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MADEN, TAŞ VE TOPRAK
ÜRÜNLERİ SANAYİİ
1. Grup Madencilik, Mermer ve Taş Ocakçılığı
2. Grup Mineral Ürünler Sanayii
3. Grup Cam ve Cam Ürünleri Sanayii
4. Grup İnşaat Amaçlı Ürünler Sanayii

MADEN, TAŞ VE TOPRAK ÜRÜNLERİ SANAYİİ
İhracat ile İlgili Konular

• Avrupa Birliği’nin yaptığı STA’lar bu ülkelere bizim aleyhimize tek taraflı avantaj sağlamaktadır. Avrupa
Birliği ile eşanlı olarak bu ülkeler ile Serbest Ticaret Anlaşmaları tamamlanabilmelidir.
• Türkiye’nin uyguladığı düşük gümrük vergilerine karşın, bazı ülkeler ürünlerimize yüksek vergiler
uygulamakta, bazı ülkeler ise tarife dışı engel yaratmaktadır. Ürünlerimize tarife dışı engeller veya
yüksek vergiler uygulayan ülkeler yakından takip edilmeli, müzakere edilmeli, gerektiğinde
mütekabiliyet unsurları ve diğer karşı önlemler uygulanmalıdır.
• İhracatta sağlanan konteyner (deniz yolu) taşımacılığı ile ilgili olarak navlun teşvik desteklerinin
Ortadoğu, Afrika, Körfez ülkelerine ilaveler yapılarak arttırılması, sürecin kolaylaştırılması, %20 olarak
belirlenen destek oranının arttırılması ve ödeme sürelerinin kısaltılması, ihracatçılarımızın önemli bir
beklentisidir.

MADEN, TAŞ VE TOPRAK ÜRÜNLERİ SANAYİİ
Eximbank ile İlgili Konular

• Sanayicilerimizin, ihracat alacaklarını ticari ve politik risklere karşı güvence altına alan “ihracat kredi
sigortası” Eximbank’ın önemli destekleri arasındadır. İhracat kredi sigortasının giderek genişlemesi ve
destek miktarının artması olumlu karşılanmaktadır. İhracat kredi sigortasının AMEA (Asya, Orta Doğu,
Afrika) bölgesindeki ülke limitlerinin ve alıcı limitlerinin artırılması ihracatçılarımızın özellikle yeni
pazarlara güvenle açılabilmesine fayda sağlayacaktır.
• Eximbank’ın şubeleşmesi ve daha fazla ihracatçıya ulaşması önemli bir gelişmedir. Diğer taraftan,
Eximbank ihracat kredileri ile ilgili süreçlerde dosya/limit onaylarında gecikmeler yaşanmaktadır.
Yoğunluğu ve dolayısıyla gecikmeleri ortadan kaldıracak önlemler faydalı olacaktır.

MADEN, TAŞ VE TOPRAK ÜRÜNLERİ SANAYİİ
Lojistik İle İlgili Konular
• Gümrüklere ve limanlara demiryolu ulaşımının artırılması gerekmektedir. 50.000 fabrikanın yer aldığı
325 OSB’nin % 99’unda demiryolu bağlantısı yoktur. Serbest Bölgeler’in ise %83’ünde liman bağlantısı,
%78’inde havayolu bağlantısı, % 72’sinde demiryolu bağlantısı bulunmamaktadır.
Taşa toprağa bağlı sanayi ürünleri (seramik, çimento, hazır beton, tuğla, kiremit, cam vs) yü kte ağır
ürünlerdir ve nakliye maliyetleri yü ksektir. Tü rkiye’de lojistik maliyetlerinin yü ksek olması ihracatçı
firmaların rekabet gü cü nü dü su
̧ ̈ rmektedir.
Tü m taşıma hizmetlerinin birbiriyle uyumlu hale getirilmesi, demiryolu ağının genişletilmesi, ü retim
merkezi, hammadde alanları ve limanlar arasında demiryolu taşımacılığının geliştirilmesi ihracatımızın
artmasında faydalı olacaktır.
• Ticaret Bakanlığı tarafından hizmetlere ilişkin azami ücret tarifesi yayınlanmış olmasına rağmen, liman
ve ardiye ü cretleri ile ilgili farklı başlıklar altında ek fiyat uygulamaları ile karşılaşılmaktadır.
Bakanlığımızın koordinasyonunda gümrüklerde oluşan bu farklı uygulamaların önüne geçilmesi oluşan
haksız rekabeti ortadan kaldıracaktır.

MADEN, TAŞ VE TOPRAK ÜRÜNLERİ SANAYİİ
Madencilik
• Dış ticarette rekabetçi olduğumuz ve yüksek katma değer yaratan cam, seramik ve çimento gibi
ürünlerde ihracat artışımızın sürdürülebilirliği bakımından ü lkemizde bol miktarda mevcut kaliteli
maden yatakları önemli bir avantaj sağlamaktadır. Diğer taraftan, bu hammaddelerin çıkartılması
konusunda ö nemli sıkıntılar yaşanmaktadır.
Madenler ve diğer yer altı kaynakları, kamunun hüküm ve tasarrufu altında devlet adına işletilirken;
görev ve yetki alanları itibariyle ilgili kurumların uygulamalarındaki farklılıklar, koordinasyon eksiklikleri
ve ağır bürokratik süreç nedeniyle maden çıkarma izinlerin alınmasında ciddi sıkıntı yaşanmakta
ve madencilik yapılamaz hale gelmektedir.
Maden çıkarma ve işleme izin/ruhsatları verilmesi süreçlerinin tek elden yürütülmesi, sadeleştirilmesi
ve verilen ruhsatların rezervler bitinceye kadar işletime açık tutulması, maden üretimine yönelik
yatırımların fizibilitesi ve sektörel rekabetçiliğin sürdürülebilmesi bakımından önemlidir.
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