerde işletilmek zorundadır ve 
biz bu madenleri değerlendirmek 
durumundayız. Milyonlarca senede 
oluşmuş olan bu milli servetimizi 
mutlaka kullanmalıyız. Bazı maden 
firmaları ve Orman Bakanlığı 
görevini yerine getirmiyor, bu da 
olumsuz yansıyor. Madenler üç-beş 
sene içerisinde işletilip bitirilebilen 
yerler değildir; işletmecilik en az 30-
40 sene devam eder. Bizlerin maden 
üreticileri olarak sürdürülebilir 
madencilik yapmamız lazım. Devletin 
de bunu desteklemesi lazım. Biz 
madenleri işletmeden önce ormanlık 

aslında katma değeri yüksek, fiyatı 
yüksek ürün yapalım. İnovasyon 
ucuz ürün yapabilmekten de 
kaynaklanıyor. Tasarım gerçekten 
kullanabiliyorsanız, sizin üretim 
yöntemlerinizde farklı malzemeler 
kullanarak kimsenin yapamadığından 
daha ucuz bir ürün ortaya çıkma 
şansınız da olabilir. Teknoloji o kadar 
çok bu işin parçası olmaya başladı 
ki enerji çözümlerini insanlar tercih 
edebiliyorlar. Bu neden seramik ya 
da cam da olmasın? Mesela TESLA, 
çatılarını kaplama malzemelerini 
solar panellerle üretiyor. Bunun gibi 
üç dört tane daha firma var. Neden 
bu tarz ürünlere de yönelemiyoruz? 
Bunları daha çok teşvik edemiyoruz. 
Ülkemizde otomotive inanılmaz 
teşvik var, kendi arabamızı yaratmaya 
çalışıyoruz ama bu tür enerjiye 
yönelik de teşvik olursa değişik 
sektörler için de çok daha iyi olur diye 
düşünüyorum. Bir de dünya nüfusu 
2050 yılında da yaklaşık 9.5 milyara 
gelecek ve bu bahsettiğimiz Afrika 
ve Güney Amerika gibi bölgelerdeki 
insan nüfusu inanılmaz derecede 
artacak. 6 milyar insanın şehirlerde 

örgütleri seramik kürsüleri kuruyorlar. 
Üniversite ve sanayi işbirliği kurup 
nitelikli yetişmiş elemanı alıp transfer 
ediyorlar. Bunu hem tasarımcılar 
hem de üretimin mühendisleri sistem 
mühendisleri anlamında yapıyorlar. 
Bizim Türk üreticiler ve tasarımcılar 
olarak biraz daha bu alana yönelmemiz 
gerekiyor. Kendi üreticilerimize 
yönetici tasarımcı yetiştirmek mevcut 
olan tasarımcıları biraz daha ön plana 
çıkarmak ve onları dünya markası 
haline getirmek lazım. Bence büyük 
bir değer var elimizde. Hala büyük 
üreticiler gururla, yabancı tasarımcıdan 
çalışmaya tercih ediyorlar ve bu 
da pazarlama enstrümanı olarak 
kullanılıyor. Ama neden bunları Türk 
kaynaklarıyla yaratmayalım? Biraz 
daha destekleyerek kendi değerlerimiz 
olarak ortaya çıkarabiliriz. 

CAN YALMAN: Geçmişte Kale 
Seramik’le çalışmalarımız oldu ama 
epeydir seramik sektöründe bir şey 
yapamadım. Halbuki tasarımda 
da süreklilik gerekiyor. İnovasyon 
tabii ki konuşuyoruz katma 
değerli ürün yapmamız lazım ama 

Seramik sağlık gereçlerinde Avrupa’nın en fazla ihracat yapan ülkesi olduğumuzu ifade 
eden Ercüment Arıcı, ama tutarsal olarak üçüncü sırada yer alabildiğimizi aktardı.
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yapalım. Sanayici madencileri 
yetiştirelim. Yani malzemeleri 
taşıyıp belli yerlerde işleme yerine 
çıkardığımız yerde devlet bize izin 
versin orada işleyelim. Seramikçilerin 
ihtiyacı olan hammaddeleri işleyerek 
daha kaliteli olarak verdiğimiz zaman 
onların kalitesine destek olacağımızı 
düşünüyorum. Madenciler kötü 
diyorlar, doğayı tahrip etmeden 
üretim yapamazsınız, tahrip ettikten 
sonra onarılan, rehabilite edilen ve 
bu faaliyetleri ile sanayi odasından 
ödül alan şirketlerimiz var, tekrar 
doğayı kazandırdığımız yerler çok. 
Bunun dışında maden kanunuyla ilgili 
bazı sıkıntılar var, ben sektörün bu 
konuda madenciye destek olmasını 
istiyorum madenciler hammaddeyi 
üretemezse dışarıdan alacağınız ithal 
hammaddelerle dışarıyla rekabet etme 
şansınız olacağını sanmıyorum. Bu 
nedenle sizden sorunlarımıza destek 
bekliyoruz. Örneğin madencilerin 
ruhsat güvencesi yok. Yabancılar da 
gelmiyor çünkü güvence görmek 
istiyor. Siz madenlerinizi teminat 
gösterip kredi alamıyorsunuz. Madeni 

alanlardaki sahalarımız için orman 
idaresinden izin aldığımız zaman 
nihai halde ağaçlandıracak fidan 
bedelini dahi peşin olarak ödüyoruz 
devlete. Oysa Orman Bakanlığı peşin 
olarak madenciden bedelini aldığı 
ağaçlandırmayı yapmayarak görevini 
yerine getirmemiş oluyor. Terk edilen 
çıplak araziyi gören vatandaş da 
madenci maden alanını tahrip edip 
gitmiş diyor. Ben çok yüksek orman 
bedeli ödeyerek arazi tahsisi alıyorum 
oysa iki sene ödediğim orman 
parasıyla o arsayı satın alabilirim. Bir 
de fazla etkili olamamamızın sebebi, 
malzemelerin değerinin çok ucuz 
olması, ekonomik büyüklüğünün 
düşük olmasıdır. Nakliyesi çok pahalı 
olduğundan, fabrikalarımızın kendi 
hammaddelerini ikame edebilme ve 
değiştirebilme olanağı bulunmaktadır. 
Bu arada, hammaddeler tonajlı 
taşındığı için yollarda tahribatlara yol 
açabiliyorlar, kazalara yol açabiliyorlar, 
kirliliğe yol açabiliyorlar. Aslında 
ben bir toplantıda belirtmiştim. 
Madenlerimizi biz olduğu yerde 
işletelim, rehabilitasyonunu düzgün 

 KIMDIR?    

NAFİZ ÖZDEMİR
Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. 
Kütahya Refrakter İş Ünitesi 
Direktörü

1972 yılında Kayseri’nin Yahyalı 
ilçesinde doğdu. ODTÜ Metalurji ve 
Malzeme Mühendisliği Bölümü’nü 
bitiren Nafiz Özdemir, Anadolu 
Üniversitesi’nde Seramik ve Malzeme 
Mühendisliği alanında Yüksek Lisans 
yaptı. Refrakter sektöründe Ar-Ge 
alanında yedi yıl, satış ve pazarlamada 
10 yıl, ünite direktörlüğünde de üç yıl 
deneyim sahibi olan Nafiz Özdemir, 
İngilizce biliyor.

 KIMDIR?    

Can Yalman
Can Yalman Design 

Parsons School of Design Mobilya 
ve Ürün Tasarımı Bölümü'nden 
mezun olduktan sonra Arçelik 
Endüstriyel Tasarım ekibinde yedi yıl 
kıdemli tasarımcı olarak görev aldı. 
2002’de Can Yalman Design tasarım 
stüdyosunu kurdu ve halen ekibiyle 
birlikte ürün geliştirme ve üretim 
mühendisliğine kadar farklı tasarım 
hizmetleri veriyor. Tasarımları ile 2010 
Design Turkey üstün ve iyi tasarım 
ödülleri, 2009 Red Dot Ürün Tasarım; 
2007 ID Dergisi Üstün Tasarım ve 
2007 EDIDA banyo ve oda kaplama; 
2009 Yeni Zelanda Rug Design; 
Hisar, Design Turkey 2008 üstün ve 
iyi tasarım; 2006 ve 2007’de EDIDA 
mutfak; 2005 ve 2004’de Avrupa Yat, 
2001’de Design Exploration, 2001’de 
Steelcase mondo Materıalıs, 1999’da 
LG Elektronik Tasarım yarışması 
ödüllerini kazandı. Ayrıca 2009 EDIDA 
Yılın Tasarımcısı - Türkiye ödülü sahibi.

Yerli tasarımcılara her zaman öncelik verilmesini öneren Ece Ceylan Baba, “Türkiye 
menşeili üretilen her tür yapı malzemesine ek bir teşvik konulabilir” dedi.



17~ 18

HALKBANK - TURKISHTIME ORTAK AKIL BULUŞMALARI

BAHADIR KAYAN: Birkaç not 
aldım paylaşmak isterim. Sondan 
başlayayım. Tabii Türkiye için 
madencilik meselesi çok kritik 
bir tehdit. Yönetilmesi gereken bir 
durum. Tasarım ve inovasyon çok 
önemli. Biz kendi içimizde sektör 
bazında bunları konuşuyoruz. Size 
bir istatistikten söz edeceğim; AB 
içinde değişik sektörlerin birbirinden 
öğrenme ve birlikte hareket etme 
yüzdeleri yüzde 5’lere yakın, bizde ise 
binli rakamlarda sektörlerin çapraz 
bilgi paylaşımı. Bu rakamdan çok 
etkilendim. Örneğin otomotivde çok 
iyiye gidiyoruz, seramik ve otomotivin 
güçlerini birleştirilip otomotiv için 
seramik parça yapılabilir. Düz camda 
zaten yapıyoruz. Günü yakalamanın 
ötesinde birkaç adım ötesini düşünerek 
gereken bir düzeneği yönetmek 
durumundayız. Hibrit ve ortak ARGE 
tasarım konularını çok önemsiyorum. 
Tanıtımda tutarlılıklar çok önemli. 
Çünkü 20-25-30 yıllar söz konusu. 
Devlet nezdinde de tutarlı olmak 
lazım. Çok başarılı bir ortak tanıtım 
faaliyetimiz olan Turkish Ceramics 
tanıtım grubumuzu kapattık. Yine 
dağıtım kanallarında farklılaşmayı çok 
önemsiyorum. Mavi okyanusumuzu 
burada aramak zorundayız sektörlerde. 
Tabii ana stratejide net bir şey var. 
Biz bu ürünlerde gerçekten maliyet 
önderliği yapabilecek miyiz? Bana 
göre yapamayacğaız. Çok sıkışmış 
ülkemiz; insan gücümüz en ucuz değil, 
görece enerji pahalılığımız var, tam 
bu noktada stratejik olarak nereye 
oynamanız gerektiği hem firmanız 
bazında, hem de sektör bazında doğru 
tespit etmek zorunluluğu var. Bu zaten 
Türkiye’nin genel olarak endüstri 
adına ana konusu. Eğer siz cost-
leadership yapamayacak iseniz bu sefer 
uzmanlaşmanız lazım. Bu da farklı 
kaslar gerektiriyor.

İSMAİL BULUT: Toprağa dayalı 
sanayi sektörlerinde çimento, cam, 
seramik gibi sadece hammadde değil, 
hammadde arz güvenliği üretim 
güvencemizdir; hammadde varsa 
ilgili sanayi dalları var, değilse yok. 
Emek yoğun sektörüz. Kilosu 15-17 
kuruş olan bir üründen bahsediyoruz. 
Bu haliyle Türkiye’deki en ucuz  
emtia çimentodur.

çıkaracağımız yer ormanlık alan 
ise tabii ki ağaç keseceğiz, onun 
yerine fazlasını dikmek kaydıyla 
keseceğiz. Konuşmacıların sözlerine 
katılıyorum, gayet güzel şeylerden 
bahsettiler. Endişeleri de çevre 
ülkeler. Irak’ı bilmiyorum ama 
Suriye’yi iyi biliyorum buralarda bize 
rakip olacaklardır fakat bunlardan 
korkmamamız lazım. Markalarımız 
15 sene önce ulaşılamaz diye 
düşündüğümüz İtalya ve İspanya 
ile çok güzel rekabet edebiliyor. 
Mesela İran’da hammadde o kadar 
bol ki, enerji bol, işçilik ucuz… Bizim 
onlarla rekabet etme şansımız 
yok ama onlar batının ambargosu 
kalkarsa bize rakip olacaklar. Bizim 
de donanımlı gençlerimiz ve yeterli 
bilgi birikimimiz var. Çok büyük 
kusurumuz var çözemedik yıllarca, o 
da birbirimize anormal derecede fiyat 
rekabeti yapıp rekabet edemediğimiz 
insanların altında fiyat vermek. 
Türkiye’nin fiyatları ucuz diye Avrupa 
bizim kalitemize güvenmiyor ‘Türk 
Malı’ deyip geçiyor. Eskiden Çin 
malıydı şimdi Türk Malı imajı var, 
bunu yıkmamız lazım.

 KIMDIR?    

Kerim ERBEN
HC (Heidelberg Cement) Trading  
Genel Müdür Yardımcısı

HC ( Heidelberg Cement ) Trading’de 
Grup Shipping Direktörü olan Kerim 
Erben, 1963’de İstanbul’da doğdu. 
İTÜ Denizcilik Akademisi’nden mezun 
oldu. Eğitimine London Guidhall 
University’de devam ederek, Deniz 
İşletmeciliği masterı yaptı. Çimento 
sektörüne yön veren Heidelberg 
Cement’in ticaret kolu kurucularından 
olan Erben, HC Trading’in 21 yıldır 
başarılara imza atmasında büyük rol 
oynadı. Kendisi aynı zamanda son iki 
dönemdir Çimento, Cam, Seramik ve 
Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Üyesi.

Karo seramikte İspanyolların Türkiye’nin en büyük rakibi olduğunu belirten Musa 
Tangören, İspanyollarla fiyatta rekabette çok zorlandıklarını vurguladı. 
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şehircilik şurası kuruldu. Ben de 
görev aldım akademisyen olarak biz 
şöyle bir madde ekledik: Türk yapı 
malzemelerinin yani Türkiye menşeili 
üretilen her tür yapı malzemesine 
ek teşvik edici bir şey koyun, çünkü 
öbür türlü yine ithal malzeme yapı 
sektöründe satış argümanı olarak 
kullanılıyor. Bununla rekabet edecek 
şey, Türk malzemesinin destekleniyor 
olmasıdır. Yani müteahhit Türk malı 
kullanılıyorsa, ya vergisel teşvik yapılsın 
ya da ekstra başka bir teşvik konsun. 
Bu yapılırsa bizim için güç olabilir.

CAN YALMAN: Tüketici de aslında 
daha bilinçlenmeye başladı. 
Yurtdışındaki tüketici ekolojik 
olmanızı ‘sustainable’ ürün 
çıkarmanızı bekliyor sizin fabrika 
olarak üretici olarak etrafınıza 
yaydığınız enerji, etrafınıza olan 
etkinizin de daha ‘sustain' olmasını 
bekliyor. Uzun vadedeki hedeflerinizin 
o şekilde olmasını bekliyor. Sizden 
ürün alırken sadece o ürüne bakmıyor 
sizin de analizinizi yapmış oluyor. O 
yüzden hepinizin daha iyi olmanız 

ERCÜMENT ARICI: Ben madenciliğin 
Türkiye’deki öneminin daha iyi 
anlaşılması ve kayıtlara geçmesi 
için söyleyeceğim: Geçen yıl 
Türkiye’nin maden ihracatı 4 milyar 
dolar. Türkiye’de yapılan her 100 
dolar ihracatın 65 doları ithal girdi. 
Madencilikte yüzde 100 yerli kaynak. 
Toplam ihracatın 145 milyar dolar 
olduğu yerde bu rakam çok büyük.  
O yüzden madenciliğin önünün 
açılması gerekiyor, hem seramik 
sektörü için hem de Türkiye’nin toplam 
ihracatı için. Madenlerin oldukları 
yerde işletilmesi gerekiyor. Başka bir 
bölgeye taşıma şansınız yok. Doğayla 
barışık madencilik yapmak mümkün. 
Çevrecilik ile madencilik arasındaki 
dengeyi, ikisinden de vazgeçmeden iyi 
kurgulamak gerekiyor.

BAYRAM ALTINTOP: Ben tabii fazla 
sıkmamak için hammaddede fazla 
detaya girmedim ama… Türkiye’de 
ihracat şampiyonu olarak otomobil 
görülüyor. İhracat ithalat oranlarına 
baktığınızda, aşağı yukarı madenin 
çıplak satışıyla aynı pozisyonda 
görünüyor. İlave olarak, madenlerimiz 
maden olarak işletildikten sonra 
bakır olarak çıkardığınızda işlenmiş 
olur, demiri işlediğinizde çelik, 
kili işlediğinizde seramik oluyor, 
nihayetinde maden vasfından çıkıp 
sanayi ürünü oluyor. Yani bizim 
ihracatımızı sadece 4 milyar dolarlık 
hammadde satışı olarak düşünmemek, 
sektörü küçük görmemek lazım. 
Bizim sektörümüz, sanayinin 
hammaddesi, ana girdisi. Kapının 
anahtarı o olmadığı zaman fabrikanızı 
çalıştıramazsınız. Sizin ihracatta ne 
kadarlık payınız var şeklinde sorularla 
karşılaşıyoruz. Madenler işletildiğinde, 
süs eşyası, çelik… Sanayi ürünü olarak, 
işlenmiş malzemeler olarak satılıyor. 
Aslında bu işlenmiş ürünler de tam 
incelendiğinde madenciliğin katma 
değeri çok yüksektir.

ECE CEYLAN BABA: Ben de teşvikler 
konusuna değinmek istiyorum. Bizim 
sektörümüzdeki en büyük gider 
enerji. Bizim teşvikten anladığımız 
öncelikle enerji. Çünkü devletin teşvik 
edeceği sektörlerin içinde yer alıyoruz 
ama neyi nasıl teşvik edeceğini 
bilmiyoruz. Belki duymuşsunuzdur 

lazım bilinçli ve yüksek katma değer 
tüketici olabilmeniz lazım. 

ERDEM ÇENESİZ: Kamu beklentilerinin 
ağırlıkta olduğu bir şeyler konuşuluyor. 
Bizler de bir şeyler yapmalıyız belki. 
Yapıyoruz aslında ama biraz daha 
güçlendirebiliriz. Bizim sektör için 
konuşuyorum. Eğer bu ülkenin imajını 
bir yere getirmek istiyorsak, seramik 
sektörünün uluslararası akredite bir 
sertifikasyon kurumu ve programı 
olmalı. Bu özel sektör, kamu üniversite 
işbirlikleriyle de olabilir. Bu sektörde 
dünyanın en önde gelen ülkesi 
olacaksak, uluslararası ve nitelikli bir 
tasarım yarışmamız olması lazım. 
Almanların ve İtalyanların tasarım 
yarışma programları bazen çok gözde 
büyütülüyor, aslında o kadar büyük bir 
şey değil. Hali hazırda Orta Anadolu 
İhracatçı Birliği tarafından başlatılan 
XONE Design yarışması son derece 
doğru bir başlangıç. Bir iki yıl gibi kısa 
sürelerin yeterli olmayacağını bilmeli, 
sabretmeliyiz. Türkiye’nin uluslararası 
düzeyde bir programı olmalı, bunun ülke 
imajına katkı açısından faydası olacaktır. 

Refrakter sektörünün 2016’da ciro olarak yüzde 3 düştüğünü bildiren  
Nafiz Özdemir, miktar olarak ise yüzde 5 arttığını kaydetti.
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sonrasında çevre mevzuatlarına 
uygun üretim yapamayan firmaların 
üretimi zorunlu olarak durdurması 
nedeni ile günümüzde hammadde 
kıtlığı yaşanmaya başladı ve fiyatlar 
önemli ölçüde arttı. Bu durum 
hammaddeye sahip olan ülkemiz 
için önemli ihraç potansiyeli ortaya 
çıkartmaktadır. Günümüzde 
ürünlerin fiyatlandırılmasından daha 
çok bulunabilirliği konuşulmaktadır. 
Özellikle madencilik kanunları 
ile ortaya çıkan sorunlarla 
uğraşmaktansa üretime ve ihracata 
odaklanmak istiyoruz. 

İSMAİL BULUT: Türk çimentosu, 
sektör olarak 2023 hedeflerine 
ulaşabilmek, ülkemize bir katkı 
sunabilmek için hem de kendi 
sektörümüzün sürdürülebilirliği için 
birtakım çıkış yollarına odaklandık. 
Çünkü ülke olarak, 32 milyar dolar cari 
açığımız var. Bu konuda pozitif katkı 
sunarak, çözümler üretip dünyadaki en 
iyi uygulamaları Türkiye’ye getirmek 
için birtakım çalışmalar yapıyoruz. 
Birincisi Beton yollar: Beton yollar, 
Tekirdağ Belediyesi'nin yapmış olduğu 
bir çalışmaya göre BSK diye 
tanımladığımız asfalt ithal ürüne göre 
yüzde 40 daha ucuz, üç-dört kat daha 
uzun ömürlü ve güvenli bir alternatif. 
Dünyadaki beton yol uygulamalarına 
baktığımızda Avusturya’da otoyolların 
yüzde 75’i Belçika’da 50’si Almanya’da 
ise yüzde 35’i beton. Amerika, 
dünyanın en büyük bitüm üreticisi  
19 milyon metreküp bitüm üretiyor. 
Buna rağmen yollarının 86 bin 500 
km’si beton yol. Biz de diyoruz ki; 
geçtiğimiz 10 yıl içerisinde Türkiye’de 
24 bin 813 km asfalt yol yapılmış. 
Bunun yüzde 10’u beton yol olarak 
dönüştürülseydi, 7 yıl servis ömrü olan 
asfalt yerine 35-40 yıllık beton ömrü 
olacaktı. Her yıl 1 milyar dolar cari açık 
azalan etkisi olacaktı. Ve BSK 
maliyetleri ciddi oranda düşecektir. 
Amerika’da yapılan bir çalışmaya göre 
beton yol alternatif olarak gündeme 
gelen eyaletlerde asfalt fiyatları yüzde 
20-30 düşmüş. Bu nedenle ülkemizde 
de hem beton yol hem asfalt yol 
uygulamaya başlanılsa asfalt 
maliyetleri düşecek ülkemiz kazançlı 
çıkacaktır. Bu konuda Ulaştırma 
Bakanlığı ve Karayolları Genel 

kurum görüşleri de ayrı bir zaman 
kaybıdır. İş bu izinler gelmeden 
de planlanan alanda hiçbir üretim 
faaliyeti yapılamamaktadır. 6592 
Sayılı (3213 Sayılı Maden Kanunu 
ve Bazı Kanunlarda değişiklik 
yapılmasına dair kanun) Maden 
Kanunu 18.02.2015 tarihinde 
yürürlüğe girmesine rağmen halen 
uygulama yönetmeliğinin çıkmamış 
olması uygulamadaki boşluklara 
sebebiyet vermektedir. Maden İşleri 
Genel Müdürlüğü’ne yapılan temdit 
talepleri olurların geç alınması 
sebebiyle de sonlanmamakta ve iş bu 
ara dönemde orman izinlerinde 1 yıllık 
ara dönem izni alınsa bile patlatmalı 
çalışan sahalarda ara dönemde ruhsat 
olmadığından üretim durmaktadır. 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nde 
yapılan eksikliği olmayan temdit 
taleplerinin en fazla üç ay içinde 
sonlandırılması iş bu konunun önünü 
açacaktır. Ayrıca 29.05.2017 tarih 
7020 sayılı kanunun 10. Maddesinde; 
Maden Kanunu’nun 29. maddesinin 
son fıkrası değişikliği ile kum ve taş 
ocakları ile ilgili ve tamamen çevresel 
kaygıların çözümüne yönelik “maden 
bölgeleri” ilanı, tüm maden ruhsat 
grupları için genelleştirilmiştir. Bu 
kanun ile de ruhsat güvencemizin risk 
altına mı girdiği kaygısı oluşmuştur. 
Avrupa orijinli refrakter firmalarının 
hemen hemen hepsi hammaddeye 
kolay ulaşabilmek için Çin’e gitti ve 
fabrikalar kurdular. Biz ise kaliteli 
hammaddelerimizi bürokratik 
prosedürler ve engeller nedeni ile 
üretmekte zorlanıyoruz. Son iki - üç 
yıl içinde yoğun rekabet sonucu Çin 
Orijinli firmalar tarafından çok düşük 
fiyatlamalar yapılmaktaydı. Bu da 
ülkemizdeki firmaları ürünlerine ve 
hizmetlerine değer katarak rekabet 
etmeye zorlamaktadır. Bu nedenle 
sektörümüz Ar-Ge çalışmalarına 
önem vermektedir. Kümaş firması 
sektörün ilk Ar-Ge merkezini 2016 
yılında kurmuştur. 2016 yılı sonuna 
kadar Çin firmalarını daha katma 
değerli ürün ihracına yönlendirmek 
için ihraç edilen hammaddeye 
ihraç lisans bedeli ve ihraç vergisi 
ekliyordu. Ancak 2017 yılı başında 
Dünya Ticaret Örgütü’nün baskısı 
ile ilave vergileri kaldırmak zorunda 
kaldı. İlk planda fiyatlar düşse de 

NAFİZ ÖZDEMİR: Biraz da refrakter 
sektöründen bahsedelim. Refrakter 
sektörü başlıca çelik, çimento ve cam 
gibi yüksek sıcaklık proseslerinin 
olduğu fırınlara tuğla ve harç 
sağlamaktadır. Refrakter sektörü 
2016’da ciro olarak yüzde 3 düşerken, 
miktar olarak da yüzde 5 arttı. 
Seramik sektöründeki firmaların 
genelinde olduğu gibi birim fiyat 
düşüşü refrakter sektöründe de 
gerçekleşti. Refrakter sektöründe 
hammaddeye sahip olmak çok büyük 
bir güç. Refrakter hammaddeleri 
manyezit bazlı ve alümina bazlı olarak 
ikiye ayrılıyor. Her iki hammadde 
grubunda da maalesef Çin sektörün 
en büyük üreticisi konumunda. 
Türkiye, manyezit hammaddede de 
dünyanın üçüncü büyük üreticisi ve 
yüksek kalitesi ile dünyada kabul 
görmüş rezervlere sahip. Madencilik 
faaliyetleri ile ilgili sektörümüzdeki 
firmaların yaşadığı sorunları biz 
de yaşıyoruz. 45 yıllık şirket olarak 
maden sahalarımızı ruhsat ve orman 
izni gibi uzun süreçlere sahip konular 
nedeni ile ilk kez geçen yıl üretimi 
durdurma noktasına geldik. Son anda 
gelen izinlerle üretimimizi kısmi 
devam ettirebildik. Manyezit AB’nin 
kritik hammaddeleri arasında ilk 20’de 
ve en kritikleri arasında. Türkiye’nin 
sinter manyezit üretim kapasitesi 
600 bin ton ve bu miktar neredeyse 
globalde en büyük üretici konumunda 
olan Çin’in ihracat miktarına eşit. 
Hammadde elde etmek için yürütülen 
madencilik faaliyetlerinde önemli 
sorunlar yaşanmaktadır. Maden 
işletme izinli sahalarda ise orman 
izinlerinin sürecinin uzaması, yatırılan 
yüksek bedeller yine üretimi büyük 
sıkıntıya sokmaktadır. Bedellerin 
yüksek olmasından dolayı, çalışılması 
planlanan alanlar da küçük tutularak 
şirket bütçesi baz alınarak izin 
alınmakta ne yazık ki üretime göre 
alınması gereken izinlerde alan 
olarak küçültülmektedir. Orman 
izin taleplerinin ekinde gönderilen 
kurum görüşleri ise çed sürecinde 
alınan görüşler olmasına rağmen her 
talepte tekrarlanması istendiğinden 
ayrı bir süre ayrı bir emektir. Orman 
izinlerinin Başbakanlığa gönderilerek 
beklenen süre zaten büyük bir kayıp 
olarak görülmekte aynı zamanda 
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Zorunluluktan beton yolu bir şekilde 
deneyen bazı belediyelerimiz ciddi 
anlamda oluımlu sonuçlar alarak 
uygulama boyutunu ve kalitesini 
geliştirdi. Antalya, Denizli, Samsun, 
Tekirdağ Belediyeleri'nde silindirle 
sıkıştırılmış beton yollar etkin olarak 
uygulanıyor. Bu yollar uzun bir süre 
tamir ve bakım da gerektirmiyor. 
Dünyanın en gelişmiş teknolojileri 
havayollarında kullanılır. Bugün 
havayolları pistleri betondur. Bakım da 
gerektirmiyor. Ciddi bir avantaj var, bu 
nedenle Karayolları Genel Müdürlüğü 
ve belediyeler nezdinde yoğun bir 
şekilde uğraşıyoruz. İkinci konu evsel 
atıkların depolanmadan değere 
dönüştürülmesi. Çöpler aslında 
yurtdışında bir ürün. Çünkü içinde ısıl 
değeri yüksek olan malzemeleri ihtiva 
ediyor. Türkiye’de yılda 30 milyon ton 
çöp çıkıyor. Bu çöpte 7 milyon ton 
atıktan üretilmiş yakıt üretmek 
mümkün. 7 milyon tonun eşdeğer 
karşılığı 1.7 milyon ton. Bunun karşılığı 
da 175-200 milyon dolara yakın 
tasarruftur. Çimento üretirken proses 
gereği karbondioksit salınımını 

Müdürlüğü’nün bugüne kadar adım 
atmaması anlaşılır gibi değil. Ancak biz 
ülkemizin kalkınmasına ve 
kaynaklarının doğru kullanılmasına 
etkisi olacak beton yolları vatandaşlık 
görevi olarak ele alıp, her platformda 
konuyu gündeme getirmeye devam 
ediyoruz. Geleneksel beton yol 
uygulaması dışında 12 saatte servise 
açılan silindirle sıkıştırılmış beton 
yollar. Belediyeler için bu çok önemli. 
Türkiye’nin Karayolları Genel 
Müdürlüğü'ne bağlı 70 bin km otoyol 
ağı var. 360 bin km de belediyelerin 
sorumluluğunda. YSE tarafından yılda 
ortalama 2 bin 500 km yol yapmış, 
1960’tan bu yana neredeyse 15-20 kere 
bu yollar yenisi ile değiştirilmiş, bir kişi 
de çıkıp daha iyisi yok mu, ne 
yapabiliriz diye sorgulamadığı için 
bugüne kadar gelinmiştir. Gelinen 
noktada 15 kez yenilense bile, şu anda o 
yollar maalesef yok ve hep yenilenmesi 
gerekiyor. 1960’lardan başlayarak beton 
yol uygulamasına başlanmış olsaydık, 
bugün Türkiye’nin köy yolu sorunu 
olmayacaktı. Hitler zamanında yapılan 
Almanya’daki yollar hala servis veriyor. 

yapıyoruz ayrıca çöp depolandığında 
metan gazı salınımı var. Diyoruz ki 
çöpleri değerlendirelim ikisinden çıkan 
ayrı gazlar yerine tek gaz olsun 
biyokütle konusunda ciddi avantaj 
sağlansın. Önerdiğimiz sistemin 
belediyelerin hali hazırda var olan 
maliyetlerine ciddi artısı yok. Bilakis 
ciddi kazançları mevcut. Belediyeler 
çöp toplamak için ton başına 60-150 
liraya kadar para harcıyor. Çöp 
depolama için de 70-40 TL arasında 
para harcıyor. Bunları depolamayalım. 
Danimarka’daki gibi sıfır depolama 
stratejisine geçiş yapalım, belediye çöp 
depolama sahalarına mekanik biyolojik 
ayrıştırma tesisleri kurulsun, tüm 
çöpler bu tesislerde işlensin, 
ayrıştırılsın, çıkan plastikle, metal 
malzemeler geri dönüşümcüye gitsin 
diğer kullanılamayan malzemeler 
uygun kalite ve özelliklere getirilerek 
çimento fabrikaları için yakıt olsun. 
Böylece 1,7 milyon ton daha az yakıt 
ithal edilsin. Çimento fabrikaları artık 
çöp olmayıp ürün olan bu malzemeye 
bedel ödemeye de hazırdır. Ülkemizin 
gelişmişliğinin bir ölçüsü olacak 
çöplerin depolanmaması konusunda 
çimento fabrikaları hazır, ilgili 
bakanlıkların gerekli yasal 
düzenlemeleri yapmalarını ve 
Belediyelerin bu konuda istekli olmaları 
gerekmektedir. Bu konuda atılacak 
adımlarla ilgili çeşitli girişimlerimiz var. 
En son bu konuyu çözen ülkeleri 
Türkiye’ye davet ederek Çevre 
Bakanlığı ve belediye yetkililerine 
anlatmaları için sempozyum 
organizasyonu gerçekleştirdik. Atılacak 
olumlu adım sonrası, her bir fabrika için 
1,5 milyon euro yatırım bedelli gerekli 
ilave atık besleme sistemleri 
yatırımlarımıza başlayacağız. Üçüncü 
konu Trafik Yol Güvenliği'nin 
maksimizasyonu için beton bariyerlerin 
uygulanması. Biliyorsunuz beton 
bariyerler ülkemizde çok sıklıkla 
kullanılmayan bir metot. Kullanılsa da 
EN 1317 standartına uygun belgeli 
bariyerler değil. Genelde CE belgeli 
çelik bariyerler kullanılıyor. Riskli yol 
kesimlerinde ne kadar CE belgeli çelik 
bariyer olursa olsun etki yetersiz olduğu 
için beton bariyerlerin uygulanması 
mutlaka gereklidir. Bunu bazı veriler 
bize açıksa yansıtıyor. Türkiye’de 
geçtiğimiz 10 yıl içinde 13 milyon trafik 

Can Yalman, tasarımı daha çok ve sürekli yapmamız gerektiğini vurgulayarak, 
yurtdışındaki önemli tasarım festivallerinin hepsine katılmayı önerdi.
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kazandırdığımız için mutluyuz ve 
gururluyuz. Her yıl ülkenin değişik 
ünivesitelerinden 30-40 mimarlık 
öğrencisine yaz okulu imkanı 
sağlayarak uygulamalı workshop 
olanağı sağlıyoruz. Betonla ilgili 
eserler üretiliyor. Bunda da İTÜ ve 
diğer bütün mimarlık bölümlerinden 
hocalarımız bize ciddi katkı 
sağlıyorlar. Bizimle bu projede yer alan 
tüm mimarlar bir karşılık beklemeden 
gönüllülük esasına göre çalıştıklarını 
işin içine girince gördüm. Mesele 
geleceğin mimarlarına katkı sunmak 
olunca, gidiyorlar yaz okuluna,  
1 ay kalıyorlar ve bu süreci bizimle 
birlikte yaşıyorlar. Genç insanların 
gelişimine katkı sağlıyorlar. 

BAHADIR KAYAN: Daha ilerici 
ürünleri yapmamız lazım dedik. 
Hollandalıların bir atasözü var; etik 
olarak çok doğru değil ama mantık 
olarak yanlış da değil. Diyorlar ki, “Bir 
şeyi kötü yapacaksak onu kopyalamak 
daha doğru olabilir.” Kendi kendimize 
konuyu tartışır halimiz var. Tekil 
bakıyoruz meseleye, ama birlikte 
ortak akılla rasyonel bakış açısı ile 
bakarsak daha mutlu olacağız ya da 
daha hızlı mesefa kat edeceğiz gibi 
bir durum var. Ülke imajı dediğiniz 
şeyle ilgili her şey bizi terse götürüyor. 
Rakip analizi yaptığınız zaman beceri-
yetkinlik bazlı rekabet analizini doğru 
yapmalısınız. Siz üç birim ilerlerken 
rakipleriniz sekiz birim ilerliyorsa eksi 
beştir skor sizin için... Gerçekten orta 
uzun vadeli vizyon meselelerini çok 
detaylı tartışmak gerek. Büyük resmi 
kaçırıyoruz gibi bir hissiyatım var. 
Strateji Belgelerimiz var dönemsel ele 
aldığımız ve devlet nezdinde de ilgili 
bakanlıklarımıza teslim ettiğimiz. 
Bunları da belki daha sık aralıklarla 
güncellememiz gerekiyor. Bunu 2017-
2018 sektörler programına ihracatçı 
birliğimiz nezdinde öngörüyoruz. 

KERİM ERBEN: Son iki yıldır, 
çimentoda ithalat-ihracat dengesine 
dünya bazında baktığınızda, arz 
talepte belirgin bir değişme oldu. 
Genelde çimento sektöründe 
daha çok satıcı ağırlıklı diye tabir 
ettiğimiz, talebin daha fazla olduğu, 
arzın ise düşük olduğu durum 
söz konusuydu. Son iki yılda bu 

kazası oldu 54 bin kişi öldü. 1 milyon 
485 bin de yaralı kazalar oldu. Bu 
kazalar İngiltere’de incelenmiş, 
kazaların yüzde 20’si orta refüjlerdeki 
araçların diğer şeride geçmesinden 
kaynaklı. “D100 karayolu üzerinde olan 
metrobüs karşı şeride geçti, kazaya 
sebebiyet verdi." Ya da buna benzer 
ciddi frekansta kaza duyuyoruz ve 
ölümlü kazalara şahit oluyoruz. Biz bu 
kazaların kader olmadığını, önlem 
alındığında engellenebileceğini 
savunuyoruz. Dünyada örnekleri var, 
Paris’i yeniden keşfetmeye gerek yok. 
Maalesef alışkanlıklarımızı en iyi 
uygulamalar yönünde değiştirebilen 
bir ülke değiliz. Özetle orta refüjlerde 
EN 1317 standartına uygun beton 
bariyer kullanıldığında bu kazalar 
kesinlikle önlenebiliyor. Toplam kaza 
sayısında yüzde 20’ye varan 
azalmaların mümkün olduğu bilimsel 
çalışmalarla İngiltere ve İrlanda’da 
ortaya konulmuş bu ülkelerde ve 
Avrupa ülkelerinde orta refüjlerde 
kullanımı zorunlu hale getirilerek 
sorun çözülmüş. Ülkemizde benzer 
nedenden dolayı gerçekleşen kazalar 
bu saydığım ülkelerde gerçekleşmiş 
olsa, günlerce bu medyada 
konuşuluyor ve önlem almayanlar 
ölüme sebebiyetten yargılanıyor. 
Sorumluluğu olan her Türk 
vatandaşının bu konuda üzerine 
düşeni yapması bir insanlık görevidir, 
lütfen artık bir adım atılsın, insanlar 
ölmesin kaza istatistikleri her geçen 
gün bizi olumsuza yöneltmesin. 
Yetkisi olan kamu kurum ve 
kuruluşları EN 1317 standartına uygun 
beton bariyeri uygulamada kararlı 
olsun bir-iki ihale açıp gerekirse bunu 
yurtdışından ithal etsin. Peşinden tüm 
sektör EN 1317 standartına uygun 
bariyer üretimi için gerekli alt yapıyı 
en fazla 3-5 ay içerisinde 
tamamlayarak yerli üretimi 
başlatabilsin. Avrupa’da yapılan 
maliyet çalışmasına göre: Beton 
bariyerin metre başına ilk yatırım 
maliyeti 71 euro, çelik bariyerin ise 117 
euro. Yine metre başına beton bariyerin 
maliyeti 10 yıl sonra bakım maliyeti ile 
birlikte 93 euroya çıkarken çelik 
bariyerin maliyeti toplam yaşam 
maliyeti 10 yıl sonunda 233 euroya 
çıkıyor. Bakım gerektirmiyor, işin 
doğrusu bu… Bu konuda da biz sektör 

olarak ülkemizdeki ilgili kurum ve 
kuruluşlarda farkındalık yaratabilmek 
için girişimlerde bulunuyoruz. Mevcut 
gidişe bir dur diyecek iradeyi 
bekliyoruz. Bu irade sağlandıktan 
sonra yolun durumuna ve risk etkisine 
göre standarta uygun hem beton 
bariyerin hem çelik bariyerin 
kullanımı sağlanarak maksimin trafik 
yol güvenliği sağlanarak. Sürücü hatası 
da olsa araçlar karşı şeride geçerek 
masum insanların ölümüne neden 
olmayacaktır. Dördüncü konu atık 
ısıdan elektrik üretimi. Çimento 
sektörü olarak yoğun enerji kullanan 
sektörüz. Ülkemizin toplam enerji 
tüketiminin yüzde 6’sını, sanayi 
sektörünün de yüzde 22’sini çimento 
sektörü kullandığı için bu konuda 
duyarlıyız. Ayrıca kaynakları etkin 
kullanmamız, iklim değişikliğine 
katkıda bulunabilmemiz için de atık 
ısıdan elektrik üretimi bizim için 
önemli bir konu. 270 megavatsaatlik 
atık ısı kullanım potansiyelimiz var. 
Bugüne kadar 135 megavatını 
devletten yenilenebilir enerji 
kapsamında verilen cömert 
teşviklerden bir kuruş almadan bu 
projeleri hayata geçirdik. Halbuki 
devlet yenilenebilir enerjiye anormal 
derecede teşvik veriyor. Süreci 
kolaylaştırıyor, ancak çimento 
sektörüne benzer teşvik vermiyor. 
Özetle yapan yapıyor dokunmayalım 
deniyor. Buna rağmen sektör olarak 
Biz de kendi kendimize pay çıkararak 
atık ısıdan elektrik üreten 13 fabrika 
ulaştırdık. 52 fabrikada 13 fabrika 
ciddi bir oran. Cam sektörüyle, birlikte 
de atık ısıdan elektrik üretiminde de 
Türkiye’nin öncülüğünü yapıyoruz. 
Cam sektörü Organic Rankine Cycle 
sistemini ülkemize kazandırıyor. Türk 
çimento sektörü de Buhar Rankine 
Cycle sistemini uyguluyor. İki sistem 
şu anda aktif haldedir ve ülkemize 
kazandırılmış durumda. Tasarım 
konusuna geleceğim. Hayali olmayan 
insanlar, tasarım yapamaz. Türk 
Çimento sektörü olarak Betonart 
markalı mimarlık dergisini 
mimarlarımızın kullanımına sunduk 
2004’te ilk yayın hayatına başladı.  
O günden bugüne mimarların yan 
ceplerinde duran Türkiye’nin en 
değerli hazinesidir bu dergi. Türk 
çimento sektörü olarak bunu 
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aydaki rakamlara baktık. Geçen yıl 7.5 
milyon ton ithalat söz konusu bu sene 
bu trend sürerse bu miktarı aşacaklar. 
Öte yandan endişelendiren hususlar 
da var, başlangıçta biraz söz ettik. 
Çok ölçüsüz bu yatırımların nerede 
nasıl, ne boyutta olacağı sıkıntısı var. 
Bu sorun olabiliyor. Diğer sektörlerde 
de bahsedildi, Türk oyuncuların 
birbirini kırmada üstüne yok. 
Kendine yer açabilmek için ilk aklına 
gelen rakamları aşağı çekmek, fiyat 
kırmak ve kendine yer edinebilmek. 
Bununla biz uluslararası pazarlarda 
da sıkça karşılaşıyoruz. Onun dışında 
İran tabiri caizse uyuyan dev. Şu 
anda üretim kapasitesi bakımından 
Türkiye ile benzer özelliklere sahip. 
Her ne kadar uygulanan ambargo 
kısmi olarak kalksa da çoğu büyük 
oyuncular onunla iş yapmaktan 
çekiniyor. Bu değişirse tam anlamıyla 
ambargo kalktığında gerçekten tehdit 
olabilecek durumda. Bir de çoğu 
sektörü de ilgilendiren ve yıllardır 
ihracatın ağırlıklı olarak yapıldığı 
Batı Afrika ülkeleri var fakat orada da 
temelde değişiklikler olmaya başladı. 
Orası tabiri caizse sürekli olarak dipsiz 
kuyu olarak düşünüldü. Ne göndersek 
alırlar gibi bir yaklaşım vardı. Artık bu 
değişmeye başladı. En büyük sebebi 
de artık orada yerel üreticiler çıkmaya 
başladı. Başta Nijerya olmak üzere 
o kadar büyük yatırımlar yapıldı 
ki, kendi kendilerine yeter olmanın 
ötesinde diğer ülkelere mal satmaya 
ve ithalata karşı koruyucu önlemler 
getirmeye başladılar. Çok fazla üretim 
yapıyorlar, kendilerini korumaya 
çalışıyorlar. Bir trend değişikliği var.  
Üç beş sene önce kime sorsanız, 
kimseye çimento göndermesem 
Afrika’ya gönderirim yaklaşımı 
vardı. Çok gerçekçi olmadığı ortaya 
çıktı. Resmin bütününe baktığınızda 
umutlu olacak şeyler var ama biraz 
endişeye sevk eden şeyler de var.

ERDEM ÇENESİZ: Finansman 
konusunda da yapılması gerekenler 
var. Eximbank kredilerine verilen 
teminat mektuplarıyla ilgili 
ziyadesiyle şikayet geliyor sektörden. 
Özellikle KGF ile yapılan Eximbank 
teminat mektubu operasyonlarında, 
anlaşılması mümkün olmayan 
komisyon oranları var. Teminatı 

veren KGF, parayı veren Eximbank, 
yani teminat da kaynak da devletten, 
arada bir banka var, sadece bankacılık 
hizmeti veriyor, 1.5 komisyon istiyor. 
Bence bu yanlış. Tamam bankalar 
kâr etmeden olmaz ama ihracatın 
da desteklenmesi için bulunmuş bu 
formüllerde bankaların da limitlenmesi 
gerekir. Teminatı devlet vermiş, parayı 
devlet vermiş, banka aradan yüzde 1.5 
gibi büyük bir oran alamamalı. Bunu 
bir gözden geçirmek lazım. Kanun 
koyucunun buna bir limit getirmesinde 
bile fayda olabilir. Ayrıca Eximbank’ın 
gerçekten ihracat bankası olması 
konusunda başlanan çalışmaların 
hızlanması gerekir. Çünkü finansman 
yapısı güçlü olduğunda ihracatçı 
ihracatını hızla artırıyor. Eximbank’ın 
tamamen bankacılık hizmeti vermeye 
başlaması gibi şeyler konuşuluyor. 
Bu gerçekleştirilebilirse ihracatçı için 
son derece faydalı olacaktır. İhracatın 
finansmanında bankalara milli  
görev düşüyor. Tabii ki ticari kuralların  
dışına çıkmaktan bahsetmiyorum  
ama fedakarlık ve belki seçicilik 
gerekebilir diye düşünüyorum.  
Gerçek ihracatçıyı ayırmak gerekir.

ERDAL ERDEM: Eximbank kredileri 
konusuna değinmek istiyorum. 
Eximbank direkt kendisi kredi tahsisi 
yaparak kredi kullandıracak gibi bir 
çalışma olduğu bilgisini aldık. Bu 
çalışmaların boyutu hakkında detaylı 
bilgiye sahip değiliz. Bunun yanında 
Eximbank’a verilen komisyon 
oranı var. Bankaların kullandırdığı 
her bir kredinin kendisine bir 
maliyeti oluyor. Bir karşılık ayırmak 
gerekiyor ve o karşılığın maliyeti 
bankaya işliyor. Teminat mektubu 
olarak KGF teminatı olsa dahi, KGF 
teminatının yüzde 10 kadarını karşılık 
ayırıyorsunuz. Burada, yüzde 1,5-2 
gibi oranlar yüksek görünebilir ancak 
mektupların da bir maliyeti olduğunu 
unutmamamız gerekiyor. 

EMRA ALKİN: Sektörün geleceği ile 
ilgili konuşalım biraz da. Acaba bir 
vizyonu olan var mı gelecekte bu 
olmayacak diye? Kendi sektörünüzde 
düşündükleriniz var mı? 

BAHADIR KAYAN: Artık her şeyi çok 
daha hızlı tüketiyoruz, insanların 

değişti. Bu da rakamlara yansıdı. 
Türkiye’nin çimentoda doğal pazarı 
olarak değerlendirdiğimiz Akdeniz 
ve Karadeniz bölgesinde ihracat 
yaptığı ülkelere baktığımızda , 
buralara yapılan ihracatta çok büyük 
düşüşler olduğunu görüyoruz. Bu 
sorunlar öncelikle ekonomisinin 
yavaşlamasından dolayı Rusya’da 
başladı, daha sonra da siyasi, politik 
ve bölgesel sorunlarla birlikte 
Libya ve Suriye ile devam etti. 
Dolayısıyla yeni pazar arayışlarına 
gerek duyuldu. Türkiye ihracat 
bakımından düşününce her zaman 
için dünyada ilk üçte yerini alıyor. 
Seramik ve sağlık gereçlerinde fiyat 
ve miktar açısından görülen trend 
bizde de söz konusu. Çok belirgin 
olarak miktarda artış var ama değer 
bazında düşüş oldu. Mesela çimento; 
Amerika’ya sattığımız çimentoda son 
iki senedeki rakamlar 54 dolardan 41-
42 dolara kadar düştü. Yine klinker 
ortalama ihracat fiyatı yaklaşık 40 
dolar seviyelerinden 30 dolar hatta 
kış döneminde 30’un altına kadar 
düştü. Çok büyük fark söz konusu. 
Dolayısıyla ihracata genel anlamda 
bakınca, olumlu bakmayı gerekli 
kılan şeyler de var, olumsuzluklar 
da var. Olumlu olarak, açıkçası 
Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı 
ülkeler sıralamasında Suriye’nin 
birinci ve ikinci sırada yeri değişmekle 
beraber sürekli olması, açıkçası 
ileriye dönük olarak bu bölgede 
gerçek anlamda barış ve huzur 
geldiğinde nelerin olabileceğine dair 
çok güzel bir gösterge. Öte yandan, 
doğal pazarlarımız yerinde duruyor, 
Türkiye’nin avantajı söz konusu. Yine 
olumlu anlamda düşünülmesi gerekli 
olan Amerika pazarı var. Amerika 
ekonomisinde son iki senedir yaşanan 
iyileşme çimentoda bize olumlu 
yansıyor. Çünkü kriz öncesi dönemde 
Amerika yaklaşık 32-34 milyon ton 
ithalat yapan bir ülke. Çok büyük 
ithalatçı. 2008 krizinden sonra ithalat 
durma noktasına geldi. Son iki yıldır 
artan trend söz konusu. Türkiye’nin 
çimento ihracatı yaptığı ülkeler 
sıralamasında ABD üst sırada yer 
alıyor. Amerika özellikle düşük alkalili 
mal istiyor, bunu bütün üreticiler 
yapamıyor. Sınırlı sayıda üretici var. 
Şu anda Amerika’nın ithalatında ilk 4 
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akşam yaptığımız. Kendi başına 
tasarlanabilir. Klozet fonksiyonumuz 
var onda da arınma sağlıkla ilişkili. 
Teknolojiyi esas almalıyız. Bu çok 
daha fazla olacak diye düşünüyorum 
akıllı aynalar, akıllı tuvaletler. 
Japonların tuvaletleri var ısıtmalı 
yıkama, kurutma fonksiyonları 
falan. Gerçekten inanılmaz. Bunlar 
seramik kaplama olarak ileride 
olmayacak diye düşünüyorsunuz. 
Piyasada baktım neler var neler yok; 
işte bu güneş enerjisi panelleri üç 
boyutlu seramikler çok kullanılıyorlar. 
Manyetik seramikler yapmışlar. 
Ahşap işin içine giriyor. Bu sektörle 
rekabet edebilecek ürünler olarak. 
Camlı duvar tarzında ürünler içine 
bitkilerin konabildiği ses yalıtımı gibi 
akıllı camlar, güneşe göre kararabilen 
şeyleri görüyorum. Bunun gibi birçok 
şey var aslında. Bizim bunları biraz 
daha fazla ileri götürmemiz lazım.  
Bu toplantıdan önce kafama takıldı. 
Evde veya bir otelde tuvalete gidip 
sifonu çektiğinizde o kadar gürültü 
çıkıyor ki. Niye dünyanın en sessiz 
tuvaletini yapamıyoruz, öyle bir 
chalenge ortaya atmıyoruz? Onu 
observe edecek, bir ‘challenge’ olmalı. 

EMRE ALKİN: Herkese teşekkür 
ediyorum, çok güzel bir toplantı oldu. 

BAHADIR KAYAN: Ben de herkese 
çok teşekkür ediyorum.

ERDAL ERDEM: Ortak Akıl 
Toplantıları’nda ortaya konan fikirler 
ile oluşacak çözüm önerilerinin 
ve stratejik kararların gelişim 
potansiyelimize çok şey katacağını 
düşünüyoruz. Bu toplantılar ülkemizin 
stratejik sektörleri için bizlerin neler 
yapabileceğini görmek ve karşılıklı 
fikir alışverişinde bulunmak için 
benzersiz bir fırsat sunuyor. Bu sayede 
bizler de bankacılık sektörü özelinde 
yeni ürünler geliştirerek büyümeye ve 
stratejik sektörlerimize yeni çözümler 
sunmaya devam edebiliyoruz. Bu 
toplantıdan da fark yaratacak fikir ve 
stratejilerle ayrılacağız. Burada ortaya 
çıkan çözüm önerilerinin hızla hayata 
geçmesini ve sektörün yoluna emin 
adımlarla devam etmesini diliyoruz. 
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, 
hepinize saygılarımı sunuyorum.  _

değişiklik arzusu seramik kaplama 
malzemeler için de geçerli. Bu yüzden 
uygulama alanındaki beceriler ve 
kolaylıklar önemli olabilir. Seramik 
hoş bir durumda olmasa bile ürünü 
belki 5 yılda bir değiştiriyorsunuz 
bence böyle bir tehdit gelecek.

ERDEM ÇENESİZ: Sağlık gereçleri 
açısından da kullanım alanında 
küçülme oluyor. Eskiden banyolara 
dört parça banyo takımı satılırken; 
şimdi bu klozet tarafında, asma 
klozet tercihi nedeniyle, tek parça 
ve lavabo tarafında da altında dolap 
olduğu için tek parçaya dönüştü. 
Bir parça mekanizma, bir parça da 
mobilya nedeniyle eksildi ama çok 
enteresan Türkiye’de kullanım alanı 
çok kısıtlı olan ‘bide’nin bir abdest aracı 
olarak banyolara girmeye başladığını 
görüyoruz. Aslında bu sektör açısından 
bir parça geri kazanım demek. Buna 
ilave olarak da ihracatta entegrasyon 
meselesi var. Hep beraber bu konuda 
tanıtım yapmalıyız. Bizim açımızdan 
verimliliği artıran bir unsur da 
ihraç ürünlerine ilave yük maliyeti 
binmemesi, limanlara kadar ulaşımda 
kullandığımız enerji maliyetlerinde 
ÖTV var. Bunun iade mekanizması 
kurulmalı. İhracatçımızı dünyadaki 
rakiplerinde olmayan tüm ilave 
maliyetlerden arındırmak temel hedef 
olarak belirlenmeli.

KERİM ERBEN: Çimento ile ilgili 
olarak da İsmail Bey de belirtti, 
Çimento deyince negatif bir çağrışım 
yapıyor, çevre vesaire diğer sebeplerle 
ama gelişmiş ülkelere baktığımızda 
Avrupa’da atıkların bertaraf edilmesi 
anlamında Çimento sektörünün 
bayağı bir fonksiyonu var. Bu trend 
sürecek. Hepimiz biliyoruz bir atığı 
yok etmek için çok büyük masraflar, 
çabalar gerekiyor. Çimento sektörü 
de o anlamda öne çıkacak gibi 
görünüyor. Bizde çimento sektörünün 
bu yönü çok fazla bilinmiyor. Çaba 
gösteriliyor ama genele baktığınızda 
çok fazla bilinç yok. Biraz daha  
zaman gerekiyor. 

EBRU ŞAPOĞLU: Düzcam pek çok 
sektörde kullanım alanı olan, artan 
çevre bilinciyle gelişen ihtiyaçlara, 
sahip olduğu çok çeşitli fonksiyonlar 

ile cevap verebilen inovatif bir 
malzeme. Cam öncellikle şeffaflığıyla 
gün ışığından azami miktarda 
faydalanmamızı sağlarken, uygulanan 
ikincil işlemlerle ısı yalıtımı, ses 
yalıtımı, emniyet ve güvenlik amaçlı 
veya dekorasyon amaçlı kullanım 
gibi çok farklı ihtiyaçlara hayatı 
kolaylaştıran çözümler sunuyor. Başka 
bir ürünün bütün bu ihtiyaçları bir 
arada karşılaması mümkün değil. 
Cam her zaman hayatımızda olacak. 
Isı yalıtımı açısından bakarsak, 
pencerelerde tek cam kullanımı 
artık bitiyor. Gelişmiş ülkelerde 
pencerelerde tek cam oranı örneğin 
Almanya’da yüzde 10 iken ülkemizde 
tüm mevcut binaları dikkate 
aldığımızda yüzde 45. Yeni binalarda 
ise tek cam neredeyse yok. Gelecekte 
çok özel ihtiyaçlar haricinde tek 
camlı pencere kalmayacak. Enerji 
tasarrufu sağlayan aynı zamanda 
güneş kontrol özelliğine de sahip 
şeffaf nötral kaplamalı camlar 
pencerelerde önemli oranda standart 
düzcamın yerini alacak. Şehirleşme 
ile artan gürültü, ses yalıtım ihtiyacını 
da birlikte getiriyor. Metropollerde 
hava alanı yakını, otoban kenarı 
gibi yoğun gürültü kaynağının 
yakınındaki yerleşimler için ses 
yalıtımı çok önemli. Emniyet ve 
güvenlik, şehirleşme ve değişen 
mimari trendler ile önemi hızla 
artan bir ihtiyaç. Gelişmiş ülkelerde 
yönetmelikler zorunlu emniyet ve 
güvenlik camı kullanımı var. Inovatif 
ürünler hali hazırda cam ev eşyası 
ve cam ambalajda da mevcut, bazı 
geliştirmeler üzerinde de çalışılmakta. 
Bu anlamda, artan yenilikçi ürün 
taleplerini karşılamaya yönelik, ülke 
ekonomisine katkıda bulunacak 
ürünlerin üretilmesi için AR-GE 
faaliyetleri ve gerekli yatırımlar 
son derece önemli ve cam sektörü 
olarak bu bilinç ile faaliyetlerimizi 
sürdürüyoruz.

CAN YALMAN: Gelecekten 
bahsedersek bugün yaptığımız her 
ürünün gelecek için hazır olması lazım. 
Banyo olarak baktığınızda; banyoda 
bir yıkanma fonksiyonu var bunu bir 
adımı olarak da düşünebiliriz. Hem 
fiziksel hem ruhsal adımı olarak 
düşünebiliriz. Bir ritüelimiz var sabah 
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uzun yıllar ‘’Turkish Ceramics’’ 
üst markası ile seramik 
sektörümüzü tanıtma imkanı 
bulmuştur. Tanınırlık adına 
profesyonel alıcılar nezdinde 
önemli olan bu çabaya ek 
olarak dünya çapında iş yapan 
mimarlık ofislerine yönelik 
yine T.C. Ekonomi Bakanlığı 
destekli Turquality programı 
kapsamında özel bir proje ile 
Londra’da yerleşik mimarlık 
ve mühendislik firmaları 
üzerinden gerek Londra 
gerek dünyanın önde gelen 
gayrimenkul fuarları gerekse 
dünya mimarlık festivali gibi 
etkinliklerde sektör klasik 
seramik fuarlarına katılıma ek 
olarak kendini tanıtmaktadır. 
Ancak, Tanıtım Grupları’nın 
kapatılması sonrasında 
bu aktivitelerin önemli bir 
kısmı maalesef yapılamaz 
hale gelmiştir. Özellikle cam 
ve seramik ürünleri ülke 

GÜÇ BİRLİĞİ YAPMALIYIZ
“Sektör katılımcılarının güç birliğine giderek bazı pazarlarda birlikte tanıtım 
yapmaları ve gerektiğinde ticaretlerini birlikte örgütlemeleri doğru olur.” 

alanında olduğu kadar lojistik 
alanında da işbirliği imkanları 
bulunmaktadır. En önemli 
hedef olan müşteri ve satış 
kanalları adına farklı satış 
kanalları var olsa da işin proje 
pazarı boyutuna geçildiğinde 
karara etki edenler ve karar 
verenler aynıdır. Bu sebeple 
özellikle yurtdışı tanıtım 
faaliyetlerinde birlikte hareket 
edilecek alanları doğru tespit 
ederek üstünlük sağlanabilir. 
“Mavi Okyanus” olarak 
adlandırabileceğimiz dünya 
proje pazarına penetre etmek 
üzere devlet teşviklerinden 
en iyi şekilde faydalanmak 
adına seramik sektörümüz 

Bahadır Kayan
Çimento, Cam, Seramik ve 
Toprak Ürünleri İhracatçıları 
Birliği YK Başkanı

Cam, çimento ve seramik 
sektörleri; ülke ekonomisi 
olarak dünyada ilk on 
ekonomiden birisi olmak 
hedefini kendi alanlarında 
gerçekleştirmiş sektörlerdir. 
Gerek kapasite gerek ihracat 
hacimleri ve daha da önemlisi 
kalite-fiyat performansları 
ile tüm dünyada öncelikle 
profesyonel alıcılar nezdinde 
kabul gören sektörlerimiz 
enerji kalemi dışında 
ağırlıklı olarak yerli girdiler 
kullandığı için aynı zamanda 
net ihracatçıdırlar. Ortak 
paydaları toprak ve silika 
olan bu üç sektörün malzeme 
bilimi ve üretim teknolojileri 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KALKINMA 
İÇİN DÖRT ANA 
AKSİYON
“2016 yılında sektör, 495 milyon dolarlık 
ihracat gerçekleştirmiştir. 2017 yılsonu 
için de büyük altyapı projeleri ile sektörde 
yüzde 5 büyüme öngörmekteyiz.”

İsmail Bulut 
Türkiye Çimento Müstahsilleri 
Birliği CEO

imajımının çok önemli ürün 
kategorileridir. Bu sebeple son 
yıllarda yapılan tüm tanıtım 
faaliyetlerine ve ürün gamının 
iyileşmesine karşın ortalama 
ihracat fiyatlarımızın seramik 
sağlık gereçleri dışında arzu 
edilen artışı göstermediğini 
görüyoruz. Sektörlerimizin 
önemle üzerinde durması ve 
mutlaka devlet destekleri 
ve ortak akıl ile üzerinde 
çalışılması gereken bir konu 
olduğuna inanıyorum.
Sektör katılımcılarının 
fragmente olduğu durumlarda 
güç birliğine giderek bazı 
pazarlarda birlikte tanıtım ve 
gerektiğinde de ticaretlerini 
birlikte örgütlemeleri daha 
doğru olabilmektedir. Hem 
gereksiz rekabeti önlemek 
hem de kaynakların verimli 
kullanımı adına bu tip iş 
modellemelerini gelecekte 
daha fazla görmemiz 
mümkündür. Rekabette 
değişik ülkeler söz konusu 
olsa da, çimento sektörü 
ihracat odaklı bir sektör 
olmadığı için yıllar bazında 
inşaat aktivitesi ve rakiplerin 
gelişimine göre hareket 
edecektir. Bunun yanında cam 
sektörü ise alt kırılımlarındaki 
otomotiv, düz cam, ambalaj 
ve benzeri değişik iş alanları 
sebebi ile sürekli en üst 
düzeyde teknolojik gelişim 
ve beklentilere eşlik etmek 
zorunda kalacaktır. Camda 
nitelik ve uygulama alanı artışı 
ile önümüzdeki dönem ciro 
ve kârlılık artışları gelecektir. 
Burada gerek coğrafi 
yaygınlık, gerek ürün çeşitliliği 
adına önemli bir pozisyonumuz 
bulunmaktadır. Yine seramik 
sektörü adına en önemli ithal 
pazarlarında sektörümüz pazar 
penetrasyonunu tamamlamış 
görünmektedir. Burada en 
önemli konumuz son on 
yıl içinde lokalde oluşan 
kapasiteler. Yeni teknoloji 
ile artan kapasiteler adına 
Suudi Arabistan başta olmak 
üzere İran ve Rusya önemli 
üreticiler haline gelmişlerdir. 
Yine bu kapasitelere ek olarak 

jeopolitik anlamda durulmayan 
yakın coğrafyamızda önemli 
ihracat kayıpları yaşanmıştır. 
Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika’daki kayıplarımızın 
önemli bir sebebi de enerji 
ihraç eden ekonomilerin 
alım güçlerinde yaşanan 
daralmadır. Türkiyemiz 
adına bakıldığında tüm iniş 
çıkışlarına rağmen Türkiye 
çok önemli bir inşaat pazarıdır 
ve her üç sektörümüzü de 
sürekli diri tutan buradaki 
aktivite seviyesidir. Çimento 
altyapıda önemli bir girdi olup 
bazı yıllar üstyapıdan daha 
fazla altyapıda tüketildiğini 
görüyoruz. Şu anda örneğin 
altyapıya giden çimento 
miktarı üstyapıya gidenden 
daha fazladır. Klasik bayilik 
sisteminin yanısıra kurumsal 
satışların da önemli olduğu 
seramik sektörü adına ithal 
ürün oranımız çok düşük olup 
dünyanın önemli seramik 
pazarlarından birinde yer 
alıyoruz. Önümüzdeki 
dönem hızlanarak devam 
etmek zorunda olan Kentsel 
Dönüşüm sektörü tüketim 
adına canlı tutacak en önemli 
unsur olmakla beraber  
sektör önemli ölçüde kârlılık 
problemi yaşamaktadır. 
Tasarım, orta arge, ürün 
inovasyonun yanında  
ortalama fiyatlarımızı 
ve kârlılıklarımızı yukarı 
taşımak adına lojistik ve 
enerjide yaratılacak her 
türlü ek verimlilik, yine ülke 
imajı üzerinden başlanıp 
mikro seviyede profesyonel 
alıcılara yönelik yapılacak 
tanıtım faaliyetleri devam 
etmek zorundadır. Her üç 
sektörümüzde de yatırımlar 
yüksek bedeller gerektirmekte 
ve yatırımların geri dönüşleri 
adına zorlanılan süreler 
bulunmaktadır. Bunu dikkate 
aldığımızda yeni yatırımlara 
girmenin öncesinde, mevcut 
yatırımlardan en yüksek verimin, 
fiyatın ve kârlılığın alınmasının 
en önemli konu olduğunu 
düşünüyorum faaliyetlerin 
sürdürülebilirliği adına.  _
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çöpleri depolamak yerine 
mekanik biyolojik işlemden 
geçirerek, üretecekleri 
atıktan türetilmiş yakıtı, 
çimento fabrikalarına verecek 
çimento fabrikaları da fosil 
yakıtları yerine çöpleri 
kullanacak ve bertarafını 
sağlamış olacaklardır. 
Böylelikle belediyeler çöpler 
için ayırdıkları depolama 
alanlarını ciddi oranda 
azaltarak, Avrupa’da olduğu 
gibi sıfır depolama politikasına 
geçiş sağlanacaktır. Ayrıca 
çöplerden üretilen ek 
yakıt yaklaşık 2 milyon ton 
petrokok ithalatının ve cari 
açığın yılda yaklaşık 200-250 
milyon USD azaltımına katkı 
sağlayacaktır. Bununla birlikte 
alternatif yakıt kullanımı ile 
doğal kaynaklar korunarak 
fosil yakıtların yüzde 30 
azaltımı mümkün olacaktır. 
İlgili bakanlıkların gerekli yasa 
değişikliklerini tamamlaması 
ve belediyelerin konuya ilgi 
duyması halinde depolanan 
çöplerin değerlendirilmesi ile 
ilgili süreç başlayabilecektir. 
Sektörün 34 fabrikası AF 
kullanım lisansına sahiptir. 
400 bin hanenin elektrik 
tüketimine karşılık gelecek 
elektriği tesislerimizdeki atık 
ısıdan üretiyoruz. Bir çimento 
fabrikasının toplam elektrik 
ihtiyacının yaklaşık yüzde 
25-30’unu karşılayabilen bu 
atık ısı geri kazanım tesisleri 
sayesinde enerji üretiminde 
fosil yakıt kullanılmadığı için 
hem kaynaklar korunmakta 
hem de sera gazı emisyonları 
azaltılmaktadır. Böylece, 
atık ısıdan elektrik üretilip 
ekonomik fayda temin 
edilebilirken çevre yönünden 
olumlu bir uygulama da 
hayata geçirilmiş olmaktadır.  
Yenilenebilir enerji 
yatırımlarına verilen teşvikler, 
çimento fabrikalarında  
atık ısıdan elektrik üretim 
projelerine de verilmesi 
halinde kısa sürede atık 
ısıdan üretilen elektrik miktarı 
100 MW;dan 270MW’a 
ulaşabilecektir.  _

Planlanan kapasite artışlarıyla 
kapasitesinin 2018 yılsonunda 
85 milyon ton, çimento 
kapasitesinin ise 110 milyon 
ton olması beklenmektedir.
2016 yılında çimento toplam 
iç satış 68,2 milyon ton, 
ihracatımız ise 7,6 milyon ton 
olarak gerçekleşmiştir. 2016 
yılında yaklaşık 100 ülkeye 
ihracat gerçekleştirilirken, ilk 
sırayı 1,1 milyon ton ile Suriye 
almıştır. 2016 yılında sektör, 
495 milyon dolarlık ihracat 
gerçekleştirmiştir. 2017 
yılsonu için de büyük altyapı 
projeleri ile sektörde yüzde 
5 büyüme öngörmekteyiz. 
TÇMB, sürdürülebilir kalkınma 
için dört ana aksiyonla 2023 
hedeflerine ilerlemektedir:
Cari Açığa Çözüm; Beton 
Yollar: Ana maddesi yerli 
kaynaklardan oluşan ve 
dünyada 100 yılı aşkın süredir 
kullanılan beton yollar; ağır 
taşıt trafik yükü altında 
ve kavşaklarda tekerlek 
izi oluşturmaz, çok daha 
konforludur, mevcut yollarla 
karşılaştırıldığında yüzde 40 
daha ekonomik ve bakım 
masrafı çok düşüktür. Mevcut 
yollar 3-5 sene içerisinde 
bakım gerektirirken beton 
yollar 15-20 yıl sonrasında 
bakım gerektirmektedir. 2014 
yılında asfalt yolların bakım 
onarımına harcadığımız bütçe 
Avrasya Tüneli’nin yatırım 
bedelinden daha fazladır. Bu 
durum ağır taşıt trafiği altında 
ve kavşaklarda beton yolların 
tercih edilmesi gerekliliğini 
ortaya koymaktadır. Beton 
yollar teknik KGM tarafından 
yayınlanmasının ardından 
açılmış olan ihalelerde 
yükleniciye beton yolları da 
tercih edebileceğine dair 
düzenlemelerin yapılması,  
1 km’yi geçen tünellerde 
beton yol kullanımın 
zorunlu kılacak değişiklik 
ve düzenlemelerin de 
KGM tarafından yapılması 
gerekmektedir. Standartlara 
uygun beton bariyerler trafik 
yol güvenliğinin olmazsa 
olmazı: Ülkemizde son  

Türkiye Çimento 
Müstahsilleri Birliği (TÇMB) 
kurulduğu günden bugüne 60 
yıldır yurtiçi ve yurtdışındaki 
her platformda Türk çimento 
sektörünü temsil etmiştir. 
Paydaşlarla işbirliği içinde 
ortak çalışmalar yapılması 
ve verimliliğin artırılması için 
çalışmaktadır. Türkiye’de  
54 entegre çimento fabrikası 
bulunmaktadır. Bunların 52’si 
TÇMB üyesidir. TÇMB’nin 
sektörü temsil gücü yüzde 
95’in üzerindedir. Sektörde 
yaklaşık 18 bin kişi istihdam 
edilmektedir ve klinker 
kapasitesi 2016 yılsonu 
itibariyle 80 milyon tondur. 

10 yılda gerçekleşen 
kazalarda 50 bini aşkın 
vatandaşımız hayatını 
kaybetti ve 2 milyonu aşkın 
vatandaşımız yaralandı. 2015 
yılında toplam kazaların 
yüzde 15’i araçların yoldan 
çıkmasından kaynaklanmıştır. 
Çelik bariyer sistemlerinin 
karşı yöne araç geçişini 
önleyemediği ve bu 
sistemlerin çarpışmadan 
sonra sürücü ve yolcular için 
yaralanma riski oluşturacak 
şekilde deforme olduğu 
kamuoyuna yansıyan 
haberlerden bilinmektedir. 
CE sertifikalı beton bariyerler, 
çarpan aracı bariyer tarafında 
tutar ve aracı şeridine 
döndürür. Refüj aşımı 
sonucunda gerçekleşen 
kazalardaki risk oranını 
yüzde 14 azaltarak bu tip 
kazalarda gerekli sürüş 
emniyetini sağlayarak ölüm 
ve yaralanmaları ciddi oranda 
düşürmektedir. İngiltere, 
İrlanda ve birçok Avrupa 
ülkesinde olduğu gibi, trafik 
kazalarının azalmasına 
katkı sağlayacak beton 
bariyerlerin orta refüjlerde 
kullanımı zorunlu hale 
getirilmelidir. Refüjlerde 
ve banketlerde standarda 
uygun beton bariyerlerin 
yaygınlaşmasıyla trafikte 
yol güvenliğimiz artacak 
ve her gün gazetelerden 
okuduğumuz ‘Çelik Bariyer 
Ok Gibi Saplandı’ veya 
“karşı şeride geçen araç 
kazaya neden oldu” haberleri 
tarihe karışacaktır. KGM 
beton bariyerler ile teknik 
şartnameyi yayınlayıp ilgili 
ihale sürecini başlattığında 
ülkemizde yatırımcılar CE 
belgesi almak için girişimde 
bulunacaktır. Belediye 
çöplerini çimento sektöründe 
ek yakıt olarak kullanılabilir: 
Türkiye’de yıllık yaklaşık 
28 milyon ton çöp ortaya 
çıkmaktadır. Bu çöplerden 7 
milyon ton ek yakıt üretmek 
ve çöpü enerjiye, enerjiyi 
çimentoya dönüştürmek 
mümkündür. Belediyeler 



ÇİMENTO, CAM, SERAMİK SEKTÖRÜNÜN YENİ 
ROTASINI BELİRLEYECEK 10 ŞART

1- Madencilik sektörü desteklenmeli
Çimento, seramik malzemeleri ve cam sektörünün hammaddesi 
tamamen yerli. Bu üç sektörün ihtiyacı olan hammaddelerin çı-
karıldığı maden ocaklarının işletilmesine getirilecek engeller ve 
kısıtlamalar bu sektörleri ve dolayısıyla ülke ekonomisini olum-
suz etkileyecektir. Devletin madenciliğin önündeki her türlü en-
geli kaldırması ve işletmelerin sorunsuz çalışmaya devam etme-
si için tüm kolaylıkları sağlaması gerekiyor. Özellikle madencilik 
kanunları ile ortaya çıkan sorunlarla uğraşmaktansa üretime ve 
ihracata odaklanmak gerek. 

2- Enerjide alternatif çözümler mümkün
Sektörlerin en önemli harcama kalemlerinden enerjide alter-
natif çözümler mümkün. Bu çözümlerden biri atıktan enerji el-
de etmek. Atık ısı geri kazanım tesisleri sayesinde enerji üreti-
minde fosil yakıt kullanılmadığı için hem kaynaklar korunmakta 
hem de sera gazı emisyonları azaltılabilmekte. Böylece, atık ısı-
dan elektrik üretilip ekonomik fayda temin edilebilirken çevre 
yönünden olumlu bir uygulama da hayata geçirilebilir.

3- Asfalt yerine beton yollar 
Çimento sektörünün temsilcileri , Türkiye’deki asfalt yerine hazır 
beton kullanılmasının çok ciddi tasarruflar sağlayacağına dik-
kat çekiyor. Ana maddesi yerli kaynaklardan oluşan ve dünyada 
100 yılı aşkın süredir kullanılan beton yollar; ağır taşıt trafik yü-
kü altında ve kavşaklarda tekerlek izi oluşturmuyor ve çok daha 
konforlular. Öte yandan mevcut yollarla karşılaştırıldığında yüz-
de 40 daha ekonomik ve bakım masrafı çok düşük. Mevcut yol-
lar 3-5 sene içerisinde bakım gerektirirken beton yollar 15-20 
yıl sonrasında bakım gerektiriyor.

4- Geleceğin ürünlerini tasarlamalıyız
Yaptığımız her ürünün gelecek için hazır olması lazım. Türkiye’nin 
kendine özgü motiflerini de içererek inovatif ürünler tasarlamalı, 
dünyaya meydan okumalıyız. Bunun için de tasarım konusunda 
her türlü alana destek verilmesi, bu alanda uluslararası etkinlik-
ler, yarışmalar düzenlemeli ve yurtdışındaki önemli tasarım fes-
tivallerinin hepsine katılmalıyız.

5- Marka olabilmek için daha uzun süreli tanıtım 
programları hayata geçmeli
Seramik sağlık gereçlerinde Avrupa’nın en fazla ihracat yapan 
ülkesiyiz ama tutarsal olarak ise üçüncü sıradayız. Birim fiyatla-
rımız rakiplerimiz olan İtalya’nın da Almanya’nın da içinde olduğu 
birçok Avrupa ülkesinin çok altında. Kendimizi Avrupa’da marka 
olarak tanıtamıyoruz, çünkü üretim kapasitesi olarak çok yüksek 
montanlarımız yok. Bir tanıtım destek programı olan Turquality’i 
de bitti. Oysa marka yaratmak 5-10 yılda olacak kadar kolay bir 
süreç değil. Uluslararası marka olabilmek için 20-25 yıl gereki-
yor. O yüzden Turquality gibi programlar daha uzun sürelerle de-
vam etmeli, marka yaratma konusunda çeşitli teşvikler verilmeli.

6- Fiyat odaklı çalışılmamalı
Seramik sağlık gereçleri sektöründe 23 milyonluk kapasitenin 
13 milyonu ihraç ediliyor. Piyasadaki oyuncuların büyük bir kıs-
mı farklı ülkelerde avantajlı üretim yerleri bulup, oralarda üre-
tim yapabilen uluslararası firmalar. Türkiye iyi üretim yapan bir 
ülke ve bu şekilde uluslararası bir oyuncu yok. Dolayısıyla yo-
ğun emek sarf edilen bu sektörde daha hızlı fiyat yükseltmemiz 
lazım. Özellikle maliyetler ve teknolojiler bazında işbirliği içinde 
olmalı, fiyat rekabetinden çok, daha üst segmentte yer almak 
için çalışmalıyız. Bunun için de öncelikle şirketleri yönetenle-
rin düşüncelerinin değişmesi gerekiyor. Sadece ekonomik ürün 
üretmekle kalıcı sürdürülebilir bir şirket kurulamaz. Öte yandan 
Türkiye, artık ucuz ürün üretilebilecek bir ülke de değil, çünkü 
maliyetler artmış durumda. 

7- Kendi üretici ve tasarımcılarımızı parlatmalıyız
Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan ve İran gibi komşu ülke-
lerde seramik alanında büyük hacimli üretimler yapılmaya başlan-
dı. Henüz bunun etkisini çok hissedemedik, çünkü halen yeterli 
‘know-how’a erişemediler, ancak önümüzdeki 5 yılda erişebile-
cekler gibi gözüküyor. Hatta buralara Türkiye’den beyin göçleri 
de söz konusu. İşte bu yüzden bu tehlikenin bir an önce farkına 
varıp, tedbirlerimizi almalıyız. Türk üreticiler ve tasarımcılar ola-
rak kendi üreticilerimize yönetici ve tasarımcı yetiştirmek, mevcut 
olan tasarımcıları biraz daha parlatmak, onları dünya markası ha-
line getirmek için çalışmalıyız. Türkiye menşeili üretilen her tür ya-
pı malzemesine ek bir teşvik konulabilir.

8- Güç birliği yapmalıyız
İstatistiklere göre AB içinde değişik sektörlerin birbirinden öğ-
renme ve birlikte hareket etme oranları yüzde 5’lerde, ülkemizde 
ise binli rakamlarda. Sektörler arası işbirliği yapma konusunda 
zayıfız. Örneğin otomotivde büyük bir başarı yakalamış durum-
dayız, neden seramik ve otomotivin güçleri birleştirilip otomotiv 
için seramik parça yapılmasın? Sektör katılımcılarının güç birli-
ğine giderek bazı pazarlarda birlikte tanıtım ve gerektiğinde de 
ticaretlerini birlikte örgütlemeleri gerekir. Özellikle yurtdışı tanı-
tım faaliyetlerinde birlikte hareket edilecek alanlar doğru tespit 
edilerek üstünlük sağlanabilir.

9- Yeni yatırımlara gerek yok, mevcutların 
sürdürülebilirliği önemli
Her üç sektörümüzde de yatırımlar yüksek bedeller gerektiriyor ve 
yatırımların geri dönüşleri konusunda zorlanılan süreçler söz konu-
su. İşte o yüzden yeni yatırım yapmak yerine, mevcut yatırımlardan 
en yüksek verimin, fiyatın ve kârlılığın alınması için çalışmalıyız.

10- Finansman kolaylığı olmalı
İhracat odaklı bu sektörün finansmanında bankalara milli görev 
düşüyor. Bankaların daha seçici olması ve gerçek ihracatçıyı iyi 
tespit ederek desteklemesi şart.  _
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