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2005 - 2008 Faaliyet Raporu

Değerli Türkiye Seramik Federasyonu  Genel Kurul Delegeleri,

Federasyonumuzun 2008 yılı Genel Kurul toplantısına hoş geldiniz der hepinizi saygı ile selamlarım.
Federasyonumuzun Başkanlığını yaptığım 2005-2008 dönemi başlıca faaliyetlerini aşağıda bilgilerinize
sunarım.

1. Dış Ticaretle İlgili Konular:

 Çin  Halk  Cumhuriyeti’nden  ithal  edilen  seramik  karolara  ve  seramik  sağlık  gereçlerine
gözetim uygulanması, ek vergi ve kota konulması.

Seramik  Kaplama  Malzemelerinde  porselen  karolar  olarak  bilinen  büyük  ebatlı  ürünlerin
üreticilerimizin  maliyetlerinin  altında  çok  düşük  fiyatlara  satılmaları  ve  piyasanın  bundan  zarar
görmesi üzerine  26 Ekim 2005 tarihinde Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne Çin Halk
Cumhuriyeti’nden  yapılan  seramik  kaplama malzemeleri  ithalatına  karşı  korunma önlemi alınması
müracaatımız  İthalatta Korunma Önlemleri  Dairesi  tarafından incelenmiş  ve  soruşturmanın “yalnız
porselen karolar” için açılmasına karar verilmiştir. 

Federasyonumuzun DTM ile birlikte yapmış oldukları müşterek çalışma sonucunda 15 Ağustos 2006
tarihli ve 26260 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ’e göre Porselen Karolar için 200 gün süreyle
geçici korunma önlemi uygulanması ve 07/08/2006 tarihli ve 2006/10850 sayılı ve 07/08/2006 tarihli
ve 2006/10851 sayılı Kararnamelerle Çin Halk Cumhuriyeti menşeli   ithal üründen ton başına  270
Dolar Ek Vergi alınması kararı yayınlanmıştır. 

Daha sonra sektör için tehdit oluşturan porselen olan karoların seramik karo olarak gümrüklerden
geçmesi  ihtimalini  önlemek için  01 Mart  2007 tarih  ve  26449 sayılı  Resmi  Gazete’de yayınlanan
2007/15 sayılı İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ ile porselen olsun olmasın tüm seramik
kaplama  malzemelerinin  Çin  menşeli  olanlarına  Çin  tarafının   yıllık  ithalat  miktarında  mutabık
kaldığımız  “Gönüllü Kota Uygulaması”nı ve seramik sağlık gereçleri ihracatlarına da  Türk tarafının
“Gözetim  Uygulaması”nı  kabul  etmesi  üzerine  seramik  kaplama  malzemeleri  ve  seramik  sağlık
gereçlerine  Gözetim Uygulaması başlatılmıştır.  Bu sebeple  05/03/2007 tarih  ve 2007/11823 sayılı
Kararname ile seramik kaplama malzemelerine uygulanan ek vergiden vazgeçilmiştir. 

Çin menşeli seramik karolara uygulanan gözetim ve kota uygulaması sektörümüz lehine sonuç vermiş
ve 2006 yılında 54 milyon Dolar tutarında 4,9 milyon metrekare seramik karo ithal edilmişken 2007
yılında bu miktar 13,5 milyon Dolar tutarında 1 milyon metrekareye düşmüştür. Çin menşeli karoların
ithalatımızdaki payı 2006 yılında %69’dan kota uygulanan 2007 yılında %13’e düşmüştür.

Çin menşeli  seramik sağlık  gereçleri  için de geçerli  olan Gözetim Uygulaması  sonucunda Çin Halk
Cumhuriyeti menşeli  ürünlerin seramik sağlık gereçleri ithalatımızdaki  payı  2006 yılında  %17,9’dan
2007 yılında %9,7’ye gerilemiştir.
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 Çin Halk  Cumhuriyeti’nden  ithal  edilen  Manyezit  Ateş  Tuğlalarına  karşı  Damping  Vergisi
konulması:

AB Komisyonu’nun Çin menşeli manyezit tuğlalar için  Damping Vergisi uygulamaya başlaması üzerine
Çin menşeli refrakter malzemelerin çok düşük fiyatlarla Türkiye pazarına girdiği ve  AB Komisyonu’nun
vermiş  olduğu karara  benzer  şekilde,  Çin’den yapılan dampingli  refrakter  malzemelerin  Türkiye’ye
ithalatının önlenmesi gerektiği konusunda DTM’ye tarafımızdan başvuru yapılmıştır.  Bunu teminen
üye  ve  üye  olmayan  firmaların  Korunma  Önlemleri  Başvuru  Formlarını  doldurularak  DTM’ye
göndermeleri istenilmiştir.

2007/Şubat ayında Çin’den ithal edilen Karbon Magnezyum Refrakter Malzemelere Damping Vergisi
uygulaması  konusundaki  çalışmalara  devam edilmiş  ve  Müsteşarlık  müracaat  sahibi  firmaların  Dış
Ticaret Müşteşarlığı’na vermiş oldukları belgeleri yerinde incelemek üzere 1 hafta süreyle firmalara
inceleme ziyaretleri yapmışlardır. 

İncelemeler ve Müsteşarlık görevlileri  ile müştereken yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda Çin
Halk  Cumhuriyeti  menşeli  “Belirli  Ateş  Tuğlaları”  için  01/09/2007  tarih  ve  26630  Sayılı  Resmi
Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız  Rekabetin Önlenmesine İlişkin  2007/11 sayılı  Tebliğ ile  145
USD/Ton tutarında dampinge  karşı  vergi  yürürlüğe  girmiş  ve  söz  konusu  Tebliğ  Yönetim  Kurulu
Üyelerine sektördeki üreticilere sunulmuştur. 

 Avrupalı  seramik karo üreticilerinin belirli  ülkelerden AB’ye ithal edilen seramik karolara
damping  vergisi  uygulatma  çalışmalarında  Türkiye’nin  bu  uygulamaya  alınması  istenilen
ülkeler listesinden çıkartılması.

Avrupa Seramik Karo Üreticileri Federasyonu CET’e SERKAP Derneğimizin üye olması  ve Ticari Çalışma
Grubu’nda (CET Trade WG) ve İcra Kurulu’nda (CET Executive Committee) temsil edilmemiz sebebiyle
bu girişimleri  hakkında erken bilgi  sahibi  olunmuştur.  Çin  Halk  Cumhuriyeti,  Malezya,  Endonezya,
Mısır, B.A.E. ve Türkiye’den oluşan ve %35 ile %55 arasında damping marjı hesaplanan belirli ülkeler
listesinden Türkiye, karo ihraç profilimizin şikayet edilen diğer ülkelerden farklı olduğu ileri sürülerek
ve CET içerisindeki dostluklarımız kullanılarak çıkartılmıştır.

2. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile İlgili Konular:

 Bayındırlık  ve  İskan  Bakanlığı  2007  ve  2008  İnşaat  ve  Tesisat  Birim  Fiyatları  kitabının
hazırlanmasında Bakanlık Yüksek Fen Kurulu ile yapılan çalışma.

Kamu inşaatlarında  ve kamu kontrolündeki inşaatlarda kullanılacak inşaat  malzemelerinin tariflerinin
ve fiyatlarının açıklandığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2007 ve 2008 İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları
kitabının hazırlanmasında Bakanlık Yüksek Fen Kurulu ile çalışmalar yapılmıştır.

2007 yılında Bayındırlık  ve İskan Bakanlığı  İnşaat ve Tesisat  Birim Fiyatları  kitabındaki yapım birim
fiyatlarının  tespitinde  kullanılacak  sektörümüzle  ilgili  rayiçleri  güncellemek,  eski  ürünleri  kitaptan
çıkartarak  yeni  ebatları  ve  güncel  ürünleri  kitaba  eklemek  üzere  sektör  olarak  ilk  defa  yapmış
olduğumuz bu çalışma  Bakanlık Yüksek Fen Kurulu tarafından kabül görmüş ve 2008 yılında gelişerek
devam  etmiştir.  Bayındırlık   2005  yılı  İnşaat  ve  Tesisat  Birim  Fiyatları  kitabında  04.407-408   Poz
Numarasıyla  Kaplama  Gereçleri  başlığı  altında  tek  bir  sayfa  içerisinde  “Karo  Fayanslar”  ve  “Karo
Mozaik  Seramikler”  alt  başlıklarıyla  yer  alan  Seramik  Kaplama Malzemeleri  2008 Yılındaki  kitapta
04.390-391-392-393-394-395-407-408 Poz Numaralarıyla 40 sayfa içerisinde “Seramik Yer Karoları”,
“Seramik  Duvar  Karoları”,  “Sırlı  Porselen  Karolar”,  “Sırsız  Porselen  Karolar”,  “Endüstriyel  Zemin
Seramikleri”,  “Havuz Seramikleri”,  “Karo Fayanslar”,  “Karo Mozaik  Seramik”  alt  başlıkları  açılımıyla
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ayrıntılı olarak tarif edilmiş ve fiyatlandırılmıştır. Böylelikle en yeni seramik kaplama malzemelerinin
Bakanlık kontrolündeki inşaatlara  girmesi mümkün kılınmıştır.

Bayındırlık  ve İskan Bakanlığı  Sıhhi  Tesisat  Birim Fiyat  ve Tarifleri  2007 kitabındaki  071 – 084 Poz
numaraları  arasındaki  Seramik  Sağlık  Gereçleri  ürünler  aynı  şekilde  güncellenmiş  ve  genişletilerek
çeşitlendirilmiştir.

 Düzenlenmiş  alanlarda  CE  işaretinin  alınması  ve  ürün üzerinde  uygulanması  konusunda
Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile çalışmalar.

CE  işaretinin  seramik  ürünler  için  kullanılması  ve  ürün üzerine  iliştirilmesi,  elektronik  olarak  web
sitelerinden verilmesi  konularında sektör temsilcileriyle Ankara’da Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı
İşleri  Genel  Müdürlüğü’nde  çeşitli  tarihlerde  seramik  sektörü  için  özel  toplantılar  tertiplenmiş  ve
sektör temsilcilerinin bu toplantılara katılmaları sağlanmıştır.

 CE işaretinin kullanılamadığı Düzenlenmemiş Alanlarda Güvenli Ürünler için Bakanlık Yapı
İşleri Genel Müdürlüğü ile çalışmalar.

G” Tebliği’nin Uygulamaya Gireceği ve Tebliğde değişiklik yapılmasına dair YİG/ 2007-06 Sayılı Tebliğ ve
ekleri   29/08/2007  tarihli  Resmi  Gazete'de  yayımlanmıştır. Tebliğ  ekindeki  listede  düzenlenmemiş
alanda daha önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca uygulamaya konulmuş mecburi standartlardan 148
adedi  için  ürünün güvenli  olduğunu gösterir  'G'  ulusal  işareti  aranacağı  belirtilmektedir.  Seramik
kaplama  malzemeleri,  seramik  sağlık  gereçleri  ve  refrakter  üreticilerini  ilgilendiren  ürünler  takip
edilerek üyelere bildirilmiştir.

3. Teşvik  mevzuatı  konusunda  Bölgesel  Teşvikler  yerine  Sektörel  Teşvik  verilerek
sektörün  tümünü  içerisine  alacak  bir  teşvik  kanunu  çıkartılması  için  yapılan
çalışmalar.

“Seramik  Sektörünün  Dünya  Üzerindeki  Rekabet  Gücünün  Korunması” amacıyla  Federasyon
içerisinde yapılan çalışmalar sonucunda SERKAP ve SERSA Derneklerimizin  katıldıkları  kapsamlı  bir
Rapor üretilmiştir. Sektörümüzün yalnız %15’ini faydalandırdığı ve sektör içerisinde bir haksız rekabet
yarattığı anlatılan bu Rapor, Ankara’da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı’na ve Sanayi
Genel Müdürlüğü’ne, Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne,  Hazine Müsteşarlığı Teşvik
Uygulama Genel Müdürlüğü’ne ve Hazine Müsteşarlığı’na  Genel Sekreterimizin yer aldığı bir sektör
heyeti tarafından yapılan ziyaretlerde elden sunulmuş ve sözlü olarak sıkıntılarımız ve Hükümetten
taleplerimiz kendilerine izah edilmiştir.

Ayrıca  Rapor  birer  yazı  ekinde  Sayın  Sanayi  ve  Ticaret  Bakanı’na  ve   Sayın  Maliye  Bakanı’na
gönderilmiştir.

Bu  konudaki  girişimlerimizi  sürdürmek  üzere   seramik  üretilen  illerin  milletvekillerine  sektörün
durumunu ve sorunlarını  anlatan  kapsamlı  birer  mektup gönderilmiş  ve  21 Mayıs  2008 tarihinde
Ankara’da verilecek yemekli bir toplantıya davet edilmişlerdir. Ancak milletvekillerinin gündemlerinin
yoğunluğu  sebebiyle  bu  toplantı  gerçekleşememiştir.  Sektörün  sorunlarını  dile  getiren  ve  çözüm
önerileri  sunan  aynı  yazımız  teşvik  yasasının  görüşüleceği  TBMM  Sanayi  ve  Ticaret  Komisyonu
Üyelerine de gönderilmiştir.

4. Yabancı  kuruluşlarla  olan dış  ilişkiler.  Ceramé-Unie  bünyesindeki  CET Trade  WG,
Technical WG ve Environmental WG çalışmalarına Brüksel’de ve Castellon’da iştirak
ve AB Mevzuatını takip ve sektörü gelişmeler hakkında bilgilendirme: 
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Üyesi bulunduğumuz Avrupa Seramik Karo Üreticileri Federasyonu’nun Trade WG , Technical WG ve
Environment WG olmak üzere 3 değişik çalışma grubunda  ve Executive Committee olarak adlandırılan
İcra Kurulunda Derneğimizi temsil etmek üzere görev aldık. Brüksel’de ve Castellon’da yapılmış olan
çeşitli toplantılara düzenli olarak katıldık. Bu toplantılarda görüşülen AB Mevzuatı ve bu Mevzuatın
gözden geçirilmesi veya değiştirilmesi için lobi yapılması çalışmalarına katkıda bulunduk.

Çevre ile ilgili IPPC Integrated Pollusion Prevention and Control, İklim değişikliğiyle ilgili ETS Emission
Trading Scheme, Kimyasallarla ilgili  REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of
Chemical  substances,  İnşaat  Malzemeleri  Yönetmeliği  olan  CPI Construction  Products  Directive,
Çalışma şartlarında ortaya çıkan tozlar ve işçi sağlığıyla ilgili Social Dialoge on Respirable Silica, NEPSI
The  European  Network  on  Silica,  Kirletici  maddelerle  ilgili  PRTR Pollutant  Release  and  Transfer
Register, Üretimin her safhasında uyulması gereken teknolojilere dair BAT Best Available Technologies
konularındaki Avrupa Birliği Direktiflerini ve Regulasyonlarını takip ederek sektörümüzü bilgilendirdik.
Adı  geçen  mevzuatlara  sektörümüzün  yakın  zamanda  uyum  göstermeleri  için  üretici  üyelerimizi
bilinçlendirdik.

Avrupa  Direktifleri  ve  bu  direktiflerin  revizyonu  çalışmaları  sırasındaki  Ceramé-Unie  ve  Business
Europe tarafından yayınlanan duruş belgeleri  “Position Paper”lar hakkında üyelerimizi düzenli olarak
bilgilendirdik.  Avrupa  Birliği’ne  katılımımız  halinde  sanayimize  de  aynen  uygulanacak  olan  bu
Direktifler konusunda sektörümüzün hazırlıklı olması için sektör bilincini artırdık. Birliğe üye olmadan
da  uygulamaya  girerek  Avrupa  ülkelerine  yapacağımız  ihracatı  kısıtlayıcı  ve  engelleyici  tebliğler
hakkında üyelerimize hazırlıklı olmaları konusunda uyarılarda bulunduk.

16 Mayıs 2007 Tarihinde Brüksel’de Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu üyelerinin iştirakiyle
yapılan  AB  Seramik  ve  Cam  Sanayi  Rekabet  Konferansı’na  Genel  Sekreterimiz  katılarak  toplantı
hakkında üyelere bilgi vermiştir.

5. TOBB Seramik ve Refrakter Meclisi çalışmalarına katılım.

Seramik  sektörünün  sorunlarıyla  ilgilenen   Türkiye  Odalar  Borsalar  Birliği  TOBB’un  Seramik  ve
Refrakter  Meclisi  toplantılarına  İstanbul’da  ve  Ankara’da  katılmış  ve  sektörümüzdeki  sorunlarımızı
TOBB’a  iletmiş  bulunmaktayız.  TOBB  tarafından   değerlendirilmesi  talebiyle  bize  gönderilen  yasa
taslakları hakkında sektörümüzün ortak görüşünü oluşturarak kendilerine bildirdik.

5  Ağustos  2007  Cumartesi  günü  Ankara’da  yapılan  TOBB  Sektörel  Meclisler  Toplantısı’na  Genel
Sekreter Germiyan Saatçioğlu katılmıştır. Seramik ve Refrakter Meclisi olarak sektörün tek maddeye
indirilmiş  sorunu olan  enerji  sorununu o  tarihlerde  henüz  kurulmamış  bulunan  60.ncı  Hükümete
sunulmak üzere TOBB’a bildirmiştir.

6. Sektör profillerinin çıkartılması ve sektörü bilgilendirme.

Federasyon  olarak sektörümüzdeki  gelişmelerin  güncel  olarak  takip  edilmesi,  sorunların  tespiti  ve
çözüm  önerileri  üretilmesi  amacıyla,  Federasyonumuzdaki  Derneklere  üye  olan  ve  olmayan
firmalardan periyodik olarak dönemler içinde en temel göstergeler olan, üretim, ihracat ve iç satış ile
ilgili  miktar  bilgilerini  Rekabet  Yasası’nın  öngördüğü kurallar  içerisinde  toplayıp  konsolide  ederek
üyelerimize gönderdik. Seramik kaplama malzemeleri ve seramik sağlık gereçleri üretiminde sektörün
durumunu  inceleyen  6  şar  aylık  ve  yıllık  anketler  tertipleyerek  sonuçlar  hakkında  sektörü
bilgilendirdik.  Refrakter  üretiminde  sektörün  durumunu  yıllık  olarak  çıkartarak  Avrupa’da  üyesi
bulunduğumuz  PRE  Genel  Kurullarına  götürdük  ve  üyelerimizi  bilgilendirdik.  Sektör  profillerini
güncelledik ve Finans kuruluşlarının yatırım araştırma departmanları, muhtelif basın yayın kuruluşları,
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sivil toplum örgütleri, Resmi Kurumlar, Uluslararası Kuruluşlar ve Dernek üyelerinden gelen talepler
doğrultusunda, bu kuruluşlara sektöre ilişkin doğru bilgilerin duyurulması gerçekleştirdik.

7. Dış Ticaret  İstatistiklerinin takibi.

Seramik  Kaplama  Malzemeleri,  Seramik  Sağlık  Gereçleri,  Refrakter  Malzemeleri  ve  Seramik  Ham
Maddeleri  Dış  Ticaret  İstatistikleri, Dış  Ticaret  Müsteşarlığı’ndan  ve  ürünlerin  ait  oldukları  OAİB,
İMMİB gibi  Birliklerden  en güncel şekilde takip edilerek üyelerimiz aylık olarak bilgilendirilmişlerdir.
İthalatın hangi  ülkelerden yapıldığı  ve hangi  yönde gelişmekte olduğu ilgiyle izlenmiş ve sektörün
çıkarlarını  korumak  amacıyla  Sayın  Müsteşarlık  nezdinde  zaman  zaman  gerekli  girişimlerde
bulunulmuştur. İhracat verileri aylık ve yıllık dönemler içinde üyelere verilmiştir. 

8. Seramik Ortak Tanıtım Grubu çalışmalarına katılım.

Genel  Sekreterimizin  de  üyesi  bulunduğu  Seramik  Ortak  Tanıtım  Grubu çalışmalarına  katılarak
yurtdışında  Türk  seramik  imajının  iyileştirilmesi  için  çalışmalarda bulunduk.  Bu  amaçla  A.B.D.’deki
Coverings,  Almanya’daki  ISH,  B.A.E.’deki  Big  5,  Rusya’daki  Mosbuild,  İtalya’daki  Cersaie ve
İspanya’daki  Cevisema Fuarlarına katıldık.  2008 yılı  Cevisema fuarında  Cerámica Innova etkinliğine
katılarak fuar alanında Türk Seramik Sektörü başlıklı bir sunum yaptık.

9. UNICERA Fuar Komitesi çalışmalarına katılım ve Fuarın tertiplenmesi. 

Sektörü  yılda  bir  kere  Nisan  ayı  başlarında  İstanbul’da  buluşturan,  üreticilerin  en  yeni  ürünlerini
sergiledikleri  UNICERA Seramik ve Banyo Fuarını görev süremiz boyunca 2005, 2006 ve 2007 yılları
Nisan aylarında   TİMDER  ile  birlikte  TÜYAP  Beylikdüzü  Fuar  ve  Kongre  Merkezinde  tertipledik.
Sektörün fuara katılımını sağlayarak salonların yerleşim planını ve fuarın etkinliklerini düzenledik ve
gerçekleştirdik. Fuar sonrası sonuçları inceleyerek değerlendirdik ve bir sonraki yılın fuarında alınacak
tedbirleri kararlaştırdık. 

10. Amerikan Seramik Karo Distribütörleri Derneği CTDA üyelerinin 2006 yılında 
İstanbul’da ağırlanması.

Önemli hedef pazarlarımızdan olan A.B.D. li Seramik Karo Üreticileri Derneği’nin üyelerini Türkiye’ye
davet  ederek  12-16  Haziran  2006  tarihleri  arasında  İstanbul’da  ağırladık.  Swiss  Otel’de  ağırlanan
misafirleri  3  değişik  grup  halinde  İzmir,  Eskişehir  ve  Çanakkale  bölgelerindeki  seramik  üreten
üyelerimizin fabrikalarını  gezmeye götürdük ve bir  gece İstanbul’da Sait Halim Paşa Yalısında Gala
gecesi  tertipledik.  Konuk  satıcılar  olağanüstü  bir  memnuniyetle  ülkemizden  ayrıldılar.  Benzer  bir
teşebbüsü seramik  sağlık  gereçleri  için de düzenlemek için yapmış olduğumuz çalışmalarda hedef
Pazar ve davet edilecek ülkeler konusunda henüz mutabakata varamadık.

11. Enerji Maliyetlerinin Takibi.

Sektörümüzde,  üretim  maliyetleri  içinde,  enerji  maliyetlerinin  büyük  payı  olması,  bu  konuyu  çok
yakından takip  etmemizi  gerektirmektedir.  Özellikle,  ihracatta,  rekabet  gücümüzün olması   büyük
ölçüde enerji  girdisinin fiyatına bağlıdır.  Bu amaçla Federasyonumuz  bünyesinde enerji konusunda
çeşitli  çalışmalar  yapılmıştır.   Enerji  fiyatlarımız  aylık  olarak  takip  edilmiş,  Avrupa  Birliği
ülkelerindekilerle  kıyaslanarak  Federasyon  ve  Derneklerin  Yönetim  Kurulları  periyodik  olarak
bilgilendirilmiştir.  Türkiye’deki  doğalgaz  enerji  fiyatları  ve  fiyatların  tüketim  kademelerine  göre
çeşitlendirilmesi konusunda bir rapor hazırlayarak TOBB Seramik ve Refrakter Meclisi’ne sunduk.
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Enerji  başta  olmak  üzere,  işçilik  ve  nakliye  gibi  diğer  belli  başlı  giderleri  dünya  üzerinde  rekabet
etmekte olduğumuz ülkelerdekilerle kıyaslayan ve ülkemiz sanayinin rekabet gücünün artırılması için
gerekli olan hususları içeren teklifimizi  bir rapor halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na sunduk.

12. UNICERA Fuarında verilen SERFED Seramik Onur Ödülleri.

Geleneksel  olarak  her  yıl   tertiplemekte  olduğumuz  UNICERA  Seramik  ve  Banyo  Fuarı  sırasında
seramik sektörüne yararlı hizmetleri geçmiş bir kişiye her yıl Federasyonumuz adına “Seramik Onur
Ödülü” verilmiştir.  Bu ödülleri almaya  2005 yılında Sayın  Bülent Zıhnalı’yı,  2006 yılında Sayın  Şadi
Burat’ı ve 2007 yılında Sayın Ahmet Ulukuş’u layık görmüş ve bu kişilere ödüllerini vermiştir.

13. Seramik Balosu yapılması.

Federasyon  Yönetim Kurulu’nun  kararı  ile  2005 ve  2006  yılları  Aralık  ayında İstanbul’da  “Seramik
Sektörü Balosu”  düzenlenmiş ve  yemeğe sektörün önde gelen kişileri ve kurumları katılmışlardır. Her
yıl Balo’da bir kişiye  “Seramik Ödülü” verilmiştir.  2005 yılında bu ödül Merhum Dr. Nejat Eczacıbaşı
adına Sayın Faruk Eczacıbaşı’na,  2006 yılında Sayın İbrahim Polat’a verilmiştir.

14. Hammadde kaynaklarına erişim konusunda Şile Kil yatakları için yapılan çalışma : 

İstanbul  Şile  Bölgesi  maden  sahalarında  Çevre  ve  Orman  Bakanlığı’nın  zaman  zaman  güçlükler
çıkartarak  çalışmalara  müsaade  etmemesi  nedeniyle  madencilerin  hafriyat  yaptıkları  yerlerde
sonradan ağaçlandırma çalışmalarında bulunduğunu gösteren bir rapor Çevre ve Orman Bakanlığı’na
sunulmuştur.  Çevre  ve  Orman Bakanlığı’na,  Orman Genel  Müdürlüğü’ne ve  İstanbul Orman Bölge
Müdürlüğü’ne çeşitli tarihlerde konu ile ilgili yazılar  gönderilmiş ve ziyaretler yapılmıştır.

Tabiatın  ve  çevrenin  korunması  amacıyla  orman sahaları  içerisinde  bulunan  maden  kaynaklarının
işletilmesini kısıtlayan ve yer yer engelleyen Çevre ve Orman Bakanlığının son günlerde orman çalışma
izinlerini onaylamayarak  Şile  kil yataklarındaki çalışmaları durdurması ve sorunun büyümesi üzerine
07.03.2008 tarihinde Federasyon’da yapılan bir toplantıda bu konunun incelenmesi ve Şile kaynaklı
kilin sektördeki kullanım yaygınlığının ve sektörün bu ham maddeye olan bağımlılığının belirlenmesi
kararlaştırılmıştır. 

Yapılan ankete gelen cevaplar göstermiştir  ki; sektör Şile killerine en az %68 oranında bağımlılıdır.
Buradan kil temin edilememesi halinde olacak üretim kayıpları telafi edilemeyecek kadar büyük olup
sektörün çökmesine neden olacaktır.  Sektörün Şile  killerine  olan yüksek derecedeki  bağımlılığı  bir
rapor haline getirilerek Bakanlıklar bu konuda bilgilendirilmektedir.

15. “Seramik Türkiye” Dergisi 

Seramik Türkiye Dergisi kısa zaman içerisinde seramik sektörünün en çok okunan ve beğenilen dergisi
olmuştur. Dergimiz seramik sektörünü, seramik bilimi, sanatı, tarihi,  ticareti ve teknolojisi içeriğiyle ve
sektörde mevcut olan tüm derneklerin ve dernek üyesi firmaların geniş katılımıyla tamamını kapsar
hale  gelmiştir.  Federasyon’umuz  tarafından  Seramik  Türkiye  Dergisi  Yayın  Kurulu’nun  yeniden
oluşturulmasına ve bu Kurulun Federasyon’a üye Dernekleri temsil eden kişilerden oluşmasına karar
verilmiştir. Önceleri 3 ayda bir çıkartılan dergi daha sonra 2 ayda bir yayınlanmaya başlamıştır. 2008
yılından itibaren yayın süresi tekrar 3 ayda bire dönüştürülmüştür. Zamanla yapılan iyileştirmelerle
Dergimiz yurt içinde ve yurt dışında geniş kabul görmüş ve takdir edilmeye başlanmıştır.
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16. Demiryolu ile Nakliye konusunda yapılan çalışmalar.

İstanbul-Şile ve Çine-Aydın demiryolu nakliyesi konularında konuyla ilgili derneklerin başkanlıklarında
Yönetim Kurulu Üyelerinin yapmış oldukları çalışmalar DPT Müsteşarlığına sunulmuştur. Ayrıca TCDD
Genel  Müdürlüğü  Harekat  Dairesi  Başkanlığı’nda  Ankara’da  bu  konuda  yapılan  toplantılara
katılınmıştır. TCDD’nin ve DHL’nin imkanları ve yasaların engelleri sebebiyle bu konuda hiç bir ilerleme
sağlanamamıştır.  Demiryolunun  yakınından  geçtiği  bazı  organize  sanayi  bölgelerine  iltisak  hatları
yapılabilmiştir.

17. İstanbul Sanayi Odası (ISO) ile yapılan çalışmalar.

İstanbul Sanayi Odası’nda sektörün sorunları ve ihtiyaçlarıyla ilgilenen  Toprağa Dayalı Sanayiler için
düzenli  olarak yapılan toplantılara çeşitli  tarihlerde Federasyon olarak iştirak edilmiştir.  Toplantı ile
ilgili Tutanaklar  Yönetim Kurulu üyelerine sunulmuştur.

18. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ile yapılan çalışmalar.

Seramik Kaplama Malzemeleri, Seramik Sağlık Gereçleri, Seramik ve Refrakter Malzemeleri ve Teknik
Seramikler konularındaki  sektör  raporları  gerçekleştirilen  ekip  çalışması  sonucunda  hazırlanarak
Seramik  ve  Refrakter  Malzemeleri  Sektörü  Dokuzuncu  Kalkınma  Planı,  Devlet  Planlama Teşkilatı
Müsteşarlığı’na sunulmuştur. Müsteşarlık bizim sunmuş olduğumuz raporları aynen DPT 9. Kalkınma
Planı olarak yayınlamıştır.

19. İktisadi Kalkınma Vakfı (IKV) ile yapılan çalışmalar.

Üyesi  olduğumuz  İktisadi  Kalkınma  Vakfı   IKV’nin  tertiplediği  toplantılara  düzenli  olarak  Genel
Sekreterimiz  vasıtasıyla  katıldık.  Kuruluşun  haftalık  olarak  yayınladığı  Avrupa  Birliği  Bültenlerini
üyelerimize E-Posta ile ulaştırdık.  

AB Müktesebatının Yatay  Olarak Uygulanışının Öncü Türk Sektörlerine Etkileri  Projesi,  Avrupa Bilgi
Köprüleri  Programı  içerisinde   Türkiye’deki  değişik  sektörlerin  AB’ye  uyumu  konusunda  yapılan
toplantılara  katıldık.  “Seramik  Sektörünün  AB’ye  Uyumu” konusunda   22  Mayıs  2007  tarihinde
İstanbul  TOBB Plaza’da  Avrupa  seramik  sektöründen  ve  Ceramé-Unie’den  davet  ettiğimiz  yabancı
konuşmacıların da katıldığı  bir seminer tertipledik. Daha sonra bu seminerdeki sunumları bir kitap
haline getirerek yayınladık.

20. Seramik Araştırma Merkezi (SAM) ile yapılan çalışmalar.

Eskişehir  Anadolu  Üniversitesi  Seramik  Araştırma  Merkezi  ile  çalışmalarımız  devam  etmiştir.
Federasyonumuz  bu  dönemde  de  Eskişehir  Anadolu  Üniversitesi  ile  Federasyon’a  üye  üretici
şirketlerimizin  birlikte  seçmiş  oldukları  adaylara  “Endüstriyel  Seramik  Doktorası” bursu  vermeye
devam etmiştir. Halen Federasyonumuz  6 öğrenciye burs vermekte olup bu öğrenciler sözleşmeleri
gereği  doktoralarını  aldıktan  sonra  kararlaştırılmış  olan  üye  şirketlerimizde  doktoralı  seramik
mühendisi olarak çalışmaya başlayacaklardır.

21. Üye Derneğimiz TİMDER ile Eğitim çalışmalarımız.
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Federasyonumuzun üye dernekleri arasında bulunan Tesisat ve İnşaat Malzemecileri Derneği TİMDER
bu dönemde  eğitim faaliyetine devam etmiştir. 2004 yılında Abant’taki   Arama Toplantısı’na konu
olan  “eğitim misyonun  üslenilmesi” görüşü doğrultusunda 2005 yılı Şubat ayında 4 temel konuda
pilot çalışma ile başlayan eğitim faaliyetleri TİMDER Akademi’ye dönüşmüştür. Eğitim 14 farklı konuda
7 ay süreli olarak 01 Kasım 2007 tarihinde başlamış olup 14 Mayıs 2008 tarihinde tamamlanmıştır.
Eğitime yaklaşık 60 firmadan 250’yi aşkın katılımcı 90’ar kişilik sınıflarda katılmışlar ve eğitim sonunda
yapılan  sınavların  sonuçlarına  göre  sertifika  almışlardır.  Bu  dönem  eğitim  faaliyetlerinin  ana
sponsorları Federasyonumuz ile birlikte Kale ve Eczacıbaşı Grupları olmuştur.

22. Federasyon  Yönetim Kurulu Toplantıları.

Federasyon Yönetim Kurulu aşağıdaki tarihlerde toplanmış ve sektörümüzün güncel konularını 
görüşerek yapılacak işleri tespit etmiş, görevlendirmeler yapmış ve bilgi paylaşımında bulunmuştur.

2005 Yılında; 15 Şubat, 21 Nisan, 24 Mayıs, 07 Haziran, 01 Ağustos, 10 Ekim, 
2006 yılında; 13 Şubat, 10 Nisan, 05 Ekim, 05 Aralık,
2007 yılında; 10 Nisan, 12 Haziran, 
2008 yılında; 15 Ocak, 04 Şubat,28 Mart,  21 Nisan.

Sayın  Delegeler,  Federasyonumuzun  isminin  başında  “Türkiye” kelimesinin  kullanılması  için   24
Haziran  2005 tarihinde T.C. İçişleri Bakanlığı’na yapmış olduğumuz müracaat  10 Ocak 2008 tarihinde
sonuçlanarak Federasyonumuzun adı Türkiye Seramik Federasyonu olarak onaylanmıştır. 

Yukarıda ifade edilen 2005-2008 çalışma dönemi Faaliyet Raporu’muzu Türkiye Seramik Federasyonu
Genel Kurulu’nun siz değerli delegelerinin bilgilerine ve onayına sunarım.

Saygılarımla,

Adnan Polat
Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye Seramik Federasyonu
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