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METALİK OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLER SEKTÖR RAPORU 
       Devrek Ticaret ve Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen bu çalışmada bölgede geleceğe yönelik alternatif sanayi 

alanlarının gelişimine yönelik mevcut plan, program ve veriler ile birlikte metalik olmayan mineral ürünlere ait sektör 

incelemesi yapılmıştır. On birinci kalkınma planında da bahsedildiği gibi Metalik olmayan mineral ürünler sektöründe 

başta enerji olmak üzere girdi maliyetlerinin ve tedarik risklerinin azaltılması, sürdürülebilir üretimin, verimliliğin ve 

rekabetçiliğin geliştirilmesi temel amaçtır. Metalik olmayan mineral ürünler sektörünün ihtiyaçları çerçevesinde gerekli 

bölgelerde ulaşım altyapısının geliştirilmesi, yerli ve yenilikçi ürünlerin kullanımının kamu düzenlemeleri ile 

önceliklendirilmesi sağlanacak, ithalatla karşılanan refrakter malzeme ve ileri seramik ürünlerine yönelik Ar-Ge ve 

yatırımlar desteklenecek, Ür-Ge ve yenilik bilincinin geliştirilmesi sağlanacaktır. 

Mineral Ürünler İmalat Sanayinin Tanımı ve Kapsamı 
       Mineral ürünler imalat sanayi taş ve toprağa dayalı hammaddelerin kullanımı ile hayatımızın hemen her 

alanında tüketilen ürünleri üreten bir sektör konumundadır. Mineral ürünler imalat sanayi cam, seramik, 

çimento, hazır beton, alçı, kireç, tuğla, ateş tuğla, doğal taşlardan mermer, traverten, granit gibi çok çeşitli 

ürünlerin imalatını gerçekleştirmektedir. Mineral ürünler imalat sanayinin ürünlerinin büyük bölümü inşaat 

sektöründe girdi olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle mineral ürünlerin önemli bir kısmı inşaat veya yapı 

malzemeleri olarak da nitelendirilmektedir. Bu itibarla mineral ürünler sanayi ile inşaat sektörünün gelişimi 

arasında yakın bir ilişki de bulunmaktadır. İnşaat sektöründe konut, konut dışı bina ve altyapı yatırımlarının 

seviyesi mineral ürünler imalat sanayine yönelik talebin de en önemli belirleyicisi olmaktadır. 

       Mineral ürünler imalat sanayinde alt sektörler itibariyle girişim sayısı olarak en yüksek paya doğal taş ve 

mermer alt sektörü yüzde 62,4 ile sahip bulunmaktadır. Üretim değeri olarak en yüksek payı yüzde 29,7 oran 

ile beton, çimento ve alçıdan yapılmış eşyalar alt sektör grubu sahiptir. Mineral ürünler imalat sanayinde en 

yüksek katma değeri ise yüzde 28,6 payı ile çimento, kireç ve alçı ürünleri alt grubu yaratmaktadır. 

  Türkiye'nin mineral ürünler imalat sanayinde ihracat pazarı oldukça çeşitlilik göstermektedir. Sektör için 

sınırlarımızın bulunduğu Irak, Rusya, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan önemli pazarlardır. Almanya, İngiltere, 

Fransa ve İtalya ile birlikte Avrupa Birliği ülkeleri sektörün öncelikli pazarlarıdır. ABD ve Kanada özellikle 

mermer ürünlerinde önemli bir pazardır. S.Arabistan, Libya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail gibi Ortadoğu, 

Körfez ve Kuzey Afrika ülkeleri de önemli pazarlardır.  

      Mineral ürünler imalat sanayi çoğunlukla ağır ürünlerden oluştuğu için uzak pazarlara taşınması göreceli 

olarak pahalı olmaktadır. İhracat daha çok yakın ve komşu ülkeler ile sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle mineral 

ürünler imalat sanayinde iç tüketimin seviyesi üretim kapasitesi ve üretim için belirleyici olmaktadır. 

Türkiye'de nüfus ve demografik yapısı, devam eden kentleşme, kentsel dönüşüm, yeni konut inşaatları, konut 

dışı bina yapımında genişleme ile büyük ölçekli alt yapı yatırımları mineral ürünler sanayi için iç pazarın 

potansiyelini yükseltmektedir. 

 

       Sektör genelinde ülkemizde toplamda 4446 adet firma bulunmakta olup bunun sadece 30 tanesi 

Zonguldak ilimizdedir. Türkiye genelinde çalışan sayısı toplamda 224,314 iken Zonguldak'ta bu sektörde 

2518 kişi istihdam etmektedir. 

      Mineral ürünler imalat sanayi NACE.2 sektör sınıflandırmaları içinde 23 nolu grubu oluşturmaktadır. Bu 

bölüm, cam ve cam ürünleri (örneğin; düz cam, çukur camlar, elyaf, teknik cam eşya vb.), seramik ürünleri, 

tuğla, kiremit ve fırınlanmış kil ürünleri ile tutkal ve sıva ürünleri gibi ham maddelerden nihai ürünler 

imalatını kapsamaktadır. 
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23.Diğer Metalik Olmayan Metalik Ürünlerin İmalatı 
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ZONGULDAK İLİ MİNERAL ÜRÜNLERİN İMALATI SANAYİ ALT SEKTÖRLERİNİN ÜRETİM 
DEĞERİ İTİBARİYLE PAYLARI YÜZDE 
 

 

 

 

 

 

Diğer metalik olmayan mineral ürünler imalatı-Kapasite raporu 
 

 

Türkiye'deki mevcut sektörün yıllık kapasite artışını göstermektedir. 
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DÜNYA MİNERAL ÜRÜNLER SANAYİ ÜRETİCİ ÜLKELER 

SEKTÖRLER ÜLKELER 

DÜZCAM JAPONYA, TAYVAN, ÇiN, GÜNEY KORE, ABD, FRANSA, İRAN, RUSYA, TÜRKiYE 

OTOCAMI JAPONYA, ÇiN, FRANSA, ABD 

TEKNİK CAMLAR ABD, FRANSA, ÇiN, GÜNEY KORE 

CAM AMBALAJ ABD, FRANSA, LÜKSEMBURG, MEKSiKA, ÇiN, TÜRKiYE 

CAM EV EŞYASI FRANSA, ABD, ÇiN, TÜRKiYE 

CAM ELYAFI ABD, ÇiN 

SERAMİK KAPLAMA 
MALZEMELERİ 

ÇİN, HİNDİSTAN, VİETNAM, ENDONEZYA, TAYLAND, BREZİLYA, MEKSİKA, İTALYA, 
İSPANYA, RUSYA, POLONYA, UKRAYNA, İRAN, MISIR, S.ARABİSTAN, FAS, TÜRKİYE 

SERAMİK SAĞLIK 
GEREÇLERİ 

ÇİN, HİNDİSTAN, TAYLAND, JAPONYA, İTALYA, İSPANYA, PORTEKİZ, ALMANYA, 
FRANSA, 
POLONYA, BREZİLYA, KOLOMBİYA, MISIR, B.A.E, TÜRKİYE 

ÇİMENTO 
ÇİN, HİNDİSTAN, VİETNAM, ENDONEZYA, VİETNAM, G.KORE, ABD, BREZİLYA, MEKSİKA, 
RUSYA, ALMANYA, İTALYA, İSPANYA, İRAN, MISIR, S.ARABİSTAN, TÜRKİYE 

HAZIR BETON 
ÇİN, HİNDİSTAN, JAPONYA, ABD, BREZİLYA, MEKSİKA, ALMANYA, RUSYA, İTALYA, 
İSPANYA, FRANSA, POLONYA, TÜRKİYE 

DOĞAL TAŞLAR 
MERMER 

ÇİN, HİNDİSTAN, İRAN, MISIR, İTALYA, İSPANYA, PORTEKİZ, BREZİLYA, ABD 



 

 7 
 

 

TÜRK MİNERAL ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN GÜÇLÜ YÖNLERİ 

 

CAM VE CAM EŞYA SERAMİK ÜRÜNLERİ ÇİMENTO HAZIR 
BETON 

DOĞALTAŞLAR VE MERMER 

*Teknoloji, üretim, 
pazarlama ve satış 
bilgisine sahip insan 
kaynağı 
* Ölçek ekonomisinde 
ve en son teknolojilerle 
üretim yapan kuruluşlar 
* İç ve dış pazarda 
müşteri nezdinde 
üretim, ürün çeşidi, 
kalite ve dağıtımda 
sahip olunan imaj 
*Kişi başına cam 
tüketimin düşük olduğu, 
ancak büyüyen ve 
gelişen bir iç pazarın 
varlığı 
*1960'lı yıllarda 
başlayan ihracat 
geçmişiyle dış ticaret 
birikimi 
*Kurumsallık düzeyi 
yüksek, çağdaş yönetim 
ilkeleriyle yönetilen ve 
yurt dışında üretim 
yapan dünya 
şirketlerinin varlığı 
*Halen maliyet 
düşürme,verimliliği 
arttırma ve ihracatı 
geliştirme potansiyeline 
sahip olunması 
*Hammadde ve 
yardımcı hammadde 
kullanımında yeterli 
kaynaklar 
 

*1990 sonrası yenilenen 
modern makine parkı ve 
sahip olunan yüksek üretim 
teknolojisi (özellikle 
Avrupalı rakiplere göre) 
*Karo malzemelerinin, diğer 
döşeme malzemelerine 
göre daha uzun ömürlü 
olması 
*Üretimin ve ürünlerin 
kullanıcı dostu, çevreci ve 
geri kazanılabilir olması 
*Hammadde açısından 
diğer rakip ülkelere göre 
önemli stratejik avantajlara 
sahip olması 
*Tüketici pazarlara yakınlık 
*Ürün çeşitliliğinin çok 
olması 
*Sektördeki bilgi birikimi ve 
kaliteli insan kaynağı 
*Seramik üreticilerinin 
örgütlenmesi 
*Seramik Araştırma 
Merkezi'nin sektöre hizmet 
vermesi 
*Avrupa'ya kıyasla işgücü 
maliyetlerinin daha uygun 
olması 

*Üretim bilgisi ve 
tecrübesi 
*Yabancı sermaye 
yatırımları 
*Ürün ve teknoloji 
geliştirme kapasitesi 

*Kaliteli ve yüksek rezerv 
miktarı 
*Tür, renk ve desende 
çeşitlilik 
*Mermer üretim makineleri 
ve teknolojisinde gelişmeler 
*Güçlü örgütlenme yapısı 
*Dünya sıralamasında önemi 
olan bir fuara ev sahipliği 
yapması 
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TÜRK MİNERAL ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN ZAYIF YÖNLERİ 

 

CAM VE CAM EŞYA SERAMİK ÜRÜNLERİ ÇİMENTO HAZIR 
BETON 

DOĞALTAŞLAR VE 
MERMER 

*Yeni gelişen ve pazarlarda 
rekabet edilen rakiplere göre 
yüksek enerji maliyetleri 
*Ölçek ekonomisi gereği tam 
kapasite ve kesintisiz üretim 
yapma gerekliliği 
*Türkiye'de diğer bazı 
gelişmekte olan ülkelere göre 
yatırım teşviklerinin yetersiz 
kalması 
*Ar-ge faaliyetlerine ayrılan 
kaynakların yeterli düzeyde 
olmaması 
*Uluslararası pazarda marka 
bilinirliğin henüz istenilen 
düzeye ulaşmamış olması 
*Araştırma geliştirme 
projelerine ayrılan 
kaynakların yetersiz olması 
*Yeni kalifiye eleman sıkıntısı 
*Sürekli büyüme ve 
modernizasyon yatırımları 
gerekliliğin yatırım ve üretim 
maliyetlerini arttırması 

*Yeni gelişen ve 
pazarda rekabet edilen 
rakiplere göre yüksek 
enerji maliyetleri 
*Kamyonlar ile 
taşımadaki tonaj 
sınırlamasının taşıma 
maliyetlerini arttırması 
*Seramik 
taşımacılığına maliyet 
avantajı getiren 
demiryollarının, 
yeterince 
kullanılamaması 
*Hammaddelerin 
yanlış ve yetersiz 
kullanılması 
*Türkiye'de diğer bazı 
gelişmekte olan 
ülkelere göre yatırım 
teşviklerinin yetersiz 
kalması 
*Araştırma geliştirme 
projelerine ayrılan 
kaynakların yetersiz 
olması 
*Yurtdışı pazarında yer 
alan güçlü aracılar 
karşısında, üretici 
firmaların pazarlık 
gücünü kaybetmesi 
*Makine 
teknolojilerinde dışa 
bağımlı olunması 
*İhtisas 
gümrüklerindeki 
laboratuvar 
imkânlarının yetersiz 
olması  

*Aşırı üretim 
kapasitesi 
*Yeni gelişen ve 
pazarlarda rekabet 
edilen rakiplere göre 
yüksek enerji 
maliyetleri 
*Kayıt dışı kalitesiz 
üretim (Hazır beton 
sektöründe) 
*Şehir içi çalışma 
(taşıma ve uygulama) 
saatlerine ilişkin yerel 
yönetimlerin keyfiyeti, 
yasaklama kararları ve 
yarattığı belirsizlikler 
*Kamyonlar ile 
taşımadaki tonaj 
sınırlamasının taşıma 
maliyetlerini arttırması 
*Atıkların boşaltılacağı 
alanların yeterli 
olmaması ve taşıma 
kısıtları 
*Projelere verilen 
çalışma saatleri 
izinlerinde yaşanan 
farklılıkların yarattığı 
haksız rekabet 

*Yeni gelişen ve pazarlarda 
rekabet edilen rakiplere 
göre yüksek enerji 
maliyetleri 
*Sektörel teşvik eksikliği; 
(işlenmiş ürün üretimi 
yapan işletmeler için) 
*Göreceli ağır iş koşulları 
nedeniyle işgücü temininde 
sıkıntı 
*Kalifiye eleman eksikliği 
*İşletme sermayesi 
noksanlığı 
*Yerli üreticiler arasındaki 
sektör içi haksız rekabet 
yaratan fiyat uygulamaları 
*Yüksek işçilik sigorta prim 
vb. ödemeleri 
*Standardizasyon ve ölçüm 
eksikliği 
*Envanter eksikliği 
*Tasarım ve mimari 
örgütlenmeler ile iletişim 
eksikliği 
*Taşımacılık, liman 
yetersizliği ve pahalılığı 
*Mermer ve doğal taş 
ruhsatlarının finans 
kurumlarınca teminat 
sayılmaması 
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TÜRK MİNERAL ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN FIRSATLARI 

 

CAM VE CAM EŞYA SERAMİK ÜRÜNLERİ ÇİMENTO HAZIR 
BETON 

DOĞALTAŞLAR VE MERMER 

*Kentsel dönüşüm, bina 
yenileme ve yüksek binalar 
ile talep artışı 
*Gelişen pazarlara 
(Balkanlar, Orta ve Doğu 
Avrupa, Rusya ve diğer BDT 
ülkeleri, Orta Doğu ) yakınlık 
*Cam tüketiminin ülkenin 
ekonomik ve sosyal 
gelişmesine paralel olarak 
artması 
*Dünyadaki teknolojik 
gelişmelerin hem cama yeni 
kullanım alanları açması 
hem de katma değeri 
yüksek ürün ihtiyacını 
arttırması 
*Sektörün yenilikçi ürün 
kapasitesi 
*Katma değeri yüksek ileri 
teknoloji ürünleri olan düz 
ekran camları özellikle düz 
cam firmaları için ürün 
çeşitlendirme ve yeni 
pazarlara girme olanakları 
*Yeni sürdürülebilirlik, 
enerji, ısı ve yapı 
standartları 

*Kentsel dönüşüm, bina 
yenileme, yeni bina 
yatırımları ve hızlı 
kentleşme ile talep artışı 
*Sosyal ve kültürel 
yapının seramik 
kullanımını 
desteklemesi 
*Türk toplumunun 
seramik kullanım 
talebinin gün geçtikçe 
artması 
*Gelişen pazarlara 
(Balkanlar, Orta ve Doğu 
Avrupa, Rusya ve diğer 
BDT ülkeleri, Orta Doğu) 
yakınlık 
*Komşu ülkelerde karo 
ve seramik sağlık 
gereçleri tüketiminin 
artması 
*Demir çelik 
endüstrisinde yaşanan 
teknolojik gelişmelerin, 
Türkiye'de bol miktarda 
bulunan refrakter 
ürünlerin kullanımın 
arttırması 
*Sektörün yenilikçi ürün 
kapasitesi 
*AB 'nin yaşadığı 
finansal kriz nedeniyle, 
üretim potansiyelinin 
Türkiye'ye kayma 
olasılığı 

*Kentsel dönüşüm, 
bina yenileme, yeni 
bina yatırımları, alt 
yapı yatırımları, 
büyük projeler ve 
konut açığı ile talep 
artışı 
*Depreme dayanıklı, 
yüksek standartlı 
çimento ve hazır 
beton ihtiyacı 
*Yeşil binalar ve 
yüksek binalarda 
artış 
*Tüketici pazarına 
yakınlık 

*Kentsel dönüşüm, bina yenileme, 
yeni bina yatırımları ve hızlı 
kentleşme ile talep artışı 
*Avrupa ülkelerinde çevre 
düzenleri nedeniyle doğal taş 
rezervlerinin kullanımında 
kısıtlamalar ve üretimde düşüş 
*Jeolojik yapısı gereği, verimli yeni 
rezerv alanlarının var olması 
ihtimali 
*Dünyada doğal taş ürünlerine 
talebin her geçen yıl artma 
eğilimde olması 
*Dünyada Türk mermerlerinin 
imaj ve tanınırlığının artması 
*Atölyelerde üretim teknolojisinin 
hızla yenilenmekte olması 
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TÜRK MİNERAL ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN TEHDİTLERİ 

 

CAM VE CAM EŞYA SERAMİK ÜRÜNLERİ ÇİMENTO HAZIR 
BETON 

DOĞALTAŞLAR VE MERMER 

*Çin, Doğu Avrupa, İran ve 
Irak gibi Orta Doğu 
ülkelerinden yapılan ucuz, 
düşük kaliteli ve 
tasarımlarımızı kopyalayan 
özellikle cam ev eşyası 
ürünlerin ithalatı 
*Uluslar arası dev cam 
kuruluşlarının pazar 
hakimiyeti stratejileri 
doğrultusunda büyük bir 
pazar olan Türkiye'ye 
yatırım yapmaları ve çevre 
ülkelerde devam eden cam 
yatırımlarının sektörün 
performansını olumsuz 
etkilemesi 
*Bölgesel ticaret alanlarının 
kurulması ve üye olmayan 
ülkelere yüksek gümrük 
vergisi uygulamalarının bu 
bölgedeki ülkelerde ihracatı 
olumsuz etkilemesi 
*Bölgesel politik riskler, 
pazar kayıpları ve nakliye 
zorlukları 
*Pazarlarda her bir ülkenin 
ayrı ürün standardı talep 
etme eğilimi 
*Üretim ilişkilerinde 
taraflar arasında 
uyumsuzluk rekabet 
gücünü getirecektir. 
*Yeni bölgesel üretici 
ülkeler (Mısır, BAE, 
S.Arabistan, İran) 

*Diğer malzeme ve 
metallerden yapılmış 
banyo gereçlerinin, 
seramik ürünlerin yerine 
geçebilmesi 
*Sektörel entegrasyonda 
ve özellikle yan sanayi ve 
ara girdiler halkasında 
eksikliğin sürmesi, 
bağımsız yerli ara girdi 
üreticilerinin olmaması, 
nihai ürün üreticilerinin 
ara girdi üretim hatları da 
kurması ile oluşan ölçek 
kaybı ve ilave maliyet 
*Merdiven altı üreticilerin 
yaptıkları kayıt dışı üretim 
*Çin menşeli düşük kaliteli 
ürünlerin yaratmış olduğu 
haksız rekabet 
*Bölgesel ticaret 
alanlarının kurulması ve 
üye olmayan ülkelere 
yüksek gümrük vergisi 
uygulamalarının bu 
bölgedeki ülkelere 
ihracatı olumsuz 
etkilemesi 
*Teşvik sisteminin tüm 
sektörde yaygın 
olmaması, sadece nihai 
ürünlerin yatırımına 
odaklanılmış olması 
*Mevcut üretim 
kapasitesi zaten olan aynı 
ürünlerin yatırımlarına 
teşvikin sürmesi 

*İç pazarda yetersiz 
denetim ile oluşan 
haksız rekabet 
(hazır beton) 
*Beton 
santrallerinin 
kurulmasına 
yönelik kısıtlamalar 
ve uygulamalar 
*Hammaddelere 
ilişkin ocak ve 
tesislerin 
ruhsatlarına ilişkin 
izin ve temditlerde 
oluşan belirsizlik 
*Bölgesel politik 
riskler, pazar 
kayıpları ve nakliye 
zorlukları 
*Yeni bölgesel 
üretici ülkeler ( 
Mısır, BAE, 
S.Arabistan, İran) 

*Haziran 2012 tarihinde 
yayınlanan Başbakanlık 
genelgesinden kaynaklanan 
sıkıntıların sektörü durma 
noktasına getirmesi 
*İşletmeye geçiş sürecinde 
pek çok kurum, kuruluş ve 
Bakanlıklardan alınması 
gereken izinlerde karşılaşılan 
zorluklar 
*Kamu kuruluşlarına ithal 
doğal taş kullanımına yönelik 
eğilim 
*Yargı süresince karşılaşılan 
yetersiz bilirkişilikler ve bu 
bilirkişilerin seçilme 
yöntemleri 
*Her kademede karşılaşılan 
bilinçsiz çevre baskısı 
*AB uyum sürecinde ülke 
gerçekleri ile bağdaşmayan 
madencilik karşıtı 
düzenlemelerin oluşması 
eğilimi 
*Doğal taş sektöründen uzak 
olan, değişik sektörlerde 
firmaların bilinçsiz ve 
hazırlıksız olarak sektöre 
girme çabaları 
*Türk doğal taşlarını özellikle 
Çin'in ham ve işlenmemiş 
satın alma eğilimi, 
işlenmemiş ürün ihracatı ile 
tek bir pazara oluşan yüksek 
bağımlılık 

 

  



 

 11 
 

 

SEKTÖR STRATEJİLERİ VE POLİTİKALAR 

DEĞER ZİNCİRİ STRATEJİK HEDEFLER 

ARA MALI VE GİRDİ 
TEDARİKİ 

1-Yerli hammadde kullanımın genişletilmesi 
2-Yerli ara girdilerin üretimi ve kullanımı 

ÜRETİM 3-Yerli üretim teknolojisinin geliştirilmesi 
4-Enerji Maliyetlerinin Düşürülmesi 
5-İşgücü verimliliğinin arttırılması 
6-Yüksek katma değerli üretimin arttırılması ve verimliliğin yükseltilmesi 

TEKNOLOJİ FAALİYETLERİ 7-Teknoloji faaliyetlerinin genişletilmesi ve desteklenmesi 

PAZARLAMA SATIŞ 8-2023 yılında 7.3 milyar dolar ihracat yapılması 
9-İç pazarda yenilikçi ürünlerin kullanımının özendirilmesi 

FİNANSAL VE MALİ YAPI 10-Yatırım kredileri ile satın alma kredileri olanaklarının arttırılması 

İNSAN KAYNAKLARI 11-Nitelikli ve uzman insan kaynakları ihtiyacının karşılanması 

PİYASA VE SEKTÖR 
KOŞULLARI 

12-İthalat gözetiminin etkinleştirilmesi 
13-İç piyasa gözetimi ve denetiminin etkinleştirilmesi 
14-Test, Ölçme ve Standart Altyapısının kuvvetlendirilmesi 
15-Yatırım teşviklerinde sektörün ihtiyaçlarını gözeten iyileştirmeler 
yapılması ve yurtdışı yatırımların desteklenmesi 
16-Çevre düzenlemelerinde uygulamaların iyileştirilmesi 

 

FİRMALARA ÖNERİLER 
1. Hammadde maliyetlerini azaltmak üzere daha çok geri kazanılmış hammadde kullanılması 

2. Yerli ara girdi üretimi için yurtiçi firmalar arası işbirliği yapılması yabancı firmalar ile ortaklıklar 

yapılması 

3. Üretim teknolojisinin yerlileştirilmesi ve geliştirilmesi için makine üreticileri ile diyalog ve 

işbirlikleri kurulması 

4. Yüksek katma değerli üretim için kamunun TEYDEB, SANTEZ, ARGE, ODAK PROJE vb. gibi 

programlarına daha çok başvuru yapılması 

5. Endüstriyel tasarım kapasitesinin güçlendirilmesi, yerli ve yabancı tasarım ofisleri ile çalışılması 

6. Üniversiteler ile proje odaklı teknik işbirlikleri sağlanması 

7. Turquality ve marka destek programlarına (bu programları sektöre uygun olarak revize edilmesi de 

önerilmiştir) daha çok katılım 

8. Yurtiçi ve yurtdışında ortak depo, lojistik ve taşımacılık faaliyetleri için işbirlikleri yapılması 

9. Yurtdışı hedef pazarlarda üretim ve pazar kanalı yatırımları yapılması 

10. Yurtdışı şirket, üretim tesisi, marka ve pazar kanalı satın alınması 

11. Nitelikli insan kaynakları için firma bünyesinde uygulamalı eğitim için olanaklar yaratılması 

12. Yurtdışı pazarlarda ürün standartları çalışmalarının yakından izlenmesi ve uyumu 

13. Yenilebilir enerji kaynaklarının daha çok kullanımı 

14. Alternatif yakıtların ( endüstriyel atıkların vb.) daha çok kullanılması 

15. Enerji verimliliğinin arttırılması; üretim sürecinde açığa çıkan ısı enerjisinin elektrik enerjisine 

çevrilerek kullanılması 
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16. Tüm üretim tesislerinde iyileştirmeler, verimlilik artışı ve modernizasyonlar ile temiz ve yeşil 

teknoloji kullanımı 

17. Sürdürülebilirlik raporları hazırlanması ve her yıl uluslararası nitelikte yayınlanması 

 


