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I.

Cam Sektörü Hakkında

80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan
düzcam (işlenmiş camlar dahil), cam ev eşyası, camdan sınai kaplar, cam ambalaj, cam elyafı,
taşyünü ve cam yünü üretimi en ileri teknolojilerle gelişmesini ve büyümesini
sürdürmektedir.

Türkiye cam sektörü, son 10 yılda üretimini yaklaşık %140 oranında

arttırarak dünya cam sektöründe etkin konuma gelmiştir. Yurt içi üretim kapasitesinin %50’si
düzcam, %32’si cam ambalaj, %16’sı cam ev eşyası, %2’lik kısmı ise cam elyafdan
oluşmaktadır. Türkiye ve çevre ülkelerdeki yatırımlar ile üretim kapasitesi 4 milyon tonu aşan
sektör, camın ana sahalarındaki büyüklükleri ile dünyanın ve Avrupa’nın ilk 10’u arasında yer
almayı başarmaktadır. Türkiye cam sektörü yaklaşık 2,3 milyar $ üretim değeri ile, Türkiye
ekonomisinin binde 3’ünü üretmekte ve yaklaşık 20 bin kişiye istihdam yaratmaktadır. Cam
sektörü ürünleriyle inşaat, otomotiv, beyaz eşya, içki, gıda, meşrubat, ilaç, kozmetik, turizm,
mobilya, boru, elektrik-elektronik ve enerji gibi pek çok sektöre girdi veren temel sanayi
dallarından biri olup; ülke ekonomisi için büyük önem arz etmektedir.

Dünya Cam Sektörü

Dünya Cam Sektörü İhracatı, 2012
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2012 yılında dünya cam ihracatı bir önceki yıla göre %1 azalarak 70,8 milyar $ olarak
gerçekleşmiştir. Dünya cam sektörü ihracatına bakıldığında Çin %21 payla sektörde lider
konumunu sürdürmektedir. Çin geçen yıla göre ihracatını %18 oranında artırarak 14,9 milyar
$ ihracat gerçekleştirmiştir. Çin’i sırasıyla Almanya (%9 pay), Japonya (%9 pay), ABD (%8 pay)
ve Fransa (%5 pay) izlemektedir. Dünya sıralamasında ilk 10 ülke içinde ihracatını en fazla
artıran ülke %24 ile Hong Kong olmuştur.

Dünya Cam Sektörü İthalatı, 2012
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Dünya cam sektörü ithalatı ise bir önceki yıla göre %3 azalarak 71 milyar $ seviyesine
ulaşmıştır. Çin, sektör ithalatından aldığı %10 pay ile birinci konumda olup, Çin’i sırasıyla ABD
(%9 pay), Almanya (%7), G.Kore (%5 pay) ve Fransa (%5 pay) izlemektedir. Çin’in ithalatı
geçen yıla göre %16 artarak 7,3 milyar $ olmuştur. İlk 10 ülke içinde Çin’in yanı sıra ithalatını
en fazla artıran ülke %12 ile Hong Kong olurken; ithalatta en çok düşüş yaşayan ülke %16 ile
Tayvan olmuştur.

III. Türk Cam Sektörü Dış Ticareti
78 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan
düzcam (işlenmiş camlar dahil), cam ev eşyası, cam ambalaj, cam elyafı, taşyünü ve cam yünü
üretimi en ileri teknolojilerle gelişmesini ve büyümesini sürdürmektedir.
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Türk cam sanayinin en büyük üretici firmaları, ülke gereksinimlerini karşılamanın yanı sıra
pazarımız dünyadır ilkesi ile dünya pazarlarında faaliyetlerini güçlü ve iddialı bir şekilde
çeşitlendirerek sürdürmekte, ürünlerini 150 ülkeye ulaştırmaktadır. Dünyadaki yeri, farklı
sıralama kriterlerine göre üçüncülük ile yedincilik arasında değişen Türk cam sektörü, ulaştığı
ölçek, ihtisaslaşma derecesi ve rekabet gücü yüksek faaliyetleri ile iş kolunda dünyanın en
seçkin üretici ülkeleri arasında yer almaktadır.

Türk cam sanayinin en büyük üretici firmaları, ülke gereksinimlerini karşılamanın yanı sıra
pazarımız dünyadır ilkesi ile dünya pazarlarında faaliyetlerini güçlü ve iddialı bir şekilde
çeşitlendirerek sürdürmekte, ürünlerini 150 ülkeye ulaştırmaktadır. Dünyadaki yeri, farklı
sıralama kriterlerine göre üçüncülük ile yedincilik arasında değişen Türk cam sektörü, ulaştığı
ölçek, ihtisaslaşma derecesi ve rekabet gücü yüksek faaliyetleri ile iş kolunda dünyanın en
seçkin üretici ülkeleri arasında yer almaktadır. Türk cam sektörü üretim kapasitesi olarak cam
ev eşyasında Dünya 3., cam ambalajda Dünya 5., düzcamda Dünya 6. ve cam elyafta Dünya
12. konumunda bulunmaktadır.

2012 yılı başından itibaren küresel ekonomik durgunluğun etkisiyle

camın

tüketildiği

sektörlerde yaşanan olumsuzluklar cam talebi üzerinde etkili olmuştur. Avrupa’da devam
eden durgunluk, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da ekonomik durgunluğa ilave olarak politik
istikrarsızlığın olumsuz etkisi pazara yansımış, Rusya pazarında ise kısmi hareketlilik
yaşanmıştır. Bununla birlikte cam sektöründe yatırımların yerel pazarlarda yapılması ağırlık
kazandığı için Türkiye’den ihracatın orta - uzun dönemde azalması gündeme gelecektir. 2013
yılında toparlayan sektör ihracatını geçen yıla oranla %1,4 artırmıştır.
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2003-2013 Yılları Cam Sektörü İhracat Eğilimi
Yıllar İtibariyle Cam Sektörü İhracatı (Değer)
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2013 yılı Ocak-Aralık döneminde Türkiye geneli cam sektörü ihracatı miktar bazında 576
milyon ton ve değer bazında ise 816 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. Sektör ihracatı bir
önceki yılın aynı dönemine göre miktar bazında %0,3 ve değer bazında %1,4 artmıştır. En
fazla ihracat yapılan ülkeler Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa ve Irak olmuştur.

2014 yılı Ocak-Haziran dönemi Türkiye geneli cam sektöründe 313 bin ton ve 456 milyon $
ihracat gerçekleştirilmiştir. Sektör ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar bazında
%10 ve değer bazında %14 artmıştır. En fazla ihracat yapılan ülkeler Almanya, İtalya,
İngiltere, Irak ve Fransa olmuştur.

IV. Sektör Sorunları ve 2014 Yılı Beklentileri
Cam sektörü sermaye ve enerji yoğun, aynı zamanda yüksek kapasite ile çalışma zorunluluğu
olan bir sektördür. Yüksek enerji fiyatları, ölçek ekonomisi gereği tam kapasite ve kesintisiz
üretim zorunluluğu, Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan kaynakların yetersizliği, sürekli büyüme ve
modenizasyon yatırımları gerekliliği nedeniyle artan üretim ve yatırım maliyetleri, yüksek
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navlun giderleri, istihdam üzerindeki yüksek vergi ve primler nedeniyle ortaya çıkan yüksek
işçilik maliyetleri, yüksek kredi maliyetleri, Çin, Doğu Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden
yapılan ucuz ve düşük kaliteli ürün ithalatı sektörün başlıca sorunları arasında yer almaktadır.

Son yıllarda yaşanan küresel ekonomik krizler, tüm sektörlerde olduğu gibi cam sektöründe
de talebin yavaşlamasına neden olmuştur. Avrupa’da devam eden durgunluk, Ortadoğu ve
Kuzey Afrika’da ekonomik durgunluğa ilave olarak politik istikrarsızlığın olumsuz etkisi pazara
yansımış, Rusya pazarında ise kısmi hareketlilik yaşanmıştır. Bununla birlikte cam sektöründe
yatırımların yerel pazarlarda yapılması ağırlık kazandığı için Türkiye’den ihracatın orta - uzun
dönemde azalması gündeme gelecektir. 2013 yılından itibaren toparlanmaya başlayan sektör
ihracatı; 2014 yılı ilk yarısında geçen yıla oranla %14 artmıştır. Cam sektörünün 2014 yılı
ihracat hedefi 1,2 milyar $; 2023 ihracat hedefi ise 2,5 milyar $’dır. Önümüzdeki 10 yılda;
cam sektörünün ihracatını yılda ortalama %9 artırması ile hedefe ulaşması mümkündür.

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
Trade Statistics for International Business Development
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