ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI
BİRLİĞİ
2015 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİ İHRACAT
DEĞERLENDİRMESİ
2015 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 3,5 civarında bir büyüme gösterirken,
inşaat sektörü yılı yüzde 1,0'e yakın bir büyüme ile kapatmıştır. 2016 yılında ise
küresel ekonomik koşullar ve jeopolitik gelişmelerin büyüme üzerinde yine
sınırlayıcı etkisi olacağı görülmektedir. Yeni hükümetin ekonomi programı ve
Merkez Bankası'nın muhtemel uygulamaları ise ekonomik büyümeyi
destekleyecek yönde olacaktır. Bu nedenle 2016 yılında ekonomide yüzde 4,0'lere
yaklaşan bir ekonomik büyüme olabilecektir. İnşaat sektörü ise daha çok özel
sektörün performansına bağlı olacaktır. İnşaat sektörü açısından uygun talep ve
kredi koşullarının oluşması önemli olacaktır. Bu nedenle inşaat sektöründe
büyüme
muhtemelen
yüzde
3,0
seviyelerinde
kalabilecektir.

2016 yılında küresel mali koşullar Türk Lirası üzerine baskı yapmaya
devam edecektir. 2016 yılında ayrıca daha yüksek enflasyon ve faiz oranları
beklenmektedir. Bu nedenle Türk Lirasının bugün 3,05 olan sepet kurunun 2016
yılı genelinde bir miktar daha değer kaybetmesi olasıdır. Türk Lirası
Dolar karşısında 3,00-3,10 TL, Euro karşısında ise 3,20-3,25 aralığında
olabilecektir.

2015 yılı çimento, cam ve seramik sektörleri ihracat rakamlarına bakıldığında,

2015 yılı Ocak-Aralık dönemi Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri
sektörünün Türkiye geneli ihracatı 2014 yılı aynı dönemine göre değer bazında
%11,6 azalışla 2.9 milyar $ olmuştur. Sektörün toplam ihracatının %51’i Birliğimiz
kayıtlarından geçmiştir.
Sektör ihracatından çimento sektörü %19, seramik sektörü %32, cam sektörü ise
%30 pay almaktadır.
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri sektöründe en fazla ihracat yapılan
ülkeler Almanya, İtalya, İngiltere, ABD ve Irak’tır.
2015 yılı Ocak- Aralık dönemi Türkiye geneli çimento sektörü ihracatı bir önceki
yılın aynı dönemine göre miktar bazında %5 ve değer bazında %18 azalarak 10,1
milyon ton ve 530 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. Sektörde en çok ihracat kaydı
gerçekleştirilen ülkeler Suriye, Libya, İsrail, ABD ve Fildişi Sahili olmuştur. OAİB
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üzerinden kaydı gerçekleştirilen çimento sektörü ihracatı toplam Türkiye çimento
sektörü ihracatının %43’ünü oluşturmaktadır.
Klinker ihracatı miktarda %4 artarak, değerde ise %7 azalarak 3 milyon ton ve 125
milyon $ olmuştur. En fazla ihracat yapılan pazarlar; Gana, Moritanya, Fildişi
Sahili, Brezilya ve Belçika’dır.
Çimento ihracatı miktarda %8,2 değerde ise %20,7 azalarak 7 milyon ton ve 404
milyon $ olmuştur. En fazla ihracat yapılan pazarlar; Suriye, Libya, İsrail, ABD ve
Irak’tır.
2015 yılı Ocak-Aralık dönemi seramik sektörü ihracat kaydı bir önceki yılın aynı
dönemine göre miktar bazında %9,6, değer bazında %15,4 azalarak 1,7 milyon ton
ve 935 milyon $ seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, seramik
sektöründe en çok ihracat yapılan ülkeler Almanya, İngiltere, A.B.D, İsrail ve
Fransa olmuştur. OAİB üzerinden kaydı gerçekleştirilen seramik ihracatı toplam
Türkiye seramik sektörü ihracatının %65’ini oluşturmaktadır.
Seramik kaplama malzemelerinde ise; Türkiye geneli ihracatı bir önceki yılın aynı
dönemine göre miktar bazında %6,2, değer bazında ise %16,4 azalarak, 1,3 milyon
ton ve 500 milyon $ olmuştur. Seramik kaplama malzemelerinde en çok ihracat
kaydı Almanya, ABD, İsrail, İngiltere ve Kanada’ya gerçekleştirilmiştir.
Seramik sağlık gereçleri Türkiye geneli ihracat kaydı ise miktar bazında %2,5,
değer bazında ise %10,5 azalarak 121 bin ton ve 198 milyon $ seviyesinde
gerçekleşmiştir. Söz konusu mal grubunda en fazla ihracat kaydı yapılan ülkeler
sırasıyla Almanya, İngiltere Fransa, İtalya ve ABD’dir.
2015 yılı Ocak-Aralık dönemi Türkiye geneli cam sektöründe 572 bin ton ve 880
milyon $ ihracat gerçekleştirilmiştir. Sektör ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine
göre miktar bazında %6,8 azalmış, değer bazında ise değişmemiştir. En fazla
ihracat yapılan ülkeler İtalya, İngiltere, Almanya, Fransa ve Irak olmuştur. OAİB
üzerinden kaydı gerçekleştirilen cam sektörü ihracatı toplam Türkiye cam sektörü
ihracatının %58’ini oluşturmaktadır.
Düz camda ise; Türkiye geneli ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre
miktarda %15 değerde ise %21 azalarak, 165 bin ton ve 54 milyon $ olarak
gerçekleşmiştir. Düz cam sektöründe en fazla ihracat kaydı gerçekleştirilen ülkeler
sırasıyla Bulgaristan, İsrail, Lübnan, Fas ve İspanya’dır.
Cam ev eşyası Türkiye geneli ihracat kaydı ise miktar bazında %12, değer bazında
%20 azalarak 205 bin ton ve 392 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu mal
grubundan en fazla ihracat kaydı gerçekleştiren ülkeler sırasıyla İngiltere, ABD,
Almanya, Irak ve İtalya’dır.
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