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'GELECEĞİN
METALİ'
KATMA DEĞERE 
ODAKLANDI

ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ, SON 10 
YILDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ YILLIK 
ORTALAMA YÜZDE 10 BÜYÜME 
İLE TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN 
SEKTÖRLERİNDEN BİRİ HALİNE 
GELDİ. ÖZELLİKLE OTOMOTİV 
ENDÜSTRİSİ, HAVACILIK, UÇAK 
SANAYİİ GİBİ KATMA DEĞERLİ 
ALANLARA YÖNELİK YAPILACAK 
ÜRÜN GELİŞTİRMELERİNİN 
SEKTÖRÜN HEM BİRİM İHRACAT 
FİYATINI HEM DE GLOBALDEN ALDIĞI 
PAYI ARTIRACAĞI BELİRTİLİYOR. 
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Ü
retim, kişi başı tüketim ve 

ihracat rakamları bakımından 

yurt ekonomisine sağladığı 

katkıyı her geçen yıl artıran 

alüminyum sektörü, son 10 yılda gerçek-

leştirdiği yıllık ortalama yüzde 10 büyüme 

ile Türkiye'nin önde gelen sektörlerinden 

biri haline geldi. Sektörün, söz konusu bü-

yüme performansını bu yıl da sürdürmesi 

bekleniyor. 2023 yılında 8 milyar dolar-

lık ihracat hedefini güncel tutan sektör, 

özellikle orta vadede ihracat birim fiyatı 

ile global pazardan aldığı payı artırmak 

istiyor. Ancak sektör oyuncularına göre 

yaklaşık yüzde 75 olan mevcut üretim 

kapasitesi maksimum seviyeye çıkarıl-

sa dahi 2023 yılı hedefine ulaşılması zor 

görünüyor. Bu yüzden sektör temsilcileri, 

üreticilere katma değeri artıracak çalışma-

lara odaklanmalarını tavsiye ediyor. 

Sektörün kalite ve katma değeri yük-

sek ürünler üretilmesi noktasında önemli 

potansiyele sahip olduğunu belirten sek-

tör temsilcilerine göre savunma sanayii, 

havacılık, uçak ve otomotiv endüstrisi 

gibi anlara yönelik ürün geliştirme çalış-

maları, orta vadede sektörün hem ihracat 

birim fiyatını hem de globalden aldığı 

payı artıracak. Söz konusu hedefler için ise 

öncelikle Ar-Ge yatırımlarının artırılması 

gerektiğini kaydeden sektör temsilcileri, 

kamunun da sağlayacağı desteklerle üre-

ticileri bu yönde teşvik etmesinin kritik 

önem taşıdığını vurguluyor. Otomotiv en-

düstrisinden beyaz eşyaya, hava, kara ve 

deniz taşıtlarından inşaat sektörüne kadar 

gün geçtikçe kullanım alanını genişleten 

alüminyum, inşaat sektöründe çatı-cephe 

kaplama, kapı-pencere, merdiven, iskele 

ve sera yapımında kullanılıyor. 

Sektör gelişim ve dönüşüme 

açık bir yapıya sahip

Sektör temsilcileri tarafından 'ge-

leceğin metali' şeklinde nitelendirilen 

alüminyum inşaat sektöründe yüzde 25, 

ulaşımda yüzde 24, ambalajda yüzde 15, 

elektrik ve elektronikte yüzde 10, genel 

mühendislik alanında yüzde 9, mobilya 

ve ofis eşyalarında yüzde 6, demir-çelik 

ve metalurji sanayiinde yüzde 3, kimya ve 

tarım ürünleri sanayiinde yüzde 1, diğer 

alanlarda ise yüzde 7 oranında kullanım 

alanına sahip. Isı iletkenliği, korozyon di-

renci, çevreciliği, geri dönüştürülebilirliği, 

esneklik ve kolay şekillendirilebilirlik gibi 

özellikleri sayesinde globalde olduğu gibi 

Türkiye'deki önemini her geçen gün artı-

ran alüminyum, başka materyaller kulla-

nılarak imal edilen birçok ürünün yerini 

ikama edebiliyor. Alüminyumun özellikle 

hafiflik ve mukavemete dayanıklılığı sa-

yesinde otomotiv endüstrisi, havacılık, 

uçak ve savunma sanayiinin de önemli 

malzemeleri arasında yerini her geçen 

gün sağlamlaştırıyor.

Daha önce otomotivlerin gövdeleri 

başka ürünlerden üretilirken, bugün iti-

barıyla yaklaşık 100 bin aracın alüminyum 

gövdeye sahip olması, alüminyumun kul-

lanım alanı bakımından sahip olduğu 

potansiyeli destekler nitelikte. Gerek kul-

lanım alanın genişletilmesi gerekse kat-

ma değerin artırılması adına alüminyum 

üreticilerine daha önce yapılmamış farklı 

alaşımlarla yeni ürünler geliştirmesini 

öneren temsilcilere göre Türkiye alümin-

yum sektörü gelişim ve dönüşüme açık 

bir yapıya sahip. Bugün itibarıyla birçok 

yerli üreticinin gelişim ve dönüşüme 

yönelik çalışma yürüttüğünü kaydeden 

sektör temsilcileri; özellikle otomotiv en-

düstrisi, havacılık, uçak sanayii gibi katma 

değerli alanlara yönelik yapılacak ürün 

geliştirmelerinin, sektörün hem birim 

ihracat fiyatını hem de globalden aldığı 

payı artıracağını söylüyor. 

ARAŞTIRMA
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“Zaman kaybetmeden katma 

değeri yüksek ürüne yönelmeli”

Artan taleple birlikte global alümin-

yum sektörüne paralel gelişen Türkiye alü-

minyum sektörünün, son yılda gösterdiği 

büyüme performansını, orta vadede sür-

dürmesi bekleniyor. Türkiye alüminyum 

sektörünün kalite ve katma değeri yüksek 

ürünler üretilmesi konusunda kayda değer 

potansiyele sahip olduğunu belirten sektör 

temsilcilerine göre özellikle yurt dışında 

sektör tanıtımının yapılması ve Türkiye 

markası algısının oluşturulması sektörün 

gelişimine katkı sunacak. 

Alüminyum sektörünün katma değeri 

yüksek alanlara yönelmesinin ve devletin 

de sektörü bu yönde desteklemesinin 

önemine dikkat çeken sektör temsilci-

lerine göre sektörün sahip olduğu po-

tansiyelin en yüksek seviyeye çıkarılması 

adına devlet destekleri büyük önem ta-

şıyor. Ayrıca üreticilere Ar-Ge çalışmala-

rına ağırlık verme, alüminyum için yeni 

alaşımlar, yeni kullanım alanları ve yeni 

ürünler geliştirilerek katma değerli ürün 

üretimini artırması tavsiyesinde bulanan 

sektör temsilcileri, söz konusu çalışmala-

rın uluslararası platformda rekabet avan-

tajı sağlayacağının altını çiziyor. 

Globale paralel gelişen Türkiye alü-

minyum sektörü, bugün itibarıyla başta 

Almanya, İtalya ve İngiltere olmak üzere 

180 ülkeye ihracat yapıyor. Hedef pazar 

olarak Güney Afrika, Kuzey Avrupa, Mek-

sika, Kanada, İngiltere ve Suudi Arabistan 

gibi ülkelerin belirlendiği sektörde, sektör 

temsilcisi konumundaki birlik ve dernekler 

tarafından geliştirilen Ur-Ge gibi projelerle, 

hem sektör ihracatı hem de firmaların glo-

baldeki rekabet gücünün artırılması plan-

lanıyor. Geliştirdiği ürünlerin uluslararası 

platformda diğer ürünlerle yarışabilecek 

kalitede olması sayesinde ihracatını her 

geçen gün artıran sektörün, bu yılı sonuna 

kadar 3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştir-

mesi bekleniyor. 

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller 

İhracatçıları Birliği’nden (İDDMİB) alınan 

verilere göre, Türkiye alüminyum sektörü 

2017 yılında miktarda 680 bin, değerde ise 

2.4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu 

yılın ilk yarısında miktar bakımından 375 

bin ton, değer bakımından ise 1.4 milyar 

dolarlık ihracat yapan sektörün, bu yıl so-

nuna kadar ihracatını değerde yüzde 25, 

miktarda yüzde 13 artış ile 3 milyar dolara 

çıkarması öngörülüyor. Türkiye, söz konusu 

2.4 milyar dolarlık alüminyum ihracatıyla 

da global alüminyum ihracat pazarından 

yaklaşık yüzde 1.44 pay alıyor.

 

Sektörde hammaddenin 

yüzde 85’i ithal ediliyor

Henüz istenilen seviyede olmamakla 

birlikte kilogram başına ihracatını da ar-

tıran sektör, 2017 yılında kilogram başına 

3.62 dolarlık ihracat, 2.31 dolarlık ithalat 

gerçekleştirdi. Gerek globalden alınan pa-

yın gerekse ihracat birim fiyatının artırıl-

ması için sektörün standart ürün üretimi-

nin dışına çıkarak, yükte hafif pahada ağır 

olan katma değeri yüksek ürün imalatına 

odaklanmalarını tavsiye eden sektör tem-

silcileri, bunun için de Ar-Ge, inovasyon ve 

markalaşmanın sektörün olmazsa olmazı 

olduğunun altını çiziyor. Ayrıca bu noktada 

üreticilerin, kamunun sağlayacağı destek-

lerle yönlendirilmesinin önemli olduğunu 

belirten sektör temsilcileri, Türkiye'de ya-

pılacak projelerde yerli ürünlerin kullanımı 

adına kamudan destek istiyor. 

Yaklaşık 100 firmanın birincil alümin-

yum ve yarı mamul üretimi alanında faali-

yet gösterdiği Türkiye alüminyum sektörün-

de, 2 bin civarında firma ise mamul, mimari 

ve endüstriyel uygulamalar içinde hizmet 

veriyor veya alüminyum kullanarak çeşitli 

ürünler üretiyor. Toplam 280 bin kişinin is-

tihdam edildiği sektörün finansal büyüklü-

ğü ise 5.5 milyar dolar olarak hesaplanıyor. 

Türkiye Alüminyum Sanayicileri Der-

neği’nden (TALSAD) alınan verilere göre 

birincil alüminyum, yarı mamul ve mamul 

endüstriler olarak geniş bir alana yayılan 

sektörünün yarı mamul üretimi 2017 yılı 

itibarıyla yaklaşık 1.2 milyon ton şeklinde 

gerçekleşti. Yerli üretimin azlığı nedeniyle 

sektör özellikle hammadde bakımında 

dışa bağımlı bir profil çiziyor. Sektörün 

yıllık 75 bin ila 80 bin ton olan birincil 

alüminyum üretimi, talebi karşılayama-

dığından hammaddenin büyük kısmı dış 

pazarlardan temin ediliyor.

Türkiye'de alüminyum madeni ve bu 

madenden üretim yapan tesis var olma-

sına rağmen, söz konusu üretim sektörün 

sürekli gelişimine bağlı olarak talebi karşıla-

yamıyor. Dolayısıyla sektör, ihtiyaç duyduğu 

hammaddenin yaklaşık yüzde 85'ini dış 

pazarlardan temin ediyor. 

İDDMİB verilerine göre Türkiye alümin-

yum sektörünün toplam ithalatı 2017 yı-

lında 1.4 milyon ton ve 3.4 milyar dolar, bu 

yılın ilk yarısında ise 798 bin ton ve 2 milyar 

dolar şeklinde gerçekleşti. Söz konusu it-

halatın büyük kısmını ise hammadde oluş-

turdu. Sektör, 2017 yılında 1.07 milyon ton 

ve 2.2 milyar dolar, bu yılın ilk yarısında ise 

562 bin ton ve 1.3 milyar dolarlık alümin-

yum hammadde ithalatı gerçekleştirildi. 

Söz konusu verilerden hareketle sektörün 

temel sıkıntılarının başında hammadde ve 

fiyat istikrarı geliyor. 
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Çin’e karşı uyguladığı önlemler nedeniyle 

oluşan kapasite fazlası ve buna bağlı olarak 

Türkiye’nin önemli ihracat pazarlarından AB 

ülkelerine olan yansımaları. 

Ek vergi uygulamaları sonucu Çin’in 

ABD’ye olan ihracatı kayda değer oranda 

azaldı. Böylece oluşan büyük kapasite faz-

lalıklarının diğer pazarları da etkileme riski 

bulunuyor. Çin’in devlet destekli yatırımla-

rının bir sonucu olarak oluşan üretim faz-

lası ve dampingli fiyat uygulamaları global 

alüminyum sektörünün dinamiklerini ve 

dengelerini negatif yönde etkiliyor. Buna 

karşı Türkiye’nin AB’de ve farklı pazarlarda 

Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) kurallarına 

uygun şekilde önlemler alması gerekiyor. 

Ancak bu önlemlerin Türkiye’nin ihracatını 

da etkileme riski var.

“Türkiye, birincil alüminyum 

üretiminde tamamen dışa bağımlı”

Sektörün diğer önemli sıkıntısı ise Tür-

kiye’nin özellikle birincil alüminyum üreti-

minde neredeyse tamamen dışa bağımlı 

olması. Bugün itibarıyla yıllık 1.2 milyon 

ton olan Türkiye’nin birincil alüminyum 

üretimi talebi karşılayamıyor. Alüminyumun 

cevherden, yani boksitten külçeye dönüş-

türülmesindeki en büyük maliyeti enerji 

oluşturuyor. Enerji maliyetlerinin Türkiye’de 

yüksek olması, hammadde üretimine yö-

nelik yatırımları da engelleyen bir faktör. 

Bunun yanı sıra Türkiye’deki mevcut tesis-

lerin iç pazara hizmet edecek şekilde yapı-

lanmamış olması, sektörün büyüme ve geli-

şimini engelliyor. Hammadde konusundaki 

riskin azaltılması için birincil alüminyum 

tedarikçileriyle stratejik işbirlikler yapılarak, 

orta vadede Türkiye’nin bölgesel bir lojistik 

merkezi olmasına yönelik yatırımların ger-

çekleştirilmesi önem taşıyor. 

Birincil alüminyum, yarı mamül ve ma-

mül endüstriler olarak geniş bir alana ya-

yılan Türkiye alüminyum sektörünün yarı 

mamül üretimi, 2017 yılı itibarıyla yaklaşık 

1.2 milyon ton şeklinde gerçekleşti. Ancak 

sektörde faaliyet gösteren firma sayısı, 

Türkiye alüminyum sektörünün ne şekilde 

tanımlandığının bir göstergesi. Türkiye’de 

yaklaşık 100 firma birincil alüminyum ve 

yarı mamül üretimi alanında faaliyet gös-

teriyor. Yaklaşık 2 bin firma da mamul, 

mimari ve endüstriyel uygulamalar içinde 

hizmet veriyor veya alüminyum kullanarak 

çeşitli ürünler üretiyor. 

Toplam 280 bin kişinin istihdam edildiği 

Türkiye alüminyum sektörünün finansal bü-

yüklüğü ise yaklaşık 5.5 milyar dolar olarak 

hesaplanıyor. Son 10 yılda gerçekleştirdiği 

ortalama yüzde 10 büyüme ile Türkiye’nin 

en hızlı gelişen sektörlerinden biri olan Tür-

kiye alüminyum sektöründeki pazar hare-

ketlerini, öncelikle yarı mamül pazarındaki 

gelişmeler ve veriler üzerinden değerlen-

dirmek daha ölçülebilir bir yaklaşım olacak. 

“Alüminyum geri dönüşüm 

sektörü çok hızlı büyüyor”

Bunun yanı sıra alüminyumun tam bir 

geri dönüşüm özelliğine sahip ekonomik bir 

faaliyet olması nedeniyle geri dönüşüm sek-

törü üzerinden de piyasaya önemli miktarda 

alüminyum yarı mamül ve mamül ürünler 

giriyor. Salt yarı mamul alanındaki pazar ge-

lişmeleri 2017 yılında yaklaşık yüzde 3’lük 

büyüme kaydetti. Öte yandan geniş bir alana 

yayılan geri dönüşüm sektöründeki toplam 

miktar ve kullanımı net olmamakla birlikte 

alüminyumun ekonomik değeri, artan döviz 

kurları ve artan tüketim ile beraber Türkiye 

alüminyum geri dönüşüm sektörünün de 

hızlı büyüyen bir endüstri kolu haline gel-

mesini sağladı. 2017 yılında, miktarda 690 

bin ton, değerde 2.5 milyar dolar olarak ger-

çekleşen Türkiye alüminyum sektörü ihracatı, 

bu yılın ilk yarısında 2017’nin aynı dönemine 

göre miktarda yüzde 12, değerde yüzde 23 

artış ile 383 bin ton ve 1.5 milyar dolara ulaştı. 

“TİCARET SAVAŞLARI DENGELERİ 
NEGATİF YÖNDE ETKİLİYOR”

Ali KİBAR
Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği 
(TALSAD) Yönetim Kurulu Başkanı

T
ürkiye’de yaklaşık 100 firma bi-

rincil alüminyum ve yarı mamül 

üretimi alanında faaliyet göste-

riyor. Yaklaşık 2 bin firma da ma-

mul, mimari ve endüstriyel uygulamalar 

içinde hizmet veriyor veya alüminyum 

kullanarak çeşitli ürünler üretiyor. Toplam 

280 bin kişinin istihdam edildiği Türkiye 

alüminyum sektörünün finansal büyük-

lüğü yaklaşık 5.5 milyar dolar olarak he-

saplanıyor. 2017 yılında, miktarda 690 bin 

ton, değerde 2.5 milyar dolar olarak ger-

çekleşen alüminyum sektörü ihracatı, bu 

yılın ilk yarısında 2017’nin aynı dönemine 

göre miktarda yüzde 12, değerde yüzde 

23 artış ile 383 bin ton ve 1.5 milyar do-

lara ulaştı. ABD’nin Türkiye’den ithal ettiği 

alüminyuma uyguladığı yüzde 20 ek vergi 

ise Türkiye’nin yıllık 80 milyon doları bulan 

doğrudan ihracatını olumsuz etkiledi. 

Sektörün öne çıkan en önemli sorunu, 

ABD’nin başlattığı ek vergi uygulamaları 

ve bu sürecin küresel piyasalarda yarattığı 

türbülans. ABD’nin Türkiye’den ithal ettiği 

alüminyuma uyguladığı yüzde 20 ek vergi, 

Türkiye’nin ABD’ye yıllık 80 milyon doları 

bulan doğrudan ihracatını olumsuz etkiledi. 

Ancak bundan daha da önemlisi, ABD’nin 

Çin’in devlet destekli yatırımlarının bir sonucu olarak oluşan 
üretim fazlası ve dampingli fiyat uygulamaları alüminyum 
sektörünün dinamiklerini ve dengelerini negatif etkiliyor.

ARAŞTIRMA
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lan global alüminyum ihracatında Çin, 

Almanya, ABD, Hollanda ve Kanada ilk 

sırada yer alıyor. Türkiye ise global alümi-

yum ihracatından yüzde 1.42 pay alıyor. 

Türkiye alüminyum sektörü, kalite ve kat-

ma değeri yüksek ürünler üretilmesi nok-

tasında önemli potansiyele sahip. Sektör 

tanıtımının yapılması ve Türkiye markası 

algısının yurt dışında yaratılması sektöre 

büyük katkı sunacak.

“Kamunun sektörü daha çok

desteklemesi hayati önem taşıyor”

Alüminyum sektörünün, katma değeri 

yüksek olan savunma sanayii, havacılık, 

uçak, otomotiv endüstrisi gibi alanlara yö-

nelmesi ve kamunun da bu noktada sektö-

rü desteklemesi hayati önem taşıyor. Sek-

tör potansiyelinin maksimuma çıkarılması 

adına devlet destekleri çok önemli. Ayrıca 

Türkiye'de yapılacak projelerde yerli ürün-

lerin kullanımının sağlanması noktasında 

kamudan destek bekliyoruz. 

Başta Avrupa kıtası, ülke olarak da Al-

manya, İtalya ve İngiltere olmak üzere Irak, 

Türkmenistan ve Mısır gibi 180 ülkeye ihra-

cat yapan Türkiye alüminyum sektörü, 2017 

yılında 680 bin ton ve 2.4 milyar dolarlık, 

bu yılın ilk yarısında ise 375 bin ton ve 1.4 

milyar dolarlık ihracat yaptı. 2017 yılında 1.4 

milyon ton ve 3.4 milyar dolarlık, bu yılın 

ilk yarısında ise 798 bin ton ve 2 milyar do-

larlık ithalat gerçekleştiren sektörün, bu yıl 

sonuna kadar ihracatını miktarda yüzde 13, 

değerde yüzde 25 artış ile 3 milyar dolara 

çıkarması bekleniyor. 

Ülke sayısı ile ihracat miktarının artması, 

yerli üreticilerin rakiplerine karşı rekabet-

te üstünlük sağlamaları amacıyla İDDMİB 

olarak Ur-Ge projesi yürütüyoruz. İkicisini 

gerçekleştirdiğimiz proje kümesinde 30 

firma yer alıyor. Söz konusu küme, rekabet 

gücünü artırmak ve yeni pazarlara rahat 

girebilmek için firmaların ihtiyaç ve hedefle-

rini belirliyor. Küme, hedef pazar olarak Gü-

ney Afrika, Kuzey Avrupa, Meksika, Kanada, 

İngiltere ve Suudi Arabistan’ı belirledi. Gerek 

ikili görüşmeler gerek fuar ve ilgili firma 

ziyaretleri gerçekleştirerek, hedefe doğru 

istikrarlı şekilde ilerliyoruz. 

“Hammadde tedarikini güvence 

altına alacak çalışmalar yürütüyoruz”

Türkiye'de alüminyum madeni ve bu 

madenden üretim yapan tesis var. Fakat 

sürekli gelişen sektörün hammadde ih-

tiyacı için yeterli değil. Bu yüzden ham-

madde ihtiyacının yüzde 85'i ithal ediliyor. 

2017 yılında 1.07 milyon ton ve 2.2 milyar 

dolarlık, bu yılın ilk yarısında ise 562 bin 

ton ve 1.3 milyar dolarlık alüminyum ham-

madde ithalatı gerçekleştirildi. Birlik olarak 

yaptığımız sektör çalıştaylarında sektörün 

önde gelen STK ve firmalarıyla bir araya 

gelerek, sektörün gücünü, avantaj ve deza-

vantajlarını ele alarak hedefler belirliyoruz. 

Gerek yapılan bu çalışmalar neticesindeki 

kararlardan, gerekse sektör adına yapılan 

diğer çalışmalardan hammadde tedarikinin 

güvence altına alınmacı ve fiyat istikrarının 

sağlanması en önemli konuların başında 

geliyor. Her ne kadar Türkiye'de hammadde 

üretilmesinin fizıbıl olmadığı görüşü hakim 

olsa da sektör olarak Türkiye'de hammadde 

üretilmesini arzu ederiz.

Özel bir serbest bölge içinde yer alacak, 

liman ve LME deposu içerecek Demir Dışı 

Metaller Lojistik Merkezi’nin kurulması için 

birlik olarak bakanlık düzeyinde girişimlerde 

bulunduk. Demir Dışı Metaller Lojistik Mer-

kezi’nin kurulması, hammadde tedarikinde 

avantaj sağlamanın yanı sıra Türkiye’nin me-

taller sektöründe bir ulaşım koridoru olması, 

yerli firmaların ödedikleri primlerin düşmesi 

ve transit olarak LME deposunun kullanıl-

ması sonucu işlem hacimlerinin artmasına 

bağlı olarak istihdam ve lojistik gelirlerinde 

artış yaşanmasına katkı sunacak. 

"SEKTÖRÜN TANITIMININ YAPILMASI 
BİLİNİRLİĞE KATKI SAĞLAYACAK"

Tahsin ÖZTİRYAKİ 
İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller 
İhracatçıları Birliği (İDDMİB) 
Yönetim Kurulu Başkanı

T
ürkiye alüminyum sektörü, kalite 

ve katma değeri yüksek ürünler 

üretilmesi noktasında önemli bir 

potansiyele sahip. Sektör tanıtı-

mının yapılması ve Türkiye markası algısı-

nın yurtdışında yaratılması, sektöre büyük 

katkı sunacak. Ayrıca ihracat ve globalde 

pazar payı artışı için sektörün savunma 

sanayii, havacılık, otomotiv endüstrisi gibi 

katma değeri yüksek alanlara odaklanması 

ve kamunun da sektörü bu konuda destek-

lemesi önem taşıyor. 

Alüminyum sektörü, küresel ekonomi-

deki konumunu her geçen gün güçlen-

diriyor. Yurt ekonomisine sağladığı katkı 

bakımından üst sıralarda yer alan Türkiye 

alüminyum sektörü de globaldeki gelişme-

lere paralel hızla gelişiyor. 

Öte yandan Avrupa'nın yanı sıra Asya ve 

Afrika kıtasında birçok ülkeye ürün sunan 

Türkiye alüminyum sektörünün ihracatı da 

her geçen gün katlanarak artıyor. Sektörün 

ihracat potansiyelinin artmasının teme-

linde ise geliştirilen ürünlerin uluslararası 

platformda diğer ürünlerle yarışabilecek 

kalitede olması yatıyor. 

Bugün itibarıyla 176 milyar doları bu-

Türkiye alüminyum sektörü önemli potansiyele sahip. 
Sektör tanıtımının yapılması ve Türkiye markası algısının 
yurt dışında yaratılması sektöre büyük katkı sunacak.


