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I — ÖNSÖZ:

Avrupa müşterek pazarına dahil edilme
miz hususunda müzakerelerin cereyan ettiği
şu sıralarda, henüz kuruluş ve tecrübe ima
lâtı safhasında bulunan memleketimiz Sera
mik Sanayiinin durumunu aydınlatmak, ge
rekli tedbirlerin zamanında alınabilmesi ba
kımından çok faydalı olacaktır.
Renk oksitleri ve bazı sır maddeleri gibi
çok cüz'i olan kimyevi eczalar hariç, bütün
diğer h a m m a d d e ve yardımcı malzemesini
memleket dahilinden tedarik ederek istihsal
yapan Seramik Tesislerimizin karşılaştığı güç
lükler Avrupa ve diğer yabancı memleketlerdekilerle mukayese edilemiyecek kadar faz
ladır. Seramik Sanayimde kalitenin teminin
de en mühim rolü h a m maddenin oynamış
olması sanayicilerimizin
karşılaştıkları bu
güçlüklerin en başında gelmektedir. Filhaki
ka, bu gün seramik h a m madde yatakları
memleketimizde arzu edilen bir şekilde tet
kik edilememiş ve mevcut, çalışılmakta olan
üç, beş ocaktada tatbik edilen istihraç metödları t a m a m e n iptidai olup, hiç bir şekilde
mütecanis bir malzeme
teminine elverişli
değildir. İlâveten, istihraç edilen bu seramik
h a m maddeleri, fabrikalarda işlenmeden ev
vel homojenliği sağlamak ve ayni evsafı de
vamlı olarak temin edebilmek için lüzumlu

yıkama, karıştırma, dinlendirme ve zenginleş
tirme v.s. gibi ameliyelerden hiçbirisine tâbi
tutulmadıklarından ve ekseriya en basit fizi
kî ve kimyevî analizler dahi yapılmadığından,
kaliteli bir m a m u l ü n istihsal edilmesinde
emniyet unsuru olmaktan ziyade güçlükler
ortaya çıkarmaktadırlar. Bunun aksine ola
rak Avrupa Seramik Sanayii arzu ettiği h a m
maddeye bir telefon talebile ve emin olarak
kavuşabilmektedir.
Kalifiye eleman ve imalât çeşitleri bakı
mından henüz çocukluk devresinde bulunan
Seramik Sanayiimizin, bu sanayiin hakikaten
uzun tecrübe ve olgunluk zamanı icap ettir
mesine ve arzu edilen evsafta ve istikrarlı
h a m m a d d e temininde güçlüklerle karşılaş
masına rağmen aylara sığdırılabilecek kadar
kısa bir tecrübe işletmesinden sonra piyasa
tarafından da taleb edilebilen bir m a m u l ü
istihsal etmesi takdire şayandır.
II — MEMLEKETİMİZDEKİ
SERAMİK
TESİSLERİ VE BU MAMULLERE
OLAN İHTİYACIMIZ:
Memleketimizde kurulmuş, kurukmakta
olan ve siparişe bağlanmış bulunan Seramik
Tesislerinin durumu aşağıdaki liste I. de gös
terilmiştir.
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LİSTE: I
MEVCUT, MONTAJDA OLAN VE SİPARİŞE BAĞLANMIŞ BULUNAN
SERAMİK FABRİKALARININ FAALİYET VE KA PASİTE DURUMLARI

Bunlardan Eczacıbaşı Fabrikası 1958 eki
minde, Reb'i Gorbon 1959 da faaliyete geçmiş,
Çanakkale Seramik Fabrikaları henüz tecrü
be işletmesini tamamlamıştır. İstanbul Por
selen Sanayii ise inşaat devresinde olup, ele
man yetiştirme gayesiyle, laboratuvarlannda ufak çapta imalât yapmaktadır. Sümerbank'm
Yıldız'daki fabrikası tama-

olup montajı 1961 ortalarında ikmal edilecek
tir. Sümerbank'ın diğer fabrikaları için ise
Çekoslovaklarla mukavele imzalanmış ve ilk
taksitleri de transfer edilmiştir. Bunların in
şaatına 1963 yılında başlanması beklenebilir.
Memleketin bu mamulleri olan ihtiyaç
durumu ise, aşağıdaki liste II. de gösteril
miştir.
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LİSTEMİ
MEMLEKETİMİZİN MUHTELİF YILLARDA SERAMİK
MAMULLERİ MUHTELİF İHTİYAÇ LİSTESİ

Liste I ve liste II. nin karşılaştırılması
suretile Seramik Sanayiimizin istihsal durumu ve memleketimizin istihlâk kapasitesi
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daha iyi belirtilmiş olur. Bu durum aşağıdaki liste III. de gösterilmiştir,
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LİSTE: III
MEMLEKETİMİZİN SERAMİK MAMULLERİ
İSTİHSAL VE İSTİHLÂK DURUMU

Bu listenin tetkikinden görülebileceği gi
bi memleket ihtiyacı, Seramik Sanayiinin he
men, hemen her branşında yerli fabrikaları
mız tarafından karşılanabilecek bir duruma
gelmiştir.
III — SERAMİK SANAYİİMİZİN KORUN
MASI VE MÜŞTEREK PAZAR:
Birçok güçlükleri yenerek bir varlık ola
rak ortaya çıkan Seramik Sanayiimizin mem
leketimize temin ettiği döviz tasarrufu sene
de 3 milyon doların üstündedir. Müşterek
pazara girilmeden evvel bu sanayiin karşılaş
tığı belli başlı şu müşküllerin mutlaka halle
dilmesi lâzımdır. Aksi halde bir kriz ve çö
küntü vukubulabilir.
a — Sınai maliyetin düşürülmesi:
Mevcut tesisler yeni ve modern tekniğin
icaplarına uygun olarak
kurulmuşlarsa da
mamullerin sınai maliyeti Avrupa memleketlerinkinin çok üstündedir. Zira:
1) Seramik Sanayiinin ana yardımcı mal
zemesi olan ve maliyetlere çok büyük
tesiri olan YAKIT
memleketimizde
dünya piyasasının asgari iki misli bir
fiattadır.
2) Memleketimizde sanayide tatbik edi
len VERGİ SİSTEMİ maliyetleri çok
kabarmaktadır. Bilhassa Seramik Sa

nayiinde bu daha barizdir. Türkiye'de
imal edilen hemen her sanayi m a m u l ü
üzerindeki GİDER VERGİSİ % 5-10'ı
geçmezken, Seramik mamulleri %"20
ödemektedir. Böylece
Seramik ma
mullerinin maliyetlerine,
% 18,5 İşçi Sigortalan primi (% 11
Müessese; % 7,5 işçi)
%
15 personel için ödenen vasati ge
lir vergisi.
%
20 gider vergisi
% 6,5 İhdirekt vergiler.
% 60,0 Ödenen vergiler yekûnu.
%
60 gibi gayet yüksek bîr nisbette
vergi girmektedir.
3) Ham madde birkaç kişinin elinde bu
lunduğundan h e m kalite bakımından
istikrarsız ve hem de fiat bakımından
Avrupa'nın çok üstündedir.
4) Bu belli başlı unsurlar haricinde,
memleket sanayiinin mâruz bulundu
ğu istikrarsızlık, kredi
kifayetsizliği,
yardımcı endüstrilerin noksanlığı ve
işçi prodüktivitesinin düşüklüğü gibi
birçok faktörler sınai faaliyetleri güç
leştirmekte ve maliyetleri yükseltmek
tedir.
b — İthalâtın ayarlanması:
Seramik ithalâtı, birçok hususlardan pek
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karışık bir durum arzetmektedir. Bilhassa
anlaşmalı memleketlerde bu endüstri üzerin
de önemle durulmakta ve maliyet nazarı iti
bara alınmaksızın mamuller her ne pahasına
olursa olsun ihraç edilmektedir. Gümrük
Kanunumuzda maliyet dûnunda mal teklif
etmek mevzuata mugayir olduğu halde "Ucuz
olsun da ne olursa olsun" düşüncesiyle bu
mallar memlekete ithal edilmektedir.

şüklüğü, ham madde, yakıt ve yardımcı mal
zeme bakımından karşılaşılan güçlükler do
layısile ve bu sanayii teşvik ve korumak için
Gümrük Vergisi CİF kıymet üzerinden % 100
gibi gayet makul bir nispetle tespit edilmiş
iken, sonradan demir perde gerisi memleket
lerin ısrarı ile "Anlaşmalı memleketler tavi
zi" ibaresi altında Seramik mamulleri % 20
esasına göre ithal edilmektedir.

Ayrıca, züccaciye eşyasında ithalâtçı tara
fından ıskarta mallar katalog fiatma satın
alınmış gibi gösterilerek fazla dövizlerin dı
şarı bırakıldığı ve bu şekildeki kârlardan is
tifade edilerek, ithal edilen diğer seramik
mamullerinin maliyetin dûnunda satıldığı da
görülmüştür.

Yalnız gider vergisi namı altında % 20 ve
diğer vergilerde nazarı itibara alındığı takdir
de kendi Seramik Sanayii mamullerinden
% 60 nisbetinde bir vergi alırken ithal mal
ları için % 20 nisbetinde Gümrük Vergisinin
alınması sanayii hiçte teşvik edici bir unsur
olarak kabul edilemez.

Memleket istihsalinin, ihtiyacı karşılıyabilecek bir duruma gelmesi dolayısile, döviz
sıkıntısı çekmekte olduğumuz vakıası kar
şısında seramik mamulleri için ithalât mü
saadesi verirken titizlik gösterilmesi gerek
mektedir. Şurada kısaca 1960 senesinde 69-08
Gümrük Kat. No: lu fayans malzeme için ve
rilen tahsisleri zikretmek yerinde olacaktır:
Şubat/1960 dan bu tarihe kadar

Bu tahsisin miktar itibarile değeri
16.000.000 adet veya 4.000 ton olup memleke
timizin bir senelik istihlâkinin üstündedir.
c — Gümrük tarifesinin ayarlanması:
Seramik Sanayiimizin henüz emekleme
devresinde olması, işçi prodüktivitesinin dü-

IV — NETİCE:
Memleket ekonomisinde gerek iş sahası
temini ve gerek senede asgari 3 milyon dolar
döviz tasarrufu sağlıyabilecek bir duruma
gelerek çok müsbet ve faydalı bir rol oyna
yan Seramik Sanayiimizin korunması ve in
kişafını teminen müşterek pazara girilmeden
evvel mühim bazı tedbirlerin alınması gerek
mektedir. Özet olarak bu tedbirler: İstihsa
lin istihlâke müsavi ve hatta aşması muvace
hesinde ithalâtın ayarlanması; sanayiin, bil
hassa demir perde gerisi memleketlerinin ya
pabileceği dampinglere karşı Gümrük tarife
sinin ayarlanması suretile korunması; smai
maliyetlerin düşürülebilmesi için Gider ve
diğer vergilerin indirilmesi; sanayiciye uzun
vadeli ve düşük faizli kredi imkânlarının sağ
lanması olarak sıralanabilir.
Ancak bu tedbirler alındıktan sonradırki
Seramik Sanayiimiz arzu edilen gelişmeyi ya
parak Avrupa memleketleri sanayiinin sevi
yesine erişebilecek ve onlarla müşterek bir
pazarda rekabet edebilecektir. Aksi takdirde
Seramik Sanayii tehlikeli problemlerle yal
nızca karşı karşıya bırakılmış olacak ve her
an bu sahada bir çöküntü ihtimali varit ola
caktır.

