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Türk bakır sektörü, 2017 yılında yaklaşık 100 bin ton rafine bakır, 500 bin ton bakır ve bakır 

alaşımlı yarı mamul üretimi gerçekleştirmiş, her iki kategoride de dünyanın en büyük 20 

üreticisi içerisinde yer alarak yaklaşık 2017 yılında 1,11 milyar dolar değerinde Bakır ürünü 

ihraç etmiştir. Ürün kalitesi, kullanılan teknoloji ve verimlilik bakımından ileri bir seviyede 

bulunan bakır sektörünün üretim ve ihracatını sınırlayan en önemli faktör olarak, girdilerde 

ithalata bağımlılık ve üzerindeki rakip ülkelerde bulunmayan ilave yükler ön plana 

çıkmaktadır. 

Başta temel elektrik sanayi ve inşaat sektörü olmak üzere, tüm sektörlere girdi veren niteliği 

nedeniyle bakır sektörü ekonomik krizlerden doğrudan etkilenmekte ve ekonomideki iniş 

çıkışlara paralel olarak bakır piyasaları yüksek dalgalanmalara sahne olmaktadır. Hammadde 

açısından %95 dışa bağımlı ve yaklaşık %2-5 arasında kâr marjı ile faaliyet gösteren sektör 

ürün kalitesi hususunda rakipleri ile rekabet gücüne sahip olmasının yanı sıra, sektörün 2023 

yılı hedefi, 6 milyar dolardır. 

Bakır sektörü için en değerli hammadde ve iş kazancı, kendi mamulünü işleyen müşterisinin 

işleme artıklarını tekrar tedarikçisine göndererek fason işçilik yaptırmasıdır. Burada hem 

temiz hammadde tedariki hem de müşterinin finansal riski tedarikçi üzerinde çok daha az yük 

olması sağlanmış olmaktadır. Bu işlem yurtdışı müşterilerimiz ile ilişkimizin ve tonajlarımız 

artması hususunda önem arz eder, zira AB içerisinde KDV ertelemesi yapılabilirken 

Türkiye’den alınan mallara bu erteleme söz konusu değildir. Dolayısı ile fason işçilik ile daha 

az KDV yatıracak olan müşteri, Türk tedarikçisine yönelecektir. 

Mevcut uygulamamızda Dahilde İşlem Belgesi bu amaç için kullanılmaktadır. Dahilde İşleme 

izni şartı, gümrüğe gelen her mala alınmak zorunda olması gümrük süreçlerini yavaşlatmak ve 

maliyeti artırmaktadır. İthalat beyannamesi düzenlenmesi, dahilde işleme izni ile 

ilişkilendirilerek ithalat işlemi yapılması ve vergi – resim – harç teminatına bağlanması 

maliyeti arttırmaktadır. Ayrıca üretim işlemleri tamamlandıktan sonra İhracat ayağında 

Dahilde işleme izni kapsamında ayniyat şartlarına bağlı olarak ekspertiz yaptırılarak durumun 

ispatlanması talebine karşılık ihracatın her seferi için ekspertiz şartı aranmakta olup ekstra 

ücretler talep edilmektedir.  Toplu alıma izin verilmesi halinde sorunun kısmen çözülmesi 

beklenmektedir. Metal sektörü için en kıymetli hammadde kendi ürününden elde edilen talaş 

ve parçalardır. Maliyetler sebebi ile değerlendiremememiz durumunda hammaddemizin başka 

rakiplere verilmesi satılan ürün tonajının erozyona uğramasına neden olmaktadır. Hem 

tamamen hammadde ithalatına dayalı bir sektörde var olmaya çalışırken hem de 

hammaddemizi bu şekilde rakiplere bırakmamız sektörü baltalayarak tehlikeye atmaktadır. 

Bakır temininde dışa bağımlı sektörümüzün ithalat kalemini azaltacak bu sistemi ivedilikle 



hayata geçirebilmek daralmakta olan pazarı lehimize çevirecektir. Böylelikle hem 

maliyetlerimiz düşecek hem de müşterilerimizin üretim artıklarının tekrar bizlere geri gelerek 

üretim tonajlarımızın artmasını sağlayacaktır. 

Sonuç olarak talebimiz; DİB ‘in global olarak 12 aylık bir süre için alınabilmesi, kapanma 

esnasında çok gerek görülmesi durumunda sadece bir ekspertiz raporu alınması ve ihracat 

esnasında kesinlikle ekspertiz aranmamasıdır.  

 


