SERSA
SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ
2015 – 2017 DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
30 MART 2017 PERŞEMBE
Değerli Genel Kurul Delegeleri,
Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısına hoş geldiniz der hepinizi saygı ile
selamlarım. Derneğimizin Başkanlığını yaptığım 2015 – 2017 dönemi başlıca
faaliyetlerini aşağıda bilgilerinize sunarım.

1. UNICERA FUARI :
 23 – 27 ŞUBAT 2016
Türkiye ve dünyadan 237 markanın yer aldığı 372 firmanın katılımı ile gerçekleşen
UNICERA Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı; en yeni tasarım ve teknoloji
ürünlerini ziyaretçileriyle buluşturmuştur. Yapı sektörünün en büyük buluşması
UNICERA, TOKİ Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet ŞAHİN ve TBMM İmar, Bayındırlık ve
Turizm Komisyon Başkanı Erol KAYA’nın katılımı ile 23 Şubat’ta Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi Büyükçekmece, İstanbul’da kapılarını açmıştır. UNICERA Uluslararası
Seramik Banyo Mutfak Fuarı, Almanya, Amerika, Bulgaristan, Çin, Fransa, Hindistan,
İngiltere, İran, İspanya, İtalya, Sırbistan ve Türkiye dahil olmak üzere 13 ülkeden 372
katılımcı firmayı 11 salon 98.000 m2 kapalı sergileme alanında ağırlamıştır. Global
platformda sektörün yoğun ilgi gösterdiği fuarda geçen yıla göre, yabancı katılımcı
sayısında % 48 artış gerçekleşmiştir.
Küresel pazarda yeni işbirlikleri ve etkin stratejilerin oluşturulmasında önemli rol
oynayan fuar; Bulgaristan, Bosna Hersek, Gürcistan, Filistin, Fransa, Hırvatistan, İran,
Kosova, Litvanya, Makedonya, Moldova, Özbekistan, Rusya, Sırbistan, Tunus, Ukrayna,
Ürdün, Yunanistan’dan gelen alım heyetlerinin yanı sıra bireysel katılımlar ile birlikte
107 ülkeden 6.618 yabancı, 78 ilden 61.673 yerli, toplamda 68.291 ziyaretçiye ev
sahipliği yaparak, küresel ekonomik daralmaya rağmen sektörün en önemli ticaret
merkezi olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. UNICERA, katılımcı ve ziyaretçilerine
sunduğu ticari fırsatların yanı sıra yurtiçinden ağırladığı üniversitelerin mimarlık,
içmimarlık, endüstri ürünleri tasarımı ve seramik, cam bölümü öğrencilerini sektör
uzmanları ile buluşturmuştur. Fuar aynı zamanda birbirinden renkli sergilere de ev
sahipliği yapmıştır.

 08 – 12 MART 2017
Dünya pazarlarını sektör markaları ile buluşturmaya devam eden fuarımız bu yıl
UNICERA Seramik Banyo ve Mutfak Fuarı CNR Holding kuruluşlarından İstanbul
Fuarcılık tarafından Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) ve Tesisat İnşaat
Malzemeleri Derneği (TIMDER) iş birliğinde 60 bin metrekare alanda 1.000’in
üzerinde markanın katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin en büyük ihtisas fuarı
UNICERA İstanbul Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı’nda, 8.012 yabancı ziyaretçi olmak
üzere 73.281 profesyonel ziyaretçi ağırlanmıştır. Yabancı ziyaretçi oranında bu yıl
yakalanan yüzde 21’lik rekor artış, Türk seramik sektöründe memnuniyet yaratmıştır.
Fuar, aralarında ABD, Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, İspanya, Çin, Rusya,
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Polonya’nın da bulunduğu 126 ülkeden gelen sektör profesyonellerin katılımı ile
gerçekleştirilmiştir. Almanya, İtalya, Portekiz, Çin, Tayvan, Hong Kong Hindistan,
İran’ın da bulunduğu ülkelerden gelen 15 yabancı katılımcı firmanın, yeni ürün ve
modellerine ev sahipliği yapmıştır. Fuarda, banyo mobilyalarından, altın kaplama su
armatürlerine, akıllı tuvalet ve lavabodan özel tasarım jakuzilere varana kadar yüz
binlerce ürün çeşidi yer almıştır. Bu yıl ilk kez 40 ülkeden gelen alım heyetlerinde yer
alan önemli firma yetkilileri ile katılımcı firmalar arasında B2B Eşleştirme Programı
kapsamında ikili görüşmeler de yapılmıştır. UNICERA, katılımcı ve ziyaretçilerine
sunduğu ticari fırsatların yanı sıra yurtiçinden ağırladığı üniversitelerin mimarlık,
içmimarlık, endüstri ürünleri tasarımı ve seramik, cam bölümü öğrencilerini sektör
uzmanları ile buluşturmuştur. Fuar aynı zamanda birbirinden renkli sergilere de ev
sahipliği yapmıştır.
2018 yılı UNICERA Seramik Mutfak Banyo Fuarı’nın 27 Şubat – 03 Mart 2018 tarihleri
arasında (Fuardan 7 gün önce kurulum süresi ve fuar bitiminden itibaren 2 gün
boşaltma süresi dahil 20 Şubat – 5 Mart 2018 tarihleri arasında) yapılması uygun
görülmüştür.

2. UNICERA FUAR KOMİTESİ ÇALIŞMALARINA KATILIM VE FUARIN
TERTİPLENMESİ
UNICERA Fuar Komitesi çalışmalarına katıldık. Sektörü yılda bir kere İstanbul’da
buluşturan, üreticilerin en yeni ürünlerini sergiledikleri UNICERA Seramik ve Banyo
Fuarını tertipledik. Sektörün fuara katılımını sağlayarak salonların yerleşim planını ve
fuarın etkinliklerini planladık ve gerçekleştirdik. Fuar sonrası sonuçları inceleyerek
değerlendirdik ve bir sonraki yılın fuarında alınacak tedbirleri kararlaştırdık. Tüyap ve
Federasyon arasında yapılmış olan UNICERA Sözleşmesi’nin sona ermesi nedeniyle,
FEDERASYON, Derneklerin Yönetim Kurulu Üyeleri ve kurulan Komite tarafından
yapılan uzun çalışmalar ve alınan teklifler değerlendirilmiş ve UNICERA Seramik
Banyo Mutfak Fuarı’nın yeni dönem sözleşmesi Türkiye Seramik Federasyonu ve
İstanbul Fuarcılık AŞ. ile taraflarca imzalanmıştır.

3. BİLGİ TOPLAMA VE PAYLAŞMA:
 Dış Ticaret İstatistikleri OAİB ve TUİK kaynaklarından en güncel şekilde aylık
olarak takip edilmiş, ihracat ve ithalat verileri analizleri yapılarak aylık ve yıllık
dönemler içinde üyelere gönderilmiştir.
 Üyesi bulunduğumuz Avrupa Seramik Federasyonu FECS vasıtasıyla elde ettiğimiz
Avrupa seramik sanayinin üretim, ithalat, ihracatı gibi bilgiler ve performansı
hakkındaki istatistikler üyelerimiz ile paylaşılmıştır.
 Ceramic World Review vasıtasıyla elde ettiğimiz dünya seramik bilgileri ve
istatistikler üyelerimiz ile paylaşılmıştır.

4. OAİB SERAMİK TANITIM KOMİTESİ ÇALIŞTAYI:
Seramik Çalıştayları:
Seramik çalıştaylarının on birincisi, 27-28 Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul’da
Mövenpick Otel’de gerçekleştirilmiştir. Seramik Tanıtım Grubu tarafından seramik
sektörünün nabzını ölçmek, ortak akıl üretmek, sektörün sorunlarını ve gelecek yıl
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hedeflerini belirlemek amacı ile 28 Aralık 2016 tarihinde MOVENPICK Otel’ de 12.
Seramik Sektörü Çalıştayı organize edilmiştir.
Çalıştaya çeşitli firmalardan üst düzey yetkililer, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri,
T.C. Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Müteahhitler Birliği, Türkiye Seramik
Federasyonu, Seramik Araştırma Merkezi, TİMDER’den toplam 73 kişi katılım
sağlamıştır. Çalıştay’da, Dünya Ekonomisi ve pazarlardaki gelişmeler sunumu
Ekonomi Danışmanı Sn. Can Fuat Gürlesel tarafından yapılmıştır. Ardından
Türkiye Müteahhitler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Atamer tarafından
bilgilendirici sunum ve T.C. Ekonomi Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı Sayın Mehmet Bozkurt tarafından STA sunumları
gerçekleştirilmiştir. Seramik sektörünün makro pazardaki durumu ve belirlenen
hedef ülkeler hakkında sunum E&Y firması tarafından yapılmıştır. Programın ilk
günü makro Pazar ve hedef ülkelerimiz, ikinci günü ise belirlenen hedef ülkelere
yönelik tanıtım faaliyetlerine yönelinmiştir. Firma temsilcilerinin interaktif bir
şekilde katılımda bulunduğu Çalıştay’da, Seramik Tanıtım Grubu’nun önümüzdeki
dönemde gerçekleştireceği tanıtım faaliyetlerinin planlanmasına yönelik olarak
Çalıştay’a katılan firma temsilcileri tarafından grup çalışmaları sonucunda
görüşleri alınmıştır. Amerika-Kanada, İngiltere ve Almanya, SKM ve SSG için ana
hedef pazarlar olarak belirlenmiştir. Bu çalıştaylarda alınan kararların
uygulanması ve yapılan işlerin istenen noktalara gelerek istenen etkileri
yaratabilmesi için sektörün aktivitelere nitelikli katılımı ve desteğinin şart olduğu
tekrar dile getirilmiştir. Bu bağlamda, hedef coğrafyalar için çalışma grupları
kurulmuş olup şirket profesyonellerinin aktif katılımı beklenmekte olduğu
bildirilmiştir.

5. YURT DIŞI FUARLAR :
 2015 ISH FUARI
10-14 Mart 2015 tarihleri arasında Frankfurt/Almanya’da düzenlenen ve vitrifiye
sektöründe dünyanın en önemli ihtisas fuarlarından biri olarak kabul edilen
Uluslararası Bina, Enerji Teknolojisi ve Banyo Ekipmanları Fuarı olan ISH 2015
Fuarı’na, Seramik Tanıtım Grubu faaliyetleri çerçevesinde bir info stant ile katılım
gerçekleştirilmiştir.

 2017 ISH FUARI
14-18 Mart 2017 tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt şehrinde düzenlenmiş olan
ISH Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Fuarı Türkiye’nin partner country olduğu önemli
bur fuardı. 14 Mart 2017 tarihinde saat 11:00 de fuar alanında yapılan açılış
merasiminde Alman Ekonomi Bakanı ve TC. Ekonomi Bakanı Müsteşarı İbrahim Şenel
konuşma yapmışlar ve iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel bağların gittikçe
kuvvetlendiğini ifade etmişlerdir. Aynı gün akşam saat 19:00 da Frankfurt Römer
Belediye binasında ISH Frankfurt yönetimi tarafından geleneksel kokteyl ve akşam
yemeği verilmiştir. Türkiye de bir Türk Pavyonu ile katılarak geleneksel Türk
Sanatlarının ve Kültürünün tanıtımını yapmıştır.
Fuara Türkiye’den Vitra, Çanakcılar, Seramiksan, Sanovit, ECA Serel, Ege Vitrifiye, İdeal
Seramik, İdevit, Isvea, Güral Vit, ve Turkuaz Seramik katılmışlardır.
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6. SERSA TEKNİK KOMİTESİ ÇALIŞMALARI :
Yıl içerisinde, 7 farklı FECS toplantısına katılım sağlanmış ve 3 farklı SERSA
Teknik komite toplantısı ile 2 farklı TSE-MTC 19 Ayna Komite toplantısı organize
edilmiş ve gerçekleşmiştir.
 Avrupa’da, FECS tarafından gerçekleşen teknik komite ve pazarlama
toplantılarına, SERSA adına katılım sağlanmış ve ilgili raporlar aşağıdaki
şekilde özetlenmiştir:
 BIM (Building Information Modelling) uygulaması hakkında detaylı
görüşmeler yapılmış, özellikle mimarlar ve müteahhitlerin Avrupa’da BIM
sistemini aktif kullanmaya başladığı belirtilmiştir. BIM sistemi Nisan 2016
tarihinden itibaren İngiltere’de kamu binalarında zorunlu olmuş, yakın
zamanda Fransa ve İspanya’da (İspanya: Ocak 2017) da zorunlu hale
gelecektir. Avrupa Birliği üye ülkeleri de İngiltere’deki bu modeli örnek
almaktadırlar.
 EWL (Europen Water Label) etiket içeriği ve uygulama detayları etraflıca
görüşülmüştür. Gönüllülük esasına dayalı olan Avrupa Su Etiketine destek
veren, ürünlerini tecil ettiren şirketler ve ilgili ürün grupları
değerlendirilmiştir. Uluslar arası fuarlarda, EWL için ayrı tanıtım standı
kurulmuş, basın toplantısı düzenlenmiş ve uygulamaya destek veren firmalar
kendi ürünlerini bu stantta teşhir etmişlerdir. Avrupa komisyonu, su etiketine
destek vermektedir. EWL web sitesi, ana dil İngilizce’den sonra Almanca,
İspanyolca ve Türkçe’ye tercüme edilerek devreye alınmıştır. Söz konusu web
sitesinin Türkçe’ye tercümesi için SERSA Teknik Komitesi aktif görev almış ve
faaliyeti gerçekleştirerek tamamlamıştır. Ayrıca EWL web sitesi ana sayfasına
SERSA logosunun konulması sağlanmıştır. ISH 2017 fuarında, EWL için
hazırlanan tanıtım standının görseli paylaşılmıştır. Bu stantta daha çok EWL
tescilli batarya ve duş başlıklarının sergilenmesi öngörülmektedir. EWL’nin
Avrupa dışında Türkiye’de tanıtılması ve firma – ürün tescili yapılması
hususunda, SERSA ile Europen Water Label Company arasında yetkili
temsilcilik (sole agent) anlaşması imzalanmıştır. İlgili tanıtım, firma tescil ve
ürün tescil dökümanları teknik komite üyelerine duyurmak yolu ile üretici
firmalara bildirilmiştir. EWL tanıtımı ve yeni firma-ürün kaydı alma
hususunda, 2017 yılı için SERSA’nın izleyeceği strateji ve yol haritası sene
başında netleşecektir. EWL company ile yapılan indirim talebi noktasındaki
görüşmeler neticesinde; firmaların ilk yılki kayıt ücretlerinde %25 iskonto
yapılması sağlanmıştır. SERSA tarafından 2017 UNICERA Fuarında Water
Label konusunda tanıtıcı bir dosya hazırlanmış ve ilgili kişilerle görüşme
sağlanarak tanıtım dosyası kendilerine takdim edilmiştir.
 Rimless klozetlerin su sıçratması ile ilgili üreticilerin bir araya gelerek EN 997
standardında revizyon talep etmesi gereken bir durum olmadığı
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kararlaştırılmıştır. Firmaların rimless (kanalsız) klozetlerinin sıçratma
problemine neden olan bir çok etken olduğu tespit edilmiştir. Tesisat, yıkama
sistemindeki toleranslar, yıkama hacmi, rezervuarın yüksekliği, borulardaki
toleranslar, suyun sıcaklığından dolayı borunun esnemesi, suyun viskozitesi
suyun akış hızını değiştirdiği için sıçratmaya neden olabilmektedir.
 Seramik sağlık gereçlerinde sürdürülebilirliğin değerlendirmesi standardı
olan EN 16548 standardının uygulanmasında, Çevresel (ekolojik) faktörler (
A1 to A5), Ekonomik faktörler (B1, B6, B7) Sosyal ve fonksiyonel faktörlerin (
B2 to B5) ayrı ayrı hesaplanacağı EXCEL dosyalar detaylı olarak
değerlendirilmiş, yapılacak değişiklikler netleştirilmiştir. Standart, bu
görüşler dikkate alınarak 2016 yılı Nisan ayında revize edilerek
yayınlanmıştır.
 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals),
Avrupa Birliği’nin kimyasallar politikasıdır. Kimyasalların kaydı,
değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanması anlamına gelir. Seramik sağlık gereçleri
için self deklarasyon yapmak yeterlidir.
SERSA Teknik komite ve MTC 19 Ayna komite toplantılarında görüşülen
konular ve alınan kararlar aşağıda özetlenmiştir:
 Lavabo standardı olan EN 14688 Standardına su emme testinin ilave edilmesi
hususu değerlendirilmiş, konu CEN ile paylaşılmıştır. CEN’ den gelen geri
bildirimde ise bu testin ilavesine gerek olmadığı gerekçesi ile birlikte
tarafımıza bildirilmiştir.
 Sektörümüzle doğrudan ilgili olan klozet, lavabo, rezervuar, bide, pisuar gibi
harmonize standartlarının EK ZA 2015 revizyonundan kaynaklı
İngilizcelerinin yayınlandığı, TSE web sitesinde henüz Türkçe’lerinin
yayınlanmadığı görüşülmüştür. Konu ile ilgili TSE ile irtibata geçilmiş ve
konunun acil koduyla, çeviri ayna komitesi iş planına alınması sağlanmıştır.
 1987 yayını olan TS 799-Alaturka Hela Taşı, teknik komitede ele alınmış ve
günümüz koşullarını karşılamaması sebebi ile, revize edilmesi amacıyla TSE
kurumuna resmi müracaatta bulunulmuştur. Teknik komite olarak, TSE
kurumuna uzman raportörlük hizmeti verilerek standart yeniden yazılmış ve
ilgili prosedürlerin tamamlanmasından sonra standart TSE tarafından güncel
hali ile yayınlanmıştır. Söz konusu ulusal standardın uluslararası standart
haline getirilmesi için ISO’ya TSE Ayna Komitesi aracılığıyla başvuru yapılmış
olup; önerimizin ISO/TC 59/SC 3 tarafından değerlendirilmesi süreci
beklenmektedir.
 Sektörde iş ayakkabısı ve maske kullanımı konusunda karşılaşılan sıkıntılar,
çözüm yöntemleri ve uygulamalar hakkında komite üyeleri etraflıca
değerlendirmelerde bulunmuştur.
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 Antibakteriyel seramik standardı olan TS 13420 standardı ile ilgili TSE
kurumunun belgelendirme yapamaması sorunu etraflıca görüşülmüştür.
Belgelendirme yapılamamasına sebep, ilgili standart için föy olmaması olduğu
anlaşılmış olup, TSE ile yapılan görüşme ve değerlendirmeler neticesinde
28.06.2016 tarihinde TSE Föyü yayınlanması sağlanmıştır. Föyün yürürlüğe
girmesinden sonra üretici firmalar, antibakteriyel seramik ürünleri için TSE
Belgesi almaya başlamışlardır.
 18.04.2016 Tarihinde TSE tarafından yayınlanan ve ulusal bir standart olan
TS 13694 Klozet kapakları standardının, uluslar arası bir standart özelliğine
dönüştürülmesi için çalışma başlatılmasına karar verilmiş olup, ilgili Türkçe
standart İngilizceye tercüme ettirilmiştir. Tercüme işleminden sonra ilgili
standart uluslararası standart normu kazandırılması talebi ile TSE kurumuna
bildirilecektir.
SERSA Teknik Komitesi Başkanı Sn. Kubilay Alas ve Teknik Komite Üyelerine
yapmış oldukları başarılı çalışmalardan dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

7. EWL (Europen Water Label) Su Etiketi :
ISH Fuarı sırasında 15 Mart 2017 tarihinde Avrupa Su Etiketi EWL konusundaki
gelişmeler ile ilgili yapılan toplantıya Genel Sekreterimiz Germiyan Saatçioğlu
katılım sağlamıştır. Çok ülkeden geniş katılımlı bu toplantıda; İngiltere’nin
Brexit’inden sonra İngiltere Banyo Derneği tarafından şirketleştirilerek kurulan
İngiliz menşeli EWL European Water Label sistemini Alman seramik sağlık
gereçleri üreten firmalar kullanmak istemedikleri belirtmiş, onların WELL
ismindeki su etiketi sistemini tercih ettiklerini bildirmişlerdir. Bilindiği üzere
Avrupa Komisyonu AB’de zorunlu bir direktifi gündeme getirmemek için gönüllü
olarak su tüketimini disiplin altına alacak bir sistemin kullanılmasını ve sistemin
kullanımının yaygınlaştırılmasını istemektedir. Bu durumda Avrupa Komisyonu
bir çalışma yaptırarak Avrupa’da tek bir etiketin kullanılmasını önermiş. Bunun
üzerine her iki etiketin de en iyi taraflarını bir araya getiren tek bir su etiketini
“Best of Both” sloganı altında ortaya çıkarmışlardır. Bu etiketin nasıl ve kimler
tarafından pazarlanacağı, nasıl kullanılacağı, önceki etiket sahibi markalar ve
ürünlerin bu etikete geçişlerinin nasıl ve ne zaman olacağı Brüksel’de yapılacak
olan “European Bathroom Forum”da görüşüleceği bildirilmiştir. SERSA Derneğini
de bu toplantıya davet edeceklerdir. Bildiğimiz kadarıyla, Vitra, Artema, Serel,
İdevit, ECA, Duravit halen Avrupa su etiketi EWL almıştır ve kullanmaktadır.
SERSA olarak Derneğimiz de EWL’in Türkiye temsilciliğini almış bulunmaktadır.

8. MESLEK HASTALIKLARI SLİKOZİS İLE İLGİLİ YAPILAN
ÇALIŞMALAR :
 23 Haziran 2015 tarihinde SERSA Başkanlığı’nda sektörümüze yapılan
toplantıda Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Vitra Bozüyük Tesisleri Fabrika
Direktörü Sayın Mehmet MERCAN tarafından “Meslek Hastalıkları” ile ilgili
sunum yapılmış ve sektörden gelen sorular cevaplandırılmıştır.
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 04 Ekim 2016 tarihinde Seramik Sektörünün temel sorunu olan Meslek
Hastalıkları SİLİKOZİS konusunda sektör yetkilileri ile birlikte Türkiye
Seramik Federasyonu’nda 2.ci bir toplantı daha yapılmıştır.
Bütün bu görüşmeler sonucunda Sektör Yetkilileri tarafından MESLEK
HASTALIKLARI Silikozis konusunda iki adet çalışma komisyonu kurulmuştur.
1. Çalışma Komitesi :
Mehmet Mercan/ECZACIBAŞI VİTRA, Yusuf Özkaya/TURKUAZ SERAMİK,
Soner Erkılıç / SEREL AŞ., Bülent Duman / ECE BANYO, Kerem Erturan /
DURAVİT YAPI ÜRÜNLERİ
2. Çalışma Komitesi :
Germiyan Saatçioğlu / TÜRKİYE SERAMİK FEDERASYONU
Dr. İsmail Taş / ECZACIBAŞI VİTRA
Bülent Duman / ECE BANYO
Kerem Erturan / DURAVİT YAPI ÜRÜNLERİ
Silikozis başta olmak üzere Meslek Hastalıkları ele alınarak resmi ve diğer
kurumlarda girişimlerde bulunulmasına, Federasyon olarak hareket
edilmesine, Üniversiteler, Toraks Derneği veya uzman bir doktor gibi bir kişi
veya kurumla görüşülmesine, SİLİKOZİS konusundaki çalışmanın
FEDERASYON çatısı altında yapılması kararı alınmıştır.
 05 Aralık 2016 tarihinde Çalışma Komiteleri ilk toplantısını yaparak
çalışmaları başlatmıştır. Sektörde çalışanların sağlığını temin için üreticilerin
ellerinden geleni yapmakta oldukları, tozdan ve kötü hava şartlarından
korunmaları için çalışanlarına her türlü korunma önlemini sağladıkları halde
kısmen çalışanların bunları iyi uygulamamaları ve kısmen de ortaya çıkacak
maddi durumdan çalışanların yararlanma isteğinde bulunmaları sebebiyle
silikozis tanılarının ortaya çıkmasına engel olamadıkları kanısında
birleşmişlerdir.







Çoklukla şikayet sahibi çalışanlara Silikozis tanılarının konulmasında en etkin
sebeplerin;
Çalışanın seramik sektöründe çalışmakta olduğu esas alınarak silikozis’den
etkilenmiş olduğu varsayımının doktorlar tarafından peşinen kabul edilmesi,
Ülkemizde doktorlar tarafından İLO standartlarında tarif edilen şartlarda
hastanın akciğer grafilerinin okunmaması,
Akciğer grafilerinin ILO standardında ve skalasında değerlendirilmeyerek
doğrudan HRTC Yüksek Çözünürlüklü Tomografi çekilmek suretiyle bunun
üzerinden değerlendirilmesi,
Hastanın akciğer grafisini değerlendiren 2 değişik doktorun birbirlerinin
teşhislerinden etkilenmeleri ve işveren lehine sorumluluk almaktan
kaçınmaları,
ILO Standartlarına göre konulmayan tanı ve bunun sonucunda belirlenen çok
yüksek maluliyet oranı sebebiyle doktora giden çalışanların silikozis
hastalığına uğramış olma konusunda kuvvetli istekleri,
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 Mahkemeye intikal eden davalarda hakimlerin işverenin iyi niyetini dikkate
almadan işvereni tam olarak kusurlu bulmaları ve en ağırından
cezalandırmaları,
Türk Toraks Derneği Yönetim Kurulu’na müracaat ederek bir görüşme temin
etmek konusunda karara varılmış olup komite çalışmalarına devam
etmektedir.
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Vitra Bozüyük Tesisleri Fabrika Direktörü Sayın
Mehmet MERCAN’a ve Komite Üyelerine “Meslek Hastalıkları” ile ilgili yapmış
oldukları çalışmalar nedeniyle kendilerine yapmış oldukları çalışmalardan
dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

9. EKONOMİ BAKANLIĞI İTHALAT ve İHRACAT MÜDÜRLÜĞÜ İLE
YAPILAN TOPLANTILARA KATILIM :
EKONOMİ BAKANLIĞI İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ:
24 Mart 2015 tarihinde Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nde ithal
edilmekte olan ithal ürünlerin kendi üretimimiz olan ürünlerle olan haksız
rekabet konusunda yapılan sektör toplantısına Derneğimizi temsilen Genel
Sekreterimiz Sn. Germiyan Saatçioğlu ve sektör temsilcileri katılmıştır. Gözetim
Uygulaması karolar ve SSG nin son durumu görüşülmüştür. SSG de tonu 1.500
Dolardır. Çin’den karolarda gözetim uygulaması sebebiyle yükselen fiyatı
ayrıştırarak gerçek fiyatlar izlenmekteymiş. TUIK istatistiklerindeki fiyatların
%70’nin gerçek fiyat olduğunu kalanının referans fiyat uygulanmasından
kaynaklandığı belirtilmiştir. Çin’in serbest Pazar ekonomisine geçişinin Çin’in
DTÖ ile yapmış olduğu anlaşma hükümlerine göre 2016 yılı sonunda
gerçekleşeceğini buna DTÖ nin karar vereceğini, DTÖ dışında hiçbir kurumun
müdahil olmayacağını söylenmektedir. Kayseri Serbest Bölgesi’nden yapılan SSG
ithalatının inceleneceğini, gerçekten orada üretilip üretilmediğini tespit
edeceklerini bildirmişlerdir. Serbest Bölgelerde üretim yapmanın fazla bir
avantajının kalmadığını üretimin yüzde 85’ini ihraç etmedikten sonra serbest
bölgede üretim yapmanın gereksiz olduğu belirtilmiştir.

EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ :
6 Nisan 2016 tarihinde Ankara’da, Ekonomi Bakanlığı ihracat Genel Müdürü ziyaret
edilmiş uygulamaya henüz girmemiş olan “Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi
Fuarların Desteklenmesine İlişkin” konu görüşülmüştür.

10.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İLE İLİŞKİLER:

 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yayımlanacak olan
2016 yılı inşaat ve tesisat birim fiyatlarının tespitine yönelik hazırlık
çalışmaları SERSA Teknik Komitesi ve şirketlerin satış kadrosundaki kişiler
tarafından yapılmıştır. Bu çalışma Sn. Kürşad Özkaya ve Sn. Hakan Çanakcı
Başkanlığı’nda yürütülmüştür.
 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Birim Fiyat
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çalışmalarında kullanılmak üzere vitrifiye ürünler listesi ve Bakanlık
tarafından gönderilmiş ürün tanımları ile ilgili değerlendirmeler, öneriler ve
fiyat teklifleri SERSA Teknik Komitesi tarafından yapılmıştır. Bakanlık talebi
üye şirketlerimize iletilmiş, fiyatların gizliliği ve Rekabet Yasası hükümleri
gereği gerek ürün tariflerinin yapılması ve gerekse fiyat bildirimlerinin üye
şirketlerimiz tarafından doğrudan Bakanlığa yapılmış bu konuda SERSA
Derneği herhangi bir görüş bildirmemiştir.
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından organize edilen 19.01.2016 tarihinde
Ankara Demora Otelde gerçekleştirilmiş olan ve EMİSYON TİCARET SİSTEMİ
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI’NA SERSA Teknik Komite Başkanımız Sayın
Kubilay Alas katılmıştır.
Türkiye, Birleşmiş Milletlere sunduğu ulusal katkı beyanında CO2 salınımının
artışında azalış yapacağını (% 21 oranında) beyan ve taahhüt etmiştir ve
bunun içinde bir modelleme yapmıştır. ETS sisteminde havuzda birikecek
olan paradan devlet mutlaka vergi alacaktır, Avrupa’da da uygulama aynı
şekilde sürdürülmektedir. Bakanlık, bu projenin bir web sayfasını oluşturacak
ve duyuracaktır. Türkiye’nin ETS ve karbon borsası konusunda 2019 yılı
sonuna kadar uyumlaştırma sürecini tamamlanması gerekmektedir. Ancak
henüz AB üyesi olunmadığı için süre esnetilebilir. Bakanlık, 2020 sonrasına
hazırlıklı olmak için, şu anda tüm teknik hazırlık ve çalışmaları yapma kararı
almıştır.
Birim Fiyat çalışmalarında Teknik Komite’de bulanan arkadaşlarımıza vermiş
oldukları değerli katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

11.

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İLE İLİŞKİLER :

 22.09.2016 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde
Ankara’da Atlı Otel’de gerçekleştirilmiş olan Türkiye Seramik Sektörü Strateji
Belgesi ve Eylem Planı hazırlık çalıştay programına katıldık. Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. İbrahim
KILIÇASLAN tarafından açılış konuşması yapılarak seramik sektörünün
mevcut durumu ve çalıştayın amacı, hedefi ve yapılması gerekenlere yönelik
değerlendirmelerde bulunmuştur. Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı
Sayın Ahmet YAMANER tarafından seramik sektörünün mevcut durumu,
hedefler ve gerçekleştirilecek faaliyetlere yönelik bir konuşma
gerçekleştirilmiştir. Çalıştay programında Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Sayın Tuğba
DİNÇBAŞ tarafından “İklim Değişikliği ve Seramik Sektörü” konulu bir sunum
gerçekleştirilmiş, daha sonra Çalıştay Programında uygulanacak yöntem
hakkında bilgilendirme yapmak üzere Seramik Araştırma Merkezi Ar-Ge
Koordinatörü Sayın Prof. Dr. Alpagut KARA tarafından bir bilgilendirme
sunumu gerçekleştirilmiştir.
 21.12.2016 tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel
Müdürlüğü Ankara’da gerçekleştirilen Seramik Strateji Belgesi Yönlendirme
Kurulu 8. Toplantısına katıldık.
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 Seramik Strateji Belgesi çalışmalarında bir iş planı hazırlamak üzere 25 Ocak
2017 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel
Müdürlüğü, Strateji ve Dış İlişkiler Şube Müdürü Sayın Mümin Aydın Sn.
Germiyan Saatçioğlu ve Sn. Alpagut Kara tarafından ziyaret edilmiştir.
 25 Ocak 2017 tarihinde Ankara’da Mesleki Yeterlilik Kurumu’nda yapılmış
olan Seramik Sektörü Meslek Haritası’nın çıkartılması konusunda yapılan
toplantıya katıldık.

12.

TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI :

21 Nisan 2015 tarihinde Ankara’da TOBB’de yapılmış olan Türkiye Sektörel 8.
Ekonomi Şura’sına katılarak sektörün talepleri sunulmuştur. Başbakan ve
Bakanların katıldığı 8. Ekonomi Şurası’nda sektörümüz için belirlediğimiz beş
sorun, çözüm önerileriyle birlikte sunulmuştur.
Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlüğü Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanlığı
tarafından Kasım ayı içerisinde yapılması planlanan 9. Sektörel Ekonomik Şurası
için istenmiş olan “Seramik Sektörünün 5 adet sorunu ve çözüm önerileri” TOBB
Seramik ve Refrakter Sektör Meclisi Başkanı Sayın Zeynep Bodur Okyay ve ekibi
ile yapılan müşterek çalışmalar sonucunda aşağıdaki başlıklar altında
hazırlanmış ve gönderilmiştir.
Sorun 1 İhracat piyasalarındaki sıkıntılar,
Sorun 2 Hammadde kaynaklarının geliştirilmesi, kaynaklara erişimlerdeki
sıkıntılar ve hammadde temin maliyetlerindeki artış,
Sorun 3 Lojistik Sorunlar,
Sorun 4 Katma değeri yüksek sektörlerin yeterince teşvik edilmemesi,
Sorun 5 Standartlara uyumun ve denetimin etkin olarak yapılmaması, ihracatta
sertifikasyon maliyetleri,
7 Şubat 2017 tarihinde Sn. Cumhurbaşkanı’nın katılımlarıyla gerçekleşen
Sektörel Ekonomik Şuraya sadece Meclisi Başkanları katılmıştır. Sektör Meclisi
Başkanımız Sayın Zeynep Bodur tarafından katılım sağlanmış ve sektörümüzün
talepleri Sn. Cumhurbaşkanına iletilmiştir.

13.

AVRUPA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ ÜRETİCİLERİ
FEDERASYONU (FECS)

 29 Nisan 2015 tarihinde Brüksel’de yapılmış olan FECS Genel Kurul toplantısı
ve 30 Nisan 2015 tarihinde yapılmış olan FECS Marketing Ad-Hoc Group
toplantısına katıldık.
 05-07 Ekim 2015 tarihlerinde Brüksel’de yapılmış olan Cerame-Unie CU
Çevre ve Enerji Komitesi toplantısı ve CU Committee of Directors – Genel
Sekreterler toplantısına Genel Sekreterimiz Germiyan Saatçioğlu tarafından
katılım sağlanmıştır.
 Çinli CBCSA Seramik Derneği’nin 16 Kasım 2015 tarihinde İstanbul’a
gelmişler Sağlık Gereçleri üreticisi olarak İdevit firmasının tesislerini
gezmişlerdir. Bütün ziyaretleri boyunca kendilerine eşlik edilmiştir. Çinliler
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daha çok bizden Türkiye'deki işçilik ücretleri, enerji fiyatları, hammadde
fiyatları ve bunların maliyetteki pay oranları gibi bilgiler almaya
çalışmışlardır. Ziyaretlerinden memnun olarak ayrılmışlardır. Kendilerinden
Çin'deki SSG imalatçılarının isimleri, üretim miktarları ve bulundukları yerler
hakkında bilgi alınmıştır. ISH Fuarından sonra Çin’e teknik bir fabrika gezisi
yapılmasının istenmesi üzerine bu kişilere ulaşılarak Çin’deki önemli Sağlık
Gereçleri fabrikalarını gezmek istediğimiz bildirilmiş ve kendilerinden
kapsamlı bir cevap alınmıştır. SERSA Derneği olarak 20 – 27 Nisan 2017
tarihleri arasında devlet yardımları kapsamında
Çin Tetkik gezisi
programlanmış ve çalışmalarına başlanmıştır.
 01 Aralık 2015 tarihinde Brüksel’de Avrupa Parlamentosu Binasında EPCF
Avrupa Parlamentosu Seramik Forum toplantısı yapılmıştır. Bu foruma Genel
Sekreterimiz ile birlikte Sn. Kürşad Özkaya, Sn. Ahmet Yamaner ve Sn. Erdem
Çenesiz katılmışlardır.

14.

AB ÇEVRE MEVZUATINI ve STANDARTLARINI TAKİP ETME
ve BİLGİLENDİRME:

 Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı gerek FECS’de gerekse Brüksel’de üyesi
olduğumuz diğer Federasyonlar’da takip edilerek üyelerimiz şu konularda
bilgilendirilmişlerdir:

 IPPC Integrated Pollution Prevention and Control Directive
 IED Industrial Emissions Directive
 ETS Emission Trading Scheme,
 REACH Registration Evaluation and Authorization/Restriction of Chemicals
 BENCHMARKINGS
 BAT Best Available Technologies
 BREF The Latest Reference Documents
 ELV’s Emission Level Values
 CPD Construction Products Directive
 CE İşareti

15.

İGA HAVALİMANLARI İŞLETMESİ’Nİ ZİYARET ETTİK :

 25 Ekim 2016 tarihinde Sn. Hanifi Mutlu Başkanlığı’nda sektör
temsilcilerinden 16 kişinin katıldığı İstanbul 3. Havalimanı inşaatında Türk
seramik ürünlerin kullanılmasını temin konusunda İGA Havalimanları İnşaatı
İşletmesi CEO’su Sayın Yusuf AKÇAYOĞLU ziyaret edilmiştir. Dizayn direktörü
Mimar Taner Aslan ile yapılan toplantıda söylenildiği gibi tabii taş mermer
almaları diye bir şey tespit edilmemiş olup, Seramik porselen büyük ebat yer
karosu alacaklarını belirtmişlerdir.

16.

DİĞER TOPLANTILARA KATILIM :

 SERSA Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği adına yapılmış olan bir
hatıra ormanı için TEMA VAKFI’na 30.000.-TL bağış yapılmış ve TEMA Vakfı
tarafından Denizli Çal Çivril, Akdağ, Işıklıgöl mevkiinde 5.000 adet fidan
dikimleri tamamlanmış ve SERSA Hatıra Ormanı tabelası kurulmuştur.
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17.

YAYINLAR :

 Sanitaryware Casting (Sağlık Gereçlerinde Döküm) adlı KİTAP Derneğimiz
tarafından tercüme ettirilmiştir. Kitabın tasarımı ve baskısı yaptırılma
çalışmalarına başlanmış olup, basımını müteakiben üniversitelere dağıtımına
başlanacaktır.
 Seramik Türkiye Dergisi, Türkiye Seramik Federasyonu ve Seramik Tanıtım
Grubu katkılarıyla yılda iki sayı olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

18.

YENİ ÜYELERİMİZ:

Yapılan üyelik çalışmaları sonucunda derneğimize;
 30 Mart 2016 tarihinde Derneğimize üyelik müracaatında bulunan BOZVİT
Bozüyük Vitrifiye ve San. Tic. AŞ. “C” grubu üyelik kategorisinden derneğimize
üye olmuştur.
 29.06.2016 tarihinde derneğimize üyelik müracaatında bulunan SARIBAŞLAR
San. ve Ticaret Ltd. Şti. “C” Grubu üyelik kategorisinden derneğimize üye
olmuştur.
 Derneğimize üyelik müracaatında bulunan SERAMİKSAN Turgutlu Seramik
San. ve Tic. AŞ. “A” grubu üyelik kategorisinden derneğimize üye olmuştur.
Yeni üyelerimizin aramıza katılmaları derneğimize güç katmıştır.

19.

DERNEK YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :

Dernek Yönetim Kurulu aşağıdaki tarihlerde toplanmış ve sektörümüzün güncel
konularını görüşerek yapılacak işleri tespit etmiş, görevlendirmeler yapmış ve
bilgi paylaşımında bulunmuştur.
2015 yılında; 14 Mayıs, 04 Eylül, 17 Kasım 2015,
2016 yılında; 11 Ocak, 08 Mart, 16 Mayıs, 21 Temmuz, 09 Kasım 2016
2017 yılında; 13 Şubat 2017

20.

TEŞEKKÜR

Başkanlık dönemimde birlikte çalıştığımız Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Ahmet
YAMANER, Sayın Ali GÜRAL, Sayın Ercüment ARICI, Sayın Erdem ÇENESİZ, Sayın
Hakan ÇANAKCI, Sayın Merter SAVAŞ, Sayın Müfit ÜLKE, Sayın Nuri GÖNENÇ,
Sayın Olgun ÇAKMAK ve Sayın Selim ERGÜN’e huzurlarınızda teşekkür ederim.

Sayın Delegeler,
2015 - 2017 çalışma dönemi Faaliyet Raporumuzu SERSA Seramik Sağlık
Gereçleri Üreticileri Derneği Genel Kurulu’nun bilgilerine ve onayına sunarım.
Saygılarımla,
Kürşad N. Özkaya
Yönetim Kurulu Başkanı
SERSA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ ÜRETİCİLER DERNEĞİ
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