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Değerli Türkiye İMSAD üyeleri ve sektör 

paydaşlarımız;

Öncelikle, uzun yıllar yönetim kurullarında 

görev aldığım Türkiye İMSAD’da 2017 yılından 

itibaren Yönetim Kurulu Başkanı olarak yer 

almaktan duyduğum memnuniyeti tekrar dile 

getirmek isterim. 2017 yılını geride bırakırken hem 

sektörümüz hem de derneğimiz adına güzel bir 

süreci tamamladığımızı düşünüyorum. 

Her platformda dile getirdiğimiz üzere, 

inşaat sektörü sadece ekonominin lokomotifi, 

istihdamın sünger sektörü değil, dış ticarette de 

ciddi bir iş hacmine sahip. Rakamlara baktığımızda 

da yanılmadığımızı görüyoruz. Ekonomimiz 

büyüdükçe sektörümüz de büyüyor. Ülke 

ekonomisinin üzerinde büyüme sergileyen inşaat 

sektörünün 3. çeyrek rakamları bir nebze de 

olsa sanayicilerimizin yüzünü güldürdü. Türkiye 

ekonomisi 2017 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1 

büyüme gösterdi. İnşaat sektörünün büyümesi de 

buna paralellik göstererek üçüncü çeyrekte hız 

kazandı ve 2017 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 

18,7 olarak gerçekleşti. Yılın ilk dokuz ayında ise 

inşaat sektörü yüzde 9,9 büyüdü. 2018 yılında da 

çarkların dönmesini ve büyümenin artarak devam 

etmesini diliyoruz.

Bu rakamlar her ne kadar sektörümüz 

adına sevindirici de olsa diğer yandan aşağı 

ivme kaydeden bir güven ve beklenti durumu 

söz konusu. Her ay düzenli yayınladığımız 

İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksi sonuçlarına 

baktığımızda işlerimizin, cirolarımızın ve 

faaliyetlerimizin oldukça iyi olduğunu görüyoruz. 

Ama tahsilat konusu adeta kangren olmuş 

durumda. Bu da ister istemez gelecekteki işlere 

bakışımızda bir kaygı yaratıyor. İşlerimize 

kısa vadede bakmak mecburiyetinde 

kalıyoruz. Uzun vadeli bakışın en kısa 

zamanda ülke ekonomisine yerleşmesi ve 

tahsilat konusundaki krizin bir an önce 

çözülmesi gerekiyor. Güven ve beklentilerde 

iyileşmenin sağlanması halinde 

sektörümüzün daha da güçleneceğine 

şüphemiz yok.

İnşaat malzemesi sektörünün çatı 

örgütü olarak sektörün nabzını tuttuğumuz 

endekslerimize 2018 yılında bir yenisini 

daha ekliyoruz. Aslında çalışmalarına çok 

daha önceden başlamıştık. 2018 yılında 

düzenli olarak yayınlayacağımız İnşaat 

Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi ve İnşaat 

Malzemeleri Sanayi Sektörel Dış Ticaret Endeksi ile 

dış ticaretimizdeki mevcut durumun bir fotoğrafını 

çekeceğiz, amacımız inşaat malzemeleri sanayinin 

dış ticaret performansını yakından izleyebilmek. 

Böylelikle sektörün içindeki ve dışındaki tüm 

aktörlere yol gösterici nitelikte sürekli ve düzenli 

bilgiler veriyor olacağız.

Bu yıl geniş bir katılımla gerçekleştirdiğimiz 8. 

Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nde, “Geleceğe 

Yatırım: Dijital Dönüşüm” temasıyla Endüstri 

4.0, dijitalleşme ve teknolojik gelişmeler gibi 

konuları ele alıp, bu ülkenin sanayicileri olarak 

dijital dönüşüme nasıl ayak uydurabileceğimizi 

ve bu konuda neler yapabileceğimizi konuştuk. 

Ülke ekonomisinin büyük bir bölümünü 

gerçekleştiren KOBİ ve OSB’lerin sisteme nasıl 

entegre olabileceğini, madencilikten uygulamacı 

ustalara kadar uçtan uca bir sektör olan inşaat 

sektörünün yatay ve dikey entegrasyonunun nasıl 

planlanacağını, yüzde 60’a yakını korsan yazılım 

olan ülkemizde bu dönüşüm için en büyük 

tehdit olan siber riskleri nasıl yöneteceğimizi 

tartıştık. “Hadi dönüşelim” demekle dönüşümün 

gerçekleşmeyeceğinin farkında olan inşaat sektörü, 

tüm tarafların birlikte çalışarak entegrasyonu 

sağlıklı yapmanın farkındalığını yaratmaya bu 

Zirve ile başlatmıştır. Türkiye İMSAD olarak bu 

verimli organizasyonun arkasında yer almaktan 

duyduğumuz gururu tekrar paylaşmak isterim. 

Bizler sanayiciyiz, sanayi sektörü temsilcileri 

olarak önceliğimiz olan konuları detaylarıyla 

gerek toplantılarımızda gerek Bakanlık ile olan 

görüşmelerimizde dile getiriyoruz. Bu konuların 

başında yer alan kentsel dönüşüm ve endüstriyel 

dönüşüm, denetim-mevzuat, Endüstri 4.0 ve 

dijitalleşme, Ar-Ge merkezleri, markalaşma, 

KOBİ’ler, enerji maliyetleri ve güvenliği, lojistik 

sorunları, yerli malı kullanımı, eğitim/kalifiye 

eleman sorunları yine gündemimizin merkezinde 

yer alacak. Sektörel önceliklerimiz olan bu 

konularla ilgili sorumluluk almaya ve gerekli 

işbirlikleri gerçekleştirip adım atmaya devam 

edeceğiz. Bir sektörel dernek olarak 2017’de başarılı 

bir yılı daha geride bıraktığımızı düşünüyorum. 

Arama konferanslarında tespit edilen konuların 

takipçisi olduk, takipçisi ve çözüm odaklı çalışmaya 

devam edeceğiz. Bu vesileyle, dernek üyelerimize, 

yönetim ve denetim kurulu üyelerimize, 

komitelerimize, dernek profesyonellerimize katkıları 

ve destekleri nedeniyle teşekkür ederim. 2018 

yılının dünyada ve ülkemizde barış, hoşgörü, 

iyilik ve sevginin hakim olduğu; üyelerimiz için 

sürdürülebilir başarıların elde edileceği bir yıl 

olması dileklerimle yeni takvim yılınızı kutlarım.

2018 yılından beklentilerimiz yüksek
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G
eleceğe Yatırım: Dijital Dönüşüm” tema-

sıyla bu yıl 8. kez düzenlenen Uluslarara-

sı İnşaatta Kalite Zirvesi’nde konusunda 

uzman çok değerli konuşmacılar ve sektör temsil-

cileri ile bir araya geldik. Zirve’nin içeriği en ince 

detayına kadar düşünüldü ve 500’ün üzerinde 

katılımcı ile inşaat sektörünün dijital dönüşüm 

konusunda gelecek projeksiyonu çizildi. Şahsım 

adına böylesine büyük ve önemli bir organizas-

yonda yer almaktan son derece onur duyduğumu 

paylaşmak isterim. Organizasyonda emeği geçen 

herkese teşekkürü borç bilirim. 

Birbirinden özel oturumların ve konuşmacı-

ların yer aldığı Zirvemizi dergimizin bu sayısında 

detaylıca ele almak istedik. Zirve’de açılış konuş-

ması gerçekleştiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Sayın Dr. Faruk Özlü konuşmasında çok 

önemli noktalara parmak bastı. “Kapının önünde 

bekleyemeyiz. Yeni kapılar açmak, açılan kapılar-

dan hızla geçmek durumundayız” diyen Bakan 

Faruk Özlü, Türkiye’nin teknoloji üretmek zorun-

da olduğunun altını çizdi. Sayın Bakanımızın da 

belirttiği üzere ne yazık ki ülkemizde bir teknoloji 

açığı var ve bu açığın çok hızlı kapanması gere-

kiyor. Bu noktada sektör temsilcilerinden kamu 

kuruluşlarına kadar pek çok kişiye büyük görevler 

düşüyor. Dijital dönüşüm sürecinde ele alınması 

gereken önemli konulardan biri eğitim. Sayın 

Yönetim Kurulu Başkanımız Ferdi Erdoğan’ın 

da her platformda dile getirdiği gibi eğitimlerin 

en baştan bu konuya göre planlanması, geleceğe 

yatırımın ve hedeflerin altını dolduracaktır. Zirve 

Sohbetleri’nde “Endüstride Çağı Yakalamak” ko-

nusunda görüşlerini paylaşan İSO Meclis Başkanı 

Sayın Zeynep Bodur Okyay’ın da dijital dönüşüme 

adapte olmaya çalışırken eğitimle ilgili paylaştığı 

görüşleri oldukça önemliydi. Okyay Türkiye’de 

uygulamalı eğitimin az olduğuna dikkat çekti ve 

batının üniversiteyi öğrenci, insan kaynağı yetiş-

tirmek ve araştırma yapmak için değerlendirdiğini 

konuşmasında belirtti. Türkiye’nin belki de dijital 

dönüşümde arayı kapatması için eğitimi ve insan 

kaynağını ilk sıralara koyması gerekiyor.  

Zirve’yle ilgili her detayın yer aldığı 8. Ulus-

lararası İnşaatta Kalite Zirvesi Özel dosyamızın 

sonunda sizlere özel bir bölüm hazırladık. 

Zirve’de öne çıkan başlıklar, masaya yatırılan 

riskler ve çözüm önerileri ile ilgili özet bilgilerin 

siz okuyucularımız için faydalı olacağını ümit 

ediyoruz. 

Yılın son sayısında yine sektörün önemli 

isimleri ve firmaları ile yaptığımız söyleşileri-

mizi sayfalarımızda bulabilirsiniz. Sorularımızı 

yanıtlayan KONUTDER Yönetim Kuruşu Başkanı 

Z. Altan Elmas, Türkiye İMSAD’ın sektöre değer 

kattığını belirtti. Sektörel Güç köşemizde üyemiz 

ASMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Özcan 

yer aldı. Özcan, Türkiye İMSAD’ın her yıl dü-

zenlediği Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nin 

odaklandığı konularla sektöre önemli katkılar 

sağlayan bir bilgi platformu olduğuna dikkat 

çekti. Profesyonel Bakış köşemizde Ege Profil’de-

ki 26 yıllık iş serüveni ile sektörün duayen ismi 

Ergun Çiçekçi’yi ağırladık. Çiçekçi, röportajında 

başarıya açılan en önemli kapının şirkete olan 

aidiyet duygusu olduğuna dikkat çekti. Az önce 

de belirttiğim gibi Zirve’de her konu birbirinden 

değerli konuşmacılar tarafından masaya yatırıldı. 

Bu önemli konulardan biri de dijital dönüşüm 

sürecinde büyük bir motivasyonla hazırlık yapan 

siber korsanlar ve siber tehditler hakkındaydı. 

Zirve’de “Dijital Kabus: Siber Saldırılar” konusun-

da sunum gerçekleştiren Deloitte Türkiye Ortağı 

ve Siber Risk Hizmetleri Lideri Burç Yıldırım, 

dergimizin bu sayısına da konuk oldu. Yıldırım 

sohbetimizde firmaların dijital dönüşüm sürecine 

nasıl ayak uydurması gerektiğine değindi. 

Bununla birlikte Ekonomi Danışmanları-

mız Prof. Dr. Kerem Alkin ile Can Fuat Gürlesel 

köşelerinde yıl sonu değerlendirmelerine ve 2018 

beklentilerine yer verdiler. Danışmanlarımızın 

paylaştığı bilgiler önemli görüşleri ve rakamları 

içeriyor. 

Kentler ve Mimari’de bu sayımızda 3 kıtadan 

3 kentsel dönüşüm projesini anlattık. Çin’in Gu-

angzhou kentindeki Guangzhou-Pearl Nehri Kent-

sel Dönüşüm Projesi’ni, Brezilya’nın Rio de Janerio 

kentindeki gecekondu alanlarının iyileştirilmesi 

programını ve Barangaroo Sidney Limanı Kentsel 

Dönüşüm Projesi’ni tanıttık. İhracat Kapıları’nda 

yolculuğumuz Senegal’e oldu. Batı Afrika ülkeleri 

arasında sınai gelişmişlik düzeyi açısından Fildişi 

Sahili’nden sonra ikinci olan Senegal’in Türk 

müteahhitlerinin 2017 Eylül sonu itibariyle 775 

milyon dolar tutarında 29 proje üstlendiği bir 

bölge olması sebebiyle de yeni iş fırsatları ile öne 

çıkması bekleniyor.

Özetle yine dopdolu bir dergi sizleri bekliyor. 

Bu vesileyle savaşların, acıların ve felaketlerin, 

geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması dilek-

lerimizle…  

2017 yılını kapatırken...
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İMSAD’DAN
- Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan:
“Sektörün tüm kesimleri ile ülkemizin 
gelişimine katkıda bulunmak istiyoruz”
- Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan:
“3’üncü çeyrekte ülkemiz de inşaat sektörü de
iyi büyüdü”
- Ortak Akıl Toplantıları’nın 20’ncisi
Türkiye İMSAD liderliğinde gerçekleşti
- 2’nci İnşaat Ekonomisi Zirvesi’nde
Başkan Ferdi Erdoğan konuşmacı oldu

YENİ ÜYELERİMİZ
MS Vida
TİS

KAPAK KONUSU
8. Uluslararası İnşaatta Kalite
Zirvesi’nde konuşan Bakan Özlü:
“Kapının önünde bekleyemeyiz
teknoloji üretmek zorundayız”

ÖZEL RÖPORTAJ / Z. ALTAN ELMAS
“Faizlerin yüzde1’in üzerinde
olması konut satışlarını etkiliyor”

MİMARİDE HASTANELER
Şifa veren tapınaklardan
tedavi eden hastanelere

SEKTÖREL GÜÇ / ASMÜD
Türk asfalt endüstrisi
2023 karayolu ağını tutturmaya hazır

PROFESYONEL BAKIŞ / ERGÜN ÇİÇEKÇİ
“Başarıya açılan en önemli
kapı, şirkete olan güven duygusudur”

MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI / 
ZAFER KAROĞLU
“Projelerimizde çevreci
malzeme kullanıyoruz”

KENTLER & MİMARİ
Üç kıtadan üç kentsel dönüşüm projesi

SÖYLEŞİ / ÖZHAN OLCAY
Aluform Pekintaş, Makedonya fabrikası ile hedef büyüttü

SÖYLEŞİ / BURÇ YILDIRIM
“Her kurum kendi yapısına
uygun güvenlik stratejileri geliştirmeli”

SÖYLEŞİ / ERCAN ECEMİŞ
“Ar-Ge Merkezimizde yenilikçi
ürünler geliştiriyoruz”

İHRACAT KAPILARI / SENEGAL
Türk müteahhitlerinin Batı Afrika’da
gelişen pazarı; Senegal

MAKALELER
Makro-nomi / Prof. Dr. Kerem Alkin
Ekonomik Perspektif / Dr. Can Fuat Gürlesel

DÜNYA TURU
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Türkiye İMSAD tarafından 2009 yılından 
bugüne gerçekleştirilen “Uluslararası İnşaatta 
Kalite Zirvesi” bu yıl da inşaat sektörünün tüm 

paydaşlarını bir araya getirdi. Zirve’nin açılışında 
konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. 

Faruk Özlü, “Kapının önünde bekleyemeyiz. 
Yeni kapılar açmak, açılan kapılardan hızla 

geçmek durumundayız. Bunun anlamı şudur; 
Türkiye olarak teknoloji üretmek zorundayız. 

Eğer Türkiye’nin bir açığı varsa bu açık teknoloji 
açığıdır. Teknoloji açığımızı kapatmamız 

gerekiyor” dedi.

“Kapının önünde 
bekleyemeyiz

teknoloji 
üretmek 

zorundayız”
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“Sektörün tüm kesimleri
ile ülkemizin gelişimine 

katkıda bulunmak istiyoruz”

Anadolu Buluşmaları’nın dördüncü durağı Kayseri’de konuşan 

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan:

“Anadolu Buluşmaları” ile sektörün tüm kesimlerini bir araya getirmek 

istediklerini belirten Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, 

“Bugün 106.6 milyar dolar toplam pazar büyüklüğüne sahip inşaat malzemeleri 

sanayisini temsil eden bir çatı örgüt olarak amacımız, işbirliği ve güç birliği ile 

ülkemiz ekonomisinin gelişimine hep birlikte katkıda bulunmak” dedi.

İMSAD’DAN



ARALIK 2017   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   9

İMSAD’DAN

Kayseri Valisi 

Süleyman Kamçı, 

“İlimizin sanayi 

alanındaki alt 

yapısını ve 

potansiyelini 

daha da 

geliştirmek için 

bu toplantının 

olumlu neticeler 

ortaya çıkaracağı 

kanaatindeyim” 

şeklinde konuştu. 

Kayseri Sanayi 

Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı 

Mehmet 

Büyüksimitci, 

“Sürdürülebilir 

kalkınmada 

inşaat sektörü 

stratejik öneme 

sahip” diye 

konuştu. 

İ
nşaat malzemeleri sanayicilerinin çatı 
örgütü  Türk iye  İMSAD,  “Anado-
lu Buluşmaları”nın dördüncü dura-

ğı Kayseri’de; sanayici, müteahhit, mimar, 
mühendis ve müşavirlerden oluşan sektör 
temsilcilerini bir araya getirdi. “Anadolu 
Buluşmaları” ile sektörün tüm kesimlerini 
buluşturmak istediklerini belirten Türki-
ye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan, “Bugün 
106.6 milyar dolar toplam pazar büyüklüğü-
ne sahip inşaat malzemeleri sanayisini temsil 
eden bir çatı örgüt olarak amacımız, işbirliği 
ve güç birliği ile ülkemiz ekonomisinin geli-
şimine hep birlikte katkıda bulunmak” dedi.

Kayseri Sanayi Odası işbirliği ile 16 Ka-
sım 2017 Perşembe günü Kayseri Sanayi 
Odası’nda düzenlenen “Paylaşım Günleri: 
Sanayide İyi Uygulamalar” başlıklı toplantı-
nın açılış konuşmasını yapan Kayseri Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Büyüksimitci, bin 400 üyelerinden 250’ye 
yakınının inşaat sektöründe faaliyet göster-
diğini vurgulayarak, “Sürdürülebilir kalkın-
mada inşaat sektörü stratejik öneme sahip. 
Eğer bugün kentsel dönüşümden, yeşil bi-
nalardan, yeşil kalkınma stratejilerinden, 
geleceğin binalarından bahsediyorsak inşaat 
sektörü bu değişim, dönüşüm ve devamlılığa 
kendini çok hızlı adapte etmek zorunda” 
diye konuştu. 

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Ferdi Erdoğan da konuşmasında Türkiye 
İMSAD’ın bugün Türkiye’de 106.6 milyar 
dolar toplam pazar büyüklüğüne sahip bir 
sektörü temsil ettiğini ifade ederek, “Sadece 

Ankara ve İstanbul’da değil, inşaat sektö-
rümüzün geliştiği, gelişme potansiyeli olan 
kentlerimizde de, sektörün tüm kesimlerini 
bir araya getirmek istiyoruz. Amacımız, işbir-
liği ve güç birliği ile ülkemiz ekonomisinin 
gelişimine hep birlikte katkıda bulunmak” 
diye konuştu. 

“4’ÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİNİ
ZAMANINDA YAKALAMAMIZ ŞART”

Endüstri 4.0’ın üretim ve hizmet sektör-
lerinin de dinamiklerini değiştirdiğini vurgu-
layan Ferdi Erdoğan, “Dijital dönüşüm süre-
cinin bir yansıması olarak üretim maliyetleri 
değişirken, verimli ve yüksek iş gücü ortaya 
çıkıyor. Değişen ihtiyaçlar malzemelerin de 
dönüşümünü zorunlu kılıyor. İlk üç sanayi 
devrimini seyreden bir ülke olarak bu sefer 
4’üncü sanayi devrimini zamanında yakala-
mamız şart” değerlendirmesinde bulundu. 
Sanayide iyi uygulama örneklerine de deği-
nen Erdoğan, şunları söyledi: “Günümüzde 
sıfır enerjili, kendi kendine yetebilen yapılar 
için çalışmalar yapılıyor. Enerji, en yüksek 
maliyet kalemlerimizden biri. Yapılarda ısıt-
ma ve soğutma için kullandığımız enerjiyi 
azaltmanın yolları günümüzde mevcut. Bu 
noktada özellikle standartlara göre üretilmiş 
malzeme ve doğru uygulama çok önemli. 
Enerji tüketimini minimuma indirecek mal-
zemelerle bunu başarabiliriz.” 

“500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU
İÇİNDE KAYSERİLİ 16 FİRMA VAR”

Kayseri’nin, Türkiye ekonomisi için 



10   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  ARALIK 2017

İMSAD’DAN

önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Erdo-
ğan, “Kayseri, son beş yıla ait Endüstriyel Tasarım 
Tescil ortalamasında, İstanbul, Ankara, Bursa ve 
İzmir’in hemen ardında, 5’inci sırada bulunuyor. 
Ekonomik göstergelere baktığımızda da İstanbul 
Sanayi Odası’nın 2016 yılı verilerine göre, ilk 500 
büyük sanayi kuruluşu listesinde 16 adet Kayse-
rili firma yer alıyor. Kayseri’de pek çok tanınmış 
marka, üretimde ve ihracatta Kayseri’nin imzasını 
taşıyor. Kayserili firmaların yarattıkları marka de-
ğerini, küresel arenada her geçen gün daha başarılı 
bir şekilde temsil edeceklerinden hiç şüphemiz 
yok” şeklinde konuştu. 

“BATI STANDARDINDA ÜRETİP
DOĞU’NUN FİYATLARIYLA
REKABET EDİYORUZ”

Sektör olarak özellikle mevcut ve hedef pazar-
lardaki etkinliklerini artırmak istediklerini vurgu-
layan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “2016 
verileriyle, Türkiye’nin ihracatı 142 milyar dolar. 
104 milyon ton mal yurt dışına taşınmış. Bu ihra-
catın 30 milyon tonu inşaat malzemelerine ait. Yani 
üçte biri... Ama ihracat gelirimiz 15 milyar dolar. 
Türkiye’nin toplam ihracatının ortalama fiyatı, 1 
dolar 34 cent/kg, ihracat sektörünün ortalaması 
ise 50 cent/kg. Böyle bakınca moralimiz bozulacak 
gibi görünse de iyi tarafı şu; ithalatımız 5 milyon 
tona yakın, yani daha düşük. Ortalama değeri iki 
dolar civarında. Gelişmiş ülkelerin standart ve 
teknolojileri ile iş yapmaya alışmış bir ülkeyiz. 
Batının standartları ile üretip Doğu’nun fiyatları ile 

rekabet ediyoruz. Gelişmekte olan ülkelerin tama-
mına üretilen ürünlerle fark yaratmak için öncelik 
teknolojik değişim.”

VALİ SÜLEYMAN KAMÇI: “TEKNOLOJİ 
YOĞUN ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNE
ÖNCELİK VERMELİYİZ”

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, ülke kalkınma-
sında üretimin öneminin büyük olduğunu vurgula-
yarak, “Kayseri 2016’da 1,5 milyar dolar ihracat ve 
1,5 milyar dolar ithalat gerçekleştirmiştir. Özellikle 
teknoloji yoğun ürünlerin üretimine öncelik vere-
rek kar marjımızı yükseltmeliyiz. İlimizin sanayi 
alanındaki alt yapısını ve potansiyelini daha da 
geliştirmek için bu toplantının olumlu neticeler 
ortaya çıkaracağı kanaatindeyim. Türkiye İMSAD 
yetkilileri başta olmak üzere, emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” dedi. 

Toplantıda ayrıca, Türkiye İMSAD Sürdürü-
lebilirlik Komitesi Başkanı Cihan Karamık, Yaşar 
Üniversitesi YUTAM Direktörü Yrd. Doç. Dr. İlker 
Kahraman, Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği 
(EYODER) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ser-
min Onaygil, Akçansa Proses Geliştirme Müdürü 
İrfan Akikol, Türkiye-İş Dünyası ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Derneği Yöneticisi Münevver Bayhan, 
Schneider Electric OEM Segment Müdürü ve En-
düstri 4.0 Lideri Kerem Barlak, “Karbon salımını 
azaltmak için yaratıcı çözümler”, “Sanayide enerji-
mizi verimli kullanıyor muyuz?”, “Fabrikalarımız 
ne kadar akıllı?” ve “Döngüsel ekonominin nere-
sindeyiz?” konularını ele aldı.

Türkiye İMSAD’ın 

Anadolu 

Buluşmaları 

kapsamında 

Kayseri Sanayi 

Odası’nda 

düzenlediği 

toplantıda 

Türkiye İMSAD 

yönetimi ile  

Kayseri Sanayi 

Odası yetkilileri 

bir araya geldi. 
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T
ürkiye İMSAD tarafından düzenlenen “Paylaşım 
Günleri: Sanayide İyi Uygulamalar” başlıklı etkin-
lik kapsamında Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 

Başkanı Ferdi Erdoğan ve Türkiye İMSAD Yönetim Kuru-
lu, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’yı makamında ziyaret 
etti. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek Kayseri ilinin ithalat ve ihracatı 
hakkında bilgiler verdi. Kayseri’nin sanayi alanında potan-
siyeline dikkat çeken Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, tekno-
loji yoğun ürünlerin üretimine öncelik verilmesi gerektiğini 
vurguladı. Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi 
Erdoğan da, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’ya Türkiye İM-
SAD ve dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Türkiye İMSAD Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Kayseri Valisi 

Süleyman Kamçı’yı ziyaret etti

Türkiye İMSAD 
Yönetim 
Kurulu’ndan 
Kayseri Belediye 
Başkanı  
Mustafa Çelik’e 
ziyaret

T
ürkiye İMSAD Anadolu Buluşmaları kapsamında 
Kayseri’ye giden Türkiye İnşaat Malzemesi Sana-
yicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Üyeleri, 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ma-
kamında ziyaret etti. Türkiye İMSAD ve dernek çalışmaları 
hakkında bilgi veren Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ferdi Erdoğan, “Kayseri örnek bir kent. Geniş cadde-
leri, binaları ve ulaşımıyla derli toplu, oturmuş bir şehir. 
Kentsel dönüşümde de pek çok uygulama var. Sahabiye 
Kentsel Dönüşüm Projesi hem duyduğumuz hem de takip 
ettiğimiz bir çalışma. İnşaat sektörü olarak bu çalışmalardan 
mutluluk duyuyoruz” dedi.

BAŞKAN ÇELİK: “DÖNÜŞÜM 
PROJELERİ İLE ÖRNEK OLACAĞIZ”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, 
Kayseri şehirciliğindeki planlı gelişmenin üzerine kitaplar 

yazılabileceğini belirtti. Planlı gelişmenin ve bunun sebebi-
yet verdiği şehrin sakinliğinin insanlara da yansıdığını ifade 
eden Başkan Çelik, halkın bu şehirde huzurlu ve mutlu 
olduğunu söyledi. Yapacakları dönüşüm projeleriyle de 
Türkiye’ye örnek olacaklarını vurgulayan Başkan Mustafa 
Çelik, kentsel dönüşüme bakışları ve Sahabiye Projesi ile 
ilgili açıklamalarda bulundu. Ankara’da Ulus ve Kızılay, 
İstanbul’da Taksim ne ise Kayseri’de de Sahabiye’nin o ol-
duğunu dile getiren Başkan Çelik, “Sahabiye, yoğunluğun 
fazla olduğu bir yer. Kentsel dönüşümün toplam değeri 4 
milyar TL’yi geçecek. Dönüşüm için ilk ihaleyi yaptık” diye 
konuştu.

Başkanlık makamındaki videowall üzerinde Kayseri’deki 
dönüşüm alanları hakkında bilgi veren Çelik, daha sonra 
konuklarıyla birlikte Sahabiye Kentsel Dönüşüm Ofisi’ne 
geçerek, Sahabiye’nin geleceğini gösteren dev maketin 
önünde projenin detaylarını anlattı.
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“Üçüncü çeyrekte ülkemiz de 
inşaat sektörü de iyi büyüdü”

2017 yılının dördüncü “Gündem Buluşmaları” toplantısında 
konuşan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan:

Türkiye İMSAD tarafından “Ekonomide Ufuk Turu ve 2018 Beklentileri” 
başlığıyla düzenlenen “Gündem Buluşmaları” toplantısında ekonomik 
gelişmeler, öngörüler ve iş dünyasının beklentileri ele alındı. Türkiye 

İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, sektördeki talep artışına 
karşın finansman sorunlarının en önemli engel haline geldiğini belirterek,  

“İşlerimiz şu anda iyi ama geleceğimizi açık ve net göremiyoruz. Uzun 
vadeli bakışın ekonomiye yerleşmesi gerekiyor” dedi.
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T
ürkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri 
Derneği’nin (Türkiye İMSAD) yılda dört kez 
çeyrek periyotlarda düzenlediği “Gündem 

Buluşmaları” kapsamında planlanan 2017 yılının 
dördüncü toplantısı 14 Aralık Perşembe günü Or-
taköy Feriye’de gerçekleştirildi. “Ekonomide Ufuk 
Turu ve 2018 Beklentileri” başlıklı buluşma bu kez 
özel bir formatta gerçekleşerek iş dünyasının önde 
gelen isimlerini bir araya getirdi.

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi 
Erdoğan’ın açılış konuşmasını ve moderatörlüğünü 
yaptığı “Gündem Buluşmaları-Özel” toplantısına 
panelist olarak katılan Hürriyet Gazetesi Köşe 
Yazarı Vahap Munyar, Sabah Gazetesi Köşe Yazarı-
Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz ve Dünya Gazetesi 
Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ ekonomi-iş 
dünyası ile ilgili değerlendirmelerini ve öngörüle-
rini katılımcılarla paylaştı.

“BÜYÜME RAKAMLARI
UMUT VERİCİ”

Açılış konuşmasında, inşaat sektörünün sadece 
ekonominin lokomotifi, istihdamın sünger sektörü 
değil, dış ticarette de ciddi bir iş hacmine sahip, 
katma değeri yüksek bir sektör olduğunu ifade 
eden Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Ferdi Erdoğan, “Büyüme oranlarına baktığımızda 
inşaat sektörü her zaman ülke büyümesinin üze-
rinde bir performans gösteriyor” dedi. 2017 yılında 
işlerin tekrar düzeldiğini bu açıdan sektörün yü-
zünün güldüğünü vurgulayan Erdoğan, “Büyüme 
rakamları oldukça umut verici. 2016 verileriyle, 
Türkiye’nin ihracatı 142 milyar dolar. 104 milyon 
ton mal yurt dışına taşınmış. Bu ihracatın 30 mil-
yon tonu inşaat malzemelerine ait. Yani üçte birini 
inşaat malzemeleri oluşturuyor” diye konuştu.

Dış ticarette kalıcı stratejiler oluşturulması ge-
rektiğinin altını çizen Erdoğan, “Türkiye markasına 
yatırım yaparak bunu öne çıkarmamız gerekiyor. 
İnşaat malzemeleri gibi katma değeri yüksek olan 
ürünlerin ortalama ihracat fiyatı sadece 10 sent/kg 
artarsa ihracat gelirine etkisi 3 milyar dolar artış 
olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

“FİNANSMAN SIKINTISI
SON ÜÇ AYDA ARTTI”

Sektördeki talep artışına karşın finansman so-
runlarının faaliyetleri kısıtlayan en önemli engel 
haline geldiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Yaz aylarında göreceli olarak 
hafifleyen finansman sorunları son üç ayda arttı. 
İnşaat sektöründeki finansman sorunları, tüm iş 
ortaklarını etkileyebileceği gibi inşaat malzemesi 
sanayisi için de yakından izlenmesi gereken bir 
risk haline geldi. Tahsilat konusu sektörümüzün en 
önemli sıkıntısı. Konutlar satılamıyor, müteahhitler 
parasını alamıyor, bu da doğal olarak malzemecileri 
etkiliyor. Dolayısıyla güven endeksi de 100 üzerin-

den 60’lı rakamlarda dolanıyor. Ekonomik beklenti 
konusunda ne yazık ki herkes kaygılı. İşlerimiz iyi 
ama geleceği açık ve net iyi göremiyoruz. Her şeye 
kısa vadede bakmak mecburiyetinde kalıyoruz. 
Uzun vadeli bakışın ülke ekonomisine yerleşmesi 
gerekiyor. Tahsilat tarafındaki sıkıntının da bir an 
önce çözülmesi lazım.”

GÜLDAĞ: “2018’DE
BU RAKAMLARI
YAKALAYAMAYIZ”

“Ekonomide Ufuk Turu ve 2018 Beklentileri” 
başlıklı oturumda, iş dünyasının performansını de-
ğerlendiren Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 
Hakan Güldağ, “İş dünyası yatırım için beklemede. 
Önünü görmek istiyor. Acaba gelecek yıl nasıl bü-
yüyeceğiz? 3’üncü çeyrekte büyümede şampiyon 
olduk ama unutmayalım ki, geçen yıl aynı çey-
rekte dünyada en kötü büyüme performanslardan 
biri bizimkiydi. Baz etkisini unutmamamız lazım. 
4’üncü çeyrekte büyümenin yüzde 4,5 civarında 
kalacağını, 2017 yılında ise 6,5-7 civarında bir 
büyüme göstereceğimizi tahmin ediyorum. 2018’de 
ise bu düzeyde büyüme rakamlarını yine baz etkisi 
nedeniyle yakalamamız mümkün görünmüyor. Öte 
yandan, enflasyon yeniden Türkiye’nin en önemli 
problemlerinden biri haline geliyor. Ancak, aralık 
ayı ile birlikte yine baz etkisi nedeniyle enflasyonda 
bir düşüş göreceğiz. Nisandan sonra ise, maliyet 

Türkiye İMSAD 

Yönetim Kurulu 

Başkanı Ferdi 

Erdoğan, toplantı 

sonrasında 

konuşmacılarla 

bir araya geldi.
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kaynaklı yeniden yükselme eğilimine 
gireceği anlaşılıyor. Bir ara tek haneye 
düşse de, 2018’i yine çift haneli kapat-
mamız yüksek olasılık” dedi.

 
OĞUZ: “BÜYÜK KIRILMALARLA 
BÜYÜK FIRSATLAR DOĞACAK”

Sabah Gazetesi Köşe Yazarı ve Eko-
nomi Müdürü Şeref Oğuz da, “2018’in 
zor geçeceği konuşuluyor, 2017 için de 
aynı şey söylenmişti, 2020 için de söy-
lenecek. Geçmişe bakmak lazım ama 
geleceği de görmek lazım” diyerek, 
Türkiye İMSAD üyelerine şöyle ses-
lendi: “Param olsa sizin şirketlerinize 
yatırırım. Barış ekonomisi yaklaşmaya 
başladı. Özellikle güneyimizdeki ülke-
ler yeniden inşa edilecek. Bu gerçek-
leştiği zaman büyük kırılmalarla bü-
yük fırsatlar ortaya çıkacak. En büyük 
pastayı da sizin içinde bulunduğunuz 
grup alacak. Ben gelecek yıla bakar-
ken büyük bir patlamanın yaşanacağı 
kanaatindeyim.”

MUNYAR: “2018 DE
2017’YE BENZER GEÇECEK”

Hürriyet Gazetesi yazarı Vahap 
Munyar ise 2018’in 2017’ye benzer 
şekilde geçeceğini düşündüğünü be-
lirterek, “Hakan beyin ifade ettiği çok 
yerinde bir terim var; ‘Ne çok iyimser, 
ne çok kötümser, pozitif gerçekçi ol-
mamız lazım.’ 2019’da bir seçim var 
ve 2018’i de seçim yılı olarak değer-
lendirmek gerekiyor. 2018’de büyü-
menin yüzde 5’in biraz altında kala-
cağını düşünüyorum” dedi.Gündem 
Buluşmaları-Özel’in başlıkları arasında 
Kudüs konusu da yer aldı. Toplantıda 
Kudüs konusunda yaşanan gerginliğin 
ekonomiyi ve bu bölgedeki pazarı na-
sıl etkileyeceğine değinildi. ABD’nin 
Ortadoğu’da tansiyonu yüksek tut-
maya çalıştığını vurgulayan Hakan 
Güldağ, “Çünkü ABD bu bölgeye silah 
satmak istiyor. Ayrıca bölgede İran’ın 
liderliğini kırmak istiyor ancak Suudi 
Arabistan’ın bile Kudüs konusunda 
çok kolay evet diyemeyeceğini düşü-
nüyorum” değerlendirmesinde bu-
lundu. Avrupa Birliği ile ilişkileri de 
değerlendiren Güldağ, şöyle konuştu: 
“Özellikle Almanya ile ilişkilerimizde 
sıkıntılar yaşıyoruz. Türkiye’yi finanse 
edenler eline bir koz geçirdi. Finans-
man biçimini değiştirdiler. 2016’dan 
2017’ye Türkiye’nin yurt dışından sağ-

ladığı kaynaklar daha istikrarlı olan 
krediden portföy yatırımına döndü. 
Bugün Türkiye’ye gelen her 100 dola-
rın yaklaşık 70 doları portföy yatırımı. 
Yeniden sıcak paranın oynaklık yara-
tan etkisini ekonomide ciddi biçim-
de hissediyoruz. Bu dış politikada da 
daha dikkatli olmamızı gerektiriyor. 
Bunun yanında ilişkilerin daha kötüye 
gitmeyeceğini düşünüyorum. Türkiye 
ekonomisi finansmanının yüzde 80’ini 
Avrupa’dan sağlıyor. Bu finansman 
yapısına dikkat ederek adım atmalıyız. 
Önümüzdeki dönemde Almanya’yla 
ilişkiler düzelmeye devam edecektir.”

Kudüs kriziyle ilgili iş dünyasının 
endişe etmesine gerek olmadığını sa-
vunan Şeref Oğuz, “Kudüs olayı yakın-
da gündemde üçüncü sıraya düşecek-
tir” derken, Vahap Munyar da Kudüs 
meselesinin çok fazla iz bırakmadan 
geçebilecek bir gündem olduğunu 
söyledi.

Vahap Munyar
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“BİZ ENDÜSTRİ 4.0’I
SADECE TARTIŞIYORUZ”

Gündem Buluşmaları toplantı-
sında ele alınan konulardan biri de 
Türkiye’nin Endüstri 4.0 konusunda 
ne durumda olduğu ve yapılması ge-
rekenler oldu.

Türkiye’nin hâlâ 2.1’de kaldığını 
belirten Şeref Oğuz, şunları söyledi: 
“Dünyada yapılan çalışmalara baktığı-
mızda Suudi Arabistan’da Neom ken-
ti diye bir kent kuruluyor. İki Kıbrıs 
büyüklüğünde yepyeni bir site devlet 
doğuyor. Ulus devlet kavramını ye-
niden site devlete çevirebilecek belki 
de milat olacak bir yapı. Kentte güneş 
enerjisi kullanılacak. Güneş ışınları-
nın gece olmaması sorununu ortadan 
kaldıran pil teknolojisine 10 milyar 
dolar yatırmışlar. Başka bir nokta da 
robotlara yatırım yapmaları. Neom 
kentinde metal yakalılar çalışacak, yani 
önümüzdeki dönemde metal yakalılar 
geliyor. Geçtiğimiz günlerde Suudi 
Arabistan tarafından vatandaşlık ve-
rilen kadın robotu duymuşsunuzdur. 
Dünya enteresan bir kırılıma doğru 
gidiyor ve yeni nesil vatandaşlık ge-

liyor. Aynı şekilde yatırım yaptıkları 
alanlardan bir tanesi de alçak yörünge 
uydusu. Biz tankla uğraşırken onlar 
yukarıya koydukları alçak yörünge 
uydusundaki sistemle ateş edip yok 
edecek noktaya geliyorlar. Tam da bu 
noktada biz Endüstri 4.0’ı tartışıyoruz 
ama sadece tartışıyoruz. Eğer kafa ya-
pımızı değiştirmezsek Endüstri 4.0’da 
yapılanlar itibarıyla çok büyük kayıp 
meydana gelecek diye düşünüyorum.”

“YILDIZLI SANAYİ 4.0’A
DOĞRU GİDİYORUZ”

Dünya Gazetesi Genel Yayın Yö-
netmeni Hakan Güldağ da İnovasyon 
Haftası hakkında konuşarak, “İnovas-
yon ticarileşmediği zaman pek fazla 
bir anlamı yok. Ticarileştirmek zorun-
dayız” dedi. Endüstri 4.0’ın temelinde 
dijitalleşme olduğunun altını çizen 
Güldağ, sözlerini şöyle sürdürdü: “Di-
jitalleşme bizi sarmadan, KOBİ’leri-
miz bunu içselleştirmeden, Endüstri 
4.0’ın dedikodusunu yapmaya devam 
ederiz. Biz Sanayi 4.0 diye konuşur-
ken şimdi iş yapay zekaya döküldü. 
Yıldızlı Sanayi 4.0’a doğru geliyoruz. 
Yeni dönemde güneş enerjisi ve pil 
teknolojileri geleceği şekillendirecek. 
Kırılma anlarını kullanabilirsek yeni 
sanayi devriminin Türkiye açısından 
bir fırsat olabileceğini söyleyebiliriz.”

Türkiye’nin marka yaratma konu-
sunda eksiklerine dikkat çeken Şeref 
Oğuz, şu görüşleri dile getirdi: “Şir-
ketlerimizin yüzde 95’i beşinci yılı-
na varmadan el değiştiriyor. Ancak 
markalaşma için 8-10 yıllık bir zaman 
gerekiyor, sabırlı olmak lazım. Marka 
oluşturma noktasındaki temel sıkıntı-
mızın zaman ve dikkat kayması oldu-
ğunu düşünüyorum.”

“İNŞAATIN ARKASINDA
CİDDİ BİR SANAYİ VAR”

Marka olma kültürünün Türkiye’de 
yavaş yavaş oturmaya başladığını ifade 
eden Vahap Munyar, marka olmak 
yerine marka satın almanın da ciddi 
bir strateji olduğunu söyledi. İnşaatın, 
sanayinin önüne geçtiği eleştirilerini 
değerlendiren Munyar, “Paranın inşa-
ata, betona, toprağa gömüldüğü eleş-
tirileri var. Ama inşaatın arkasında da 
ciddi bir sanayi olduğunun, yani inşaat 
sanayicilerinin, sizlerin olduğunun iyi 
anlatılması lazım” diye konuştu.

Gündem Buluşmaları 

toplantısında 

ekonomi basınının 

önde gelen isimleri 

değerlendirmelerde 

bulundu.

Şeref Oğuz

Hakan Güldağ
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Türkiye İMSAD 
Yönetimi 
Çevre ve 
Şehircilik Bakanı 
Özhaseki’yi 
ziyaret etti

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Özlü Türkiye İMSAD 

yönetimini kabul etti

T
ürkiye İMSAD Yönetimi,  Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Mehmet Özhaseki ile Ankara’da bir araya geldi. 
Toplantıya, Türkiye İMSAD adına Yönetim Kurulu 

Başkanı Ferdi Erdoğan, Geçmiş Dönem Başkanı ve Mevcut 
Dönem Yönetim Kurulu Doğal Üyesi Fethi Hinginar, Geçmiş 
Dönem Başkanı ve Mevcut Dönem Başkan Vekili Dündar 
Yetişener ile Genel Sekreter Aygen Erkal katıldı. Bakanlık 
makamında gerçekleştirilen toplantıda Yönetim Kurulu 
Başkanı Ferdi Erdoğan; dernek, kuruluş amacı, devam eden 
projeler, etkinlikler ve yayınlar hakkında bilgiler verdi.

GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR
Görüşmede, sektörel sorunlara yönelik olarak kentsel 

dönüşüm, piyasa gözetim-denetim ve endüstriyel yapılar-
da dönüşüm konularında mesajlar paylaşıldı. Buna göre 
Türkiye’de 20-30 yıl sonra tekrar dönüştürülecek yapılar 
değil, 100 yıllık yapılar inşa edilmesi, kentsel dönüşüm 

çerçevesinde sadece binaların değil, mahallelerin dönüşmesi 
gerekliliği vurgulanarak, kent mimarisinin de bu yaklaşımla 
şekillenerek sık sık değişikliğe gidilmemesinin önemli oldu-
ğuna dikkat çekildi. 

Etkin piyasa denetimiyle birlikte ülkemizde bir Yapı 
Yasası olması gerekliliğinin altının çizildiği toplantıda, 
etkin denetimin sadece iç pazar denetimini değil ithal 
ürün denetimini kapsadığı, iç pazarda karşılaşılan denetim 
sorunlarının çok daha fazlasının ithal ürünlerde de yaşan-
dığı belirtildi. Bu bağlamda, gümrüklerdeki ithal ürün giriş 
kontrol işlemleri için mutlaka bir iyileştirme gerektiği dile 
getirildi. Son olarak konutlar için yürütülen kentsel dönü-
şüm çalışmalarının endüstriyel yapılar için de öngörülmesi 
gerekliliği vurgulandı. Bakan Mehmet Özhaseki ise kentsel 
dönüşüm ile ilgili verdiği bilgilerde, depreme hazırlık konu-
sunda kanun hükmünde bir kararname çıkarılacağı ve alan 
bazlı dönüşümün hızlanacağı bilgisini paylaştı.

T
ürkiye İMSAD Yönetimi,  Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Dr. Faruk Özlü ile Ankara’da bir araya geldi. 
Toplantıya, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Müs-

teşarı Dr. Veysel Yayan, Sanayi Genel Müdürü Zübeyde Çağ-
layan ve bakanlık yetkilileri katıldı. Türkiye İMSAD adına 
ise Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, Geçmiş Dönem 
Başkanı ve Mevcut Dönem Başkan Vekili Dündar Yetişener, 
Başkan Yardımcısı H. Yener Gür’eş, Yönetim Kurulu Üyeleri; 
Bora Tuncer, Münir İsker, Ercan Ecemiş, Adil Baştanoğlu ile 
Genel Sekreter Aygen Erkal katıldı. Bakanlık makamında 
gerçekleştirilen toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi 
Erdoğan; dernek, kuruluş amacı, devam eden projeler, et-
kinlikler ve yayınlar hakkında bilgiler verdi.

Toplantıda , Türkiye İMSAD’ın Ar-Ge Merkezleri ile ilgili 
hazırladığı rapor hakkında görüşüldü ve sektörel önceliklere 

yönelik Endüstri 4.0 ve dijitalleşme, markalaşma, KOBİ’ler, 
enerji maliyetleri ve güvenliği, lojistik sorunları, endüstriyel 
hammadde açısından madencilik sektörü, eğitim/kalifiye 
eleman sorunları gibi başlıklarla ilgili mesajları paylaşıldı. 
Bakan Özlü Türkiye İMSAD üyelerinin bakanlığının sanayi 
bakanlığı olduğunu ve her türlü sorun ve öneriler için işbir-
liği yapmak üzere hazır olduklarını belirtti.



T
ürkiye İMSAD, 2-4 Kasım 2017 tarihleri 
arasında Nijerya’nın en büyük şehirlerin-
den biri olan Lagos’ta düzenlenen Nijer-

ya BuildExpo Fuarı’na Atılım Fuarcılık ile yapı-
lan işbirliği kapsamında katıldı. Fuarda Türkiye 
İMSAD’ı Dış Ticaret Komitesi Üyesi Gamze Göksu 
temsil etti. Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası 
İnşaat Yapı Malzemeleri, İş Makineleri ve Alt Yapı 
Hizmetleri Fuarı Nijerya BuildExpo Fuarı’na 11 
ülkeden katılım gerçekleşti. 4 bin 300’e yakın 
profesyonel ziyaretçinin yer aldığı fuarda 420’ye 
yakın ikili görüşme gerçekleştirildi. Türkiye İM-
SAD standına da yoğun ilginin olduğu fuarda 13 
sektörel workshop yer aldı. 

NİJERYA PAZARINDA FIRSATLAR VAR
Nüfusu ve doğal kaynakları ile ekonomik açı-

dan büyük bir potansiyele sahip olan Nijerya ile 
ilgili fuar esnasında pazara yönelik verimli tespit-
ler de yapıldı. Afrika’daki en kalabalık ülke olan 
Nijerya, aynı zamanda dünyadaki en fazla nüfusa 
sahip yedinci ülke. Uluslararası Para Fonu’nun 
(IMF) World Economic Outlook (WEO) Kasım 
2015 raporuna göre; dünyanın en hızlı büyüyen 
ekonomileri arasında orta ve düşük gelir grubun-
daki ülkeler dışarıda bırakıldığında Nijerya, Çin 
ve Hindistan’dan sonra 3‘üncü sırada yer alıyor. 
Nijerya’nın, bankacılık alanında yapılan kapsamlı 
reformlarının, enerji ve petrol endüstrilerine de 
yansıtılması halinde, 2030 yılında dünyanın en 
büyük ilk 15, 2050 yılına kadar ise ilk 10 eko-
n omisi arasına girmesi bekleniyor. Bu çerçevede, 
özellikle son dönemde pazar odaklı reformlar ile 
ekonomisini güçlendirme çalışmaları içinde olan 
Nijerya’nın, sermaye-yoğun petrol ekonomisin-
den petrol dışı bir büyümeye yönelmesi, altyapı 

yatırımları açısından Türk şirketlerine büyük fırsat 
sağlıyor. Hali hazırda 202 bin km’lik bir karayolu 
ağına sahip olan Nijerya’da, karayollarının durumu 
yolcu ve mal taşımacılığı için yeterli düzeyde değil. 
Bu çerçevede önümüzdeki 30 yıllık süreçte 3 bin 
760 km’lik demiryolu ağının, 8 bin 750 km’ye, 
istasyon sayısının 280’den 427’ye çıkartılması ve 
49 bin yeni vagon ünitesinin satın alınması plan-
lanıyor. Nijerya’da şehir nüfusunda gerçekleşen 
yüzde 5,8’lik artışın yanı sıra şehirlilik oranının 
2025 yılında yüzde 50’den yüzde 60’lara çıkacağı 
tahmin ediliyor. Bu durum, kısa vadede 17 milyon 
konut ihtiyacına ve 2043 yılı itibarıyla da 30 mil-
yon konut ihtiyacına işaret ediyor. 

İMSAD’DAN

Türkiye İMSAD 
Nijerya’da 

BuildExpo Fuarı’na 
katıldı

Nijerya’da 2-4 Kasım 2017 
tarihlerinde düzenlenen 2. 

Uluslararası İnşaat Yapı Malzemeleri, 
İş Makinaları ve Alt Yapı Hizmetleri 

Fuarı Nijerya BuildExpo Fuarı’na 
katılan Türkiye İMSAD, Türk inşaat 
malzemesi sektörünü temsil etti.

4 bin 300’e 

yakın 

profesyonel 

ziyaretçinin 

katıldığı fuarda 

13 sektörel 

workshop yer 

aldı. Fuarda 

Türkiye İMSAD’ı 

Dış Ticaret 

Komitesi Üyesi 

Gamze Göksu 

temsil etti.
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T
ürkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Tür-
kiye İMSAD), Halkbank ve Turkishtime ortaklığında 
düzenlenen Sektörel Ortak Akıl Toplantıları’nın 

20’ncisi yapı sektörüne yönelik gerçekleştirildi. Yapı malze-
meleri sektörünün sorunları ve çözümlerine yönelik önemli 
paylaşımlarda bulunulan toplantının liderliğini Türkiye 
İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan gerçekleş-
tirirken, moderatörlüğü Emre Alkin yaptı. 

BAŞKAN ERDOĞAN: “KAYIT DIŞI
SEKTÖR İÇİN BÜYÜK SORUN”

Toplantının açılışında konuşan Türkiye İMSAD Yö-
netim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, inşaat sektörünün 
lokomotif sektörlerden biri olduğunu belirterek, sektörün 
dış ticaretteki hacmine değindi. Konuşmasında sektörde 
çözülmesi gereken konulara yer veren Erdoğan, şunları 

Ortak Akıl Toplantıları’nın 20’ncisi
Türkiye İMSAD liderliğinde gerçekleşti

 Turkishtime tarafından organize edilen Yapı 

Malzemeleri Sektörü Ortak Akıl Toplantısı, 

Türkiye İMSAD liderliğinde ve Halkbank 

çözüm ortaklığında gerçekleşti. Sektör 

temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda 

kayıt dışı ve nitelikli iş gücü sorununa 

dikkat çekilirken, üretim standardının 

sağlanması gerektiğinin altı çizildi.
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söyledi: “Depremle anılan bir ülkeyiz, 
bu yüzden insanların güvenliği, refahı 
hepimiz için çok önemli. Bu önemli ko-
nunun insan lehine çözülmesi gerekiyor. 
Kayıt dışı sektörümüz için büyük sorun. 
Kayıt dışından kastımız sadece faturasız 
mal değil. Kayıt dışı istihdam da önemli 
bir sorun olarak karşımızda duruyor. 
Bizim sektörümüz fabrikalardan çıktı-
ğı anda yarı mamul bir sektör oluyor. 
Sonra işleyiş içerisine; ustalar, mimarlar, 
taşeronlar, mühendisler giriyor ve yapıya 
dönüştürürken imalat devam ediyor. 
Sanayinin içerisinde her şey yönetilebi-
liyor ancak sanayiden çıktıktan sonraki 
durumda kayıtlılık ve çalışanların eği-
timli, sertifikalı olması son derece önem 
kazanıyor. Ben sürekli kullandığım bir 
cümleyi tekrarlamak istiyorum: Saçımızı 
kestirdiğimiz kuaförde sertifika zorunlu 
iken, başımızı soktuğumuz evleri yapan 
müteahhitlerde, ustalarda sertifika ara-
mıyoruz.”

“AR-GE VE İNOVASYON, ÜZERİNE
GİDİLMESİ GEREKEN BİR KONU”

İstihdam konusunda nitelikli istih-
damın artırılması gerektiğine dikkat çe-
ken Erdoğan, “İstihdam konusunda ‘Ne 
iş olursa yaparım’ diyenin değil ‘Ben 
bu işi yaparım’ diyenin çalıştığı sektö-
rü kurgulamamız gerekiyor” dedi. Dış 
ticaret konusunun sektör adına büyük 

bir önem taşıdığını vurgulayan Erdoğan, 
“Türkiye’de dış ticaret iç piyasadan artan 
talebin dış pazara satılması olarak görü-
lüyor. İç pazarda durum iyi iken ihracat-
tan, dış ticaretten pek söz edilmiyor. İç 
pazar sıkıntıya girdiği anda dış ticarette 
ne yapılabilir herkes bunu konuşmaya 
başlıyor. İçerde işler düzelince konu ka-
panıyor. Dış ticarette rekabet ve strateji-
nin sürdürülebilir olması paralelinde bir 
anlamı var. Dış kaynağımızı ülke olarak 
iyi yönetmeliyiz” şeklinde konuştu.

Ar-Ge ve inovasyon konularının 
sektörün gelişmesi adına büyük önem 
taşıdığını belirten Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Gelişmekte olan ül-
keler bizim yaptığımız malzemeleri çok 
rahat yapabiliyor. Geriye fark yaratma 
kalıyor. Fark yaratma fiyatla bir yere 
kadar başarılı olabilir. Bir noktadan 
sonra ürünü farklı sunmak lazım. Ürü-
nü hizmetle, müteahhitlikle birleşti-
rebilirsiniz. Ürünü bir paket halinde 
sunabilirsiniz. İnovasyon ülkemizde 
imitasyon ve illüzyon ile karışıyor. Her 
derde deva ürünler sunulmaya çalışı-
lıyor ancak iş imitasyondan da çıkıp 
garip bir hal alıyor. İnovasyon ve Ar- Ge 
burada bulunan herkesin aynı tanı-
mı yaptığı ana kadar üzerine gidilmesi 
gereken bir konu. Kamunun da neyi 
teşvik edeceğini net olarak belirlemesi 
ve bunu paylaşması lazım.”

ÂNitelikli istihdam artırılmalı

ÂDış ticarette sürdürülebilir faaliyetlerde 
bulunulmalı

ÂMevzuatlar, planlar, teşvikler günün 
ihtiyaçlarına göre düzenlenmeli

Âİnovasyon taklitten ayrılmalı

ÂYeni bir finansman modeli üzerinde çalışılmalı

Âİhracatın sürdürülebilirliği için tüm hizmetler 
birleşmeli

ÂSektöre girişte denetim sağlanmalı

ÂKayıt dışı üretim engellenmeli

ÂYasa ve yönetmeliklerde yeni düzenlemeler 
yapılmalı
ÂSertfikasyona önem verilmeli

Prof. Dr. EMRE ALKİN

Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı 

Turkishtime Toplantı Moderatörü

FERDİ ERDOĞAN

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı

YALÇIN MADENCİ

Halkbank Kurumsal ve Ticari Pazarlama

1 Daire Başkanı

ALTUĞ AKBAŞ

Kalekim A.Ş. Genel Müdürü

ARİF DÜNDAR YETİŞENER

Fibrobeton Şirketler Grubu 

Yönetim Kurulu Başkanı

A. NURİ BULUT

Saint-Gobain Türkiye Direktörü

BORA TUNCER

Schneider Electric 

Türkiye, İran ve Orta Asya Bölge Başkanı

CEMAL YILMAZ

Aspen Yönetim Kurulu Başkanı

ÇETİN TECDELİOĞLU

TECDE Grup Çetin Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı

F. FETHİ HİNGİNAR

Türk Ytong Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

KUBİLAY TÜFEKÇİ

İKSD Yönetim Kurulu Başkanı, 

TMS Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı

M. NAZIM YAVUZ

Multiplan Enerji ve Su Yalıtım Sistemleri

 Yönetim Kurulu Üyesi

MUSTAFA TOLUNAY

Prefabrik Yapı A.Ş. Genel Müdürü

OKTAY ALPTEKİN

ÇİMTAŞ A.Ş.

Yönetim Kurulu Danışmanı

ÖZGÜR ÜZELTÜRK

Işıklar İnşaat Malzemeleri Genel Müdürü

TAYFUN KÜÇÜKOĞLU

BETEK Genel Müdürü ve  Yönetim Kurulu Üyesi

Ortak Akıl Toplantısı katılımcıları

Ortak Akıl Toplantısı’nda
10 başlıkla ilgili yol haritası belirlendi
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B
oğaziçi Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nin düzenlediği “2. İnşaat Ekonomisi Zirvesi”, 
19 Ekim Perşembe günü Boğaziçi Üniversitesi’nde 

gerçekleşti. Zirvede, PwC Gayrimenkul Sektörü Ülke Lideri 
Ersun Bayraktaroğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı, “Çanlar 
Kimin İçin Çalıyor? Daha İyi Bir 2018 için Neler Yapılmalı?” 
başlıklı ilk panele konuşmacı olarak katılan Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, Türkiye Müteah-
hitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, Boğaziçi Üniversitesi 
Kurumsal Yönetim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Vedat Akgiray, 
RE-PIE Gayrimenkul Portföy Yönetimi Başkanı Dr. Emre 
Çamlıbel ile birlikte sektörün bugünü ve geleceğini değer-
lendirdi.

Sözlerine, inşaatta ekonomi tarafının çok önemli olduğu-
na dikkat çekerek başlayan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 

Başkanı Ferdi Erdoğan, “İnşaat sektörü, uçtan uca entegre bir 
sektördür. Başı madenciliktir, sonu ise inşaat malzemesinin 
uygulamacısına kadar gider” dedi. Üniversite öğrencilerine 
çağrıda bulunan Erdoğan, “Eğitimsiz ustalarla sektör ileri 
gidemez. Ülkemizde Sertifikalı Usta programı 1 Ocak 2012 
tarihinde başladı. Ustaların sertifikalandırılması konusunda 
sanayiciler çok ciddi destek veriyor. Sertifikalı usta sayısını 
hızla artırmalıyız. Üniversitelerdeki arkadaşlarımızın ise bu 
süreçte Endüstri 4.0 ve dijitalleşmeye önem vermelerini isti-
yoruz. Çünkü ülke olarak fark yaratmalıyız. Farklılık prosesi 
doğru yapmakta, geleneksel üretim sürecini optimize ederek, 
uçtan uca doğru yönetmekte ve uygulama dahil doğru, ka-
liteli hizmet vermektedir, bu nedenle sürece dahil herkesin 
konusuyla ilgili, teknolojik değişime uyumlu eğitimli olma-
sından geçiyor” diye konuştu.

T
ürkiye İMSAD Yönetimi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Müsteşarlığı görevine yeni atanan, Türkiye 
İMSAD Yönetim Kurulları’nda çeşitli dönemlerde 

demir-çelik sektörünü temsilen görev alan Dr. Veysel Yayan 
ile Ankara’da bir araya geldi. Toplantıya, Türkiye İMSAD 
adına Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, Geçmiş 
Dönem Başkanı ve Mevcut Dönem Yönetim Kurulu Doğal 
Üyesi Fethi Hinginar, Geçmiş Dönem Başkanı ve Mevcut 
Dönem Başkan Vekili Dündar Yetişener ile Genel Sekreter 
Aygen Erkal katıldı. 

Müsteşarlık makamında gerçekleştirilen toplantıda 
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, 
inşaat malzemesi üreticileri olarak ilgili konularda bakanlık 
ile işbirliğine hazır olunduğunu söyledi.“İcracı olmak için” 
bu görevi kabul ettiğini belirten Veysel Yayan, “Made in 
Turkey” markasının ihracat yapılırken mutlaka kullanılması 
gerektiğinin altını çizdi. Görüşmede, teknik müşavirlik 
hizmetlerinin desteklenmesinin inşaat malzemesi sanayinin 
gelişimine ve ihracatın arttırılmasına katacağı ivme, Ar-Ge 
merkezlerinin önemi ve yaşanan sıkıntılar, sanayide dijital-
leşme ile ilgili atılması gereken adımlar ve kurgulanması 
gereken strateji ile “Geleceğe Yatırım: Dijital Dönüşüm” 
temalı 8. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi detayları hak-
kında görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye İMSAD Yönetimi’nden

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Müsteşarı 

Dr. Veysel Yayan’a ziyaret

2’nci İnşaat 2’nci İnşaat 
Ekonomisi Ekonomisi 
Zirvesi’nde Zirvesi’nde 
Başkan Ferdi Başkan Ferdi 
Erdoğan Erdoğan 
konuşmacı oldukonuşmacı oldu
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YENİ ÜYELERİMİZ - MS VİDA

O
tomotiv, beyaz eşya, makine, inşaat, 
mobilya sanayi firmalarına ve daha bir-
çok sektöre çeşitli ebat ve özelliklerde 

vida üretimi yapan MS Vida, Türkiye İMSAD’a 
üye oldu. MS Vida Fabrika Müdürü Ahmet Ozan 
Dinçkan ile şirketi ve Türkiye İMSAD’a üye olma 
süreci hakkında konuştuk. 

MS Vida ne zaman kuruldu? Şirketin kurulu-
şundan bu yana geçirdiği süreci kısaca anlatır 
mısınız?

MS Vida, 2014 yılında Manisa’nın Salihli İlçesi 
Organize Sanayi Bölgesi’nde Norm Grup Şirketi 
olarak kuruldu. Yeni, modern ve teknolojik tesis 
ve grup firması olmasının avantajı ile 2015 yılında 
ISO 9001/2008 kalite belgesini aldı. 2018 yılında 
ISO 16949 kalite sistem belgesinin alınması için 
de çalışmalar başlatıldı. Şirketimiz müşteri mem-
nuniyeti odaklı çalışarak ve buna bağlı kaliteyi 
ön planda tutarak üretimini sürdürüyor. Yetkin 
ve deneyimli kadrosunun yanında, vida üreti-
mindeki gerekli tüm operasyonları bünyesinde 
gerçekleştirmesi avantajı ile müşterilerin özel 
isteklerine en iyi kalitede ve en hızlı şekilde yanıt 

veren MS Vida, tek merkezde üretim altyapısı 
ile dış etkenlere karşı daha bağımsız ve etkin 
planlama yapabilen, güçlü iletişim ağına sahip, en 
iyi kalitede ve en düşük maliyet avantajlarından 
yararlanan bir kuruluş.

Ürün portföyünüzde neler var? Üretim tesisi-
niz nerede bulunuyor?

Küresel alanda faaliyet gösteren  otomotiv, 
beyaz eşya, makine, inşaat, mobilya sanayi firma-
larına ve daha birçok sektöre çeşitli ebat ve özel-
liklerde vida üretimi yapıyoruz. Üretim tesisimiz 
Manisa’nın Salihli ilçesinde bulunuyor.

“ÜRETİMİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ”
MS Vida üretimini piyasalara nasıl bir or-
ganizasyonla dağıtıyor? 2018 yılı üretim ve 
pazarlama stratejileri hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

MS Vida üretim gamının tamamını standart 
cıvata üzerinden piyasalara dağıtarak gerçekleşti-
riyor. Bu vesile ile çok hızlı bir şekilde piyasaların 
istek ve eksikleri zaman kaybetmeden belirlene-
rek, üretim esnasında revizyonlara gidilebiliyor. 
2017 yılının ikinci yarısında üretim tonajlarını 
artırarak aylık bin ton seviyelerine getiren MS 
Vida, 2018 hedeflerinde yine yılın ikinci yarısında 
yüzde 25’lik bir artışla üretim tonajını maksimum 
seviyelere taşıyarak, piyasaların istek ve ihtiyaçla-
rına cevap vermek için plan ve program yapıyor. 

Türkiye İMSAD’a neden üye oldunuz?
Sivil toplum kuruluşları örgütlü bir toplumun 

temel taşlarını oluşturur. Sektörel bazda da bu 
tarz STK’lar, hem sektörel gelişim, hem sektör içi 
iletişim için olmazsa olmaz platformlar demektir. 
Bu sebeple sektörün önemli kuruluşlarından biri 
olan Türkiye İMSAD’a üye olmayı uygun bulduk. 
 Bu sayede sektörün oyuncuları olarak birlikte 
hareket etme imkanı bulacağız ve sorunların 
çözümüne katkı sağlama şansını yakalayacağız. 
Her kuruluşun kendi alanlarında  bu tarz yapı-
lara dahil olmasının büyük fayda sağlayacağını 
düşünüyor, her kuruma da bunu tavsiye ediyoruz.  

“Sektörün oyuncuları ile
birlikte hareket edebileceğiz”

Norm Grup bünyesindeki genç şirketlerden olan MS Vida, Türkiye İMSAD üyeleri 
arasında yerini aldı. MS Vida  Fabrika Müdürü Ahmet Ozan Dinçkan, “Bu üyelik 

sayesinde sektörün oyuncuları olarak birlikte hareket etme imkanı bulacağız ve 
sorunların çözümüne katkı sağlama şansını yakalayacağız” dedi.

MS Vida Fabrika 

Müdürü 

Ahmet Ozan 

Dinçkan, şirket 

ve faaliyetleri 

hakkında bilgi 

verdi.
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S
ürtünmeli sarkaç tipli deprem yalıtım ci-
hazlarının (Friction Pendulum) uygun bel-
gelendirmeler ile tasarım, üretim ve yurt 

içi-yurt dışı satışını yapan ilk yerli firmalardan 
biri olan TİS Teknolojik İzolatör Sistemleri A.Ş., 
Türkiye İMSAD üyeleri arasında yerini aldı. TİS 
Genel Müdürü Erkan Güven ile şirketi ve Türkiye 
İMSAD’a üye olma sürecini konuştuk. 

TİS ne zaman kuruldu? Şirket kuruluşundan 
bu yana nasıl bir gelişme kaydetti?

 2014 yılında Ankara, Kahramankazan’da ku-
rulan TİS Teknolojik İzolatör Sistemleri A.Ş., 
sürtünmeli sarkaç tipli deprem yalıtım cihazları-
nın (Friction Pendulum) uygun belgelendirmeler 
ile tasarım, üretim ve yurt içi-yurt dışı satışını 
yapan ilk ve tek yerli firmalardan. Firmamızın 
kuruluşundan bu yana geçen süreçleri; konsept 
tasarım, tasarım, testler ve belgelendirme, patent 
alımı, yatırımlar, piyasaya giriş ve satış şeklinde 
özetleyebiliriz. Halen devam eden çalışmaları ise, 

köprü mesnetleri, kapasite artırımı, bağımsız Ar-
Ge ve akredite laboratuvar çalışmaları, simülas-
yon programları, yurt dışı temsilcilik ve bayilikler 
şeklinde belirtebiliriz.

Ürün portföyünüzde neler var? Üretim tesi-
siniz nerede bulunuyor?

Ürün portföyümüzde TDP (TİS Double Pen-
dulum) adlı çift küresel yüzeyli sürtünmeli sarkaç 
tipi deprem yalıtım cihazı ve TSP (TİS Single Pen-
dulum) adlı tek küresel yüzeyli sürtünmeli sarkaç 
tipi deprem yalıtım cihazı yer alıyor. Yeni yılda 
köprü ve viyadük gibi ulaşım yapıları için çanak 
ve küresel mesnetlerin üretimi devreye alınacak. 
Fabrika ve ofisimiz Ankara Kahramankazan’da 
bulunuyor.

“İÇ PAZAR İHTİYACININ
YÜZDE 40’INI KARŞILIYORUZ”
Firmanızın iç pazardaki yeri nedir? İhracat 
yapıyor musunuz?

Ülkemizde deprem yalıtımına yeni bir bakış 
açısı kazandırmak, ithal edilen ürünlere göre 
farklı tasarımlar geliştirerek ürün çeşitliliğini ve 
rekabet gücünü artırmak, bu alanda katma değeri 
yüksek hizmetler sunmak ve bunun için yetkin 
bir Ar-Ge ekibiyle çalışmalarını sürdürmek TİS’in 
uzun soluklu proje ve amaçları arasında ilk sırada 
yer alıyor. Şu an iç pazar ihtiyacının yüzde 40’ını 
karşılıyoruz, yakın gelecekte bu oranın yüzde 
75’e çıkmasını hedefliyoruz. Avrupa ve Asya 
ülkelerine ihracat yapıyoruz.

Türkiye İMSAD’a üye olma sürecinden bah-
seder misiniz? Bu üyeliğin şirketinize ne gibi 
katkılar sağlayacağını düşünüyorsunuz?

Türkiye İMSAD’a üst kuruluş olarak bünye-
sinde bulundurduğu üyelerin saygın şirketlerden 
oluşması, dinamik bir yapıya sahip olması ve 
temsil kabiliyetinin üst seviyede yer alması sebe-
biyle üye olduk. Yeni pazarlara açılım, geleceğe 
dönük stratejilerde yol gösterici olacağını ve sos-
yal sorumluluk projelerinde ortak çalışma imkanı 
sunarak bizlere katkı sağlayacağını düşünüyoruz.  

“Firmamıza katkı sağlayacağı için
Türkiye İMSAD’a üye olduk”

2014 yılında Ankara, Kahramankazan’da kurulan TİS Teknolojik İzolatör Sistemleri 
A.Ş., Türkiye İMSAD’a üye oldu.  TİS Genel Müdürü Erkan Güven, “Yeni pazarlara 

açılım, geleceğe dönük stratejilerde yol gösterici olacağını ve bizlere katkı 
sağlayacağını düşünerek Türkiye İMSAD’a üye olduk” dedi.

TİS Genel 

Müdürü Erkan 

Güven, “İç 

pazar payımızı 

artırmayı 

hedefliyoruz” 

dedi.

YENİ ÜYELERİMİZ - TİS
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Türkiye İMSAD tarafından 
2009 yılından bugüne 
gerçekleştirilen “Uluslararası 
İnşaatta Kalite Zirvesi” bu 
yıl da inşaat sektörünün 
tüm paydaşlarını bir araya 
getirdi. Zirve’nin açılışında 
konuşan Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Dr. Faruk 
Özlü, “Kapının önünde 
bekleyemeyiz. Yeni kapılar 
açmak, açılan kapılardan 
hızla geçmek durumundayız. 
Bunun anlamı şudur; Türkiye 
olarak teknoloji üretmek 
zorundayız. Eğer Türkiye’nin 
bir açığı varsa bu açık 
teknoloji açığıdır. Teknoloji 
açığımızı kapatmamız 
gerekiyor” dedi.

KAPAK- 8. ULUSLARARASI İNŞAATTA KALİTE ZİRVESİ

“Kapının 
önünde 
bekleyemeyiz
teknoloji 
üretmek 
zorundayız”
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İ
nşaat malzemesi üreticilerinin çatı örgütü Tür-
kiye İMSAD’ın hayata geçirdiği, sektörün en 
büyük etkinliklerinden biri olarak kabul edilen 

“Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi”, bu yıl “Gele-
ceğe Yatırım: Dijital Dönüşüm” temasıyla 26 Ekim 
2017 Perşembe günü Hilton Bomonti Hotel’de 
gerçekleşti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. 
Faruk Özlü, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol 
Bilecik, Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Ferdi Erdoğan’ın açılış konuşmasını gerçekleş-
tirdiği Zirve’ye Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Üyeleri’nin yanı sıra; iş ve ekonomi dünyasının 
önde gelen isimleriyle birlikte sektörün her kesi-
minden 500’ü aşkın katılımcı buluştu.

“GELECEK GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR”
Konuşmasına, “Zirve’de; Geleceğe Yatırım, 

Endüstri 4.0’ı Yakalama, Dijital Dönüşüm ve Si-
ber Güvenlik gibi son derece önemli kavramların 
gündeme alındığını görüyoruz” diye başlayan T.C 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, 
“Bu kavramların hepsi, geleceğin dünyasını an-

lamamızda son derece önemlidir. Dünya, hayat, 
toplum değişirken talepler de hızla değişmeye 
devam ediyor. Bu değişime elbette duyarsız ka-
lamayız. Geleceğin dünyasına karşı hiçbir sektör, 
hiçbir kurum, ‘Görmedim, duymadım, bilmiyo-
rum’ diyemez. Gelecek gümbür gümbür geliyor. 
Bunu doğru anlamaz, analiz etmez ve bu değişimi 
tüm üretim süreçlerinin merkezine koymazsak, 
gerçekten aydınlık bir geleceğe doğru ilerlediğimizi 
söyleyemeyiz” dedi.

“İNŞAAT MALZEMESİ
SEKTÖRÜ KALİTE VE
TASARIMLA FARK YARATMALI”

İnşaat sektörünün, Türkiye’nin en büyük is-
tihdam sağlayan, ekonomiye katma değeri yüksek 
oranda katkı sunan, birçok yan sektörü destekle-
yen lokomotif sektörlerinden biri olduğunu vurgu-
layan Dr. Faruk Özlü, şöyle konuştu: “100 milyar 
doların üzerinde bir kaynağı konuştuğumuz inşaat 
sektörünün büyüklüğü, bu sektörün ülkemiz için 
stratejik önemde ele alınmasını zorunlu kılıyor. 
Özellikle inşaat malzemesi sektörünün kalite ve 
tasarımla fark yaratması gerekiyor. Her sektörde 
olduğu gibi inşaat ve inşaat malzemesi sektöründe 
de akıl son derece önemli. Şehirlerimizi ve binala-
rımızı akılla inşa etmek zorundayız. Bunu da ancak 
teknolojiyi, inovasyonu araştırma-geliştirmeyi ve 
tasarımı arkamıza alarak yapabiliriz. Araştırma-ge-
liştirme ve inovasyon destekli akıllı kentsel projeler 
ve uygulamalar yapmak zorundayız. Şehirleşme 
oranının hızla arttığı ülkemizde yarının ihtiyaç-
larını göz önüne almak durumundayız. Şehirlere 
bakarken aklımızda sadece şık binalar kenarına 
ağaç dikilmiş asfalt yollar gelmemeli. İnsan odaklı, 
insana saygılı ve insanı yücelten bir bakış açısına 
ihtiyacımız var. Çevre, sağlık, eğitim, ulaşım, spor, 
kültür gibi bileşenleri kentleşme planlarının oda-
ğına koymalıyız. Tarihi ve çevresel dokuyu mutlak 
suretle korumak zorundayız. Deprem riskinin 
yüksek olduğu ülkemizde kentsel dönüşümü farklı 
bir şekilde ele almak durumundayız. Kentsel dö-
nüşümde sadece binalar dönüşmez, insan yaşamı 
şehirler ve alışkanlıklar da dönüşür. Bu nedenle 
kentsel dönüşüm algısının da değişmesi gerekir. 
Kentsel dönüşüme ilişkin toplumda oluşan rant 
algısını değiştirmemiz şart.”

“SANAYİ 4.0’I AKILLI TOPLUM 5.0
OLARAK ELE ALMALIYIZ”

Sanayi 4.0 kavramının bütün üretim süreçlerini 
kökünden etkilediğinin farkında olduklarını dile 
getiren Bakan Özlü, Sanayi 4.0 sürecinin ülkemiz 
için fırsata çevrilmesi gerektiğini ifade etti. Daha 
önceki sanayi devrimlerini geriden takip ettiği-
miz gibi Sanayi 4.0’ı geriden takip etmek gibi bir 
lüksümüzün bulunmadığını belirten Bakan Özlü, 
“Bugün artık firmalar, gelecek planlaması yaparken 

Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji 

Bakanı Dr. Faruk 

Özlü, Sanayi 

4.0 sürecinin 

ülkemiz 

için fırsata 

çevrilmesi 

gerektiğini 

söyledi.
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Sanayi 4.0’ı göz önüne almak durumundalar. Sa-
nayi 4.0’ın zirve yaptığı hatta Sanayi 5.0’ın temel-
lerin atıldığı günümüzde, medeniyet, sosyalleşme 
ve ekonomi yepyeni bir çehre kazanmıştır. Artık 
yeni bir kavramı, Toplum 5.0’ı konuşmalıyız. 
Toplum 5.0, teknolojik gücü doğru yönetecek 
akıllı toplum demektir. Sanayi 4.0’ı Akıllı Toplum 
5.0 olarak ele almalı ve yol haritamızı buna göre 
düzenlemeliyiz. Kapının önünde bekleyemeyiz. 
Yeni kapılar açmak, açılan kapılardan hızla geç-
mek durumundayız. Bunun anlamı şudur: Türkiye 
olarak teknoloji üretmek zorundayız” dedi.

Eğer Türkiye’nin bir açığı varsa bunun tekno-
loji açığı olduğunu dile getiren Özlü, “Teknoloji 
açığımızı kapatmamız gerekiyor. Bütün sektörle-
rin bilişimden, yazılımdan, dijital dönüşümden 
beklentileri son derece yüksek. Bu beklentileri 
karşılayacak ortak bir akıl, vizyon ve inançla ha-
reket etmemiz gerekiyor. Biz Bakanlık olarak bu 
kanalları sonuna kadar açık tutmaya devam ede-
ceğiz” şeklinde konuştu. 

“SİBER GÜVENLİK 
ÖNEMLİ VE HASSAS BİR KONU”

Zirve’de siber güvenlik konusunun da tartışıl-
masından memnuniyet duyduğunu belirten Bakan 
Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Siber güvenlik 
gerçekten çok önemli, çok hassas bir konu. Bilgi 
güvenliği, siber güvenlik, kriptoloji gibi kavramlar 
sadece bugünün değil geleceğin de temel alanları 
olarak karşımızda duruyor. Bilginin, teknolojinin, 
internetin, haberleşmenin sınır tanımadığı günü-
müzde tüm bu kavramların getirdiği problemlerin 
de üstesinden gelmek durumundayız. Klasik suç 
kavramından çok farklı bir suç ve suçlu kavramı 
ile karşı karşıyayız. Önceden güvenlik, evlerdeki 
kapı kilitlerinden başlardı. Hırsız kapıdan girerdi. 
Şimdi ise hırsız artık kapıdan girmiyor. Telefon-
dan, bilgisayardan, kameradan geliyor. Nerede 
bir boşluk bulursa onu değerlendiriyor. Önceden 
görünen düşmanlarla mücadele ederdik. Şimdi 
nereden geldiği belli olmayan görünmeyen düş-
manlarla mücadele ediyoruz.”

“SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN YOL
HARİTAMIZI ÇIKARMALIYIZ”

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi 
Erdoğan konuşmasında, inşaat malzemesi sek-
törünün, toplam üretimi, dış ticaret hacmi ve 
istihdamdaki payının yanı sıra, ülke ekonomisi 
için önemli sektörlerle yakın ilişkisinden dolayı 
stratejik bir değere sahip olduğunu vurgulayarak, 
“Akıllı binaların, yeşil binaların, pasif evlerin, akıllı 
kentlerin planlandığı bir dünyada, inşaat malzeme-
si sanayisinin üretiminden lojistiğine, tasarımından 
uygulamasına bu ekosistemin dışında kalması 
düşünülemez. Kaynakların akılcı ve etkin kulla-
nılmasının önemi gün geçtikçe artmaktadır” dedi.

Dijital platformların ve uygulamalarının pro-
jelere entegre edilmesinin, bu entegrasyon için 
gerekli dataların yatay entegrasyonu ile gerçekle-
şeceğini belirten Erdoğan, “Yani tedarikçi-üretici-iş 
ortakları-bayiler-distribütörler-yapı marketleri-
mimarlar-mühendisler-müteahhitler-ustalar-nihai 
kullanıcılar aracılığı ile toplanıp bilgiye dönüştü-
rülmesi ve geleneksel süreçlerin, hedeflerin op-
timize edilmesinden bahsetmekteyiz. Geleneksel 
malzeme seçiminden; veri üreten çağdaş, yenilikçi, 

 İnşaat malzemesi sanayisinde fark yaratmak ve sürdürülebilir 
bir kalkınma sağlamak için dijital dönüşüm dalgasını yakalamak 

zorunda olduklarını belirten Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Ferdi Erdoğan, “Akıllı binaların, yeşil binaların, akıllı kentlerin 

planlandığı bir dünyada, inşaat malzemesi sanayisi bu ekosistemin 
dışında kalamaz. Sanayiciler olarak, değişim dalgasını yakalayıp, 

sektörün geleceğine yön vermeyi hedefliyoruz” diye konuştu.
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hafif, çevreyle barışık malzemelere geçişten, tasa-
rımda ve mühendislikte dijital entegrasyondan, 
evin içinde dolaşmak yerine müşterinin aklında 
fikrinde dolaşmaktan söz etmekteyiz” diye ko-
nuştu.

“SANAYİCİLER İÇİN HAYALLER DİJİTAL
MÜŞTERİLER İÇİN GERÇEKLER MANUEL”

İnşaat sektörünün, uçtan uca entegre bir sek-
tör olduğunu ifade eden Ferdi Erdoğan, şu de-
ğerlendirmelerde bulundu: “Bu işin başı doğada 
madencilik, sonu uygulama ve montajdır. Siste-
min ortasında yer alan üretimi akıllı fabrikalarda, 
depolama ve taşımaları akıllı lojistik ile yapmak 
yeterli olmayacaktır. İşin başında kazma-kürek 
ile madencilik, sonunda mala, çekiç, anahtar ile 
uygulama var. Dolayısıyla, biz sanayiciler için 
hayaller dijital iken, müşteriler için gerçekler ma-
nuel. İnşaat sektöründe dijital dönüşümü ne tek 
başına müşteri odaklı yatırımlar, ne de tek başına 
teknolojik yatırımlar sağlayacaktır. Henüz makine-
makine ya da makine-sistem etkileşimi planlanır-

ken, insan-sistem-makine etkileşiminin yol haritası 
düzgün çıkartılmalıdır. Bilgi paylaşımına mesafeli 
yaklaşan bayi-distribütör-tali bayi-uygulamacılar-
la birlikte ekonominin büyük kısmını üstlenen 
OSB’ler, KOBİ’ler ve ayrıca uygulamacı ustalar, 
önce eğitilmeli, kayıt içine alınmalı, sonra sisteme 
entegre edilmelidir.”

“BİNA BİLGİ MODELLEMESİ’Nİ
YAYGIN HALE GETİRMELİYİZ”

Dijital dönüşüm sürecinin en güzel teknolojik 
örneklerden biri olan BIM (Building Information 
Modelling-Bina Bilgi Modellemesi) ile ilgili çalış-
maların, ülkemizde yeterince yaygın olmadığını 
dile getiren Erdoğan, “Dijital dönüşüm sürecinin 
en güzel teknolojik örneklerinden birisi olan BIM 
yani Bina Bilgi Modellemesi’ni daha yaygın hale ge-
tirmeliyiz. Firmalarımız; yurt dışı projelere başvu-
rurken tüm dünyada etkin olan, mimarlar, teknik 
müşavirler için kullanım kolaylığı sağlayan; dünya 
çapında standartlaşmayı öngören yapı bilgi mo-
dellemesi içinde yer almalılar” şeklinde konuştu.

Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı 

Dr. Faruk Özlü, 

Türkiye İMSAD 

Başkanı Ferdi 

Erdoğan ve 

diğer katılımcılar 

konuşmaları 

ilgiyle dinledi. 
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Alt yapıyı geliştirirken, siber saldırı karşısında 
sistemleri koruyacak önlemlerin de önem ka-
zandığına dikkat çeken Ferdi Erdoğan, sözlerine 
şöyle devam etti: “Biz Endüstri 4.0 ve dijitalleşme 
için yatırımlarımızı yaparken; siber korsanlar da 
aynı motivasyonla hazırlık yapıyor olabilir. Bu 
konu amatör bir heyecandan profesyonel bir iş 
haline geldi. Yol haritamız içinde yasal düzen-
leme ve hukuk sisteminin de gerekli çalışmaları 
yapması büyük önem taşıyor.”

“TÜRKİYE İMSAD KÜRESEL REKABET 
GÜCÜNÜN KORUNMASINDA
KİLİT KONUMDA”

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik 
Zirve’de yaptığı konuşmada, Türkiye’nin gelece-
ğini inşa ederken her zamankinden daha sağlam 
temeller kurmak zorunda olduğunu kaydederek, 
“Yeni bir dünya düzenine doğru gidiyoruz. Türki-
ye kritik bir eşikte. Rekabet gücümüzü; ürünlerin 
katma değerini ve üretim teknolojilerimizi hızla 
üst seviyelere çıkararak koruyabiliriz. Bunun 

için de dijital teknolojilerimizin ürün ve üretim 
ögeleri içindeki payının artırılması son derece el-
zemdir. Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi konum 
ve ucuz işgücü gibi avantajlarımız, yaşadığımız 
dijital çağda maalesef rekabet için yeterli olma-
yacaktır” dedi.

“DEĞİŞİM İÇİN EN İYİ ZAMAN 
ŞİMDİKİ ZAMANDIR”

Türkiye İMSAD üyelerine seslenen Erol Bile-
cik sözlerini şöyle sürdürdü: “Son dönemde eko-
nominin dinamosu olan gayrimenkul yatırımları-
nın tam ortasındasınız. Sektörün yarattığı katma 
değerin artırılmasında, bilgi yoğun çözümlerde, 
küresel rekabet gücünün korunmasında haki-
katen kilit konumdasınız. Buradaki anahtarların 
kaynak kullanımında, üretimde ve tüketimde ve-
rimlilik artırıcı teknolojiler olduğuna inanıyoruz. 
Daha yenilikçi, standartları daha yüksek ürünler, 
malzemelerin üretimi, kullanımı ve yaygınlaştırıl-
ması artık Türkiye için bir lüks değildir. Değişim 
için en iyi zaman şimdiki zamandır.”

Geniş bir katılımla 

gerçekleşen 

Zirve’de TÜSİAD 

Başkanı Erol 

Bilecik de önemli 

değerlendirmelerde 

bulundu. 
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“Akıllı bir stratejiyle 
arayı kapatmamız 

mümkün”

4. Sanayi Devrimi konusunda, ülke olarak 20’nci 
yüzyıldaki sanayi devrimini ıskaladığımız kadar 

büyük bir fark olmadığını belirten İstanbul Sanayi 
Odası Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay, “Akıllı bir 

stratejiyle arayı kapatabilmemiz mümkün. Bunun için 
akıllı toplumu oluşturmamız gerekiyor” dedi.

Moderatörlüğünü İletişim Koçu ve Eğit-
men Defne Sarısoy’un üstlendiği “Zirve 
Sohbetleri”nin ilkinde, İSO Meclis Başkanı 
Zeynep Bodur Okyay, “Endüstride Çağı Yakala-
mak” konusunda görüşlerini paylaştı. Gençlerin 
yüzde 65’inin gelecekte bizim bilmediğimiz 
mesleklerde çalışacağını vurgulayan Zeynep 
Bodur Okyay, “İnsan kaynaklarında toplum-
sal dönüşümü gerçekleştirmemiz gerekiyor. 
Fırsat penceresi var ve herkes göreceli olarak 
dijital dönüşümde yeni pozisyonda. Ülke ola-
rak bugün, 20’nci yüzyıldaki sanayi devrimini 
ıskaladığımız kadar büyük bir fark yok. Akıllı 
bir stratejiyle arayı kapatabilmemiz mümkün” 
diye konuştu.

“HER İŞİN BAŞI İNSAN KAYNAĞI”
Dönüşüm için hem kamunun hem de özel 

sektörün kendine düşen görevleri olduğunu 
vurgulayan Okyay, “Akıllı toplumu oluşturma-
mız gerekiyor. İnsan kaynaklarındaki dönü-
şümün sağlanabilmesi için uygun ekosistemin 
kurulması lazım. Bugün dünyada 183 ülkenin 
milli gelirinden daha fazla gelir elde eden şirket-
ler varsa, o ekosistemi kurdukları içindir. Bugün 
bakıyoruz ülkemizde yüksek teknolojinin payı 
yüzde 4. Ülkemizde maalesef bazı şeyleri çok 
konuşup, az gerçekleştiriyoruz. Dijital dönüşüm 
kolay bir şey değil, hem yatırım gerektiriyor 
hem insan kaynakları. Bizim teknolojiyi içsel-
leştirmemiz söz konusu. O yüzden her işin başı 
insan kaynağı” değerlendirmesinde bulundu.

“21’İNCİ YÜZYILIN MOTTOSU:
HIZ, ESNEKLİK VE 
YENİYE ODAKLANMAK”

Zeynep Bodur Okyay sözlerine şöyle de-
vam etti: “Artık mobilite söz konusu. Aslında 
hareketlilik hayatın özünde var. Şu anda es-
nek çalışma konuşuluyor. Maalesef uygulamalı 
eğitim çok az. Batı şunu yapıyor; üniversiteyi 
öğrenci yetiştirmek, insan kaynağı yetiştirmek, 
araştırma yapmak için değerlendiriyor. Türkiye 
hep teknolojiyi satın aldı kullandı, tüketti ama 
bu, bilgi birikimine ve sanayi sıçramasına yol 
açmıyor. Dijital dönüşümde sadece tüketen de-
ğil, üreten konuma gelmeliyiz. ‘Hız’, ‘esneklik’ 
ve ‘sürekli yeniye odaklanmak’, 21’inci yüzyılın 
olmazsa olmazı. 

Bu üçü, bu yüzyılın mottosu. Geçmiş yüzyıl 
aslında daha hiyerarşik bir organizasyondu. Bu 
konuda da biraz evrilmek gerekiyor. Aslında 
müşteri ile birlikte ‘dizayn thinking’ dediğimiz 
sürece geçmek gerekiyor. Bence, insan kaynağı 
olmazsa olmaz. Dolayısıyla işletmelerde ciddi 
bir farkındalık da yaratmak gerekiyor. Artık 
tek çözüm yok, bilgi teknolojilerini kullanarak 
gelişmeye devam etmeliyiz.”
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Kanyon Kapital Kurucusu Dr. Önder Halisdemir, dijital dönüşümün çok hızlı yaşandığını 
belirterek, “Türk sanayisini, 10 yıl içinde yüzde 80 tehdit altında görüyorum. Çünkü bir kuşak 

çok yaşlandı, cep telefonuna bile adapte olamadı. Bu dönüşüm liderlik gerektiriyor” dedi.

Zirve Sohbetleri’nin “Dijital Ekonomiyi Anla-
mak” başlıklı ikinci bölümünde Kanyon Kapital 
Kurucusu Dr. Önder Halisdemir, konuyla ilgili 
değerlendirmelerini aktardı. “Dijital ekonomi dedi-
ğimizde, sosyal, kültürel ve ekonomik hayatımızda 
teknolojinin getirdiği yeni sonuçları anlıyoruz. Bu 
noktada dijital ekonomi hepimiz açısından evrim-
leşmiş teknolojilerin nihayet bir devrim olarak 
karşımıza çıktığı bir durum oluşturuyor” diyen 
Halisdemir, dijital dönüşümde en önemli konu-
nun dijital okur yazarlık olduğunu söyledi. Dijital 
okur yazarlığımız arttıkça bu dönüşümü algılama 
kapasitemizin de arttığını vurgulayan Halisdemir, 
“Önce tecrübe etme, kavrama, analiz etme ve 
yaratma süreçleri devreye giriyor. Dolayısıyla bu 
dijital ekonomiyi, dijital dünyayı anlamak için en 
önemlisi yine okumaktan ve dinlemekten geçiyor” 
diye konuştu.

“BAZI MESLEKLER KAYBOLACAK”
Teknolojideki hızlı gelişme ile önümüzdeki dö-

nemde bazı mesleklerin kaybolacağını vurgulayan 
Halisdemir, şunları söyledi: “Bir meslek kimsenin 
emekli olmasına yetmeyecek. Şu an çocuklarımız 
hangi bölüme giderlerse gitsinler yaptıkları işten 
emekli olamayacaklar. Birkaç iş birden değiştire-

cekler. Çalışanlar yeni beceriler kazanmak zorunda 
olacak. Önümüzdeki beş yıldan sonra bu dönüşüm 
başlayacak ve 10-15 seneye damga vuracak. Birçok 
işte insan devreden çıkacak.”

“GELECEK GELDİ, BUGÜNÜ
YAKALAMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Türkiye İMSAD’ın bu zirveyi düzenleyerek 
muhteşem bir işe imza attığını ifade eden Halisde-
mir, inşaat sektörünün dönüşüme adapte olacağına 
inandığını söyledi. Halisdemir, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Ancak genel olarak Türk sanayisini 
10 yıl içinde yüzde 80 tehdit altında görüyorum. 
Çünkü bir kuşak çok yaşlandı, cep telefonuna bile 
adapte olamadı. Bu dönüşüm liderlik gerektiriyor. 
Bunun yanında ekonomi dünyasındaki dönüşüm-
ler artık 10 yıllarda değil mevsim içinde oluyor. 
Esasında gelecek dediğimiz şey birçok açıdan 
bugünü yakalamak. Birçok konu bugünün tek-
nolojileriyle gerçekleşti. Dolayısıyla olacaklar için 
yeni bir teknoloji beklemiyoruz. Yeni teknolojiler 
ancak hızlandırıcı vazifesi görüyorlar. Bu durum, 
mevcut yapıları dut ağacını sallar gibi sallıyor. Yeni 
dönemde doktorsuz hastane, yargısız mahkemeye 
hazır olmamız gerekiyor. Gelecek geldi, bugünü 
yakalamaya çalışıyoruz.”

“Türk sanayisini yüzde 80“Türk sanayisini yüzde 80
tehdit altında görüyorum”tehdit altında görüyorum”

Kanyon Kapital 

Kurucusu 

Dr. Önder 

Halisdemir, 

gelecekte 

birçok 

işte insan 

unsurunun 

devreden 

çıkacağını 

söyledi.
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GeleceğeGeleceğe
yatırım yaparkenyatırım yaparken
nelere dikkat edilmeli?nelere dikkat edilmeli?

Zirve’nin “Geleceğe 
Yatırım” başlıklı 
ilk oturumunda 

“Geleceğe yatırım 
öncesinde bizi 

nasıl bir gelecek 
bekliyor? Bu gelecek 

ne kadar yakın? 
Türkiye İMSAD 

üyelerinin sektörleri 
bu gelecekte nasıl 
bir yer edinecek?” 

gibi sorulara cevap 
arandı.

8. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nin 
ilk oturumu “Geleceğe Yatırım” başlığı altında, 
Deloitte Türkiye Ortağı ve Strateji & Operas-
yonlar Lideri Özgür Yalta’nın moderatörlüğün-
de gerçekleşti. Escarus-TSKB Sürdürülebilirlik 
Danışmanlığı Genel Müdürü Hülya Kurt, Sanal 
Mağazacılık CEO’su Enis Karslıoğlu ve Özye-
ğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof Dr. Tanju Erdem’in dijital dönüşümle 
ilgili değerlendirmelerini paylaştığı oturum-
da, “Geleceğe yatırım öncesinde bizi nasıl bir 
gelecek bekliyor?  Bu gelecek ne kadar yakın?  
Türkiye İMSAD üyelerinin sektörleri bu ge-
lecekte nasıl bir yer edinecek?” gibi sorulara 
cevap arandı.

“DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE 
SANAYİCİLERLE BİRLİKTE
ÇALIŞMAK İSTİYORUZ”

 Oturumda konuşan Özyeğin Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tanju 
Erdem, tüm sanayicilere, birlikte çalışma çağ-
rısında bulundu. 4’üncü sanayi devriminde 
amacın son teknolojileri kullanarak maliyeti 
düşürmek ve kaliteyi artırmak olduğunu kay-
deden Prof. Dr. Erdem, “Üniversitede dijital 
dönüşümle ilgili ciddi çalışmalar yapıyoruz. 
Robotik alanında büyük bir grubumuz var. 
Özellikle 4’üncü Sanayi Devrimi kapsamın-
da, bir insanı takip ederek öğrenen robotlar 
geliştiriyoruz. İnsanlara güç sağlayan giyile-
bilir robotlar üzerinde çalışan hocalarımız 
var. Bu araştırma faaliyetlerinin kapsamında 

endüstriyle, Türkiye İMSAD gibi kuruluşlarla 
ortaklaşa projeler de üretmek istiyoruz” dedi.

“DİJİTAL OKUR-YAZAR
YÖNETİCİLERE İHTİYAÇ VAR”

Escarus-TSKB Sürdürülebilirlik Danışman-
lığı Genel Müdürü Hülya Kurt da, küresel re-
kabette ayakta kalabilmek için dönüşüme ayak 
uydurmanın ve esnek olmanın kaçınılmaz ol-
duğunu vurgulayarak, “Her ne kadar dijital 
dönüşümden bahsetsek de, bunu ancak dijital 
okuryazarlığı olan yöneticiler ve çalışanlarla 
yani insanlarla başarabiliriz. Her sektörde viz-
yoner, stratejik düşünebilen yönetici profiline 
ihtiyacımız var” diye konuştu.

“BİR YILDA 25 YILLIK
GELİŞMEYE ŞAHİT OLACAĞIZ”

Sanal Mağazacılık CEO’su Enis Karslıoğ-
lu ise 1990’lardan bugüne internetle birlikte 
inanılmaz bir değişim yaşandığını belirterek, 
“Yapay zeka, imaj tanıma ve sosyal medyada 
doğru işler yaparsak global dünyadaki yerimizi 
alabiliriz. İnşaat sektörünün bu üç alandaki 
gelişmelerden ilham alıp kendini dönüştürmesi 
gerekiyor” tavsiyesinde bulundu. Önümüzdeki 
beş yılda geçtiğimiz 20 yıldan fazla, sonraki bir 
yılda ise geçen 25 yıldan fazla gelişme olacağını 
vurgulayan Karslıoğlu, “Müşteri mobilleşiyor. 
Hem sosyalleşeceğiz, hem mobilleşeceğiz. Bu-
raya girmezsek kaybederiz. Bunları yaparsak 
küresel rekabette çok ama çok güçlü Türk 
şirketleri olabiliriz” şeklinde konuştu.
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Moderatörlüğünü ME Danışmanlık Kurucusu 
Murat Erdör’ün yaptığı, GMW MIMARLIK Yönetici 
Ortağı Dicle Demircioğlu, Deloitte Türkiye Ortağı 
ve Dijital Hizmetler Lideri Hakan Göl, Türkiye Tek-
noloji Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Suat 
Baysan ve SEM SEO Direktörü Serbay Arda Ayzit’in 
katılımıyla gerçekleşen Zirve’nin ikinci oturumu da 
oldukça verimli geçti. Oturum boyunca, “Dijital-
leşme sonrası iş hayatı nereye gidiyor? Ülkemizin 
atılım yapması gereken konular neler? Dijital dönü-
şümün neresindeyiz?” gibi sorulara cevap arandı.

Konuşmasında teknolojik gelişmeler ve yapay 
zeka konularına değinen Deloitte Türkiye Ortağı ve 
Dijital Hizmetler Lideri Hakan Göl, “Önümüzdeki 
süreçte dünyadaki işlerin yüzde 57’si tehdit altın-
da. Aslında gelişmelerin tehdit olmasının yanında, 
benzer şekilde fırsat olacağını da söyleyebiliriz” 
dedi. Şu anda yapay zekanın çok büyük server’lar-
da, bulutta erişilebilen bir teknoloji olduğunu 
vurgulayan Göl, şu değerlendirmelerde bulundu: 
“Bu teknoloji mobile taşınıyor. Yani cep telefonu, 
ev aletleri ile yapay zeka komponentleri hayatımıza 
girmiş olacak. Bunun iş hayatına yansıması çok 
önemli. İkinci gerçek şu; teknoloji aslında bizden 
daha hızlı öğreniyor. Teknolojiyi önce bireyler ta-
kip ediyor. 2009 yılından itibaren akıllı telefonlara 
hemen alıştık. Sorun iş dünyasının bu kadar gelişip 
hızlı adapte olmaması. Aslında bu dönem bitti ‘Y’ 
kuşağıyla beraber beklentiler değişiyor. Çalışmak 
için öğrenmiyorlar, öğrenmek için çalışıyorlar. Bu 
yeni bir anlayış. ‘Y’ kuşağının en büyük beklentisi 
bu. Artık pazarlamada çalışıyorsanız dijital pazar-
lamayı bilmek, üretimde çalışıyorsanız analitiği iyi 
bilmek zorundasınız.” 

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Yönetim 
Kurulu Üyesi Suat Baysan da vakıf olarak büyük 
projeleri destekledikleri gibi küçük projelere de 
destek verdiklerini ifade ederek, “İnşaat sektörün-
de, bir inşaat başlamadan önce yapılması gereken 
ilk iş o binanın sayısal ikizinin kimliğini koy-
maktır. Gerçekleri konuşmak gerekirse oldukça 
geriden geliyoruz. Birçok ülke aldı başını gidiyor. 
Endüstri 4.0’ın gelebilmesi için 5G’nin gelmesi ge-
rekiyor. Telefonlarınızın hiçbiri nesnelerle konuş-
muyor. Şu anda dünyada herkes 5G ile çalışıyor” 
diye konuştu.

“SİSTEMDE HER BİR
NESNE YAPI ELEMANI”

GMW MIMARLIK Yönetici Ortağı Dicle De-
mircioğlu da, şu anda inşaat sektöründe binaların 
ikizinin yaratılması konusunda bir sistem olduğu-
nu ve geçiş aşamasında bulunduğunu belirterek, 
şunları söyledi: “Ne yazık ki bu sistem Türkiye’de 
de dünyadaki gibi melezlenerek yapıldığı için çok 
verimli kullanılamıyor. İnşaat sektörünün, müte-
ahhitlerin bu sistemin içine girmesi şart. Bu sistem 
içinde her bir nesne bir yapı elemanı. Ülke olarak 
yolun çok başındayız ama diğerleri de başında.”

Oturumda “İnternette daha fazla görünme-
nin sırrı nedir?” sorusunu cevaplayan SEM SEO 
Direktörü Serbay Arda Ayzit de, “Dünya çok bü-
tünleşik hale geldi. İçerik dediğimiz şey her yerde 
var. Dolayısıyla içerik hayatımızın içinde olan bir 
şey. Dünyada bu içeriği üreterek daha görünür 
olmaya ve oradan trafik elde etmeye çalışılıyor. 
Herkes Google’ın getirdiği ilk sayfaya güveniyor” 
şeklinde konuştu.

Dijital dönüşümün neresindeyiz?Dijital dönüşümün neresindeyiz?

Zirve’nin “Dijital 
Dönüşüm” 
başlıklı ikinci 
oturumunda 
“Dijitalleşme 
sonrası iş hayatı 
nereye gidiyor? 
Ülkemizin 
atılım yapması 
gereken konular 
neler? Dijital 
dönüşümün 
neresindeyiz?” 
konuları ele 
alındı.
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“Evrensel standartları
oluşturmak için çalışıyoruz”

“Teknolojinin bizi nereye 
götürdüğünü anlamamız lazım”

“Dijital dönüşümde beş ana 
başlık var”

buldingSMART-International Home of Open BIM 
İcra Kurulu Başkanı Richard Petrie, “Interoperability: 
İşbirliğinde Yeni Dönem” başlıklı sunumunu teknoloji-
nin getirilerinden faydalanıp Zirve’ye video konferansla 
bağlanarak yaptı. Dijital dönüşüm sürecinin en güzel 
teknolojik örneklerinden birisi olan BIM yani Bina Bilgi 
Modellemesi’ni anlatan Petrie, evrensel standartları oluş-
turmak için çalıştıklarını belirterek, “BIM konusunda 
uluslararası standartların oluşturulmasında işin tam 
ortasındayız. Satıcıların çoğu bu standartların uygu-
lanmasına önem veriyorlar. Sektörde küresel boyutta 
standartları belirledikten sonra ulusal standartlar ola-
rak kabul edilmesini sağlıyoruz. Umarız ki bu konuda 
Türkiye’de hızlı gelişmeler olur” diye konuştu.

“Mimaride Geleceği Görenler” başlıklı özel sunumda 
Mott MacDonald Direktörü ve Global Cephe Lideri Dr. 
Thomas Hendriksen mimarlıkta ve mühendislikteki 
dijitalleşmenin inşaat malzemesi üreticilerine etkisini 
anlattı. Dr. Thomas Hendriksen, şunları söyledi: “Tek-
noloji bizi nereye götürüyor bunu anlamamız lazım. 
30 sene sonra neler olacak? Şehirlerin sayısı herhalde 
30 sene içinde iki katına çıkacak. Önümüzdeki 30 
senede talebi karşılayabilmek için organizasyonumuzu 
farklılaştırmak zorundayız. Büyük bir zorluk olacak. 
Sürdürülebilirlik var, akıllı veriler var ama daha ileri 
gitmemiz lazım. Bugün her şey birbiriyle ilişkili. Farklı 
farklı sektörlerle iş yapan şirketlerin bugün her şeyi 
nasıl bir araya getireceğini düşünme zamanı gelmiş, 
geçiyor aslında.”

Zirve’nin ilk oturumunun ardından, Schneider 
Electric Ortadoğu ve Afrika Endüstri İş Birimi Ticari İş 
Geliştirme Direktörü Yves Daumas, “Fabrika Ayarlarını 
Terk Etmek: Dijital Fabrikalar” başlıklı sunumunda di-
jital ya da diğer bir deyişle akıllı fabrikaları ve robotiks 
konusunu ele aldı. Dijital dönüşüm denince beş ana 
dönüşümden bahsetmek gerektiğini ifade eden Daumas, 
bunları mobilite, bulut bilişim, sensör, analitik ve siber 
güvenlik olarak sıraladı. 

Dünyada enerji talebinin yüzde 50 oranında artaca-
ğını ve elektriğe olan ihtiyacın da iki katına çıkacağını 
vurgulayan Daumas, “Biliyoruz ki etkin olmak için 
Schneider Electric olarak bizim de bu konuda iyice 
çalışmamız lazım. Çok önemli bir rol oynamak duru-
mundayız” dedi.

Yves Daumas

Dr. Thomas Hendriksen

Richard Petrie
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“Dijital dönüşüm
aklı inşa etmekle alakalı”

“Güvenlik için tehlikenin
farkında olmamız gerekiyor”

“İnşaat sektöründe mevcut 
modeli değiştirmek lazım”

Zirvenin en dikkat çekici bölümünde Nöro Sağlık 
Beyin Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi Kurucu 
Başkanı Uzm. Dr. Kerem Dündar, “Dönüşen Dünyada 
Beyin” başlıklı sunumunda insan beyninin nasıl çalış-
tığına ilişkin ilginç detaylar aktardı. Dünyanın her an 
güncellendiğini ve insanlara yeni kılavuzlar verildiğini 
belirten Dündar, özetle şunları söyledi: “Konu alet al-
mayla, yani bir donanım satın almayla ilgili değil, konu 
aklı inşa etmekle ilgili. Siz inşaat sektörüsünüz. Tüm 
dünyada elinizdeki kaynak beyin ve tüm insanlarda bu 
aynı. Siz de beyninizi her gün güncellemek zorunda-
sınız. Tek fark eğitim. Dijital dönüşüm için liderlerin 
ısrarı önemlidir. Kurumsal değişim gerçekleşene kadar 
lider ısrar etmelidir. En sonunda eski alışkanlıklar yok 
olacak, yenisi güçlenecektir.”

“Dijital Kabus: Siber Saldırılar’ konusu, Deloitte Türkiye 
Ortağı ve Siber Risk Hizmetleri Lideri Burç Yıldırım tara-
fından özel bir sunumda ele alındı. Çok küçük grupların 
çok büyük zararlar verebildiğini belirten Yıldırım, “Siber 
tehdidin asimetrik olması buradan geliyor. Farklı ve özel bir 
motivasyonları var. Hedefin kim olacağını saldırganların bu 
motivasyonları belirliyor. Siber, dünyaya yayılmış olduğu 
için kanunların erişemeyeceği yerlerde faaliyet gösterebili-
yorlar. Saldırının hızı artıyor müdahale etmek için gereken 
zaman azalıyor. Bugün dijitalleşmeye, inovasyon getirmeye, 
işlerimizi daha farklı yapmaya çalışıyoruz ancak maalesef 
güvenliğe yeterli önemi vermiyoruz. Yeni teknolojiye adapte 
olurken güvenliği nasıl kullanacağımıza çok fazla kafa yor-
muyoruz. Oysa güvenlik için tehlikenin farkında olmamız 
ve yeteneklerimizi geliştirmemiz lazım” diye konuştu.

SITRA Finland-The Finnish Innovation Fund Proje 
Direktörü Kari Herlevi, Zirve’de “Döngüsel ekonomi” 
konulu bir sunum yaptı. Günümüzün ve gelecek yılla-
rın en önemli kaynak politikası olan döngüsel ekonomi 
hakkında bilgiler veren Herlevi, “Döngüsel ekonomi 
kavram olarak Avrupa’da başladı dünyanın farklı yerle-
rine yayıldı. Avrupa’da birçok malzeme sadece bir kez 
kullanılıyor, tüketici ürünlerinin çoğunu atıyoruz, bu da 
dünyamızın içinde bulunduğu küresel iklim değişimi 
şartlarında çok anlamsız. İnşaat sektöründe ise mevcut 
modeli değiştirmemiz lazım. Örneğin Finlandiya’da çok 
fazla ofis var ve kullanılmıyor, verimlilik için bunları 
konutla değiştirmemiz gerekiyor. Döngüsel ekonomiyi si-
yasetçiler de seviyor çünkü istihdam da yaratılıyor” dedi.

Kari Herlevi

Burç Yıldırım

Uzm. Dr. Kerem DündarUzm. Dr. Kerem Dündar
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- 1990’lardan bugüne internetle birlikte inanılmaz bir değişim 
yaşandı. Önümüzdeki 5 yılda, geçtiğimiz 20 yıldan fazla, 

sonraki bir yılda geçen 25 yıldan fazla gelişme olacak. 

- Yapay zeka, imaj tanıma ve sosyal medyada doğru işler yapan 
şirketler global dünyada yerini alacak. İnşaat sektörünün bu 
üç alandaki gelişmelerden ilham alıp kendini dönüştürmesi 

gerekiyor. 

- Müşteri mobilleşiyor, bu alanda yer alamayan şirketler 
kaybedecek.

- Bugün her şey birbiriyle ilişkili. Farklı farklı sektörlerle iş 
yapan şirketlerin, bugün her şeyi nasıl bir araya getireceğini 

düşünmesi lazım.

- Sanayi 4.0 kavramı bütün üretim süreçlerini kökünden 
etkiliyor. Bugün artık firmalar, gelecek planlaması yaparken 

Sanayi 4.0’ı göz önüne almak durumunda. 

- Ülke olarak, 20’nci yüzyıldaki sanayi devrimini ıskaladığımız 
kadar diğer ülkelerle aramızda büyük bir fark yok. Akıllı bir 

stratejiyle arayı kapatabilmemiz mümkün. 

- Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi konum ve ucuz işgücü gibi 
avantajlarımız, yaşadığımız dijital çağda maalesef rekabet için 

yeterli olmayacak. Ülke olarak teknoloji üretmek, teknoloji 
açığını kapatmak zorundayız. 

- Dijital dönüşümde sadece tüketen değil, üreten konuma 
gelmeliyiz. Hız, esneklik ve sürekli yeniye odaklanmak, 21’inci 

yüzyılın olmazsa olmazı.

- Dönüşüm için kamu ve özel sektöre önemli görevler düşüyor. 
Akıllı toplumu oluşturmamız gerekiyor.

- Dijital dönüşüm hem yatırım gerektiriyor hem insan 
kaynakları. Dijital dönüşümü ancak dijital okuryazarlığı olan 
yöneticiler ve çalışanlarla, yani insanlarla başarabiliriz. Her 
sektörde vizyoner, stratejik düşünebilen yönetici profiline 

ihtiyacımız var.

Türkiye dijital  Türkiye dijital  
dönüşümde dönüşümde 

arayı kapatabilirarayı kapatabilir

Bir yılda 25 yıllık Bir yılda 25 yıllık 
gelişmeye şahit olacağızgelişmeye şahit olacağız
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ZİRVE’DE ÖNE ÇIZİRVE’DE ÖNE ÇI
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- Dijital platformların ve uygulamalarının projelere entegre 
edilmesi, bu entegrasyon için gerekli dataların yatay 

entegrasyonu ile gerçekleşecek. Özetle, tedarikçi-üretici-iş 
ortakları-bayiler-distribütörler-yapı marketleri-mimarlar-

mühendisler-müteahhitler-ustalar-nihai kullanıcılar aracılığı 
ile toplanan verilerin bilgiye dönüştürülmesi ve geleneksel 

süreçlerin, hedeflerin optimize edilmesi gerekiyor.

- İnşaat sektörünün, müteahhitlerin bu sistemin içine girmesi 
şart. Bu sistem içinde her bir nesne bir yapı elemanı. 

- Dijital dönüşüm sürecinin en güzel teknolojik örneklerden 
biri olan BIM’i (Building Information Modelling-Bina Bilgi 
Modellemesi) ülkemizde daha yaygın hale getirilmeliyiz. 

- Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde ilk üç sırada yer 
alan müteahhitlerimizin daha fazla değer yaratması için 

istihdam, malzeme ve projelerimizin birlikte hareket etmesini 
sağlamalıyız.

- Firmalarımız; yurt dışı projelere başvururken tüm dünyada 
etkin olan, mimarlar, teknik müşavirler için kullanım kolaylığı 
sağlayan, dünya çapında standartlaşmayı öngören BIM içinde 

yer almalı.

- İnşaat sektöründe, bir inşaat başlamadan önce yapılması 
gereken ilk iş o binanın sayısal ikizinin kimliğini koymaktır. 

Örneğin ‘18 ay içerisinde her şey iyi yürüyecek mi?’ bilgisini 5 
dakika içinde görme imkanına sahip olmak gerekiyor.

-  Araştırma faaliyetleri kapsamında üniversiteler endüstriyle, 
Türkiye İMSAD gibi kuruluşlarla ortaklaşa projeler geliştirmeli. 

- Bilgi güvenliği, siber güvenlik, kriptoloji gibi kavramlar sadece 
bugünün değil geleceğin de temel alanları olarak karşımızda 

duruyor. Bilginin, teknolojinin, internetin, haberleşmenin 
sınır tanımadığı günümüzde tüm bu kavramların getirdiği 

problemlerin de üstesinden gelmek zorundayız. 

- Global rekabet ortamında değişime ayak uydurabilenler 
ayakta kalıp pastadan payını alıyor. Akıllı binalar, yeşil 

binalar, pasif evler, akıllı kentlerin planlandığı bir dünyada; 
inşaat malzemesi sanayisinin, üretiminden lojistiğine, 

tasarımından uygulamasına bu ekosistemin dışında kalması 
düşünülemez. 

- İnşaat malzemesi sanayicileri, fark yaratmak ve 
sürdürülebilir bir kalkınma için dijital dönüşüm dalgasını 

yakalamak zorunda.

- İnşaat sektöründe dijital dönüşümü ne tek başına müşteri 
odaklı yatırımlar, ne de tek başına teknolojik yatırımlar 

sağlayacak. Henüz makine-makine ya da makine-sistem 
etkileşimi planlanırken, insan-sistem-makine etkileşiminin 

yol haritası düzgün çıkartılmalı.

- İnşaat malzemesi sektörünün, özellikle kalite ve tasarımla 
fark yaratması gerekiyor. Rekabet gücünü; ürünlerin katma 
değeri ve üretim teknolojileri hızla üst seviyelere çıkararak 

korunabilir. Bunun için de dijital teknolojilerin ürün ve üretim 
ögeleri içindeki payının artırılması son derece önemli.

- Geleneksel malzeme seçiminden, veri üreten çağdaş, 
yenilikçi, hafif, çevreyle barışık malzemelere geçişten, 

tasarımda ve mühendislikte dijital entegrasyondan söz etmek 
gerekiyor.

İnşaat malzemesi sektörüİnşaat malzemesi sektörü
dijital dönüşümü dijital dönüşümü 

yakalamak zorundayakalamak zorunda

Sektörün yol haritasıSektörün yol haritası
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ÖZEL RÖPORTAJ  / Z. ALTAN ELMAS
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“Faizlerin yüzde 1’in “Faizlerin yüzde 1’in 
üstünde olması konut üstünde olması konut 
satışlarını etkiliyor”satışlarını etkiliyor”
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Türkiye İMSAD Dergi'nin sorularını yanıtlayan Konut Geliştiricileri ve 

Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı 

Z. Altan Elmas, konut satışlarında 2017 yılının ilk 10 ayında yüzde 

8,2 artış olduğunu ancak aylık bazda ekim ayında yüzde 5,7 düşüş 

görüldüğünü söyledi. Bu düşüşteki en büyük sebebin kredi faizlerinin 

artması olduğunu belirten Elmas, “Faizlerin yüzde 1'in üstünde 

seyretmesinin alıcılar için bir direnç noktası olduğunu görüyoruz, bu 

durum kredi ile ev almak isteyenlere engel oluyor” dedi.

Ü
lkemizde konut üretimi ve şehirleşmeye 
doğru bir vizyon kazandırmak amacıyla 
2011 yılında kurulan Konut Geliştiricileri 

ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), bugüne 
kadar 300 bine yakın konutun inşasına imza 
atan üyeleriyle sektöre yön veriyor. Türkiye eko-
nomisine yılda 3 milyar dolarlık bir katma değer 
yaratan KONUTDER üyesi firmaların yaklaşık 50 
bin kişiye de doğrudan ve dolaylı olarak istihdam 
olanağı sağladığını belirten KONUTDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Sektörün gelişi-
mini olumlu etkileyecek kamu düzenlemelerinin 
yapılmasına pozitif katkı sağlamak, sektörün 
kendisini disipline etmesine ve kalite standardını 
yükseltmesine öncülük etmek istiyoruz” dedi. 
KONUTDER Başkanı Z. Altan Elmas ile sektörü 
ve derneğin faaliyetlerini konuştuk.

Öncelikle KONUTDER ne zaman, hangi 
amaçla kuruldu, öğrenmek isteriz.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği 
(KONUTDER), 9 Haziran 2011 tarihinde sek-
törün sesini daha güçlü duyuracak ve sağlıklı 
büyümesinin önünü açacak bir platform ola-
rak kuruldu. Her şeyden önce ülkemizin konut 
üretimine ve şehirleşmesine doğru bir vizyon 
kazandırmayı amaçlayan KONUTDER, bu çer-
çevede gelişimin karşısına çıkan veya çıkabilecek 
sorunları ele alıyor.

Başkanlık görevine ne zaman geldiniz?
29 Mart 2017 tarihinde yapılan Genel 

Kurul’da oy birliğiyle KONUTDER’in yeni baş-
kanı seçildim. Bu önemli vazifeyi derneğimizin 
Kurucu ve Onursal Başkanı Ömer Faruk Çelik’ten 
devraldım.

“SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ
İÇİN ÇALIŞIYORUZ”
Dernek olarak ne gibi faaliyetlerde bulunu-
yorsunuz?

Konut sektörü her dönemde geliştirdiği pro-
jelerle önemli ilerlemeler kaydederken, gerek 

KONUTDER 

Yönetim Kurulu 

Başkanı Z. Altan 

Elmas, “Türkiye’deki 

markalı konutların 

önemli bir kısmını 

üreten KONUTDER 

üyeleri, bugüne 

kadar 300 bine 

yakın konutun 

inşasına imza attı” 

dedi.

yapısal, gerekse konjonktürel sorunlarla karşı 
karşıya kalıyor. Sorunların çözümü geniş tabanlı 
bir işbirliği gerektiriyor. KONUTDER, bu sorun-
ların aşılması için gerekli adımları atarak, paydaş-
ları ile ortak hareket edip, tüketiciler ve Türkiye 
ekonomisi için maksimum fayda sağlayacak şart-
ların oluşturulması adına girişimlerde bulunuyor. 
Dernek olarak konforlu yaşam alanlarının, doğru 
şehirleşmenin kurumsal ve profesyonel yatırımcı-
larla olabileceğini, bunun için de istikrarlı, sürdü-
rülebilir bir yatırım ortamı sağlanması gerektiğini 
düşünüyoruz. Ayrıca sektörün gelişimini olumlu 
etkileyecek kamu düzenlemelerinin yapılmasına 
pozitif katkı sağlamak ve sektörün kendisini 
disipline etmesine ve kalite standardını yükselt-
mesine öncülük etmek istiyoruz.

“KONUTDER ÜYELERİ 300 BİNE
YAKIN KONUT İNŞA ETTİ”
Üye profiliniz nasıl?

Türkiye’deki markalı konutların önemli bir 
kısmını üreten KONUTDER üyeleri, bugüne 
kadar 300 bine yakın konutun inşasına imza attı. 
Türkiye ekonomisine yılda 3 milyar dolarlık bir 
katma değer yaratan KONUTDER üyesi firmalar, 
yaklaşık 50 bin kişiye de doğrudan ve dolaylı 
olarak istihdam olanağı sağlıyor.

İnşaat sektörü Türk ekonomisinin lokomoti-
fi. Konut da inşaatın dinamosu. Bu bakımdan 
sektörü değerlendirdiğinizde neler söylemek 
istersiniz?

Türk ekonomisinin lokomotifi olarak kendine 
bağlı 200’den fazla alt sektörün ürettiği mal ve 
hizmete talep sağlayan inşaat sektörü, 2017 yı-
lında da büyümesini sürdürdü. Konut satışlarının 
ve yatırımların artması için sektör, hükümetimiz 
tarafından destekleniyor. Konut sektörünün eko-
nomiyi böyle desteklediğini görmek de bizleri 
memnun ediyor. Sektör 2017 yılının ilk 11 ayında 
büyümesini sürdürdü. Bu da gösteriyor ki, yatı-
rımlar artarak devam edecek. Hem oturum amaçlı 
konut satın alanlar hem de yatırımcılar için, gay-
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rimenkul en çok kazandıran yatırım araçlarından 
biri oldu ve olmaya devam edecek.

“KONUT SATIŞLARINDA 
2017’DE YÜZDE 6 
BÜYÜME BEKLİYORUZ”
Konut satışlarında son dönemde yaşanan 
düşüşü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye genelinde ekim ayında 122 bin 882 
konut satışı gerçekleşti. Ekim ayı konut satışla-
rında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 
azalış yaşandı. 2017’nin ilk 10 ayı toplamına bak-
tığımızda ise 1 milyon 153 bin 610 konut satışı 
gerçekleştirilerek geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 8,2 oranında bir artışla 87 bin 525 konut 
daha fazla satıldı. 

Dolayısıyla yıl toplamına bakıldığında düşüş 
olmadığını söyleyebiliriz. Bu nedenle de 2017 
yılında 2016 yılına göre konut satışlarında yüzde 
6 civarında büyüme bekliyoruz. Dönemsel bazlı 
düşüşler olabilir, oluyor da. Tapu harçlarındaki 
ve KDV’deki indirimin sona ermesi ekim ayındaki 

satışları bir miktar etkilemiş olabilir. Ama biz, 
buradaki en büyük sebebin kredi faiz oranları 
olduğunu düşünüyoruz. Kredi oranlarının yüzde 
1 seviyesinin üstünde seyretmesinin alıcılar için 
bir direnç noktası olduğunu görüyoruz. Bu du-
rum kredi ile ev almak isteyenlere engel oluyor. 
KONUTDER olarak faiz oranlarının yüzde 1 ve 
altında olması gerektiğini ısrarla dile getiriyoruz.

“BİRİNCİ EL KONUT SATIŞINDA
İYİ SEVİYEDEYİZ”
Özellikle proje ve yeni konut satışlarında 
durum nedir?

Sektör olarak birinci el konut satışlarında iyi 
bir seviyede olduğumuzu düşünüyorum. 2017 
yılının ilk 10 ayına baktığımızda geçen yılın ilk 10 
aylık toplamına göre yüzde 7,5 oranında bir artış 
söz konusu. Tüketici taleplerine ve ihtiyaçlarına 
kaliteli ve hızlı bir şekilde karşılık alabileceği, 
güvenle oturabileceği markalı konut projelerine 
özellikle ilgi gösteriyor. Bunu da dernek üyelerimi-
zin projelerine gelen taleplerden anlayabiliyoruz.
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Satışların canlanması için neler 
yapılabilir?

Teşvik ve kampanyaları ön plana 
çıkarmalıyız. Emlak Konut, TOKİ, 
KONUTDER üyeleri ve diğer gay-
rimenkul şirketleri teşvik ve kam-
panyalar uygulayarak konut satışını 
artıracak teşvikler sağlıyor. Bu kam-
panyalarla düşük maliyetli ve uzun 
vadeli ödeme seçeneklerinin olması, 
peşinat indirimleri gibi teşviklerin 
sunulması konut satışlarını daha da 
artıracaktır. Son dönemde yaşanan 
maliyet artışları konut üreticilerini 
zorlarken maliyet artışı fiyatlara yan-
sıtılamıyor. İnşaat demiri başta olmak 
üzere birçok malzeme ve ürünün fiyatı 
artarken konut üreticileri bu artışları 
fiyatlarına yansıtamadı. Alım gücünü 
dikkate aldığımızda da kısa vadede 
yansıtılması zor görünüyor. Bu anlam-
da malzemecilerimizden beklentimiz 

bu yüklerin paylaşılması. Aksi durum-
da bir müddet sonra ister istemez ko-
nut üretimi negatif etkilenecek ve bu 
durum malzemecilerimizin de üretim-
lerine yansıyacak. Dolayısıyla her bi-
rimiz ülkemiz insanının alım gücünü 
dikkate alarak satış ve fiyat politikala-
rımızı belirlemeliyiz. Bir başka husus, 
gayrimenkul sertifikalarının etkin bir 
biçimde kullanılabilmesi durumunda 
da satışların canlanacağını düşünüyo-
ruz. Bu enstrümanın yeniden yapılan-
dırılması için SPK’ya bazı tekliflerde 
bulunduk ve görüşlerimiz büyük öl-
çüde kabul gördü. Dernek üyelerimiz 
de yakın zamanda başlayacak projeleri 
için gayrimenkul sertifikası ihracına 
başlayabilirler, yatırımcıların ve konut 
alıcılarının gelişmeleri takip etmesini 
tavsiye ederiz.

“SEKTÖR EXIMBANK
İMKANLARINDAN 
FAYDALANABİLMELİ”
Yabancıya konut satışında son 
durum nedir?

2017 yılı içinde yabancılar ile gur-
betçilere konut ve iş yeri satışlarında 
KDV istisnası getirildi. Aynı zamanda 
belli tutarda taşınmaz mal satın alan 
yabancılara da Türk vatandaşlığı veril-
meye başlandı. Bu gelişmeler sebebiy-
le yabancı yatırımcıya bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 70,9 oranında 
artış ile 2 bin 677 konut satışı ger-
çekleştirildi. Yabancıya konut satışın-
da ilk 10 ay rakamlarının toplamına 
baktığımızda ise bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 21,3 artış ile 
17 bin 918 konut satışı yapıldı. Yılın 
son iki ayında da yabancıya satışın 

artarak süreceğini düşünüyoruz. Ya-
bancıya satıştaki yükseliş, gayrimen-
kul sektörünün Türk ekonomisine 
katkısının genişleyerek devam ettiği-
nin en önemli göstergesidir. Sektörün 
Eximbank imkânlarından faydalanma-
sının önü açıldığı takdirde yabancıya 
konut satışı daha da artarak yıllık 10 
milyar dolara ulaşacak. Bu kapsamda 
yabancılara ve gurbetçilere döviz kar-
şılığında KDV istisnası kapsamında 
yapılan konut ve iş yeri satışlarının 
Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlı-
ğı tarafından yapılacak bir düzenleme 
ile “Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyet” 
olarak kabul edilmesi ve döviz girdisi 
sağlayan inşaat sektörünün Eximbank 
kredilerinden yararlanmasının yolu-
nun açılması yönünde girişimlerde 
bulunuyoruz.

Kentsel dönüşüm projelerinin 
sektöre yansıması nasıl oldu?

Marmara depreminden bu yana 18 
yılı geride bıraktık. Hızlı bir şekilde 
kentsel dönüşümü belirli kriterler ve 
devlet desteğiyle tamamlamamız gere-
kiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
aldığı tedbirlerle projelerin hızlandı-
rılması ve önünün kesilmesinin ön-
lenmesi adına çalışmalar yapıldığını 
biliyoruz. Türkiye’de yılda en az 500 
bin konutun dönüştürülmesi gereki-
yor. Dönüştürülen bina sayılarında bir 
artış söz konusu, ancak bu sayı şu anda 
yeterli değil. Bu sebeple Çevre ve Şehir-
cilik Bakanı Mehmet Özhaseki, KHK 
çıkarılması gerektiğini söylemiş ve cid-
di şekilde çıkması için uğraştığını dile 
getirmişti. Biz de bu KHK’nın çıkması-
nı KONUTDER olarak destekliyoruz.
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Gelecek dönemle ilgili öngörülerinizi bizimle 
paylaşır mısınız?

Birçok sektöre mal ve hizmet talebi oluşturan 
inşaat sektörü büyümeye devam ediyor. TÜİK 
rakamlarına baktığımızda aralık ve sonrası aylar-
da da konut satışlarının artarak devam edeceğini 
tahmin ediyoruz. Ülkemizde istikrarın sürmesi 
ve inşaat sektörünün de devlet tarafından destek-
lenmeye devam etmesinin yanı sıra genç nüfus, 
evlilikler, boşanmalar ve kentsel dönüşümün et-
kisiyle gayrimenkul sektörü canlılığını uzun süre 
devam ettirecek. Biz de ülkemizin ve milletimizin 
gücüne ve potansiyeline inanıyoruz. Bu sebeple 
yatırımlarımıza önümüzdeki dönemlerde de ara 
vermeden devam edeceğiz.

“KALİTELİ MALZEME ÜRETEN
FİRMALARI TERCİH EDİYORUZ”
Kaliteli konutun en önemli unsuru kaliteli 
malzeme. Üyeleriniz olan firmaların malzeme 
konusundaki yaklaşımı nasıl?

Tüketicilerimiz artık çok bilinçli. İster oturma 
amaçlı ister yatırım amaçlı olsun, konut alımında 
her detayı inceliyor. Almak istenen konutta so-
runsuz ve rahat yaşam için kullanılan malzemenin 
kalitesi çok önemli. İşte bu noktada KONUTDER 

olarak biz, Türkiye ve AB standartlarında malze-
me üreten, ürün fiyat dengesini doğru kuran, so-
run çıkarmayan, satış öncesi ve sonrası hizmetleri 
olan firmaları tercih ediyoruz. 

KONUTDER’in önümüzdeki dönemde 
hedefleri nelerdir?

KONUTDER olarak, sektörü düzenleyen 
mevzuatlara ilişkin sorunlara birtakım çözümler 
ürettik ve üretmeye devam edeceğiz. Modern ve 
çağdaş kentsel planlama ilkeleri ışığında konut ve 
yaşam alanlarının projelendirilmesi ve konut pro-
jelerinin yüksek standartlarda inşa edilmesi için 
ülke çapında çaba göstereceğiz. Konut geliştirici-
leri ve yatırımcıları, belediyeler, kamu otoriteleri, 
tüketici örgütleri ve sektörel tedarikçileri arasında 
düzenli ve sağlıklı ilişki ve iletişimin kurulması, 
geliştirilmesi ve bilgi alışverişinin sağlanması için 
gerekli adımları atacağız. Sektörün artan ihtiyaç-
larını göz önünde bulundurarak, ilgili kamu veya 
özel sektör kurum ve kuruluşları ile kaliteli işgücü 
eğitimine yönelik çalışmalar yapmak, sektörel 
eğitimi geliştirmek ve konut üretimi sektörüne 
ait sağlıklı, ölçümlenebilir doğru veri toplamak, 
performans göstergeleri, endeksler ve standartları 
belirlemek hedeflerimiz arasında bulunuyor.

“KONUTDER, sektördeki diğer 

derneklerle ilişkileri maksimum 

düzeyde olan bir dernek. GYODER, 

İNDER gibi diğer paydaşlarıyla bir 

araya gelerek, ‘Sektör için neler 

yapabiliriz?’ konusunda belirli 

aralıklarla toplantılar düzenlemekteyiz. 

Türkiye İMSAD da ulusal ve 

uluslararası birçok kurumdaki 

üyelikleriyle ilgili platformlarda Türk 

inşaat sanayisini başarıyla temsil 

ediyor, sektöre ve firmalara gerçek 

anlamda değer katıyor.”

“Türkiye İMSAD
sektöre değer katıyor”
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Şifa veren 
tapınaklardan tedavi 

eden hastanelere
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Antik çağlarda hastalar için tedavi yeri genellikle 
tapınaklar olurken, Mısır, Yunan ve Roma 

uygarlıklarında hastaların bakıldığı yapılar mevcuttu. 
Hastane kavramı M.S. 331 yılından sonra gelişmeye 

başlarken, Rönesans’la birlikte tıp biliminin önem 
kazanmasıyla Avrupa’da hastane sayısı arttı, 

20’nci yüzyılda hastane mimarisi daha da gelişti. 
Günümüzde ise iyileştiren mimari, erişilebilirlik, 
sürdürülebilirlik açısından sağlıklı malzemelerin 

kullanıldığı, teknolojiyi etkin şekilde kullanan 
tasarımlar öne çıkıyor.

S
ağlık yapılarının tarihi neredeyse in-
sanlık tarihi kadar eskiye dayanıyor. 
İlkel dönemlerde hastaların bakımını 

genelde din adamları ve büyücüler üstlenir-
ken hastaların bakıldığı yerler ise tapınak-
lardı. Eski Yunan’da hekimlerin özel mu-
ayenelerini yaptıkları “İatreia” adı verilen 
odaları vardı. M.Ö. 4000’lerde eski Mısır’da 
sağlık hizmetlerinin yerine getirildiği kutsal 
bir yapı mevcuttu. Daha sonra Yunan ve 
Roma uygarlığında hastaneler ve hekim-
lerin eğitim gördüğü yapılar ortaya çıktı. 
Tıbbın kurucusu sayılan Hipokrat’a ait 
tapınak-hastane olan İstanköy’deki “Aes-
culapius” adlı yapıyı buna örnek verebiliriz.
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Ortaçağ’da sayıları 

artmaya başlayan 

hastaneler 

Rönesans’la 

birlikte ortaya 

çıkan yeni tıp 

anlayışıyla birlikte  

mimari açıdan da  

farklılaştı.

1

2

3

İSLAM DÜNYASINDA HASTANELER
Modern hastane kavramının Hristiyanlığı be-

nimseyen Roma İmparatoru 1. Constantinus’un 
putperestlere ait tüm hastaneleri kapatıp yenilerini 
açmasıyla M.S. 331’den sonra geliştiği söylenebilir.

İslam dünyasında ise bilinen ilk hastanenin 
Emevi Halifesi Velid b. Abdülmelik tarafından 707 
yılında kurulduğu bilinirken, 9’uncu yüzyılda Ha-
life Harun Reşit zamanında Bağdat’ta bir hastane 
yapılmıştı. İkinci hastane ise yüz yıl sonra Bağdat’ta 
Halife El-Muktedir tarafından açıldı. Anadolu’da 
ise Türkler’e ait ilk hastaneler Selçuklular devrinde 
meydana getirildi. Bunlar yalnızca hasta bakım yeri 
değil aynı zamanda hekim yetiştirmek üzere eğitim 
yapan tıp mektepleri olarak kullanıldı. 

ORTAÇAĞ HASTANELERİ
11’inci yüzyılın sonlarında başlayan haçlı sefer-

leri sırasında hastane sayısında büyük artış oldu. 
Ortaçağ’da özellikle 12’nci yüzyılda Avrupa’daki 
hastane sayısı hızla artarken, o dönemde İslamiyet’in 
hüküm sürdüğü ülkelerde de 34 hastane olduğuna 
dair kayıtlar bulunuyor.

Avrupa’da hastaneler kiliseler tarafından ku-
rulmuştu ve bu nedenle Ortaçağ’da manastırlarda 
hastaların yatırıldığı bölümler vardı. Ortaçağ’da 
haçlıların geçtiği yollar üzerinde birçok hastane 
kuruldu. 12’nci yüzyılda şehirleşmenin hız ka-
zanmasıyla Fransa’da büyük hastanelere geçildi. 
Hastalıkların bulaşma tehlikesine karşı Lariboisiere 
Hastanesi’nde avlunun etrafındaki kolonlu kısım 
koridora dönüştü. Üç katta yer alan her biri 32 ya-
taklı büyük koğuşlar, bu koridora dik açı ile bağlan-
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dı. Manastırların kapatılmasından sonra 
200 yıl hastanecilik neredeyse yok oldu. 

RÖNESANS HASTANELERİ
Rönesans’la birlikte yeni bir tıp bili-

mi anlayışı ve hastane fikri ortaya çıktı. 
Bazı ülkelerde reformun etkisi ile bu 
hizmetlerin yönetim şeklinde büyük 
sayılabilecek değişiklikler meydana gel-
di. 17’nci yüzyılda ortaya çıkan önemli 
bir akım, hastanelerin hastaların tedavi 
edildiği bir yer olduğu kadar tıp öğ-
renimi için de bir merkez sayılmaları 
idi. Bu döneme ait önemli bir örnek 
Milano’da Filarete’nin yaptığı Maggio-
re Hastanesi’dir. İki tane haç şeklinde 
koğuşun olduğu hastanede, bunların 
arasında kiliseye sahip büyük bir avlu 
bulunuyordu. Şifalı bitkiler yetiştiren 
bir bahçesi olan hastanede ayrıca bir 
kanalizasyon sistemi düşünülmüş ve 
bu sistem şehri çevreleyen hendeklere 
bağlanmıştı. Bu dönemde yapılan San-

tiago, Toledo ve Granada hastaneleri de 
genellikle haç şekline sahipti.

18’inci yüzyılda ve 19’uncu yüzyıl 
başlarında İngiltere dahil olmak üzere 
Avrupa ve Amerika’da hastane sayısında 
artış yaşandı. Genel bir hastane açılma-
sı ile ilgili ilk başarılı girişim 1751’de 
Philadelphia’da yapıldı ve Pennsylvania 
Hastanesi açıldı. Kurulan ikinci büyük 
hastane ise New York Hastanesi oldu. 
İngiltere’de 1719’lu yıllarda Westmins-
ter Hastanesi kurulurken, bu girişimi 
Guy’s ve Londra hastaneleri takip etti. 
18’inci ve 19’uncu yüzyıl başlarında İn-
giltere ve Amerika’da kurulan hastaneler 
hükümete bağlı olmayıp özel girişimle-
rin sonucuydu. Bu özel girişime dayalı 
hastanecilik İngiltere’de 20’nci yüzyılın 
ortalarına kadar sürdü.

Tarihi hastanelere beş örnek

1-Uppsala Üniversite Hastanesi, İsviçre

İsviçre’deki en eski üniversite hastanesinin 

tarihi 12’nci yüzyıla kadar uzanıyor. Uppsala 

Üniversite Hastanesi şu anda Uppsala 

bölgesinde yüksek standartta tıbbi bakım 

sağlayan İsveç’in en büyük hastanelerinden biri 

haline geldi.

2-Santa Maria del Popolo (Tedavi Edilemeyenlerin 

Hastanesi),  Napoli-İtalya

Santa Maria del Popolo Hastanesi, diğer bilinen 

adıyla “Tedavi Edilemeyenlerin Hastanesi”, 

1522’de Napoli’de açıldı. Hastane bugün 

“Museo delle Arti Sanitarie” olarak bilinen 

kompleksin bir parçası.

3-Gevher Nesibe Darüşşifası ve Tıp Medresesi, Kayseri

Anadolu’nun ayakta kalan en eski şifahanesi 

olarak bilinen Gevher Nesibe Şifahanesi, 

zamanının tıp fakültesi derecesindeki 

tıp medresesi ve hastanesini bir arada 

bulundurmasıyla dünyada ilk olma özelliğini 

taşıyor. Kayseri’de 1206 yılında inşa edilen 

yapının sol taraftaki kısmı hastane, sağ 

tarafta bulunan kısmı ise tıp medresesi olarak 

kullanılmış. 

4-Wroclaw Tıp Üniversitesi, Polonya

1887-1909 yılları arasında inşa edilen Wroclaw 

Tıp Üniversitesi eşsiz ve tarihi mimari yapıya 

sahip. Dikkatlice tasarlanan bina;  Oder 

Irmağı’na yakın ve yeşillik içine inşa edilmiş. 

5-Santa Creu-St Pau Hastanesi, Barcelona-İspanya

Santa Creu-St Pau Hastanesi’nin tarihi 1401’e 

dayanıyor. Hastanenin baş döndürücü ve 

yenilikçi köşkleri, 20’nci yüzyılın başlarında Pau 

Gil’in mirası sayesinde Domenech-Montaner 

tarafından inşa edildi. Bu köşkler şimdi 

uluslararası kuruluşlara ev sahipliği yapıyor.

4

5

20’NCİ YÜZYILDAKİ GELİŞİM
Tarihte hastaneler genellikle yatalak 

hastaların bakıldığı ve basit tedavi hiz-
metlerinin verildiği hayırsever yerlerdi. 
20’nci yüzyılın başında radyoloji, aseptik 
mikrop teorisi, anestezi ve daha sonra-
ları elektronik ve iletişim alanlarında-
ki yeni gelişmeler, eski sağlık tesislerini 
son derece uzmanlaşmış tıbbi hizmetler 
veren yerler haline dönüştürdü. Sağlık 
mekânlarını tasarlarken aynı zamanda iyi-
leştirme amacı güdülmesi, ilk olarak 1860 
yılında Florence Nightingale’in, karanlık 
odaların gün ışığı alan odalara göre daha 
zararlı olduğunu tespit etmesiyle başladı. 

Daha sonra büyük, havadar, aydınlık 
odalar “Florence Nightingale” koğuşu 
olarak bilindi. 1877’de Londra’da Royal 
Society tarafından güneş ışığının bakte-
rileri öldürdüğü açıklandı. 1903’te Dr. 
Auguste Rollier, İsviçre Alpleri’nde bir 
güneş ışığı kliniği açtı ve güneş ışığından 
faydalanan ev ve hastane tasarlayan 1920-
30’lu yılların modernist mimarlarına il-
ham kaynağı oldu. Frank Lloyd Wright, 
Richard Neutra ve Alvar Aalto, mimarlık, 
sağlık ve doğayı birleştiren dönemin ilk 
modernist mimarlarıydı.

TASARIM VE PROJELENDİRMEDE
YENİ YAKLAŞIMLAR

Teknolojilerin değişimi, son yıllarda 
her alanda olduğu gibi hastane tesisle-
rinin tasarım ve projelendirilmelerin-
de de yeni yaklaşımları ortaya çıkardı. 
Uzmanlık hastaneleri, hasta odaları için 
yeni standartlar, verimli bakım üniteleri-
nin planlamasına ilişkin fikirler ve tedavi 
edici ortamlara dair projeler mimari dü-
şüncenin konuları arasına girdi. Sağlığa 
adanmış bir yer olarak bir hastane bina-
sının öncelikle hastaların ve ailelerinin 
sağlıklarına kavuşmalarında yardımcı 
olmak adına aktif bir rol oynayan şifa 
verici, kullanıcıların stresini azaltan, iyi-
leşme ve tedaviyi teşvik eden ve güvenle 
erişilebilirlik duygusu veren fonksiyonel 
özelliklere sahip, hayat dolu bir yer olması 
ön plana çıktı. 

Günümüzde sağlık mimarisi; iyileş-
tiren mimari, disiplinler arası çalışma 
ile gerçekleştirilen mekânlar, erişilebilir-
lik, sürdürülebilirlik açısından sağlıklı 
malzemelerin kullanıldığı, teknolojiyi 
etkin şekilde kullanan tasarımlarla hastayı 
kendi hayatının doğal akışını bozmadan 
iyileştirme özelliği gösteren tasarım yak-
laşımları ile gelişiyor.

MİMARİDE SAĞLIK YAPILARI
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Rush Üniversitesi Tıp Merkezi

Yeni Hastane Kulesi

ABD’nin Chicago kentindeki bu hastane projesi aslında kampüs 

çapında dönüşüm projesinin parçası. Bir ortopedi binası, bir 

otopark yapısı ile yeni yükleme ve dağıtım sistemlerini içeren 800 

bin metrekarelik hastane; cerrahi, radyoloji ve acil servislerle teşhis 

ve tedavi olanakları sunuyor. 386 yataklı bu hastane binası, Rush 

Üniversitesi Kampüsü için önemli bir konumda bulunuyor. Hastalar 

için verimli ve güvenli bir sağlık ortamı oluşturan yatak kulesinin 

geometrik tasarımı sayesinde hasta odalarına maksimum doğal ışık 

girmesi sağlanmış. Ayrıca çatı bahçesinin yapısal elemanları gibi 

görünen çatı pencereleriyle de giriş yapısı doğal ışık alabiliyor.

Cerdanya Hastanesi

Yeni Cerdanya Hastanesi, İspanya Puigcerdà’nın bir kasabasında 

uygulanan yeni şehir planlamasının güçlü bir kentleşme örneği 

olarak nitelendiriliyor. Önemli bir eğime sahip arazi üzerine, deniz 

seviyesinden bin 200 metre yükseklikteki arsanın kuzey tarafına 

konumlanan hastane binasının güney cephesinde yaklaşık 10 

bin metrekare boş alan elde edebilmek için mimarlar tasarımda 

binanın ön tarafında bulunan beş katlı bloğun gölgesini göz ardı 

etmişler. Yeni şehir alanını tanımlayan bina; cadde planlamalarını 

şekillendirerek yeni meydanlar yaratıyor ve ağaçların nerelere 

dikileceğine de işaret ederek genel yapıya yardımcı oluyor. Binanın 

gün ışığından en iyi şekilde yararlanabilmesi için yataklı birimlerin, 

ana destek alanlarının ve bekleme odalarının bulunduğu cephesi 

güneye doğru konumlandırılmış. Böylece hastane binasının enerji 

verimliliğine katkı sağlanarak doğal ışıktan en verimli şekilde 

yararlanması sağlanmış.

Maggie’s Kanser Bakım Merkezi

İngiltere’nin Aberdeen City kentindeki Maggie’s 

Kanser Bakım Merkezi karşısındaki boş araziden dolayı 

güney ve batıdan güneş ışığı alıyor. Bir tedavi merkezi 

olmayan ama kanserli hastaları bir araya getirerek onları 

birbirine bağlamak, yardım ve rehberlik etmek amacıyla 

kucaklayan bir yer.  Park bölgesinde bir köşk olarak 

tasarlanan binayı bir kabuk gibi saran yumuşak dış formu 

yapının tamamını şekillendirirken, ahşap iç binalarsa 

daha samimi odalar ve boş alanlar oluşturuyor. Tek katlı 

olarak tasarlanan binada özellikle ofis fonksiyonlarına 

çözüm olarak bir de küçük bir asma kat planlanmış.

Sağlık yapılarında sürdürülebilir     

MİMARİDE SAĞLIK YAPILARI
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Mollet Subakut Hastanesi

Barselona Mollet del Vallès’de 50’li-60’lı yıllarda inşa edilmiş bir hastane 

olan Subakut Hastanesi aslında başarılı bir yenileme projesi. Mevcut 

ve gelecekte ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarına çözüm üretebilecek 

bir hastane olacak şekilde tasarlanan bu yenileme projesi; basit, 

pratik ve bir o kadar da fonksiyonel planlanmış... Subakut Hastanesi; 

enerji tasarruflu bir hastane olarak ektili müdahaleler sonucu düşük 

maliyetlerle renove edilmiş. Hastanenin mimari ekibi ilk olarak eski 

binadan mümkün olduğunca yararlanarak belirli noktalarda yapıyı 

güçlendirerek çalışmalarına başlamış. Sürdürülebilirlik esasları 

doğrultusunda yenilenen binada enerji tasarrufuna yönelik yeniden 

yalıtım yapılarak yapıya güneş panelleri dahil edilmiş. Ayrıca binanın 

doğu ve batı cephelerinde uyguladıkları dikey alüminyum güneş 

koruyucu barlar binada yeni bir cephe görevi görüyor.

ABC Kanser Merkezi

ABC Onkoloji merkezi dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olan 

Mexico City’de yoğun bir konut dokusu içinde bulunan özel bir 

hastane. 6 bin 200 metrekare arsa üzerine dört katlı bir bina olarak 

inşa edilen onkoloji merkezi aynı zamanda köprülerle hastanenin 

diğer birimlerine bağlanmış.

Hastane binasının etrafındaki eski konutlar ile eski depo alanları 

gibi çeşitli faktörlerin tasarımı etkilediğini belirten mimarlar 

istenmeyen manzaraları önlemek için kumlanmış cam bloklar 

kullanarak doğal ışığı filtrelemeyi başarabilmişler. Gün ışığından 

daha fazla yararlanabilmek için de hastane giriş bölümünde dört kat 

boyunca devam eden aydınlık bir iç boşluk oluşturulmuş. Tasarımda 

bu karşılama boşluğunun karşısına düşey sirkülasyonu sağlayan 

asansörler ve merdivenler yerleştirilerek açık kat koridorları yapılmış.

Næstved Hastanesi, Livsrum Kanser Merkezi

Kopenhag’daki Næstved Hastanesi’nin yeni kanser 

danışma merkezi olan Livsrum; iki yeşil açık alan 

etrafında yedi küçük ev kümesi olarak tasarlanmış. Her 

evin kendine özgü bir işlevi var. Farklı çatı yükseklikleriyle 

kendine özgü mimari karakteri olan küçük evler 

etrafındaki hastane binalarından ayrılarak, kullanıcılarının 

konfor ve refahı düşünülmüş. Kullanılan tam donanımlı 

malzemeler ile iki tipte inşa edilen tesisin yatay çizgili dış 

yüzeyleri beyaz fiber çimento levhalar ile kaplanmış. İç 

avlular ve bina giriş yüzeylerinde ise dikey ahşap tahtalar 

kullanılarak bütünlük sağlanmış.

    yaklaşımlara dünyadan örnekler

MİMARİDE SAĞLIK YAPILARI

Kaynak: ekoyapidergisi.org sitesinden derlenmiştir. 
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SEKTÖREL GÜÇ / ASMÜD

B
itümlü sıcak karışım (BSK) üreten fir-
maların yanı sıra yol yapım ve bakım 
işleriyle doğrudan veya dolaylı ilişkisi 

olan, malzeme ve ekipman tedarik eden fir-
maları bünyesinde barındıran Türkiye Asfalt 
Müteahhitleri Derneği (ASMÜD), kurulduğu 
1996 yılından bu yana sektörün gelişmesi 
için çalışıyor. Hükümetin 2023 yılı hedefleri 
çerçevesinde, karayolu ağının 70 bin kilo-
metreye çıkarılmasının hedeflendiğini belir-
ten ASMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk 
Özcan, “Önümüzdeki yıllarda yıllık yatırım 
ödeneklerinin önemli miktarda artırılması 
ve bitümlü sıcak karışım üretiminin yaklaşık 
2.5 katına çıkarılması halinde hedeflere yak-
laşılabileceği görüşündeyim” dedi. Ayberk 
Özcan ile derneğin faaliyetlerini ve sektörü 
konuştuk. 

Türk asfalt endüstrisi
2023 karayolu ağı

hedefini tutturmaya hazır
Türkiye’nin 40.5 milyon ton ile Avrupa’da 

asfalt üretiminde Almanya’dan sonra ikinci 

ülke olduğunu belirten Türkiye Asfalt 

Müteahhitleri Derneği (ASMÜD) Yönetim 

Kurulu Başkanı Ayberk Özcan, “Türk asfalt 

endüstrisi özel sektörü, 300’ü aşkın firma ve 

600’e ulaşan asfalt plenti ile yeterli ödeneğin 

sağlanması durumunda 2023 karayolu ağı 

hedefini tutturmaya hazır” dedi.
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“AB STANDARTLARININ 
ÜLKEMİZE ADAPTASYONUNA 
KATKI SAĞLIYORUZ”
ASMÜD ne zaman kuruldu? Derneğin üye 
profili nasıl? 

Asfaltı kullanmak, asfalt yol, havaalanı, saha 
yapmak bir ihtisas ve ekip işi olup, özel bilgi bi-
rikimi ve emek ister. ASMÜD; bu bilgi birikimini 
paylaşmak, kaliteyi yükseltmek, her firmanın 
tek tek gerçekleştirebileceğinden daha fazlasının 
yapılabilmesini sağlamak, üyeler arasında hızlı 
ve doğru bilgi alışverişini kurmak, uluslararası 
düzeyde gelişmeleri ve yeni teknolojileri takip 
ederek ülkemiz asfalt endüstrisine kazandırmak, 
yayın yapmak, özetle ortak ekonomik ve teknik 
sorunlara çözüm üretmek amacıyla 1996 yılı 
Nisan ayında kuruldu. Başlangıçta, yerleşik veya 
taşınabilir bir asfalt plentine sahip, laboratuvar 
kontrolünde bitümlü sıcak karışım üreten ve 
uygulayan 15 firmayı temsilen 30 kurucu üyesi 
olan ASMÜD, 2004 yılından itibaren yol yapım ve 
bakım işleriyle doğrudan veya dolaylı ilişkisi olan, 
malzeme ve ekipman tedarik eden, ekonomik ve 
mesleki yönden tanınan firmalar ile sektörel der-
neklere de üyelik imkânı sağlayarak, yol ve asfalt 
endüstrisine bilgi, teknoloji ve hizmet üretenlerin 
işbirliğini artırmayı hedefledi. Derneğimiz bugün 
faaliyetlerini 36 firmadan 43 üyesinin desteğiyle 
sürdürüyor. Ulusal ve uluslararası platformlarda 
Türkiye asfalt endüstrisini temsil eden derneği-
miz, 2008 yılında adını “Türkiye Asfalt Müteah-
hitleri Derneği” olarak değiştirdi.

“ÖNEMLİ KURULUŞLARA ÜYEYİZ" 
Derneğin kuruluşundan bu yana geçirdiği sü-
reçle ilgili kısaca bilgi verir misiniz?

ASMÜD, hedeflerini gerçekleştirmek için ülke-
miz asfalt endüstrisini temsilen, amaçları benzer 
olan uluslararası ve ulusal platformlarda, komis-
yon ve çalışma gruplarında yer alıyor. Bu kapsam-
da, 1999 yılında Avrupa Asfalt Üstyapı Birliği-
EAPA’ya üye olan ASMÜD, 2006 yılından bu 
yana Birliğin Yönetim Kurulu’nda bulunuyor. Bu 
süreçte, ASMÜD Yönetim Kurulu Başkanı olarak, 
2011-2014 yılları arasında Başkan Yardımcılığı 
görevini yürüttüğüm EAPA’nın Haziran 2014’de 
yapılan Genel Kurulu’nda EAPA Başkanlığı’na 
seçildim ve iki yıl görev yaptım. Derneğimiz AB 
asfalt endüstrisindeki değişim ve gelişmeleri ül-
keye aktarmaya devam ediyor. Dünya Yol Birliği-
PIARC’ın kolektif üyesi olan ASMÜD, ABD Ulusal 
Asfalt Üstyapı Birliği-NAPA ile de güçlü iletişim 
kurarak bu birlik tarafından “kardeş kuruluş” 
statüsüne alındı. Derneğimiz Avrupa standart 
çalışmalarını yürüten Avrupa Standardizasyon 
Komitesi-CEN’nin bitümlü bağlayıcılar ve yol 
malzemeleri komitelerinin ilgili çalışma grupla-
rında üye olarak TSE’yi temsil ediyor, yol yapım 

SEKTÖREL GÜÇ / ASMÜD

ASMÜD Yönetim 

Kurulu Başkanı 

Ayberk Özcan, "Türk 

asfalt endüstrisini 

daha ileri taşımak 

için çalışmalarımızı 

sürdürüyoruz" diyor.

malzemeleriyle ilgili AB standartlarının ülkemize 
adaptasyonuna katkı sağlıyor.

SEKTÖRLE İLGİLİ ÖNEMLİ
ORGANİZASYONLAR
ASMÜD, kurulduğu günden bu yana ne gibi 
çalışmalar yaptı?

21 yıllık bir geçmişi olan derneğimiz, ulusal 
ve uluslararası birçok aktivitenin organizasyo-
nunu gerçekleştirerek, birçoğuna ortak oldu, 
katılımcı ve konuşmacı olarak da çeşitli etkinlik-
lere katkı sağladı. Üyesi olduğumuz EAPA’nın, 
Avrupa Bitüm Birliği-Eurobitume ile her dört 
yılda bir düzenlediği Eurasphalt & Eurobitume 
Kongreleri’nin 2000 yılından bu yana Türkiye 
odak merkezi olan ASMÜD, bu girişimleriyle, 
Türk asfalt endüstrisinin uluslararası düzeyde 
iletişim ağı kurmasını sağladı. 

Eurasphalt & Eurobitume Kongreleri’nin 
beşincisi Haziran 2012’de ilk defa ülkemizde 
gerçekleştirildi. Son olarak tüm hazırlık çalış-
maları EAPA Başkanlığım sırasında yürütülen ve 
2016 yılında Prag’da düzenlenen 6. Eurasphalt 
& Eurobitume Kongresi’nde ASMÜD’ün asfaltın 
geri kazanımı konusuyla ilgili bildirisi birçok 
bildiri arasından sözel sunuma seçildi. Üye olarak 
ASMÜD’e büyük güven duyan EAPA’nın, 2002 
ve 2015 Sempozyumları ASMÜD evsahipliği ve 
organizasyonuyla Türkiye’de düzenlendi. Dünya 
Yol Federasyonu-IRF’in 1.IRF Avrupa ve Orta 
Asya Bölgesel Kongresi ASMÜD işbirliğiyle Ka-
sım 2015’de İstanbul’da gerçekleştirildi. Ulus-
lararası etkinliklerin yanı sıra Karayolları Genel 
Müdürlüğü ve YTMK işbirliğiyle her dört yılda 
bir Ulusal Asfalt Sempozyumları’nı da düzenleyen 
ASMÜD, son olarak 29-30 Kasım 2017 tarihle-
rinde Ankara’da bu sempozyumların 7’ncisini 
gerçekleştirdi.



“İnşaat malzemesi sanayisini yurt içinde 

ve dışında başarılı bir şekilde temsil eden 

Türkiye İMSAD bünyesinde, üyelerinden 

gelen talepler ve konular üzerinde çalışmalar 

yürütmek üzere oluşturulan komitelerin 

faydalı olduğunu düşünüyorum. 2009 

yılından bu yana Türkiye İMSAD tarafından 

her yıl düzenlenen Uluslararası İnşaatta 

Kalite Zirvesi’nin de odaklandığı konularla 

sektöre önemli katkılar sağlayan bir bilgi 

paylaşım platformu olduğu görüşündeyim. 

Türkiye İMSAD’ın yaptığı başarılı girişimlerin 

devamını diliyorum.”

“Türkiye İMSAD’ın 
başarılı girişimleri 

devam etmeli”

Sektörle ilgili mevzuatlar konusunda çalışmaları-
nız var mı?

Sektörle ilgili mevzuatla yakından ilgilenen AS-
MÜD, Türkiye Müteahhitler Birliği ve Türkiye İnşaat 
Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) ile birlikte, 
iki seneyi aşkın süredir Kamu İhale Kanunu’nda 
yapılması gereken değişiklikler üzerinde çalışıyor ve 
oluşturulan ortak görüşleri Kamu İhale Kurumu’yla 
paylaşıyor. Ayrıca derneğimiz, sektörle ilgili meslek 
standardlarının ve ulusal yeterliliklerin hazırlanması 
çalışmalarında İNTES’le işbirliği yaparak asfalt ve yol 
işlerine ilişkin konularda katkı sağlıyor. ASMÜD, her 
yıl düzenlenen Geleneksel Karayolları Bölge Müdürleri 
Toplantısı’nın İdare Müteahhit İlişkileri Oturumu’nda 
sektörün teknik ve mevzuatla ilgili sorunlarını ve 
önerilerini idareye aktararak, bu sorunların dikkate 
alınmasına ve çözüm üretilmesine katkı sağlıyor. 

 
Türkiye'de asfalt endüstrisinin bugünkü durumu-
nu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Asfalt üretimiyle 2013 yılında Avrupa’da birinci 
sırada yer alan Türkiye’de, hükümetin 2023 hedefleri 
doğrultusunda 15 yıldır yoğun bir şekilde sürdürülen 
karayolu çalışmaları, 2017 yılı başında ayrılan 10 
milyar 989 milyon 842 bin TL yatırım ödeneği ile 
hız kesmeden devam ediyor. Bugün gelinen noktada, 
son yıllarda rekor düzeyde artan yatırımlarla kara-
yolu ağımızın geometrik ve fiziki standartları önemli 
ölçüde yükseldi. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol 
ağımızda da hızlı bir artış gerçekleşti. Derneğimizce 
hazırlanan ülkemiz asfalt istatistiklerine göre, 2016 
yılında Türkiye, Avrupa’da asfalt üretiminde, 40.5 
milyon ton üretimiyle, Almanya’dan sonra ikinci ülke 
konumunda. Bu üretimin 24.5 milyon tonu karayolu 
ağımızda kullanıldı. Ayrıca, ABD'de yaygın olarak 
kullanılan, BSK’ya göre daha düşük sıcaklıkta üretilen 
ve sıkıştırılan, enerji tasarrufu sağlayan, karbondioksit 
emisyonunu azaltan ve ülkemize yeni bir teknoloji 
olarak giren Ilık Karışım Asfalt-IKA’nın ülkemizde bir 
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karayolu projesinde ilk uygulaması gerçekleştirildi. 
IKA'nın, ülke çapında yaygınlaşması için destek-
lenmesi ve teşvik edilmesi gerektiğine inanıyorum.

“ULUSLARARASI BİR ETKİNLİK
DÜZENLEMEYİ PLANLIYORUZ”
Önümüzdeki dönemde ne gibi faaliyetleriniz 
olacak?

Üyelerimize, ülkemiz asfalt yol endüstrisine ve 
Türkiye’ye katma değer sağlayabilecek uluslararası 
bir etkinlik düzenlemeyi planlıyoruz. "EURASIA 
Road Congress" adı altında önümüzdeki yıllarda 
düzenlemeyi planladığımız bu etkinliğin, Asya ve 
Avrupa gibi temel ihtiyaçları birbiri ile örtüşmeyen, 
ancak birbirlerini tamamlayabilecek iş fırsatlarının 
yaratılabileceği bir platform oluşturması hedefle-
niyor. 

“4 BİN 200 KİLOMETRE
YOL YAPILMASI GEREKİYOR”
Sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Hükümetin 2023 yılı karayolu ağı hedefleri 
çerçevesinde, karayolu ağımızın 70 bin kilometre-
ye çıkarılması ve tüm ağın bitümlü sıcak karışım 
kaplamalı olarak hizmet vermesi planlanmıştı. 
Ancak bu hedefe ulaşılması için 2017 başı itiba-
rıyla resmi olarak açıklanan toplam 66 bin 774 
kilometrelik yol ağımıza yaklaşık 4 bin 200 km’nin 
eklenmesi ve 49 bin km'nin ise BSK ile kaplanması 
gerektiğinden sektörümüzce bu planın gerçekleş-
tirilmesinin ihtimal dahilinde olmadığı düşünülü-
yor. Ancak ben önümüzdeki yıllarda yıllık yatırım 
ödeneklerinin önemli miktarda artırılması ve BSK 
üretiminin yaklaşık 2.5 katına çıkarılması halinde 
hedeflere yaklaşılabileceği görüşündeyim. Türk 
asfalt endüstrisi özel sektörü, 300’ü aşkın firma 
ve 600’e ulaşan asfalt plenti ile, yeterli ödeneğin 
sağlanması durumunda, sahip olduğu bilgi, dene-
yim, işgücü ve ekipmanlarıyla planlanan hedefleri 
gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip. 

Sektörün sorunları nelerdir? Bu sorunların çö-
zümü konusunda önerileriniz var mı?

Başlıca sorunlarımız; ön projelerle ve hatta 
projesiz ihale edilen altyapı işleri, seçilen ihale 
usulü ile isteklilerin ve tekliflerin değerlendirme 
kriterleri, aşırı düşük teklifler, bitüm, çimento ve 
demir gibi ana inşaat malzemesi fiyatlarının, işin 
yapımı sırasında sürekli artışı ve verilen fiyat fark-
larının yetersizliği, fiyat dışı faktörler, iş deneyim 
belgesi, aynı hâkim etki altında olan müteşeb-
bisler, kısmi geçici kabul olarak sıralanabilir. Bu 
sorunlarla ilgili görüşlerimizi ve ayrıntılı çözüm 
önerilerimizi İNTES-TMB-ASMÜD ortak görüşü 
olarak Kamu İhale Kurumu’na (KİK) bildirdik 
ve Aralık ayı başında TOBB ile KİK'in ortaklaşa 
düzenlediği mevzuatla ilgili sempozyumda sunum 
yaparak aktardık.

SEKTÖREL GÜÇ / ASMÜD





PROFESYONEL BAKIŞ / ERGÜN ÇİÇEKÇİ
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“Başarıya 
açılan en 

önemli
kapı, şirkete 

olan güven 
duygusudur”
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Ege Profil’deki 26 yıllık iş hayatında şirketin başarısında 
büyük pay sahibi olan Ege Profil Genel Müdürü Ergün Çiçekçi, 

tecrübesiyle sektörün önemli isimleri arasında yer alıyor. 
Çiçekçi, “Benim için esas olan şirkete hissedilen güven duygusudur. 

Zannediyorum bu; başarıya açılan en önemli kapı” diyor.

PROFESYONEL BAKIŞ / ERGÜN ÇİÇEKÇİ

M
azhar Zorlu Holding bünyesine 1987 
yılında adım attıktan sonra 1991 yılın-
da grubun önemli şirketlerinden Ege 

Profil’e geçiş yapan Ergün Çiçekçi, 1994 yılından 
bu yana önce Genel Müdür Yardımcısı, ardından 
Genel Müdür olarak görevini başarıyla sürdürü-
yor. “Ege Profil benim için ailemin bir parçası. 
Herkesin böyle bir profesyonel yaşamı olmasını 
dilerim” diyen Çiçekçi, kişinin önce yaptığı işi 
sevmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Ergün Çiçekçi 
ile iş hayatını ve tecrübelerini anlattığı keyifli bir 
sohbet gerçekleştirdik.

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Eğitiminizden 
ve iş hayatına atılma sürecinizden kısaca 
bahseder misiniz?

1954 Ödemiş doğumluyum. Lise eğitimimi 
Ödemiş’te tamamladıktan sonra 1975 yılında 
İTÜ Makina Mühendisliği’nden mezun oldum. 
Sonrasında da İngiltere’de master yaparak 1979’da 
Türkiye’ye döndüm. Bu süre zarfında Karabük De-
mir Çelik’te kısa süreli çalışmalarım oldu. Gerçek 
anlamda profesyonel hayatıma, askerlik sonrası 
1981 yılında plastik sektöründe başladım. O dö-
nemde, Türkiye’nin önemli fabrikalarından olan 
Etap Plastik’te çalıştım. Ardından 1987 yılında 
Mazhar Zorlu Holding bünyesine katıldım. Etap’ta 
İşletmelerden Sorumlu Mühendis olarak görev 
yapıyordum. Mazhar Zorlu’da ise ihracat depart-
manında işe başladım ve bir süre grup bünyesinde 
çalıştım. 1991-1992 döneminde grubun önemli 
bir fabrikası olan Ege Profil bünyesine katıldım. 
1994 itibariyle Ege Profil’de önce Genel Müdür 
Yardımcısı olarak çalıştım, bu görevin ardından da 
Genel Müdür olarak görevime devam ediyorum.

“EGE PROFİL’İN GELİŞİMİNE
ŞAHİT OLDUM”
Ege Profil nasıl bir serüvendi sizin için?

Mesaimin büyük bir çoğunluğunu harcadığım 
dönemde Ege Profil, son derece küçük bir işlet-
meydi. Sadece profil üretmiyordu, plastik boru ve 
enjeksiyon uygulamalarına dönük uygulamaları da 
vardı. Ancak profil olarak Atatürk Çiğli Organize 
Sanayi Bölgesi’nde küçük bir binada 3 bin 500-3 
bin 800 ton civarında üretim yapıyordu. Sonra 
yavaş yavaş büyüdük. Geçen yılki performansı-
mızı düşünecek olursak; bugün yaklaşık 100 bin 

tona gelmiş bulunmaktayız. Geçen süre zarfında 
hissedarların yüzdeleri açısından da bazı önemli 
değişiklikler oldu. 2000 yılında, bu sektörde dün-
yanın en büyük gruplarından biri olan Belçikalı 
Deceuninck firması, Ege Profil’in önce yüzde 54, 
daha sonra da yüzde 30 hissesini alarak yüzde 84 
hisseye çıktı. Ardından da, borsadaki hisselere 
çağrı yapma mecburiyeti sebebiyle tekrar bir alım 
yapmak durumunda kaldık. Bugün Ege Profil’in 
yüzde 98’e yakın bölümü Deceuninck Grubu’na 
ait. Kalan hisseleri de halka açık durumda. Ege 
Profil’de böylesine büyük bir sürecin yaşanması 
pek çok gelişimi de beraberinde getirdi. İhra-
catımız yoktu. Bugün ihracatımız ve yurt dışın-
da çeşitli yatırımlarımız var. Ayrıca Deceuninck 
Grubu’nun bazı önemli yurt dışı yatırımlarının 
yönetimi de tamamen bize ait.

Uzun yıllar aynı şirkette çalışmak nasıl bir 
duygu?

Eğer statik bir yapıya sahipseniz, tabii ki bir 
süre sonra aynı işi yapmak sizi sıkabilir. Ancak 
biz, Ege Profil’de bunu hiç yaşamadık. Çünkü Ege 
Profil’de daima bir hareketlilik ve aktivite var. Bu 
hareketlilik zaten şirket olarak bizim performansı-
mıza da yansımış durumda. Ege Profil benim için 
ailemin bir parçası. Herkesin böyle bir profesyonel 
yaşamı olmasını dilerim.

“YAPTIĞINIZ İŞİ SEVMEZSENİZ
MUTLU OLAMAZSINIZ”
İş hayatında çalışma prensipleriniz nelerdir?

İş hayatında katı prensiplerim yok; ama ana bir 
prensip, ana bir hedef olması gerektiğini düşünü-
rüm. Çalışanların huzuru, çalışanların birbirleriyle 
uyum içinde olmaları, şirkete duyulan aidiyet duy-
gusu çok önemli. Çünkü bu beraberinde en önem-
li kavramlardan olan özveriyi ve verimi getirir. 
Herkes uzmanı olduğu konuyla alakalı fikrini ifade 
eder ve sonunda ortak bir karar verilir, verilen o 
kararın arkasında durmasını bilmek zorundadır. 
İnsanların birbirleriyle olan ilişkileri benim için 
daha büyük önem taşır. Zaman zaman acı kararlar 
almak zorunda kalsak da bunlar profesyonel yaşa-
mın bir parçası. Dolayısıyla iş hayatında “olmazsa 
olmaz” dediğim katı kurallarım yok. Benim için 
esas olan şirkete hissedilen güven duygusu. Zan-
nediyorum bu; başarıya açılan en önemli kapı.
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İş hayatına yeni başlayanlara tavsiyeniz ne 
yönde olur?

Sabır, yeni neslimizin en önemli eksiklerinden 
biri ne yazık ki… İnsanların iş hayatında başarıyı 
yakalaması için ille de belli bir statüye erişmesi 
gerekmez. Tabii ki ekonomik gerçekler var ve bu 
yadsınamaz. Ancak iş hayatına yeni başlayan biri 
kendine birtakım hedefler koymalı, yaptığı işi 
sevmeyi öğrenmeli. Eğer yaptığınız işi sevmiyor-
sanız; zaten mutlu olma şansınız yok. Dolayısıyla 
sevdiğiniz işi bulma konusunda gayretli olmanız 
lazım. Eğer işinizi seviyorsanız, çalıştığınız şirkete 
bir aidiyet duyuyorsanız ve sabırla zorlukların 
üstesinden gelmeyi ekibinizle birlikte başarabili-
yorsanız, zaten iş hayatı sizi belli bir yere taşıyacak 
ve mutlu edecektir. “Arkadaşının omzuna basarak 
değil, arkadaşlarının omzunda yükselmeyi yeğle-
men gerekir” sözü, iş hayatına yönelik bir tavsiye 
şeklinde değerlendirilebilir.

Sosyal hayata vakit ayırabiliyor musunuz?
Evliyim ve iki çocuğum var. Çocuklarım kendi 

hayatlarını kurmuş olmalarına rağmen onlara vakit 
ayırmayı oldukça önemsiyorum. Onun dışında 
maalesef Türk insanında olan hobi eksikliği bende 
de mevcut. Hobilerimi soracak olursanız; bizim ho-
bimiz Ege Profil. Bir de fanatik bir Fenerbahçeliyim.

“ŞİRKETİN DNA’SINI
MUHAFAZA ETMEK GEREKİR”
Sizce şirketlerin başarısında çalışanların ve 
takım çalışmasının rolü nedir?

İşinizi sevmek, aidiyet duygusu, devamlılık gibi 
yukarıda bahsettiğim bazı hususlar var. Zannediyo-
rum bunlar şirketi başarıya götüren unsurlar. Buna 

ek olarak, karar verme mekanizmalarının doğru 
işlemesi, o şirkette oluşan know-how’ın şirket 
içinde muhafaza edilebilmesi lazım ki bu insanla 
alakalı bir husus… Tecrübeye saygı gösterilmesi 
çok önemli bir hadise. Tüm bunları üst üste top-
ladığınız zaman, zaten geldiğiniz nokta “insan” 
oluyor. İnsan bir şirketin en önemli assetidir. Bugün 
dünyada parayı saydıktan sonra her türlü tekno-
lojiyi, makineyi satın alabilirsiniz ama tecrübeyi 
satın alamazsınız. İşin uzmanı olan birini bir işin 
başına getirdiğinizde, gelen kişi şirketin yapısını 
bilmediği için işe ilk basamaklardan başlayacaktır. 
Çünkü şirketler yaşayan bir organizma, insan gibi 
düşünülebilir. Her şirketin kendine has, sizin dışar-
dan baktığınızda göremediğiniz, içine girdiğinizde, 
yaşadıktan sonra görebileceğiniz bir karakteri, 
DNA’sı vardır. O DNA’yı muhafaza etmek şirketler 
için önemlidir. Bu DNA’yı canlı tutmak da yine 
şirkette belli bir aktivitenin, belli bir büyümenin 
ve heyecanın sağlanmasıyla mümkündür. Devamlı 
olarak büyümeyi hedeflemelisiniz. Büyüyemiyorsa-
nız, küçülüyorsunuz demektir. 

“KÂRLI BÜYÜMEK ÖNEMLİ”
Biraz da Ege Profil’den bahsetmenizi isterim. 
Ege Profil’in sektördeki yeri nedir?

Ege Profil, sahip olduğu büyüklükle bugün 
ciro itibariyle İSO’nun yayınladığı listede, -2016 
verileriyle- Türkiye’nin 192’nci sırasındaydı. Önü-
müzdeki yıl belki bu seviyenin de üstünde bir 
yerlerde konumlanacağız. Büyük bir heyecan içinde 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Büyümek önemli 
değil, kârlı büyümek önemli. Biz bu ikisini de ger-
çekleştiriyoruz. Bunu sağlarken de müşteri ve çalı-
şan memnuniyetini de daima ön planda tutuyoruz.

“Daha iyiyi üretmek
için çalışıyoruz”

“Türkiye’nin ve sektörün 

geleceği konusunda yorum 

yapmak gerekirse; inşaat ve 

inşaat malzemeleri sektörü 

Türkiye açısından iki önemli 

unsur. Biz bu konuda iniş-çıkışlar 

olacağını kabullendiğimiz 

için uzun vadede çok ciddi 

problemler görmüyoruz. 

Vatandaşlarımızın daha iyisini 

hak ettiğine inanıyoruz. Bunun 

için de daha iyiyi üretmek adına 

var gücümüzle çalışıyoruz. 

PVC profil sektöründe Türkiye, 

dünyada önemli bir merkez ve o 

merkezde de Ege Profil var.”

PROFESYONEL BAKIŞ / ERGÜN ÇİÇEKÇİ





MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI / ZAFER KAROĞLU

“Projelerimizde çevreci
malzeme kullanıyoruz”
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Yaptıkları projelerde üretim ve kullanımda çevreye ve insana zarar vermeyen 

malzemeler tercih ettiklerini belirten İglo Mimarlık Kurucu Ortağı 

Zafer Karoğlu, “İşini geliştirmeyi hedefleyen, dünyadaki rakipleriyle yarışmaya 

çalışan yerli firmalarla işbirliği yapmayı çok önemsiyoruz. Malzemenin maliyete 

etkisi de önemsediğimiz bir başka kriter” diyor.
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MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI / ZAFER KAROĞLU

K
urulduğu 2001 yılında Bodrum’da müs-
takil ev projeleri ile işe başlayan İglo 
Mimarlık, dekorasyon ve restoran pro-

jelerinden sonra daha büyük ölçekli projelere 
geçerek, tasarladığı sanayi yapıları ile bu alanda 
önemli bir yer edindi. Daha çok sanayi ve lojistik 
gibi çevre dostu endüstri yapı tasarımları ger-
çekleştirdiklerini belirten İglo Mimarlık Kurucu 
Ortağı Zafer Karoğlu, “Projelerimizde; yeşil bina 
prensipleri, fonksiyon şeması çözümünde ope-
rasyonu hızlandıracak akılcı çözümler, zaman ve 
enerji tasarrufları, çalışanlara yönelik konfor ve 
sosyal şartların artırılması gibi unsurları temel alı-
yoruz. Yaptığımız yapıların bulundukları çevreye 
ve sektöre örnek yapılar olmalarını önemsiyoruz” 
diyor. Zafer Karoğlu ile mimari anlayışlarını ve 
İglo Mimarlık’ı konuştuk

Öncelikle eğitiminiz ve iş hayatına atılma 
sürecinizden bahseder misiniz?

1986 yılında Kabataş Erkek Lisesi’nden me-
zun olduktan sonra, aynı yıl Yıldız Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi’ne başladım. 1991 yılında 
mezun olup, öğrenciyken iş hayatına atıldığım 
MTM Mimarlık’ta Mimar Saim Çil ile beş yıl ça-
lıştım. Askerlik sonrası Ada Mimarlık bünyesinde 
beş yıl daha çalıştıktan sonra mesai arkadaşım 
Esen Akyar’la 1999-2000 yılları arasında birbiri-
mize destek olarak ayrı ayrı freelance çalışmaya 
başladık. 2001 yılı sonlarında işbirliğini ortaklığa 
dönüştürerek İglo Mimarlık’ı kurduk. 2003 yılı-
nın sonlarında hayatlarımızı da birleştirerek iki 
kız çocuklu bir aileye sahip olduk.

“TÜRKİYE’NİN İLK VE EN BÜYÜK 
LOJİSTİK PARK PROJESİNİ YAPTIK”
Firmanın yapısı ve bugüne kadar geçirdiği 
aşamaları kısaca anlatır mısınız?

İglo’yu kurduğumuz yıllarda Bodrum‘da 
müstakil ev projeleri yapmaya başladık. 2002 
yılında bir Fransız otomotiv şirketine Gebze’de 
fabrika binası tasarladık. Aynı yıllarda Türkiye’de 
yeni yeni canlanan fast food sektöründen de 
tasarım istekleri gelmeye başladı. Mimarlıkla 
ilgili hedeflerimize ulaşabilmek için İstanbul gibi 
büyük bir şehirde mücadele etmemizin yorucu 
ve riskli olsa da daha doğru olacağını düşüne-
rek Bodrum fırsatlarını geri çevirip İstanbul’da 
mesleği sürdürme kararı aldık. Bu karar sonrası 
ofisimizde ağırlıklı olarak dekorasyon ve fast fo-
od-kafe projeleri gerçekleştirdik. 2004 yılından 
itibaren ekonomik krizden çıkmaya başlayan 
Türkiye’de sanayi alanında yoğun bir hareket-
lenme başladı. İlk yıllarda yaptığımız fabrika, 
emsallerinin arasında göze çarparak yabancılar 
ağırlıklı olmak üzere, yabancı ve Türk ortaklı 
yatırımcıların dikkatini çekti. Nitelikli sanayi 
yapısı talepleri bu yıllardan itibaren gelmeye 

başladı. 2007 yılında çağrılı bir yarışma olan 
Logipark projesini kazanınca 270 bin metre-
kare araziye sahip, Türkiye’nin ilk ve en büyük 
lojistik park projesini gerçekleştirme fırsatımız 
oldu. Sonrasında da 100 bin metrekare üstü 
projeler için talep almamız kolaylaştı. Bu arada, 
ofisin çalıştığı iç mekan ve yemek sektörüne ait 
projelerin iyice hızlandığı 2008 yıllarında, yine 
ofisin geleceğine ait stratejik bir karar vermek 
durumunda kaldık. Çok yakın ilgi isteyen iç mi-
mari projeler ve ölçeği giderek büyüyen mimari 
projeler arasında zorlayıcı bir çatışma oluşmaya 
başladı. Her iki tarafın yoğun zaman ve ilgi talebi 
karşısında mimari projeler tarafı ağırlık kazandı. 
Sadece kendi yapılarımızın iç mimarisini yapma 
kararı alarak bunca yılın emeğiyle çalıştığımız iç 
mimari alanından çıktık. Büyük ölçekli iç mi-
mari proje talepleri ya da kıramayacağımız eski 
müşterilerimizin özel talepleri dışında iç mekan 
projeleri eski ağırlığını bizim için kaybetmiş 
durumda.

KÜÇÜK OFİSTE ETKİN ÇALIŞMA
Kaç kişilik bir ekibiniz var?

Portfolyomuzdaki işlerin çap ve sayısına ba-
kıldığında beklenenden küçük bir ofis yapımız 
var. Bu baştan kurgulanmış bir senaryo. Biz S.A.T 
komandoları misali bir bottaki az sayıda üstün 
yetenekli askerler gibi olmayı istedik.  Çok fonk-
siyonlu, esnek ve vurucu bir tim. Temel olarak 
sabit beyin kadroya sahip, gerektiğinde işbirli-
ğiyle büyüyen ve kriz gibi küçülme gerektiren 
ortamlarda sırtında yük taşımak zorunda olma-
yan esnek yapılanma temel kurgumuz. Buradaki 
sıkıntı, çalışan sayısı yüzleri geçen rakiplerimizle 
aynı kalitede işler ortaya koyabileceğimizi işve-
renlere baştan anlatmak oluyor. Büyük yapılan-
malarda bile en fazla bizim ofis kadar bir ekibin 
bir projede çalışabileceğini, hatta bu ekiplerin 
çoğu zaman bizim kadar kalifiye olamayabileceği 
konusunda ikna etmek işin zor kısmı. Sonrasın-
da butik bir çalışma ile kurumsal sonuçlar alı-
nabildiğini görüp farklı işlerini de zorlanmadan 
verebiliyorlar. Bu arada şu anki takımımız beş 
mimar ve iki endüstriyel tasarımcıdan oluşuyor. 
Endüstriyel tasarım grubu özellikle işlerin final 
kalitesinde çok etkili oluyor.

Bugüne kadar yaptığınız en önemli projeler 
nelerdir?

Fransız firmasına yaptığımız ve 4 buçuk ayda 
bitmesi gereken ilk fabrika binamız, sonrasında 
yaptığımız Türkiye’de ilk ve en büyük olan lojis-
tik park, hemen ardından mimari büro elinden 
çıkmış ilk çimento fabrikası hep tansiyonlu ve 
heyecanla çalışılan işlerimizden oldu. Konteynır 
kasalarından tasarladığımız Ar-Ge binası, ilk ye-
şil sertifikalı bina, mahalle ölçeğinde göletli evler, 

İglo Mimarlık 

Kurucu Ortağı Zafer 

Karoğlu, “Birçok farklı 

tipolojide projeye 

imza atıyoruz; ancak 

daha çok sanayi ve 

lojistik gibi çevre 

dostu endüstri 

yapı tasarımları 

gerçekleştiriyoruz” 

dedi. 
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Avrupa’nın en büyük sanayi kampüsü derken hep 
yeni ve heyecan veren işlerle haşır neşir oluyoruz. 
Şu anda da projelendirmeye başladığımız, kay-
nağından itibaren tarımsal ve hayvansal organik 
üretim yapıp, endüstriyel üretim zincirinde de 
organik olmayı başaran tamamıyla yeşil bir gıda 
tesisi projesi de yeni heyecanımız. Zaten tüm mo-
tivasyon ve enerji kaynağımız da bu heyecanlar.

YURT DIŞINDA ÖNEMLİ PROJELER
Yurt dışında hangi projeleri yaptınız?

İlk projemiz 2004 yılında Rus yatırım bankası 
için iki ayrı tipoloji ile tasarlanan lojistik binalar 
idi. Başta Moskova olmak üzere çeşitli şehirlerde 
ihtiyaca göre yapılacaktı. Projeyi verdikten sonra 
Moskova’da bir kaç tanesi yapıldı. Daha sonra kaç 
tane daha uygulandığı hakkında bilgimiz olmadı. 
Polonya Varşova’da bir Türk restoranı da yurt dı-
şında yapılan işler arasında bulunuyor. 

Daha sonra 2010 yılında bir Fransız otomotiv 
firması için Hindistan Chennai’de bir fabrika ta-
sarladık ve uygulandı. Yakın zamanda Almanya’da 
mülteciler için Türkiye’den tasarladığımız prefab-
rik çözümlerle Essen Eyaleti’nde yedi farklı bölgede 
kamplar kurduk. Şu an Gambia’da kurulu İngiliz 
oteli için yenileme çalışması içindeyiz. Monaco’da 
butik bir otelin yenilenme ve büyütülme projesi 
için de off sezon bekleniyor.

 
Ağırlıklı olarak çalıştığınız bir alan var mı?

Birçok farklı tipolojide projeye imza atıyoruz; 
ancak daha çok sanayi ve lojistik gibi çevre dostu 
endüstri yapı tasarımları gerçekleştiriyoruz.

3

2
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Yeşil bina fikrini 

talep edilsin veya 

edilmesin çok 

uzun yıllardır 

projelerinde 

uygulamaya 

çalışan İglo 

Mimarlık, örnek 

projelere imza 

atıyor.
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1- Anatolia Tiles Depo ve Yönetim Binası

2- ICI Fabrika ve Yönetim Binası

3- Ömerli Park Evleri

4- Balıkesir Organik Gıda Fabrikası

5- Blox Haliç III

5

4

Şu an üzerinde çalıştığınız projeler 
neler?

Balıkesir’de organik gıda üretimi 
yapacak bir kampüs projemiz var. Bir 
havayolu yer hizmetleri firmasının kar-
go ve bakım binaları ile yönetim mer-
kezi projelendiriliyor. İzmir Aliağa’da 
Kanada firması için projelendirdiği-
miz lojistik ve yönetim binası bitmek 
üzere. Gebze’de daha önce yaptığımız 
Ar-Ge binasının büyütülmesi de şu an 
yürüyen işlerimiz arasında. İç mekan 
projesi olarak da, 800 metrekare alana 
sahip biyoloji laboratuvarı projemizin 
uygulama takibi de başlatıldı.

Projeleri gerçekleştirirken nelere 
dikkat ediyorsunuz?

Projelerimizde, yeşil bina pren-
sipleri, fonksiyon şeması çözümünde 
operasyonu hızlandıracak akılcı çö-
zümler, zaman ve enerji tasarrufları, 
çalışanlara yönelik konfor ve sosyal 
şartların artırılması gibi unsurları te-

mel alıyoruz. Bulundukları çevreye 
ve sektöre örnek yapılar olmalarını 
önemsiyoruz. Yeryüzünün herhangi 
bir parçasına koyduğunuz herhangi 
bir yapıyla, çevrenize ve insana karşı 
sorumluluk alıyorsunuz. Yapının kul-
lanıcısının isteklerine cevap bulmanın 
yanı sıra; çevresine, doğaya ve hatta 
önünden geçen insanlara bile bir şey-
ler katabilmeye çalışmak gerekir. Yapı 
planlanırken fonksiyon şemasının ge-
reklilikleri yanında; bulunduğu iklim, 
doku, coğrafi konum, kültürel veriler, 
kurulu çevre gibi unsurların hepsi re-
ferans noktası olabiliyor. İşin doğrusu 
fısıldamak bir yana bas bas bağırıyorlar.

Malzeme seçimini nasıl yapıyorsu-
nuz? 

Üretiminde ve kullanımında çev-
reye, insana zarar vermeyen malzeme-
ler olmazsa olmaz seçim kriterimiz. 
Maliyete etkileri de önemsediğimiz 
bir başka kriter. Özellikle işini 
geliştirmeyi hedefleyen, dünyadaki 
rakipleriyle yarışmaya çalışan yerli 
firmalarla işbirliği yapmayı çok önem-
siyoruz.

“YEŞİL BİNA, UYGULAMAYA
ÇALIŞTIĞIMIZ BİR YAKLAŞIM”
Sizce bir mimari projenin sürdü-
rülebilir olması için en önemli 
unsurlar nelerdir?

Yeşil bina fikri, talep edilsin veya 
edilmesin zaten çok uzun yıllardır uy-
gulamaya çalıştığımız bir yaklaşım. 
Yapmaya çalıştığımız her yapı, aslında 
doğadan bir parça koparıyor. Biz de 
koyabildiğimiz kadarını geri koymaya 
çalışıyoruz. ICI Fabrika ve Yönetim 
Binası’nda da olduğu gibi bazıları bel-
gelendiriliyor.

Önümüzdeki dönemde hedefleriniz 
ne yönde olacak?

Giderek daralan bu pazarda uzun 
vadeli hedefler belirlemek kolay değil. 
Ekonomik sıkıntılar, siyasi karar ve 
uygulamaların uzantısı ve sürekli yeni 
sıkıntılar doğuruyor. Hizmet ettiğiniz 
sektörler ve işverenlerinizin sıkıntıları 
size de yansıyor. İşler durduruluyor ya 
da iptal olabiliyor. Sonuçta herkes için 
her an her şey olabilir tedirginliği söz 
konusu. Biz de kendimize daha güvenli 
ortamlar sunabilecek yabancı ülkelerde 
fırsatlar yaratmaya çalışıyoruz.

1
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Dünyanın dört bir yanında şehirlerin çehresi hızla 
değişirken, uygulanan kentsel dönüşüm projeleri kent 

dokusundaki bozuklukları giderip daha yaşanabilir 
mekanlar yaratıyor. Kentsel dönüşümde dünyadan örnek 

projelere yer verdiğimiz bölümde bu kez; Çin’in Guangzhou 
kentindeki Guangzhou-Pearl Nehri Kentsel Dönüşüm 

Projesi'ni, Brezilya’nın Rio de Janerio kentindeki gecekondu 
alanlarının iyileştirilmesi programını ve Barangaroo Sidney 

Limanı Kentsel Dönüşüm Projesi’ni tanıttık.

Ba
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Guangzhou’nun 
çehresini
değiştiren proje

D
ünyadaki birçok endüstriye ev sa-
hipliği yapan Çin’in Guangzhou 
kenti, hızlı bir dönüşüm yaşadı. 

Bu dönüşümün sonucunda kentte arazi 
kullanımı ve çevresel kaynaklar açısından 
büyük bir baskı oluşurken, bu baskıya 
karşılık devlet burada bölgesel bir planla-
ma safhası oluşturdu. Böylece Pearl Nehri 
deltasının gelişiminin daha iyi koordine 
edilmesi amaçlandı.

Bu safha sonucunda kentin güneydo-
ğusunda 370 kilometrekarelik bölgede 
65 kilometre uzunluğundaki Pearl Neh-
ri boyunca tarım alanları, köyler, tarihi 
bölgeler ve adalar oluşturuldu. Bu alana 
uygulanan ve öncelikli olarak koruma ve 
sürdürülebilirlik üzerine kurulan proje, 
Guangzhou kentinin kültürel birikimini 
ve tarihsel zenginliğini vurgulamak için 
hazırlandı.

YENİ BİR KENT KİMLİĞİ
YARATILIYOR

Guangzhou’da, yıldız mimarlara yap-
tırılan kütüphaneler, opera binaları, stat-
lar, köprüler, anıtsal kulelerle yeni bir 
kent kimliği yaratılıyor. 600 metre yük-
sekliğinde, kentin simgesi niteliğindeki 
Guangzhou Kulesi ile son bulan, yeşil bir 
aks etrafında yapılaşan Guangzhou’nun 
yeni merkezi, küresel bir şehir görünü-
münde. Yüksek konut yapılarından örülü 
bir duvarın arasından akan Pearl Nehri, 
Guangzhou’nun merkezinden geçiyor. 
Asya Oyunları için yapılmış görkemli 
spor tesislerinin de üzerinde bulunduğu 
nehir, halen Guangzhou’nun kent haya-
tında büyük bir role sahip.

Kamusal mekânların kent hayatında 
oynadığı rol, Guangzhou’ya dair en dik-
kat çekici noktalardan bir diğeri. Nüfus 
yoğunluğundan dolayı, çok küçük hacim-
lerde yaşamak zorunda olan kent halkı 
için park, meydan, rekreasyon alanı gibi 
kamusal mekânların önemi tartışılmaz. 
Özenli peyzaj düzenlemeleri ile kamusal 
boşlukların, halkın günlük faaliyetlerini 
gerçekleştirebileceği, kamusal mekânlara 
nasıl dönüştürülebileceğinin en güzel 
örneklerini görmek mümkün.

Projenin hedefleri şöyle sıralanabilir: “21’inci yüzyıl için sürdürülebilir kent yaratmak üzere 
hedeflerin belirlenmesi. Çin’in en modern stilini kurgulamak, 21’inci yüzyıl endüstrisi için 
yeni bir merkez yaratmak. Buradaki ekosistem üzerine araştırmalar yapabilecek ve bunları 
kullanabilecek şirketleri buraya çekmek.  Nehir, dağ, orman ve çeltik ekosistemlerinin 
birbiriyle bağlantılı olduğu dünyanın en büyük eko koridorunu oluşturmak ve bunu sunmak. 
Nehir kenti olgusunu Pearl Nehri ve çevresindeki nehirleri kullanarak geliştirmek ve yaymak. 
Dünyanın birinci botanik bahçe ekosistemini ve su ekosistemini yaratmak, tarımcılık ve kent 
arasındaki ortak yaşamı teşvik etmek. Geleneksel çeltik, balık çiftlikleri, su yolları ve nehir 
boyunca uzanan yerleşim alanlarının bütünlüğünü ve önemini vurgulamak.”
Sürdürülebilir kentsel dönüşüm modelinin içeriğine bakıldığında ise, yeni gelişim bölgesi, tu-
rizm bölgeleri, tarım alanları, kültürel ve tarihi bölgeleri birbirine bağlayan yeşil akslar, halkı 
bölgeye çekecek metro, otobüs, feribot yolları ve yeni endüstri alanları oluştuğu görülüyor.

PROJENİN 
HEDEFLERİ

Kentleşme hızı dünyadaki her yerden çok daha fazla 

olan Pearl Nehri deltasının merkezinde yer alan Çin’in 

Guangzhou kenti, endüstriyel gelişmenin yarattığı sorunları 

bertaraf etmek için kentsel dönüşüme sahne oldu.
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Rio de 
Janeiro’nun
gecekondu 

bölgesi
iyileştiriliyor

B
rezilya’nın ikinci büyük kenti Rio 
de Janeiro’da 5.9 milyonluk nü-
fusun yaklaşık üçte biri çok kötü 

şartlarda gecekondu alanlarında yaşarken, 
bu alanların iyileştirilmesi amacıyla 1994 
yılında iyileştirme projesi hayata geçirildi.

Büyük çoğunluğu şehrin en merkezi 
ve en değerli yerinde yamaçlara yerleş-
miş olan gecekondu alanlarında yaşayan 
halkın sadece bir kısmı, su, elektrik gibi 
ihtiyaçlarına ulaşabiliyordu. Gecekondu 
alanlarında kanalizasyon alt yapısı olma-
ması, çöplerin toplanamaması gibi neden-
lerden dolayı ciddi bir kirlilik problemi 
yaşanıyordu. Bölgedeki halkın ağır yaşam 
koşulları çeşitli sosyal problemleri de be-
raberinde getirdi ve suç oranı arttı. Halkın 
fakirlikle savaşması, çalışma imkanlarının 
kısıtlı olması, eğitim imkanlarının olmayışı 
çeşitli sosyal eşitsizliklere de yol açtı. Ge-
cekondu alanlarında özellikle uyuşturucu 
çeteleri yüzünden birçok sorun yaşandı. 
Yaşam şartlarındaki olumsuzluklar, çeşitli 
sosyal ve ekonomik sorunlar, şehrin kalbi 
sayılan alanda oluşan görüntü ve çevre kir-
liliği bölgede bir sağlıklaştırma hareketini 
kaçınılmaz hale getirdi

BÖLGEYE 1 MİLYON
DOLARLIK YATIRIM

1994-1998 yılları arasında gerçekleş-
tirilen projenin ilk etabında 300 milyon 
dolarlık yatırım yapıldı, 62 yerleşim alanı 
yenilendi ve 250 bin kişinin ihtiyaçla-
rı karşılandı. 1998-2005 yılları arasında 
gerçekleştirilen ikinci etapta ise yine 300 
milyon dolarlık yatırım yapıldı ve 106 yer-
leşim alanı iyileştirilirken, 350 bin kişinin 
yenileşme çalışmasından faydalanması 
sağlandı. Programın üçüncü etabı tamam-
landığında ise gecekondularda yaşayan 1 
milyon kişinin yaşam kalitesi yükselecek 
ve ihtiyaçları karşılanacak, bölgeye top-
lam 1 milyar dolarlık bir yatırım yapılmış 
olacak.

Hazırlanan proje ile program çerçevesinde konut alanlarının iyileştirilmesi ve gelecek nesiller düşünülerek 
kapasitelerinin oluşturulması, sosyal problemlerinin giderilmesi, fırsat eşitliği sağlamak için iş ve eğitim 
olanaklarının artırılması ve bütün bunlar sayesinde bölgede yaşam şartlarının düzeltilmesi amaçlandı. 

Ayrıca halkın örgütlenmesi sağlanarak, onların kapasitesinden yararlanmak da projenin amaçları arasında 
bulunuyordu.Öncelikle temel altyapı, kanalizasyon, su ve elektrik dağıtımı gibi halkın temel ihtiyaçlarının 

karşılanması, çöp toplanmasıyla çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması hedeflendi. Halk meydanları, spor 
faaliyetleri için merkezler, çocuk bakım merkezleri inşa ederek sosyal imkanların geliştirilmesi amaçlandı 

ancak proje, kişisel ev ihtiyaçlarının karşılanmasını kapsamıyordu. Bölgede yaşayan halkın kendi paralarıy-
la veya banka kredisi alarak kendi evlerinin inşaatını gerçekleştirmeleri istendi. Program, bu bağlamda 
kamu ve yerel halk işbirliği ile gerçekleştirildi. Ayrıca programın sosyal bileşeninin ağır basması çeşitli 

ortaklıkların kurulmasına da neden oldu. Özel sektör ve yerel örgütler çeşitli aşamalarda programa dahil 
oldu. İnter-Amerikan bankası ve yerel yönetimler tarafından finanse edilen programın 180 milyon dolarlık 

kısım İnter-Amerikan bankası,120 milyonluk kısmı ise yerel yönetim tarafından karşılandı.

PROJENİN 
HEDEFLERİ

Nüfusun üçte birinin gecekondularda yaşadığı Brezilya’nın 

Rio de Janeiro kentinde uygulanan gecekondu alanlarının 

iyileştirilmesi programı tamamlandığında, bölgede 

yaşayan 1 milyon kişinin yaşam kalitesi yükselecek ve 

ihtiyaçları karşılanacak.



Konteynerlerle yurt dışı ticaretin yapıldığı Sydney’deki 

Barangaroo bölgesi, 2012 yılında başlayan ve 2023 

yılında tamamlanması planlanan dönüşüm projesi ile 

yeni bir görünüme kavuşuyor.
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Barangaroo 
Sydney
Limanı’nda 
örnek dönüşüm

A
vustralya’nın Sydney kentindeki 
Barangaroo, örnek bir dönüşüm 
projesine sahne oluyor. Daha önce 

bu bölge, konteynerlerle yurt dışı ticaret 
için kullanılıyordu ve çirkin bir görüntüye 
sahipti. 2012’de yapımına başlanan ve ta-
mamı 2023’te bitmesi planlanan bu proje 
sonrası 24 bin yeni iş imkanı sunularak, 
bölgenin büyük bir park ve otellere sahip 
olması planlanıyor.

LİMAN BÖLGESİ YENİDEN
DÜZENLENİYOR

Barangaroo Liman Projesi, Sydney’in 
liman bölgesinin bir bölümünü ve ilin-
tili arka kesimini, yeniden düzenlemeyi 
amaçlıyor. Ekim 2009 tarihinde Avustu-
ralya hükümeti, bölgenin projelendiril-
mesi için uluslararası bir arayışa girişti. 
Peyzaj, mimari ve kentsel tasarım firma-
larından teklifler istendi. Şubat 2010’da 
kazanan ekibin, Johnson Pilton Walker ve 
birlikte çalışacağı Peter Walker ve Ortak-
ları Peyzaj Mimarlığı firması olduğu açık-
landı. Bu firmalar projenin kamu yönünü 
oluşturan Barangaroo Proje Müdürlüğü 
ile işbirliği içinde çalışmak üzere seçildi-
ler. Ekip liman bölgesinde ticari, konut, 
dinlenme fonksiyonlarının konuşlanacağı, 
ayrıca bir liman içi parkı tasarlayacağı ve 
limanın doğal görünümünü güçlendirece-
ği bir proje hazırlamakla görevlendirildi.

LİMAN BÖLGESİNİ 
HALKA AÇMA PROJESİ

Kazanan proje; Headland Parkı, Baran-
garoo Merkez ve Güney Barangaroo olmak 
üzere üç bölümden oluşuyor. Headland 
Parkı projesi, 1836’dan beri değişmeyen 
mevcut kıyı çizgisinde, yeni ve gösterişli 
bir kent parkı tasarlamayı amaçlıyor. Bu 
park Balls Head, Goat Island ve Ballast 
noktasını yansıtacak ve Sydney Limanı’nın 
yeşil karakterinin sürekliliğini sağlayacak. 
Bu proje aynı zamanda hükümetin liman 
bölgesini halka açma projesinin de bir 
parçası.

Headland Parkı: Parkın düzenlenmesi için seçilen yöntem, halka yönelik sergiler, halktan görüş 
alma aşamalarını kapsamaktaydı.

Barangaroo Merkez: Barangaroo Merkez, eğitim, sosyal, dinlenme mekanlarına ayrıldı. Burası 
konut, ticaret ve sosyal yapıları birleştiren yaya yollarının buluşma noktası olacak. Bu bölge ile ilgili 
yapılan çalışmalar sonucunda çalışma prensipleri oluşturuldu. Toplumsal danışma mekanizması 2010 
yılı proje yönetimi tarafından işler hale getirildi ve daha sonra onaylanacak planlar için bir yol haritası 
oluşturuldu.

Güney Barangaroo: Güney Barangaroo’da ise, kamuya açık bir rıhtım etrafında dükkanlar, süper-
marketler, rıhtım lokantaları, müze, kütüphane, uluslararası otel, 500 konut, bir uluslararası finans 
merkezi tasarlandı. Proje ile insanları buraya getirmek ve su kenarı etkinlikleri için olanaklar sunmak 
hedeflendi. Hickson Bulvarı büyük bir kent aksı olarak düşünüldü ve toplu taşıma buraya yönlendi-
rildi. Ayrıca Wynyard İstasyonu ile kent arasındaki yaya yolu ile bağlantısı sağlandı. Bölgenin karma 
ekonomik yapısı farklı etkinliklerin birbirlerini destekler şekilde yapılanmalarına olanak sağladı.

PROJE ÜÇ 
BÖLÜMDEN OLUŞUYOR
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Aluform Pekintaş, Makedonya
fabrikası ile hedef büyüttü

İzolasyonlu sandviç panel, çatı ve cephe 

kaplamaları ile endüstriyel binaların 

kabuk çözümlerine yönelik üretim 

yapan Aluform Pekintaş, önümüzdeki yıl 

Makedonya fabrikasını hizmete açmaya 

hazırlanıyor. Aluform Pekintaş Genel 

Müdürü Özhan Olcay, “Makedonya 

fabrikamız Doğu Avrupa pazarına, hem 

çatı ve cephe panellerinden hem de 

enerji sistemlerinden oluşan 

çözümleri sunacak” dedi.

S
ektörde 21 yıllık tecrübesiyle izolasyonlu sandviç panel, 
çatı ve cephe kaplamaları ile endüstriyel binaların ka-
buk çözümlerine yönelik üretim yapan Aluform Pekin-

taş, önümüzdeki yıl hizmete girecek Makedonya fabrikası ile 
pazar payını artırmayı hedefliyor. Aluform fabrikasından çı-
kan bütün panellerin, markalarını taşıyan bütün çatı uygula-
malarının istenildiği zaman üzerine enerji santralı kurulabilir 
özellikte ve teknik vasıflara sahip olarak üretildiğini belirten 
Aluform Pekintaş Genel Müdürü Özhan Olcay, “Önümüzdeki 
yıl hizmete girmesini planladığımız Makedonya fabrikamız 
yenilenebilir enerji konusunda çok hassas olan Doğu Avrupa 
pazarına kompozit yani hem çatı ve cephe panellerinden hem 
de enerji sistemlerinden oluşan çözümleri sunmayı amaçlıyor” 
dedi. Özhan Olcay ile şirketi ve faaliyetlerini konuştuk.

Aluform Pekintaş ne zaman kuruldu, hangi sektörde 
faaliyet gösteriyor?

1996 yılında kurulan Aluform Pekintaş, geçmişi 1959 yılı-
na kadar uzanan Pekintaş Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet 
gösteriyor. İzolasyonlu sandviç panel, çatı ve cephe kapla-
maları ile endüstriyel binaların kabuk çözümlerine yönelik 
ürünler üretiyoruz. Fabrika binalarının çatılarını, cephelerini, 
iç bölmelerini yangına karşı özel dayanıklılık gerektiren du-
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rumlardaki bölümlerini aynı zamanda çok farklı 
ısı grupları için izolasyonlu panel üretiyoruz.

Üretim tesisleriniz nerelerde bulunuyor?
Ana fabrikamız Düzce’de. Bunun dışında 

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta bir fabri-
kamız var. Makedonya Üsküp fabrikamız da şu 
anda inşaat halinde. 2018 yılında bu tesisimizin 
de açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

“ÜRETİMİMİZİN ÜÇTE BİRİNİ
İHRAÇ EDİYORUZ”
İç pazar ve ihracat pazarları hakkında bilgi 
verir misiniz?

Aluform Pekintaş markası ürettiği ürünlerde 
her zaman en üst düzeyde kalite algısıyla yan 
yana yürüyor. Zor olan, çözümünün meşakkat 
ve mesai gerektirdiği projeler bizim daha fazla 
ön plana çıkmamızı sağlayan, ürünümüzü ve 
mühendislik bilgimizi ortaya koymamıza imkan 
veren projeler oluyor. Üretimimizin üçte birini 
yurt dışına ihraç ediyoruz. Beş kıtadan 23 farklı 
ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Ürünler nakli-
yesi zor, havaleli ürünler. Dolayısıyla yakın mesa-
felerdeki komşu ülkeler bizim doğal pazarımız. 
Bütün Orta Asya ülkeleri, Türkmenistan, Kaza-
kistan, Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan’a ihracat 
yapıyoruz. Ortadoğu’ya ihracatımız yoğun ola-
rak devam ediyor. Kuzey Afrika ülkeleri, Mısır, 
Libya, onun hemen altındaki Sudan, Nijerya’ya 
kadar giden coğrafyada aktivitelerimiz var. Ve 
aynı zamanda Balkan ülkelerinde, Makedonya, 
Kosova, Bulgaristan, Romanya hatta Kuzey Av-
rupa olarak tabir edebileceğimiz bölgelerde de 
müşterilerimiz bulunuyor ve dağıtım teşkilatımız 
aktif olarak çalışıyor.

“MAKEDONYA FABRİKASINDA
İKİ AMACA YÖNELİK ÜRETİM OLACAK”
Makedonya fabrikanız Avrupa ve Balkan 
pazarına mı hitap edecek?

Makedonya fabrikamızdaki tesisimizin iki ana 
amacı var. Grubumuzda bir de yenilenebilir enerji 
şirketimiz bulunuyor. Alman Schmid firmasıyla 
ortaklık halinde kurduğumuz foto voltoik mo-
dülleri yani güneş enerjisinden elektrik üreten 
modülleri üretiyoruz ve komple tesisleri kuruyo-
ruz. Aluform fabrikasından çıkan bütün paneller, 
bizim markamızı ve imzamızı taşıyan bütün çatı 
uygulamalarımız istenildiği zaman üzerine enerji 
santralları kurulabilir özellikte ve teknik vasıflara 
sahip olarak üretiliyor. Makedonya’da aynı za-
manda yenilenebilir enerji konusunda çok hassas 
olan Doğu Avrupa pazarına kompozit yani hem 
çatı ve cephe panellerinden hem de enerji sistem-
lerinden oluşan çözümleri sunma amacındayız. 
Planlamamız ve stratejimiz bu çerçevede.

Yenilenebilir enerji konusunda ülkemizde de 
büyük potansiyel var aslında...

Evet, Araplar’ın petrolü, Rus ve Azeriler’in 
doğalgazı, bizim de güneşimiz var. Türkiye’de 
aynı zamanda güneşin yanında çöl tozu yok. O 
bakımdan bizim ülkemizdeki bu imkanı bir milli 
servet gibi, harcanmaması gereken ve çok daha 
fazla yararlanılması gereken bir imkan gibi görü-
yoruz. “Bunun çatı ve cepheyle alakası nedir?” di-
yebilirsiniz. Alakası çok büyük, çünkü Türkiye’de 
kullanılmaya müsait milyonlarca metrekare hazır 
sanayi tesisinin çatısı var. Bizim Aluform olarak 
ürettiğimiz, montajını yaptığımız bütün çatılar 
bu tesislerin kurulmasına uygun. Bugüne kadar 
yaklaşık 60 milyon metrekareden fazla çatı ve 

“2017, herkes için zor bir 

yıldı. Rekabetin üst düzeyde 

olduğu, bilinmeyenlerin fazla 

olduğu bir seneydi. Bizim 

ihracat hedeflerimizdeki başarılı 

çalışmalarımız iç piyasadaki bu 

dengesizlikleri bir yerde ortadan 

kaldırdı. 2017 hedeflerimizi önemli 

ölçüde tutturduk. Bazı kategorilerde 

beklediğimizden daha fazla talep 

gördük, hedefin de üzerine çıktık. 

Fakat potansiyelimizi hem ülke 

olarak hem de firma olarak tam 

kullanamadığımızı, daha gidecek 

yolumuzun olduğunu düşünüyorum.”

“2017’de 
hedeflerimizi
büyük oranda 
tutturduk”
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cephe kaplaması yaptık. Sanayicilerimiz açısından 
da bu çok önemli çünkü kendi enerjilerini kendile-
ri doğal ve yenilenebilir kaynaklardan üretebilirler.

“AMACIMIZ ALUFORM İSMİNİN
KALİTEYLE ANILMASI”
Türkiye’de pazarın bugünkü durumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Ülkemizde maalesef fiyat endeksli bir rekabet 
ortamı var. Fiyatın ön plana çıktığı bütün rekabet 
ortamlarında da belirli tavizlerin verilmek du-
rumunda olduğunu görüyoruz. Biz bu rekabet 
pastasında yokuz. Sadece fiyata endeksli kararların 
verildiği, kalitenin göz ardı edildiği, dikkat edil-
mesi gereken konulara yeteri kadar önem veril-
mediği bir üretim şeklinde var olmak istemiyoruz. 
Dolayısıyla ülkemizde satın alınan hizmetlerin de 
iki grupta toplandığını görüyoruz. Bunlardan bir 
tanesi tamamen bütçenin içinde kalmak suretiyle 
fiyat rekabeti içerisinde olan alıcı ve satıcılar, diğer 
grup ise olabilecek en üst düzeydeki standartları 
yakalamak isteyen ve de bunun için azami gayret 
gösteren alıcı ve satıcılar. Biz kendimizi bu ikinci 
grupta görmeyi ve ikinci gruptaki konumumuzu 
muhafaza etmeyi arzuluyoruz. Aluform isminin 
kaliteli ürünle, zamanında teslimatla, sorunsuz 
ve yüzde 100 müşteri memnuniyetiyle anılmasını 
diliyoruz.

Sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Ekonomik olarak inşaat sektörünün gelece-

ği hem arz-taleple hem de Türkiye’de ve çevre 
ülkelerdeki siyasi durum ile yakından alakalı. 
Tahminlerimizi yaparken bu iki gerçeği beraber 
düşünmek, olası gelişmeleri iyi irdelemek ve si-
yasi gelişmelerle ekonomik gelişmelerin birbirine 
olması muhtemel etkilerini de aynı pota içerisinde 
eriterek stratejileri belirlemek gerektiğini düşünü-
yoruz. Büyük bir potansiyel olan Suriye ve Irak 

“Türkiye İMSAD, Türkiye’nin inşaat 

sektöründeki çatı örgütü ve en büyük 

sivil toplum kuruluşu.  Türkiye’de olduğu 

gibi yurt dışında da bilinen bir marka, 

bir referans noktası haline geldiği 

kanaatindeyim. Türk firmaları dünyada iki 

numaralı müteahhit konumunda. Türk 

müteahhitleri ve inşaat malzemecileri 

dünyada bir numara olma yolunda 

ilerlerken, Türkiye İMSAD’ın da bu 

konuda önemli bir vazifesi ve bunu 

layıkıyla yerine getirecek potansiyeli, 

gücü ve bilgisi var.”

“Türkiye İMSAD 
görevini layıkıyla 
yerine getiriyor”

pazarını maalesef şu an kullanamıyoruz. Mısır 
pazarında da ciddi kayıplarımız oldu. Libya’da da 
durumun benzer bir çerçevede bulunduğunu gö-
rüyoruz. Bu bölgelere barış gelmesi, bu bölgelerle 
olan siyasi krizlerin aşılması halinde ülkemizdeki 
inşaat sektöründe çok ciddi bir ihracat potansiyeli 
var. Bu bölgelerde Avrupalı rakiplerimizin çok 
önünde olduğumuzu düşünüyorum. Diğer taraftan 
çok düşük seyreden petrol fiyatlarının artmaya baş-
laması nedeniyle Azerbaycan, Rusya pazarlarındaki 
yatırımların önümüzdeki günlerde artarak devam 
edeceğini öngörüyoruz. 

“YENİ GELİŞTİRİLEN BİR ÜRÜNÜ
PİYASAYA SUNACAĞIZ”
Önümüzdeki dönemde hedefleriniz nedir?

Makedonya tesisimizin devreye girmesi 2018 
yılı için en önemli hedeflerimizden bir tanesi. Ay-
rıca 2018 yılında yine ürün tedarik firmalarımız 
arasında yer alan dünya kimya devi Dow Chemical 
firması ile birlikte dünyada ilk olabilecek özel bir 
uygulamayı devreye alacağız. Özelliği yangın daya-
nımı ve izolasyon teknolojisinde bir sonraki jeneras-
yonun ipuçlarını ve bir sonraki dönemin bize neler 
getireceğini piyasaya sunma imkanı sağlayacak. Bu 
ürünün lansmanını 2018 yılı içerisinde yapmayı 
planlıyoruz. 2016 yılından bu yana fabrikamızın 
çatısına kurduğumuz 990 KW’lik güneş enerjisi 
santrali vasıtasıyla kendi enerjimizi doğal kaynak-
lardan kendimizin üretmesi de son derece önemli.

Firmalara da bu konuda örnek teşkil ediyorsu-
nuz o zaman...

Ben bütün yatırımcılarımıza bunu üç sebepten 
tavsiye ediyorum. Bir tanesi çok fizibl ve ekonomik 
bir yatırım olması, ikincisi ülkemizin kaynaklarını 
katma değere döndüren bir üretim şekli olması, 
üçüncüsü de bizden sonraki nesillere borcumuz 
olması. Emaneti aldığımız gibi korumalıyız.
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“Her kurum “Her kurum 
kendi yapısına kendi yapısına 

uygun güvenlik uygun güvenlik 
stratejileri stratejileri 

geliştirmeli”geliştirmeli”

Dijital dönüşüme ayak uydurmak firmalar 

için büyük önem taşırken, teknolojinin 

beraberinde getirdiği güvenlik riskleri de 

giderek artıyor. Firmaların siber güvenliğin 

önemli bir risk unsuru haline geldiğini 

kabul etmesi gerektiğini belirten Deloitte 

Türkiye Siber Risk Danışmanlığı 

Lideri Burç Yıldırım, “Kurumsal stratejiye

 uygun güvenlik stratejileri 

geliştirmek gerekiyor” dedi.

D
ördüncü sanayi devrimi Endüstri 4.0, akıllı üreticiler 
ve dijital tedarik ağları için siber riskleri beraberinde 
getiriyor. Endüstri 4.0 destekli operasyonların yapısı 

ve dijital dönüşüm hızıyla firma ve kurumların siber saldırılara 
daha açık hale geldiğini belirten Deloitte Türkiye Siber Risk 
Danışmanlığı Lideri Burç Yıldırım, “Bu da üreticilerin ve teda-
rik ağlarının siber risklere hazırlıklı olması gerektiği anlamına 
geliyor. Endüstri 4.0 çağında siber risklerin yeterli derecede 
önlenebilmesi için siber güvenlik stratejilerinin güvenli, tetikte, 
sağlam olması ve kurumların bilgi teknolojileri stratejilerine 
en başından itibaren entegre edilmesi gerekiyor” dedi. Burç 
Yıldırım ile dijital dönüşümü ve dijitalleşmenin getirdiği siber 
riski konuştuk.

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Eğitiminizden ve Deloitte 
Türkiye’deki görevinizden bahseder misiniz?

Ben aslında Deniz, Ulaştırma ve İşletme Mühendisi’yim. 
Çocukluğumdan beri radyo bozan, açıp içine bakan, na-
sıl çalıştığını merak eden biriydim. Bilgisayarla ilgilenmeye 
başladığım dönemde de aynı arzu ve merak devam etti ve 
neyi değiştirirsem daha faydalı olur merakı benim güvenliğe 
yönelmeme sebep oldu. Siber güvenlikle 95-96 yıllarından 
beri ilgileniyorum. O dönemde bu çok niş bir hobi gibiydi, 
akademik çalışma yoktu. Türkiye’de de üniversitelerde bu bö-
lümleri yeni yeni görüyoruz. O dönemlerde biz dünyada da bir 
avuç meraklı insandık. Tabii teknolojinin çok fazla hayatımıza 
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girmesi ve dijitalleşmeyle siber güvenlik konusu çok 
önemli hale geldi. Şu anda yaklaşık beş yıldır çalıştı-
ğım Deloitte Türkiye’de, siber güvenlik hizmetlerine 
liderlik yapıyorum. Siber güvenlik üzerine 30 kişiye 
yakın çalışandan oluşan bir kadromuz var. Önümüz-
deki dönemde bu sayı daha da artacak.

“TEKNOLOJİ BERABERİNDE
GÜVENLİK RİSKİNİ DE GETİRİYOR”
Endüstri 4.0 ve beraberinde gelen dijital dönüşü-
me firmalar da ayak uydurmak zorunda. Ancak 
dijitalleşme birçok güvenlik riskini de beraberin-
de getiriyor. Deloitte’un bu alandaki çalışmaları-
nı öğrenebilir miyiz?

Evet, teknoloji beraberinde güvenlik risklerini 
de getiriyor. Çünkü çok hızlı bir dönüşüm var. Bu 
dönüşüm, riskleri çok dikkate almadan veya riskleri 
yönetmeye yönelik planlar yapmadan hızlı bir şekil-
de gerçekleştiriliyor. Riskler güvenlik teknolojisinin 
dünyada da olgunluğunun çok yüksek olmamasından 
kaynaklanıyor. Çünkü baktığımızda güvenlik seviyesi 
yüksek teknolojiler yani en olgun teknolojiler, belki 
15-20 yıldır kullanılan teknolojiler. Ama dijitalleşme-
de kullanılan teknolojiler çok yeni olduğu için gü-
venlik bakış açısıyla geliştirilmediyse, ciddi güvenlik 
risklerini beraberinde taşıyabiliyor. Biz bu noktalarda, 
kurgulanma aşamasında, yani yeni bir hizmet, yeni bir 
servis, yeni bir dijital teknoloji planlanırken bunun 
daha güvenli hale nasıl gelebileceği konusunda çalı-
şıyoruz. İşi kurgularken güvenliğin nasıl sağlanacağı 
noktasından başlayarak, üretime geçmeden önceki 
son aşamada güvenlik testlerini gerçekleştiriyoruz. 
Burada ise gerçek bir saldırganın gözünden bakmak, 
söz konusu teknolojiyi bu bakış açısıyla test etmek 
kritik rol oynuyor. Projenin başından sonuna kadar 
farklı farklı hizmetlerimiz oluyor.

Bu hizmetlere örnek verebilir misiniz?
Mesela bu bir internet bankacılık projesi veya 

bugün hepimizin kullandığı mobil uygulamalar ola-
bilir. Biz en başta bunların güvenli olması için nasıl 
geliştirilmesi, ne tip güvenlik önlemlerinin bu tekno-
lojinin içine yerleştirilmesi gerektiği, kimlik denetimi, 
kontroller gibi sistemlerin nerelerde yerleştirilmesi 
gerektiği konusunda öneriler getiriyoruz. Sonrasında 
da bunların gerçekten düzgün bir şekilde uygulanıp 
uygulanmadığını test ediyoruz.

“MÜŞTERİYE DOKUNAN NOKTALARDA 
DİJİTAL DÖNÜŞÜM DAHA HIZLI”
Türkiye şu an dijital dönüşümde hangi aşamada? 
Dijital dönüşümle ortaya çıkan güvenlik açıkları 
ve bu açıklara karşı mücadele anlamında nasıl 
bir farkındalık söz konusu?

Türkiye dijital dönüşümde bence fena olmayan 
bir yerde. Her ne kadar biraz arkadan gelen bir ülke 
gibi görünsek de biz teknoloji üreten değil, satın alan 
taraf olduğumuz için teknoloji biraz olgunlaştığında 
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satın alıyoruz ve hızlı bir şekilde adaptasyon sağlıyo-
ruz. Mesela GSM kullanımı buna çok iyi bir örnek. 
ABD bunun teknolojisini geliştirdi, Ar-Ge’sini yaptı. 
Yıllarca yatırım yaptı ama biz direkt 2G, 3G’den gir-
dik. Daha hızlı bir geçiş yaptık. Bu anlamda pek çok 
sektöre baktığınızda hızlı bir geçiş var. Tabii neslimiz 
oldukça genç. Buradan gelen baskı da şu; özellikle 
son kullanıcıya dokunan sektörler çok hızlı şekilde 
değişiyor ve dijitalleşiyor. Özellikle müşteriye doku-
nan noktalarda çok hızlı bir dijitalleşme var, bunu sık 
sık görüyoruz. Ülkemizdeki bazı büyük holdingler 
dijitalleşme ve inovasyonu dönüşümü hedef olarak 
ortaya koydular, dijital dönüşüm başlattılar. Bununla 
ilgili çok ciddi danışmanlık ve ciddi geçiş yaşayan 
şirketler var. Dijital servislerin de böyle olması bunlar-
dan kaynaklanıyor. Bunlarda üst yönetimlerden gelen 
farkındalık sebebiyle ciddi bir dönüşüm görüyoruz.

İnşaat malzemesi sektörü açısından durum nasıl?
Özellikle üretim sektörü zaten inovasyon ve di-

jitalleşmenin çok içinde olan bir sektör. Son kulla-
nıcı olarak bize dokunan kısmı daha az olduğu için 
şirketlerde bunu çok görmüyoruz ama fabrikaların 
çoğu otomasyon sistemlerine geçmiş durumda. Robot 
kullanımı da giderek artıyor. Bu açıdan baktığımızda 
inşaat sektörünün özellikle üretim tarafı aslında zaten 
üretimi dijitalleştirmiş durumda ve bunun katkılarını 
alan firmalar var.

Deloitte Türkiye 

Siber Risk 

Danışmanlığı 

Lideri Burç Yıldırım, 

“Kurumun karşı 

karşıya kaldığı 

saldırgan tiplerini 

engelleyebilecek 

bir güvenlik 

stratejisi, ancak 

güvenlik planı, 

güvenlik dönüşümü 

gerçekleştirerek 

mümkün olabilir” 

dedi. 
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“İKİ TÜR SALDIRGAN TİPİ VAR”
İnşaat sektöründeki şirketler nasıl bir siber riskle 
karşı karşıya?

Öncelikle iki tür riskten bahsetmek lazım. Bunlar-
dan birincisi hedefli saldırılar, yani özellikle inşaat sek-
törünü kendine hedef seçmiş saldırganların gerçekleş-
tirdiği saldırılar. Peki bunlar neler olabilir? Üreticilerin 
rakiplerine çalışmayı hedefleyen saldırganlar olabilir. 
Mesela bir üreticinin rakibi tarafından satın alınarak 
diğer rakibin üretimi azaltması, durdurması, otomasyo-
na giden sistemleri durdurmasını hedefliyor olabilirler. 
Akıllı ev kullanıcılarını hedefleyecek saldırganlar da bu 
sektörü etkileyecek saldırı tipleri gerçekleştirebilir. Bu 
saldırılar akıllı ev konusunda bir güven kaybına sebep 
olabilir. Bir de hedefsiz saldırganlar dediğimiz aslında 
hedefi herhangi biri olan, sadece geniş bir kurban 
havuzu seçmeye çalışan saldırgan tipi var. Buna örnek 
olarak çok gündemde olan şantaj, tehdit yazılımlarını 
verebiliriz. Bunlar ulaştığı bilgisayarda tüm önemli 
verileri şifreleyerek o verilere ulaşılmasını engelliyor 
ve şifrenin açılması için bir para talep ediyorlar. So-
nuçta bir banka da, inşaat sektöründeki herhangi bir 
şirket de, sağlık sektöründeki bir hastane de bundan 
etkilenebilir. 

Peki bu saldırılara karşı nasıl hazırlıklı olunabilir?
Kurumun karşı karşıya kaldığı saldırgan tiplerini 

engelleyebilecek bir güvenlik stratejisi, ancak güvenlik 
planı, güvenlik dönüşümü gerçekleştirerek mümkün 
olabilir. Kurumsal stratejiye uygun güvenlik stratejileri 
geliştirmek gerekiyor. Yani üst yönetimin farkındalığıy-
la, üst yönetimden gelen destekle kurumun tamamına 
yayılacak bir güvenlik dönüşüm projesi gerçekleştiril-
meli. Bunun da mutlaka kurumun stratejisine bağlan-
ması lazım. Kurumun stratejisine bağlanmış güvenlik 
stratejisi kurumun tamamına yayılmalı.

“YAMAMA ÖNLEMLERLE
GÜVENLİK SAĞLANAMAZ”
Siber güvenliğin önemi konusunda firmalara ne 
tavsiye edersiniz?

Öncelikle siber güvenliğin önemli bir risk maddesi 
olduğunu kabul etmeleri lazım. “Ben bir banka değilim” 
bakış açısıyla saldırganların doğrudan hedefi olmadık-
larını düşünmemeleri gerekiyor. Çünkü kurban olmak 
kurbanın tipiyle değil, saldırganın motivasyonuyla 
ilgili. Bir aslan, ceylan avlarken eğer aç kalırsa fare de 
avlayabilir. “Ben ceylan değilim, aslan bana dokunmaz” 
şeklindeki bakış açısı doğru bir bakış açısı değil. Belki 
bu 5-10 yıl önce biraz daha tutarlıydı ama bugün değil. 
Çünkü saldırganların tipleri ve motivasyonları farklı 
farklı, herhangi bir saldırganın motivasyonu sebebiyle 
kurban olmak çok olası. Tabii buradan yola çıkarak 
yanlış yatırımlar yapmamak lazım. Çünkü siber güven-
lik konusu bir ürünle çözülemez. Bunun bir stratejisi, 
yol haritası, takip edilmesi gereken adımları olmalı. 
Rastgele, yamama güvenlik önlemleri çözüm ürünlerini 
satın alınarak güvenli bir hale gelinmez.

“Türkiye İMSAD’ın düzenlediği
zirve çok etkileyiciydi”

Türkiye İMSAD inşaat malzemesi 

sektöründe dijital dönüşüme öncülük 

etmek amacıyla dijital dönüşüm temalı 

bir zirve düzenledi. Siz de bu zirvede bir 

sunum yaptınız. Zirveyi nasıl buldunuz? 

Konuşmanızda hangi başlıklar öne çıktı?

Çocukluğumdan beri dijitalin içinde 

çok bulunan bir insan olarak benim için 

çok etkileyiciydi. Her bir konuşmacının 

dijitalleşmeyle ilgili başlıkları çok ilgimi 

çekti. Sektörü yöneten ve yönlendiren 

özgür bir platform olması da güzeldi. 

Konuşmamda örnek saldırılardan 

bahsederek sektöre yönelik olabilecek 

saldırı tiplerini anlattım. Saldırgan profilini 

tanımlamaya çalışıp bu sektörde olmuş, 

etkilenebilecekleri gerçek saldırı tipleri ve 

onların verdiği zararları aktardım.
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“Ar-Ge merkezimizde
yenilikçi ürünler geliştiriyoruz”

Tasarımda öncülük ilkesinden yola çıkarak 

farklı tasarımlarla modüler mutfağın 

olanaklarını genişletmeyi amaçladıklarını 

belirten Lineadecor Yönetim Kurulu 

Başkanı Ercan Ecemiş, “Malzeme, ürün 

ve teknolojik anlamda yetkinliğimizi 

daha da üst seviyelere taşımak amacıyla 

bu yıl Temmuz ayında Ar-Ge Merkezi’ni 

faaliyete geçirdik” dedi.

M
odüler mutfak sektörünün önde gelen markalarından 
Lineadecor, 2017 Temmuz ayında kurduğu Ar-Ge 
merkezinde malzeme, ürün ve teknolojik anlamda 

yetkinliğini daha da üst seviyelere taşımayı amaçlıyor.
Tasarımda öncülük ilkesinden yola çıkarak farklı tasa-

rımlarla modüler mutfağın olanaklarını genişletmeyi amaçla-
dıklarını belirten Lineadecor Yönetim Kurulu Başkanı Ercan 
Ecemiş, “Farklı ihtiyaçlara farklı çözümler bulabilmek ve 
müşterilerimizin beklentilerini karşılayabilmek amacıyla ürün 
çeşitliliğimiz her geçen gün artıyor. Lineadecor Ar-Ge Merkezi 
olarak yeni teknolojik ve bilimsel projeler üreterek patente ve 
faydalı modele dayalı ürünlerle alternatif teknolojiler geliş-
tirmeyi amaçlıyoruz” dedi. Ercan Ecemiş ile Lineadecor’u ve 
hedeflerini konuştuk.

“26 YILDIR SEKTÖRDEYİZ”
Lineadecor ne zaman kuruldu? Kuruluş aşamasından 
bugüne kadar olan süreç hakkında kısaca bilgi verir 
misiniz?

Firmamız Dekor Ahşap Ürünleri 1991 yılında kuruldu. 
Kurulduğumuz ilk yıllarda proje ağırlıklı mutfak üretimi ile 
başladık. 1996 yılında sektörde edindiğimiz deneyimle artık 
Türkiye’de de markalı mutfak ihtiyacının ortaya çıktığı dü-
şüncesiyle Lineadecor marka lansmanımızı gerçekleştirdik. O 
günden itibaren Lineadecor markası ile mutfak üretimi gerçek-
leştiriyoruz. Üretim kalitesine verdiğimiz önem doğrultusunda 
teknolojiye ve insana yönelik yatırımlarımızı sürekli artırarak 
modüler mutfak sektörünün gelişiminde öncü rol oynuyoruz. 

SÖYLEŞİ / ERCAN ECEMİŞ
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Samandıra’da kurulan fabrikamızı, belirlediğimiz 
hedefler doğrultusunda 2006 yılı itibarıyla taşıya-
rak, Gebze’de son derece modern bir üretim tesisine 
dönüştürdük ve yıllık üretim kapasitemiz 25 bin 
adete ulaştı.Bugün Gebze’de 30 bin metrekare alana 
sahip üretim tesislerimizde, en son teknolojilerle 
ve modern bir anlayışla üretim gerçekleştiriyoruz.

2017 yılı şirketiniz açısından nasıl geçti?
2017 bizim için verimli bir yıl oldu. Yıllardır 

perakende satışlarında gösterdiğimiz başarıları 
gayrimenkul projelerinde de göstererek sektördeki 
liderliğimizi koruduk. Ekonomi Bakanlığı tarafın-
dan dünyada markalaşma potansiyeli olan ve ku-
rumsallık anlamında önemli yol kat etmiş firmalara 
verilen Turquality Programı’na kabul edildik. 25 
yıllık bir çalışmanın sonucunda yerini sağlamlaştır-
mış ve artık sektörde kendini ispatlamış bir marka 
olarak, sektördeki liderliğimizi ve uzmanlığımızı 
Türkiye’de kabul ettirdik, şimdi bir dünya markası 
olma yolunda ilerliyoruz.

Ar-Ge merkezimiz 1 Temmuz 2017 tarihinde 
kuruldu. Hali hazırda devam eden 8 Ar-Ge pro-
jesinde toplam 32 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. 
Amerika pazarında büyümek ve değerli projelere 
imza atabilmek amacıyla New York’da Lineade-
cor USA LLC şirketimizi kurduk. Ocak ayında 
ofis&showroom açılışımızı gerçekleştireceğiz. 

“AR-GE MERKEZİNİ
FAALİYETE GEÇİRDİK”
Ar-Ge konusundaki çalışmalarınızdan 
bahseder misiniz?

Dekor Ahşap Ar-Ge Merkezi olarak, dünyadaki 
gelişmeleri yakından takip ederek farklı tasarımlarla 

SÖYLEŞİ / ERCAN ECEMİŞ

modüler mutfağın olanaklarını genişletmeyi hedefli-
yoruz. Amacımız mutfakta farklı çözümlerle müşteri 
beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tekno-
lojik ve bilimsel projeler üreterek patente ve faydalı 
modele dayalı yeni ürünler ve alternatif teknolojiler 
geliştirmek. Yurt içi ve yurt dışı üniversiteler ve tek-
noparklar ile işbirliği içinde katma değerli projeler 
yürütmek ve bilgi ağlarında yer almak istiyoruz.

“ORTA DOĞU’DAN ABD’YE
KADAR PEK ÇOK ÜLKEYE
İHRACAT YAPIYORUZ”
İç pazar ve ihracat pazarlarında durum nasıl?

2018 yılı satış hedeflerimizde ABD pazarındaki 
satışlarımızı yüzde 20 artırmak var. İlk 5 yıllık 
hedeflerimiz doğrultusunda California, Chicago ve 
sonrasında Florida’da merkez bölge ofisleri açmayı 
planlıyoruz. Bu bölgede toplu işlerdeki başarımızı 
perakende de sürdürmek ve marka gücümüzü 
artırmak adına perakende mağaza sayımızı da ar-
tıracağız. Amerika’da her yıl düzenlenen en büyük 
mutfak banyo fuarı olan KBIS’e katılmak plan-
larımız arasında. Türkiye’nin en önemli mutfak 
markası olmasının yanında mutfaklarımız, Orta 
ve Yakın Doğu’dan, Avrupa ve Amerika’ya kadar 
dünyanın pek çok ülkesinde sayıları her geçen gün 
artan yetkili satıcılarımız aracılığıyla müşterileri-
mizle buluşuyor.

Lineadecor 

Yönetim Kurulu 

Başkanı Ercan 

Ecemiş, “Merkezi 

olarak yeni 

teknolojik ve 

bilimsel projeler 

üreterek patente 

ve faydalı modele 

dayalı ürünlerle 

alternatif 

teknolojiler 

geliştirmeyi 

amaçlıyoruz” dedi.
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Türk müteahhitlerinin 
Batı Afrika’da gelişen pazarı; 
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Batı Afrika ülkeleri arasında 
sınai gelişmişlik düzeyi 

açısından Fildişi Sahili’nden 
sonra ikinci olan Senegal,  

altyapı yatırımları ve enerji 
sektöründeki sorunların 

giderilmesi ile yeniden hızlı 
büyüme trendine girdi. Türk 
müteahhitlerinin 2017 Eylül 

sonu itibarıyla 775 milyon 
dolar tutarında 29 proje 

üstlendiği Senegal’in, yeni 
iş fırsatları ile öne çıkması 

bekleniyor.
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2016 yılında yüzde 

6,5 oranında 

büyüyen Senegal 

ekonomisinin 

2017 yılında yüzde 

6,1 büyümesi 

bekleniyor. Özellikle 

enerji, altyapı, 

tarım, balıkçılık, 

turizm, tekstil ve 

bilgi teknolojisi 

alanlarındaki 

yüksek kamu ve 

özel yatırımların, 

istikrarlı ekonomik 

genişlemenin 

temelini atmaya 

devam edeceği 

öngörülüyor.

İHRACAT KAPILARI / SENEGAL

O
rta Afrika’nın batısında, Atlas Okyanusu kı-
yısında Gineua-Bisse ve Moritanya arasında 
yer alan Senegal, her ne kadar az gelişmiş 

ülke statüsünde olsa da ekonomik bakımdan bu-
lunduğu bölgede en başarılı ülkelerden biri konu-
munda. Batı Afrika ülkeleri arasında sınai gelişmişlik 
düzeyi açısından Fildişi Sahili’nden sonra ikinci 
sırada yer alan Senegal, 2011 yılı başındaki politik 
sorunların da üstesinden gelerek takip eden yıllarda 
özellikle altyapı yatırımları ve enerji sektöründeki 
sorunların giderilmesi ile yeniden hızlı büyüme 
trendine girdi. Bu başarının temeli 1994 yılında baş-
latılan ve önceki ekonomi politikalarına göre şok sa-
yılacak tedbirler içeren yapısal reformlara dayanıyor. 
Bunlar arasında kamu tarafından belirlenmekte olan 
fiyatların serbest bırakılması ve kamu teşviklerinin 
kaldırılması önemli bir yere sahip.

Tarıma dayalı olan Senegal ekonomisinde işgü-
cünün yüzde 70’i tarım sektöründe istihdam edili-
yor. Bu nedenle ülke ekonomisi, iklim koşullarına, 
uluslararası piyasalardaki gelişmelere ve hammadde 
fiyatlarına aşırı duyarlı durumda. En önemli döviz 
kazandırıcı sektörlerden birinin de turizm olduğu 
Senegal’in yaşadığı başlıca ekonomik sorunların 
başında ise ihracatın çeşitlendirilmesi, cari açık, çift 
haneli ve artan işsizlik oranı ile yoksulluk geliyor. 

NÜFUSUN YÜZDE 52’Sİ
YOKSULLUK SINIRININ
ALTINDA YAŞIYOR

2015 yılında, UNDP’nin insani kalkınma düzeyi 
sıralamasında 188 ülke arasında 170’inci sırada yer 
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Senegal 

ekonomisinde 

tarım önemli bir 

yer tutuyor.

alan Senegal’de nüfusun yüzde 52’si yoksulluk sını-
rının altında yaşarken, işsizlik oranı da yüzde 10,4 
seviyesinde bulunuyor. Yoksulluğun giderilmesi 
için yıllık en az yüzde 7 reel büyüme kaydedilmesi 
gerektiği belirtiliyor, ancak bu oranlara ulaşılamıyor. 
2016 yılında yüzde 6,5 oranında büyüyen Senegal 
ekonomisinin, 2017 yılında yüzde 6,1 büyümesi 
bekleniyor. Hükümetin orta vadeli, yıllık reel GSYİH 
büyüme hedefi yüzde 7,8. Ancak bu iyimser olmak-
tan da öte bir hedef. Çünkü ekonominin yapısal 
kısıtlamaları bulunuyor. Bununla birlikte, özellikle 
enerji, altyapı, tarım, balıkçılık, turizm, tekstil ve 
bilgi teknolojisi alanlarındaki yüksek kamu ve özel 
yatırımların, istikrarlı ekonomik genişlemenin teme-
lini atmaya devam etmesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) 2015 yılı Dünya Ya-
tırım Raporu’na göre 2014 yılı itibariyle Senegal’e 
Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) girişi önceki yıla 
kıyasla yüzde 10 artışla 338 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. DYY stoku ise aynı yıl 2.7 milyar dolar 
düzeyinde oldu ve 2000 yılına kıyasla 8.1 kat arttı. 
Yeni enerji santralleri inşaatı ve yolların iyileştiril-
mesi gibi altyapı faaliyetlerinin yanı sıra; tarımsal 
dönüşüm, Dakar’da yeni havaalanı ve liman inşası, 
Diamniadio Özel Ekonomik Bölgesi gibi projeler 
yabancı sermaye ile yürütülüyor.

ALTYAPI VE İNŞAAT
EN FAZLA YATIRIM YAPILAN
SEKTÖRLER ARASINDA

Senegal’de devam eden mevcut programlarda 
sağlık, eğitim, taşımacılık, enerji ve su yatırım 
için dikkat çeken alanlar olarak görülüyor. Diğer 
taraftan, altyapı ve inşaat en fazla yatırım yapılan 
sektörler arasında yer alıyor. Özellikle ulaştırma 
sisteminin rehabilitasyonu yönünde Dünya Bankası 
tarafından desteklenen projeler bulunuyor. Tarım, 
ambalaj, tekstil, ayakkabı, oto yedek parçası, beyaz 
eşya gibi konularda küçük ölçekli yatırımlar bölge 
için ideal. Ülkede yabancı sermaye yatırımlarının 
önündeki en büyük engellerden biri ise ulaşımda 
yaşanan sıkıntılar. Ekonomik faaliyetlerin yüzde 
85’inin gerçekleştirildiği Dakar bölgesi içerisinde, 
230 milyon Euro tutarında 25 km’lik bir ücretli 
otoyol inşası tamamlanmış durumda. Dakar ile 
Diamniado kentini birbirine bağlayan bu otoyol 
ile ulaşım 2 saatten 30 dakikaya düştü. Söz konusu 
otoyolun hizmete girmesi ile bölgedeki ekonomik 
faaliyetler de ciddi şekilde hızlandı.

TÜRK MÜTEAHHİTLERİ
775 MİLYON DOLARLIK
PROJE ÜSTLENDİ

Senegal, Türk müteahhitlerinin toplam 61.3 mil-
yar dolar tutarında bin 292 proje üstlendiği Afrika 
kıtası içinde de önemli bir pazar konumunda. Türk 
müteahhitleri Senegal’de 2017 Eylül sonu itibariyle 
775 milyon dolar tutarında 29 proje üstlendi. Bunlar 

arasında öne çıkan projelerden biri, Summa tarafın-
dan hayata geçirilen ve Engineering News Record 
(ENR) dergisinin her yıl düzenlediği “Küresel En 
İyi Proje Yarışması”nda ödül alan 81 milyon dolar 
tutarındaki Dakar Uluslararası Kongre Merkezi.

Diğer taraftan, Summa firmasının Dakar’daki 
168 milyon dolar tutarında çok amaçlı fuar ala-
nı, arena ve otel projeleri devam ediyor. Ayrıca 
Summa’nın Limak ile işbirliği içinde üstlendiği 110 
milyon ABD Doları tutarındaki Yeni Dakar Ulus-
lararası Havalimanı’nın yapım ve işletme projesi 
tamamlanmak üzere olup, önümüzdeki günlerde 
açılışı yapılacak. Yapı Merkezi’nin Fransız Eiffage 
adlı firmayla birlikte üstlendiği, Dakar’da Blaise-
Diagne isimli iki bölgeyi birbirine bağlayacak olan 
hızlı tren hattı projesindeki toplam yatırım tuta-
rının da 370 milyon Euro’yu bulacağı belirtiliyor.

İHRACAT KAPILARI / SENEGAL
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KALİTELİ VE HIZLI HİZMET
AVANTAJ SAĞLIYOR

Söz konusu projelerin, Türk müte-
ahhitlerin bölgede edinmekte oldukları 
önemli yeri pekiştireceği değerlendiri-
liyor. Türk müteahhitlerin Afrika’daki 
rekabet üstünlükleri arasında bölgenin 
yerel koşullarını yakından tanımaları, 
kaliteli ve hızlı hizmeti rakiplerinden 
daha uygun fiyatlarla sunmuş, müş-
teri memnuniyetine önem vermiş ve 
güçlü ilişkiler kurmuş olmaları önemli 
bir yer tutuyor. Nitekim önümüzdeki 
dönemde de, dünyada değişen eko-
nomik konjonktür çerçevesinde pazar 
çeşitlendirmesi öncelikli gündem mad-
deleri arasında olacak. Yeni iş fırsatları 
açısından Sahra Altı Afrika’nın çekici 
fırsatlar sunmaya devam edeceği öngö-
rülüyor. Senegal’in başlıca ihraç ürünle-
rini ham altın, işlenmiş petrol ürünleri, 
dondurulmuş balık, çimento, fosforik 
asit, hazır çorba karışımları, purolar 
ve sigaralar oluştururken, başlıca ithal 
ürünleri ise işlenmiş petrol ürünleri, 

YIL İHRACAT İTHALAT

2005 34.951 462

2006 40.437 577

2007 65.108 1.632

2008 90.008 1.877

2009 95.379 1.489

2010 83.267 1.449

2011 155.021 2.509

2012 128.378 2.163

2013 119.333 5.62

2014 165.625 4.452

2015 128.206 5.517

2016 154.422 6.138

"2016 OCAK-MAYIS” 50.123 2.693

“2017 OCAK-MAYIS” 90.163 1.92

Türkiye-Senegal Dış Ticaret Değerleri 

(Bin ABD Doları)

Başkent: DAKAR

Nüfus: 

15 MİLYON 406 BİN KİŞİ

Yüzölçümü: 

192 BİN KM2

Yönetim biçimi: 

CUMHURİYET

Temel ekonomik 
göstergeler

Resmi dili: 

FRANSIZCA

GSYİH: 16 MİLYON 248 BİN $

Büyüme oranı: YÜZDE 6,5

Kaynak: TÜİK

Kişi başına GSYİH: 1 BİN 055 $

Para birimi:

CFA FRANGI

SENEGAL

Yatırımlarda öncelikli alanlar
Senegal’de yatırım potansiyeli yüksek başlıca alanlar tarım, turizm, balıkçılık, bilgi ve iletişim teknolojileri 

(ICT), sağlık, eğitim, yenilenebilir enerji ve madencilik sektörleri. Altyapı ve inşaat en fazla yatırım yapılan 

sektörler olup, özellikle ulaştırma sisteminin iyileştirilmesi için Dünya Bankası tarafından desteklenen 

projeler yürütülüyor. Ülkede yabancı sermaye yatırımları konusunda herhangi bir kısıtlama ya da 

yerli ortak şartı aranmıyor. Yatırımlar konusunda detaylı bilgi Senegal Tanıtım ve Yatırım Ajansı’nın 

(APIX, www.apix.sn), Senegal’de yürütülmekte olan önemli altyapı projeleri ile ilgili bilgiler ise Senegal 

Hükümeti resmi web sitesinde (www.gouv.sn) bulunuyor.

ham petrol, pirinç, ilaç, binek otomobilleri, 
telefon cihazları, buğday, malt ekstresi, eşya 
taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, palm yağı 
ve fraksiyonları.

TÜRKİYE İLE TİCARİ İLİŞKİLER
Türkiye ile Senegal arasındaki ikili tica-

ret 2011 yılında 100 milyon dolar sınırını 
aşarken, 2016 yılında 160 milyon dolar 
düzeyinde gerçekleşti. Aynı yıl bu ülkeden 
ithalatımız 6.1 milyon dolar seviyesinde 
iken bu ülkeye ihracatımız 154.4 milyon 
dolar olarak gerçekleşti. İki ülke arasındaki 
ticarette ülkemiz lehine 148.3 milyon do-
lar dış ticaret fazlası mevcut. 2016 yılında 
Senegal’e ihracatımızda demir veya çelikten 
çubuklar, makarnalar, demir çelik profiller, 
unlu mamuller, plastik ambalaj malzemeleri, 
sanayide ve içecek imalinde hammadde veya 
koku verici maddeler ve karışımlar, hijye-
nik eşya ile demir veya çelik filmaşin gibi 
ürünler öne çıktı. 2016 yılında Senegal’den 
ithalatımızda ise maden cevherleri ve kon-
santreleri, balık, yağlı tohumlar, işlenmemiş 
kurşun gibi ürünler yer aldı.

Yüzyıllarca köle 

ticaretinin merkezi 

olan Dakar 

açıklarındaki Goree 

Adası, bugün ülkede 

en çok turist çeken 

yerler arasında 

bulunuyor.

İHRACAT KAPILARI / SENEGAL





T
ürkiye ve dünya ekonomisi açı-

sından, yıl başındaki beklen-

tilere göre daha iyi geçmiş bir 

yılı geride bırakmaya hazırlanıyoruz. 

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2016 yılı 

sonbaharında yayınladığı “Dünya Eko-

nomik Görünüm Raporu”nda, 2017 yılı 

için küresel büyüme beklentisini yüzde 

3,4 olarak paylaşmış iken, 2017 yılı 

temmuz ayına geldiğimizde, revize ettiği 

hedeflerde, küresel büyüme beklentisini 

2017 yılı için yüzde 3,5’e revize edip, 

2018 yılı büyümesi için de yüzde 3,6 

öngörüsünü paylaştı. Geçtiğimiz ekim 

ayında yayınlanan son raporda ise, bu 

defa 2017 yılı için büyümeyi bir kez 

daha 0,1 puan artırarak, yüzde 3,6’ya 

çekerken, 2018 büyümesini de yüzde 

3,7’ye çekti.

Gerek IMF, gerek Dünya Bankası, 

gerekse de Ekonomik İşbirliği ve Kal-

kınma Örgütü (OECD) küresel büyüme 

ve ticarette gözle görülür toparlanmanın 

makro ekonomik verilere yansıdığını da 

belirtmekteler. Bilhassa, Avrupa Birliği 

(AB) ülkelerinde ve Euro Bölgesi’nde 

gözlenen toparlanma, küresel ticaretteki 

yükseliş ile birlikte, Türkiye’nin ihracat 

hacmine de olumlu yönde yansıdı ve 

uzun zamandır ilk kez, Türkiye’nin ay-

lık ihracat hacmi, bir önceki yılın aynı 

ayına göre çift haneli artış oranlarına 

işaret etti.

BÜYÜME TAHMİNLERİ

REVİZE EDİLİYOR

Bu olumlu gelişme, bilhassa 2017 

yılında,Türkiye’nin GSYH büyümesine 

net ihracatın pozitif katkı yapmasını da 

sağladı ve bu sayede, 2016 biterken ve 

2017 başlarken, 2017 yılı için Türkiye 

ekonomisinin yüzde 3 büyüme düzeyini 

yakalamasının hayli zor olduğunu ifade 

eden tüm uluslararası ekonomi kuru-

luşları ve uluslararası finans kurumları, 

ekim ayından bu yana yayınladıkları 

raporlarda, Türkiye’nin 2017 ve 2018 

büyümesini yukarı doğru revize etmek-

teler. 2016 yılı nisan ayında, 2017 yılı 

büyümesine yönelik öngörüsünü yüzde 

3,6’dan 3,4’e çeken IMF, 2017 yılında 

Türkiye ekonomisinde “iç piyasada ta-

lep zayıflaması ve ihracatta zorlanma” 

riskine yönelik beklentiyle, Türkiye’nin 

2017 büyüme öngörüsünü yüzde 3’e 

kadar çekmişti. Dünya Bankası ise, 2017 

yılı için yüzde 2,7’lik bir büyüme bek-

lemekteydi.

Ekonomi Yönetimi’nin, ihracatı ar-

tırıcı tedbirleri ve bilhassa reel sektörün 

finansmanında devreye alınan yeniden 

yapılandırılmış Kredi Garanti Fonu ile, 

piyasalara 250 milyar TL’lik bir limitle 

sunulan “can suyu”, yılın ilk 6 ayında 

Türkiye ekonomisini yüzde 5,1 gibi, Çin 

ve Hindistan’dan sonra, 3’üncü en yük-

sek büyümeyi gerçekleştiren ekonomi 

konumuna getirdi. 11 Aralık’ta açıkla-

nan yüzde 11,1’lik 3’üncü çeyrek bü-

yüme oranı, dünya genelinde Türkiye’yi 

en yüksek büyümeyi gerçekleştiren ülke 

konumuna taşırken, Türkiye ekono-

misinin 2017 yılını tümüyle yüzde 6,4 

ile 7 arasında bir GSYH büyümesi ile 

bitirmesi bekleniyor. Bu durum, IMF’yi 

geçen ekim ayında yayınladığı son rapo-

runda, Türkiye ekonomisi için 2017 bü-

yümesi beklentisini yüzde 5,1’e, Dünya 

Bankası’nı yüzde 2,7’den 5,1’e, OECD’yi 

de yüzde 3,4’den 6,1’e revize etme nok-

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı 

Prof. Dr. Kerem Alkin

 Türkiye ekonomik ve siyasi belirsizlikleri üreterek, 

çalışarak aşıyor. Böylece, şirketler ciroları ve 

istihdamlarını korumuş oluyor, piyasa dinamikleri 

yaşatılıyor. 2017’nin başarılı uygulaması olan Kredi 

Garanti Fonu 2018’de de devam edecek.

Reel sektör 2018 
için de kararlı

MAKRO-NOMİ
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tasına getirdi. TCMB’nin her ay yayınla-

nan beklenti anketine görüşlerini gön-

deren Türkiye’nin 100 ekonomisti ise, 

2017 için ortalama yüzde 5,7 büyüme 

beklemekteler. İlginçtir, ekonomistler, 

yüzde 11,1’lik büyüme oranına rağmen, 

bir önceki ankete göre, 2017 yıl sonu 

büyüme tahminlerini sadece 0.2 puan 

iyileştirerek, yüzde 5,7’ye getirmişler. 

Türkiye’nin önde gelen ekonomistleri 

2017 büyüme tahminlerinde 0.8 puan 

ile 1 puan arasında mahcup kalabilirler.

2018 BÜYÜME HEDEFİNİ 

TUTTURABİLİRİZ

Ekonomi Yönetimi’nin 2018’e dö-

nük büyüme hedefi yüzde 5,5. Güney 

Kore’den sonra, uluslararası ekonomi 

alanında ikinci en başarılı Kredi Garan-

ti Fonu uygulaması olan KGF imkanı, 

2018 yılında da 250 milyar TL’den kalan 

25 milyar liralık imkan ve 2018’de öde-

necek 25 milyar liranın da yeniden kul-

landırılması suretiyle, 50 milyar liralık 

bir yeni imkanı gündeme getirecek. Bu 

nedenle, KOBİ’lerin uygun koşullarda 

finansman imkanı bulması sağlanacak. 

Ayrıca, net ihracatın büyümeye katkısını 

desteklemek amacıyla, 2018’de Exim-

bank imkanları da artırıldı. Bu sayede, 

ihracat amaçlı çalışan KOBİ’ler küresel 

rekabet açısından desteklenecekler. 

Yabancı ve kimi yerli ekonomistlerin 

atladıkları en önemli husus, Türk reel 

sektörünün psikolojisi. Birincisi Türk 

iş dünyası başka ülkelerin iş dünyasına 

benzemiyor. Dünyanın pek çok önde 

gelen ekonomisinde, ekonomik ve si-

yasi belirsizlikler arttığında, iş dünyası 

“bekle ve gör” (wait and see) der. Türk iş 

dünyası ise, tersine, “çalış ve gör” (work 

and see) diyor. Yani, ekonomik ve siyasi 

belirsizlikleri Türkiye üreterek, çalışa-

rak aşıyor. Böylece, şirketler ciroları ve 

istihdamlarını korumuş oluyor. Piya-

sa dinamikleri yaşatılıyor. İkincisi ise, 

Türkiye’nin sanayi üretimi 190 milyar 

dolarlık bir büyüklükle, Avrasya’nın 

öncüsü. İmalat sanayisi bu kadar önemli 

bir ülkede, üretimin çarkları da güç-

lüdür. Üçüncüsü, 1994 ve 2001 yerel 

krizlerinden Türkiye’deki Ekonomi Yö-

netimi önemli dersler çıkardı ve Türkiye 

ekonomisinde risklerin arttığı görüldü-

ğü anda, derhal makro ihtiyati tedbirler 

devreye alıyor. 2017’nin başarılı uygu-

laması da Kredi Garanti Fonu’ydu ve 

2018’de de devam edecek.

MAKRO-NOMİ

TÜRKİYE BÜYÜME HİKAYESİNİ

SÜRDÜRMEYİ BAŞARIYOR

IMF, 2018 yılı için ise, Çin ve 

Hindistan’ın büyüme oranlarındaki gö-

receli hızlanma ve Latin Amerika eko-

nomilerindeki göreceli toparlanmaya 

bağlı olarak, önceki raporlarında yüzde 

4,8’lik büyüme öngörüsünü 0,1 puan iyi-

leştirerek, yüzde 4,9’a taşıdı. IMF, buna 

rağmen, Türkiye Ekonomisi’nin 2018 yılı 

GSYH büyüme öngörüsünü yüzde 3,5’de 

bırakırken, Dünya Bankası Türkiye’nin 

2018 yılı büyümesi için daha önce yüz-

de 3,5 olan öngörüyü, yüzde 5,5’e çı-

kardı. Keza, OECD de, nasıl ki 2017 

yılı büyümesi için Türkiye’nin oranını 

yukarı doğru revize etmiş ise, Türkiye 

ekonomisinin 2018 yılı büyümesini de 

yine yüzde 3,5’den 4,9’a yükseltmiş du-

rumda. Ekonomi Yönetimi, Türkiye’nin 

2018-2020 Orta Vadeli Program hedef-

lerinde, 2017-2020 arasındaki 4 yıla 

yüzde 5,5’luk büyüme hedefini uygun 

görürken, TCMB’nin beklenti anketine 

görüş veren Türkiye’nin 100 ekonomis-

ti, 2018 yılı için yüzde 4,2 düzeyinde 

bir büyüme beklediklerini belirttiler. Bu 

yönüyle bakıldığında, BRICS (Brezilya, 

Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) 

ve MINT (Meksika, Endonezya, Nijerya 

ve Türkiye) grubunda, Türkiye büyüme 

performansında, ilk üç veya ilk 4’de yer 

alarak, ‘büyüme hikayesi’ni sürdürmeyi 

başarıyor.

2018 YILININ TEMEL SORUNU

ENFLASYON OLACAK

Türkiye’nin önemli bir büyüme başa-

rısına imza attığı 2017 yılında, işsizlik ile 

ilgili sorunu devam etmekte. 2007’den 

bu yana, küresel finans krizine rağmen, 

Türkiye ekonomisinde her yıl ortalama 

941 bin insanımıza iş imkanı oluştu-

rurken, 2016’daki hain darbe girişimi 

ve sebep olduğu ekonomik zorluklara 

rağmen, 584 bin kişiye ilave istihdam 

sağlandı. 2016 yılı sonbaharından, 2017 

yılı sonbaharına kadar 2 milyon insanı-

mıza istihdam imkanı sağlanabildi. Buna 

rağmen, 2016 yılını yüzde 10,9 düzeyini 

gören işsizlik oranının, 2017 yılında an-

cak 10,8 oranına iyileşmesi; 2018 yılında 

hedeflenen yüzde 5,5’lik büyüme ile de, 

işsizlik oranının yüzde 10,5 düzeyine 

gerilemesi öngörülmektedir. IMF ise, 

işsizlik oranının 2017 yılını yüzde 11,2 

ile bitirmesini öngörmekte, 2018 yılın-

da ise işsizlik oranının yüzde 10,7’ye 

gerilemesini beklemektedir. OECD ise, 

işsizlik oranının 2017 yılını yüzde 10,9; 

2018 yılını ise yüzde 10,8 düzeyinde 

tamamlayacağını öngörmekte.

Bu noktada, 2018 yılında, 2017 yılı-

na da damgasını vuran enflasyon-döviz 

kuru-faiz hadleri üçgenine yönelik sı-

kıntı devam edecek gözükmektedir. Söz 

konusu üç gösterge de birbirini besleyen 

ve tetikleyen bir özellik arz etmektedir. 

Bu doğrultuda, 2017 yılı için dolar-TL 

kurunda yıl ortalama kur ve yıl sonu kur 

tahmini Orta Vadeli Program’da sırasıyla 

3,58 TL ve 3,64 TL olarak geçerken, 

IMF’nin 2017 yılı ortalama dolar kuru 

tahmini aynı sırayla 3,60 ve 3,68’dir. 

Yılı bitirirken, dolar-TL kurunun 3,80 

TL’nin üzerinde olduğunu dikkate aldı-

ğımızda, gerek Hükümet’in, gerekse de 

IMF’in kur tahminlerini tutturmak zor 

gözüküyor. TCMB’nin beklenti anke-

tine görüş bildiren 100 ekonomist ise, 

2017 yılında ortalama dolar için 3,66 

TL, 2017 yıl sonu için de 3,86 TL ön-

görmüşler. Ekonomistlerin tahmini daha 

olabilecekmiş gibi gözüküyor.

DOLAR-TL KURU TAHMİNLERİ

Uluslararası kurumların ve yerli eko-

nomistlerin dolar-TL kur tahminlerine 

bakıldığında ise, IMF, dolar-TL kurunda 

2018 yılı ortalaması için 3,79 TL, 2018 

yıl sonu için 4 TL, Türk ekonomistler 

2018 yılı ortalaması için 4,01 TL, yıl 

sonu için 4,15 TL, uluslararası finans 

kurumlarının raporları ise, dolar kuru-

nun 2018 yılının son çeyreği itibariyle 

4,20 TL’ye yükseleceğine, 2019 yıl sonu 

itibariyle ise kurun yeniden 4 TL sevi-

yesine geri çekileceğine işaret etmekte. 

Raporlarda, euro/TL kuru için beklen-

tiler ise, 2018 sonu için 4,83 TL, 2019 

sonu euro/TL 5 TL olarak paylaşılmakta.

Uluslararası finans kuru raporların-

da, genel olarak gelişmekte olan ülke 

para birimlerinin dolar karşısında 2018 

yılında ılımlı bir hızda gerileceği öngörü-

lüyor. Raporlardaki analize göre, FED’in 

parasal sıkılaştırmaya devam etmesi ve 

dolayısıyla ABD tahvil faizlerindeki yük-

seliş ivmesi, gelişmekte olan ülke para 

birimlerini baskı altına alacak. Bunun 

yanında küresel büyüme ve küresel tica-

ret rakamları ile birlikte emtia fiyatların-

daki hareketin gelişmekte olan ülkeleri 

destekleyeceği belirtilmiş. Büyüme ta-

rafında hassasiyeti bulunan Türk Lirası 

da bu açıdan avantaj yaşayacak kurlar 
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arasında sayılıyor. Raporlarda, Türkiye ile 

ilgili yapılan değerlendirmede, Türkiye 

Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın Türk 

Lirası’ndaki değer kaybını önlemek için 

birçok araç kullandığına dikkat çekilir-

ken, kurun yükselişine devam etmesinin 

bankaya faizden başka bir opsiyon bırak-

madığı da vurgulanıyor.

2017 yılında, döviz kurlarındaki aşırı 

oynaklık ve TL’deki değer kaybı, gerek 

yurt içi piyasaya mal üreten firmaların, 

gerekse de ihracat amaçlı mal üreten 

firmaların maliyetlerindeki artışta, yani 

maliyet enflasyonun hayli yüksek çık-

masında başat rol oynamış gözüküyor. 

Türkiye’nin ithalata bağımlılığı, her kur 

sıçramasında, Türkiye ekonomisinde 

önce maliyet, ardından firmaların bu ma-

liyeti yansıtması ile, tüketici enflasyonu 

olarak dönüyor. Fiyat istikrarı açısından, 

işgücü, hammadde, enerji ve finansman 

maliyetlerinin yönetimi kritik önemde. 

Hammadde ve enerji maliyetleri küresel 

emtia fiyatları ve döviz kurlarıyla doğ-

rudan bağlantılı. Finansman maliyetleri 

ise, kredi faiz oranlarıyla şekilleniyor. 

Petrol fiyatları 2016 yılı ocak ayından bu 

yana yüzde 80’in üzerinde arttı. Enerji 

Bakanlığı ise, doğalgaz fiyatını yüzde 10 

aşağı çekerek ve doğalgaz fiyatına zam 

yapmayarak, enerji maliyetlerini mini-

mize etmeye çalışıyor.

TL’nin dolar ve euro karşısındaki 

değer kaybı, 2 yıla yayılmış 8 puanlık bir 

fazladan enflasyon etkisi anlamına geli-

yor ve kurlar sürekli yükseldikçe bu etki 

eriyip yok olmuyor. Kredi faiz oranlarının 

2 yılda yüzde 65 arttığını ve 6 puanlık 

bir etkiyi dikkate aldığımızda, maliyet 

enflasyonun göstergesi olan yurt içi ÜFE, 

2003 yılı ekim ayından bu yana, 2008 

temmuz ayından sonra, ikinci kez yüzde 

18’e dayanmış durumda. Yurt içine mal 

satan üreticilerin maliyetleri yüzde 18, 

ihracatçı firmaların maliyetleri yüzde 24 

artmış durumda. 20 ve üzerinde işgücü 

çalıştıran işletmeler açısından bakıldığın-

da, hammadde maliyetlerinin payı yüzde 

45, enerji maliyetleri yüzde 8, finansman 

maliyetleri yüzde 4,5, kur artışı zararı ve 

faiz giderlerinin payı yüzde 7,5. Açık ve 

net, enflasyonla mücadelenin başarısı 

ithalata bağımlılığın azaltılmasından, 

yurt dışından borçlanmak yerine, yurt 

içi tasarrufları artırmaktan ve kredi faiz 

oranlarının düşürülmesinden geçiyor. 

Üretim ve finansmanda yerli kaynakları 

artırmak, fiyat istikrarını da getirecek.

Orta Vadeli Program’da, 2017 enf-

lasyon tahmini ve 2018 enflasyon öngö-

rüsü, bu koşullar içerisinde, hayli iyim-

ser kalırken, IMF’in Türkiye ekonomisi 

için 2017 enflasyonunu yüzde 10, 2018 

enflasyonunu ise yüzde 9,5 olarak ön-

gördüğünü görüyoruz. Dünya Bankası 

aynı oranları sırasıyla yüzde 9 ve 8,5 

olarak belirlerken, OECD’nin 2017 yılı 

için yüzde 10,4 oranını beklenti, 2018 

yılı için ise yüzde 8,1 enflasyon öngö-

rüsünü paylaştığını gözlemlemekteyiz. 

Türkiye’nin 100 ekonomistinin 2017 

yılı yıl sonu enflasyon oranı beklentisi 

ise yüzde 10.7. 100 ekonomist, 2018 yılı 

için ise yüzde 8,7’lik bir yıl sonu enflas-

yon oranı öngörmüşler.

EURO-DOLAR PARİTESİNDE

KAFALAR KARIŞIK

Dünya siyasetiyle ilgili gündem mad-

delerinin hayli ağır, pek çok bilinmeze 

işaret ettiği bir dönemin içerisindeyiz. 

ABD’nin küresel ölçekte, Orta Doğu ve 

Körfez ülkeleri, Asya-Pasifik ülkelerine 

yönelik, Kuzey Kore’ye ve İran’a yönelik 

politikalarının nereye evrileceğinin kes-

tirilemediği, Başkan Trump’ın bu politi-

kaların belirlenmesinde ne derece etkili 

olduğunun muallak kaldığı, daha da öte-

si, Başkan Trump’ın dahi görevde kalıp 

kalamayacağının bilinmez bir denkleme 

dönüştüğü bir süreçte, ABD ekonomi-

sindeki iniş çıkışlı toparlanma süreci ve 

Amerikan iş dünyasının beklediği ver-

gi düzenlemesinin ABD Senatosu’ndan 

geçmesi dahi, ABD Doları’nın güçlen-

mesine yetmiyor. Bunun bir nedeni 

Washington’ın siyasi koridorlarında 

süregelen gerginliklerin sebep olduğu 

belirsizlik, bir diğer neden ise, Senato’da 

az bir oy farkıyla kabul edilen vergi dü-

zenlemesinin ABD’nin kamu dengesine 

getireceği 1.7 trilyon dolarlık ek yük.

Buna karşılık, Almanya’da genel se-

çimler sonrasında, hala hükümet kuru-

lamamasından kaynaklanan belirsizliğe 

rağmen, Avrupa cephesi, ekonomik ve 

siyasi açıdan, ABD’ye göre daha güvenilir 

liman gözüküyor ve euro-dolar paritesini 

1,16-1,20 dolar bandında tutuyor. 2017 

biterken, ekonomistler, FED Açık Piyasa 

Komitesi’nin 2017’deki son toplantısın-

dan (FOMC) bir faiz artışı kararı çıkması 

ihtimalini hayli yüksek görmelerinin yanı 

sıra, 12 Ocak 2015’de 4 trilyon 516 mil-

yar dolar ile, en yüksek değerine ulaşan 

ve 27 Kasım 2017 itibarıyla 4 trilyon 

439 milyar dolar büyüklüğündeki FED 

bilançosunu, FED’in yeni başkanı Powell, 

2018 yılı sonuna kadar 4 trilyon dolar 

veya bir miktar altına küçültmeye de-

vam edecekleri, faiz artışlarının kademeli 

olarak devam edeceği konusunda mesaj-

larını verdi. Bununla birlikte, Trump’ın 

sebep olduğu belirsizlik nedeniyle, euro 

dolar karşısında gerilemiyor. Uluslara-

rası finans kurumları, euro-dolar pari-

tesi için, 1,20-1,24 dolar bandının üst 

seviyelerinin 2018 yılının ilk 4 ayında 

test edileceğini, 1,24 doların kırılması 

halinde, 1,25 dolar, o da kırılır ise 1,27 

dolara kadar paritede hareket beklendi-

ğini vurgulamaktalar.

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

GSYH BÜYÜMESİ(%) 5,5 5,5 5,1 3,5 2,7(5,1) 3,5(5,5) (3,4) 6,1 (3,5) 4,9 5,7 4,2

ENFLASYON(%) 9,5 7,0 10,0 9,5 9,0 8,5 10,4 8,1 11,7 9,3

BÜTÇE AÇIĞI/GSYH(%) -2,0 -1,9 -3,2 -2,4 -1,6 -1,5

CARİ AÇIK/GSYH(%) -4,6 -4,3 -4,6 -4,6 -5,0 -5,5 -4,8 -4,6 -4,6 -4,5

ORTALAMA DOLAR KURU (TL) 3.58 3.73 3.60 3.79 3.68 4.01

YILSONU DOLAR KURU (TL) 3.64 3.82 3.68 3.90 3.88 4.15

İŞSİZLİK ORANI (%) 10,8 10,5 11.2 10,7 10,8 10,9

TÜRKİYE’NİN MAKRO EKONOMİK BÜYÜKLÜK ÖNGÖRÜLERİ

OVP  IMF  
MAKRO BÜYÜKLÜK

DB   TCMB BEKLENTİOECD

MAKRO-NOMİ



Neden CE veya G işareti ?
Yurtdışı ve yurtiçi piyasada kalitesiz ve standart dışı ürünlerin dolaşımını önlemek, piyasa disiplinini
sağlamak ve haksız rekabetin önüne geçmek amaçlarıyla Yapı Malzemesi mevzuatında ürünlerin
mutlaka CE veya G işaretine sahip olması zorunlu hale getirilmiştir.

Neden Ulusal Teknik Onay (UTO) ?
Yapı malzemesi ürünü herhangi bir standarda tabi değilse, standarttan sapma 
gösteriyorsa veya tamamen yenilikçi (innovative) bir ürün ise ürünün yurtiçi
piyasaya arz edilebilmesi için mevzuat gereği UTO’ya ihtiyaç bulunmaktadır.

Ulusal Teknik Onay belgeleri ürüne, protatip ürüne, ek karakteristiğe, temel
gerekten sapmaya, karşılıklı tanımaya, yapım sistemine ve tasarım sistemine dair 
düzenlenebilmektedir.

Neden Avrupa Teknik Değerlendirme (ETA) ?
Yapı malzemesi ürünü herhangi bir standarda tabi değilse, standarttan sapma gösteriyorsa veya
tamamen yenilikçi (innovative) bir ürün ise ürünün yurtdışı piyasaya arz edilebilmesi için mevzuat
gereği ETA’ya ihtiyaç bulunmaktadır. Alacağınız ETA belgesi ile Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yanı
sıra, AB ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan ülkelere başka hiçbir belgeye ihtiyacınız olmadan
doğrudan ürününüzü satabilirsiniz. ETA belgesi ürününüz için Avrupa Birliği Vizesi anlamı taşır.

Biz Kimiz (YAD-İTBAK) ?
T.C. Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı Türkiye’nin ilk Ulusal Teknik Onay Kuruluşu.
Türkiye’nin ilk Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşu. Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları
Birliği (EOTA) üyesi ve bu kuruluş nezdinde ülke sözcüsü.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOBB, ODTÜ, TÜRKİYE İMSAD ve Yapı Denetim Kuruluşları Birliği
Derneği kurucularımız, ayrıca ALÇIDER, ÇATIDER, TYÇD, TUKDER, TÇÜD, TGÜB derneğimiz
üyesi kuruluşlardır.
Tarafsız, Bağımsız, Gizlilik Beyanını Esas Almış, Uzmanlardan Oluşan Teknik Kurulları ile
Güvenilir Ticari Amaç Gütmeyen Bilimsel Araştırma Kurumuyuz.

1- Prekast normal/hafif/otoklavlı gaz gözenekli beton malzemeleri
2- Kapılar, pencereler, panjurlar, büyük kapılar ve ilgili bina aksamı
3- Membranlar, likit uygulamalar ve kitler dahil (su ve/veya su
buharı kontrolü için)
4- Isı yalıtım malzemeleri, kompozit yalıtım kitleri/sistemleri
5- Yapısal taşıyıcılar, yapısal bağlantılar için tel çiviler
6- Bacalar, baca kanalları ve özel malzemeler
7- Alçıtaşı malzemeler
8- Jeotekstiller, jeomembranlar ve ilgili diğer malzemeler
9- Giydirme cephe/kaplama/yapısal macunlu camlama
10- Sabit yangın mücadele ekipmanları (yangın alarmı/ detektörü,
yangın söndürme, yangın ve duman kontrolü, patlamayı engelleme
malzemeleri)
11- Sıhhi tesisat gereçleri
12- Dolaşım alanları için yol işaretleme malzemeleri: Yol
donanımları/elemanları ve ikinci yardımcı elemanları
13- Yapısal ahşap ürünler/elemanlar ve ilgili diğer aksamı
14- Ahşap esaslı levhalar ve elemanları
15- Çimento, yapı kireci ve diğer su bazlı bağlayıcılar
16- Beton için güçlendirme ve öngerilme çeliği (ve ilgili aksam),
artgerme kitleri
17- Duvarcılık ve ilgili ürünler, duvarcılık birimleri, harçlar, ilgili
diğer aksam
18- Atık su mühendisliği malzemeleri

19- Yer döşemeleri 
20- Yapısal metalik malzemeler ve ilgili diğer aksam
21- İç/Dış duvar ve tavan kaplamaları, iç mekan bölme 
kitleri
22- Çatı kaplamaları, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve ilgili 
diğer aksam, çatı kitleri
23- Yol yapım malzemeleri
24- Agregalar
25- Yapısal yapıştırıcılar
26- Betona ilişkin ürünler, harç ve şerbet
27- Mekan ısıtıcı aletler
28- İnsani tüketim amaçlı su ile ilişkili olmayan boru 
(künk)-tank ve ilgili aksam
29- İnsani tüketim amaçlı su ile ilişkili olan inşaat imalatları
30- Düz cam, profilli cam ve cam blok malzemeler
31- Güç, kontrol ve iletişim kabloları
32- Bağlantılar için yapısal macun
33- Montaj aksesuarları
34- Yapı kitleri, birimleri, prefabrik elemanlar
35- Yangını durdurucu, yangını hapsedici ve yangın 
koruyucu malzemeler, yangın geciktirici malzemeler

Yetkili Olduğumuz Malzeme Alanları

Cinnah Caddesi No:73/6 Çankaya Ankara
T: +90 312 285 63 80  F: +903122856382  itbak@itbak.org



T
ürkiye ekonomisi 2017 yılı 
üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1 
büyümüştür. Yılın ilk ve ikinci 

çeyreğindeki büyümeler yüzde 5,3 
ve 5,4 olarak revize edilmiştir. Böy-
lece yılın ilk dokuz ayında ekonomi 
yüzde 7,3 büyümüştür. 2016 yılı ilk 
dokuz ayında ise ekonomi yüzde 3,0 
büyümüştü.  

İnşaat sektöründe büyüme üçüncü 
çeyrekte hızlanmış ve 2017 yılı üçün-
cü çeyreğinde yüzde 18,7 olmuştur. 
Yılın ilk ve ikinci çeyreğinde büyüme-
ler yüzde 5,6 ve 5,5 olarak revize edil-
miştir. Böylece yılın ilk dokuz ayında 
inşaat sektörü yüzde 9,9 büyümüştür. 
2016 yılı ilk dokuz ayında ise inşaat 
sektörü yüzde 6,0 büyümüştü.  

Gayrimenkul sektöründe büyüme 
2017 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 
1,5 olmuştur. Yılın ilk ve ikinci çeyre-
ğinde büyümeler yüzde 1,5 ve yüzde 
1,4 olarak revize edilmiştir. Böylece 
yılın ilk dokuz ayında gayrimenkul 
sektörü yüzde 1,5 büyümüştür. 2016 
yılı ilk dokuz ayında ise gayrimenkul 
sektörü yüzde 3,9 büyümüştü.

  
TOPLAM İNŞAAT 
HARCAMALARI İLK 9 AYDA 
YÜZDE 30,9 ARTTI

Toplam inşaat harcamaları 
2017 yılı ilk dokuz ayında 392.8 
milyar TL olarak gerçekleşmiş-
tir. İnşaat harcamaları ilk dokuz 
ayda cari fiyatlarla yüzde 30,9 
artmıştır. 

Türkiye İstatistik Kurumu 
milli gelirin hesaplamasında 
kullandığı yeni yöntem çerçe-
vesindeki açıklamalarda toplam 

inşaat harcamalarına yer verirken, 
inşaat harcamalarının kamu ve özel 

İnşaat sektöründe 
gelişmeler

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı/ 
Ekonomi ve Strateji Danışmanlık 

Hizmetleri Başkanı 

Dr. Can Fuat Gürlesel

 İnşaat sektörü, 2017 yılının ilk dokuz ayında yüzde 9,9 

büyüdü. 2016 yılı ilk dokuz ayında ise inşaat sektörü 

yüzde 6,0 büyümüştü.  İnşaat malzemeleri sanayi 

üretimi ise 2017 yılı ilk dokuz ayında geçen senenin 

aynı dönemine göre yüzde 4,8 arttı.

EKONOMİK PERSPEKTİF

ayrımına yer vermemiştir. Böylece 
sektör için önemli bir bilgiye ulaşım 
engellenmiştir.     

2017 yılı ilk dokuz ayında alınan 
toplam yapı ruhsatları alan bazında 
yüzde 52,2 artarak 222,24 milyon 
metrekare olmuştur. 2017 yılı ilk do-
kuz ayında alınan konut yapı ruhsat-
ları alan bazında geçen senenin ilk 
dokuz ayına göre yüzde 59,3 artarak 
178,00 milyon m2 olmuştur.  Konut 
dışı bina yapı ruhsatları ise aynı dö-
nemde yüzde 29,2 artarak 44,44 mil-
yon metrekare olarak gerçekleşmiştir.

KONUT SATIŞLARINDAKİ 
DURUM

2017 yılı ilk dokuz ayında konut 
satışları geçen yılın ilk dokuz ayına 
göre yüzde 10,1 büyümüş ve 1 milyon 
30 bin 728 adet olmuştur. Yabancılara 
konut satışı ise yüzde 15,6 artarak 15 
bin 241 adet olarak gerçekleşmiştir. 

2017 yılı ilk dokuz ayında ipotek-
li konut satışları geçen yılın ilk do-
kuz ayına göre yüzde 19,7 büyümüş 
ve 363 bin 227 adet olmuştur. Yeni 
(birinci el) konut satışı ise yüzde 9,6 
artarak 476 bin 689 adet olarak ger-
çekleşmiştir. 

Yeni konut fiyatları artışı yavaşla-
mış ve 2017 Eylül ayında yıllık yüzde 
4,3’e gerilemiştir. Geçen yılın Eylül 
ayında ise yıllık artış yüzde 8,6 ola-
rak gerçekleşmişti. Uygulanan konut 
kampanyaları ve indirimler ile ortala-
ma fiyat artışı yavaşlamıştır.   

Konut kredileri geçen yılın Ey-
lül ayına göre yıllık olarak (Ekim 
2016-Eylül 2017) yüzde 12,2 büyü-
müştür. Konut kredisi aylık ortalama 
faiz oranı Eylül ayı itibarıyla yüzde 
1,09’a yükselmiştir.  



ARALIK 2017   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   93

İNŞAAT MALZEMELERİ 
İHRACATINDA
YÜZDE 4,2 ARTIŞ

2017 yılı ilk dokuz ayında inşa-
at malzemeleri sanayi ihracatı yüzde 
4,2 artarak 11.82 milyar dolara yük-
selmiştir. İnşaat malzemeleri ithalatı 
ise ihracatın aksine ilk dokuz ayda 
yüzde 8,8 düşerek 6.59 milyar dolara 
inmiştir. 

İnşaat malzemeleri sanayi üretimi 
2017 yılı ilk dokuz ayında geçen se-
nenin aynı dönemine göre yüzde 4,8 
artmıştır. 2016 yılı ilk dokuz ayında 
inşaat malzemeleri sanayi üretimi sa-
dece yüzde 0,5 büyümüştü.  

İNŞAAT MALZEMELERİ İÇ 
PAZARI YÜZDE 30,9 BÜYÜDÜ

İnşaat malzemeleri iç pazarı ise 
2017 yılı ilk dokuz ayında 255.3 mil-
yar TL büyüklüğe ulaşmıştır. Geçen 
senenin ilk dokuz ayında 195 milyar 
TL iç pazar büyüklüğüne göre inşaat 
malzemeleri iç pazarı yüzde 30,9 bü-
yümüştür. 

İnşaat malzemeleri fiyatları 2017 
yılının ilk dokuz ayında yıllık yüz-
de 25,1 artmıştır. 2016 yılı ilk dokuz 

DÖNEM İNŞAAT GAYRİMENKUL GSYİH
2010 17,1 4,5 8,6

2011 24,7 4,9 11,1

2012 8,4 4,3 4,9

2013 14,0 2,9 8,5

2014 5,0 2,5 5,2

2015 4,9 2,4 6,1

2016 Q1 2,5 4,2 4,8

2016 Q2 12,8 4,6 4,9

2016 Q3 2,8 2,8 0,8

2016 Q4 3,2 2,8 4,2

2016 5,4 3,6 3,2

2017 Q1 5,6 1,5 5,3

2017 Q2 5,5 1,4 5,4

2017 Q3 18,7 1,5 11,1

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE BÜYÜME YÜZDE              

EKONOMİK PERSPEKTİF

ayında artış yüzde 4,3 olarak gerçek-
leşmişti.   

İnşaat işgücü maliyetleri ise 2017 
yılının ilk dokuz ayında yıllık yüz-
de 12,9 artmıştır. 2016 yılı ilk dokuz 
ayında artış yüzde 6,6 olarak gerçek-
leşmişti. Yabancıların gayrimenkul 
alımları 2016 yılı ilk dokuz ayında 
geçen senenin aynı dönemine göre 
yüzde 25 artarak 2.946 milyon dolar-

dan 3.682 milyon dolara yükselmiştir.  
Yurt dışı Müteahhitlik Hizmetleri 

göreceli bir toparlanma içine girmiştir. 
2017 yılı ilk dokuz ayında alınan proje 
tutarı 8.84 milyar dolar, proje adedi ise 
131’dir. 2016 yılında aynı dönemde 
alınan proje tutarı 5.42 milyar dolar, 
proje adedi ise 75’dir. Proje tutarında 
artış yüzde 63,1,  proje adedinde ise 
yüzde 74,6 olarak gerçekleşmiştir.



Mısır, Türkiye’den ithal 
inşaat demiri için vergi 

süresini uzattı
Mısır; Türkiye, Çin ve Ukrayna’dan ithal edilen inşaat 

demirinden alınan ve bu yılın başında uygulamaya 

giren geçici gümrük vergisinin süresinin beş yıl 

uzatıldığını açıkladı. Çin menşeli ürün için yüzde 

17, Türk menşeli çelik için yüzde 10-19 ve Ukrayna 

çeliği için yüzde 15-27 olarak belirlenen gümrük 

vergisi yerel imalatçıları korumak için haziranda 

uygulamaya girmişti.

Almanya’da emlak fiyatları

artmaya devam ediyor
Almanya’da ipotekli konut finansmanı sağlayan 

Alman İpotek Bankalar Birliği’nin (VDP) araştırma-

sına göre, ülkede emlak fiyatları bu yılın üçüncü 

çeyreğinde yükselmeye devam etti. Avrupa 

Merkez Bankası’nın (ECB) düşük faiz ve parasal 

genişleme gibi para politikalarını uygulama-

sının ardından Avrupa ülkelerinde, özellikle 

de Almanya’da, düşük faiz oranlarının konut 

sektörüne etkisi gündeme gelmişti. Ülkede 

konut ve ticari gayrimenkul fiyatları bu 

yılın üçüncü çeyreğinde artmaya de-

vam etti. Gerçek işlem verilerine 

dayanan Almanya VDP Emlak 

Fiyat Endeksi, üçüncü çeyrekte 

2016’nın aynı dönemine göre yüzde 

7,7 arttı.

Bill Gates, 25 bin dönümlük akıllı şehir kuruyor
Dünyanın en zengin insanları listesinde yer alan Microsoft’un CEO’su Bill Gates, ABD’de akıllı şehir inşa etmek için Arizona 

eyaletinde 25 bin dönüm büyüklüğünde bir arazi satın aldı. Akıllı şehir için başlangıç olarak 80 milyon dolar yatırım 

yapan Bill Gates, oluşturacağı dev yapıda 80 bin ev inşa edecek. 3 bin 800 dönümlük alanın sanayi ve ofis planlaması 

yapacaklar için ayrıldığı akıllı şehirde, 480 dönümlük alan ise okullara tahsis edilecek. Dev akıllı şehri yapacak gayrimenkul 

firması Belmont Partners’ın yaptığı açıklamada, şehrin yüksek hızlı internet, veri ve teknoloji merkezleri, insansız araçlar ve 

lojistik merkezleri gibi teknolojiyi son hızda kullanacakları iletişim ve altyapı uygulanacağını belirtti.

ABD’de konut 
başlangıçları

yılın zirvesinde
ABD’de konut başlangıçları ekim ayında 

yüzde 13,7 ile beklentinin çok üstünde 

artarak bu yılın en iyi performansını kay-

detti. İnşaat izinleri de ekimde yüzde 5,9 

artarak beklentiyi neredeyse üçe katladı. 

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, 

konut başlangıçları ekimde önceki aya 

kıyasla yüzde 13,7 artarak 1 milyon 290 

bin oldu. Bu sonuçla, Ekim 2016’dan beri 

en yüksek seviyesini kaydeden konut 

başlangıçlarına ilişkin piyasa beklentisi 1 

milyon 190 bin ve yüzde 5,6 artış seviye-

sindeydi. Rapor, ayrıca inşaat izinlerinin 

ekimde yüzde 5,9 artarak 1 milyon 297 

bine yükseldiğini gösterdi.

DÜNYA TURU
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Türkler, Yunanistan’da
gayrimenkul piyasasını canlandırdı
Yunanistan’da başlayan “Altın Vize” uygulaması gayrimenkul sektörünü canlandırdı. Altın Vize ile emlak fiyatları 

ve 250 bin avronun üzerindeki yatırıma karşılık 5 yıllık oturma izni imkanı sağlanıyor. Yunanistan’da, son 4 yılda 

oturum izni alan Türklerin sayısı 161’e çıktı. Uzmanlar gelen ilginin avantajlı piyasa koşulları sebebiyle yatırım 

isteğinden kaynaklandığını söylüyor. Yunanistan Yatırım Ajansı tarafından açıklanan verilere göre, son 4 yıl 

içerisinde toplam 2 bin 14 kişi, “Altın Vize” uygulamasından faydalanarak 5 yıllık oturum izni aldı. Sıralamada 850 

kişiyle Çin, 388 kişiyle Rusya, 161 kişi ile Türkiye ilk üçte yer aldı.

Suudi Arabistan’dan
500 milyar dolarlık 
mega kent
Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed Bin 

Salman, Kızıldeniz kıyısında bir mega kent inşa 

edeceklerini açıkladı. Mısır ve Ürdün’le de bağlantılı 

olacak kent için 500 milyar dolar fon ayrıldı. Başkent 

Riyad’da küresel bir konferansta konuşan Bin Salman, 

projenin ilk aşamasının 2025 yılında tamamlanması-

nın planlandığını söyledi. Bin Salman’ın duyurduğu 

proje Suudi Arabistan’ın sadece petrol gelirlerine 

dayalı ekonomisinde çeşitliliğe gitme vizyonu-

nun bir parçası. “NEOM” adı verilen ve 26 bin 500 

kilometrekarelik bir alana yayılacak olan kent, Akabe 

Körfezi’nde ve Süveyş Kanalı ile deniz ticaret yollarına 

yakın bir noktada inşa edilecek. Kentte sadece rüzgâr 

ve güneş enerjileri kurulacak.

Çin’de alınan 
önlemler konut 
satışlarını azaltıyor
Çin’de emlak kontrollerine yönelik 

düzenlemelerin etkisinde kalmaya 

devam eden konut piyasası satışla-

rındaki düşüş ekim ayında da sürdü. 

Çin Ulusal İstatistik Ofisi tarafından 

açıklanan verilere göre ekim ayında 

konut satışları parasal değerleri 

açısından geçen yılın aynı ayına göre 

yüzde 3,4 oranında geriledi. Eylül ayın-

da ise satışlarda yüzde 2,4 oranında 

düşüş yaşanmıştı. Yılın ilk 10 ayı için 

ise konut satışları bir yıl öncesinin aynı 

dönemine göre yüzde 9,6 oranında 

artış gösterdi. Bu oran bir önceki ay 

yüzde 11,4 seviyesindeydi.
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www.facebook.com/f illiboya
www.twitter.com/f illiboya
www.instagram.com/f illiboya
www.f illiboya.com

4 mevsim
kazanç

4 mevsim
konfor

8. ULUSLARARASI
İNŞAATTA KALİTE ZİRVESİ

ÖZEL SAYI

T Ü R K İ Y E  İ M S A DTÜRKİYE 

İNŞAAT MALZEMESİ 

SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 

DERGİSİ

ARALIK 2017

SAYI: 32

Tü
rk

iy
e 
İM

SA
D

 d
er

gi
  A

ra
lık

  2
01

7 
  S

ay
ı  

32


	0 KAPAK
	1-5
	6-7
	8-21
	22-25
	26-41
	42-47
	48-53
	54-57
	58-61
	62-65
	66-71
	72-75
	76-79
	80-81
	82-87
	88-91
	92-93
	94-96



