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DEMIR VE DEMIR DIŞI 
METALLER SEKTÖRÜ YENI 

ROTASINI BELIRLEDI



W i t h

Turkishtime - Halkbank Ortak Akıl Toplantıları’nın 13.’sünde  
demir ve demir dışı metaller sektörünün temsilcileri bir araya geldi. 

Sektörün son durumuna dair bir projeksiyon sunulurken  
sorunlar da masaya yatırıldı. Hammaddede dışa bağımlılığın 
azaltılması gereği, son dönemdeki yeni vergi uygulamaları ve  

Ar-Ge zorunluluğu, öne çıkan konular oldu.
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PROF. DR. EMRE ALKİN: Değerli 
katılımcılar hepiniz hoş geldiniz. 
Öncelikli olarak sözü İDDMİB 
Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan 
Mertöz’e vermek istiyorum. Daha 
sonra da Halkbankası Genel Müdür 
Yardımcısı Erdal Erdem sizlere 
kurumu ve kredi imkanları hakkında 
bilgiler verecek. Sayın Başkanım 
buyurun, söz sizde...

RIDVAN MERTÖZ: Özellikle 
böyle bu kadar duayenin bir araya 
gelmesinden çok mutlu olduğumu 
belirtmek isterim. Hepinize ayrı 
ayrı teşekkür ederek sözlerime 
başlamak istiyorum. Duayenlerimizi 
dinleyeceğiz bugün. Sizlerden feyz 
alacağız. Bizim birliğimiz, zengin bir 
birlik. Parasal olarak zengin değil 
ama çeşitlilik olarak zengin. Çok fazla 
sektörü bünyesinde barındıran bir 
birlik. Şöyle ki bugün alüminyumdan 
bakıra, mutfak malzemelerinden 
bağlantı elemanlarına, makinamızın 
parçasını üreten yan sanayicilerden 
beyaz eşya parçalarını üreten 
yan sanayicilerimize, yıllarını 
vermiş, 40 hatta 50 yıllarını vermiş 
sanayicilerimiz var burada. Bazıları 
ikinci nesil, bazı arkadaşlarımız 
birinci nesil. Bugün biraz hayat 
hikayesi, biraz da sektörel sorunları 
ele alarak Hocamızın hazırladığı 
sorulara cevap vermeye çalışacağız. 
Ben de bu toplantıyı hazırlayan 
başta hocama, Halk Bankası’na, TİM 
Akademi’ye, tüm organizasyonu 
yapanlara teşekkür ediyorum. 

PROF. DR. EMRE ALKİN: Buyurun 
Erdal Bey...

ERDAL ERDEM: Bankamız ve 
Turkishtime dergisi işbirliğiyle 
düzenlediğimiz ortak akıl toplantısının 
yenisini gerçekleştiriyoruz. 2017’yi 
bundan sonraki süreçte yapısal 
probleme daha fazla eğilecek sektörel 
bir yol umudu olarak düşünüyoruz. 
Demir ve demir dışı metal sanayini 
birçok sektöre sinerji yaratacak sektör 
olarak görüyoruz. Verimli işgücü 
ve Avrupa standartlarında üretim 
öne çıkıyor. Bugün Almanya, İtalya, 
Fransa gibi gelişmiş ülkelere ihracat 
yapan bir sektör. Ülkemizin jeopolitik 
konumu nedeniyle Ortadoğu ve 

H
em firma sayısı, 
hem de ihracat oranı 
açısından Türkiye’nin 
en önemli sektörleri 
arasında yer alan demir 
ve demir dışı metaller 

sektörü, hammadde açısından 
dış pazara bağımlı olmasını en 
büyük sorunu olarak görüyor. 
Alüminyum, bakır ve paslanmaz 
çelikte hammaddenin büyük 
bölümü ithal. Sektörün yine önemli 
girdisi konumundaki paslanmaz 
sac ve çelik sacda yüksek gümrük 
vergileri ve koruma önlemleri 
var. Başta alüminyum ve bakırda 
üretimin artması için madenciliğin 
teşvik edilmesini bekleyen sektör 
temsilcileri, hurda ithalatına 
AB müktesebatı adına getirilen 
zorlukların kaldırılmasını talep 
ediyor. Bakır ve alüminyum 
gibi metallerin ve ürünlerinin 
tesliminde uygulanan KDV 
tevkifatının kaldırılması da bir 
başka istek. Turkishtime-Halkbank 
Ortak Akıl Toplantısı’nda  
sektörün yeni rotası da belirlendi. 
Özellikle Ar-Ge çalışmalarına ve 
Endüstri 4.0’a dikkat çekildi.
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Körfez ülkelerinin de tedarikçisi 
konumundayız. Sektörün koyduğu 
yüksek hedeflerine ulaşabilmek için 
mevcut kaynaklarımızı kullanmak 
için Ar-Ge ve inovasyona önem 
vermek zorundayız. Uluslararası 
pazarda rekabet gücümüzü 
artırmak ve ihracat rakamlarımızı 
yükseltebilmek için iş gücü 
yatırımlarını sürdürme konusunda 
hep birlikte kararlı olmamız gerekiyor. 
Bugün demir ve demir dışı metaller 
sektörünün genel durumunu, 
sorun ve fırsatlarını ele alacak, 
deneyimlerimizi paylaşacağımız 
bir toplantıdayız. Sektörün ihracat 
performansı, markalaşma vizyonu 
ve devlet destekleri toplantımızın 
ana gündemini oluşturacak. Sektörde 
faaliyetlerini sürdüren firmaların 
gayretleri ve teşvikiyle, mevcut 
sorunlardan hareketle, bir yol 
haritası çizerek, 2023 yol haritası 
doğrultusunda ihracatta önemli bir 
atılım yaratma şansımız var. 2017 
yılı, ihracatta hedeflerimize ulaşma 
noktasında kararlı olacağımız bir 

yıl. İhracatçılara yeşil pasaport 
uygulaması, bankamızın da dahil 
olduğu ihracatçılara yüzde 100’e varan 
Kredi Garanti Fonu (KGF) desteği 
uygulamalarını, bu uygulamanın birer 
basamağı olarak nitelendiriyoruz. 
Bu noktada demir ve demir dışı 
metaller sektörünün önde gelen siz 
değerli temsilcilerine önemli bir görev 
düşüyor. Bizler Halk Bankası olarak 
bu yolculukta en büyük destekçiniz 
olma noktasında kararlıyız. Bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da 
Halk Bankası, hem ticari krediler, 
hem de KOBİ kredilerinde reel sektöre 
olan desteğine devam edecektir. 
Kısa bir değerlendirme yapacak 
olursak, 2016 yılında Halk Bankası 
kredi büyümesinde ciddi anlamda 
performans sağladı. Demir ve demir 
dışı metaller sektörü dahil olmak 
üzere verdiğimiz kredilerde toplam 
ticari kredilere oranla yüzde 26'lık bir 
büyüme gerçekleştirdik. Ar-Ge ve yeni 
teknoloji alımı, verimlilik ve kapasite 
artışına dönük tüm yatırımlarınız 
için çözüm üretmeye devam etmek 

istiyoruz. Firmalarımızın uluslararası 
rekabette avantaj sağlamaları ve 
finansal çözümlerle desteklemelerini 
arzu ediyoruz. Firmalarımızın  
ihtiyaç duydukları her türlü bilgiye 
elimizden geldiğince cevap vermeye 
hazır durumdayız. Sizlere olan 
finansal desteğimizi, eğitim ve 
danışmanlık hizmetlerimizle de 
taçlandırmayı ve bu çalışmalarla 
gerçek anlamda hem sektör anlamda 
hem de uluslararası büyümemizi 
desteklemeyi arzu ediyoruz. 

PROF. DR. EMRE ALKİN: İlk bölümde 
dün ve bugünü, ikinci bölümde de yarını 
konuşacağız. Elimizde 7-8 soru var. 
Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin 
demir ve demir dışı metal sektörünü 
nasıl etkilediği, devlet desteklerinin şu 
ana kadar yeterli olup olmadığı, eğer 
yeterli değilse ne yönde revize 
edilmesi gerektiği, başta alüminyum 
ve bakır olmak üzere demir ve demir 
dışı metallerde, sektörün hammadde 
güvenliğinin de sağlanması için hangi 
adımların atılması gerektiğini, 

W i t h

İDDMİB Başkanı Rıdvan 
Mertöz, ne yazık ki 

hammadde açısından 
dış pazara bağımlı 

olduğumuzu kaydetti. 
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fiyatlaması olarak yeni bir model 
çıkardılar. Bu model London Metal 
Exchange gibi çalışmıyor. Dolayısı 
ile Çin’in fiyatlaması da Shangay 
borsasında findikatif bir formatta 
oluşmaya başladı. Bu direkt 
avantajlardan dolayı da Çin’in son 20 
yıl içinde yaptığı yatırımlar önemli. 
Net ithalatçı olan ülke bugün dünya 
alüminyum birincil hammadde 
üretiminin ve dünyadaki alüminyum 
üretiminin yüzde 55’ini sağlayabilir 
noktaya geldiler. Buradaki en 
kritik unsur, enerjinin fiyatlaması. 
Birincil metale dönüşümdeki enerji 
fiyatlaması, Türkiye’deki gibi 6-7-8 
sent gibi yüksek enerji fiyatı olduğu 
bir ülkede birincil alüminyuma, bu 
şartlar altında yatırım yapmak zor. 
Hiçbir rekabetçiliği yok. Alüminyum 
tesislerinin enerji tüketimi yaklaşık 2 
sent, maksimum 2.5 sent kilovatsaat 
fiyatlamasıyla ancak bu yatırım 
yapılabilir. Türkiye hammaddede eğer 
üretici olmak istiyorsa bu fiyatlama 
yapısıyla, dünya ile rekabetçi olacak 
birincil alüminyum üretimini söz 
konusu etmek bile doğru değildir. 
Çoğu zaman bize niye birincil 
alüminyum üretmiyoruz gibi sorular 
yer alıyor. Buradaki temel sorun 
bizim enerji fiyat alt yapısının bu 
konuyu desteklememesidir. Onun 
için bizim, Kore veya Japonya gibi 
veya bazı enerji fiyatları pahalı 
olan ülkeler gibi, ancak ara işleme 
sektöründe faaliyetlerine devam 
etmesi mümkün olabilir. Türkiye’de 
alüminyum sektörünün duruşu aşağı 
yukarı toplam üretim kabiliyetinin 
yüzde 60, bazı sektörlerde yassılarda 
60’ın üzerinde ihracat, uzun 
mamullerde yani profillerde yaklaşık 
55 civarında ihracata endeksli bir 
formatta çalışıyor. Türkiye’de 95’ten 
sonra üçüncü ülkelerde uygulanan 
ithalatta verginin alınmaması 
içerideki sanayiyi rekabetçi veya 
marjinal anlamda ayakta kalmasını 
sağlamıştır. Ancak bu uygulamanın 
Avrupa’daki birkaç üretici şikayeti 
sonrası ki bu firmaların maalesef 
Türkiye’deki ayakları vasıtasıyla bu 
şikayetler dillendirildi. Sonrasında da 
Avrupa Alüminyumcular Birliğinin 
AB Komisyonuna yaptığı şikayet 
sonrasında Türkiye bu vergiyi koymak 
mecburiyetinde kaldı.

bu baz kullanılmaktadır. Dolayısıyla 
sektör bu minvalde fiyatlamasını 
organize ediyor. Türkiye’nin 
1996 yılında Gümrük Birliği’ne 
girmesinden bu yana, alüminyum 
sektörünün Türkiye’deki gelişimi, 
Türkiye’nin satın aldığı hammadde 
fiyatının üzerine Avrupa’da bazen 
uygulanan, bazen uygulanmayan 
vergilendirmenin etkisinde olmuştur. 
Burada, Avrupa’nın özel bir durumu 
var: Özellikle Norveç’in AB ile 
olan serbest ticaret anlaşmasından 
gelen avantajı var. Gümrük vergisi 
olarak AB’ye sıfır vergiyle ürün 
satabilmesinden kaynaklı avantajı 
bulunmaktadır. Ayrıca, Rusya ile 
yapmış oldukları birincil hammadde 
alım satımında, Norveç’teki firmalar 
sıfır gümrük vergisi ile Norveç’e 
hammadde alabiliyorlar. Bunun 
önemli bir ayrıcalık olduğu aşikardır. 
Bunun yanı sıra 7-8 sene evvel Çin’in 
metal piyasalarındaki fiyatlaması 
konusunda Shangay Stock Exchange 
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sektörün uygun maliyetlerle 
sürdürülebilir bir şekilde 
hammaddeye ulaşımının nasıl 
güvence altına alındığını tartışacağız. 
Sektörün Türkiye ekonomisindeki 
gelişmelerinden nasıl etkilendiği, 
devlet desteği alıp alamadığı, eğer 
eksik kalmışsa ne yapmak gerektiğini 
konuşacağız. Söz serbest...

ALİ KİBAR: Ben TALSAD’ı temsilen 
buradayım. Alüminyum sektörü  
1 milyon 300 bin tona ulaşan hacme 
sahip bir sektördür... Alüminyum 
sektörü birincil hammadde olarak 
ne yazık ki tamamen dışa bağımlı bir 
yapıya sahip. Doğal olarak eko sistem 
içerisinde hurda tekrar eritilerek 
sisteme dahil ediliyor. Alüminyum, 
uluslararası commodity metal 
olması münasebetiyle Uluslararası 
London Metal Exchance piyasasında 
global olarak fiyatlanmaktadır. 
Global fiyatlamada alınmasında 
satılmasında temel indikasyon olarak 

Erdal Erdem, Halkbank'ın demir ve demir dışı metaller sektörü dahil olmak  
üzere verdiği kredilerde yüzde 26’lık büyüme gerçekleştirdiğini açıkladı.



W i t h

var. Oradan gelen hammadde sıfırla 
geliyor, fakat Türkiye’nin böyle bir 
serbest ticaret anlaşması olmadığı 
için biz vergili alıyoruz. Burada 
Türkiye’nin aleyhine oluşan bir 
durum var. Onun giderilmesiyle 
ilgili bazı çalışmalar var. Belki o 
anlamda bir karar alınırsa sektörün 
içinde bulunduğu darboğazın önü 
açılabilir. 2023 ile ilgili sektörün 
devletle yaptığı istişarelerde orta 
vadeli planlarla ilgili bayağı bir 
vizyon kat ettik. Türkiye’nin orta 
vadeli hedefleri sektör olarak bu 
anlamda mevcut. Bu hedefleri 
üyelerimizden gelen katılımlarla 
oluşturduk. Bu durum alüminyum 
sektöründe, diğer sektörlerden 
farklı olabilir. Oradaki çalışmaların 
hepsi devlet arşivlerinde ve devlet 
planlamalarında var. Ülkemizin 
mevcut ihracatındaki sorunlarına 
gelince. Birçok ülke Türkiye’den 
hammadde almada temkinli 

PROF. DR. EMRE ALKİN: Avrupa 
Birliği ülkelerinden zaten bizim vergi 
almamamız gerekiyordu, bir ufak kapı 
açıldı, sonra tekrar o kapı kapandı. 

ALİ KİBAR: Doğrudur. Avrupa Birliği  
ülkelerindeki ithalatçılar, Çin’den 
gelen malları zaptederek ithal 
ediyorlar, dolayısıyla o yüzde 3’ü 
göremiyorlar da. Yani İtalya’daki, 
İspanya’daki ve Yunanistan’daki 
üreticiler, Shangay fiyatlamasının daha 
altında gelen fiyatlamayla, bölgesine 
gelen hammaddeyi üretimlerinde baz 
alarak kullanamıyorlardı. Onların 
bu endirekt oyununa bizim gümrük 
mevzuatımız müsait değil. Dolayısıyla 
Ankara bu formatı uygun görmedi. 
Sektör olarak en büyük sıkıntımız 
birincil hammadde ithalatında alınan 
vergilerdir. Serbest ticaret anlaşması 
olan bazı coğrafyalarda mesela AB’nin 
Körfez ülkelerinde ve diğer bazı 
ülkeler ile serbest ticaret anlaşmaları 

Alüminyum sektörünün 1 milyon 300 bin tonluk hacme sahip olduğunu belirten  
Ali Kibar, son 10 yıl içinde sektörün ortalama yüzde 10 büyüdüğünü aktardı.

 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 yılları 
arasında Asya Katılım Bankası’nda 
çeşitli kademelerde görev yaptıktan 
sonra Ziraat Bankası yönetim kurulu 
üyeliğine getirildi. 2014'ten itibaren 
ise Halkbank’ta önce Finansal Yönetim 
ve Planlama, ardından Esnaf ve  
KOBİ bankacılığından sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı olarak atandı.

 KIMDIR?    

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

Emre Alkin, 1969 yılında İstanbul’da 
doğdu. 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.
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Sektörde de birtakım birleşmeler 
var. Zor durumda olan kurumlar var. 
Verilen teşvik desteğinin pek fazla 
anlamı kalmıyor. Bir de Eximbank’a 
kısaca değineyim. Geçen hafta 
şirketimizi arayan bir yetkilinin 
haftalık 5 milyon dolar maksimum 
lokasyonda olacağız gibi bir söylemi 
oldu. Ben 2.4 milyar dolarlık 
ihracat yapıyorum. Bu ne demektir, 
ihracata verilen desteğin daha aşağı 
çekilmesidir yani ayda maksimum 
20 milyon dolar ihracata finansman 
desteği verebiliyorum demektir.

PROF. DR. EMRE ALKİN: Son 
söylediğinizi zaten ben soracaktım… 
Onu söylemiş oldunuz. Önceliklerle 
ilgili hep sıkıntı çeker bu ülke.

ALİ KİBAR: Bu arada yeni yapısal 
dönüşüm çerçevesinde bankaların 
programını çok yararlı buluyoruz. 
Sanırım sektörlere 150 milyon TL gibi 
bir kaynak akışı oldu. Eximbank’ınki 
belki geçici bir dönem olabilir. Ama 

davranıyorlar. 15 Temmuz’dan sonra 
Türkiye’den olan siparişlerini yüzde 
20 oranında azalttılar. Ama biz işin 
üstüne gittik. Ben dahil çeşitli ülkelere 
gittik, konuştuk, anlattık. Farklı 
çözümler sağladık, garantiler verdik. 
Tekrar eski sipariş miktarlarına hatta 
bu yakın görüşmeler sonrasında 
eski siparişlerin bile ötesine çıkan 
firmalar oldu. Almanya, Türkiye’nin 
çok önemli bir ihracat pazarıdır; 
yüzde 48’lik ihracat yapılan bir 
pazar. AB’de yer alan müşterilerimiz 
ile iş toplantısına oturuyoruz, 
siyasetle ilgili 1 saat konuşuyoruz, 
10 dakika iş anlatıyoruz... Avrupalı 
işadamlarının kafasındaki soruların 
yanıtını verebildiğimiz zaman bütün 
sektörlerin önü açılacak. Bütün 
sektörlerde bu gündeme geliyor. Birçok 
toplantılar hep yurtdışında yapılıyor, 
arkadaşlarımız oralara gidiyor. Biraz da 
ihracata devletten verilen teşviklerden 
bahsedeyim. Konteynır bazında 
verilen teşvikler, fiilen konteynır 
üzerinden navlun fiyatlarını artırdı. 

Celalettin Kırboz, alüminyumun gelecekte havacılık, uzay, otomotiv ve  
savunma sanayinin vazgeçilmezi olacağına dikkat çekti.

 KIMDIR?    

ALİ KİBAR
Kibar Holding YK Başkanı /   
TALSAD Başkanı 

1958 Kayseri doğumlu Ali Kibar, 
Marmara Üniversitesi İktisadi ve 
Ticari Bilimler Fakültesi’nden mezun. 
1983 yılında aile şirketindeki aktif 
görevine başladı ve 2014’de Kibar 
Holding YK Başkanlığı’na atandı. 
Demir ve sac, alüminyum, gıda, lojistik, 
otomotiv, oto yan sanayi, enerji,  
ürün güvenliği, dış ticaret şirketi 
faaliyetlerini de kapsayan değişik 
sanayi ve ticaret çalışmalarıyla birlikte, 
holding bünyesindeki 23 şirkette  
YK Üyeliği ve Başkanlığı yapıyor. 
Türkiye Alüminyum Sanayicileri 
Derneği Başkanı, Kore-Türk Dostluk 
Cemiyeti Başkanı, Türk-İsviçre İş 
Konseyi Başkanı ve Avrupa Alüminyum 
Birliği’nde Türkiye’yi temsil eden Kibar, 
Genç Yönetici İşadamları Derneği ve 
Young Presidents Organisation  
Bosphorus Chapter kurucularından.

 KIMDIR?    

RIDVAN MERTÖZ
İİstanbul Demir ve Demir Dışı 
Metaller İhracatçılar Birliği 
(İDDMİB) Başkanı

1955 Malatya doğumlu Rıdvan 
Mertöz, ilk, orta ve lise eğitimini 
Malatya’da tamamladı. 1977 yılında 
Yıldız Teknik Üniversitesi Makine 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Rıdvan Mertöz iki senelik 
profesyonel iş hayatından sonra 
1979'da Mesan Kilit firmasını kurdu. 
Mesan Kilit’in 70’den fazla ülkeye 
ihracat yapmasını ve alanında 
dünyada en çok tanınan markalardan 
biri olmasını sağladı. Firmanın 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 
sürdürmekte olan Rıdvan Mertöz, 
yaşamının büyük bir bölümünde 
sivil toplum kuruluşlarına da hizmet 
ediyor. Şu anda İstanbul Sanayi 
Odası (İSO) Meclis Üyesi ve İMMİB 
bünyesindeki İstanbul Demir ve 
Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 
(İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı.



W i t h

ve olumlu dış algının maalesef hızla 
ortadan kalkmış olmasıdır.

ENDER YILMAZ: Ben Ali Bey’e iki 
soru soracağım. Türkiye’nin oksitteki 
toplam rezervi ne kadar? Bir de ikincil 
üretim miktarı yüzde kaçlarda? 

ALİ KİBAR: Türkiye’nin 75 milyon 
tonluk bir rezervi var. Bu da 
özelleştirme sürecinde Seydişehir 
Alüminyum ile birlikte özelleştirmeyi 
alan firmaya intikal etti. Dolayısıyla 
bildiğim kadarıyla serbestte fazla bir 
rezerv şu anda yok. O tarihlerde ihale 
şartnamesinin ekinde oksit rezerve 
diye geçiyordu. İhale şartnamesindeki 
hatırladığım miktarı söylüyorum.

ENDER YILMAZ: 75 milyonun yüzde 
kaçı üretimde kullanılabilecektir? 

ALİ KİBAR: Esasında baktığınızda iki 
temel metodu var. Üretici firma ya da 
maden sahibi firmanın fizibilitesini 

bunu hızla taraflara bildirirse daha iyi 
planlama yapılabilir. Finansal olarak 
önümüzü daha net görmemiz lazım.

PROF. DR. EMRE ALKİN: Söz 
düşmüşken Kredi Garanti Fonu 
hakkında bilgi vereyim. Çeşitli 
bakanlıkların genel müdürleriyle 
yaptığım görüşmeler sonucu bana 
söylenen şu: Kredi garanti fonunun 
daha önce performanssız krediler 
veya performansta zorluk çeken ama 
emin oldukları bazı müşterilerin 
yeniden finanse edilmesi için büyük 
fayda sağladığını, önümüzdeki dört-
beş ay finansal anlamda çok büyük 
sıkıntı olmayacağını, fakat sonra da 
ekonomi motorunun çalışması, eski 
performansına kavuşması gerektiğini, 
aksi halde küçük sermayeli fakat 
büyük ciro yaratan firmaların 
sıkıntıya düşeceğini, bunun sektörler 
açısından tahsilat sıkıntısına yol 
açacağını, insanların borcundan 
değil alacağından ötürü batacağını 
söylediler. Şu anda KGF performanssız 
kredi oranını yüzde 3.5-4’e giderken 
bir anda 2 ile 3 arasına çekmiş 
durumda, bu büyük fayda sağladı 
fakat dediğiniz gibi değirmenin suyu 
da öyle sebil değil, bir yerde bitecek. 
O yüzden para üretmesi lazım, değer 
üretmesi lazım ekonominin. Bir de 
dediğiniz gibi madem kaynak var 
önceliklerin tespit edilmesi lazım. 

RIDVAN MERTÖZ: Ben Ali Bey’in 
sözlerine biraz katkıda bulunmak için, 
son seyahatimde yaşadığım bir 
anektodumu aktarmak istiyorum. 
Geçen hafta Hannover’da bir fuardan 
dönüyoruz. Bütün fuarların babası 
dediğimiz bir sanayi fuarı yapılıyor. 
Dönüşte, Türkiye’nin en çok ihracat 
yapan bir firmasının yetkilisiyle 
beraber dönüyorum. “Bize artık 
dışarıdan müşterilerimiz gelmiyor, biz 
de çözüm olarak Almanya’da bir ofis 
açmaya karar verdik” diyor. Bu ve 
benzer şeyi fuardaki birçok firmadan 
dinledik. Gücü olan orta büyüklükteki 
firmalar bunu yapabilecek. İrtibatlarını 
Avrupa’da, Almanya’da veya Fransa’da 
kurabilecek, ama bundan daha küçük 
firmalar da var. Bunlar da belki 
firmaların ayağına giderek sorunu 
çözmeye çalışıyor. Yani bizim öncelikli 
sorunlarımızdan biri, özellikle güven 

yaparak değerlendirmesi lazım.  
Yani başka bir şirketin elindeki mala 
yorum yapmam doğru olmaz. Onun 
dışında başka birtakım ufak yerlerde 
de oksit rezervi var. Normalde dörde 
bölünüyor. Dörtte biri oranında.

MEHMET ÖNCEL: 1 milyon 200 bin 
tona göre 15 buçuk milyon ton oksit 
rezervi var, kendisine yetecek kadar. 
Şu ana kadar tespit edilmiş oksit 
kaynaklarının Türkiye’deki verimliliği 
yüzde 47 tenördedir, dünya 
ortalamasının altındadır. Türkiye’deki 
oksit yataklarının üretiminde bu 
tenörün az olması da etkilidir. Özellikle 
Asya Pasifik bölgesinde yüzde 67’lere 
varan tenör oksit oranıyla Türkiye’deki 
oranın rekabetinde ciddi fark var. 
Oralarda üroksite dönülmesi, bundan 
sonra elektrik kullanımında, 
Türkiye’deki enerji yoksulluğu... 

ALİ KİBAR: Alüminyum üreten birçok 
ülkenin kendi ülkelerinde rezerv yok.  

Türkiye’nin şu anda 120 bin ton net bakır üretimi olduğunu kaydeden Hayrettin Çaycı, 
bunun sadece 60 bin tonunun yurtiçinde metalik hale geldiğini söyledi.
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bizim farklı ödediğimiz noktalar 
oluyor. Finans konusunda da hem 
bununla ilgili kanunlar çıkarılması 
ve hem de bununla alakalı işlemler 
yapılması lazım. Enerjiden yoksunuz. 
Türkiye’nin yurtdışındaki üretim 
yapan firmalarla belirli bir altyapıda 
anlaşılabilirse, bu firmalara total 
olarak örneğin Körfez ülkelerinde 
veya Azerbaycan ya da başka 
ülkelerde malzeme ürettirebilir. 
Türkiye’de öncelikle her halükarda 
primer alüminyumun üretilmesi 
lazım. Stratejik öneminden dolayı. 
Bunun kapasitesi 60 bin ton çok az bir 
miktardır. En azından 200 bin tonlar 
civarında üretilme zarureti vardır. 
Bununla alakalı ister enerjisi ucuz 
olsun ister pahalı olsun bir üretim 
kararı alınması lazım. Ekonomik bir 
rasyonel olması önemli değil, strateji 
geliştirilmeli. Tabii bunu üretirken 
dünyadaki oksit yataklarının 
mevcudiyetiyle direkt alüminyuma 
dönüştürülerek alüminyum teminini 
sağlayabilecek bir altyapının oluşması 
lazım. Dünyada yeni yeni bu türde 
ülkeler vardır. Buradaki elde edilmiş 
alüminyumu biraz önceki bahsettiğim 
Körfez ya da başka ülkelerde fiziki 
hammaddeye dönüştürerek satın 
almak söz konusu olabilir. Biraz önce 
bahsettiğim o lojistik merkezlerle 
alakalı olarak dünyadaki ticaretin 
merkezi olabilmesi için bunun sadece 
bu metali değil, ülkemizde bulunan 
diğer metalleri de kapsaması lazım. Bu 
değişkenliklerin içinde Türkiye’deki 
malzeme maliyetlerinin üzerine gelen 
sektörün de üzerinde artı maliyetler 
oluşturuyor. Türkiye’ye ait bir prim 
mekanizması oluşabilir, bu da nispi 
oradan ton başına bir tasarruf temin 
edilebilir. Lojistik merkez olabilir.

EMRE ALKİN: Türkiye’de zaten 
mevcut olan birşeyi reorganize mi 
edeceğiz? Türkiye’de böyle bir şey 
yok. Peki lojistik ağ olarak demiryolu, 
denizyolu, karayolu gibi bunlar müsait 
mi böyle birşeye?

MEHMET ÖNCEL: Şu anda gelen 
emtiaların neredeyse yüzde 90’ı deniz 
yoluyla ithalat yoluyla gerçekleşiyor. 
Bu merkezin bir liman içinde ve 
serbest bölgede olması lazım. Belirli 
metal borsasının tabi olduğu kurallar 

Tabii burada finans merkezi 
kısmında özellikle Halk Bankası’nın 
organizasyonun içinde olmasından 
dolayı teşekkür ederiz. Bu lojistik 
merkezinin olması sadece yeterli 
değil. Aslında Türkiye’de metal 
üreticilerinin ana sorunlarından bir 
tanesi, metal üzerinden yapılmış 
olan bankacılık faaliyetlerinin 
hemen hemen hiçbirinin olmaması. 
Londra’da birçok emtia olarak hareket 
edilirken, Türkiye’de bunların hiçbiri 
yapılmıyor. Bu konuların geliştirilmesi 
lazım. Mesela Türkiye’de mevzuata 
uygun bir normal emtiaların 
kredilendirilmesinden tutun da 
Londra metal borsasında yapılacak 
işlerle alakalı olarak kağıtların 
alınması, müracaatların yapılması, 
fiziki olarak mal teslimlerini 
sağlayacak altyapıların oluşturulması 
gibi sayabileceğim birçok konu var. 
Bunu bir metal ya da malzemenin 
maliyeti içinde ciddi anlamda 

Dışarıdan gelenlerle dönüşüm 
sağlanıyor. Burada şu yapılabilir, bir 
miktar yüksek tenörlü malla yerli mal 
miksiyle bu dönüşüm sağlanabilir 
ama neticede bu işi yapmaya karar 
verdirecek şey enerji fiyatı.

MEHMET ÖNCEL: Alüminyumla 
alakalı birtakım çalışmalarım oldu. 
Bu sadece alüminyumla alakalı 
değil tüm ülkelerin üretmiş olduğu 
hammaddesiyle alakalı bir durum. 
Dünyada kendi rezervi olmasa bile 
Kore, Japonya gibi hammaddesiyle 
ünlü ülkeler vardır. Türkiye’de 
alüminyumla alakalı ya da diğer 
metallerle ilgili yapılabilirler işlerle 
alakalı önerilerim var. Öncelikle 
Türkiye’de bir lojistik merkezi 
kurulması lazım. Enerji sahalarının 
ortasında olan Türkiye, ancak böyle 
bir lojistik merkezle etrafımızda 
üretilen primer malzemelerin 
stoklarını muhafaza edebilir.  

Mehmet Öncel, sektör için lojistik merkezler kurulması gerektiğini belirterek, 
bunların bir liman içinde veya serbest bölgede olabileceğini savundu. 
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ederken, bu ufak ufak bahsettiğimiz 
rakamlar Türkiye’deki sanayicileri 
köreltme noktasına getiriyor. Sadece 
vergi avantajıyla buralara kadar geldik 
ama bundan sonrasında daha akılcı 
rasyonel tedbirlerin alınmasıyla şarttır.

ALİ KİBAR: Şehir içindeki tesislerin 
şehir dışına taşınması ile ilgili çalışmalar 
var. Bu, zor bir şey, çok iyi planlanması 
lazım. Altyapıyı hazırlamadan şehir 
içindeki sanayileri oraya aktarmak 
çok zor. Buradaki tesislerin çoğu 10-20
-30 senelik tesisler. Onlar yerinden 
kalktığı zaman hurdadır hepsi, işe 
yaramazlar. Tamamen yenilemek için 
böyle bir yatırım ortamının olması 
lazım ki bu tesis kaldırıldığında şehir  
dışına teşvik edin. Dikkatli ve temkinli 
hareket etmek gerekir.

RIDVAN MERTÖZ: Ali Bey’e cevap 
verdikten sonra Mehmet Bey’in 
konuşmalarına bir küçük katkıda 
bulunmak istiyorum. İstanbul Sanayi 

var. Bu kurallarda vergiden muaf 
olması söz konusu. Bunun özel bir 
izinle çıkması lazım. Bu lojistik 
merkezi, bu oksit üretimini realize 
edersek, orta ve uzun vadede 
yapılacak işlere sıra gelir. Türkiye 
adına hammaddeyi, mevcut yerde, 
oksitin çıktığı yerde yaptıracak 
olursak bunları işletecek, belirli 
smenter’larla anlaşarak primer 
alüminyum ürettirme imkanı olabilir. 
Türkiye’de sadece alüminyum değil 
diğer metallerin üretimi için 5 bin 
megavatsaatlik bir enerjiye ihtiyaç 
vardır. Bunu üretebilecek bir 
altyapının oluşturulmasıyla ilgili 
çalışılması lazım. Türkiye kendi enerji 
kaynağını üretebilirse, hammaddesini 
de üretebilecektir. 100 bin tonluk 
üretimin olduğu 400 bin tonluk 
ithalatın olduğu bakırda da birşeyler 
yapılabilir. Bakırın kârlılığı yüzde 1’in 
altında alüminyumun karlılığı yüzde 
5’in altında. Rekabetçi olmak için 
bunlar gerekli. Dünyada rekabet 

Sektör için en önemli trendin çevresel konulara olan farkındalık ve ilgili mevzuatlar 
olduğuna dikkat çeken Göksal Güngör, İngiltere örneğini verdi. 

 KIMDIR?    

FEHMİ DENİZLİ
Altek Döküm Sanayi Yönetim 
Kurulu Başkanı

1939’da Afyon Emirdağ’da doğan  
Fehmi Denizli, İTÜ Makine Yüksek 
Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. 
1970 yılında kurduğu Altek Döküm 
A.Ş.’nin YK Başkanlığı görevini 
yürütüyor. 1972 yılında İstanbul 
Bakır ve Pirinç San. Derneği Başkan 
yardımcılığı görevini üstlenen, 
sonrasında Bakırcılar Kooperatifi’nin 
kurucularından olan Denizli, bugünkü 
Bakır ve Pirinç Sanayi Sitesi’nin 
kurulumunda önemli rol üstlendi. 
Bakır ve Pirinç San. Derneği’nin 
başkanlık görevine seçilmesinin 
ardından Beylikdüzü Organize Sanayi 
Bölgesi’nin kurulumunda ana 
aktörlerden biri olan Denizli, İstanbul 
Sanayi Odası Meslek Komitesi ve 
Meclisi’nde 20 yıl boyunca görev 
alırken, Bakır Sanayicileri Vakfı’nın 
kuruluşuna da önayak oldu.

 KIMDIR?    

CELALETTİN KIRBOZ
GALSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

1963 İstanbul doğumlu Celalettin 
Kırboz, aslen Trabzon Düzköylü. 
İlk, orta, lise öğrenimini İstanbul’da, 
üniversite eğitimini ise İzmir’de 
tamamladı. Çok genç yaşta aile 
firmasında iş hayatı ile tanıştı. Eğitim 
hayatını tamamladıktan sonra 
Özbekistan ve Rusya’da çok uluslu 
şirketlerde üst düzey yöneticilik yaptı. 
Bir süre sonra kendi şirketleri ile 
iş hayatına devam ederek 2000’li 
yıllarda ülkesine döndü ve yatırımları 
ile iş hayatına devam etti. Halen aile 
işi olan metal sektöründe çocukları 
ile birlikte kurduğu şirketinde 
çalışıyor. Çeşitli yabancı partnerlikleri 
olan şirketleri bulunuyor. 2013 
yılından bu yana GALSİAD- Girişimci 
Alüminyum Sanayici ve İşadamları 
Derneği’nde Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevini yürütüyor.
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var. Londra’nın üç ana bölgesinde 
50-80 km’de sanayi bölgeleri var. 
Orası kültür şehri değil mi? Japoya 
da aynı şekilde. Almanya’da da zaten 
konutlarla iç içe, Şangay’a gelince 
yeni yerleşim yeri ve 4 büyük OSB var 
ki, bunların hepsi modern. Bunları 
da anlattık. Umarım bu konuda 
Büyükşehir Belediyesi duyarlı 
olur. Mehmet Öncel arkadaşım, 
sanayi ve daha doğrusu hammadde 
sorunlarımızı özetledi sağ olsun.  
Elinde kayda değer çalışmalar var. 
Ülkemiz hammadde fakiri maalesef. 
Enerji de pahalı. Bu konuda bir 
ulusal seferberlik olması lazım. 
Hammaddeye ulaşımı kolaylaşması 
gerekir. Hammaddenin ülkemizde 
güvence altına alınması ve bir 
otomotiv endüstrisi kadar hatta daha 
fazlasıyla önemli. Bunu devletimize 
hükümetimize izah etmemiz 
gerekiyor. Sesimizi daha yüksek sesle 
çıkarmamız gerekir. Mehmet ve Ali 
Bey’e de katkıları için teşekkür ederim.

Odası olarak bir sanayi komisyonu 
ihtisas komisyonu kuruldu. Bu 
komisyon iki grup halinde çalışıyor. 
Biri Anadolu diğer Avrupa yakasında. 
İstanbul Sanayi Odası, 1.5 yıl çalıştı 
ve bir rapor hazırladı. İstanbullu 
sanayisini merkezdeki küçük 
sanayileri özellikle İstanbul dışına 
taşıyarak, çevre ilçeler Hadımköy, 
Silivri ve Tuzla bölgesine OSB’ler yapıp 
burada küçük sanayiler oluşturmak, 
şu anda 102 bin dönüm alan işgal 
eden İstanbul sanayisini de 75 bin 
dönümlük bir sanayiyle sınırlamak. 
Tamamen arındırmak değil de katma 
değerli olacak şekilde yürütmek. 
Bu raporu Sanayi Bakanlığı, Çevre 
Bakanlığı ve Başbakanlığa ilettik. Ama 
rapor bir türlü İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından kabul edilmedi. 
Bu raporu uygulama ve inceleme 
konusunda çok çaba sarf edilmedi ve 
hep reddedici yönde çalıştı. Biz de hep 
savunduk. Dünyadaki büyük kültür 
şehirlerinin kenarında da sanayi 

 KIMDIR?    

GÖKHAN TURHAN
Turaş Gaz Armatürleri Sanayi 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi 
mezunu olan Gökhan Turhan, evsel 
pişiriciler için gaz musluğu üretimi 
yapmak amacıyla 1980 yılında kurulan 
Turaş’ta 35 yıldır aktif olarak çalışıyor. 
İstanbul Sanayi Odası Meclis üyesi 
olan Turhan, İstanbul Bakır ve Pirinç 
Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu 
Başkan Vekilliği ve Beyaz Eşya Yan 
Sanayicileri Derneği (BEYSAD) 
Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini de 
yürütüyor. Metal şekillendirme ve işleme 
teknolojileri, stratejik yönetim teknikleri 
(Hoshin Kanri, Scorebalance Card), 
yalın üretim teknikleri ve bilgisayar 
destekli tasarım alanlarında uzman 
olan Turhan, Ayasofya Müzesi-1318 
No’lu Koleksiyoner ünvanına sahip.

 KIMDIR?    

ENDER YILMAZ
Yılmaz Redüktör Sanayi A.Ş.  
Yönetim Kurulu Başkanı

1963'te İstanbul’da doğan Ender 
Yılmaz, Anadolu Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü 
mezunu. Yılmaz Redüktör Sanayi 
A.Ş.,  Mes Elektromekanik Döküm 
A.Ş., Elk Motor A.Ş. ve Yılmaz 
Pazarlama A.Ş. firmalarında Genel 
Müdür, Finansman Müdürü, Yönetim 
Kurulu Başkanlığı ve Yönetim 
Kurulu Üyelikleri halen devam 
eden Ender Yılmaz, İstanbul Sanayi 
Odası’nda Meclis üyeliği, Meslek 
Komite Başkanlığı ve Üyeliği, 
Mevzuat ve Hesapları İnceleme 
Komisyonu Başkanlığı ve Organize 
Sanayi Bölgeler Yönetim Kurulu 
Üyeliği de yapıyor. Yılmaz ayrıca, 
Makine İmalatçılar Birliği Başkan 
Yardımcısı ve İstanbul Sanayi Odası 
Vakfı Yönetim Kurulu üyesi.
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mevzuatı. Maliye Bakanlığı ile yapılan 
görüşmelere bizzat katıldım. KDV 
mevzuatından dolayı bunun önünü 
kapatıyorlar. Bunu sadece alüminyum 
deposu olarak düşünmüyorlar, genel 
metallere endeksliyorlar, böyle bir 
tuhaf bir mantık var. Hammadde 
rezervi alanında alüminyum 
özellikle çok stratejik bir malzeme. 
Gelecekte havacılıkta, uzay 
sanayisinde, otomotiv, savunma 
sanayinde memleket bir şey 
yapacaksa alüminyum muhakkak 
olmalı. Bunu her platformda dile 
getiriyoruz. Bir de yurtdışından 
alüminyum temin edilerek Türkiye’de 
kurulacak olan sistemlerin, simalter 
sistemlerini fabrikaları göz önünde 
bulundurulmayan kısımlarını 
görüyorum. Bir fiyat var, şu anda 
alüminyum ticaretini elinde 
bulunduran birkaç firma buna 
izin vermeyebilir. Bir-iki firmayla 
görüştük. Örneğin Azerbaycan da bir 
smelter var. Onlar para da verseniz 

mal vermiyorlar çünkü adamların 
malını zaten çok büyük rakamlarla 
başka oyuncular bağlamışlar. İki sene 
önce LME elimine endeksi artı 70 
dolarlara mal verdiklerini biliyoruz. 
Siz şimdi smelter’ı kursanız da mal 
üretip satabilecek misiniz? Onlarla 
rekabet edebilecek misiniz? Öyle bir 
şart var ortada. Sadece kurmak ve 
çalıştırmak değil. Farzedin ki elektrik 
2 sent ve bunu yaptınız ama fiyat 
rekabetini nasıl sağlayacaksınız? 
Orası çok konuşulması gereken bir 
şey. Esas konunun ana fikri, yine 
Ali Bey’in değerlendirmesinde 
söylediği, muhakkak mekanik işlem 
üzerinde katma değer yaratılmış 
malzemedir. Katma değer dışında 
alüminyum sektöründe şu anda 
dünya rekabetinde geriyiz. Ama 
katma değerde enteresan bir şey var. 
Levha kısmını çok iyi bilmiyorum 
ben profil kökenliyim. Uzun mamul 
kökenliyim. Uzun mamulde daha 
önce de sayın başkanımın düzenlediği 

CELALETTİN KIRBOZ: Öncelikle bu 
toplantıyı düzenlediği için değerli 
başkanıma teşekkür ederim. Biraz 
evvel zikredilen rakamların çoğu 
25 yıl önce Maden Tetkik Arama’nın 
yapmış olduğu raporlarda geçiyor. 25 
yıldan bu tarafa Türkiye’de bu konuda  
herhangi bir analiz yapılmamıştır.  
O günkü şartlarda 200 milyon tondan 
bahsediliyor. Fizibıl olduğunu 
düşünsek dahi bu ancak ülkemizin 
20 yıllık ihtiyacını karşılayabilir. 
Üretim hiç artmaz ve bu şartlarda 
kalırsa 20 yıl, artarak giderse ters 
yönlü olarak belki de 10 yıllık ülke 
ihtiyacını karşılayabilir durumdadır. 
Ülkemizin alüminyum sanayi ile 
ilgili dertlerimizi Ali Kibar Bey 
aktardı. Onun dışında LME elimine 
depoları hep desteklediğimiz, üzerinde 
önemle durduğumuz bir başka 
konu. Fakat LME elimine depoları 
konusu hep yanlış bakanlıklara 
götürülüyor. Aslında burada önümüzü 
tıkayan konu Maliye Bakanlığı KDV 
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milyon dolara kurabiliyorum ve aynı 
pazara çıkacağım. Çok matematiğime 
uymuyor dolayısıyla bunları biraz 
daha netleştirmek lazım. Belki 
yatırımı olamaya , kapasitesi yetersiz, 
stratejik malzemelerin üretimleri söz 
konusu olabilir. 

HAYRETTİN ÇAYCI: Öncelikle bu 
toplantıyı düzenleyen ve emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum. İş 
hayatında 50’nci senemi idrak 
ediyorum. Hep bakır sektörünün 
içinde oldum. Çalıştığım ilk 
işyeri RABAK, ikinci işyerim ise 
SARKUYSAN olmuştur. Bildiğiniz 
gibi bu iki Şirketin iştigal mevzuu 
elektrolitik bakır üretimidir. Bu 
itibarla ben de sizlere bakır üretimiyle 
ilgili bilgiler sunmaya çalışacağım. 
Bakır üretimi Osmanlı dönemine 
kadar uzanmaktadır. Ergani bakır 
yataklarını Almanlar işletmiştir. 
O dönemde metalik bilister bakır 
üretilmiş, daha sonra 1956 yılında 
da Makine Kimya Endüstrisi kendi 
ihtiyacı kadar elektrolitik bakır 
üretimi yapmıştır. Sonrasında 1959-
1985 döneminde Rabak, Sarkuysan, 
Bakırsan ve Erbakır firmalarıyla 
elektrolitik bakır üretimi devam 
etmiştir. Başlangıçta yurtdışına sadece 
ham bakır gönderilmiş, karşılığında da 
sadece bakırın parası tahsil edilmiştir. 
Sonraki yıllarda ise elektrolitik 
bakır üreten firmaların ihtiyaçları 
ortaya çıkınca yerli hammadde kafi 
gelmediğinden yurtdışından metalik 
bakır getirilmeye başlanmıştır. 
Türkiye’nin şu anda 120 bin 
ton civarında net bakır üretimi 
bulunmakta ancak bu rakamın sadece 
60 bin tonu yurtiçinde metalik hale 
gelmekte, geri kalan kısmı konsantre 
dediğimiz içinde yüzde 20-25’i toz 
halinde bakır olarak yurtdışına 
gitmeye devam etmektedir. İkincil 
metal dediğimiz işlenmiş bakırda 
Türkiye’de 550 bin tonluk yeterli 
bir kapasite bulunmaktadır. Bunun 
sadece 300 bin tonu Türkiye’de 
tüketilmekte, 250bin tonu ise 
ihraç edilmektedir. Ancak yeterli 
hammadde olmamasına rağmen 
ham bakır yurtdışına gitmekte diğer 
taraftan elektrolitik yarı mamul bakır 
ithalatı yapılmaktadır. Bu büyük bir 
çelişkidir. İhraç edilen hammaddenin 

burada yatırım yapan firma aynı 
pazara hitap edecek. Bence bu çok 
adil değil. İkinci konu güneydoğu ve 
doğuda bu teşvikler sonrası yapılacak 
istihdam bizce son derece riskli. 
Kimse güneydoğuda büyük yatırım 
yapmak istemiyor. Çünkü çevreye, 
orada yaşayan halka güvenmiyorlar. 
Diyelim gittiniz iyi bir yatırım 
yaptınız, peki yarın buradan git 
derlerse ne yapacaksınız? Kendiniz 
silahlı ordu mu kuracaksınız? 
Bölgecilik, hemşericilik, akrabalık 
ilişkilerinden kaynaklı bir ton problem 
söz konusu, yetişmiş eleman yok. 
Madem konuşuyoruz, işin realitesini 
konuşalım. Dolayısıyla hiç kimsenin 
böyle bir güvencesi yok. Olmadığı 
için de kimse buralara gitmek 
istemiyor. Mesela bizim yönetim 
kurulunda bir arkadaşımız var, daha 
yeni yatırımını bitirdi, 100 milyon 
dolar para harcadı. Aynı yatırımı ben 
aynı şartlarda gidip güneydoğuda 
6. bölge teşvik olan bir yerde 20-30 

bir toplantıda yine dile getirmiştim, 
maalesef dünya şartlarında rekabetçi 
olabilecek bir fabrikamız yok bizim. 
500-600 bin ton mal üretiyoruz 
ama dünya şartlarında rekabet 
edecek bir fabrikamız yok. Halen 
ülkemizdeki tesislerin çoğunluğunda 
çok standart makinalarda standart 
üretim yapıyoruz, Avrupa’nın terk 
ettiği ürünleri biz şu anda üretiyoruz. 
Onlara biraz da yapmak istedikleri 
malın hizmetini veriyoruz gibi. 
Mevcut ülkelerden firmalarımızdan 
teşvik sistemiyle ilgili biz çok eleştiri 
alıyoruz. Bunu bakanlık düzeyinde 
dile getirdim, Müsteşar Bey de kabul 
etti, “evet doğru tespit” diye. Burada 
çok ciddi bir adaletsizlik söz konusu. 
Güneydoğuda, doğuda belirlediğiniz 
bölgelerde yatırım yapacak firmalara 
yer, vergi, istihdam benzer bütün 
destekleri veriyorsunuz ama burada 
yatırım yapmış firmaları göz ardı 
ediyorsunuz, böyle şey olmaz. 
Çünkü o destek verdiğiniz firmalarla 

Bağlantı elemanlarında kullanılan hammaddenin yüzde 94’ünün ülkemizde 
üretildiğini bildiren Mustafa Necati Tecdelioğlu, “Yurtdışı bağımlılığımız yok” dedi.
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üretilen metalik olabilecek 120 bin 
ton kapasitesine erişilememiştir. 
Ülkemizin ihtiyacı olan yarı mamul 
elektrolitik bakırın yüzde 90’ı 
yurtdışından ithal edilmektedir. Bu 
da yılda 50-60 milyon dolar navlun 
kaybına neden olmaktadır. Ülkemizde 
elektrolitik bakır tüketen kurumlar 
genellikle kablo, trafo ve her türlü 
elektrik malzemesi üretimi yapan 
sanayiler tarafından kullanılmaktadır. 
Yabancı sermayeli kuruluşlar ve 
büyük işletmeler bir tarafa bırakılırsa 
genellikle işletmelerin sermaye 
yetersizliği bulunmaktadır. Bunun 
için sattığımız ürünlerin mal bedelini 
sigortalamak zorunluluğu ortaya 
çıkmaktadır. Her ne kadar Eximbank 
alacak sigortası ile önümüzü açsa 
da alacak sigortalarında cimri 
davranarak müşterilere çok az limit 
vermektedirler. Halbuki firmaların 
gerçek değerlendirmesi yapılsa çok 
daha yüksek limitler verilebilir. Bu 
işlem önemli bir ilave maliyet kalemi 

ülkede işlenmemesinin doğurduğu 
40-45 milyon dolarlık katma değer 
maalesef kaybolmaktadır. Her şeye 
rağmen Türkiye, elektrolitik bakır 
nihai ürün üretiminde dünyada bugün 
itibariyle ilk 10 içindedir. Alüminyum 
sektöründeki arkadaşlarımız 
üzülmesin. Türkiye’de şu anda 
bakır üretiminde; metalik birincil 
metal üretiminde sadece 60 bin ton 
bakıra karşılık bilinen 3.2 milyon ton 
rezerv bulunmaktadır. Ülkemizde 
işin tek elden ve hızlı yürümesi 
için kesinlikle ayrı bir Bakanlığa 
ihtiyaç bulunmaktadır. Bir maden 
çıkarmaya çalışırsanız 20 bakanlık 
arasında koşuşturur sonunda da 
vazgeçersiniz. Bunun için mutlaka 
bir Maden Bakanlığı gerekmektedir 
yoksa hem alüminyum hem birincil 
bakır işi çok zora girer. Türkiye’de 
ham bakırı yıllık 75 bin ton olarak tek 
ETİ BAKIR üretmektedir. Alüminyum 
üretimi de bu kuruluş tarafından 
yapılmaktadır. Ancak hala Türkiye’de 

Gökhan Turhan, “Bakırdan üç kat daha hafif ve çok daha ucuz olan alüminyum 
gelecekte firmalarımız için önemli bir ürün haline gelecektir” dedi.

 KIMDIR?    

HAYRETTİN ÇAYCI
Sarkuysan A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı

1943’te Kilis’te doğdu. İlk ve orta 
öğrenimini burada tamamladıktan 
sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 
Metalurji Yüksek Mühendisi ünvanı 
ile mezun oldu. İlk olarak burs aldığı 
Rabak A.Ş’de Teknik Şef olarak 
çalışan Çaycı, 1974 yılında üretime 
geçiş öncesinde SARKUYSAN 
A.Ş.’ye geçti ve üst düzey teknik 
sorumluluklar aldı. Çaycı, 1985’te 
Genel Müdürlüğe atandı; 1995 
yılında YK üyeliğine, 2011 yılında da 
YK  Başkanlığı’na seçildi. Temmuz 
2015 tarihinde Genel Müdürlük 
görevini bırakan Çaycı, gruba dahil 
olan Sarmakina A.Ş., Demisaş A.Ş, 
Sarda A.Ş., Bektaş A.Ş., Sark-USA, 
Sark Wire ve Sark Bulgaria’nın da 
Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı 
yapıyor. Çaycı; çeşitli iş, sosyal kulüp 
ve derneklerde aktif çalışıyor.

 KIMDIR?    

GÖKSAL GÜNGÖR
Kibar Holding - Assan Alüminyum 
Genel Müdürü

1973 yılında doğan Göksal Güngör, 
lisans ve yüksek lisans eğitimini 
işletme dalında yaptı ve Sabancı 
Üniversitesi Executive MBA mezunu. 
Güngör iş hayatına 1994’te Zihni 
Holding te başladı. 1997-1999 yılları 
arasında Ekinciler Holding’te grup 
şirketlerinde çalıştı. Kibar Holding’e 
1 Nisan 1999 yılında katılan Güngör, 
Assan Alüminyum’da sırası ile; 
Satış Uzmanı, Satış Yöneticisi, Satış 
Müdürü, Satış Direktörü, Global Satış 
ve Pazarlama Direktörü olarak görev 
yaptı. Son olarak 2015 yılının Haziran 
ayından itibaren Satış-Pazarlama 
ve Tedarik Zinciri fonksiyonlarından 
sorumlu CCO-Ticaret Genel Müdür 
Yardımcısı olarak görev alan Güngör, 
19 Temmuz 2016 tarihinden 
itibaren Assan Alüminyum Genel 
Müdürlüğü’nü yürütüyor.
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Bu iki ülke için de Ekonomi Bakanlığı, 
İthalat Genel Müdürlüğü’ne damping 
soruşturması için yaptığımız başvuru 
kabul görmüş olup prosedürün 
hızlanması beklenmektedir. Ayrıca 
Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala 
Sınır kapılarındaki yoğunluk 
nedeniyle ihracatta ve ithalatta 
uzun tır kuyrukları oluşmaktadır. 
Beklemeler nedeniyle bu kapılardan 
çıkış yaptığımız; Bulgaristan, 
Romanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, 
Slovakya, Beyaz Rusya v.b Doğu 
Avrupa ülkelerindeki müşterilerimize 
mallar zamanında ulaşamamaktadır. 
Gecikmeler nedeniyle ihracatımız 
olumsuz etkilenmekte ve ithalattaki 
gecikmeler nedeniyle de araç sıkıntısı 
yaşanmaktadır. Nakliyecilerimizden 
aldığımız bilgiye göre Türkiye 
gümrüğündeki prosedürler, 
araçlardaki göçmen kontrolleri 
çok zaman almakta yaklaşık 3 gün 
araçlar bekletilmektedir. Aynı şekilde 
Bulgaristan gümrüğünün de ağır 

olmaktadır. İhracatta anılan sorunun 
olmaması avantaj teşkil etmektedir. 
Amerika’da üretim yapan 2 tesisimiz 
bulunmaktadır. İnanın Türkiye’de 
karlılık yüzde 1–2 seviyelerinde 
iken ABD’de yüzde 3’ün üstündedir. 
Orada elektrik ve gaz nispeten daha 
ucuz olmasına rağmen işçilik çok 
yüksektir. Ancak üretim daha ucuza 
mal edilebilmektedir. Ülkemizin 
elektrolitik bakır üretiminde eriştiği 
kalite üst seviyede olduğundan 
ihracatta rekabet şansı yüksektir. 
Ancak sektörün yaşadığı problemlere 
hükümetimizin el atması ihtiyacı 
bulunmaktadır. Bu çerçevede; 
Türkiye’ye yoğun bir şekilde 
Özbekistan’dan bakır tel ve bakır 
boru, Yunanistan’dan da bakır boru 
gelmektedir. Bu ülkelerden gelen bakır 
boru ve tellerin fiyatlarının dampingli 
olması ve özellikle Özbekistan’dan 
gelenlerin kalitelerinin standartların 
altında olması iç piyasa üzerinde 
olumsuz etkilere neden olmaktadır. 

Fehmi Denizli, fabrika kurmada arsa ve bina bedelleri yüzünden çok büyük yatırım 
maliyetleri engeliyle karşı karşıya olduklarını belirtti.

 KIMDIR?    

MEHMET ÖNCEL
Almesan YK Başkanı

1963’te Konya’da doğan Mehmet 
Öncel, ilkokulu Konya Hastaş 
Koleji’nde, ortaokulu ise Oruçgazi 
Ortaokulu’nda okudu. Lise eğitimini 
Fatih Erkek Koleji’nde tamamlayan 
Öncel, Ankara Üniversitesi Fen 
Fakültesi Kimya Bölümü’nü bitirerek 
lisans eğitimini tamamladı. İş 
hayatına Biofarma İlaç Sanayi’nde 
başlayan Öncel, şirkette farklı 
pozisyonlarda görev aldıktan sonra 
Mehtap Mutfak Eşyaları’nda Genel 
Müdür olarak çalışma hayatına 
devam etti. Halen Mehtap Mutfak 
Eşyaları San. ve Tic. A.Ş ve Almesan 
Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. şirketleri 
YK Başkanlığı’nın yanı sıra, Selçuklu 
Holding A.Ş. Yönetim kurulu Başkan 
Yardımcılığı görevlerini yürütüyor. 
Öncel ayrıca IMMIB Yönetim Kurulu 
üyesi olarak görev yapıyor.

 KIMDIR?    

HİKMET ÇIPLAK
İskeçeli Çelik Sanayi Yönetim 
Kurulu Başkanı

1956 yılında Yunanistan’ın İskeçe 
şehrinde doğdu. Eğitimini İskeçe’de 
tamamlayan Hikmet Çıplak, 1974’te 
Türkiye’ye geldi. 1989 tarihinde 
İskeçeli Kanepe Mobilya adı altında 
kendi şirketini kuran Çıplak, İstikbal 
Trakya bölge bayiliği de yaptı. 2003 
yılında İskeçeli Çelik Yay şirketini 
kuran Çıplak, yatak yayı üretmeye 
başladı. Çıplak, halen şirketinin 
başında Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak çalışma hayatına devam ediyor.
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açısıyla çözmemiz lazım. Yapılacak 
üçüncü havalimanı ile birlikte lojistik 
konusundaki altyapımızın daha 
da güçleneceğini düşünüyorum. 
Havayolu ulaşımında ki bu gelişmeye 
paralel, karayolunda da Türkiye 
potansiyel olarak kullanılabilir. 
Türkiye lojistik açısından altyapısı 
ve yatırımları ile hub olarak 
kullanılabilir, bu potansiyelimizin 
olduğunu düşünüyorum.

RIDVAN MERTÖZ: Bir başka konu 
da demir dışı metallere; alüminyum 
ve bakır ürünlerine uygulanan KDV 
tevkifatı. Biliyorsunuz yüzde 50’ye 
düştü. Bunun kaldırılmasını savunan 
büyük bir kesim var; alüminyum 
tarafı bunu istiyor, bunun yanı 
sıra da bakırda da yüzde 80-90’ı 
kaldırılmasını istiyor. Bu geçici bir 
süre için konulmuştu ama 15 yıldır 
devam ediyor. KDV tevkifatının 
tekrar yüzde 90’a çıkarılmasıyla ilgili 

çalışması ve çeşitli bahaneler öne 
sürerek işlem yapmamaları bekleme 
süresini uzatmaktadır.

PROF. DR. EMRE ALKİN: Bu benim 
13. sektör toplantım. Öncelikle siz 
de dahil hepinizi tebrik ediyorum. 
Çünkü kendi kendine bırakılmış Türk 
sanayisi mucize yaratıyor. Herkes 
kendi bünyesinde sektörün içinde 
nereye yol bulabiliyorsa o şekilde 
çözümünü ulaşmış. 

GÖKSAL GÜNGÖR: Dünya yassı 
alüminyum ihracatında baktığımızda 
en önemli konunun Çin ekseninde 
olduğunu düşünüyorum. Çin’in dünya 
alüminyum ticaretine olan etkisini 
irdelememiz lazım. Şu anda dünya 
alüminyum ihracatının yarısından 
fazlası Çin’in hegemonyası altında. 
Türkiye’nin dünya rekabetinde 
geleceğe yönelik projeksiyonlar 
ve planlar ile hareket etmesi 
gerekmektedir. Dolayısıyla ülkemizin 
tüketici pazarları olarak Amerika ve 
AB ile aynı mevzuatta hareket etmesi 
çok önemlidir. Çünkü ihracatın 
büyümesi bir denge içerisindedir, bu 
konuda geliştireceğimiz işbirlikleri 
ve alacağımız aksiyonların 
önemli olduğunu düşünüyorum. 
Bunun dışında kendi içimizde 
maliyetleri konuştuk, akabinde 
primi konuşuyoruz. Maliyetlerimizi 
düşürmek için yöntemler bulmamız 
lazım, uluslararası rekabette 
ancak bu şekilde başarılı olabiliriz. 
Dünyadaki ölçek ekonomisine 
baktığımızda gelişmiş ülkelerde 
sürdürebilirlik teması altında hurda, 
geriye dönüşüm gibi konular önemli 
yer tutuyor. Ülkemizdeki çevresel 
mevzuatlar güncel koşullara uygun 
şekilde düzenlenmeli ve bir eko 
sistem içinde çalışılması için teşvik 
edilmelidir. Üniversiteler ve sanayi 
işbirliğiyle bu konuların da mutlaka 
gündeme gelmesi gerekiyor. Sanayinin 
önündeki engellerin kalkması için 
TALSAD olarak birçok görüşmelerimiz 
oldu, bürokrasi ile ilgili sorunlarımızı 
hızlıca çözmeliyiz. Örneğin, her 
sene aynı döneme bakın ihracatın 
pik yaptığı zamanlarda Kapıkule’de, 
ilgili sınır kapılarında TIR kuyruğu 
ile uğraşıyoruz. Problemler devam 
ederek ilerliyor. Çözümü global bakış 

çalışmalar yürüten gruplar olduğu 
kulağımıza geliyor. Bu gibi kararlar 
alınırken sektörün en geniş kesimini 
temsil eden gruplar dinlenmeli. En 
azından şimdiki durum korunmalı.

ALİ KİBAR: Ben alüminyumla 
ilgili değineyim. Daha önce bir iki 
uygulama konuldu, şu anki mevcut 
haliyle kalması en doğru. 

PROF. DR. EMRE ALKİN: Paslanmazı 
konuşmadan gidiyoruz. Hepsini 
birbirine katmak daha doğru. Buyurun.

MUSTAFA NECATİ TECDELİOĞLU: 
Doğuya ve güneydoğuya yatırım 
yapılması konusunda Celalettin 
Bey’le aynı fikirde olmadığımı 
belirtmek isterim. Biz Güneydoğuya 
20 milyon dolarlık yatırım yaptık. 
Memleketinizden korkmayın, yatırım 
yapmak lazım. Çelik üretiminde 
Avrupa da 2., dünyada 8. sıradayız. 

Hikmet Çıplak, en büyük sorunlarının patentli ürünlerdeki destek olduğunu ifade etti. 
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yatırımları yaptırılmalı, desteklenmeli 
yapmayanları yatırım yapmaya 
zorlanmalı. Aslında bundan sonra yeni 
yatırım için yeni cazibe merkezleri 
gibi çıkacak olan bölgelerde 
yapılacak yatırımlarda milli kullanım 
oranının yüksek tutulması gerekli 
olduğunu düşünmekteyim. En az 
yüzde 50-60 olması gerekir. Buna 
dikkat etmek gerekir. Eximbank, 
KGF gibi kuruluşlar piyasaları 
rahatlattı. 30 Eylül’e kadar uzatılan 
ÖTV ve KDV’deki indirim sektör 
piyasasını hareketlendirdi. Çin’den 
çok bahsediyoruz. Herkes çok 
korkuyor. Uzak Doğu Asya dünya 
nüfusunun yüzde 70’ini oluşturuyor. 
Her 10 kişiden de 7’si Asyalı. Pazar 
da doğal olarak bu bölgede. En çok 
kendi ülkesine satıyor aslında. 
Bizler de oralara bir şeyler satmaya 
çalışalım derim. 4 milyar nüfusuyla 
çok büyük bir pazar, doğal olarak en 
büyük üreticilerde orada olacaklar. 
Bulgaristan’daki tır karne yetersizliği 
dönem dönem bizlere köstek oluyor, 
günlerce bekleyen tırlar, uzun 
kuyruklar işimizi daha zorlaştırıyor. 
Demir yolu konteyner taşımacılığında 
hızlıca vagon sayısı arttırılıp 
desteklenmesi gerekiyor. 

GÖKHAN TURHAN: Buraya firmamı 
temsilen katıldım ama sektörümü 
temsilen de konuşmak istiyorum. 
Hayrettin Bey çok güzel özetledi. 
Bakır bizim için çok önemli, teknoloji 
için olmazsa olmazımızdır. Bakır, 
milattan önce dünyada ilk defa, 
Kıbrıs ve Anadolu’da olmak üzere 
yurdumuzda çıkmaya başlamıştır. 
Tüm sektörleri ilgilendiren bakırın 
2023 ihracat hedefi 6 milyar dolarak 
olarak belirlenmiştir ve bakır şu 
anda araçlar, robotlar, trenler, gibi 
günümüz teknolojilerini ilgilendiren 
en önemli ürünlerin başında 
gelmektedir. Bakırın bizim için 
bu kadar önemli olmasının yanı 
sıra maalesef ki bakır sektöründe 
firmalar yüzde 95 dışa bağımlı olarak 
çalışmaktadırlar. Ortadoğu’da bakır 
hammaddesi olmasına rağmen ithal 
edemiyoruz gümrüklerde sıkıntılar 
oluşuyor, ithalata yasaklar getiriliyor. 
Avrupalı rakiplerimiz olan ve 
sektörün lider konumunda bulunan 
İtalya ve Almanya, serbest ticaret 

Türkiye’de kurulu bazı otomotiv, 
beyaz eşya gibi fabrikalar yerli malı 
kullanmıyorlar. Çünkü lojistik ve 
tedarik merkezleri oluşumlarından 
oradan kendi ülkelerinden getiriyorlar. 
Otomotiv, beyaz eşya, mobilya, çelik 
konstrüksiyonu bağlantı elemanı 
kullanımı yüzde yarım ile yüzde 
5 oranı var, sanayi ihracatında ise 
yüzde 1 yakın bir yer tutuyor yapılan 
bu ürünler. Ben öncelikle OSB 
geliştirilmesi konusunda kafa yordum, 
şu anda organize sanayi bölgelerinde 
10 milyonlarca metrekareden fazla 
boş alanlar var. İstanbul’daki OSB’ler 
yüzde 75 doluluk oranında, bu 
bölgelere rant kapısı olarak bakılıyor. 
Metrekaresi 800-1.000 Dolar arası 
İstanbul OSB’lerinde yerler var. Kim 
buna bu paraları verecek, yatırım 
yapacak. Çoğu OSB, lojistik depo, 
alakasız call centerlar, okullar, kiralık 
boş fabrikalar kısacası sanayi ile iştigal 
etmeyen konularda kullanılıyor ve boş 
bekliyor. OSB’lerde mutlaka sanayi 

Bu alanda ihracat rakamları yüzde 
49 büyüdü. Gelelim hammadde ile 
ilgili sorunumuz var mı konusuna; 
2004’te BESİAD derneği kurulduktan 
sonra, 4 büyük demir üreticisi 
toplantılar yaparak hammaddemizin 
Türkiye’de üretilmesini sağladık. 
Şu anda bağlantı elemanlarında 
kullanılan hammaddenin yüzde 94’ü 
Türkiye’de üretiliyor. Hammadde 
yurtdışı bağımlılığımız kalmadı. Bu 
da ihracatta 2004’ten bu yana 15 kat, 
üretimde ise 10 kat büyümemize 
sebep olan etkenlerden biridir. 
Bağlantı elemanı üretiminde 
Avrupa’da ilk 3’te, dünyada ise ilk 
10’dayız. Pazar büyüklüğümüz 600 bin 
ton civarı. Bunun 90 bin tonu ithalat 
geliyor, 200 bin tonu bağlantı elemanı 
ihraç ediliyor, aynı zamanda dış 
ticaret açığına sebep de olmuyoruz. 
Katma değer üreten bir sektörüz. 
500$/ton ortalama olan hammaddeyi 
bağlantı elemanı yaparak 4000$/
ton seviyelerine getiriyoruz. 

Munis Tezbaşaran, OSB’lere daha fazla sanayicinin gitmesi için enerji  
fiyatlarının daha düşük tutulabileceğini savundu.



W i t h

sıkıntılardan dolayı devlet kendi 
iç sistemini ya da firmaları çok iyi 
kontrol edemediği için açıklarla 
ilgili sebeplerden dolayı bunu 
uyguluyor. En azından var olan 
şekilde kalması gerekiyor. Aslında 
ben gelecekte sektörümüzün belli 
kısmının alüminyuma kayacağını 
düşünüyorum. Bakırdan üç kat 
daha hafif ve çok daha ucuz olan 
alüminyum gelecekte firmalarımız 
için önemli bir ürün haline gelecektir. 
Alüminyumla, bakıra çok yakın 
seviyelerde özel alaşımlar elde edildi 
ve alüminyum bakırdan daha iyi 
neticeler vermeye başladı. Bu geçiş 
bugünden planlanırsa, gelecekte 
bu bize güç katabilir. Hükümetin 
destekleri var, hükümetimiz çok 
önemli destekler veriyor ama çok 
ciddi bir karmaşa da var ortada. 
Hangi desteği nasıl verdiği, kimin 
nasıl kullanacağı şu anda kimse 
tarafından bilinmiyor. Bu destekleri 

anlaşmalarıyla kendi ihtiyaçlarını 
çözebilmektedirler. Ülkemize 
bakacak olursak; Kastamonu Küre’de 
inanılmaz bir bakır rezerv olduğu 
ortaya çıkmış durumda. Bir başka 
örnek Diyarbakır, bakır şehre ismini 
vermiş. Karadeniz’de de ciddi bakır 
rezevleri olduğunu düşünüyorum. 
Bakırı kendimiz hammadde haline 
getirmemiz gerekiyor. Başkanımızın 
söylediği tevkifat konusuna gelince. 
Tevkifatla ilgili sıkıntılarımız vardı, 
daha da sıkıntı getirmek istiyorlar. 
Özellikle bizim gibi üretici firmalar, 
ana hammaddecilerden alım 
yaptığı zaman devlet KDV’yi peşin 
alıyor. Bu da bizim gibi üreticilere 
finansman yükü getiriyor. Halbuki 
ana hammaddecimiz bize güvenmiş, 
ama devlet diyor ki KDV’yi bize 
peşin vereceksin. O yüzden bunun 
bize yararı olmadığını düşünüyoruz. 
Aslında tevkifat diye birşeyin 
olmaması gerekiyor ama belli 

Tahsin Öztiryaki, “Mutfak elemanları, pek ithalat açığı olmayan bir sektör.  
4 milyar dolar ihracatı, 1.5 milyar ithalatı var” dedi.

 KIMDIR?    

MUSTAFA NECATİ 
TECDELİOĞLU
Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş 
Adamları Derneği (BESİAD) Başkanı

1962 yılında Malatya’da doğan 
Mustafa Necati Tecdelioğlu, ODTÜ 
İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu. 
Tecdelioğlu, halen Çetin Civata 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevini yürütüyor. Halen 
Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş 
Adamları Derneği (BESİAD) Yönetim 
Kurulu Başkanı olan Tecdelioğlu, 
Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim 
Kurulu üyesi ve İstanbul Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu üyeliği de yapıyor.

 KIMDIR?    

MUNİS TEZBAŞARAN
Samet Kalıp Yönetim Kurulu Üyesi 

1951 yılında Zonguldak’ta doğdu. 
Lisans ve yüksek lisans eğitimini 
aldığı Yıldız Teknik Ünv. Makina 
Mühendisliği bölümünde asistanlık 
yaptı. 1976 yılından sonra Makina 
Yüksek Mühendisi olarak iş hayatına 
atıldı. Kelebek Mobilya A.Ş.’de ve  
İstaş İnegöl mobilya fabrikasında 
çalıştıktan sonra Maksan A.Ş.’de 
Genel Koordinatör olarak çalıştı. 
Burada iş hayatına devam ederken 
yeni oluşan bir birleşme ile 1987’de 
ortak olarak katıldığı Samet A.Ş.’de 
22 yıl boyunca Satış Genel Müdüdür 
yardımcılığı ve Genel Müdürlük yaptı. 
Halen Samet A.Ş.’deki Yönetim 
Kurulu üyeliği sürüyor. Türkiye’deki 
mobilya sanayicilerinin çatı örgütü 
olan MAKSDER’in 4 yıl Başkanlığını 
yapan Tezbaşaran, halen Mobilya 
Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri 
Federasyonun’da MAKSDER’i temsilen 
Yönetim Kurulu üyeliği yapıyor.
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bizzat bana bildirdiğine göre KDV 
tahsilatı 4 kat artmıştır. Eğer bu 
stopaj kalkarsa, dürüst çalışan 
üretim firmaları mali sıkıntıya girer. 
Onun için uygulamada olan yüzde 
50 oran devam etmeli. Türkiye’de 
yassı mamül pirinç ve bakır metali 
üretiyoruz. Türkiye’den hurda 
ihracatının yasaklanması konusunda 
ne kadar uğraşsak da; yasaklanmasını 
biz başaramadık. Halbuki Türkiye 
bakır hurda ithalinde binde 5 vergiye 
tabi ve radyoaktif cihazı kurarak 
sanayicinin hurda ithal müsaadesi 
alması gerekmektedir. Bu cihazları 
alarak bu tesisleri kurduğumuz, 
çevre vergisini verdiğimiz halde 
hala radyoaktif sebeplerden dolayı 
hurda ithalatına yasak konulması 
çok anlamsız. O zaman bu cihazları 
niye aldık, bu tesisleri niye kurduk? 
Yani hurda ithal ederseniz vergi 
vereceksiniz, ihracat yaparsanız 
vergi vermiyorsunuz. Sonuç olarak 
devlet hurdayı vergisiz ihraç ediyor 
ama ithalata vergi koyuyor. Irak’tan 
ve Suriye’den Türkiye’ye bakır pirinç 
hurda ithalatı yasaktır; fakat Çin, 
Güney Kore, Hindistan; Dubai’de 
bürolar açarak bütün hurdaları 
sorgusuz, vergisiz memleketlerine 
götürüyorlar. Komşularımızın yaşadığı 
tüm sıkıntılara biz göğüs gerip, onlara 
her türlü desteği sağlarken; oradaki 
ekonomik imkanları kullanmamızı 
kendi kendimize yasaklıyoruz,  
başka ülkeler ise yukarıda belirttiğim 
gibi istediği gibi kullanmaktadırlar. 
Biz yanımızdaki bu kıymetli 
metalleri, malzemeleri ithal 
edemediğimizden dolayı başka 
yerlerden çok pahalı alıyoruz. Giriş 
maliyeti çok yüksek olduğundan 
ihracat yapmakta zorlanıyoruz. Sadece 
külçe bakır ithal müsaadesi var, 
temiz bakır hurda ithaline müsaade 
edilmemektedir. Oysa oradaki 
ortamda külçe üretilip satılması çok 
da imkan dahilinde olmadığı için 
bu iznin bir anlamı da yoktur. Hatta 
bunu Sanayi Bakanlığımız ile bizzat 
görüşmemize rağmen bürokrasiyi bir 
türlü geçemiyoruz. Bakır hurdaları 
kısmen zorda olsa İran üzerinden 
geliyordu, bu da yasaklanmış 
durumdadır. Bu yasaklanmadan 
dolayı bakır hurda fiyatları yüzde 
25-30 pahalanmış durumdadır. LME 

özellikle adrese teslim değil de, tüm 
sektörleri ilgilendiren sanayi ve 
üretim teşviklerini destekleyen yönde 
geliştirilmesini istiyoruz. Bir de iş 
davalarıyla ilgili konuya değinmek 
istiyorum. Hukuk sistemimizdeki 
konuların yüzde 60-70’ini iş davaları 
kaplıyor. Bu iş davalarında da 
karar yüzde 99 işverenin aleyhine 
sonuçlanıyor. Bu konuda özellikle 
Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Adalet 
Bakanlıklarına çok ciddi yük düşüyor. 
Çünkü bu bizim gibi üreticilerin 
şevkini kırıyor. Devletimiz bizi haksız 
görüyor. Biliyoruz haklıyız ama iş 
davaya düştüğünde haksız oluyoruz. 
Bir konu daha var beni şahsi olarak 
üzen. Mesela, yüzde 13’e yakın bir 
işsizliğimiz var. Biz bu işsizliğin önüne 
geçmek için seferberlikler yaptık, bu 
rakamları düşürmeye çalıştık ama 
işsizlik ödeneği altında 10 aya kadar 
verilen maaş bizleri zor duruma 
düşürüyor. Elemanlar geliyor ve bize 
diyorlar ki sigortasız çalıştırın. Kendi 
kendimize böyle ayağımıza kurşun 
sıkıyoruz. Öte yandan enflasyonla 
ilgili ciddi sıkıntılar oluşmaya başladı. 
Türkiye’de üretici enflasyonu  
yüzde 13, tüketici de 16’lara çıktı. Bu 
devletin en dikkat etmesi gereken 
konuların başında gelmektedir. Bu 
durum üretimi baltalayan bir konu 
olarak gözükmektedir. Enflasyon 
yokmuş gibi davranıp sonrasında çok 
ciddi radikal önlemlerin alındığını 
geçmişte gördük. Yeniden böyle 
olmasını istemiyoruz. Sektörümüzde 
büyük olumlu gelişmeler var. Özellikle 
beyaz eşya sektörüyle alakalı 
olmamdan dolayı yakından takip 
ettiğim için rekor seviyede gelişmeler 
mevcuttur. Diğer önemli sektörlerinde 
başında gelen otomotiv ve konut 
satışları da iyi gidiyor.

FEHMİ DENİZLİ: Arkadaşlar bakır 
mevzusunda çok geniş konuştular, 
ben tekrarlamak istemiyorum. Benim 
Bakır ve Pirinç Derneği Başkanı 
olduğum zaman, bakır ve pirinç 
mevzuu imalatında çok miktarda 
KDV kaçağı olmakta idi. Buna mani 
olmak için Maliye Bakanı ile görüştük 
ve bakır ve pirinç satışında yüzde 
90 oranında KDV stopajı getirttik. 
Şu an bu yüzde 50 civarındadır. Bu 
stopajdan sonra Maliye Bakanlığı’nın 

 KIMDIR?    

VEHBİ VARLIK
İNOKSAN A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı

1951 yılında Kosova’da doğdu.  
Altı yaşında Bursa’ya geldi. İlk, orta,  
lise ve üniversite yıllarında hem okudu, 
hem çalıştı. Makine Mühendisliği 
öğrenimi yaptı. Üniversite öğrencilik 
yıllarında İnter Gaz’da teknik 
ressamlıktan fabrika müdürlüğüne 
kadar çeşitli kadrolarda görev yaptı. 
1977–1980 yıllarında Bursa’da kendi 
şirketi Emde Gaz Mutfak San. Koll. 
ŞTİ.’yi kurdu. 1980 yılında da İnoksan 
Mutfak San. ve Tic. A.Ş.’yi kurdu.  
Şu anda 7 şirketten oluşan grubun 
başkanlığını yapıyor. Birçok dernek, 
kurum ve kuruluşa üye olan Vehbi 
Varlık, Başkanlık, Danışma Kurulu 
Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği 
görevlerini yürütüyor.

 KIMDIR?    

TAHSİN ÖZTİRYAKİ
Öztiryakiler Madeni Eşya Sanayi 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  

1954’te Bolu, Gerede’de doğan 
Tahsin Öztiryaki, Yıldız Teknik 
Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümü mezunu. Öztiryakiler AŞ.’de 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
ve Murahhas Üye olarak görev yapan 
Tahsin Öztiryaki, birçok sivil toplum 
kuruluşunda kurucu ve yönetici 
olarak görev yapıyor. Öztiryaki, halen 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Başkan Vekilliği, İstanbul Demir ve 
Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği 
(İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcılığı, İstanbul Ticaret Odası 
(İTO) Meclis Üyeliği, Zücaciyeler 
Derneği (ZÜCDER) Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcılığı, İstanbul 3. Bölge 
Sanayici ve İşadamları Derneği 
(SAN-DER) YK Üyeliği, Türk 
Akreditasyon Kurumu (TURKAK) 
YK Üyeliği ve Türk Mutfağı Derneği 
Başkanlığı görevlerini yürütüyor.
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iki düzenlemeden fayda sağladım: 
Biri yeşil pasaport, diğeri KGF. Bizim 
yaşadığımız problemlerden anlatmaya 
kalksak Hayrettin Bey’in anlattıkları 
yanında boş kalacak. En büyük 
sorunumuz patentli ürünlerdeki 
destek. Kuruluşlara gidip diyoruz 
ki: Bunu üretmek istiyoruz, bunun 
makinesini alacağız, buradan da 
katma değeri yüksek ürün üreteceğiz. 
Bizi dinlemeden gönderiyorlar. Biz 
yatak yayı üretiyoruz. Kendimize özgü 
5 tane patentimiz var, İngiltere’ye mal 
satıyoruz. Devletten bir lira katkımız 
yok. Şöyle teşvikler var böyle teşvikler 
var diye anlatılıyor, ben merak 
ediyorum nedir bunlar? 

TAHSİN ÖZTİRYAKİ: Çok teşvik var, 
başımız döndü. Dünyada verilen 
teşviklerin en fazlası şu anda Türkiye’de. 
Ama teşviklerden sanayicimiz bilgi 
sahibi değil. TİM olarak teşviklerle 
ilgili bir bilgilendirme toplantısı 

(Londra Metal Borsası)’ye göre eksi 
fiyatla alırken LME’nin üzerinde 
pahalı malzeme almak zorunda 
kalıyoruz. İhracatımızdaki diğer 
en büyük sıkıntımız Avrupa birliği 
anlaşmasından dolayı Afrika üçüncü 
ülkelerine malzeme satışımızdan 
dolayı da dezavantajlı duruma 
düşüyoruz (Avrupa vergisiz biz vergili). 
AB sıfır gümrükle satarken bizim 
ihracatımızda vergi olması nedeniyle 
büyük zorluk çekmekteyiz. Ayrıca 
Türk parasının değer kaybından 
dolayı iç piyasa satışlarımızda 
zarar ediyoruz. Başka bir konu da; 
pirinç üretiminde yüzde 30 çinko 
kullanılmaktadır. Çinko’nun tamamı 
yurtdışından gelmektedir. Daha 
önce Kayseri de Çinko Fabrika 
kurulmuştu. Sonra el değiştirdi, 
daha sonra yatak firması satın aldı 
ve kapandı. Türkiye de bu madenler 
var, bunun için bu hammaddelerin 
üretimi yapılması lazım. Yurtdışından 
getirerek ne emniyet sağlanabilir ne 
de üretim yapılabilir. Türkiye için 
zaman zaman çok büyük fırsatlar 
doğuyor. Örneğin; Rusya, İran, Irak 
ve Suriye’den çok büyük hammadde 
getirme imkanları olmasına rağmen 
bürokratik engellerden dolayı bu 
fırsatlar değerlendirilememiş ve çok 
büyük zararlarımız olmuştur. Bizim 
en büyük ihtiyacımız fabrika kurmada 
arsa maliyeti ve bina maliyeti 
yüzünden çok büyük yatırım maliyeti 
olmaktadır. Metrekaresi 400-500 
dolardan yer alıp fabrika kurmak; 
neredeyse imkansız hale gelmektedir. 
Bütün sermayenin esasını bu teşkil 
etmektedir. Devletin bu duruma bir 
çözüm yolu bulması gerekmektedir. 
2023 hedefi olarak hem 500 milyar 
dolar ihracat hedefi koyacağız, hem 
de bu hedefi gerçekleştirmemizi 
sağlayacak kaynaklar ve imkanlar 
kendi koyduğumuz gereksiz yasaklar 
yüzünden kullandırılmayacak! Bu 
imkanları rahat kullanabilmek için 
başka ülkelerde mi yatırım yapmamız 
isteniyor. Dolayısıyla bu hedefleri bu 
anlayışla gerçekleştirmemiz çok zor.

HİKMET ÇIPLAK: 1989’dan beri 
sanayicilik yapıyorum. Önce Rıdvan 
başkanıma bizim gibi daha küçük 
ölçekli kuruluşları da davet ettiği için 
teşekkür ederim. Ben somut olarak 

yapacağız, her teşvik konusunun 
sahibi tarafından anlatılacak. TİM’de 
de böyle farklı bir kadro olacak. 
Aramızda hem ev mutfak eşyacısı, 
hem sanayi mutfak eşyacısı var. 
Burada anlatılanların hepsi hem 
çözülmesi gereken, hem de gerçekçi 
sorunlar. Bakırda uzlaşım 
sağlanmasına sevindim çünkü 
tevkifat konusu artık sektörü 
yoruyordu. Hurda ithalatı konusunda 
Fehmi abiye bilgi vermiştim başka 
sebepler olduğu konusunda. Korkunun 
ecele faydası yok, çözmemiz lazım. 
Hammaddelerin yanımızda bu kadar 
yakın durup getiremememiz ise içler 
acısı. Mutfak elemanları, pek ithalat 
açığı olmayan bir sektör. 4 milyar 
dolar ihracatı, 1.5 milyar ithalatı olan 
bir sektör. Mutfak sektörü 
alüminyumun kullanıldığı katma 
değeri yüksek olanlardan bir tanesi, 
ihracatta dünyanın birçok ülkesinde 
en önemli temin edici ülke biziz. 

Vehbi Varlık, “Hammaddemiz ve ekipmanlarımız tamamen ithal. Yurtdışındaki  
en küçük sorunda üretimimiz aksıyor veya fiyatlar oynatılıyor” diye konuştu.
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yarışmalarıyla onları bir araya 
getirmeye çalışıyoruz. Türkiye’deki 
yatırımcıların yüzde 85’i aile firması. 
Biz biliyoruz, tasarımcı kim, Ar-Ge’ci 
kim? Her birimiz tasarımcıyız, her 
şeye müdahale ediyoruz ama birlik 
olarak bunu anlatmaya çalışıyoruz. 
Tasarımcılara ve profesyonellere 
güvenilmesi gerektiğini söylüyoruz. 
Bundan sonra markalaşmamız 
gerekiyor. Bunun altının çok 
doldurulması gerekiyor. Marka demek 
çok büyük firma olmak değil o 
markaların üretildiği ülkeler olmak 
gerek. TİM olarak bunu takip edeceğiz. 
Teşekkür ediyorum. Bu toplantıdan 
başka şeyler de aklıma geldi. Belki 
Türkiye’nin geleceğine katkı koyacak 
insanlar bu masanın etrafındaki 
yüzlercesi. 2017 yılında ihracatımız  
iyi gidiyor. Yaptığımız simülasyona 
göre haziran hariç bütün aylarda 
artılara geçecek ihracat. 

Ama hiçbiri yerli yatırım değil. Hepsi 
yabancı yatırım. O kadar çok önemli 
müessese mutfak malzemesi 
kullanıyor ki, bunların hepsinin 
gözden geçirilmesi gerekiyor. 
İhracatımız yerinde duruyor ama 
ithalat geri gelmiş. Şahsım olarak 
söyleyeyim, Türkiye’nin mutfak 
sektörü hem inovasyona açık hem 
dünya ile entegre olmuş bir sektör 
haline geldi. Ev mutfak eşyalarına 
baktığımızda kesinlikle dünyadaki en 
önemli ülkeyiz. Örneğin bugün 
Kuveyt’ten bir müşterim düdüklü 
tencere istedi. Türkiye dünyanın bir 
numaralı düdüklü tencere üreticisi. 
Çünkü Çin’e gittiğinizde de Avrupa’ya 
gittiğinizde tek kollu tencere yapıyor 
ama Türkiye›de birkaç firma var ki 
dünyanın en önemli düdüklü 
tenceresini üretiyor. Biz mutfak 
sektörü olarak dünyaya kendimizi 
ispatlamış bir sektörüz. Tasarım 

Hammaddelerden ürün yapmak 
isteyen arkadaşların ulaşması gereken 
ikinci kesim de biziz. Yüzde 3’lük 
vergi olmasa biz daha ucuza alacağız. 
Hammadde ulaşımında, bütün 
imalatçıların muhakkak hiçbir vergiye 
takılmadan temin etmemiz gerekir. 
Çin’deki adam da tencere yapıyor ve 
bizim adamımıza satıyor. Türkiye’nin 
ihracatına baktığımızda, birçoğunun 
yüzde 1’i, ihracatı yakalamaya 
çalışanlar. İhracat çok önemli. 
Bunların aşılması lazım. Hammadde 
üzerindeki TRT vergisi, fonu, elektriği 
suyu o kadar çok katma vergisi var ki 
bunların kaldırılması lazım. 
Hakikaten çok dikkatle konuşulması 
gereken konular. Ürün bazında 
kullanılanların bazı mobilyalarda 
örneğin, sektörün birçok önemli 
tedarikçisini zor duruma soktu. 
Türkiye sadece ürettikleriyle ihracat 
yapabilir. Bunu da ihraç edebilir. Ara 
mamullerde konulması gereken 
vergilerde çok dikkat edilmesi lazım. 
Vergi koymak yerine hesabı yapıp ara 
mamul yapmakla ilgili teşvikte 
bulunmak lazım. Mesela, 5. bölge 
dediğimiz yerlerde yapılacak 
yatırımların burada yapılmasıyla ilgili, 
çok yüksek teknolojilere de 
bağlanmasına gerek yok. Türkiye 
birden 10 basamak yukarı çıkmak 
zorunda değil, yatırım yapılması 
gereken meselelere dikkat edildiğinde 
daha çok yol alınabileceğini 
düşünüyorum. Mutfak sektörüne 
tekrar dönecek olursak, çok yoğun bir 
hammadde ithalatındaki fondan 
inşallah bir anti damping vergi 
gelmeyecek ama yüzde 10 vergi var. 
Bu da az değil. Piyasa fiyatının üstüne, 
yüzde 10’u da koyarak vermeye 
alışmışlar. Yine Türkiye’de yaşaması 
gereken firmalar var. Buna dikkat 
edilmesi gerek diye düşünüyorum. 
Şunu bilmeliyiz, Türkiye olarak 
mutfak sanayiciler arasında dünyada 
8’inci, endüstriyel mutfakta ikinci 
sıradayız. Burada, Türkiye’de üretilen 
bütün ürünlerin önemli büyük 
yatırımlarda yerli malı kullanımına 
çok özen gösterilmesi gerekir. 
Kendimizi dünyaya kabul ettirdik, 
maalesef kendi yatırımcılarımıza, 
bürokratlarımıza kabul ettiremiyoruz. 
Devlet yatırımlarında bir yüzde yle 
yerli malı almakla ilgili bir madde var. 

Ender Yılmaz, teşviklerin bölgelere ve stratejik öneme sahip  sektörlere 
göre verilmesi gerektiğini ifade etti.



W i t h

En ufak bir yurtdışındaki gecikmede 
üretimimiz aksıyor veya fiyatlar 
istendiği gibi oynatılıyor. İnşallah 
gelecekte büyük holdingler ortaklaşa 
böyle bir paslanmaz çelik yatırımı 
yapmalılar. Bu yatırım endüstriyel 
mutfak beyaz eşya dekorasyon 
için çok önemli bir konu, yatırımın 
inşallah yapılmasıyla dışarıya 
bağımlılıktan kurtuluruz. Avrupa 
standartlarında, yurtdışı firmalarla 
dünya güçleriyle rekabet edebilmek 
için enerji ve finansın da aynı 
standartlarda temin edilebilir 
hale gelmesiyle çok daha iyi işler 
yaparız. Sanayi bölgeleri tükenmiş 
durumda. Arsalar 700-1000 dolardan 
bahsediliyor. Sanayi büyümek 
zorunda, üretmesi lazım. Devletin 
yeni arsalar, sanayi bölgeleri üretmesi 
lazım. Giderek insan kalitesi 
düşüyor, çalışan mavi yakalılarda, 
yöneticilerde de böyle. Devletin önce 
eğitmen hoca yetiştirmesi lazım. 
Doğru eğitime, hocalara yatırım 
yapması lazım. Yolumuz uzun. Milli 
problemimiz bu, insan kaynağı.  

MUNİS TEZBAŞARAN: Şirketimiz; 
mobilya için menteşeler, çekmece 
sistemleri ve mobilya için aksesuarlar 
üretmektedir. Kullanılan hammadde 
saç, çelik ve plastik olmakla birlikte 
ağırlıklı olarak saç hammaddeleri 
kullanmaktayız. Bu nedenle 
kullandığımız hammaddelere 
gelen zamlar bizim için önemli 
bir maliyet artışı getirmektedir. 
Geçtiğimiz yıllarda yerli üreticilerin 
talebi doğrultusunda hammadde 
ithalatına ek bir fon çıkarıldı. Bu 
nedenle maliyetlerimiz bir anda 
arttı. Türkiye’deki üreticilerin; demir 
hammadde fiyatları dünyadaki 
fiyatlarla eşit olursa; gerek yurtiçinde 
ve gerekse yurtdışında rakiplerimizle 
eşit şartlarda mücadele edebiliriz. 
Yaklaşık 6 aylık bir süre sonrasında 
da bu fonun anlamsız olduğu ortaya 
çıkınca da tamamen kaldırıldı. Bu 
konuyu takdirlerinize sunuyorum ve 
dikkate alınmasını talep etmekteyim 

PROF. DR. EMRE ALKİN: Yani 
benim anladığım maliyeti düşürmek 
için yıllarca uğraşıyorsunuz bir şey 
olmuyor ama birileri uğraştığı zaman 
maliyet yükseliveriyor. 

VEHBİ VARLIK: Tahsin Bey TİM’deki 
görevi dolayısıyla konuya çok güzel 
giriş ve özet yaptı. Ben de bir iki 
ekleme yapayım. Devletin yerli mala 
özen göstermesi yılların sorunu. 
Sayın Erdoğan Başbakanken böyle 
bir kararname çıkarmıştı. Yerli mal 
konusunda önce devletin örnek olması 
gerekiyor, inşallah bu anlayış gelişecek. 
Küçük sanayicilikten başlayan 
sektörümüz, bugün 500-600 şirketiyle 
dünyada büyük yol kat etti. Yolumuza 
devam ediyoruz. Kendi kendimize, 
küçücük imkanlarla yola çıkarak 
bugünlere geldik. Endüstriyel mutfak 
da Türkiye ihracatının 6 katı farkla 
satılıyor. Lokomotif firmaların rolü çok 
büyük. Diğer sektörler için de inşallah 
böyle olmalı. Bugüne gelişimizde 
tasarım ve ARGE’nin rolü büyük. 
Türkiye’de ürünleri üretip yurtdışına 
satmak bizi heyecanlandıran ve motive 
eden duygulardı. Biraz da finans 
becerimiz olsaydı, bu sektör neler 
yapardı. Bu konuda sitemim bankalara. 
Aslında hepimizin ortağı onlar bence. 
Verdikleri kredilerle kazancımızın 
büyük bölümünde pay sahibiler. 
Girişimci patronlar için yönetimde 
finans bilgisi çok önemli. Bu konuda 
gelişmeler görüyorum kurslar açılıyor, 
konferanslar yapılıyor. Biz yaştakiler 
için erkenden yola çıkıp bugünlere 
gelmiş, gençler işletmeyle ilgili çok 
hevesliler. Bankalar, danışmanlık 
finans yönetimi anlamında destek 
olmalı. Bu işbirliğiyle çok daha güzel 
şeyler yapılabileceğine inanıyorum. 
Öte yandan KGF ve yeşil pasaport çok 
güzel gelişmeler. 

PROF. DR. EMRE ALKİN: Şu yeşil 
pasaportu bana anlatır mısınız? 
Dedim ki hanımlara verdiniz mi? 
Vermemekle en büyük yanlışı 
yapmışsınız. Yıllardır kahrı çekenler 
hanımlar. “Hanım, benim gücüm 
sayesinde memleketim bana yeşil 
pasaport verdi al sen de gez denilseydi” 
hakikaten devrim olacaktı. Ama 
olmamış. Evdeki barışı sağlamak 
adına müthiş olurdu. Gerçekten çok 
üzüldüm. İhracatı artırmak açısından 
yararlı bir iş değil ama evdeki barışı 
sağlamak adına çok önemli. 

VEHBİ VARLIK: Hammaddemiz 
tamamen ithal, ekipmanlarımız ithal. 

MUNİS TEZBAŞARAN: Çok doğru, 
biz maliyetleri düşürebilmek için 
otomasyon ve daha birçok yatırım 
yaparak uğraşıyoruz , ancak bir 
bakıyorsunuz bir gün her şey değişiyor 
ve maliyetinizi kontrol altına 
alamıyorsunuz. Şirketinizin dışında 
bu ve buna benzer uygulamalar sizi 
rekabet ortamının dışına çıkarıyor. 
2016 yılı Ekim ayında sektörümüzün 
yurt içindeki en büyük fuarı sayılan 
ve yabancı alıcıların da satın alma 
departmanlarının her yıl yeni ürünleri 
görmek ve sipariş vermek için 
katıldıkları İstanbul’daki INTERMOB 
fuarı vardı. Avrupa’daki ülkelerden 
yeni müşteri olmaya aday firmalar 
ve mevcut müşterilerimizin hiçbir 
görevlisi bu fuara gelmedi. Ülkemizi 
güvenli bulmadıklarını bu nedenle 
fuara gelmek istemediklerini 
belirttiler. Biz her ne kadar bunun 
yanlış bir şey olduğunu belirtsek 
ve ikna etmeye çalışsak dahi bu yıl 
gelmek istemediklerini belirttiler. 
Bu nedenle bu insanlara güven 
verebilmek için ülke siyasetinin ve 
ekonomisinin daha uzun dönemli 
uygulanacağı ortamlarda olmamız 
gerektiğini düşünüyorum. İstikrar 
çok önemli. Şimdi 16 Nisan geçirdik, 
umuyorum bundan sonrasında her 
şey ülkemiz için daha da başarılı bir 
şekilde gelişir. Bir başka konu da ; 
diğer konuşmacıların da değindiği 
gibi; AB’nin gümrük anlaşması 
yaptığı ülkelere mal satarken ekstra 
gümrük vergileriyle karşılaşıyoruz. 
Gümrük birliği içinde isek niye biz 
Türkiye olarak bu sözleşmelerden 
yaralanamıyoruz. Yine AB ‘nin 
tek ve yanlı kararları ile karşı 
karşıya kalıyoruz. Dünyada bir 
sürü ülkenin olduğunu dikkate 
alarak bu ülkelerle gümrüklerin 
sıfırlanması veya belli bir oranda 
azaltılması yönünde anlaşmaların 
yapılmasına dikkati çekmek isterim. 
Bu sözleşmeler; devletimiz ve karşı 
devletler ile yapılacak bir çalışma. 
Bu sözleşmelerin karşılıklı olarak 
ülke parlamentoların da kabulü , 
imza töreni vesaire derken yürürlüğe 
girmesi en az iki yılı buluyor. Bu 
nedenle bürokrasiye yapacak çok iş 
düşüyor. Bir diğer konu, OSB’lere daha 
fazla sanayicinin gitmesi için enerji 
fiyatlarını daha düşük tutabilinir. 
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İSO içerisinde kurulan komisyonun 
üyesiyim şimdi diyeceksiniz ki 
Türkiye’de yer kalmadı mı da İran’da 
yatırım yapacaksınız? Bakın bunu niye 
yapıyoruz anlatayım; ilk olarak pilot 
bölge İran’ı seçtik. Sebepler; bugün 
ve gelecekte Ülkelerin korumacılığı 
çok fazla artarak yükselecek ve 
hepimiz biliyoruz dünyada durum 
böyle yaşanıyor nitekim bizde de öyle. 
Türkiye başladı uygulamaya herhangi 
bir projeyi önümüze getirdiğinizde, 
soruyorlar size. Yüzde 50 ile 80’i yerli 
olmak koşuluyla yapacaksınız diye 
koşul sunuyorlar. Mesela İran yakın 
gelecekte yüzde 40 ile 70 arasında 
bu ülkede üreteceksin ya da ürüne 
ait parçaları buradan alacaksın 
diyecek. İran ile ihracat ilişkisindeki 
firmaların dikkatli olmasında fayda var 
yabancı ülkelerin temsilcileri sürekli 
buralarda yatırım arayışında çabuk 
hareket etmeliyiz. Birçok ülkede bu 
var. Onun için İran yatırımı aslında 
doğru bir yatırım. Konusu geçtiği 
için söylüyorum bizim uluslararası 
firmalar oluşturmamız yaratmamız 
gerekiyor. Ancak çok ciddi lobi 
oluşturmalıyız birbirimize güvenmeli 
ve ulusal firmalarımızı desteklemeliyiz 
başka çaremiz yok. Bakın İstanbul’da 
yeni yapılan havalimanı projemiz 
var Konsorsiyum‘un adı “İGA”. 
Proje ve inşaatı bildiğiniz üzere 1-2 
yıl önce başladı dünyanın sayılı 
havalimanlarından biri kabul ediliyor. 
Almanya’daki bir ziyaretimde önemli 
bir firma temsilcisi bana dedi ki 
siz bu projenin neresinde varsınız? 
Hiçbir yerinde! Yabancı firmalar üç 
yıl önceden lobi oluşturdu. Döndüm 
geldim İSO meclis toplantısında 
durumu anlattım sağ olsunlar yönetim 
kurulu karar aldı İGA’yı davet ettiler. 
Bugün birçok arkadaşımız havalimanı 
projesinde iş yapmaya başladı. Bunu 
kolektif olarak geliştirmeliyiz. Tabii 
ki güvenlik sistemleri kalite unsurları 
var vs. göz ardı etmeden ama bu 
ülkeden alınması gereken ne varsa 
yabancılar gelsin burada belirli oranda 
üretim yapsınlar veya temin etsinler. 
Daha çok bahsedilecek bir çok konu 
var ancak zamanımız olmadığı için 
burada bitirmek istiyorum. Beni 
dinlediğiniz için sabrınızdan dolayı 
tüm panelistlere ve organizasyon 
komitesine teşekkür ederim.

önemli bir mesele de Enerji verimliliği 
konusu. Gelen makinalar 15-20-
30 yıllık. Teknik tabirle bugünün 
koşullarında geçerliliği yok. Bakınız 
Almanya’nın makine sektöründeki 
2016 cirosu sadece 260 milyar Euro. 
Türkiye’nin 2016 yılı ihracat cirosu ise 
sadece 412 milyon dolar. Başka bir bilgi 
vereyim. Tayvan’ın 2016 yılı ihracatı 
330 milyar dolar 280 milyar dolar 
ithalatı var. Bu rakamların büyük bir 
çoğunluğu makineden geliyor. Türkiye 
ile olan farkı söylemiyorum bile, 1’e 8 
gibi ciddi bir fark var. Çok gerilerden 
geliyoruz. Başka bir konu, kısa kısa 
pasajlarla geçip bitirmek istiyorum. 
Haksız rekabet konusu özellikle Türk 
firmalarına karşı AB ülkelerinde ciddi 
bir ekonomik ambargo uygulanıyor. 
Bazı firmalarla anlaşmalar yaptığımız 
halde şu anda mal almıyorlar. 
Sektördeki birçok firmada bu durumun 
yaşandığı ifade ediliyor. Almanya’daki 
firmalara yazılı değil ama özellikle 
sözle Türkiye’deki ilişkilerinizde 
bir adım geride durun diye bir ifade 
var. bu uyarıyı yazılı yapanlar da 
var diye konuşmalar olmakta ancak 
ben görmedim. Teşvikler konusu 
mutlaka bahsi geçen bölgelere göre 
verilmeli, ayrıca stratejik öneme sahip 
sektörlere göre verilmesi kanaatimce 
uygundur. Her sektöre verirsek işin 
içinden çıkamayız. Ama Anadolu’nun 
adı geçen 3-4-5-6’ncı bölgelerine de 
vermeliyiz ki terörü, işsizliği ve göçü 
engelleyebilelim. Belki bugün için 
güvenlik sıkıntıları var ama bir yolunu 
bulmalıyız ve bu teşvik unsurlarından 
asla vaz geçmemeliyiz. İstanbul’un 
özellikle sanayi yatırımları alanı 
olma özelliğini yitirdiği kanısındayım 
buradaki arazi fiyatları sanayi yatırımı 
açısından çok yüksek değerlerde 
artık yeni yapılanacak olan sanayi 
yaptırımları ile tüm OSB’ler İstanbul 
dışında olmalı. 1/100.000 imar planı 
içinde incelerseniz çok eksikler 
var ne köprü, Avrasya Tüneli, Yeni 
Havalimanı, diğer yol ve binaların 
olmadığını görebilirsiniz. imar 
durumunun tekrar gözden geçirilmesi 
ve düzeltilmesi gerekiyor. İmarı 
olmayan birşeyi nasıl yapmaya ve 
yapılanmaya çalışacağız nasıl gelişim 
göstereceğiz bilmiyorum. Sizlere farklı 
bir konudan bahsedeceğim İstanbul 
Sanayi Odası, İran’da OSB kuruyor. Ben 

Ayrıca OSB ‘lerde yaratılan istihdam 
için işçi bulmakta zorlanıyoruz. 
Sanayicileri OSB’lere geçişe teşvik 
için işçiden kesilen vergilerin oranları 
azaltılabilir ve bu indirimi işçiye ek 
olarak yansıtılabilir 

MUSTAFA TECDELİOĞLU: Aslında 
çelik fiyatları konusunda Türkiye 
pahalı bir ülke değil. Dönem dönem 
Çin’den atıl gelen ucuz hammadde 
bozar gibi oldu. Ama biz çelik 
ithalatçısı değil ihracatçısı bir ülkeyiz. 
Burada bir sıkıntı olmaması lazım, 
çelik fiyatında iç piyasa ve ithal 
fiyatlar aynı mertebede.

ENDER YILMAZ: MİB Makina 
imalatçılar Birliği Başkan Vekiliyim. 
Konumum ve iş alanım olması 
sebebiyle sizlerle biraz makinayı 
konuşmak istiyorum. Makina dünyada 
çok stratejik bir sektör durumunda. Bir 
örnekle anlatacak olursam Almanya’da 
makine sektörü denince ilk olarak 
otomotiv akla geliyor. Makina artık 
Türkiye’de de önemli sektörlerden 
bir tanesi durumuna gelmeye başladı. 
Sektör ile ilgili bazı verileri sizler ile 
paylaşmak istiyorum. Almanya’da 
makine sektörü 2008-2009 krizinden 
hiç etkilenmedi. Bir istatistiksel bilgi 
vereyim. Türkiye’de GTİP 84 numaralı 
fasıl kısaca “Makinalar, kazanlar, 
makine ve mekanik cihazlar” diye 
gidiyor. TUİK verilerine göre son 6 
yılda ithalatımız 158 milyar dolar 
olurken ihracatımız da 72 milyar dolar 
olarak gerçekleşti. Aradaki fark sadece 
84’üncü fasılda 6 yılda 86 milyar 
dolar cari açık var demektir. Burada 
yıllık 14 milyar dolar cari veriyoruz, 
sıkıntılı bir durum, bizim nerede 
olduğumuzu gösteriyor. 84’üncü fasıl 
sadece makinalar ve kazanlar. Devletin 
öncelikle el atması gereken önemli 
teşvik unsurları buralarda. Bunlara 
acil el atılması ve desteklenmesi 
lazım. Bugünlerde biz ve dünyadaki 
herkes endüstri 4.0’ı 4’üncü sanayi 
devrimini konuşuyoruz. Enerji 
verimliliğinden bahsediyoruz ama bu 
sefer makina sektöründe ithal edilen 
ikinci el makinalara teşvik veriyoruz 
bunlarla ilgili sıkıntılarımızı gerekli 
makamlara anlatamıyoruz, orada 
da çalmadığımız kapı yok ama bunu 
anlatamıyoruz. İkinci el makinada 
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olmuyor özellikle firmaların altyapısı 
çok önemli. Biz mesela ARGE merkezi 
olan firmalardanız. Bu konuda 
firmaların kendilerini geliştirebilmesi 
adına, teknolojiye açık olması 
gerekmektedir. Bizler firmalarımız 
adına, kendi başımıza bir şeyler 
yapmaya çalışsak da, profesyonel 
anlamda çok zayıfız.

GÖKSAL GÜNGÖR: Dünya Folyo 
Üreticiler Birliği Başkan Yardımcısı 
sıfatıyla bir çok konferans ve gezilere 
katılıyorum, sektörümüzdeki 
gelişmeleri takip edebiliyorum. 
Yurtdışında sanayi-üniversite 
işbirliklerinin çok önemli seviyelere 
ulaştığını görüyorum. Bizim mutlaka 
bu seviyelere ulaşmak için ilerlememiz 
lazım. Halen üniversitelerimizde  
vaka analizleri için yurtdışı örnekleri 
kullanılıyor. Halbuki bu ülkemizin  
bir çok büyük grubu var; aynı 
gruplarımızın üniversiteleri bile var. 
Kendi vaka analizlerimizi kendi 
ülkemizdeki örneklerden yapmalıyız. 
Sektörümüz için en önemli trend 
çevresel konulara olan farkındalık ve 
ilgili mevzuatlardır. İngiltere’de yaşamış 
olanlar bilir, ev hanımı çöpünü üçe 
ayrıştırır. Bizde de bu kadar değerli 
metalin kaynakta ayrıştırmasıyla ilgili 
mevzuatların düzenlemelerin devreye 

girmesi lazım. Bütün bunlarla beraber, 
inovasyon söylemi standartlaşmaya 
başladı. İnovasyonun kendi içinde 
katma değerli sonuçlar üretmesi lazım. 
Ar-Ge merkezlerinin son dönemdeki 
teşviklerle beraber katma değer 
yaratacak şekilde değerlendirilmesi 
lazım. Kapsamları standart bir formda 
ilerliyor. Daha yaratıcı, araştırmacı  
ve geleceğe yönelik çalışmalar 
desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. 
Bu konuda büyük potansiyelimizin 
olduğuna inanıyorum.

VEHBİ VARLIK: Bu kadar insan 
ihracat yapmaya uğraşıyoruz. Ama 
başımızdakiler mehter marşıyla 
canımızı çıkarıyor. İki ileri, bir geri. 
Siyasette daha az hata daha çok doğru 
istiyoruz. Birileri liderler hatalarıyla 
yanlışlarıyla bizi durdurmamalı. Artık 
siyasette de bir şeylerin iyileşmesi 
gerektiğine inanıyorum. Bu ülkede 
ihracat iyi gidiyorsa, bize olan 
güvenden dolayı gidiyor bu ülkeye 
olan güvenden değil. Özelikle kişisel 
kanaatim milli seferberlik olmalı. 
Devletin bu zedelenmiş ilişkileri 
düzeltmesi zaman alacak. Dolayısıyla 
herkes sahaya çıkmalı, patronlar 
sahada, devrede olmalı. Bu Türkiye 
algısını değiştirmeliyiz. Ülkemizin 
buna çok ihtiyacı var. Siyaseti daha 

PROF. DR. EMRE ALKİN: İlk turu 
tamamladık. Bundan sonra endüstri 
4.0, teknolojiyi ve Ar-Ge konularını 
konuşalım.

GÖKHAN TURHAN: Yönetiminde 
bulunmuş olduğum bir dernekte, 
iki yıldır endüstri 4.0 konusunda 
çalışmalar yapıyoruz. Öncelikle 
Almanya’ya ziyaret gerçekleştirdik, 
robot yapan robotları gördük. Bu 
gelişmeleri görmediğiniz takdirde, 
olayın nereye gittiğini ve nereye 
gidiyor olacağını kestirmeniz çok 
zordur. Konunun ilk örneklerinden 
olan endüstri 4.0 ile ilgili çalıştaylar 
gerçekleştirdik. Ana sanayilerimiz 
Türkiye’de otomasyon ve robot 
sistemine uyum sürecinde olan sanayi 
firmalarıdır. Otomotiv, beyaz eşya, gibi 
sektörler endüstri 4.0 için en uygun 
sektörlerin başında gelmektedir. Belki 
biz de onun avantajını yaşıyoruz, 
o avantajı kullanıyoruz. Kendi 
bünyemiz içerisinde bir firma kurduk 
ve şu anda 10 kişi çalışmaktadır. 
Kurduğumuz bu firma sayesinde, 
İtalya’dan Almanya’dan makine 
ithal etmiyoruz kendi teknolojimizi 
kendimiz üreterek, yazılımlarımızı 
kendimiz geliştiriyoruz, yakın 
zamanda da robotlarımızı yapmaya 
başlayacağız. Tabii bunlar kolay 

Demir ve demir dışı metaller sektörünün Ocak-Nisan 2017 dönemi  ihracat rakamları, bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 7,2  oranında artarak 2 milyar 184 milyon dolar olarak gerçekleşti.
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sisteminin ödeyeceği araştırma 
görevlisi maaşları ile olacak gibi değil. 

RIDVAN MERTÖZ: Arkadaşlar, çok 
güzel bir toplantı oldu. Emre Hocam’a 
gayretinden dolayı teşekkür ederim. 
Şimdi, ben şöyle sondan başlayacağım, 
endüstri 4.0 dedik en sonda. Endüstri 
4.0 tabii hep anlatıyoruz. Biz geride 
kaldık diyoruz bu slogan haline 
geldi. Bu gerçekleri de görmemiz 
lazım. Ülkemiz bir bütün sadece 
sanayiden ibaret değil; eğitim de, 
tarım da var. Bunların biraz da paralel 
gitmesi lazım. Endüstri 4.0’a kısaca 
bir dokunacak olursak, Almanya 
Hannover’den geldim geçen hafta. 
Hannover Üniversitesi 4.0’ın mucididir. 
Orada konuştular, 2007-2008-2009’da 
bunu pişirdiler ve 4.0’ın ne olduğunu 
anlatmaya çalıştılar. Türkiye endüstri 
4.0’ı henüz kaçırmadı. Ama diğer 
sektörleri de ihmal etmemeliyiz. 
2014’te bir yazı okumuştum. Türkiye, 
150 yıl geriden gidiyor Avrupa ile. 
Kimisi 200 dedi kimisi 100 dedi ama 
ben bir bilim adamının dediğini 
söylüyorum. Avrupa ile farkı 50 yıla 
düşürdük gibi bir söylemi vardı. 
Aramızdaki fark gene 40 sene ise. 40 
senedir farkı kapatamadık. Türkiye 
de ilerliyor ama öbürü daha hızlı 
ilerliyor. Dünya ilerliyor. Bunun için 
hepimiz Ar-Ge’ye ve yeniliklere 
daha çok sarılmalıyız. Tabii finansal 
sorunlarımız, ara eleman sorunlarımız 
gibi bitmeyen tükenmeyen 
sorunlarımız var. Hepimizin en büyük 
sorunlarından biri de bürokrasinin ağır 
işlemesi. Bürokratik engeller, yavaş 
giden bir sistem var. Ar-Ge ve yenilik 
konusunda mücadelemiz ile ilgili 
kendi firmamdan bir örnek vereyim. 
Avrupa’da bundan 15 -10 sene evvel  
bir fuara katıldığımız zaman 
rakiplerimiz ürünlerimizi niye taklit 
ettin şeklinde taciz ediyordu. Ama bize 
yöneltilen her ithamda haklı çıktık. 
2011’den sonra baskı gelmedi bizi de 
kabul ettiler. Bu şekilde mücadeleyle 
kendimizi kabul ettireceğiz. Bir anda 
bizi teknoloji ve yenilik geliştiren bir 
ülke olarak kabul etmeyecekler. Ama 
yenilik yapmaktan yılmayacağız. Artık 
Türkler de yenilik yapmaya başladı 
diye gelip dolaşan Avrupalıları da 
görüyoruz son yıllarda. Kendimizi de 
küçük görmeyelim çok yol kat ettik.  _

iyi anlatmak daha yumuşatmak 
lazım. Belki STK’ların ve birliklerin 
siyasete daha açık yüreklilikle ifade 
etmesi lazım. Daha çok iletişim 
kurmamız lazım. Tüm sektörlerin 
yan sanayi sıkıntısı var. İthalata olan 
alışkanlıktan vazgeçemiyoruz. Yan 
sanayiyi geliştirmek lazım. 

HAYRETTİN ÇAYCI: Ender Bey’in 
dediklerine katılıyorum. Globalleşme 
çok önemlidir. Bunu yapamazsanız 
markalaşamazsınız. Amerika’daki 
tesisimizde çok kaliteli ürün yapıyoruz. 
Oradaki firmaların en büyüğünden 
daha yüksek fiyatla satabiliyoruz. 
Diğer taraftan özel alaşımlar da 
geliştiriyoruz. Şu anda elektrik ve ısı 
iletkenliğinde en iyi malzeme 
gümüştür. Biz gümüş teli özelliğine 
sahip bakır alaşımı geliştirdik. 
Özellikle hibrit motorlarda kullanım 
alanı olacaktır. Bu konuda epey 
mesafe almış bulunuyoruz. Katma 
değerli ürün geliştirmesine 
odaklanıyoruz. Alüminyum alaşımı da 
bizim sevdiğimiz bir metal olup bakır 
her zaman onun yanındadır. 

TAHSİN ÖZTİRYAKİ: Endüstri 4.0’da 
çok gerilerdeyiz, Almanya bu konuda 
çok ileride. Beyaz eşya ise bu konuda 
bayağı bir yol almış durumda. Bizler 
de mutfakçılar olarak pek çok şey 
yapıyoruz. Birtakım gelişmelerle 
dünyada fark yaratmak zorunda 
olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Biz 
kendimizi sektörün olduğu noktaya 
taşıdık ama biraz daha ileri gitmemiz 
lazım. TİM olarak bu konuda çok 
ısrarlıyız ve istekliyiz. Ar-Ge merkezi 
kurulması konusunda bir firmayla 
anlaştık, bir Ar-Ge merkezi kuruldu. 
Markalaşma konusu çok önemli. 
Önümüzdeki ayın sonunda Türkiye 
markası konferansı yapacağız. Biz 
artık bugüne kadar düşündüklerimizi 
düşünülmesi gerekenleri üstüne 
giderek gündemde tutmaya çalıştık, 
bundan sonra da markalaştırmaya 
çalışıyoruz. Bu işlerle yoğun 
şekilde uğraşan bir ülkenin önemli 
bir firmasıyla anlaşma yaptık. 
Onlar kendi sorunlarını önümüze 
koyacaklar. Biz de Türkiye’deki 20 
tane önemli sorunu, ki bu sorunlar 
her alanda olabilir, karşılıklı fikri 
olanların çözüm arayacağı bir platform 

oluşturuyoruz. Neticede gideceğimiz 
yolun altında markanın, inovasyonun 
ve tasarımın, yeni dünyaya uygun 
4.0’ın çok bilincinde herkes. 

VEHBİ VARLIK: Az önce söylendi 
OSB’lerde metresi şu kadar. Sanayinin 
en büyük derdi arsa ve binaya verilen 
paradır. Ana paramız yetmeyince 
bankalara gitmek zorunda kalınıyor. 
Bu da rekabeti sıkıntıya sokuyor. 
Bursa’da Teknosab kuruluyor, Arsa ve 
fabrikayı devlet kuracak, kiralayacak. 
Yüksek teknolojili sanayi bölgesi. 
2018’e kadar hayata geçeceği söyleniyor. 
Türkiye’nin en büyük OSB’si olacak.  

GÖKHAN TURHAN: Son olarak şunu 
söylemek istiyorum, toplum olarak 
eleştiriyoruz ve zevk alıyoruz. Oysa 
eleştiride yapıcı ve çözüm odaklı 
olmalıyız. Değişimi sanayicilerin 
başlatacağına inanıyorum.

CELALETTİN KIRBOZ: Yatırımlar 
konusunda da Çin modeli incelenmeli; 
çünkü çok farklı bir model var orada. 
Bir ARGE merkezinin kuruluşunda ve 
işletilmesinde başından beri yer aldım 
Burada sıkıntı ARGE merkezlerinin 
karnelenememesi. Herkese teşvik 
değil gerçeğe doğruya hizmet edecek 
merkezlere teşvik verilmeli. Eğer ürün 
üretmiyorsa, kendi sürdürülebilirliğini 
sağlayamıyorsa başka bir merkeze 
devri, dolayısı ile çalışmayan ARGE 
merkezlerinin çalışanları destekler 
hale getirilmesi önemlidir. Merkezlerin 
kendi kendilerini sürdürebilmeleri 
esas olmalıdır. Bizim devletin, teşvik 

SEKTÖR TEMSILCILERI,
ÜRÜNLERININ TESLIMINDE

UYGULANAN KDV
TEVKIFATI UYGULAMASININ 

KALDIRILMASINI VEYA
EN AZINDAN YÜZDE 50

ORANINDA KORUNMASININ
SEKTÖRÜ RAHATLATACAĞINI 

SÖYLÜYORLAR
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HEDEF 25 MİLYAR 
DOLARLIK İHRACAT
“Sektör olarak 25 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 
Bunu hammadde ihracatı ile değil katma değerli ürünler ve güçlü bir 
Türkiye markası ile gerçekleştirmeyi kendimize görev edindik.” 

ve güçlü bir Türkiye markası 
ile 25 milyar dolarlık bir ihracat 
gerçekleştirmeyi kendimize 
görev edindik. 2017 yılı için 
hedefimiz ise yaklaşık 6,7 
milyar dolarlık ihracata ulaşmak. 
Ancak ihracatçılarımız bireysel 
ve sektörel olarak çeşitli 
sorunlarla boğuşmaktalar. 
Sektör olarak ne yazık ki 
hammadde açısından dış 
pazara bağımlıyız. Ülkemizde 
cevherden metal hammadde 
üretimi yetersiz. Madenciliğin 
önünde ise birçok engeller var. 
Hurda geri kazanımı istediğimiz 
seviyede değil. Irak ve Suriye 
gibi bölgelerden başta bakır 
olmak üzere hurda ithalinin 
yasak olması burnumuzun 
dibindeki kıymetli kaynakları Çin 
gibi rakip ülkelere kaptırmamıza 
neden oluyor. Ortak Gümrük 

uzaklığı, yüksek depolama 
maliyetleri ve düşük kâr marjları 
nedeniyle üreticilerin stoklu 
çalışamaması, küresel metal 
ticaretinin az sayıda aktörün 
(trader) kontrolü altında 
olması gibi nedenler ile sektör 
tehdit altında bulunmaktadır. 
Hammadde tedarikinin kısa 
süre için bile olsa kesintiye 
uğraması hem demir dışı 
metaller sektörünü, hem 
de sektörün girdi sağladığı 
otomotiv, yapı ve makine gibi 
ekonomimizin diğer önde 
gelen sektörlerini sekteye 
uğratabilecek denli önemlidir.
Hammadde güvenliğinin 
sağlanabilmesi için serbest 
bölge içerisinde kurulacak 
liman ve LME depoları ve diğer 
metal tacirlerinin depolarını 
içerecek demir dışı metaller 
lojistik merkezi aynı zamanda 
sanayicimizin daha uygun 
fiyatla hammaddeye ulaşımını 
ve Türkiye’nin enerjide olduğu 
gibi metallerde de bir ulaşım 
koridoru haline gelmesini 
sağlayacaktır. Üretim 
merkezleri olarak, Karadeniz 
Havzası ve Ortadoğu 
ülkeleri ile Azerbaycan, 
Tacikistan gibi ülkeler dünya 
ihracatının yaklaşık 1/3’ünü 
gerçekleştirmektedir. Bu 
durumda sadece transit 
olarak LME depolarına konan 
malzemelerden bile büyük 
işlem hacimlerine ulaşılacak, 
hareketlilikle birlikte 
limanlarımıza yapılan yatırım 
artacak, kurulacak depolarda 
pek çok kişi istihdam edilecek, 
antrepo ve lojistik gelirleri elde 
edilecektir. Bakır, Alüminyum 
gibi demir dışı metallerin 
ve ürünlerinin tesliminde 
uygulanan KDV Tevkifatı 
uygulamasının kaldırılması en 
azından yüzde 50 oranında 
korunmasının finansman 
ihtiyaçları doğrultusunda 
sektörün rahatlamasını 
sağlayacağına inanıyorum.
Yatırımcının işini kolaylaştıracak 
düzenlemeler bir an önce işler 
hale getirilmeli, özellikle sanayiye 
ve üretime yatırım yapmak 
isteyenlerin önü açılmalıdır.  _

Demir ve demir dışı metaller 
sektörü hem firma sayısı hem 
de ihracat oranı açısından 
Türkiye’nin en önemli sektörleri 
arasında. Sadece Ocak-Nisan 
2017 döneminde ihracatımız 
bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 7,2 oranında 
artarak 2 milyar 184 milyon 
dolar olarak gerçekleşti. 
Sektörümüz özellikle Almanya, 
İtalya, İngiltere gibi sanayi 
ve ürün rekabetinin yoğun 
olduğu ülkelerde başarılı bir 
grafik izlemektedir. Sektör 
olarak hammadde ihracatı ile 
değil, katma değerli ürünler 

Rıdvan Mertöz
İstanbul Demir ve Demir Dışı 
Metaller İhracatçılar Birliği 
(İDDMİB) Başkanı

Tarifesi uyguladığımız AB 
ülkeleri alüminyum hammadde 
ihtiyaçlarının yüzde 96’sını 
kendi kaynaklarından ve 
STA’lar yoluyla gümrüksüz 
edinirken, ülkemiz ithalatının 
yüzde 96’sını gümrük vergili 
olarak yapmak durumunda 
kalıyor. Bu da daha başlangıçta 
bir eşitsizliğe neden oluyor. 
Bunun için AB tarafından 
sektör özelinde gümrüksüz 
alüminyum ithalatına kota 
tanınmalı. Türk demir 
dışı metaller sektörünün 
hammadde güvenliğini başlıca 
tehdit olarak görüyorum. 
Başta alüminyum ve bakır 
metalleri olmak üzere 
ülkemizin demir dışı metaller 
tedarikinde dışa bağımlı 
olması, ilgili sektör kapsamında 
hammadde kaynaklarına 
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Son Son 10 yıl içinde 
alüminyum sektörü ortalama 
yüzde 10 büyüme göstererek 
Türkiye’nin en hızlı gelişen 
sektörlerinden biri oldu. 
Avrupa’da kişi başına tüketim 
25-30 kg iken ülkemizde bu 
değerin 10-15 kg arasında 
olduğu düşünülürse ülkemizde 
bu sektörün büyüme 
potansiyelinin yüksek olduğu 
görülmektedir. Alüminyumun 
diğer metallere göre 
daha dayanıklı, kolay şekil 
verilebilen, hafif, elektrik ve 
ısı iletkenliği yüksek, oksijen 
bariyeri yüksek, yüzde 100 
geri dönüştürülebilen ve 
çevreye duyarlı bir ürün olması 
sayesinde günlük hayatın 
birçok alanında karşımıza 
çıkan ve kullanılan bir 
üründür. İnşaattan otomotive, 
dayanıklı tüketimden gıda 
ambalajına, havacılık ve uzay 
sanayiine kadar birçok sektör 
çeşitli kullanım alanlarında 
kullanılmaktadır. Havacılık, 
savunma ve denizcilik sanayi 
gibi stratejik ürün gruplarının 
yer aldığı sektörlerde 
yüksek miktarlarda ithalat 
yapılmaktadır. Katma değeri 
yüksek yatırımlarınönünün 
açılmasıyla ithal edilen 
ürünlerin bir kısmının 
ülkemizde üretilmesi mümkün 
olacak, bu da ülke ekonomimizi 
ve dış ticaret dengemizi pozitif 
yönde etkileyecektir.
Türkiye alüminyum üretimi ve 
ihracatının en güçlü olduğu 
yarı-mamül üretim sektörleri 
olan ekstrüzyon, yassı ve 
döküm ürünleridir. Ekstrüzyon 
sektöründe dünya ticaretinin 
yüzde 4’ünü gerçekleştiren 

Türkiye, dünyada 7. sıradadır. 
2015 yılında 154,693 ton 
ekstrüzyon ürünü, başta 
Almanya olmak üzere Irak, 
Türkmenistan gibi ülkelere 
ihraç edilmiştir. Yassı mamülde 
Türkiye, dünya ticaretinin 
yüzde 2,2’si ile dünyada 
11.sırada, alüminyum folyo 
ihracatında da yüzde 2,5 pay 
ile 7.sırada yer almaktadır.
Türkiye alüminyum sanayiinin 
dünyada söz sahibi ülkeler 
arasına girebilmesinin 
ve ihracat potansiyelinin 
artmasının yolu, katma 
değeri daha yüksek olan 
ürünlere odaklanılmasından, 
kapasite kullanımlarının 
yükselmesinden ve alüminyum 

gelmektedir. Hammadde 
üretim miktarlarının ülkemizde 
sınırlı olması, üretim tesislerinin 
yeterli seviyede ve kapasitede 
yapılanmamış olması sebebiyle 
yüksek miktarlarda ithalat 
yapılmaktadır. Bu nedenle 
ülkemizdeki birincil alüminyum 
üretiminin artırılması ve 
Türkiye pazarına sunulması 
gerekmektedir. Yine bu 
konuyla bağlantılı olarak 2015 
yılından itibaren alaşımsız 
hammaddeye yüzde 3, 
alaşımlı hammaddeye yüzde 
6’lık bir gümrük vergisi yükü 
getirilmiştir. Bu vergilendirme 
tüm gümrük birliği ülkelerinde 
bulunuyor olmasına rağmen, 
Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 
nazaran Türkiye’de birincil 
alüminyum üretimi çok az 
miktarda olduğu için, ülkemizin 
uluslararası pazarlardaki 
rekabet gücünü zayıflatan 
bir unsur olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Aynı zamanda 
AB ithalatını büyük oranda 
serbest ticaret anlaşmaları 
olan ülkelerden vergisiz 
olarak gerçekleştirebiliyor. 
Buna karşılık bu ülkelerden 
bizim ithalat imkanımız 
yok. Bu durum da Türk 
üreticilerini Avrupalı rakiplerine 
karşı dezavantajlı duruma 
düşürmektedir. Bu faktörler 
sektörümüzün büyümesine 
ve gelişimine önemli bir engel 
teşkil etmektedir. Öte yandan 
devlet tarafından sağlanan 
sübvansiyonlar sayesinde 
Çinli üreticilerin çok düşük 
fiyatlarla ihracat yapması 
da haksız rekabet koşulları 
oluşturmaktadır. Bu haksız 
rekabet için antidamping 
önlemleri alınmaya 
başlanmıştır. Buna benzer 
önlemlerin daha da arttırlması 
sektörümüzün gelişimi için 
fayda sağlayacaktır.  _

ALÜMİNYUMDA BAŞARIYA GİDEN YOL
“Türkiye alüminyum sanayiinin dünyada söz sahibi ülkeler arasına girebilmesinin ve ihracat potansiyelinin 
artmasının yolu, katma değeri daha yüksek olan ürünlere odaklanılmasından, kapasite kullanımlarının 
yükselmesinden ve geri dönüşümünün ön plana çıkarılmasından geçmektedir.”

Ali Kibar
Türkiye Alüminyum Sanayicileri 
Derneği (TALSAD) Başkanı

geridönüşümünün ön plana 
çıkarılmasından geçmektedir.
Sektörümüzde Ar-Ge 
faaliyetlerinin artırılmasının, 
teknoloji geliştirmenin ve 
markalaşmanın önemli 
olduğunu her platformda 
duyurma çabasındayız. 
Alüminyum sektörü ara 
mamül ihracatında oldukça 
iyi bir sıralamada olmasına 
rağmen 2023 hedeflerine 
ulaşmak için alüminyumdan 
imal edilmiş son mamüllerin 
ihracatına ağırlık verilmelidir.
Alüminyum sektörümüzü 
olumsuz yönde etkileyen 
faktörler mevcuttur. Bunların 
başında hammaddede 
yurtdışına bağımlılık 
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göstermemiştir. Bu nedenle 
hammadde ve maden kaynağı 
anlamında elimizdeki veriler 
MTA’nın yıllar önce yaptığı 
çalışmalardır ve Seydişehir 
özelleştirmesi kapsamında 
yayınlanan ihale şartnamesi 
dışında baz alınacak düzgün 
veri bulunmamaktadır. Sektörün 
sorunları ana başlıklar  
altında şöyle tanımlanabilir: 
• Hammadde tedarik riski
• Yüksek katma değerli ürün 
üretebilecek makine ekipman 
ve yetişmiş personel eksikliği 
• Alüminyum üretimi ile  
ilgili Ar-Ge ve teşviklerin  
doğru desteklenmesi
• Türkiye alüminyum sektörünün 

rekabet olarak tehdit etmesi
• Sanayide üretimde AB 
standartları olarak bizlere 
zorlanan iş sağlığı, iş güvenliği 
vb. yaptırımlar ile sektöre ek 
maliyetlerin getirilmesi
• Tevkifat ile yüzde 84’ü ithal 
girdi olan bir sektöre kontrol 
edebilmek adına getirilen yük 
• Hurda ithalatına yine AB 
müktesebatı adına getirilen 
zorluklar
• Hurda ihracatına tamamen 
kural dışı ve eski sistemlere 
dayalı yaptırımlar ile uygulanan 
olumsuz süreç
• Özellikle ulaştırma, havacılık, 
uzay, savunma sanayi alanlarında 
son derece stratejik olan 
alüminyum metalinin demir dışı 
metaller kategorisinde genel 
değerlendirmeye tabi tutulması.             

Yukarıda bahsedilen tüm 
konular üzerlerinde tek tek 
konuşulması ve çözüme 
ulaştırılması gereken önemli 
tespitlerdir. Biz dernek olarak 
bu konularda ciddi çalışmalar 
yapmaktayız. Bizlerin 
özellikle üzerinde durduğu 
konu; gelecekte ülkelerin 
olmazsa olmazı olan uzay, 
ulaşım ve savunma sanayi 
konularında bizim de Türkiye 
olarak söz sahibi olabilmemiz 
konusudur, bu da ancak 
alüminyum üretim kabiliyetimizi 
doğru yönlendirmemiz ve 
güçlendirmemiz ile alakalıdır. 
Bu konuda kaybedecek 
zamanımızın olmadığını her 
platformda dile getirmekteyiz. 
Alüminyum sadece ev, inşaat 
sektöründe kullanılan bir 
metal değildir. Bugün dünya 
devi otomobil firmaları bir 
otomobilin ağırlık olarak 
yüzde 60’lara varan oranlarda 
alüminyum kullanmaktadırlar, 
bu oran hızla artmaktadır 
Aynı şekilde deniz, demiryolu, 
havayolu taşımacılığında da 
ana malzeme nerede ise 
tamamen alüminyum olarak 
kullanılmaktadır. Savunma 
sanayinde silah yapımından 
birçok askeri mühimmata 
kadar alüminyum metalinden 
yapılması önemlidir.  _

GELECEK ALÜMİNYUMDA
“Uzay, ulaşım ve savunma sanayi konularında bizim de Türkiye olarak 
söz sahibi olabilmemiz ancak alüminyum üretim kabiliyetimizi doğru 
yönlendirmemiz ve güçlendirmemizden geçer.”

Türkiye alüminyum sanayi, 
ana hatları ile yıllık 3,5 milyar 
dolar cirosu olan, ihracat 
ağırlıklı ve genel olarak tedarik 
yolunun yüzde 80’i yurtdışı, 
yüzde 4’ü yurtiçi kaynaklı ve 
yüzde 16’sı geri dönüşüm 
kaynaklı bir sektördür. 
Alüminyum sektörü ile ilgili 
geçtiğimiz yakın dönemde 
kapsamlı bir analiz çalışması 
yapılmamıştır. Buna hiçbir 
kurum ve kuruluş önem 

Celalettin Kirboz
Girişimci Alüminyum 
Sanayici ve İşadamları 
Derneği (GALSİAD) Başkanı                          

imalat ve uygulama kabiliyeti 
haritasının çıkarılması
• Türkiye boksit rezervlerinin 
tespit edilerek değerlendirilmesi 
için çalışmalara başlanması 
• Pazarımızı zorlayan TEV gibi 
vergilendirme ve sınırlamalar
• Özellikle Avrupa ve dünya 
pazarındaki siyasal gelişmeler
• Kalifiye personel ihtiyacı 
• Enerji yoğun bir sektör 
olması dolayısı ile ülkemiz 
yüksek enerji maliyetleri 
• Siyasal iradenin ve üst düzey 
yönetimin halen alüminyum 
metalinin stratejik önemini 
kabul etmiş olmaması
• Yeni uygulanan bölgesel 
teşviklerin mevcut işletmeleri 
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HALKBANK - TURKISHTIME ORTAK AKIL BULUŞMALARI

2002 yılından beri faaliyet 
gösteren BESİAD, civata, 
somun, vida, rondela, 
dübel, saplama, perçin gibi 
bağlantı elemanları üretimini 
temsil eden tek sivil toplum 
kuruluşudur. Temel amacımız 
sektörün sorunlarına çözüm 
bulma, sektörü yurtiçi ve 
yurtdışında temsil etmektir. 
Sektörümüz her yıl yaklaşık 
yüzde 10 ile yüzde 15 arasında 
büyüyerek, montaj sanayi, 
otomotiv, beyaz eşya, mobilya, 
çelik konstrüksiyon ve pvc 
sektörlerine hizmet vererek 
her geçen gün daha da 
kullanım alanını arttırmaktadır. 
Bugün, Türkiye 600 bin ton 

Endüstri meslek liselerinde 
müfredat hazırlanması için 
MEB ile birlikte ortak bir 
çalışma yapılması için dosya 
sunulmuştur fakat karşılık 
bulunulamamıştır. 
• Faiz politikası: Bankaların 
uygulamış olduğu yüksek faiz 
stratejisi ne yazık ki yatırımcıya 
yatırım yapma imkanını 
kısıtlamaktadır.  Kredi Garanti 
Fonu (KGF)’nin piyasayı 
rahatlatma çalışmalarına 
rağmen bugün  yüzde 17 ile 
yüzde 18 aralığında olan faiz 
rakamları, bankaların çek 
gibi ödeme enstrümanlarını 
beğenmemesi, kredi verilecek 
olan yatırımcıdan gereksiz 
bürokrasiyle zorluk çıkarması, 
yatırımcının yeni yatırımlara 
sıcak bakmasını engelliyor.
• Sanayi alanları azlığı: 
Sektörümüz, Marmara ve 
Ege Bölgesinde olmak 
zorundadır. Çünkü beyaz 
eşya ve otomotiv üreticileri bu 
bölgeler de konumlanmıştır. Bu 
bölgelerdeki arsa spekülatörleri 
yüzünden çok yüksek 
metrekare fiyatları sebebiyle 
yatırım yapılamamaktadır. 
Sektörü, büyütmek amaçlı boş 
ve kiralık alanlar amacı dışında 
kullanım olanlar tespit edilmeli 
ve imalatçıya uygun fiyattan 
tahsis edilmelidir.

Globalleşen dünyada pazar 
payını arttırmak zorunluluk 
haline gelmiştir. Mevcut 
pazarlarının yanında,  kısa 
vade için potansiyel gelişime 
açık olan pazarları saymak 
gerekirse;  Polonya, Çek  
Cumhuriyeti, Slovakya hedef 
pazarlar arasında ilk sırada 
gelecektir. Uzun vadede ise 
Suriye ve Irak noktasındaki 
sıcak savaş sonrası yeniden 
inşa edilmesi gereken iki yeni 
ülke karşımıza çıkacaktır ve 
imalatçılar olarak pazara olan 
yakınlık ile bunu fırsata çevirme 
şansına sahibiz. Son olarak, 
Amerika ve Rusya pazarları 
da sürpriz olarak karşımıza 
çıkabilir. Bu toplantıya katılan, 
düzenleyen ve emeği geçen 
herkese teşekkür ederim.  _

üretimiyle Avrupa’nın üçüncü, 
dünyanın ilk 10’u içerisinde 
yer alıyor. Yılda 200 bin ton 
bağlantı elemanları ihracatıyla 
pazar da söz sahibi olduğunun 
adeta bir göstergesidir. 
Küresel anlamda baktığımızda, 
sektördeki ciro 1.7 ile 2 milyar 
dolar arasında görünmektedir. 
Sektördeki yerli hammadde 
temini yaklaşık yüzde 90 
yükselmiştir. Sektörün temel 
üç sorununu; insan kaynakları, 
bankaların yüksek faiz 
politikası ve sanayi alanlarının 
azlığı olarak dile getirebiliriz. 
• İnsan kaynakları : Nitelikli 
ara eleman eksiği sektörün 
en büyük kanayan yarasıdır. 

Mustafa Necati 
Tecdelioğlu
Bağlantı Elemanları Sanayici 
ve İş Adamları Derneği 
(BESİAD) Başkanı

BAĞLANTI ELEMANLARI 
İHRACATTA SÖZ SAHİBİ
"Her yıl yüzde 10-15 büyüyen bağlantı elemanları sektörünün 
üç önemli sorunu var; insan kaynakları, bankaların yüksek faiz 
politikası ve sanayi alanlarının azlığı."
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Metal mutfak eşyaları, 
endüstriyel mutfak, bağlantı 
elemanları, kilitler, alüminyum 
ve bakır ürünleri gibi çok geniş 
bir yelpazede üretim yapan 
firmalardan oluşan demir ve 
demir dışı metaller sektörü 
ihracatçılarımızın yaşadığı tüm 
sorunlarda yanlarında olmak 
bu sorunları gerekli mercilere 
iletmek, çeşitli platformlarda 
tartışmak sektörü temsil eden 
TİM ve İhracatçı Birlikleri 
yönetim kurulu üyeleri olarak 
bizlerin temel görevleri 
arasında. Bu platform da bizim 
görevimizi icra etmemiz için 
doğru bir platform. Bu çalışma 
için temsil ettiğim sektörler ve 
tüm ihracatçılar adına öncelikle 
organizatör Turkishtime Dergisi 
ve sponsor Halk Bankasına 
teşekkür ederim. Geçtiğimiz 
yıl demir dışı metaller sektörü 
6,1 milyar dolar ihracat 
gerçekleştirdi. Birkaç yıldır 
euro-dolar paritesinde ve metal 

hurda stokumuzu artırmak 
ve korumak da önemli. 
Metaller birçok kez geri 
dönüştürülebilen çevreci 
materyaller. Geri dönüşüme 
kaynakta başlamak için 
adımlar atmalıyız. Geçtiğimiz 
yıl meydana gelen hain 
olaylar neticesinde başlıca 
pazarlarımızda Türkiye aleyhine 
kötü bir imaj oluşturmaya 
çalıştılar. Sanki işler her 
an sekteye uğrayabilirmiş, 
Türkiye de üretim ve sevkiyat 
durabilirmiş gibi yanlış bir algı 
içine soktular. Tüm iş camiası 
olarak bu konuda derdimizi 
anlatmak ve algıyı düzeltmek 
için yabancı partnerlerimizle 
birebir görüşmelerimizde de 
büyük mesai harcadık ve 
harcamaya devam ediyoruz. 
Bu çabalarımız sonucunda 
olumsuz algının bu yıl yavaş 
yavaş olumluya döneceğini 
düşünüyorum. Bizler üretmeye 
ve satmaya, bütün dünyayı 
gezerek bu işi daha iyi ve çok 
yapmaya devam edeceğiz.
Kamu kesiminin yerli malı 
kullanımının artırılması 
konusunda gereken 
hassasiyeti göstermesi lazım. 
Ürünlerimiz birçok alanda 
Avrupa kadar kaliteliyken, bunu  
dünyaya ve Avrupa’ya kabul 
ettirmişken, kendi devletimizin 
projelerinde yerli muadilleri 
bulunan ithal ürünlerin 
sıklıkla kullanılmakta olması 
bizleri üzüyor. Yerli malına 
özendirmeye yönelik adımlar 
atılmalı. Cazibe merkezleri  
veya diğer yatırım teşviklerinde 
de verilen desteklerde 
yerli girdi kullanılması şartı 
aranabilir. Yerli malı kullanımı 
hem yerli sanayimizi güçlendirir 
hem de dış ticaret dengesini 
daha dengeli bir temele 
oturtur. Bizi krizlere karşı daha 
dayanıklı kılar.  _  

YERLİ MALI ÖZENDİRİLMELİ
“Kamu kesiminin yerli malı kullanımının artırılması konusunda gereken hassasiyeti göstermesi lazım. Cazibe 
merkezleri veya diğer yatırım teşvikleriyle ilgili verilen desteklerde yerli girdi kullanılması şartı aranabilir.”

Tahsin ÖZTIRYAKI 
Türkiye İhracatçılar Meclisi  
(TİM) YK Başkan Vekili

fiyatlarındaki gerileme ihracatın 
aleyhine işlemişti bu yıl rüzgar 
bir miktar tersine dönecek 
gibi görünüyor. Nitekim 4 aylık 
yüzde 7,2 sektör ihracat artışı 
da bunu gösteriyor. Sektörün 
tüm alt dallarında firmaların 
yaşadıkları hammadde tedarik 
sorunları dikkat çekiyor. 
Alüminyum, bakır ve paslanmaz 
çelikte hammaddenin büyük 
bölümü ithal. Sektörün yine 
önemli girdisi konumundaki 
paslanmaz sac ve çelik sacda 
yüksek gümrük vergileri 
ve koruma önlemleri var. 
Hammaddeyi ithal eden de 
bir şeyler üreterek bu ülkeye 
katma değer yaratıyor. Tüm 
dünyada hammaddeye 
uygulanan gümrük vergileri 
ya sıfırdır ya da düşük 
seviyelerdedir. Prensip olarak 
hammadde üreticilerinin 
yüksek koruma duvarları ile 
korunmasına karşıyız. 
Hammadde demişken metal 



DEMIR VE DEMIR DIŞI METALLER 
SEKTÖRÜNÜN YENI ROTASINI 

BELIRLEYECEK 10 ŞART

1- Hammaddede dışa bağımlılık azaltılmalı 
Alüminyum sektörünü olumsuz yönde etkileyen fak-
törlerin başında hammaddede yurtdışına bağımlılık 
geliyor. Hammadde üretim miktarlarının ülkemizde 
sınırlı olması, üretim tesislerinin yeterli seviyede ve ka-
pasitede yapılanmamış olması sebebiyle yüksek mik-
tarlarda ithalat yapılıyor. Bu nedenle ülkemizdeki bi-
rincil alüminyum üretiminin artırılması ve Türkiye 
pazarına sunulması gerekmektedir. Bakırda da durum 
benzer. Mevcut rezervler gün ışığına çıkarılamadığın-
dan dışarıdan almak zorunda kalıyoruz. Oysa ki bakı-
rı kendimiz hammadde haline getirebilecek güçteyiz. 

2- Madenciliğin önündeki engeller kaldırılmalı
Ülkemizde cevherden metal hammadde üretimi ye-
tersiz. Madenciliğin önünde birçok engeller var, maden 
çıkarmak isteyen kuruluşlar birçok kurumun prose-
dürüne uymak zorunda. Bu da caydırıcı oluyor. Maden-
cilikteki prosedürler ortadan kaldırılmazsa hem alümin-
yum hem birincil bakırda dışa bağımlılık devam eder.

3- Hurdanın önü açılmalı
Hurda ithalatına AB müktesebatı adına getirilen zor-
luklar söz konusu. Dışarıdan hurda ithal edersek yüzde 
5 vergi alınıyor. Hurda ihracatında ihtiyaç fazlası olarak 
gösterilen ürünler basit bir prosedür ile ülkemizden ih-
raç edilebilir hale getirilmeli. Hurda geri kazanımı da 
istediğimiz seviyede değil. Irak ve Suriye gibi bölgeler-
den başta bakır olmak üzere hurda ithalinin yasak ol-
ması burnumuzun dibindeki kıymetli kaynakları rakip 
ülkelere kaptırmamıza neden oluyor.

4- Çevresel konularda farkındalık yaratılmalı
Demir demir dışı metaller sektöründe dünyadaki en 
önemli trend çevresel konulara olan farkındalık ve ilgili 
mevzuatlar. Örneğin İngiltere’de bir ev hanımı bile çö-
pünü üçe ayrıştırıyor. Bizde de bu kadar değerli metalin 
kaynakta ayrıştırmasıyla ilgili mevzuatların ve düzen-
lemelerin bir an önce devreye girmesi lazım.

5- Gümrüksüz alüminyum ithalatına kota konmalı
Ortak Gümrük Tarifesi uyguladığımız Avrupa Birliği ül-
keleri alüminyum hammadde ihtiyaçlarının yüzde 96’sı-
nı kendi kaynaklarından ve STA’lar yoluyla gümrüksüz 
edinirken, ülkemiz ithalatının yüzde 96’sını gümrük ver-
gili olarak yapmak durumunda kalıyor. Bu da eşitsizliğe 
neden oluyor. Bunun için AB tarafından sektör özelinde 
gümrüksüz alüminyum ithalatına kota tanınmalı.

6- Ar-Ge’ye daha çok önem verilmeli
Özellikle mutfak sektöründe dünya çapında kazandığı-
mız başarıda tasarım ve ARGE’nin rolü büyük. Demir ve 
demir dışı metaller sektöründe endüstri 4.0’a geçişe hız 
verilmeli. Alüminyum üretimi konusunda doğru pro-
jelere destek verilmesi, verilen desteklerin ise mutlaka 
kontrol edilmesi gerekiyor. Yapılan yatırımlar ve des-
tekler ile kendi sürekliliğini sağlayamayan ARGE mer-
kezleri karnelendirilerek doğru ve ürün veren merkez-
lere gerekirse devredilebilir.

7- KDV tevkifatı kaldırılmalı
Sektör temsilcileri, bakır ve alüminyum gibi demir dı-
şı metallerin ve ürünlerinin tesliminde uygulanan KDV 
Tevkifatı uygulamasının kaldırılmasını veya en azından 
yüzde 50 oranında korunmasının finansman ihtiyaçla-
rı doğrultusunda sektörün rahatlamasını sağlayacağına 
inanıyor. Ayrıca ara mamullerde konulması gereken ver-
gilerde çok dikkat edilmesi gerekiyor. Vergi koymak ye-
rine ara mamul yapmakla ilgili teşvikler verilmeli.

8- Lojistik merkezler oluşturulmalı
Hammadde güvenliğinin sağlanabilmesi için bir ser best 
bölge içerisinde Demir Dışı Metaller Lojistik Merkezi 
kurulmalı. Böylelikle sanayicimizin daha uygun fiyatla 
hammaddeye ulaşımını ve Türkiye’nin enerjide olduğu 
gibi metallerde de bir ulaşım koridoru haline gelmesini 
sağlayacaktır. 

9- Yerli kullanım oranı yükseltilmeli
Civata, somun, vida, rondela, dübel, saplama, perçin gibi 
bağlantı elemanlarında kullanılan hammaddenin yüz-
de 94’ü Türkiye’de üretiliyor. Hammadde bağımlılığımız 
yok. Bu yüzden ihracatta 2004’ten bu yana 15 kat, üre-
timde 10 katı büyüdük. Bağlantı elemanında Avrupa’da 
ilk üçte, dünyada ilk 10’dayız. Pazar büyüklüğümüz 600 
bin ton. 90 bin ton ithalat geliyor, 200 bin ton ürün ih-
raç ediliyor. Ancak bağlantı elemanı kullanan Türkiye’de 
kurulu otomotiv, beyaz eşya gibi sektörler yerli malı kul-
lanmıyorlar. Yerli ürün kullanımının özendirilmesi için 
bazı düzenlemeler ve kolaylıklar getirilmesi şart. 

10- Tesisler taşınmamalı
Şehir içindeki tesislerin plansız bir şekilde şehir dışın-
daki OSB’lere alınması üretime ket vuracaktır. Bu konu-
da İstanbul Sanayi Odası’nın hazırladığı raporda oldu-
ğu gibi çevre ilçeler Hadımköy, Silivri ve Tuzla bölgesine 
OSB’ler yapıp burada küçük sanayiler oluşturmalıdır.  _
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