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•20+ milyar $ ihracat hacmi •25 ülke 150+ alım heyeti

•17 ülke 790+ katılımcı •101 ülke 85.000+ ziyaretçi
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Değerli Türkiye İMSAD ailesi ve sektör 
paydaşlarımız... 

Yılın ilk çeyreğinde durgun bir havanın hakim 
olduğu sektörümüzde mart ayında sevindirici 
bir gelişme yaşadık. İnşaat malzemeleri ihracatı 
yeniden atağa geçti ve mart ayında miktar olarak 
tarihin en yüksek aylık ihracatı gerçekleşti! 
2018 yılının ikinci yarısından itibaren Türkiye 
İMSAD olarak gündemimiz dış ticaretti. Gerek 
toplantılarımızda gerekse basın faaliyetlerimizde 
ihracatın önemini sürekli dile getirdik. 2018 
yılsonu beklentimiz 20 milyar doların üzerinde bir 
ihracat rakamı yakalamaktı. Keza öyle de oldu ve 
21,5 milyar dolar inşaat malzemesi sanayi ihracatı 
ile 2018 yılında da otomotiv, tekstil ve hazır 
giyimden sonra en yüksek ihracat yapan üçüncü 
sektör olduk. 2019 hedefimiz ise 23-24 milyar 
dolar bandı… 

İç pazarda ise durum pek iç açıcı değil! 
İnşaat sektörünün hem kendi iç dinamiklerindeki 
bozulmalar hem de 2018 yılının ikinci yarısından 
itibaren yaşanmaya başlanan finansal dalgalanmalar 
nedeniyle olumsuz etkilendiği gerçeğiyle karşı 
karşıyayız. Her ay siz kıymetli üyelerimizden 
aldığımız verilerle hazırladığımız İnşaat 
Malzemeleri Sanayi Endeksi’ndeki tablolar da 
gösteriyor ki özellikle 2018 Eylül ayından itibaren 
endeksler aşağı yönde hareket ediyor. 2018 
yılında üretim, yatırım ve istihdam alanındaki 
düşüşün en önemli sebebinin kur artışı olduğunu 
söyleyebiliriz. Arz dengesinin bir tarafında kur, 
diğer tarafında ise maliyet ve fiyat var. Kurlar 
Ağustos 2018’den itibaren yükselince girdi 
maliyetleri arttı. Maliyetler ise fiyatları yükseltti. 
Sonuç olarak, yükselen fiyatlar enflasyonu, 
enflasyon faizleri artırdı. Faizlerin artması talebi, 
üretimi ve yatırımı düşürdü. Yatırımın düşmesi de 
işsizlik oranının artmasını beraberinde getirdi… 

Dolayısıyla iç talebin geçmişte olduğu gibi 
canlanması için enflasyon, faiz ve işsizliğin 

tek haneli olması gerekiyor. Faiz 2010 
yılından, işsizlik 2014 yılından bu yana, 
enflasyon ise 2016 yılından bu yana 
çift haneli. Her üçünde aynı anda çift 
haneli durum 2016 yılı son çeyrekten 
itibaren yaşanıyor. Her platformda altını 
çiziyorum; bu üçlü tek haneli olmadan 
piyasada güven sağlanması oldukça 
zor… 

Kıymetli okurlar;
Derneğimiz bu yıl itibarıyla 35 

yılı geride bıraktı. İnşaat sektörünün 
en sıkıntılı olduğu 80’li yıllarda 

inşaat malzemesi sanayicileri 
kısıtlı imkanlarla üretim yapmaya 
çalışıyordu. İşte 80’li yılların bu 

zor dönemlerinde, sektörü bir araya 
getirmek, sıkıntılara çözüm bulmak ve 

sanayi çarkının dönmesini sağlamak için 
bir grup duayen sanayici bir araya geldi 

ve 35 yıl önce Türkiye inşaat malzemesi 

sanayisinin gelişimi ve sürdürülebilir büyümesi 
için Türkiye İMSAD’ın kuruluşuna öncülük 
etti. Karaköy, Salı Pazarı, Meclisi Mebusan 
Caddesi’nde bulunan Borusan Holding binasında, 
kurucu üyelerden Necati Arıkan’ın, Tebliğ ve 
Tebellüğ Belgesi’ne attığı imza ile dernek kimliği 
resmiyet kazanan İnşaat Malzemesi Sanayicileri 
Derneği’nin kuruluş fikrinin tohumları 1983 
yılında atıldı. O dönem Borusan Holding’in 
tepe yöneticilerinden olan Hulusi Çetinoğlu, 
Türkiye İMSAD’ın kurulmasının öncülüğünü 
üstlendi. Sektör firmaları, sorunlarını Ankara 
bürokrasisine anlatmakta zorluk yaşıyorlardı. 
Dönemin Başbakanı Turgut Özal’ın da yakın 
arkadaşı olan Hulusi Çetinoğlu, Turgut Özal’la 
bir sohbet sırasında sıkıntılarını dile getirdi. Özal 
ise bu sıkıntıları anlatmak için birleşip örgütlü bir 
şekilde geri gelmelerini, isteklerini ve taleplerini 
bir dernek vasıtasıyla iletmeleri belirtti. Böylece 
Çetinoğlu ve bazı firmaların üst düzey yöneticileri, 
sektörü temsil edecek bir derneğin kurulması 
noktasında harekete geçti. Altı ay sonra Türkiye 
İMSAD kurucu üyesi Çuhadaroğlu Alüminyum 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çuhadaroğlu, 
Yapı Endüstri Merkezi (YEM) kurucularından 
mimar Doğan Hasol ile görüştü ve Hasol da 
derneğin ilk genel sekreteri olarak ekibe katıldı. 
Formalitelerin tamamlanması ve kuruluşun 
resmiyet kazanması 25 Haziran 1984 tarihinde 
gerçekleşti. Türkiye İMSAD Kurucu Başkanı, 
Borusan Mannesmann’dan Hulusi Çetinoğlu 
liderliğinde, Türk Demirdöküm’den Necati Arıkan, 
Serel Seramik’ten Yılmaz Güngör, Eczacıbaşı Yapı 
Gereçleri’nden Tayfun İndirkaş, Türk Ytong’dan 
M. Kudret Baban, Çuhadaroğlu Metal’den 
Ahmet Çuhadaroğlu, Okarsan Ahşap’tan Orhan 
Karavelioğlu, Kilsan’dan A. Necati Ekmekçioğlu, 
Detel Demir’den Kenan Demirtaş ve Yapı Endüstri 
Merkezi’nden Doğan Hasol’dan oluşan kurucu 
yönetim kurulu derneğin bugünlere gelmesinde 
ilk harcı döken isimler oldu. Dökümay’dan Suphi 
Aydıner, Işıklar İnşaat’tan Turgut Işık, Türkiye 
Şişe ve Cam Fabrikaları’ndan Erhan Aras, Kale 
Pazarlama’dan Ercan Erman da kurucu isimler 
arasında yer aldı. Her birini saygı ve minnetle 
anıyoruz…

Dile kolay... 35 yıldan bu yana yurtiçi ve 
yurtdışı faaliyetlerine devam eden Türkiye İMSAD, 
bugün 74 büyük sanayici, 38 sektör derneği ve 24 
paydaş kurum üyeleriyle sektörü tek çatı altında 
toplamanın gururunu yaşıyor. İnşaat malzemesi 
sektörünü bir araya getirmek, ülkemizin ve 
sektörümüzün gelişimine katkı sağlamak amacıyla 
faaliyetlerimizi 1984 yılından beri siz kıymetli 
üyelerimizden aldığımız güç ile sürdürüyoruz. 35 
yıla sığdırdığımız çok sayıda etkinlik, toplantı, 
kamu temasları, proje, rapor ve yayınlar ile 
paydaşlarımıza en yüksek değeri katmak her 
zaman en büyük amacımız oldu, olmaya da devam 
edecek. Önümüzdeki yıllarda da hep birlikte 
ilklere ve başarılara imza atmak ümidiyle… 

35 yıldır sektörü bir arada tutmanın 
gururunu yaşıyoruz…
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2019 yılının ilk sayısıyla karşınızdayız. Bu 
yıl bizler için oldukça özel... Çünkü Türkiye 
ekonomisinin lokomotifi olan inşaat sektörünün 
en köklü dernekleri arasında yer alan Türkiye 
İMSAD bu yıl itibarıyla 35 yıla damgasını 
vurdu. 35’inci yılımızda da sektörün gelişimine 
ve büyümesine katkı sağlamak amacıyla 
faaliyetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz.  Tüm 
sanayici, alt sektör derneği ve paydaş üyelerimizle 
bu yıl da önemli çalışmaları birlikte yürüteceğiz. 

Bildiğiniz gibi; 2017 yılında ilk defa 
Türkiye İMSAD Üyelerinin Sürdürülebilirlik İyi 
Uygulama çalışmalarının değerlendirildiği bir 
yarışma düzenledik. Kazananlar 41. Yapı Fuarı - 
Turkeybuild İstanbul’da ödüllerine kavuştu. 2018 
yılında ikincisi düzenlediğimiz yarışma sonrası 
kazananlar ise 28 Şubat’ta gerçekleştirdiğimiz 
Üye Buluşması toplantımızda ödüllerini aldı. 
Yarışmaya katılan tüm projelerin detaylarıyla 
ilgili bir kitapçık hazırladık. Bu kitapçığı tüm 
etkinliklerimizde temin edebileceğiniz gibi 
www.imsad.org web sitemizden de indirebilirsiniz. 
Üye Buluşması’na değinmişken bu yılki 
buluşmamızda ayrıca Türkiye İMSAD’ın gelişimi 
ve büyümesi için emek veren 35 yıllık üyelerimiz 
ve aramıza yeni katılan üyelerimiz için bir plaket 
töreni düzenledik. Buradan tekrar 35 yıldır 
Türkiye İMSAD’ın bir parçası olan çok değerli 
üyelerimize derneğimizin bugünlere gelmesindeki 
katkılarından dolayı teşekkür ederiz…

Derneğimizin geleneksel hale getirdiği 
Gündem Buluşmaları’nın, 2019 yılı ilk toplantısını 
İstanbul Sanayi Odası Odakule’de gerçekleştirdik. 
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanımız 
Ferdi Erdoğan’ın açılış konuşması ile başlayan 
toplantıda, TİM Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem 
Alkin ile Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı 
Dr. Can Fuat Gürlesel, ekonomi ve sektöre ilişkin 
değerlendirmelerini aktardı. Türkiye İMSAD 
Geçmiş Dönem Başkanı ve Mevcut Dönem 
Yönetim Kurulu Doğal Üyesi Fethi Hinginar’ın 
moderatörlüğünde gerçekleşen ‘Fırtınalı Havada 
Dümende Olmak’ başlıklı oturumun konuk 
konuşmacısı ise Sabancı Holding CEO’su 
Mehmet Göçmen oldu. Katılımcılarla deneyim 
ve görüşlerini paylaşan Göçmen, Türkiye 
ekonomisinin makro-ekonomik gerekçeler ve 
enerjide dışa bağımlılık, düşük katma değer 
üretimi gibi yapısal sıkıntılar nedeniyle zorlu 
dönemler yaşadığını belirterek, işletmelerin bu 
zorlu dönemden çıkabilmesi için birleşmesi 
gerektiğini vurguladı. Toplantıyla ilgili 
çok daha detaylı bilgilere İMSAD’dan 
sayfalarımızda yer verdik. Yılın ilk 
toplantısını son yılların en yoğun katılımı ile 
tamamlamış olduk. Önümüzdeki Gündem 
Buluşmaları toplantılarımızda yine ilgi 
çekici konu ve konuşmacılar için şimdiden 
hazırlıklara başladık. 

Türkiye İMSAD olarak sürekli inşaat 
sektörünün sadece konut inşaatından 
ibaret olmadığını ifade ediyoruz. Geçtiğimiz 
yıldan beri ana mesajlarımız arasında yer 

alan yenileme pazarının önemiyle ilgili bilinirlik 
yaratmaya da devam ediyoruz. 2018 yılında 
kapak konularımızdan biri yenileme pazarı ile 
ilgiliydi. Geçtiğimiz yıllarda çeşitli nedenlerden 
dolayı krize giren turizm sektöründe yaşanan 
ekonomik zorluklar, yenilenecek otel sayılarına 
da yansıdı. 2017 yılından itibaren Türkiye’de 
turizmin kaybettiği canlılığı yeniden kazanmaya 
başlamasıyla sektörde yenileme kararları da 
artışa geçti. Önümüzdeki dönemde renovasyon 
konusunun otellerin öncelikli gündemi olması 
bekleniyor. Bu yıl birçok otel yatırımcısı ve 
işletmecisi ağırlığını mevcut otellerinde yapılacak 
yenileme ve renovasyon çalışmalarına verecek. 
Dolayısıyla biz de bu sayımızı “turizmde rekabetin 
yolu renovasyondan geçiyor” diyerek turizm 
sektöründeki yenileme çalışmalarına ayırdık. 

Turizm sektöründe renovasyon demişken 
ÖZEL RÖPORTAJ için Türkiye Turizm 
Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oya 
Narin’le gündemi ve turizm sektörünün geleceğini 
konuştuk.  

PROFESYONEL BAKIŞ köşemizde bu 
sayımızda Schneider Electric Türkiye ve Orta 
Asya Bölge Başkanı Bora Tuncer’i ağırladık. İş 
hayatındaki en önemli prensibinin etik değerler 
olduğunu söyleyen Tuncer “Etik değerleri olmayan 
herhangi bir sistemin çalışması mümkün değil. 
Dolayısıyla her şeyin ilk filtresi etik değerlerdir” 
diyor. Tuncer ile iş hayatındaki prensipleri, 
tecrübeleri ve genç yönetici adaylarına tavsiyelerini 
konuştuk.

Her ay bir sektör derneğine yer verdiğimiz 
SEKTÖREL GÜÇ için bu kez EPSDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Erdem Ateş ile derneğin kuruluşu, 
faaliyetleri ve gelecek planları üzerine bir röportaj 
gerçekleştirdik. 

SÖYLEŞİ sayfalarımızda Ardex Yapı 
Malzemeleri Ltd. Şti. Genel Müdürü Nezih 
Tütenek’i, Balcıoğlu Grup Standart İzolasyon A.Ş. 
Genel Müdürü Levent Çeki’yi ve Yapı Fuarı-
Turkeybuild İstanbul Direktörü Kemal Ülgen’i 
ağırladık. 

MİMARLIK ve İNŞAAT DÜNYASI için 
sorularımızı yanıtlayan ACE Mimarlık Kurucu 
Ortağı Orçun Ersan, “Kendimize özgü bir 
metodolojimiz var. Hangi ekip olursa olsun bu 
metodolojiyi kullanıyor. Ürünün üretilme biçimini 
doğru organize edebilmek zaten doğrudan da 
ürünün niteliğini artırmış oluyor” diyor. 

Yapay zekânın gündelik yaşamın bir parçası 
haline gelmesi, sanal gerçeklik ile sanal ortamların 
gerçeklik hissiyatıyla deneyimlenmesi ve artırılmış 
gerçeklik sayesinde hayal bile edilemeyecek 
tecrübelere saniyeler içerisinde sahip olunması 
otelleri de dönüştürecek. Yarı mekanizma haline 
gelecek olan otellerde konfor da dijitalleşecek. Peki 
bu dijitalleşme nasıl olacak? Geleceğin otellerini 
sizler için anlattık. 

Türkiye inşaat malzemesi sektörünün çatı 
örgütü Türkiye İMSAD ailesinin ve üyelerinin nice 
35 yıllarda bir arada olması ve yeni başarılara hep 
beraber imza atması dileğiyle… Keyifli okumalar… 

Nice 35. yıllara…
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İMSAD’DAN
- Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan:“Sanayinin 

sürdürülebilir büyümesini sağlamak için topyekûn çözüm 
planlanmalı”

- “Türkiye İMSAD Geleceğe Yatırım Ödülleri” sahiplerine 
verildi

- buildingSMART Türkiye Çalışma Grupları, bilgi ve görüş 
alışverişi için bir araya geldi

- Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan İSO Meclisi’nin aylık 
olağan toplantısında sunum gerçekleştirdi

- buildingSMART Türkiye Yürütme Kurulu TSE’yi ziyaret etti
- Türkiye İMSAD’a kurucu üyesi olduğu ÇEDBİK’ten plaket 

verildi
- Emlak Bank Genel Müdürü Deniz Aksu, Türkiye İMSAD 

Yönetimi ile buluştu
- Mesleki Yeterlilik Kurumu’nda kalifiye eleman sorununa 

çözüm arandı
- Naci Ağbal, Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan’ı kabul etti

YENİ ÜYELERİMİZ
Fischer Türkiye
Affani İthalat ve İhracat

KAPAK KONUSU
Turizmde rekabetin yolu renovasyondan geçiyor 

ÖZEL RÖPORTAJ / OYA NARİN 
“Türkiye, dünya turizminin lider ülkelerinden biri olmaya 
aday”

PROFESYONEL BAKIŞ / BORA TUNCER
Etik değerler olmazsa olmazı...

MİMARİDE DİNİ YAPILAR
Mimari sanat eserleri dini yapılar...

SEKTÖREL GÜÇ / EPSDER
“Geofoam kullanımının yaygınlaşması, ülkemize ve 
sektörümüze büyük fırsatlar sunacak”

MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI 
ORÇUN ERSAN
“Projelerimizi ‘kendimize özgü metodolojimizle’ 
gerçekleştiriyoruz”

SÖYLEŞİ / NEZİH TÜTENEK
“Yenilikçi ürünler ve sistem çözümleri sunmaya devam
edeceğiz”

SÖYLEŞİ / LEVENT ÇEKİ
“50’nin üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz”

SÖYLEŞİ / KEMAL ÜLGEN
Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul bu yıl 18-22 Haziran’da
42’nci kez kapılarını açacak

İHRACAT KAPILARI / ŞİLİ
Yabancı yatırım açısından en cazip ülkeler arasında “Şili”
başı çekiyor

GELECEĞİN OTELLERİ
Otellerde dijitalleşen konfor

YAPI TARİHİ
İlkel çağların mağaralarından günümüzün devasa 
gökdelenlerine...

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

DÜNYA TURU

TÜRKİYE 
İNŞAAT MALZEMESİ 

SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 
DERGİSİ

NİSAN 2019
SAYI: 37
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Taşıdığı potansiyelle 1980 yılından 
günümüze çok büyük bir gelişme 

kaydeden turizm sektörü, 11 
bine yakın işletmesiyle Türkiye 

ekonomisinin taşıyıcı kolonlarından 
biri olarak tüm dikkatleri üzerine 
çekiyor. Sektörde kaydedilen bu 

başarıda önemli ölçüde role sahip 
olan otellerde alınan renovasyon 

kararları neredeyse yeni otel 
yatırımı kadar büyük önem taşıyor. 

İşletmelerde yapılan yenilemeler 
günümüzde rekabette öne çıkma 

adına en önemli unsurlar arasında 
başı çekiyor.

Turizmde 
rekabetin yolu

renovasyondan
geçiyor
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“Sanayinin sürdürülebilir 
büyümesini sağlamak için 

topyekûn çözüm planlanmalı”
“Fırtınalı Havada Dümende Olmak” başlığı altında gerçekleştirilen Gündem 
Buluşmaları toplantısında konuşan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Ferdi Erdoğan, “Sanayinin sürdürülebilir büyümesini sağlamak için topyekûn 
bir çözüm planlanmalı. Arz dengesi, sadece kamu yönetiminin değil, topyekûn 
iş dünyasının ortak aklı ile sağlanmalı. Risklerin sigortalandığı, fırsatların finanse 
edildiği sanayi, kalkınmanın kaldıracıdır” dedi. 

Gündem Buluşmaları’nda konuşan 
Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan:

İMSAD’DAN
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Türkiye İMSAD’ın geleneksel hale getirdiği Gündem 
Buluşmaları toplantısı, 26 Nisan 2019 tarihinde 
İstanbul Sanayi Odası Odakule’de gerçekleşti. Tür-

kiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan’ın 
açılış konuşmasını yaptığı Gündem Buluşmaları’nda, TİM 
Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin ile Türkiye İMSAD 
Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel, ekonomi ve 
sektöre ilişkin değerlendirmelerini aktardı. İnşaat mal-
zemesi sanayicileri ve iş dünyasından isimlerin büyük 
ilgi gösterdiği, Türkiye İMSAD Geçmiş Dönem Başkanı 
ve Mevcut Dönem Yönetim Kurulu Doğal Üyesi Fethi 
Hinginar’ın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantının 
konuk konuşmacısı ise Sabancı Holding CEO’su Mehmet 
Göçmen oldu. Katılımcılarla deneyim ve görüşlerini pay-
laşan Mehmet Göçmen, Türk ekonomisinin içinde bulun-
duğu krizi doğru okuması halinde geleceğe daha sağlam 
adımlarla yürünebileceğini dile getirdi. 

“İŞSİZLİK BİR ANDA YÜZDE 14,5’LERE ÇIKTI”
Sektördeki son gelişmeleri aktaran ve 2018 yılında üre-

tim, yatırım ve istihdamda yaşanan düşüşlerin en önemli 
nedeninin kur artışı olduğuna dikkat çeken Ferdi Erdoğan, 
“Arz dengesinin bir tarafında kur, diğer taraflarında maliyet 
ve fiyat var. Kurlar Ağustos 2018’den itibaren çok artınca 
girdi maliyetleri arttı. Maliyetler fiyatları yükseltti. Sonuç 
olarak, yükselen fiyatlar enflasyonu, enflasyon faizleri 
artırdı. Faizlerin artması talebi, üretimi ve yatırımı düşür-
dü. Yatırımın düşmesi de işsizliği artırdı. Bir anda yüzde 
14,5’lere çıkan bir işsizlik oranı oldu” diye konuştu.  

“KONUT SEKTÖRÜNDE 30 MİLYAR
DOLARLIK DÜŞÜŞ YAŞANDI” 

Beklentilerin yüksek olduğu inşaat sektöründen he-
deflenin çok gerisinde kalınan bir sektör olarak bahse-
dildiğini söyleyen Ferdi Erdoğan, şu bilgileri verdi: “2 
trilyon dolar GSMH, yaklaşık 25 bin dolar kişi başı gelir, 
500 milyar dolar ihracat, 7,5 milyon adet yeni konut ve 
bunun altında devam eden birçok hedef söz konusu... 
Özellikle çevre ile ilgili 2012 yılına göre enerji tasarru-
funun yüzde 20 olması, sera gazı salınımının yüzde 20 
düşmesi, yenilenebilir enerjide de kaynaklarımızın yüzde 
30’unun yenilenebilir enerjiye ayrılması hedefleniyor. 
İnşaat sektörünün durumuna baktığımızda, Türkiye 5 ve 
üstü büyüdüğünde inşaat sektörü bunun katları şeklinde 
büyür gibi bir ezberimiz vardı. Ancak 2013-2014’ten son-
ra bunun değiştiğini görüyoruz. Türkiye’nin büyümesi ile 
inşaat sektörünün büyümesi Kentsel Dönüşüm ile sanki 
birbirinden koptu. Biri büyürken diğeri küçülebiliyor. 
Bunun gerekçelerini biraz araştırdık. 98 milyar dolarlık 
büyük bir inşaat sektörü varken kentsel dönüşüm süre-
ciyle birlikte 2013 yılında bu rakam bir anda 160 milyar 
dolara çıktı. Bakıyoruz, 50 milyar dolarlık artış konuttan 
geliyor. En sonunda 2018 yılında inşaat sektöründe 
konut, 30 milyar dolarlık küçülmenin ana sebebi oldu. 
Kentsel dönüşümün plansız esas amacından kopuk baş-
lamasıyla beraber konut sektöründe bir anda 30 milyar 
dolarlık düşüş yaşanması bütün malzeme sektörünü ciddi 
şekilde etkiledi.” 

“‘NE İŞ OLSA YAPARIZ’ 
YAKLAŞIMINDAN ÇIKMALIYIZ”

 “Müteahhitlik, sanayicilik, turizmcilik... Ülkemizde, bir 
iş insanı çok kolay bir şekilde bu üç iş koluna girebilir. Bir 
vasıfsız işçi çok kolay bir şekilde bu üç sektörde çalışabilir” 
diyen Ferdi Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “İşveren ve 
işçinin buluştuğu tek nokta var: ‘ne iş olsa yaparız.’ Cesur 
girişimci sayısı yüksek ama iyi işletmeci sayısı düşük bir 
ülkeyiz. Dolayısıyla ne iş olsa yaparız yaklaşımından çıkma-
mız gerekiyor. Kapasiteyi doğru yönetmemiz, ihtiyacı doğru 
belirlememiz, insanları doğru eğitmemiz ve doğru yönlen-
dirmemiz gerekiyor. Sonra kaynak yönetimi geliyor. Zaman, 
mekân ve insan kaynağının doğru planlanması, doğru 
yönlendirilmesi ve doğru yere doğru yatırım yapılması son 
derece önemli. Bu kamunun teşvik sistemini çalıştırırken bu 
yöndeki planlamayı öngörmesi gerekiyor. Türkiye’de 51 bin 
tane KOBİ ölçeğinde küçük sanayi kuruluşu, organize sa-
nayi bölgelerinde iş yapmak için bekliyorlar. Dolayısıyla biz 
bölgesel ya da kümelenme adı altında belki yanlış teşvikler 
kullanıyoruz. Yatırım için teşvik vermek yerine teşvik için 
yatırım yapıyoruz. Bir teşvik ne kadar büyük olursa olsun, 
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eğer o teşvik olmasa idi, yapmayacağınız bir yatırı-
mı asla yapmayın! Altyapısı olmayan yere teşvikler 
veriyoruz. 2023 hedefimizdeki büyük dış ticaret 
büyüklüğüne ulaşmak için üretime dayalı büyü-
menin sürdürülebilir olması gerekiyor. Sanayinin 
sürdürülebilir büyümesini sağlamak için topyekûn 
çözüm planlanmalı. Arz dengesi, sadece kamu 
yönetiminin değil, topyekûn iş dünyasının ortak 
aklı ile sağlanmalı. Fırsat öngören risklerin tümü-
nün sigortalandığı, fırsatların ucuz ve uzun vadeli 
finanse edildiği sanayi, kalkınmanın kaldıracıdır.” 

“FIRSATLARIN ÜLKE EKONOMİSİNE 
KAZANDIRILMASI DESTEKLENMELİ”

Konuşmasında finansal sorunlara dikkat çeken 
Ferdi Erdoğan, “Alacak sigortasının riskli alanlarda 
her tarafa yayılması lazım. Yatırım bitmeden kre-
dinin kapatıldığı bir ülkeyiz. Üretim başlamadan 
kredi ödemesi olmamalı, yatırım amortismanı dol-
madan kredi kapatılmış olmamalıdır. Dolayısıyla 
195 milyar dolar net döviz açığımız var. İlk 1000 
şirketin büyüklüğü zaten 210 milyar dolar. 65 
milyar dolar ihracat yapan ilk 500, 9 milyar dolar 
ihracat yapan ikinci 500, topladığınızda 74 milyar 
dolar yapar. Dış ticaret açığı 77 milyar dolar. Biz 
hedeflerin, finansmanın ve sigortanın her alanı 
kapsamasını özellikle istiyoruz. Fırsatlar kadar 
riskleri de değerlendirmeye alarak, fırsatların ülke 
ekonomisine kazandırılmasını desteklemelidir” 
şeklinde konuştu. 

“TİCARET SAVAŞLARINDA 
YENİ FIRSATLAR”

TİM Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin, 
dünyanın büyük bir çılgınlığın içinden geçtiğini 
belirterek, “Terörle ilgili meseleleri bir bilimkurgu 
filmi gibi seyrediyoruz. Giderek kanıksama ile kar-

şı karşıyayız. Her coğrafyada şu anda kargaşa var. 
Lider bazlı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Liderlerin 
kalıcılığının arttığı, bazı ülkelerin kendi liderlerine 
beklediğinden daha fazla liderlik verdiği bir kon-
jonktürün içinden geçiyoruz” dedi. Rusya, Çin 
ve ABD’nin tutumunun yanı sıra AB’de yaşanan 
Brexit belirsizliğine değinen Kerem Alkin, “Ticaret 
savaşları yeni faza geçiyor. Türk ihracatı için de 
aradan bize fırsat çıkıyor. Biz bunlara fokuslanma-
lıyız” diye konuştu.

“İNŞAAT SEKTÖRÜNDE 
KUVVETLİ GERİLEME VAR”

İnşaat malzemesi sektörünün son dönemini 
grafiklerle anlatan Türkiye İMSAD Ekonomi Da-
nışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel ise inşaat sektörün-
de özel bir programa ihtiyaç olduğuna değinerek, 
“Büyüme tarafında, inşaat sektörü ile Türkiye eko-
nomisinin büyümesi ayrışmış durumda. Ekonomi 

Büyüme tarafında, 
inşaat sektörü 
ile Türkiye 
ekonomisinin 
büyümesi ayrışmış 
durumda. Ekonomi 
kısmen dengelenip 
bir büyüme 
sürecine geçse dahi 
inşaat sektörünün 
kendi iç sorunları 
nedeniyle, yukarı 
ilerleyemeyecek.
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kısmen dengelenip bir büyüme sürecine geçse dahi inşaat 
sektörünün kendi iç sorunları nedeniyle, yukarı ilerleyeme-
yecek. İnşaat sektörünün 2017 yılında milli gelir içindeki 
payı yüzde 8,6’dan, 2018’de 7,2’ye düştü. Bir sektörün bir 
yılda 1,4 puan pay kaybetmesi çok ender görülür. Burada 
çok kuvvetli bir gerileme var” şeklinde konuştu. 

“İNŞAAT MALZEMELERİNDE YAPILMASI 
GEREKEN ŞEY KONSOLİDASYON”

Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, Türkiye 
ekonomisinin makro-ekonomik gerekçeler ve enerjide 
dışa bağımlılık, düşük katma değer üretimi gibi yapısal 
sıkıntılar nedeniyle zorlu dönemler yaşadığını belirterek, 
işletmelerin bu zorlu dönemden çıkabilmesi için birleşmesi 
gerektiğini vurguladı. Mehmet Göçmen, şunları söyledi: 
“Bütün sektörlerde, özellikle inşaat malzemeleri sektöründe 
bence yapılması gereken şey konsolidasyon... Birleşerek 
daha büyük güçler yaratıp bunları fonlamaya çalışmak, 
kısa vadede daha doğru hareket olur. Orta ve uzun vadede 
dünyanın bu yeni kutuplaşmasını okumak lazım. Dünya-
daki ticari kutuplaşmanın Türkiye’ye sağlayacağı çok fazla 
avantaj var. Nasıl Sabancı Holding, rahmetli Sakıp Bey 
zamanında Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesiyle bir 
sürü Japon şirketini Türkiye’ye çekip ortak yatırım yapıp 
onların Avrupa’ya girmesini kolaylaştırdıysa, buna benzer 
proaktif planlamalar yapabiliriz. Ben ona ‘know-how, know-
who ortaklığı’ diyorum. Biz ortaya ‘know-who’yu koyduk, 
yani kimi tanıdığımızı koyduk. Onlar da işi biliyorlardı. Bu 
ikisini bir araya getirdik bir sürü başarılı ortaklıklar yaptık. 
Bunların bir kısmı hala devam ediyor.”

“KRİZDE MALİYET YÖNETİLMEZ
İYİ ZAMANDA YÖNETİLİR”

Türk ekonomisinin içinde bulunduğu krizi doğru oku-
ması halinde geleceğe daha sağlam adımlarla yürünebilece-
ğini savunan Mehmet Göçmen, “Bu dünya konjonktüründe 
bizim tekrar 2013 yılı benzeri bir yapıya varmamız tahmin-
lerimizden biraz daha uzun sürebilir. Bu da gocunulacak 
bir şey değildir. Aslında bu da sağlık belirtisidir. Çünkü 
son yıllarda yaşadıklarımız çok sağlıklı değil. Önlemlerin, 
finansal krizlerden önce alınması gerekir. Krizde maliyet 
yönetilmez, iyi zamanda yönetilir. Eğer krizde maliyet 
yönetimine girdiyseniz çok geç” dedi. Mehmet Göçmen, 
şöyle devam etti: “Sermayesiz iş yapılan bir ortamda, değer 
yaratılmayan alanlarda da yatırım yapıldıysa bugün yaşa-
dığımız sorunların yaşanması kaçınılmazdır. Türkiye’de 
özel sektörün yabancı borçlarının ihracatı karşılama oranı 
yüzde 185... Yani yaptığımız ihracattan yüzde 85 daha fazla 
yabancı para cinsinden özel sektörün borcu var.”

“YABANCI YATIRIMCI İÇİN 
REFORM AJANDASINA DÖNÜLMELİ”

Mehmet Göçmen, Türkiye’nin, ABD ve Çin arasında 
devam eden “Küresel ticaret savaşları” karşısında akılcı 
stratejilerle öne çıkacağını ifade ederek, yabancı yatırımın 
gerekliliğine dikkat çekti. Ülkeye yabancı yatırımcı çekebil-
menin koşullarını sağlamak için reform ajandasına dönül-
mesi gerektiğini belirten Göçmen, sözlerine şöyle devam 

etti: “35 yıldır iş hayatının içindeyim. Çalışma hayatımın en 
keyif aldığım yılları 2002-2008 yıllarıydı. Dünyanın neresi-
ne gidersek gidelim el üstünde tutulan bir Türk yatırımcısı 
imajı vardı. İnsanlar resmen Türkiye’ye yatırım yapmak için 
sıradaydı. Tekrar o günlere dönmemiz lazım. Çünkü bu iş 
yabancı fonlar olmadığı takdirde Emlak Katılım Bankası’nı 
da kursanız, enerjiyle ilgili başka fonlar da oluştursanız 
cebinize bir para girmeyecek. Olmayan parayı hangi cebe 
koyarsanız koyun aynıdır. Bir de risk var, bir cepten öbü-
rüne aktarırken düşürme riskimiz var. Dolayısıyla paranın 
miktarını artırmaya odaklanmanın doğru olacağına inanı-
yorum. Enflasyonu düşürmeye odaklanacağımıza Türkiye’yi 
tekrar nasıl büyütürüze odaklanmanın orta ve uzun vadede 
daha fazla fayda sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü bugün 
yaşananlar zaten yaşanması gerekenlerdir.”
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Dernek çatısı 
altında 35’inci 

yılını dolduran 
üyelere plaketlerin 

takdim edildiği 
Üye Buluşması’nda, 

“Türkiye İMSAD 
Geleceğe Yatırım 
Projeleri” için de 

özel bir tören 
düzenlendi. 

Kuruluşundan bu yana geçen 35 yılda, Türk 
inşaat sanayisini gerek yurt içinde gerekse 
yurt dışında temsil eden bir sivil toplum 

örgütü olan Türkiye İMSAD, “35’inci Yıl Üye Bu-
luşması” kapsamında üye firma ve dernek temsil-
cileriyle 28 Şubat Perşembe günü Kavacık Limak 
Hotel’de bir araya geldi. Dernek çatısı altında 
35’inci yılını dolduran üyelere plaketlerin takdim 
edildiği Üye Buluşması’nda, “Türkiye İMSAD Ge-

leceğe Yatırım Projeleri” için de özel bir tören dü-
zenlendi. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu 
2018 yılında dereceye giren projelerin ödülleri 
sahiplerine verildi. 

35 YILLIK ÜYELERE PLAKET
Türkiye İMSAD’da 35 yılını dolduran firmalar-

dan Eczacıbaşı adına Yatırımlar Direktörü Mehmet 
Mercan, Kaleseramik adına Genel Müdür Okan 

 “Türkiye İMSAD Geleceğe Yatırım
 Ödülleri” sahiplerine verildi

“Türkiye İMSAD Geleceğe Yatırım Ödülleri 2018”, kuruluşunun 35’inci yılını 
kutlayan Türkiye İMSAD’ın Üye Buluşması’nda düzenlenen törenle sahiplerine 
takdim edildi. Geleceğe Yatırım Projeleri’nde, Çevre Alanı’nda birincilik 
ödülünü AKG Gazbeton, Ekonomi ve Sosyal Alanları’nda birincilik ödülünü ise 
Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM) aldı. 
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Gedik, Türk Demirdöküm adına Yönetim Kurulu Üye-
si Erdem Ertuna, Türk Ytong adına Yönetim Kurulu 
Başkanı Fethi Hinginar, Çuhadaroğlu adına Genel Mü-
dür Kenan Aracı, Kil-San adına Kadir Başoğlu, Valfsel 
adına Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Duran ve İzocam 
adına Pazarlama Direktörü Dr. Kemal Gani Bayrak-
tar “35. Yıl” plaketlerini teslim aldı. 

27 PROJE DEĞERLENDİRİLDİ 
Sürdürülebilirlik kavramının önemini vurgulamak 

için 2017 yılı itibarıyla “Geleceğe Yatırım Projeleri”ni 
ödüllendirmeye başlayan Türkiye İMSAD, “Geleceğe 
Yatırım Projeleri 2018”de sürdürülebilirlik konusunda 
iyi uygulama örneklerinin bağımsız bir jüri tarafından 
değerlendirildiği 27 projeye yer verdi. Geleceğe Yatı-
rım Projeleri’nde, Çevre Alanı’nda birincilik ödülü-
nü; “Sinyal Kesici Tek Duvar ve Kaplama Malzemesi 
(Emibloc)” projesi ile AKG Gazbeton kazandı. İkincilik 
ödülüne, “Aluform GES Projesi” ile Aluform Pekintaş; 
üçüncülük ödülüne ise “Endüstriyel Bağlayıcı Proses 
Yıkama Suyu Geri Kazanımı” projesi ile Betek layık 
görüldü.

Geleceğe Yatırım Projeleri Ekonomi Alanı’nda 
birincilik ödülünün sahibi “BRICKER” projesiyle Öz-
yeğin Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi 
(EÇEM) oldu. İkincilik ödülünü “Sıcak Soğuk Su 
Musluk Valfi ve Pompalı Sirkülasyon Birimi” projesiy-
le Erk Mühendislik, üçüncülük ödülünü de “Kızgın 
Yağ Kazan Bacası Isısının Geri Kazanılması ile Birlikte 
Enerji Tasarrufu” projesi ile BTM elde etti. 

Geleceğe Yatırım Projeleri Sosyal Alanı’nda ise bi-
rincilik ödülünü, “Yeni Nesil” projesiyle Özyeğin Üni-
versitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM) 
kazanırken, “Akçansa Betonik Fikirler Proje Yarışması” 
ile Akçansa ikincilik ödülüne layık görüldü. Üçüncü-
lük ödülünü de “Lineadecor Engelsiz Mutfak” projesi 
ile Dekor Ahşap Ürünleri Sanayi kazandı.

Dereceye giren firmaların temsilcileri; AKG Gaz-
beton Genel Müdür Yardımcısı Uğur Çelikkayalı, 
Aluform Pekintaş Genel Müdürü Özhan Olcay, Be-
tek Boya Operasyonel Mükemmellik ve Endüstriyel 
Grup Genel Müdür Yardımcısı Serkan Büyükcan, 
ödüllerini Türkiye İMSAD geçmiş dönem başkanı ve 
mevcut dönem Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dün-
dar Yetişener’den aldı.  Özyeğin Üniversitesi Makina 
Mühendisliği Bölüm Başkanı ve EÇEM Direktörü 
Prof Dr. Pınar Mengüç, Erk Mühendislik Firma Ku-
rucu Ortağı ve İnovasyon&Ar-Ge Yöneticisi İskender 
Kostak ve BTM Danışmanı Josef Bonfil’e ödüllerini 
Türkiye İMSAD geçmiş dönem başkanı ve mevcut 
dönem Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Hinginar takdim 
etti. Özyeğin Üniversitesi’nden Yüksek Mimar, Uzman 
Araştırmacı Yasemin Somuncu, Akçansa Kurumsal 
İletişim Müdürü Banu Üçer ve Dekor Ahşap Ürünleri 
Ürün Geliştirme Müdürü Timur Erbil ise ödüllerini 
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Çevre Dos-
tu Malzeme Komitesi Yönetim Kurulu Koordinatörü 
Ercüment Yalçın’ın elinden aldı.

Türkiye İMSAD 
35 Yıllık Üyeler

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ 
Yatırımlar Direktörü 
Mehmet Mercan 

TÜRK DEMİRDÖKÜM
Yönetim Kurulu Üyesi
Erdem Ertuna 

ÇUHADAROĞLU 
Genel Müdürü
Kenan Aracı 

İZOCAM
Pazarlama Direktörü
Dr. Kemal Gani Bayraktar

KALE SERAMİK ÇANAKKALE 
KALEBODUR SERAMİK 
Genel Müdürü
Okan Gedik

TÜRK YTONG 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Fethi Hinginar

KİL-SAN 
KİLSAN Genel Müdürü adına
Kadir Başoğlu

VALFSEL
Yönetim Kurulu Üyesi
Şafak Duran
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“2018 yılı 
Geleceğe Yatırım 

Projeleri’nde, 
sürdürülebilirlik 

konusunda 
iyi uygulama 
örneklerinin 
bağımsız bir 

jüri tarafından 
değerlendirildiği 

birbirinden kıymetli 
27 proje yer aldı.”

“FARKLILAŞMANIN TEMELİNDE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VAR” 

Üye Buluşması’nda konuşan Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, inşaat 
malzemesi sektörünün çatı örgütü olarak, tüm 
sanayici, alt sektör derneği ve paydaş üyeleriyle 
35 yıl boyunca önemli çalışmalara imza attıklarını 
söyledi. Sürdürülebilirlik kavramının önemini 
vurgulamak için 2017 yılı itibarıyla “Geleceğe 
Yatırım Projeleri”ni ödüllendirmeye başladıkları-
nı belirten Erdoğan, “2018 yılı Geleceğe Yatırım 
Projeleri’nde, sürdürülebilirlik konusunda iyi 
uygulama örneklerinin bağımsız bir jüri tarafından 
değerlendirildiği birbirinden kıymetli 27 proje yer 
aldı. Amacımız, inşaat malzemeleri sanayisinin 
ve bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerin, sür-
dürülebilir kalkınmaya destek olmalarını sağla-
mak. Sektöre değer kattığına inandığımız yenilikçi 
projeleri ödüllendirmeye devam edeceğiz çünkü 
farklılaşmanın temelinde inovasyon ve sürdürüle-
bilirliğin yattığına inanıyoruz” dedi. 

Ferdi Erdoğan daha sonra sözü Türkiye İMSAD 
Geçmiş Dönem Başkanı Doğan Hasol’a verdi. Do-
ğan Hasol Türkiye İMSAD’ın kuruluşundan bu 
yana geçen süreci katılımcılarla paylaşarak 35 yılı 
kısaca özetledi.

TÜRK TURİZMİ ALTINCI 
SIRALARA KADAR YÜKSELDİ

Etkinliğe, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin, konuk ko-
nuşmacı olarak katıldı. Turizm sektörü hakkında 
güncel verilerden ve yenileme sektörüne yöne-
lik iş birliği olanaklarından söz eden Oya Narin, 
“Türkiye turizmi altıncı sıralara kadar yükseldi 
ve kendini ispat etti. Ancak turizm sektörünün 
mevcut yatak kapasitesinin yenilenmeye, 2000 yılı 
Deprem Yönetmeliği öncesinde yapılmış yapıların 

süratle dönüştürülmeye ihtiyacı var. Yanı sıra, biz 
dernek olarak İskenderun’dan Tekirdağ kıyılarına 
kadar giden önemli kıyı şeridimizdeki tüm turizm 
alanlarının yeniden dönüşmesini talep ediyoruz. 
Bununla ilgili turizmde dönüşüm programı ve varış 
noktası yönetim programı açıklamak üzere çalışıyo-
ruz. Projelerimize Türkiye İMSAD ve diğer turizm 
dernekleriyle iş birliği yaparak devam edeceğiz. 
Mevcut tesislerin özgün bir şekilde yenilenmesi, 
estetik değerlerin ön planda tutulması için proje 
yönetimi ve proje çözümleri konusunda iş birliği 
çok faydalı olacaktır” dedi. Türkiye İMSAD Genel 
Sekreteri Aygen Erkal ise derneğin faaliyetleriyle 
ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Komite faaliyetleri 
hakkında detaylı bilgileri paylaşan Aygen Erkal 
dernek olarak gelecek dönem planlarını da anlattı.
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Türkiye İMSAD Geleceğe Yatırım Ödülleri

Birincilik Ödülü
Özyeğin Üniversitesi Makina Mühendisliği 

Bölüm Başkanı ve EÇEM Direktörü 
Prof. Dr. Pınar Mengüç

EK
ON

OM
İ A

LA
NI

Birincilik Ödülü
AKG Gazbeton Genel Müdür Yardımcısı

Uğur Çelikkayalı

ÇE
VR

E A
LA

NI

Birincilik Ödülü
Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM) 

Özyeğin Üniversitesi’nden Yüksek Mimar, 
Uzman Araştırmacı 

Yasemin Somuncu

SO
SY

AL
 A

LA
N

İkincilik Ödülü
Erk Mühendislik Firma Kurucu Ortağı 

ve İnovasyon Ar-Ge Yöneticisi 
İskender Kostak

İkincilik Ödülü
Aluform Pekintaş  

Genel Müdürü/CEO’su
Özhan Olcay

İkincilik Ödülü
Akçansa 

Kurumsal İletişim Müdürü 
Banu Uçar

Üçüncülük Ödülü
Dekor Ahşap Ürünleri 

Ürün Geliştirme Müdürü 
Timur Erbil

Üçüncülük Ödülü
Betek Boya Operasyonel Mükemmellik ve 
Endüstriyel Grup Genel Müdür Yardımcısı

Serkan Büyükcan

Üçüncülük Ödülü
BTM Danışmanı

Josef Bonfil
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Türkiye İMSAD Yeni Üyeler

ASRAN GRUP Genel Müdürü
Mustafa Yıldırım

İSKELE KALIP SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Genel Sekreteri
Akın Alıkçıoğlu

AFFANİ İTHALAT VE  İHRACAT Genel Müdürü
Fatma Güven

FISCHER TÜRKİYE  Genel Müdürü
Özgür Ceylan

İZOBEDEL Genel Müdürü
Vasfi Ayözlek

KABLO SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Teknik Komite Başkanı
Tamer Yavuztürk
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buildingSMART Türkiye Çalışma Grupları Bilgi ve 
Görüş Alışverişi Toplantıları, 18 Nisan 2019 tarihinde 
Cemile Sultan Korusu’nda gerçekleşti. İlk olarak Stan-

dartlar ve Yayınlar Çalışma Grubu bir araya geldi. Çalışma 
grubu koordinatörü Ahmet Çıtıpıtıoğlu, çalışma grubunun 
yol haritası hakkında bilgi verdi. İkinci olarak, Proje Geliş-
tirme Çalışma Grubu Koordinatörü Serkan Elibollar, çalışma 
grubunun faaliyetlerini anlattı. Ardından Teknoloji Çalışma 
Grubu Koordinatörü Tolga Canözkan, öncelikli çalışma 
konularını detaylarıyla paylaşırken, Eğitim Çalışma Grubu 

buildingSMART Türkiye Çalışma 
Grupları, bilgi ve görüş alışverişi 
için bir araya geldi

Koordinatörü Esin Ergen Pehlevan çalışma grubunun önce-
liklerine değindi. Son olarak ise İletişim, Tanıtım ve Üyelik 
Çalışma Grubu Koordinatörü Müge Sümerol, çalışma gru-
bunun amacını, tanıtım ve iş birlikleri faaliyetlerine yönelik 
planları katılımcılara aktardı.

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, İstanbul Sanayi 
Odası (İSO) Meclisi’nin aylık olağan toplantısında, “Sanayinin Sürdürü-
lebilir Büyümesinde İnşaat Sektörünün Rolü ve Gelecek Vizyonu” konu-

suna yönelik bir sunum gerçekleştirdi. 2023 yılı stratejik hedeflerine değinerek 
sunumuna başlayan Ferdi Erdoğan, ülke ekonomisinin büyümesi ile inşaat ve 
inşaat malzemesi sanayisinin büyüme rakamlarını değerlendirerek dünyada, 
inşaat sektöründeki mevcut durumu da genel hatlarıyla paylaştı. Ferdi Erdoğan, 
Türk inşaat malzemesi sanayinin sorunlarını ise kapsamlı bir şekilde ele aldı.

Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan 
İSO Meclisi’nin aylık olağan toplantısında 
sunum gerçekleştirdi

buildingSMART Türkiye Yürüt-
me Kurulu, Türk Standartları 
Enstitüsü (TSE) yetkilileri ile 

13 Şubat tarihinde Ankara’da bir 
araya geldi. buildingSMART Türkiye 
Yürütme Kurulu Başkanı Muham-
med Maraşlı, Başkan Yardımcısı Ah-
met Çıtıpıtıoğlu ile Türkiye İMSAD 
Genel Sekreteri Aygen Erkal tara-
fından gerçekleştirilen ziyarete; TSE 
adına Genel Sekreter Aykut Kırbaş, 
Genel Sekreter Yardımcısı İlhami 
Aktürk, Standartlar Grup Başkanı 
Akif Sesli ve Yapı Malzemeleri Sek-
tör Müdürü Şima Akkaya katıldı. 

Toplantıda, inşaat sektöründe di-
jitalleşmenin hızlanması için BIM 
yani Yapı Bilgi Modellemesi konu-
sunun ülkemizde standartlaşması 
ve yaygınlaşması amacıyla kurulan; 
sanayiciler, müteahhitler, müşavir, 
mimar ve hatta yazılımcılardan olu-
şan buildingSMART Türkiye ile TSE 
arasında gerçekleştirilebilecek olası 
iş birlikleri hakkında görüş alışve-
rişinde bulunuldu. Bu kapsamda, 
TSE’nin iş birliği kuruluşu olarak 
konumlandırılması, buildingSMART 
Türkiye Standartlar Çalışma Grubu 
ve Eğitim-Belgelendirme Çalışma 

buildingSMART Türkiye 
Yürütme Kurulu TSE’yi ziyaret etti

Grubu’na TSE temsilcisi atanması, Yapı Bil-
gi Modellemesi ile ilgili ISO 19650 Ayna 
Komitesinin kurulması ve ilgili standart-
ların, oluşturulacak ortak bir komite veya 
komisyon ile hazırlanması konuları masaya 
yatırıldı.
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Türkiye İMSAD’a kurucu üye 
olduğu Çevre Dostu Yeşil Bi-
nalar Derneği’nin (ÇEDBİK) 5. 

Olağan Genel Kurulu’nda 10 yıldır 
çevreye duyarlı sürdürülebilirlik ro-
tasına verdiği destekten dolayı teşek-

kür plaketi takdim edildi. 27 Şubat 
2019 tarihinde gerçekleşen toplantıda, 
Türkiye İMSAD adına Genel Sekreter 
Aygen Erkal plaketi, ÇEDBİK Yönetim 
Kurulu Başkanı Selçuk Özdil ile Genel 
Sekreter Engin Işıltan’dan teslim aldı.

Emlak Bank Genel Müdürü Deniz 
Aksu, Türkiye İMSAD Yönetimi 
ile bir araya geldi.  Toplantıya, 

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ferdi Erdoğan, Geçmiş Dönem 
Başkanı ve Mevcut Dönem Yönetim 
Kurulu Doğal Üyesi Fethi Hinginar, 
Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Küçü-

koğlu ile Genel Sekreter Aygen Erkal 
katıldı. Ferdi Erdoğan öncülüğünde 
gerçekleşen toplantıda, inşaat malze-
mesi sektörünün çatı örgütü olarak 
öncelik verilen konular masaya yatı-
rıldı ve görüş alışverişinde bulunuldu. 
Ayrıca Türkiye’de yenileme pazarının 
mevcut durumu değerlendirildi.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Baş-
kanı Adem Ceylan’ı Ankara’da 
ziyaret eden Türkiye İMSAD 

Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan 
ile Genel Sekreter Aygen Erkal, kalifiye 
eleman sorununu görüştü. Ferdi Er-
doğan, uygulamada yaşanan sorunlar 
açısından mesleki eğitim ve kalifiye 
elemanın önemini anlattığı görüşmede, 

mesleki eğitim konusundaki sorunları 
ve çözüm önerilerini de dile getirdi. Ay-
rıca bu konularla ilgili Türkiye İMSAD 
Mesleki Eğitim Komitesi’nin faaliyetleri 
de değerlendirildi. Görüşme neticesin-
de mesleki eğitim ve mesleki yeterlilik 
konularında Türkiye İMSAD ile Mesleki 
Yeterlilik Kurumu arasında iş birliği 
protokolü yapılmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve 
Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Tür-
kiye İMSAD Yönetim Kurulu 

Başkanı Ferdi Erdoğan’ı makamında 
kabul etti. 112,3 milyar dolarlık pazar 

büyüklüğüne sahip inşaat malzemeleri 
sanayisinin önceliklerinin değerlendi-
rildiği görüşmede, sektör verileri ile 
Türkiye İMSAD çalışmaları hakkında 
detaylı bilgi paylaşıldı.

Türkiye İMSAD’a kurucu üyesi olduğu 
ÇEDBİK’ten plaket verildi

Emlak Bank Genel Müdürü Deniz Aksu, 
Türkiye İMSAD Yönetimi ile buluştu

Mesleki Yeterlilik Kurumu’nda kalifiye 
eleman sorununa çözüm arandı

Naci Ağbal, Türkiye İMSAD Başkanı 
Ferdi Erdoğan’ı kabul etti
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Almanya’da mucit Artur Fischer tarafından 
1948 yılında kurulan, Türkiye’deki faali-
yetlerine 2010 yılında başlayan Fischer, 

Türkiye İMSAD’a üye oldu. “Ümit ediyoruz ki 
bundan sonraki süreçte bu çatı altında beraberce 
gelişeceğiz ve yapıcı çözümlerle bu büyük ailenin 
başarılarının devamına katkıda bulunabileceğiz” 
diyen Fischer Türkiye Genel Müdürü Özgür 
Ceylan ile şirketi ve Türkiye İMSAD’a üye olma 
nedenlerini konuştuk. 

Fischer ne zaman kuruldu? Kuruluş aşamasın-
dan bugüne kadar olan süreç hakkında bilgi 
verir misiniz?

Fischer’in Türkiye serüveni 2010 yılında 
Fischer Türkiye’nin kurulması ile başladı. Her 
ne kadar 2010 yılından öncesinde de ülkemizde 
Fischer ürünleri ithal ediliyor olsa da pazardaki 
asıl başarı ivmesi Fischer Türkiye’nin kurul-
masından sonra yakalandı. O günden bu güne 
hem satışlarını hem de çalışan sayısını istikrarlı 
şekilde büyüten, büyürken sürdürülebilirliği ve 
değer yaratmayı esas alan bir felsefeyle günümüze 
kadar geldi. Özellikle son beş yıldaki süreçte; he-
deflerini gerçekleştirerek, pazar payını ve çalışan 
sayısını artırarak ve belki de en önemlisi içinde 

bulunduğu sektörü yukarıya taşımaya çalışarak 
ilerleyen istikrarlı bir yapıya ulaştığımızı söyle-
yebiliriz. 

Şirket olarak hedeflerinizi açıklar mısınız?
Fischer Türkiye olarak en önemli önceliği-

miz yakaladığımız ivmeyi sürdürülebilir kılmak. 
Bunun için hem ürün çeşitliliğini artırmaya hem 
de gelişen ve büyüyen pazarlara odaklanıyoruz. 
İhracat hacmimizi artırırken hizmet kalitemizi de 
artırmak adına daha büyük bir aile haline gelmek 
ve ülkemizde yarattığımız istihdamı mümkün 
olduğunca artırmak en önemli hedeflerimiz ara-
sında yer alıyor. Ayrıca içinde bulunduğumuz, 
var olduğumuz sektöre karşı sorumlulukları-
mızı yerine getirmek, edindiğimiz bilgi, birikim 
ve uzmanlığımızı sektördeki profesyonellerle 
paylaşarak sektörün gelişmesine ve uzmanlaş-
masına katkıda bulunmaktan da büyük gurur 
duyuyoruz. 

Fischer, Türkiye İMSAD üyeleri arasında ye-
rini aldı. Bu üyelik şirketinize ne gibi katkılar 
sağlayacak?

Türkiye İMSAD bu sektör için kesinlikle 
çok önemli bir oluşum. En önemlisi kalite ve 
sorumluluk önceliklerine sahip ve herkes için 
adil bir ticari rekabet yaratırken kalite gerek-
sinimlerinden taviz verilmemesini hedefliyor. 
Zaten burada hedeflerimiz kesişiyor çünkü biz 
de hem ürün hem de hizmetlerdeki kaliteden 
ve teknik yaklaşımdan asla taviz verilmemesi 
prensibine sahibiz. Türkiye İMSAD ayrıca sek-
tördeki problemleri tartışmak ve gerektiği du-
rumlarda duyurabilmek için sektörün bir araya 
gelmesini sağlayan çok önemli bir platform. 
Buna ek olarak sektörle ilgili yasal düzenleme-
lerin oluşturulması esnasında deneyimlerimiz 
doğrultusunda katkıda bulunabilme fırsatı 
sunuyor. Ümit ediyoruz ki bundan sonraki 
süreçte bu çatı altında beraberce gelişimlere 
katkı sağlayacağız ve yapıcı çözümlerle bu 
büyük ailenin başarılarının devamına katkıda 
bulunabileceğiz.

“Türkiye İMSAD ile 
hedeflerimiz kesişiyor”

Fischer Türkiye, Türkiye İMSAD üyeleri arasında yerini aldı. Fischer Türkiye Genel 
Müdürü Özgür Ceylan, “Türkiye İMSAD ile hedeflerimiz kesişiyor. Biz de hem ürün 
hem de hizmetlerdeki kaliteden ve teknik yaklaşımdan asla taviz verilmemesi 
prensibine sahibiz” dedi. 

“Ümit ediyoruz ki 
bundan sonraki 
süreçte Türkiye 

İMSAD çatısı altında 
beraberce gelişimlere 

katkı sağlayacağız 
ve yapıcı çözümlerle 

bu büyük ailenin 
başarılarının 

devamına katkıda 
bulunabileceğiz.”



Kurulduğu 1999 yılından bu yana “sadece 
cam filmi üreten” MADICO® Windows 
Films’in distribütörlüğünü yapan Affani 

İthalat ve İhracat kaliteli ve standartlara uygun 
cam filmi kullanımının tüm inşaat sektöründe 
yer alan firmalar tarafından bilinir ve tercih edilir 
hale gelmesi için Türkiye İMSAD üyeleri arasında 
yerini aldı. “Önceliğimiz ve uzmanlık alanımız 
olan cam filmi ihtiyaçını belirlemek, doğru ürün 
seçimi, bilinçli kullanım ve profesyonel uygula-
ma hizmeti konusunda bir farkındalık yaratmak 
amacındayız” diyen Affani İthalat ve İhracat Genel 
Müdürü ve şirket sahibi Fatma Güven ile şirketi ve 
Türkiye İMSAD’a üye olma nedenlerini konuştuk.

Affani ne zaman kuruldu? Kuruluş aşamasın-
dan bugüne kadar olan süreç hakkında bilgi 
verir misiniz?

Türkiye’nin konusunda öncü firmaları arasında 
yer alan Affani İthalat ve İhracat Ltd. Şti.,1999 
yılında kuruldu ve kurulduğu yıl itibarıyla da 
dünyanın ilk cam filmi üreticilerinden MADICO® 
Windows Films şirketinin güvenlik, güneş, deko-
ratif, araç, çözüm yaratan cam filmleri ve çerçeve 
bağlantı sistemlerinin pazarlama ve uygulama 
hizmetini devam ettiren Türkiye distribütörü oldu. 
116 yıldır faaliyetini sürdüren MADICO® Win-
dows Films, tüm cam filmi üretimini kendi fabri-
kalarında ve sadece Amerika’da gerçekleştiren tek 
cam filmi üreticisi olma özelliği taşıyor. MADICO 
gibi Affani’nin de tek iş konusu ve uzmanlığı cam 
filmi pazarlama ve uygulama hizmetidir. 

Şirket olarak önümüzdeki dönemdeki hedef-
leriniz nelerdir?

Affani olarak, cam filmi tedarikçisi ve uygula-
macısı olmaktan çok müşterilerimizin çözüm ortağı 
olmayı hedefledik. Bu konuda da sektörde cam 
filmi ile ilgili tüm konularda müşterilerimizi doğru 
yönlendirebilecek seviyeye geldik. Önümüzdeki 
dönemde özellikle proje firmaları ve cephe danış-
manları ile proje başlangıcında iş birliği yaparak 
projede tercih edilen cama uygun cam filmi seçimi 
ile cam filmi kullanımını daha profesyonel bir sü-
rece taşımayı hedefliyoruz. Aynı zamanda sektörde 

eksikliğini gördüğümüz nitelikli cam filmi uygula-
ma elemanı yetiştirmek amaçlı sosyal sorumluluk 
projelerimizi çok kısa süre içinde hayata geçirmeyi 
planlıyoruz. Lise ve üniversitelerde başlattığımız 
seminer ve bilgi toplantılarının kapsamını genişle-
terek daha fazla öğrenciye ulaşmak da kısa vadeli 
planlarımız arasında yer alıyor.

Affani Türkiye İMSAD üyeleri arasında yeri-
ni aldı. Bu üyelik şirketinize ne gibi katkılar 
sağlayacak?

İnşaat malzemeleri konusunda faaliyet gös-
teren ve sektöre yön veren bir grup olan Türki-
ye İMSAD içerisinde yer almak bizim için çok 
değerli... Türkiye İMSAD, inşaat malzemeleri 
sanayisinin sürdürülebilir büyümesine çok güç-
lü katkılar sağlıyor, uluslararası iş birliklerini 
hayata geçiriyor. Bu hedefler doğrultusunda çok 
önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Affani olarak 
biz de inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu cam 
filmi seçimi danışmanlığı, kaliteli cam filmi, 
profesyonel uygulama hizmetini sunmak, sektörü 
yeniliklerle tanıştırmak üzere çalışan bir şirketiz. 
Türkiye İMSAD üyesi olarak öncelikle mevcut 
bağlantılarımızı daha da genişleterek tüm Türki-
ye İMSAD üyeleri arasında cam filmi konusunda 
bir farkındalık yaratmak amacındayız.

“Türkiye İMSAD üyeliği bizim
için büyük önem taşıyor” 

Affani İthalat ve İhracat, Türkiye İMSAD’a üye oldu. Genel Müdür ve şirket sahibi 
Fatma Güven,“Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) içinde 
yer almak büyük ve güçlü bir ailenin parçası olmak bizim için çok önemli...” dedi.

“Cam filmi 
kullanımının tüm 
inşaat sektöründe 
yer alan firmalar 
tarafından bilinir 
ve tercih edilir hale 
gelmesi için biz de 
elimizden gelenin en 
iyisini yapacağız. “
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YENİ ÜYELERİMİZ - AFFANİ İTHALAT VE İHRACAT



Turizmde 
rekabetin yolu
renovasyondan
geçiyor 
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Taşıdığı potansiyelle 1980 yılından 
günümüze çok büyük bir gelişme kaydeden 

turizm sektörü, 11 bine yakın işletmesiyle 
Türkiye ekonomisinin taşıyıcı kolonlarından 

biri olarak tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 
Sektörde kaydedilen bu başarıda önemli 

ölçüde role sahip olan otellerde alınan 
renovasyon kararları neredeyse yeni 

otel yatırımı kadar büyük önem taşıyor. 
İşletmelerde yapılan yenilemeler günümüzde 

rekabette öne çıkma adına en önemli 
unsurlar arasında başı çekiyor.
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Medeniyetlerin beşiği olarak 
görülen, sahip olduğu zen-
gin kültürel ve tarihi miras-

la adından sıkça söz ettiren Türkiye; 
coğrafi konumu, sahip olduğu inanç 
turizmi, pazara kaliteli ürün sunabilme 
imkânlarının yanı sıra, eşi benzeri ol-
mayan doğal güzellikleriyle birlikte ele 
alındığında, taşıdığı turizm potansiyeli 
bakımından bugün dünyada altıncı 
sırada bulunuyor. Sektörde kaydedilen 
bu başarıda önemli ölçüde role sahip 
olan otellerde alınan renovasyon karar-
ları neredeyse yeni otel yatırımı kadar 
büyük önem taşıyor. İşletmelerde yapı-
lan yenilemeler günümüzde rekabette 
öne çıkma adına en önemli unsurlar 
arasında başı çekiyor.

Türkiye’de özellikle 1980 yılın-
dan sonra büyük bir gelişme gösteren 
turizm sektörü, ekonomik sıkıntılar 
yaşanan dönemlerde büyük bir döviz 
girdisi sağlayarak dış açıkların gideril-
mesinde, işsizliğin azaltılmasında, öde-
meler bilançosunun iyileştirilmesinde 
önemli bir paya sahip oldu. Türkiye’ye 
gelen turist sayısı, turizm geliri, kişi 
başına harcama, turizmin milli gelir, 
ihracat ve toplam yatırımlar içindeki 
payı ile turizm tesis ve sayısını içeren 
söz konusu veriler de bize turizm sek-
törünün 1980 yılından günümüze çok 
büyük bir gelişme kaydettiğini ve Türk 
ekonomisinin en önemli sektörlerin-
den biri olduğunu kanıtlar nitelikte...

HEDEF, 70 MİLYON TURİST
Gerek konumu gerekse tarihiyle 

turizm cenneti olan ve tüm dünya-
nın ilgisini çeken ender ülkelerden 
biri olan Türkiye, geçen yıl 40 mil-
yon turisti ağırlarken, yeni hedefini 
70 milyon turist olarak belirledi. Tu-
rist sayısında yaşanacak artışla, dünya 
turizmi ve kültürü ile Türk kültürü 
bütünleşmesi amaçlanırken, böylece 
Türkiye’nin doğal ve nitelikli güzellik-
lerinin daha çok insanla paylaşılması 
amaçlanıyor.

Turizm, günümüzde döviz girdi-
sini artırıcı ve istihdam sağlayıcı özel-
likleriyle ulusal ekonomiye katkıda 
bulunurken, uluslararası kültürel ve 
toplumsal iletişimi sağlayıcı ve bü-
tünleştirici etkisi ile dünya barışının 
korunmasında büyük paya sahip. Türk 
ekonomisinin de vazgeçilmez temel 
taşlarından biri olan turizm, dış ti-

caret açığına, enflasyona ve işsizliğe 
çare arayan hükümetlerin adeta can 
simidi oluyor. Uluslararası turizm en-
düstrisinin sürekli artışı, gelişmekte 
olan ekonomiler gibi Türkiye’nin de 
iştahını kabartıyor.

Ancak ne yazık ki Türkiye’de 2016 
ve 2017 yıllarında yaşanan terör, dış 
politik sorunlar ve ekonomide yaşanan 
zorluklar, etkisini en çok turizm sek-
töründe gösterdi. Neyse ki söz konusu 
bu olumsuz hava çok sürmedi. 2018 
ve 2019 yıllarında sektörde yaşanan 
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yeni gelişmelerle turist sayısı artışa 
geçerken, yatırımcıların bütçelerinde 
yaşanan olumlu gelişmelerle birlikte 
toparlanma sürecine geçildi.

2017’DE SEKTÖRDE YENİLEME
KARARLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Geçtiğimiz yıllarda turizm sektö-
ründe yaşanan ekonomik sıkıntılar, ye-
nilenecek otel sayılarını da etkisi altına 
aldı. Özellikle 2016-2017 döneminde 
yenilemeye girecek otel sayılarında 
önceki yıllara kıyasla ciddi oranda bir 

düşüş yaşandı. Ancak 2017 yılından 
itibaren Türkiye’de turizmin tekrar 
canlanmasıyla birlikte sektörde yenile-
me kararları da yükselişe geçti. Çünkü 
turizm sektöründe otellerde gerçekleş-
tirilen renovasyon yatırımı neredeyse 
yeni otel yatırımı kadar önem arz edi-
yor. Özellikle son birkaç yıldır turistik 
tesis ve oteller arasındaki rekabetin 
yeni adının ‘renovasyon’ olduğunu 
söylemek yanlış olmaz. Turizmde dün-
yada belli bir konuma gelebilmek için 
mevcut turizm yatırımlarının belli za-
manlarda yenilenmesi gerekiyor. Söz 
konusu bu aşamada renovasyon çalış-
maları büyük önem kazanıyor.

İŞLETMELERİN 10 YILDA BİR
YENİLENMESİ GEREKİYOR

Yenileme, yenilenme, tazelenme, 
geçmişi gözden geçirme gibi çok yönlü 
bir yatırım ve turizm işletmelerinde 
yaşam döngüsü faaliyeti olarak de-
ğerlendirilen renovasyon, miladını ta-
mamlamış kullanım alanları için ise 
vazgeçilmez bir zorunluluk anlamına 
geliyor. Yapılan bilimsel araştırmalar, 
renovasyona geç giren işletmecinin 
çok daha fazla kazandığına ilişkin dü-
şünceleri çürütmüş durumda... Yapı-
lan çalışmalar, 10 yaşını geçen turistik 
otel ve tesislerde bu çalışmaların mec-
buriyetini gözler önüne seriyor. Hatta 
bu 10 yıllık sürenin yedi-sekiz yıla 
çekilmesi ve otelin tesisat, yapı, maki-
ne ve ekipmanlarının bu belirtilen sü-
relerde yenilenmesi gerekliliğini ortaya 
koyuyor. Islak hacimli mekânlarda ve 
ortak kullanım alanlarında yenileme 
çalışmalarının dört-beş yıl aralıklarla 
yapılması gerektiği konusuna da dik-
kat çekiliyor.

4 VE 5 YILDIZLI OTELLER
RENOVASYONDA HIZ KESMİYOR  

İşletmelerde gerçekleştirilen ye-
nileme, çağdaşlaştırma, dünya stan-
dartlarına uyum sağlama günümüzde 
işletmeler için rekabette öne çıkma 
adına en önemli unsurlar arasında yer 
alıyor.  Geçtiğimiz yıllarda sektörün 
içinden geçtiği kriz süreci yeni otel 
yatırımları kadar renovasyon karar-
larını da etkilerken, oransal olarak 
önceki yıllara göre düşüş yaşanmasına 
rağmen tesisler renovasyon yatırımın-
dan vazgeçmiyor. 2018’in renovasyon 
kararlarına bakıldığında, yenileme 

çalışmalarının öneminin bilincinde 
olan 4 ve 5 yıldızlı şehir otellerinin 
renovasyon yatırımlarına devam etti-
ği görülüyor. Bu yıl özellikle birçok 
otel yatırımcısı ve işletmecisi mevcut 
otellerinde yapılacak yenileme ve re-
novasyon çalışmalarına ağırlık vere-
cek. Alınacak olan yenileme kararları 
sadece altyapı gereksinimlerinden yola 
çıkılarak verilmeyecek, otellerin gele-
ceğe hazırlanması ve sürdürülebilir 
rekabeti sağlaması açısında da büyük 
önem taşıyacak.

RENOVASYON İÇİN DESTEK ŞART
Otellerin ekonomik ömrünü uza-

tabilmek ve sürdürülebilir turizm 
olanakları yaratmak için yenileme 
çalışmalarının desteklenmesi şart... 
Bu konuda yapılması gerekenlerin 
başında uzun vadeli kredi temini, 
devlet destekli çözüm ve düzenleme-
lerinin zorunluluğu geliyor. Turizmde 
başlatılacak bir renovasyon hareke-
ti, onlarca farklı sektörde yaşanacak 
ekonomik canlanmanın yanı sıra,   
Türkiye’nin turistik imajına olumlu 
katkılar anlamına geliyor. Bu nedenle 
önümüzdeki dönemde renovasyon 
konusunun daha çok konuşulması su 
götürmez bir gerçek olarak karşımıza 
çıkıyor.
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Renovasyon bu yılın 
öncelikli gündemi olacak

Bihter Ünlüsoy
Schneider Electric 

Otel ve Hastane Segmenti 
Satış Müdürü

Ülkemizde 2016 ve 2017 yılla-
rında terörizm, dış politika kazaları, 
ekonomik dalgalanmalar gibi talihsiz 
olayların etkisinin en çok hissedildiği 
sektörlerden biri de turizm sektörüy-
dü. Neyse ki bu olumsuz gidişat 2018 
ve 2019 yıllarında yeni gelişmelerle 
turist sayısının artması ve yatırımcı-
ların tekrar bütçelerini toparlamasıyla 
etkisini azalttı. Bu yıl özellikle birçok 
otel yatırımcısının ve işletmecisinin 
mevcut otellerinde yapılacak yenileme 
ve renovasyon çalışmalarını öncelikli 
gündem olarak aldığını görebiliyoruz. 
Bu yenileme kararları sadece altyapı 
gereksinimlerinden yola çıkılarak veril-
miyor; otellerin geleceğe hazırlanması 
ve sürdürülebilir rekabeti sağlaması da 
gerekiyor. Yenileme çalışmalarına baş-
layan veya başlayacak otel işletmecile-
rimize öncelikle önümüzdeki yıllarda 
onları ciddi şekilde etkileyeceğini dü-
şündüğümüz bazı önemli trendlerden 
bahsetmek istiyoruz:

Tüm otellerin büyüyen ve deği-
şen bir müşteri tabanı var: Y kuşağı 
daha çok seyahat ediyor ancak marka 
sadakatleri daha az ve klasik sadakat 
programları onları motive etmiyor. 
Bu yeni müşteriler seyahat programı 
yaparken online ortamları kullanıp 
doluluk oranlarını incelemeyi seviyor, 
tesisle ilgili yorumlardan ve puanlar-
dan fazlasıyla etkileniyorlar.

Otellerin ziyaretçilerle aynı hız-
da hareket etmesi gerekiyor: Seyahat 
deneyimi etrafında yeni ve dijital müş-
teri değerleri ortaya çıkıyor. Özgünlük, 
kişiselleştirme, sosyal ve duygusal bağ-
lantı, sorunsuzluk, rahatlık, kontrol, 
hız ve hassaslık... Müşteri hizmetleri ile 
ilgili veriler ve analitikler giderek daha 
gelişmiş hale geliyor.

Otellerin aynı anda hem büyük 
hem de küçük olması bekleniyor: 
Mekâna has özellikler artık seyahat 

sitelerinde daha çok sorgulanıyor. Mar-
ka platformları büyüme gösterirken, 
markalar daha hedefe yönelik hale ge-
tiriliyor.

Tüketici bilinci açısından büyük 
bir savaş var: Taraflar misafirleri ile 
doğrudan ilişki kurmak için mücadele 
ediyorlar.

Ve sonuç olarak, yıkıcı bir reka-
bet söz konusu: Geçtiğimiz yıllarda 
birçok ülkede Airbnb, Couchsurfing 
uygulamalarının otel zincirlerinden 
daha fazla konaklama imkanı sağla-
mayı başardığını görüyoruz. İnternet 
tedarikçileri otel satışlarını azaltıyor.

Biz Schneider Electric olarak otel 
yatırımcılarımız ve işletmecilerimiz 
için IOT tabanlı ‘EcoStruxure for Ho-
tel’ mimarimiz ile (EcoStruxure, IoT 
ile birlikte açık ve etkin çalışabilen bir 
sistem mimarisi platformudur) misafir 
memnuniyeti, operasyonel verimlilik 
ve sürdürülebilirlik gibi konuları tek 
bir platformda entegre ediyor, özellikle 
aşağıdaki konularda onlara yardımcı 
oluyoruz; 

√ Maliyetleri azaltma ve müşteri-
lerin artan bağlılık, kontrol, rahatlık 
ve kişiselleştirme taleplerini karşılama 
arasındaki dengeyi sağlıyoruz.

√ Operasyonel verimlilik ile ilgili 
olarak otellerin otomasyon ve advisor 
yazılım çözümleri aracılığıyla verimli-
liği artırmasını sağlıyoruz.

√ Enerji ve sürdürülebilirlik tara-
fında otellerin enerji kullanımı, ma-
liyet ve CO2 ayak izlerini düşürerek 
düzenlemeleri ve müşteri taleplerini 
karşılamalarına yardımcı oluyoruz.

Yenileme sürecini başlatan ve gele-
cek planlaması yapan tüm otel yatırım-
cılarımıza ve işletmecilerimize başarılı 
bir proje süreci geçirmelerini diliyor, 
yukarıda bahsettiğimiz unsurları göz 
ardı etmemelerini önemle tavsiye edi-
yoruz.

Özellikle bu yıl birçok otel yatırımcısının ve işletmecisinin mevcut otellerinde 
yapılacak yenileme ve renovasyon çalışmalarını öncelikli gündem olarak ele aldığını 
görebiliyoruz.
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Isıtma ve soğutma maliyetlerinin yüksek olduğu binalar olan otellerin yenileme 
sürecinde yatırımcılar tarafından üzerinde durulması gereken konuların başında 
enerji tasarrufu geliyor. Yenilemede estetik ve fonksiyonelliğin yanı sıra, enerji 
tasarrufu odaklı planlama ön plana çıkıyor.

Yenileme sürecinde 
enerji tasarrufu odaklı  
planlama ön plana çıkıyor

Ebru Şapoğlu
Şişecam Düzcam 

Pazarlama ve Satış 
Başkan Yardımcısı

Geçtiğimiz yıllarda turizm sektö-
ründe yaşanan ekonomik zorluklar, 
yenilenecek otel sayılarına da yansı-
mıştı. Özellikle 2016-2017 döneminde 
yenilemeye girecek otel sayılarında 
önceki yıllara kıyasla ciddi bir azalma 
görülmüştü. 2017 yılından itibaren 
Türkiye’de turizmin kaybettiği canlı-
lığı yeniden kazanmaya başlamasıyla 
sektörde yenileme kararları da artış 
göstermeye başladı.

Yenileme sürecinde yatırımcılar 
tarafından üzerinde durulması gere-
ken konuların başında enerji tasarrufu 
geliyor. Otel projeleri, 7/24 ısıtma ve 
soğutma maliyetlerinin yüksek oldu-
ğu binalardır. Kullanılacak malzeme 
seçimleri ile yapının enerji sarfiyatının 
minimuma indirilmesi mümkündür. 
Yenilemede estetik ve fonksiyonelli-
ğin yanı sıra, enerji tasarrufu odaklı 
planlama ön plana çıkıyor.  Nitelikli 
ve etkin enerji tasarruflu ürünler tercih 
ederek, tesislerin kalitesinin arttırılma-
sına katkı sağlamanın yanında, uzun 
vadede yatırımcıya kazanç sağlayacak 
tasarruflar da elde edilebilir.

Turizm yapıları enerji tasarrufu 
başta olmak üzere, emniyet, güvenlik 
ve gürültü kontrol ihtiyaçlarının tümü-
nün karşılanması gereken yapılardır. 
Otel projelerinin yenileme sürecinde 
cam; çok yönlü fayda sağlayan ve bü-
tün bu ihtiyaçlara tek başına çözüm 
sunabilen bir yapı malzemesidir. Otel 
yenileme sürecinde yapılacak doğru 
cam seçimi ile ısıtma ve soğutma gi-
derlerinin düşürülmesi, doğal ışık-
tan maksimum faydalanarak yaşam 
konforunun artırılması, ses yalıtımı 
sağlanması, camın kırılması durumun-
da yaşanabilecek yaralanma riskinin 

engellenmesi ve istenmeyen girişlere 
karşı güvenliğin sağlanması gibi kaza-
nımlar mümkündür.

Şirketimiz,  geniş ürün yelpaze-
siyle dış cephe için ısı yalıtımı, güneş 
kontrolü, emniyet, güvenlik ve gürültü 
kontrolü ve doğal ışık geçişi; iç mekan-
lar için de dekorasyon ve estetik gibi 
ihtiyaçların tümüne cevap verebiliyor.

Bu kapsamda dış cephe için ısı ve 
güneş kontrol özelliğiyle etkin ener-
ji tasarrufu sağlarken aynı zamanda 
emniyet ihtiyacını da karşılayan farklı 
performanslarda kaplamalı cam ürün-
lerini pazara sunuyor. Şişecam Temper-
lenebilir Low-E ve Solar Low-E Cam, 
ısı yalıtımı ve güneş kontrolü özelli-
ğiyle enerji tasarrufu sağlayan, aynı 
zamanda temperlenebilme özelliğiyle 
emniyet ihtiyacını karşılayan yüksek 
performansıyla kullanıcılara yıl boyun-
ca konforlu yaşam alanları sunuyor. 
Temperlenebilir Low-E Cam, ısı ka-
yıplarını sıradan çift cama göre yüzde 
50 azaltarak kışın yakıt giderlerinden, 
Temperlenebilir Solar Low-E Cam ise 
ısı yalıtımına ek olarak güneş ısısı giri-
şini sıradan çift cama göre yüzde 40-65 
oranlarında azaltarak yazın soğutma 
masraflarından tasarruf sağlıyor.

Yaşam alanlarında kullanılan cam-
ların, emniyet ve güvenliği sağlayacak 
özelliklere sahip olması yaşam konforu 
ve insan sağlığı açısından önem taşıyor. 
Emniyet ve güvenlik ihtiyacını kar-
şılamaya yönelik olarak cama ikincil 
işlemler uygulanarak üretilen, darbe 
aldığında kırılmayan ve parçaları ye-
rinde tutarak yaralanmaları engelleme 
özelliğine sahip Şişecam Lamine Cam 
ile emniyet ve güvenlik ihtiyacına ce-
vap vermek mümkün oluyor.
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Büyük, lüks ve resort otellerde yaşanan sorunlar devam ediyor. Bölgesel turizm 
master planları çıkartılıp; kapasite kullanımı, çeşitlilik, nitelikli personel ve 
atıl durumdaki işletmelerin tespiti yapılmalı. Öncelik yeni yatırımlar yerine 
mevcutların, fiziki, işletmesel ve içerik olarak yenilenmesi olarak görülmeli.

Öncelik mevcut otellerin 
yenilenmesine verilmeli

Enis Öncüoğlu
Öncüoğlu Mimarlık Şehircilik ve 

Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.

Türkiye turizminde son yıllarda 3 
yıldızlı marka ve butik otel yatırımla-
rında yoğunlaşma olduğu görülüyor. 
Büyük, lüks ve resort otellerde yaşa-
nan sorunlar devam ediyor. Mardan 
Otel satış bedeli bunun en önemli 
göstergesidir. İşletme kolaylığı, güncel 
ve yerel tasarım çizgilerinin entegras-
yonu kadar servis elemanlarının eğiti-
mi başarıda önemli bir etmen oluyor. 
Bölgesel turizm master planları çı-
kartılıp; kapasite kullanımı, çeşitlilik, 
nitelikli personel ve atıl durumdaki 
işletmelerin tespiti yapılmalı. Öncelik 

yeni yatırımlar yerine mevcutların, 
fiziki, işletmesel ve içerik olarak yeni-
lenmesi olarak görülmeli. Bu tür pro-
jeler hedef müşteri grupları nezdinde 
bölge ekonomisine ek gelir oluştura-
cak, işletme ve kültürel aktivitelerle 
desteklenmeli. Fuar ve kongre turizm 
kapasitleri İstanbul için bile bekle-
nenin çok altında kalıyor. En büyük 
havalimanı ile birlikte büyük bir fuar 
alanının altyapısı ve ulaşımıyla çö-
zülmesi İstanbul’a gelecek ziyaretçisi 
sayısı ve turizme her mevsim katkı 
sağlayabilir.
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Aydınlatma sanayi açısından turizm sektörü, yeni yatırımları ve yenileme pazarı 
olarak sunduğu fırsatlarla her zaman önemli bir iş birliği ortağı oldu.

Yenileme pazarı birçok 
fırsatı da beraberinde getiriyor

Fahir Gök
Aydınlatma Gereçleri

 İmalatçıları Derneği (AGİD)
Yönetim Kurulu Başkanı

Enerji verimliliği başta olmak üzere 
işletmelerin müşterilerine sunmak iste-
dikleri hizmet kalitesi ve görsel konfor 
ihtiyacı, aydınlatma sektörü ile turizm 
sektörü iş birliğini özellikle yenileme 
pazarı açısından her geçen gün artan 
hızla geliştiriyor.

Turizm işletmeleri özellikle oteller, 
7/24 sundukları hizmetler sebebiyle 
yüksek miktarda enerji harcıyor ve 
bu enerjinin de büyük bir bölümünü 
fosil yakıtlardan elde ediyor. Elimiz-
deki verilere göre orta büyüklükte 5 
yıldızlı bir otelin aylık elektrik faturası 
300.000 TL-350.000 TL arasında de-
ğişiyor ve bu tutarın içinde aydınlatma 
gideri yaklaşık yüzde 25-30’luk oranla 
yüksek bir paya sahip... Bu rakamları 
örnek olarak değerlendirmeye aldığı-
mızda turizm sektörü için aydınlat-
mada enerji verimliliği ihtiyacı kaçı-
nılmazdır. Aydınlatma sektörünün son 
yıllarda yaşadığı teknolojik gelişmeler 
ve LED ışık kaynaklarının pazara su-
nulması da bu ihtiyaca hızlıca cevap 
verilmesi imkanını sağladı. Aydınlatma 
sistemlerinin işletmelerde ve otellerde 
öncelikle lamba değişimi ile yenilen-
mesine son birkaç yıldır önemli bir hız 
kazandırdı. Bu lamba değişiminin bir 
başka deyişle yenilemenin uygulama 
örneğine bağlı olarak değişken olsa da 
yüzde 40’tan fazla verimlilik sağladığı-
nı söyleyebiliriz.

Ancak bu yenileme süreci yuka-
rıda bahsettiğimiz hizmet kalitesi ve 
görsel konfor ihtiyaçları da dikkate 
alındığında daha da genişletilmeli-
dir. Yardımcı ekipmanların değişimi, 
armatür değişimi, yeni tasarım, mev-
cut sistem yerleşimlerinin değişimi, 
yenilenebilir enerji entegrasyonu ve 
otomasyon sistemi kullanılması, bu 
yenileme sürecini genişletecek uygu-
lamalardır. Bu uygulamalarla son kul-
lanıcıların yeterli ve uygun aydınlık 
seviyesi, dinamik aydınlatma fırsatları, 
daha verimli sistemler, ihtiyaca göre 

aydınlatma gibi farklı alt ihtiyaçları 
karşılanacak, sektörümüz içinde yep-
yeni iş fırsatları oluşacak ve işletme 
sahibi müşteri memnuniyeti ile daha 
çok kazanacaktır.

Bu uygulamaların başarı ve güven 
ile uygulanması için öncelik işveren, 
üretici ve finansman kuruluşunun 
birlik olmasıdır. Hep birlikte yapabi-
leceklerine inanmalı, tüm taraflar için 
kazan kazan olacak iş modellerinin 
oluşturulması için çalışmalıdırlar. Uy-
gun iş modelleri ve düşük yenileme 
maliyetleri ile yüksek çıktılı sonuç-
ların elde edilebileceğine inancımız 
tamdır. Mevcut durum tespitinin etkin 
yapılması, aydınlatma performans ve 
güven gerekliliklerinin uygulama esaslı 
korunması, düşük yatırım maliyetine 
haiz kolay uygulanabilir ürünlerin kul-
lanılması da gereklilikler arasındadır.  

Son olarak belirtmek isteriz ki 
aydınlatma sektörü olarak yenileme 
sürecini sadece turizm işletmelerinde 
değil, tüm sektörlerde destekliyoruz 
ve önemli bir ekonomik kaldıraç ol-
duğuna inanıyoruz. Yenileme süreci 
yeni iş alanları ve durağanlığı harekete 
çevirecek fırsatlar ve potansiyeller de-
mektir. Bize düşen en önemli görev ise 
harekete geçmek, sektörler arasındaki 
etkileşimi artırmak ve sinerji oluştur-
maktır.
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Ekonomik açıdan sıkıntılı geçe-
cek önümüzdeki birkaç yıl boyun-
ca turizm sektörü ekonomimizin en 
sağlam çarklarından biri olacak gibi 
gözüküyor. Olan biten herşeye rağ-
men konuklar güvenli bir ortamda, 
üst düzey kalitede hizmet almayı talep 
ediyor. Tesislerin ve çalışanların yara-
tacağı fark, bunun gibi zorlu zamanları 
işletmenin kolay geçirmesini sağlı-
yor. Ülkemizdeki ilk turizm yatırım 
hamlesinin üzerinden neredeyse 40 
yıl geçti. Eskiyen ve fiziki olanaklarını 
kaybeden tesisler mevcut... Geçmiş 
krizlerde işletmeler, yenileme (reno-
vasyon) konusunda yeterince yatırım 
yapamamıştı. Bugün, Ticaret Bakanlığı 
turizm alanına yönelik projeleri teşvik 
belgesine bağlıyor, yeniden yapım ya 
da mevcut otelde yenileme yapmayı 
amaçlayan projelere milyonlarca liralık 
teşvik belgesi veriliyor. 

Tesislerde çoğunlukla odaların mi-
mari tasarımının, tesisat ve altyapısının 
yenilenmesine gidiliyor. Halbuki ön-
celikle deprem ve yangın gibi hayati 
konulara önem verilmesi gerekiyor. 
Deprem ve yangın yönetmeliklerinde 
yapılan her düzenlemede, hem yeni 
hem de mevcut yapıların daha sağlam 
ve güvenli olması amaçlandı. Maalesef 
mevcut tesisler bu konular açısından 
bazı dezavantajlara sahip, pek çok tesis 
ileriye dönük öngörülerle tasarlanma-
mış durumda... İşletmesel etkenlerde-
ki değişimler tesisleri ilk yapıldıkların-
dan farklı bir duruma sokmuş. 

Deprem konusunda, yapısal ele-
manların ilgili yönetmeliklere uygun 
olarak tasarımında ciddi yollar katedil-
miş durumda... Ancak yapısal olmayan 

Bugün, Ticaret Bakanlığı turizm alanına yönelik projeleri teşvik belgesine 
bağlıyor. Yeniden yapım ya da mevcut otelde yenileme-renovasyon yapmayı 
amaçlayan projelere milyonlarca liralık teşvik belgesi veriyor. Odaların mimari 
tasarımının, yapı tesisat ve altyapısının yenileme çalışmalarında dikkate 
alınması gerekiyor.

Mimari tasarım, yapı tesisat ve
altyapılar yenileme 
çalışmalarında dikkate alınmalı

Onur Yücel
Hilti Türkiye Mevzuat 

Yönetimi Müdürü

elemanların (balkon, parapet, baca, 
konsol, cephe ve ara bölme panoları, 
mimari elemanlar ile mekanik ve elekt-
rik donanımlar) deprem performansla-
rı hakkında istenilen seviyelerde deği-
liz. Güven, konfor ve hemen kullanım 
kavramları düşünülerek, yapısal ol-
mayan elemanların deprem tasarımına 
ve “deprem durumuna uygun bağlantı 
elemanları” ile montajına önem veril-
mesi gerekiyor. Yangın konusunda ise 
yeni ve mevcut tesislerde algılamaya 
veya söndürmeye yönelik aktif yan-
gın önlemleri nispeten alınıyor. Ancak 
pasif yangın önlemleri olarak bilinen, 
alev veya dumanın yapı içerisinde ya-
yılımına yönelik önlemler detaylı ve 
özenli bir şekilde alınmıyor. Örne-
ğin, yangın yönetmeliği ilgili madde-
lerinde, yangın zonundaki duvar ve 
döşemelerdeki su, elektrik, ısıtma ve 
havalandırma tesisat geçişlerinin, du-
var-tavan birleşimlerinin ve giydirme 
cephelerde cephe ile döşeme arasın-
daki boşlukların “yangın durdurucu 
malzemelerle” yalıtılmasını belirtiyor. 
Ancak pek çok tesiste bu tedbirler pro-
je ve uygulama aşamalarında atlanıyor.

Yeni veya yenilenen tesislerde, dep-
rem ve yangın güvenliğine önem ver-
mek, işin uzmanları tarafından bir son-
raki yenileme şartları da gözetilerek, 
doğru malzemelerle önlemler almak 
gerekiyor. Yenileme ile daha güvenli 
ve konforlu tesisler ortaya çıkarmak 
amaçlanıyorsa, bunun maliyeti de nor-
mal karşılanmalıdır. Unutulmamalıdır 
ki; bilinçle ve özenle yapılacak her 
yenileme çalışması, inşaat sektörüne 
katkı sağlayıp, bu sıkıntılı dönemde 
sektöre hareket getirecektir. 
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2018 teşvik verilerinden hareket edersek bu bize 11 milyar TL’lik bir yenileme 
pazarına işaret ediyor. Turizmdeki olumlu trendin kesintiye uğramaması halinde 
bu 11 milyar TL’lik yenilemenin gelecek dört-beş yıllık sürede gerçekleşeceğini 
tahmin edebiliriz.

Beş yıl içinde 11 milyar TL’lik 
bir yenileme gerçekleşecek

 Oya Narin
Türkiye Turizm Yatırımcıları 

Derneği (TTYD) 
Yönetim Kurulu Başkanı

Sektörümüzde 2018 yılında 54 
turizm tesisinin yenilenmesi için teş-
vik başvurusu yapıldı. Bunların 21’i 
Antalya, 9’u İstanbul, 5’i Muğla’da yer 
alırken, geri kalanı da diğer illerimize 
yayılmış durumda bulunuyor. Yapılan 
başvurulara toplam yatırım bedeli 607 
milyon TL öngörülmüş olup, kaba bir 
hesaplamayla tesis başına yaklaşık 11 
milyon TL yatırım planlandığı ortaya 
çıkıyor. Bunun yanı sıra, hükümeti-
mizin desteğiyle hayata geçen tahsis 
sürelerinin uzatılması uygulaması kap-
samında tahsisini uzatan yatırımcıla-
rın beş yıl içinde tesislerini tamamen 
yıkıp yeniden yapmaları durumunda 
süre uzatım yararlanma bedelinden 
yüzde 25 indirim imkanı tanındı. Bu 
kapsamda da bazı tesislerin tamamen 
yeniden yapılması gündemde ancak 
şu aşamada kesin bir bilgi verilmesi 
mümkün değil...

2015-2017 dönemindeki finan-

sal sıkıntılardan dolayı otel yenile-
melerinde talep belli ölçüde ileriye 
ötelenmiş durumda... Geriye doğru 
gidildiği zaman 1998 yılında ülkemiz-
de Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 
işletme belgesi almış 1954 tesis ve bu 
tesislerde 314,215 yatak bulunuyor-
du. Bu rakam kabaca bugünkü tesis 
sayısının yarısına, yatak kapasitesinin 
ise üçte birine tekabül ediyor. Bu tarih-
ten sonra devreye giren yaklaşık 2000 
tesisin ve 660 bin yatak kapasitesinin 
tahminen yarısının, yani mevcut yatak 
kapasitemizin yine üçte birinin majör 
yenileme ihtiyacı olduğunu tahmin 
ediyoruz. 2018 teşvik verilerinden ha-
reket edersek bu bize 11 milyar TL’lik 
bir yenileme pazarına işaret ediyor. 
Turizmdeki olumlu trendin kesinti-
ye uğramaması halinde bu 11 milyar 
TL’lik yenilemenin gelecek dört-beş 
yıllık sürede gerçekleşeceğini tahmin 
edebiliriz.
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Akdeniz çanağında 
yer alan Türkiye, 

avantajlı konumuyla 
turizmde rekabet 

gücü en yüksek 
ülkeler arasında... Bu 

avantajların önemine 
vurgu yapan Türkiye 

Turizm Yatırımcıları 
Derneği (TTYD) 
Yönetim Kurulu 

Başkanı Oya Narin, 
“Ülkemiz esasen 

bugüne kadar 
oluşturduğu bilgi 

birikimiyle çok daha 
ileriye gitmeye ve 

ilk beş arasında çok 
daha yüksek turist 

ve turizm geliri 
rakamlarına erişerek 

dünya turizminin lider 
ülkelerden biri olmaya 

adaydır” dedi.

Büyük ölçekli turizm yatırımcı şir-
ket ve holdinglerinin bir araya 
gelmesiyle 1988 yılında kurulan 

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derne-
ği, konaklama tesisleri, havaalanları, 
havayolları, yat ve kruvaziyer limanla-
rı, alışveriş ve kongre merkezleri, tur 
operatörleri ve acenteler olmak üzere 
turizmin tüm değer zincirlerini içinde 
barındıran ve bu yönüyle farklılaşan 
bir temsil örgütü olma özelliği taşıyor. 
200’e yakın büyük ölçekli bireysel ve 
kurumsal yatırımcıyı bünyesinde temsil 
eden dernek, Türkiye turizminin en 
önde gelen 400’den fazla tesisine sahip... 
Üyeleriyle bugüne kadar 50 milyar do-
lar tutarında yatırım gerçekleştirdikleri 
bilgisini veren Türkiye Turizm Yatırım-
cıları Derneği (TTYD) Yönetim Kuru-
lu Başkanı Oya Narin, “Önümüzdeki 
30 yıllık süre için bizim TTYD olarak 
hedefimiz, 2 milyar insanı Türkiye’ye 
çekmek ve onlarla göz göze gelerek bu 
ülkenin güzelliklerini paylaşırken, ül-
kemize sürdürülebilir gelir sağlamak. 
Devletimizin desteğiyle Türk turizm 
sektörünün bu hedefi gerçekleştirecek 
gücü ve deneyimi vardır. Bu ülke gele-
cek 30 yılda turizmden 2 trilyon doları 
kazanacak bilgiye de altyapıya da sahip-
tir” dedi. Oya Narin ile Türkiye Turizm 
Yatırımcıları Derneği’nin faaliyetlerini 
ve turizmin ülkemizdeki durumunu 
Türkiye İMSAD için konuştuk.

TTYD’nin işlevi, amaçları ve hedefle-
ri hakkında bilgi verir misiniz?

Öncelikle Türkiye İMSAD olarak 
teveccühünüzden dolayı teşekkür edi-
yorum. Türkiye İMSAD geniş temsil 
yapısıyla ülkemizin çok önemli bir 
sektörünü temsil ediyor ve başarılı ça-
lışmalarıyla sektörünü ileriye taşıyor. 
Önümüzdeki dönemde Türkiye İMSAD 

ile çok önemli sinerji yaratacak çalışma-
ları yürütme kararlılığında olduğumuzu 
ifade etmek isterim.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Der-
neği, 1988 yılında ülkemizin büyük 
ölçekli turizm yatırımcı şirket ve hol-
dinglerin bir araya gelmesi ile kurulmuş 
olup, konaklama tesisleri, havaalanları, 
havayolları, yat ve kruvaziyer limanla-
rı, alışveriş ve kongre merkezleri, tur 
operatörleri ve acenteler olmak üzere 
turizmin tüm değer zincirlerini içinde 
barındıran ve bu yönüyle farklılaşan bir 
temsil örgütüdür. Derneğin amacı, tu-
rizm sektöründe yatırımcı-işletmeci ola-
rak faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların 
ekonomik çıkarlarını korumak, yurt 
turizminin gelişip güçlenmesi ve ülke 
ekonomisine giderek büyüyen ölçüler-
de katkılarda bulunulması için mevcut 
ve gelecekte yapılacak plan, program ve 
girişimlere yardımcı olmaktır.

TTYD, ülkemizin ekonomik ve sos-
yal yönden kalkınmasında bölgesel 
ve sektörel potansiyelin en iyi şekil-
de değerlendirilerek ulusal ekonomik 
politikaların oluşturulmasına katkıda 
bulunmak, uluslararası sektörel enteg-
rasyonu, özellikle AB’ye sektörel en-
tegrasyonu sağlamak ve bölgesel, yerel 
gelişmeyi hızlandırmak için projeler 
geliştirmek amacıyla çalışmalar yapıyor. 
TTYD ağırlıkla turizm sektörünün uzun 
vadeli plan, program ve meseleleriyle 
uğraşıyor.

“ÜYELERİMİZİN 
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ YATIRIM 
TUTARI: 50 MİLYAR DOLAR” 
TTYD olarak şu an kaç üyeye ulaştı-
nız? Üyelik kriterleriniz nelerdir? 

TTYD, 200’e yakın büyük ölçekli 
bireysel ve kurumsal yatırımcıyı bünye-
sinde temsil ediyor. Türkiye turizminin 
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“Türkiye, dünya turizminin 
lider ülkelerinden biri 

olmaya aday”



en önde gelen 400’den fazla tesisine sahip TTYD 
üyeliğinde temel kriter, yatırım ölçeği ve yıllık 
olarak belirli bir ölçekte döviz girdisi sağlama 
şartıdır. Üyelerimiz bugüne kadar 50 milyar 
dolar tutarında yatırım gerçekleştirmiştir.

Turizmin ülkemizdeki gelişimini ve bu sü-
reçte otel yatırımlarının geldiği noktayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Öncelikle genel rakamlara bakmak gerekiyor. 
2018 yılı sonu itibarıyla ülkemizde Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’ndan belgeli 975 bin 109 yatak 
kapasitesi mevcut... Yatırım belgeli kapasite ise 
225 bin 382... 2015 yılında yatırım belgeli kapa-
sitenin 315 bin ile pik yaptığını, o tarihten sonra 
da sayının gerilemeye başladığını görüyoruz. 
Bu da 2016 yılında yaşanan sert daralmanın bir 
sonucudur. Belediye belgeli kapasitenin ise 511 
bin 268 olduğunu görüyoruz ancak bu kategori-
deki yatırımlar, merkezi bir kayda tabi olmadığı 
için izleyemiyoruz. Bununla birlikte Bakanlık 
belgeli tesislerdeki trendin bunlar için de geçerli 
olması gerektiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu-
gün Türkiye’de mevcut 1 milyon 486 bin 377 
yatağa iki ila beş yıl içinde 300 bin yatak daha 
eklenmiş olacak. Ülkemiz açısından 1 milyon 
800 bin yatak kapasitesi, yüzde 70 dolulukla 
teorik olarak 100 milyon ziyaretçi ağırlayabilecek 
bir kapasitedir. Bu noktada artık doygunluğa 
ulaşmış destinasyonlarda nitelikli AVM, spor 
tesis, golf, eğlence gibi eksik fonksiyonların ta-
mamlanması, yatırımların nitelikli yatak kapasi-
tesine ihtiyaç duyulan yeni ve gelişim halindeki 

destinasyonlara odaklanması ve genel itibarıyla 
yatak kapasitesinin ülke genelinde daha dengeli 
hale getirilmesi, mevcut kapasitenin ise yıl boyu 
kullanımını sağlayacak politika ve tedbirlerin 
hayata geçirilmesi önem arz ediyor.

Devletin Türk turizmindeki 2023-2033 he-
defleri neler? Bunlar sizce yeterli ve ulaşıla-
bilecek hedefler mi? 

2007 yılında kabul edilen 2023 Turizm 
Stratejisi’nde 2023 için belirlenen 50 milyon 
turist, 50 milyar turizm geliriydi. Görünen 
odur ki 2019 veya en geç 2020 yılında ziyaret-
çi sayısı bakımından bu hedefe erişebileceğiz 
ancak gelir bakımından bu noktaya gelmek 
için biraz daha efor sarf etmemiz gerekiyor. Bu 
noktada özellikle 2015-2016 döneminin sıkın-
tılarını hissetmeye devam ediyoruz. Sektör ve 
kamu kurumlarının koordineli çalışmalarıyla 
bu hedeflere rahatlıkla erişilebilir. Ancak ortak 
ve yenilikçi aksiyonlar için kararlı, istikrarlı ve 
sürekli şekilde çalışmamız gerekiyor.

“HEDEFİMİZ, 30 YILDA 2 MİLYAR
İNSANI TÜRKİYE’YE ÇEKMEK”
Turizm sektörünün kapasitesiyle turizm 
sektöründe bugüne kadar kaç kişiyi ağırla-
dık ve ne kadarlık bir gelir elde ettik? Tüm 
bunlar çerçevesinde dernek olarak sizin 
önümüzdeki 30 yıl içindeki hedeflerinizi 
öğrenebilir miyiz? 

1982’den bugüne kadar olan dönemi ele 
alırsak kabaca 600 milyon yabancı ziyaretçi-

“Türkiye’de mevcut 
1 milyon 486 bin 
377 yatağa iki ila 

beş yıl içinde 300 
bin yatak daha 

eklenmiş olacak. 
Ülkemiz açısından 

1 milyon 800 bin 
yatak kapasitesi, 

yüzde 70 dolulukla 
teorik olarak 100 
milyon ziyaretçi 

ağırlayabilecek bir 
kapasitedir.”
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yi ülkemizde ağırlamışız. Bu insanların aynı 
dönemde ülkemize bıraktığı gelir bugünkü 
değerle yaklaşık 600 milyar dolar... Ülkemizin 
2017 yılındaki GSYH’sının 850 milyar dolar 
olduğunu düşününce rakamın büyüklüğü daha 
iyi tasavvur edilebilir. Bu rakamı doğuran faa-
liyetin geri bağlantılarının da diğer sektörlerle 
karşılaştırılamayacak ölçüde yurt için kaynaklı 
olduğunun altını çizmekte de fayda görüyorum.

Önümüzdeki 30 yıllık süre için bizim TTYD 
olarak hedefimiz, 2 milyar insanı Türkiye’ye 
çekmek ve onlarla göz göze gelerek bu ülkenin 
güzelliklerini paylaşırken, ülkemize sürdürü-
lebilir gelir sağlamak. Devletimizin desteğiyle 
Türk turizm sektörünün bu hedefi gerçekleşti-
recek gücü ve deneyimi vardır. Bu ülke gelecek 
30 yılda turizmden 2 trilyon doları kazanacak 
bilgiye de altyapıya da sahiptir.

Türk turizminin dünyadaki yeri ve önemi 
için neler söylemek istersiniz?

Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) Ocak 
2019’da yayınladığı Dünya Turizm Barometresi 
raporuna göre uluslararası ziyaretçi sayısı (ge-
celemeli ziyaretçi) 2018 yılında bir önceki yıla 
göre yüzde 5,6 artış gösterdi. Bu oran son yıl-
larda görülen güçlü büyüme ivmesinin ve 2010 
yılından bu yana yüzde 4’ün üzerinde seyreden 
büyüme trendinin devam ettiğini gösteriyor.

2018 sonuçlarına göre gelişmiş ülkeler zi-
yaretçi pastasındaki payını 761 milyon turistle 
yüzde 4,3 artırırken, gelişmekte olan ülkelerin 
payı 642 milyon turist ve yüzde 7,2 artışla daha 
hızlı büyüdü. Yine ilk 10 ülke toplam 581,9 
milyon uluslararası turist ağırlayarak, toplam-
dan yüzde 41,4 pay aldı. Ülkemiz iki yıl önce 
23,3’lük sert düşüşün ardından geçen yıl yüzde 

24,1’lik artış yakalayarak, 2018’de de ulusla-
rarası turistte yüzde 23,3 artış gerçekleştirip, 
sıralamada iki basamak daha yükselip altıncı 
oldu.

Dünya turizminin ilk altısında Türkiye 
dahil dört Avrupalı ülke yer alıyor ve bunların 
dördü de Akdeniz çanağındaki ülkelerdir. Bu 
itibarla Akdeniz dünya turizmi açısından bir 
nirengi noktası konumundadır. Türkiye de Ak-
deniz çanağında yüksek kapasiteli ve nitelikli 
tesisleri, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri 
ve avantajlı konumuyla rekabet gücü en yük-
sek ülkeler arasında geliyor. Ülkemiz esasen 
bu avantajları ve bugüne kadar oluşturduğu 
bilgi birikimiyle çok daha ileriye gitmeye ve ilk 
beş arasında çok daha yüksek turist ve turizm 
geliri rakamlarına erişerek dünya turizminin 
lider ülkelerden biri olmaya adaydır.

“TÜRKİYE’YE EN ÇOK RUSLAR 
GELİYOR” 
Türkiye’ye en çok hangi milletler geliyor? 
Tatil için en çok hangi bölgeler tercih 
ediliyor?

2018 yılına baktığımızda Türkiye’ye en çok 
turist gönderen ülke, uçak krizi gibi sıkıntılı 
dönemin ardından dönüş yapan Rusya oldu. 
Yabancı turist sayısında yüzde 26,4 artışla Rus-
ya Federasyonu ilk, yüzde 25,8 artışla Almanya 
ikinci, yüzde 28,8 artışla Bulgaristan üçüncü 
sırada yer aldı. Bulgaristan’ı İngiltere ile Gür-
cistan izledi. Bu dönemde Rusya’dan 5 milyon 
964 bin 613, Almanya’dan 4 milyon 512 bin 
360, Bulgaristan’dan ise 2 milyon 386 bin 885 
turist geldi. 2018 yılının Aralık ayında 206 bin 
turistle ilk sırada yer alan Bulgaristan, böylece 
yıllık rakamda İngiltere’yi geride bırakıp üçün-

“Yabancı turist 
sayısında yüzde 
26,4 artışla Rusya 
Federasyonu ilk, 
yüzde 25,8 artışla 
Almanya ikinci, 
yüzde 28,8 artışla 
Bulgaristan üçüncü 
sırada yer aldı. “
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cü oldu. 2018’de Rus turistin payı yüzde 15,1 
ile 2017’deki payın yüzde 0,55 üzerine çıktı. 
2016’da bu oran yüzde 3,4’e kadar gerilemişti. 
2018’de Alman turistin payı ise yüzde 11,4 
oldu. Oysa iki yıl önce Alman turistin payı da 
yüzde 15,3 gerçekleşmişti. 2018’de Türkiye’ye 
en çok turist gönderen beş ülkenin payı yüzde 
43,5 oldu. Rus ve Alman turistler bakımından 
Antalya tartışmasız lider konumunda... İngiliz-
ler de ağırlıkla güney bölgelere ilgi göstermekle 
birlikte İstanbul ve diğer bölgelere de dağılı-
yorlar. Son senelerde Bulgaristan’dan alışveriş 
amaçlı turizmin de Edirne başta olmak üzere 
Trakya’ya canlılık getirdiğini gözlemliyoruz. 
Orta Doğulu misafirlerimiz ise ülke çapında 
seyahat etmekle birlikte İstanbul ve Karadeniz 
turizminde ağırlıklı bir yere sahipler. 

Rus uçağının düşürülmesiyle 2016’da krize 
giren sektörün yaralarını sarmaya başla-
dığını söyleyebilir miyiz? Rus turistlerden 
patlama bekleyebilir miyiz?

Bu döneme ilişkin sadece 2016’yı telaffuz 
etmemek gerekiyor zira 2015 yılından başlayan 

bir duraksama ve gelir kaybı ortaya çıkmıştı. 
2016 dönemindeki sıkıntılarla bu durum zir-
veye vardı ve 2017 yılını da etkisi altına aldı. 
Kamu ve özel sektörün koordineli çalışması ve 
azmiyle 2018 yılında geri dönüş hareketi güçlü 
şekilde gerçekleşti. Ancak bu üç yıllık dönemde 
kaybedilen gelir baz alacağınız senaryoya göre 
30 ila 40 milyar dolar mertebesinde olup zamanı 
geri döndürerek bu rakamı geri kazanmak maa-
lesef mümkün değil. Ancak bundan sonraki dö-
nemde gelirimizi olağan patikasından çıkararak 
daha hızlı büyütebilirsek bu belli ölçüde müm-
kün olabilir. Bunun için de bugüne kadar her ne 
yaptıysak daha farklısını yapmamız gerekiyor. 
Diğer yandan Rus misafirlerimiz zaten ülkemiz 
turizminde ağırlıklı yere sahipler. Bu sayının 
patlamadan ziyade tedrici artışlar göstermesini 
beklemek, gerek kaynak pazar dinamikleri, ge-
rek kaynak pazar dağılımı açısından daha makul 
olacaktır diye düşünüyoruz.

Türkiye’nin turizmde markalaşmış şehirle-
rine yapılan otel yatırımlarıyla ilgili farklı 
görüşler mevcut. Bir kesim bu şehirlerin otel 

“Rus ve Alman 
turistler bakımından 

Antalya tartışmasız 
lider konumunda... 

İngilizler de ağırlıkla 
güney bölgelere 
ilgi göstermekle 

birlikte İstanbul ve 
diğer bölgelere de 

dağılıyorlar.”
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“Türkiye turizminin 
en önemli gündem 
maddesi, ülke 
ve destinasyon 
bazında turizmin 
dönüşerek daha 
katma değerli bir 
turizm yapısına 
geçilmesi ve 
yatırımların daha 
verimli hale 
gelmesidir. “

yatırımına doyduğunu belirtirken bir kesime 
göre hala yatırıma ihtiyacı olduğunu söylü-
yor. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Belirli destinasyonlarımızda yatırımların 
doygunluğa ulaştığı doğrudur. Ancak kapasiteyi 
sadece yatak sayısı açısından değerlendirirsek 
de hataya düşebiliriz. Tek bir rakam üzerinden 
değerlendirildiğinde yeterli kapasitesi olduğuna 
kanaat getirdiğimiz bir destinasyonda kapasite-
miz tek yönlü/tek boyutlu şekillenmiş ve dola-
yısıyla o destinasyondaki turizm çeşitliliğini ve 
kalitesini kısıtlıyor olabilir. Örneğin, İstanbul’da 
şu anda yeterli kapasite var görünse de Ata-
türk Havalimanı’nın kapanmasıyla fonksiyonu 
değişen önemli bir kapasite ve diğer yandan 
yeni havalimanı bölgesinde acilen inşa edilmesi 
gereken oteller var. Antalya’da da 5 yıldızlı otel 
kapasitesi yeterli görünmekle birlikte yabancı zi-
yaretçilerin otel içerisinde otel hizmeti alabildiği 
ancak uzun dönemli olarak konaklayabildiği, 
kat mülkiyeti/kat irtifakı tapusu alabildikleri, 
kendilerinin kullanmadıkları dönemde otel ta-
rafından işletilmeye devam edilecek konaklama 
modellerinin, ayrıca nitelikli 3 ve 4 yıldızlı otel 
ve genç Avrupalı kitleye hizmet vermeye dönük 
tesislerin ön plana çıkması gerektiği kanaatinde-
yiz. Esasen kat mülkiyeti/kat irtifakı konusu tüm 
güney destinasyonlarımızda turizmin yeniden 
şekillendirilmesi ve doğrudan yabancı yatırım 
girişi sağlanmasında çok önemli rol oynayabilir. 
Bunun yanı sıra, daha önce de ifade ettiğimiz 
üzere turizmi uzun vadede destekleyecek ve 
sürdürülebilir kılacak gastronomi, alışveriş, 
eğlence gibi yatırımlarının bütünlük içerisinde 
destinasyonlarda planlanması ve hayata geçiril-
mesi büyük önem arz ediyor. Tabii daha önce 
vurguladığımız gibi Anadolu’da nitelikli 3 ve 4 
yıldızlı otel yatırımlarının öneminin altını tekrar 
çizmek istiyorum. 

“DAHA KATMA DEĞERLİ 
BİR TURİZM YAPISINA GEÇMELİ”
Sektörün en önemli gündem maddesi nedir? 
Sorunların çözümü yolunda önerileriniz 
neler?

Türkiye turizminin en önemli gündem 
maddesi, ülke ve destinasyon bazında turizmin 
dönüşerek daha katma değerli bir turizm yapı-
sına geçilmesi ve yatırımların daha verimli hale 
gelmesidir. 

Bu kapsamda 2015-2016 krizinin daha sa-
rih olarak ortaya çıkardığı “dönüşüm” ihtiyacı; 
destinasyon yönetimi, markalaşma, turizmde alt 
sektör çeşitlenmesi ve uygulama modellerinin 
geliştirilmesi ve fiziksel dönüşümün ihtiyacının 
tespiti ve yönetimi alt başlıklarından oluşuyor.

Fiziksel dönüşüm kapsamında;
Kıyılarda kullanım ömrünü doldurmuş, 

yıpranmış, organize turizm hareketiyle irtibatı 
olmayan ikinci konut gibi yapılaşmaların sür-
dürülebilir turizme hizmet edecek modern, 
güvenli ve yabancı sermaye çekebilecek ko-
nutlara dönüştürülmesi,

Rekabet gücünü kaybetmiş tesislerin farklı 
kullanım türlerine dönüşmesine izin verilmesi 
(yurt, hastane gibi),

Gelişmiş destinasyonlarda tamamlayıcı tu-
rizm yatırımları için planlama ve arazi tahsisi,

Uluslararası turizme henüz tam açılmamış 
merkezlerin özgün dokuyu koruma ve nitelikli 
yatırımı teşvik amaçlı entegre planlamalarla 
turizme kazandırılması,

Mevcut konaklama tesislerinde isteğe bağlı 
olarak kat mülkiyeti/kat irtifakı uygulamala-
rıyla otel hizmeti verilen konut modellerinin 
mümkün kılınması.

TTYD olarak, turizmde dönüşüm progra-
mımızın detaylarını kısa süre içerisinde kamu-
oyu ve karar vericilerle paylaşacağız.
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‘Etik değerler’ 
olmazsa olmazı... 
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İş hayatındaki en önemli prensibinin etik değerler olduğunu söyleyen 
Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı Bora Tuncer, 
“Etik değerleri olmayan herhangi bir sistemin çalışması mümkün değil. 
Dolayısıyla her şeyin ilk filtresi etik değerlerdir” diyor. 

PROFESYONEL BAKIŞ / BORA TUNCER

Profesyonel iş hayatına 1994 yılında Deloitte’de 
başlayan, 2003 yılının Mayıs ayında Schneider 
Electric’e CFO olarak transfer olan Bora Tuncer, 

o günden bu yana şirketteki kariyer basamaklarını 
adım adım çıkmış. Verilen birçok sorumluluğu ba-
şarıyla yerine getirdikten sonra yaklaşık üç yıl önce 
Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölge Baş-
kanı olarak görevlendirilen Bora Tuncer, iş hayatında 
değişimlere karşı esnek ve çeşitli zorluklar karşısında 
soğukkanlı olmanın önemine inanıyor. “Bana göre 
diğer bir başarı kriteri de doğru ekibi ve liderleri 
seçerek en iyi olduğunu düşündüğünüz takımları 
kurmak ve onlara güvenmektir “diyen Bora Tuncer ile 
iş hayatındaki prensipleri, tecrübeleri ve genç yönetici 
adaylarına tavsiyelerini konuştuk. 

Öncelikle eğitiminiz, iş hayatına atılma süreciniz 
ve kariyerinizden kısaca bahsetmenizi isteriz.

48 yaşındayım. Profesyonel hayatıma, 1994 
yılında denetim ve danışmanlık şirketi olan 
Deloitte’de başladım. Yaklaşık sekiz yıl burada 
çalıştıktan sonra 2003 yılının Mayıs ayında Schne-
ider Electric’e Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı yani CFO olarak transfer oldum. Onu 
takip eden yaklaşık yedi-sekiz yıl finansmandan 
sorumlu olarak bu sırada da iş geliştirme, satın 
almalar ve IT bölümlerinin sorumluluklarını devam 
ettirerek, 2010 yılına kadar geldim. 2010 yılında 
kariyerimde biraz keskin ve sıra dışı bir değişiklik 
yaparak Schneider Electric’te finansman tarafındaki 
kariyerimi geride bırakıp ticari tarafa geçtim. Yak-
laşık üç-dört yıl Ticari Operasyonlardan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştıktan sonra 
2013 yılında Schneider Electric Türkiye’nin Genel 
Müdür’ü olarak görevlendirildim. Yaklaşık üç yıl 
bu görevi yaptıktan sonra da organizasyonel deği-
şikliklerin bir uzantısı olarak Türkiye, Azerbaycan, 
Gürcistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın içinde 
olduğu bölge ile birlikte bir genişleme oldu. Dola-
yısıyla yaklaşık 25 yıllık profesyonel hayatımın kısa 
özeti bu şekilde gerçekleşti.

İş hayatınızda çalışma prensipleriniz nelerdir? 
Olmazsa olmaz dediğiniz kurallar var mı?

Herkesin birtakım prensipleri var. En önemlisi 
tabii ki etik değerlerdir. Etik değerleri olmayan 
herhangi bir sistemin çalışması mümkün değil. 

İkincisi niyettir. Beraber çalışacağımız arkadaşla-
rımızda öncelikle iyi niyete bakmaya çalışıyoruz. 
Beraber ileri gitmeye, beraber iyi bir şey yapmaya 
niyetiniz varsa tabii ki hatalar olacak, tabii ki biz o 
hataları telafi edeceğiz, tabii ki tolerans göstereceğiz. 
Bir daha deneyeceğiz ve hep beraber ileri gideceğiz. 
Bunların alt komponentleri var. Bunlar nitelik, bilgi, 
yatırım yapma, gelişme, iş birliği kültürü gibi şeyler. 
Ama temel olaya iyi bir şey yapma niyeti diye dü-
şünüyorum ben. Tabii ki etik değer olmazsa olmaz.

Size göre iş hayatında başarının formülü nedir? 
Genç yönetici adaylarına neler tavsiye edersiniz?

İş hayatında mutlaka değişimlere karşı esnek 
olmalı, çeşitli zorluklar karşısında soğukkanlı olmayı 
bilmeliyiz. Bana göre diğer bir başarı kriteri de doğru 
ekibi ve liderleri seçerek en iyi olduğunu düşün-
düğünüz takımları kurmak ve onlara güvenmek. 
Gençlere tavsiyem, hata yapmaktan korkmasınlar 
ama mutlaka ders almayı bilsinler, hedef odaklı 
çalışsınlar ve sürekli öğrenmeye açık olsunlar. Ne iş 
yaparlarsa yapsınlar, mutlaka işlerine değer katsınlar. 
Ben neyi daha farklı yapabilirim, nasıl yaparsam daha 
fazla katma değer yaratabilirim kendilerine sormaları 
gereken en önemli soruları bunlar oluşturuyor.  

Dünya hızlı değişiyor ve sektörler de bu değişime 
ayak uydurmak zorunda. Şirketlerin yeniliklere 
ayak uydurma konusunda neler söylemek 
istersiniz?

“Bulut”, “Büyük Veri”, “AI (yapay zeka)”, “Nes-
nelerin İnterneti” gibi kilit gelişmeler sayesinde 
gerçek bir “dijital ekonomi” doğdu. Bu, tüm dünya-
da olduğu gibi ülkemizde de hayatlarımızı önemli 
ölçüde değiştirdi. Söz konusu teknolojik gelişmeler 
lokal alanlarda haberleşebilen cihazları, küresel 
ölçekte veri alışverişi yapabilir bir hale getiriyor.                  
Böylece imalat, tedarik, lojistik, satış ve satış sonrası 
gibi süreçlerin tek noktadan yönetilebilmesini sağ-
layan işletmeler optimizasyon, verimlilik ve kârlılık 
gibi avantajlar elde ediyor. 

Bize göre; bu dönüşümün en önemli iki para-
metresi ise dijitalleşme ve enerjidir. Bu iki alan, aynı 
madalyonun iki yüzü gibi, son derece iç içedir. Biri 
olmadan diğeri evrimini tamamlayamaz.  Bu alanda 
merkeziliği azaltmaya doğru bir dönüşüm yaşanıyor. 
Çünkü yeni “internet mimarisi”, “Bulut” ve “Bulut 
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Bilişim” teknolojilerinin bir kombinasyonu ola-
cak. Yeni enerji endüstrisi ise dönüşerek mikro 
şebekelere, merkeziliği azaltmaya ve daha ucuz 
ve daha dayanıklı enerjiye doğru yol alıyor. Bu 
dönüşümler iç içe geçmiş durumda; Bulut Bi-
lişim alanının (nesnelerin interneti ve dijital 
yayılım) gelişmesi, bu teknolojide bir enerji 
dönüşümüne yol açıyor. IT sistemleri gibi şe-
beke sistemlerinin ölçekleme için merkezi veri 
yönetimine ve büyük bilgi işlem gücüne erişime 
(dolayısıyla AI ve makine öğrenimine) ihtiyaçları 
var. Şebekeler Bulut tarafından desteklenen veri 
merkezleri haline geliyor.

Nesnelerin interneti dönüşümü ise düşün-
düğümüzden daha da yakın... Aslında bugün 
makineler, fabrikalar zaten bağlı durumda; te-
siste bağlantılılar. Ancak kurumların bunu artık 
varlıklarını buluta bağlayarak ölçeklendirmeleri 
gerekiyor. Böylece bulut zekasından daha fazla 
faydalanabilecek ve kurum genelinde çalışanla-
rını destekleyebilecekler. Bu sayede, kesintisiz 
bir yaşam döngüsü inşa edebilecekler. Bugün bu 
anlamda verilerin sadece yüzde 10’u birbirine 
bağlı, bu oranın yukarılara taşınması gerek.

Bu güçlü dönüşümle birlikte enerjiye olan 
ihtiyaç hızla artarken bir yandan da halen 1,3 

“Bulut”, “Büyük 
Veri”, “AI (yapay 

zeka)”, “Nesnelerin 
İnterneti” gibi 

kilit gelişmeler 
sayesinde gerçek 

bir “dijital ekonomi” 
doğdu. Bu, tüm 

dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de 

hayatlarımızı önemli 
ölçüde değiştirdi.

PROFESYONEL BAKIŞ / BORA TUNCER

milyar insan nitelikli enerjiye erişemiyor. Do-
layısıyla enerjinin akıllı kullanımı hayati önem 
taşıyor. Bu enerji paradoksunun teknolojiyle 
çözülebileceğine inanan bir şirket olarak dijital 
dönüşüm ve Endüstri 4.0 uygulamalarına yön 
verecek çözümler sunmaya odaklanıyoruz. Bu 
kapsamda Ar-Ge çalışmalarına büyük bir önem 
veriyoruz. Bugün 27 milyar Euro seviyesine 
ulaşan global ciromuzun yüzde 5’ini Ar-Ge’ye 
ayırıyoruz. Bu sayede küresel ölçekte yeniliklere 
imza atıyoruz.

Biraz da Schneider’den bahsetmenizi isterim. 
Şirketinizin sektördeki yeri ve önümüzdeki 
dönem hedefleri neler?

Schneider Electric, 180 yılı aşkın bir süre-
dir faaliyet gösteren ve bu süreçte endüstrinin 
gelişimine öncülük eden sıra dışı bir kurum... 
Evler, binalar, veri merkezleri, altyapı ve sanayi 
tesislerinde enerji yönetiminin dijital dönüşümü 
ve otomasyon alanında lider olan şirketimiz, 
100’den fazla ülkede 137 binden fazla çalışanıyla 
hizmet veriyor. Enerjinin güvenli, güvenilir, 
verimli, üretken ve çevreci bir şekilde yöne-
tilmesini sağlamak amacıyla çözüm ve yazılım 
hizmetleri sunan şirketimiz, müşterileri için 
enerjiyi daha verimli kullanma yöntemleri geliş-
tiriyor. Schneider Electric, geliştirdiği teknoloji-
lerle endüstrilere yön veriyor, şehirleri akıllı hale 
dönüştürerek bireylerin ve kurumların hayatına 
değer katıyor.

Bu çalışmaların bir yansıması olarak 
Türkiye’de Manisa ve Gebze’de bulunan iki 
üretim tesisimizden dünyanın pek çok ülkesine 
yenilikçi ürünlerimizi 80’i aşkın ülkeye ihraç 
ediyoruz. 2017 verilerine göre Schneider Elect-
ric en çok ihracat yapan ilk 100 firma arasında, 
sektörde yedinci sırada yer alıyor. Bin 200 çalı-
şanımız, 14 satış ofisimiz ve 200 iş ortağımızla 
endüstride gelişimin öncüleri arasındayız. Bu 
sayede 40 yılı aşkın süredir ülkemize değer 
katıyoruz.

2019 yılındaki en önemli önceliğimiz ise 
gerek içerideki tüm uygulamalarımızda gerek 
dışa dönük partnerlerimizle, iş ortaklarımızla 
olan ilişki yönetimlerimizde dijital dönüşümün 
yüksek oranda gerçekleşmesini sağlamak. Tabii 
dijital dönüşümün ana unsurlarından bir tanesi 
bizim güvenli, güvenilir, sürdürülebilir ve bağ-
lantılı bir enerji üretimini amaçlayan, buluta açık 
analitiklere dayanan, bunlar üzerinden servisler 
veren mimarimizin de pazara hızlı bir şekilde ak-
tarılması ve bunun çevresinde değer yaratılması. 
Dolayısıyla 2019 yılında hedeflerimiz; büyüme, 
dijital dönüşüm ve en son olarak da işletmelerin 
güvenlik, verimlilik, sürdürülebilirlik ve güveni-
lirliğini artırmaya odaklanan IOT özellikli EcoSt-
ruxure mimarisinin güçlenmesini sağlamak. 
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MİMARİDE DİNİ YAPILAR

Mimari 
sanat eserleri 
dini yapılar...

Sahip oldukları görkem ile bulundukları yerlerde ilk 
göze çarpan binalar arasında yer alan dini mekânlar,  
mimari yapıların ilk örneklerini oluşturuyor. 
Yüzyıllar öncesinden günümüze kadar gelmeyi 
başaran bu yapılar, tarihi doku ve kutsallıkları 
nedeniyle dünyanın dört bir yanından gelen yüz 
binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Tarihi dini 
yapıların yanı sıra, modern mimarlar tarafından son 
zamanlarda tasarlananlar da estetik duruşları ve eşsiz 
mimarileriyle göz doldurmayı başarıyor. 
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MİMARİDE DİNİ YAPILAR

Doğduğu andan itibaren varlığını sorgulayan insan, 
kaynağını bulma çabasında bir yaratıcıya inanmaya 
gereksinim duyar ve yaratana bağlılığını da ibadet ede-

rek gösterir. Dünyada farklı bölgelerde insanların inançlarını 
yaşayıp ibadetlerini yerine getirebilmeleri için de inşa edilen 
birçok dini yapı yer alıyor. İbadetin yerine getirilmesi için 
inşa edilen bu dini yapılar da mimari yapıların ilk örneklerini 
oluşturuyor.  

Mimari sanat eserleri olan dini yapılarda, sembolizm öne 
çıkıyor. Yapıdan dekorasyona süslemeden tasarıma her alanda 
yoğun bir şekilde de kendini hissettiriyor. Tapınak, kilise ve 
camiler, yapılış özellikleri ve mekân tasarımları bakımından 
belli bir inanç, düşünce ve sosyal düzene hitap ediyor. Yapı-
larda yer alan fresk ve heykeller, çini ve hat gibi süslemeler 
mimari sembolizmin birer parçasını oluşturuyor. Hepsi bir 
araya geldiğinde de maddiyata ve iç dünyaya hitap eden bir 
yapı meydana geliyor. Yüzyıllar öncesinden günümüze kadar 
gelmeyi başaranların yanı sıra, modern mimarlar tarafından 
son zamanlarda tasarlanan dini yapılar, estetik duruşları ve 
eşsiz mimarileriyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Saint Basil Katedrali
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İBADETHANELER, DEVLET 
ADAMLARININ “GÜÇ TEMSİLİYDİLER”

Her dinin vazgeçilmez unsurları olan dini 
yapılar geçmişte, devletlerin varlığını ve dinlerine 
verdikleri önemi temsil ediyordu. Yani bir nevi 
güç göstergesiydi. Bu nedenle geçmişte birçok dini 
yapının devletin başında olan kişiler tarafından 
yaptırıldığı görülüyor. Halkın inancını yaşaması 
ve bu doğrultuda şükretmesi, yoksullara gerekli 
yardımların toplanıp ihtiyaçlarının karşılanmasıyla 
devlet adamı gücünü gösteriyor, kendilerini koru-
yup kollayan liderlerinin olduğunu bilen halk da 
liderini daha çok sevip bağlanıyordu. Bu nedenle 
başa geçen liderin önceliği görkemli bir ibadetha-
ne yapmak oluyordu.

Dini mimari eserlerin ilk örneklerini araş-
tırdığımızda MÖ 3000’lerde Mezopotamya’da 
inşa edilen “Ziggurat”lar olduğunu görüyoruz. 
Sümerler, Babiller ve Asurlular, Tanrı’nın evini 
inşa edip Tanrı’yı hoşnut bırakmak ve böylelikle 
hayat kaynağı olan suya ulaşmak isterler. Bunun 
için de tabandan başlayarak tepeye doğru kat kat 
yükselen, giderek küçülen teraslardan meydana 
gelen, doruk noktasında bir tapınağın yer aldığı ve 
kenarlarında bir merdiven sisteminin bulunduğu 
kademeli kuleler olarak üstü açık ve dört köşeli 
tapınaklar olan zigguratları inşa ederek ibadet yeri 
olarak kullanırlar.

GÜNÜMÜZE KALAN İLK DİNİ
MİMARİ ÖRNEKLERİ PİRAMİTLER  

Piramitler de MÖ 3000’lerde Eski Mısır’da 
ölümden sonraki yaşama olan inanç sebebiyle inşa 
edildi. Tanrı’yla eşdeğer tutulan kralların mezarları 
olarak kullanılan Piramitler, günümüze kalan ve 
en çok bilinen ilk dini mimari örneklerini oluş-
turuyor. İnşa edilen ilk piramitlerdeki basamaklar 
halindeki kenarlar ölü kralların ruhunun, babası 
Ra’ya (Güneş’e) kavuştuğu merdiveni simgeliyor. 
Başta sekiz basamaklı olarak yapılan mezarlar, 
daha sonraları basamakları doldurularak tabandan 
tepeye kesiksiz eğim halinde yükselen dümdüz 
dört kenar ile düşen güneş ışınları demetinin taş-
laşmış bir görüntüsünü temsil ediyor.

İnsanoğlu zamanı değişse de yaratana olan 
bağlılığını göstermek için birçok yapı inşa etti. 
Eski Yunan Uygarlığı, tapınak yapmaya MÖ 8. 
yüzyılda başladı. Hera ve Poseidon adını verdik-
leri tapınaklarından sonra en bilinen Eski Yunan 
tapınağı olan Parthenon’udur. Tapınakta, Eski 
Yunan Uygarlığı sütunlu girişler ve çatılarda ke-
reste kirişlerin üstünü kaplayan kızıl balçık ya da 
mermer kullanıldı. 

KİLİSELER SANAT ESERİ 
NİTELİĞİ TAŞIYOR

Hristiyanlık dinine ait kiliseler, çarpıcı mimari-
leriyle inananlarına kapılarını açıyor. Sahip olduk-

Çamlıca Cami

MİMARİDE DİNİ YAPILAR
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ları özelliklerle inşa edildiği dönemi 
yansıtarak ibadethane olmanın dışında 
tam bir sanat eseri niteliği taşıyorlar. 
Muhteşem mimarileri ve görünüm-
leriyle bazen masal diyarında olma 
hissi yaratırken bazen de kimi film 
karesinden fırlamış duygusu oluşturan 
bu yapılar, dünyanın dört bir yanın-
dan yüz binlerce ziyaretçiyi çekiyor. 
‘Toplantı’, ‘toplanmak’ anlamına gelen 
kiliseye, Hristiyanlar ibadet etmek için 
geliyor. Sahip oldukları ihtişam nede-
niyle inşası uzun yıllar devam eden bu 
yapıların, resimlenmiş camları sadece 
süsleme için değil, İncil’den parçaları 
anlatan resimleri de içeriyor. Kilise mi-
marisinin ana çizgisini, yöresel mimari 
gelenekleri ve kullanım alışkanlıkları 

Givat Ram Sinagogu

LDS San Diego Tapınağı

Duomo  Katedrali
ile yöresel yapım teknikleri oluştu-
ruyor. Bulunulan şehirdeki en büyük 
kiliseye katedral adı veriliyor. 

CAMİLERDE ÖNEMLİ OLAN 
İÇ GÜZELLİK

Son ilahi din olan Müslümanlık’ta 
ibadethaneler; heybetli kubbeleri, fazla 
sayıdaki minareleri, çok büyük avluları 
ve geometrik şekillerle ve tekrarlanan 
desenlerle çizilmiş parlak renkli işle-
meleri ve hep Mekke’ye bakan mihrap-
larıyla camilerdir. Camilerde önemli 
olan iç güzelliktir. Bu nedenle yapı-
nın içinde estetiğe dış görünümden 
daha fazla önem veriliyor. Ve tevhid 
yani Allah’ın birliği inancı nedeniyle iç 
mekânlardaki işlemelerde insan, hay-
van, ateş gibi Allah’a ortak koşulabile-
cek tüm objelerden kaçınılıyor. Topla-
yıcı anlamına gelen ve Müslümanların 
ibadet yeri olan camilerin mimarisi ana 
şeklini Osmanlı İmparatorluğu’nda 
kazandı. Mimar Sinan’ın elinde de mü-
kemmelliğe erişti. Hazreti Muhammed 
tarafından 622 yılında Medine’de ku-
rulan ilk cami dört duvarla çevrilmiş 
bir kare alandan ibaretti. Önceleri 
namaz kılarken müminlerin yüzleri 
Kudüs’e doğru dönüktü, 624 yılından 
sonra Mekke’ye dönüldü. 

SİNAGOGLAR YAPILDIKLARI 
DÖNEMİN İZLERİNİ TAŞIYOR

Müslümanlık ve Hristiyanlık din-
lerinin aksine göze çarpan bir yapı tar-
zını benimsemeyen Musevilerin ibadet 
mekânları olan sinagogların mimarisi 
yapıldıkları yere ve döneme göre farklı-
lık gösteriyor. Sinagoglarda genelde üç 
boyutlu süslemeler, heykeller ve resim-
ler yer almıyor. İslamiyet’te camilerdeki 
Mekke’ye yönelimin bir benzeri de si-
nagoglarda bulunuyor. Tüm sinagoglar 
Kudüs’e değil, doğu yönüne bakıyor. 
Sinagogların iç ve dış tasarımları çok 
değişkenlik gösteriyor. Sinagoglar, ya-
pıldıkları dönemde ve yerde ağırlık ba-
san mimari tarza göre yapılıyordu. İlk 
sinagogların tarzları, Doğu Roma’daki 
diğer dini grupların tapınaklarına ben-
ziyordu. Modern İbranice’de sinagog 
ya beyt knesset (toplantı evi) ya da beyt 
t’fila (ibadet evi) olarak adlandırılıyor. 
Sinangoglar, büyük bir ibadet salonuna 
(ana tapınak) ve dini çalışmalar için 
küçük odalara sahip yapılar olarak kar-
şımızı çıkıyor. 

MİMARİDE DİNİ YAPILAR
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Selimiye Cami
Edirne’nin simgesi olan Selimiye Cami’sinin 
mimarı Mimar Sinan... Mimar Sinan’ın 80 
yaşındayken tamamladığı ve “ustalık eserim” 
diye adlandırdığı yapı, her ayrıntısıyla gerek 
döneminde gerek günümüzde kendine hayran 
bırakıyor. Muhteşem mimari ayrıntılarının 
yanında mermer, taş, çini sedef ve ahşap 
işçiliğinin de en sağlam örneklerini barındırıyor. 
Caminin içinde bulunan çiniler, İznik’te özel 
olarak üretilirken, cami kubbesiyle de fazlasıyla 
dikkat çekiyor. 2 bin 475 metrekare bir alan 
üzerine inşa edilen kubbe, sekiz sütun ile 
yükseltiliyor. Kubbe tam 2000 ton ağırlığında... 
Cami içinde başınızı kaldırdığınızda 
gördüğünüz muhteşem işlemelerin çoğu bu 
kubbede bulunuyor. Selimiye Cami minareleri 
ile de kendinden söz ettiriyor. Yapının dört 
köşesine yerleştirilmiş minareler, üç şerefesi ile 
dünyada tek olmanın zarafetini yaşıyor. 

Köln Katedrali
Gotik mimarinin en uç örneklerinden 
biri olan Köln Katedrali, sahip 
olduğu manzarayla adeta görenlerin 
nefesini kesiyor. Avrupa’nın en büyük 
ibadethanelerinden biri olarak gösterilen 
yapı, Almanya’nın ikinci, dünyanın üçüncü 
en büyük kilisesi unvanına sahip... Katedral 
içerisine girildiğinde heykeller, vitraylar, 
dehlizler, kemerler ve koridorlar insanı 
adeta büyülüyor. Haç şeklinde tasarlanan 
iç mekânda, birçok kıymetli sanat eseri ve 
hazine de sergileniyor. 7 bin metrekarelik 
devasa bir alan üzerinde kurulu olan ve 157 
metre yüksekliğindeki yapı, dünyanın en 
yüksek katedrali olma özelliğiyle UNESCO 
kültür mirası listesinde yer alıyor.

Büyük Sheikh Zayed Cami
Şeyh Zayed Cami’sinin mimarisi farklı İslam 
medeniyetlerinden birçok izi taşıyor. 30 bin 

kişiyi ağırlayabilecek kapasitede olan merkez 
avlu Pakistan’da bulunan Badshahi Cami 
ve Fas’ta bulunan 2. Hasan Cami’sinden 

esinlenerek tasarlandı. Mimar Yusef Abdelki, 
cami tasarımında ‘dünya kültürlerini 

birleştirme’ amacıyla, dünyanın birçok farklı 
ülkesinden getirilen malzemeleri kullandı. 

Avlunun dört bir köşesinde 107 metre 
uzunluğunda Mısır, Kuzey Afrika ve Osmanlı 
mimarisi izlerini taşıyan minareler yer alıyor. 

Şeyh Zayed Cami’sinde farklı boyutta 82 
kubbe bulunuyor. Bu kubbeler Pakistan’da 

bulunan Badshahi Camisi’nden esinlenerek 
tasarlanırken, tasarımdaki çizgiler Babür 

İmparatorluğu dönemini yansıtıyor. 

Dini yapı mimarisinden 
çarpıcı örnekler 

MİMARİDE DİNİ YAPILAR
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Lotus Tapınağı
Hindistan’ın başkenti Delhi’de yer alan 
Bahai Tapınağı, genel olarak ‘Lotus Tağınağı’ 
olarak da tanınıyor. Hindistan ve civarındaki 
ülkelerde yaşayan Bahai inancına sahip 
kişiler için en önemli yapıyken bölgenin de 
Bahailik merkezi olma özelliğini taşıyor. Tüm 
Bahai tapınaklarında olduğu gibi bu yapıda 
da Bahailiğin kutsal kitabında belirtilen ve 
diğer Bahai tapınaklarında görülen mimari 
özellikleri görmek mümkün... Tapınak, her 
yöne doğru uzanarak dairesel bir format 
oluşturuyor. Yapı, yukarı doğru bakan ve 
bir çiçeğin yapraklarını andıran mimari 
tarzı ile pek çok ödül almaya hak kazanmış. 
Yapının içinde herhangi bir resim ya da 
heykel yer almıyor. Tamamen mermerden 
yapılan tapınak, etrafındaki dokuz havuzu ve 
bahçeleri ile birlikte 105 bin metrekarelik bir 
alanda yer alıyor. 

Kristal Cami
Malezya Kuala Terengganu’da Man adası 
üzerinde bulunan Kristal Cami, modern İslam 
mimarisinin yanı sıra, çevre düzenlemesinin de 
en güzel örneklerinden biri... İslamic Heritage 
Park içine yapılan caminin yapımında cam, 
metal ve kristal malzemeler kullanıldığı için 
yapıya Kristal Cami adı verilmiş. Caminin 
yapımında kullanılan malzemeler Çin’den 
getirildiği için Çin mimarisinin özelliklerini 
taşıyor. Dört minaresi ve büyüklü küçüklü çok 
sayıda kubbesi bulunan cami, görkemli yapısıyla 
dikkat çekiyor. Özellikle akşamları ışık saçan 
görüntüsüyle muhteşem bir hal alıyor. Altın 
renginin bolca kullanılmasından dolayı caminin 
iç mekân görüntüsü en az dış görüntüsü kadar 
ilgi çekiyor.  

Cymbalista Sinagogu
Mimarların değerlendirmelerinde Tel 

Aviv’deki Cymbalista Sinagogu, mimari 
açıdan en güzel sinagogların başında 

yer alıyor. İsviçreli mimar Mario Botta’nın 
eseri olan Cymbalista Sinagogu, Tel Aviv 

Üniversitesi arazisi sınırları içinde bulunuyor. 
Dışardan bakıldığında, bir dürbün veya 

teleskopu andıran bina Asya’dan getirilmiş 
özel bir tuğladan yapılmış. Silindir şeklindeki 

iki yapının yükseldiği kare şeklindeki temel 
bina; duaya özel Doğu’ya bakan salonu ve 

eğitime yönelik Batı’ya bakan kısmı ile iki 
salondan oluşuyor. 

MİMARİDE DİNİ YAPILAR
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Genleşebilen Polistiren (Expan-
dable Polystyrene-EPS) üre-
ticisi ve Genleştirilmiş Polis-

tirenden (Expanded Polystyrene) ısı 
yalıtım ve ambalaj malzemesi üreten 
sanayiciler tarafından 1996 yılında 
kurulan Polistren Üreticileri Derneği 
(PÜD), 2012 yılından bu yana EPS 
Sanayi Derneği (EPSDER) olarak faa-
liyetlerini sürdürüyor. Özellikle enerji 
verimliliği ve farkındalığını önemse-
yen EPSDER, geçmişteki faaliyetlerini 
daha kurumsal bir yapıya dönüştür-
mek için 2018 yılında bünyesinde 
EPSDER Akademi’yi oluşturdu. Eği-
tim faaliyetlerinin tümünü EPSDER 
Akademi üzerinden yürüten dernek, 
ısı yalıtımında EPS kullanımının yay-

gınlaştırılması ve doğabilecek haksız 
rekabet unsurları ile mücadele ediyor. 
EPSDER Yönetim Kurulu Başkanı Er-
dem Ateş,  “Yüksek ısı yalıtım per-
formansını, ekonomik maliyetlerle 
sunan, bunu yaparken de hem yapıyı 
hem de tüketiciyi koruyan bir sektö-
rüz. Doğru ısı yalıtım uygulamalarının 
binalarda uygulanması çok önemli. 
Yanlış uygulamaların nelere sebebiyet 
verdiği, yaşanan sıkıntılar ile apaçık 
karşımızda duruyor aslında... İşbir-
liklerimizin, doğru uygulama model-
lerinin anlatılması, ilgililerde farkın-
dalığın arttırılması amacına hizmet 
edeceğini düşünüyoruz” diyor. Erdem 
Ateş ile EPSDER’in faaliyetlerini ve 
hedeflerini konuştuk. 

EPSDER ne zaman kuruldu? Derne-
ğin kuruluşundan bu yana geçirdiği 
süreçle ilgili kısaca bilgi verebilir 
misiniz?

Sektör birlikteliğini sağlamak ve 
her platformda sektörü temsil etmek 
amacı ile Polistren Üreticileri Derneği 
(PÜD) adıyla 1996 yılında Ankara’da 
kurulan derneğimiz, merkezini daha 
sonra İstanbul’a taşıdı ve 2012 yı-
lında ismini EPSDER-EPS Sanayi 
Derneği olarak revize etti. Sektörün 
test ve belgelendirme ihtiyaçlarını 
düşünerek 2007 yılında Türkiye’nin 
ilk ısı yalıtım malzemeleri alanındaki 
laboratuvarlarından biri olan Çevre, 
Enerji Verimlilik ve Kalite Kurulu İk-
tisadi İşletmesi’ni (ÇEVKAK) kurarak 

 EPSDER, EPS’nin inşaat mühendisliği uygulaması olan hafif dolgu malzemesi 
‘Geofoam’un önemini sektöre ve tüm paydaş kurumlara anlatıyor. EPSDER 
Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Ateş, “Geofoam kullanımının yaygınlaşmasını 
sektörümüzün önünde yeni ve büyük bir fırsat olarak görüyoruz” diyor.

“Geofoam kullanımının 
yaygınlaşması, ülkemize 
ve sektörümüze büyük 

fırsatlar sunacak “
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"EPSDER olarak 
özellikle enerji 
verimliliği ve 
farkındalığını çok 
önemsiyoruz. Bu 
nedenle geçmişte 
yaptığımız 
faaliyetleri daha 
kurumsal bir yapıya 
büründürerek, 2018 
yılında EPS Sanayi 
Derneği bünyesinde 
EPSDER Akademi 
oluşturuldu."

üreticilerin standart periyodik test ihtiyaçlarını 
karşılamaya başladık. ÇEVKAK, 2012 yılında 
ısı yalıtım malzemeleri olan EPS, XPS, mineral 
yünler ve mantolama ısı yalıtım sistemleri için 
onaylanmış akredite kuruluş olarak atanmıştır. 
ÇEVKAK, CE işaretlemesi, Fabrika Üretim Kont-
rolü (FÜK) ve AR-GE çalışmaları hususlarında 
üreticilere cevap vermeye devam ediyor.

“51 ÜYEYE SAHİBİZ”
Derneğin üye profili nasıl?

EPS Sanayi Derneği (EPSDER ), EPS (Expan-
ded Polystyrene) hammaddesini ağırlıklı olarak, ısı 
yalıtım malzemesi, ambalaj malzemesi ve dekoratif 
ürün haline getiren sanayicilerin (EPS mamul 
üreticileri, EPS hammadde üretici ve tedarikçileri 
ve makine imalatçıları) kurduğu bir sivil toplum 
kuruluşudur. 51 üyesi bulunan EPSDER, Türki-
ye coğrafyasına üyelerinin dağılımı bakımından 
ülkedeki ender STK’lardan biridir. Türkiye’nin 
yedi farklı bölgesinde üyelerimiz faaliyetlerini 
sürdürmeye devam ediyor.

Dernek olarak geçtiğimiz yıl ne gibi çalışmalar 
yaptınız?

Biraz önce belirttiğim gibi kuruluş amacımız 
doğrultusunda sektör birlikteliği sağlamak, EPS ile 

SEKTÖREL GÜÇ / EPSDER

ilgili standartların, yönetmeliklerin oluşturulması 
ve oluşturulan bu standart ve yönetmeliklerin 
geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunduk. 
EPS’nin tüm kullanım alanlarını ülkemizde ve 
çevre coğrafyamızda yaygınlaştırmaya çalışmakla 
birlikte, ısı yalıtımında EPS kullanımının yaygın-
laştırılması ve doğabilecek haksız rekabet unsur-
ları ile mücadele etmek üzerine çalışmalar yaptık. 
Bunu yaparken kendi iç kontrolümüz içinde Kali-
te Denetim Sistemi (KDS) adını verdiğimiz bir uy-
gulama ile çalışma yapıyoruz. KDS çerçevesinde 
beyan ve ilgili standartlar kapsamında yaptığımız 
incelemeler sonucunda ürünün sürekli olarak 
uygun bulunması durumunda firmaya KDS logo 
kullanım hakkı veriyoruz. Uygunsuzluk duru-
munda ise ilk önce uyarı ve düzeltme talebi ile 
firma ile temasa geçiyor, sonrasında ise durumu 
takip ederek olumsuzluğun sürmesi halinde 
ilgili yerlere bildirimlerde bulunarak elimizden 
geldiğince haksız rekabeti önlemeye çalışıyoruz. 

EPSDER olarak özellikle enerji verimliliği ve 
farkındalığını çok önemsiyoruz. Bu nedenle geç-
mişte yaptığımız faaliyetleri daha kurumsal bir 
yapıya büründürerek, 2018 yılında EPS Sanayi 
Derneği bünyesinde EPSDER Akademi oluştu-
ruldu. Eğitim faaliyetlerimizin tümünü EPSDER 
Akademi üzerinden yürütüyoruz. TMMOB Ma-
kina Mühendisleri Odası İl Şubeleri, İnşaat Mü-
hendisleri Odası İl Şubeleri işbirlikleriyle semi-
nerler düzenliyoruz. 2018 yılında Eskişehir’den 
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Hatay’a, Kırıkkale’den Ankara’ya kadar birçok 
ilde seminerler düzenledik. Bundan sonraki 
süreçte de gelecek talepler doğrultusunda üni-
versiteler, kamu kurumları, belediyeler, meslek 
odaları ile diğer STK’lara ısı yalıtımı, ısı yalıtım 
farkındalığı, enerji verimliliği, yenilikçi inşa-
at mühendisliği uygulamaları gibi konularda 
ders, seminer ve eğitimler vermeyi planlıyoruz. 
Binalarda enerji verimliliği kapsamında ısı yalı-
tımının rolü bildiğiniz gibi çok büyük. Doğru 
ısı yalıtım uygulamalarının binalarda uygulan-
ması çok önemli. Yanlış uygulamaların nelere 
sebebiyet verdiği, yaşanan sıkıntılar ile apaçık 
karşımızda duruyor aslında. İşbirliklerimizin, 
doğru uygulama modellerinin anlatılması, ilgi-
lilerde farkındalığın arttırılması amacına hizmet 
edeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle EPSDER 
Akademi kapsamında il il konunun önemini 
yerel ilgililerle paylaşıyoruz.

“HAFİF DOLGU MALZEMESİ KULLANIMINI 
ÜLKEMİZDE YAYGINLAŞTIRMAYA 
ÇALIŞIYORUZ”
Türkiye'de EPS sektörünün bugünkü duru-
munu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bildiğiniz gibi ülke olarak zor bir yılı geride 
bıraktık ve halen yaşanan ekonomik sorunlar 
büyük ölçüde devam ediyor. Bu yaşanan zor-
luklar, her sektörü etkilediği gibi EPS sana-
yisini de olumsuz yönde etkiliyor. Ancak bu 
zorlukları aşabilmek adına, her zamankinden 

daha çok çalışmayı sektör olarak kendimize 
hedef koyduk. Kısa vadeli planlar veya gün-
lük kaygılar ile hareket etmenin, yapılacak en 
büyük hata olacağı düşüncesiyle imal edilen 
ürünlerin ve sağlanan servislerin kalitesinden 
ödün vermeden, çalışmalarımıza devam etmeyi, 
ısı yalıtım pazarındaki pazar payımızı arttırma-
yı hedefliyoruz. Bildiğiniz üzere, EPS’nin bir 
inşaat mühendisliği uygulaması olan Geofoam 
(Hafif Dolgu Malzemesi) kullanımını ülkemizde 
yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Yine, ülkemizde 
binalarda kullanılan enerji miktarının düşürül-
mesi çalışmaları neticesinde, ısı yalıtımının daha 
ön plana çıkacağını ve enerji verimliliği için ısı 
yalıtım kalınlıklarının artacağını öngörüyoruz. 
Geofoam kullanımının yaygınlaşmasını ve ısı ya-
lıtım ortalama kalınlığının muhtemelen artacak 
olmasını, sektörümüzün bugün önünde olan en 
büyük fırsatlar olarak görüyoruz.

“YÖNETİM OLARAK, SEKTÖRÜMÜZE
FAYDA SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ” 
Kısa bir süre önce EPSDER Olağan Genel 
Kurulu yapıldı ve yine sonrasında yapılan 
Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Başkan ola-
rak seçildiniz. Önümüzdeki dönemde ne gibi 
faaliyetleriniz olacak?

Evet, 20 Mart 2019 tarihinde EPSDER Ola-
ğan Genel Kurulu’nu düzenledik. Üyelerimizin 
yoğun katılımıyla gerçekleşen Genel Kurul’da 
geçmiş dönemde yaptığımız ve yeni dönemde 

 "2018 yılında 
Eskişehir’den 

Hatay’a, Kırıkkale’den 
Ankara’ya kadar 

birçok ilde seminerler 
düzenledik. Bundan 

sonraki süreçte de 
gelecek talepler 
doğrultusunda 

seminerler vermeyi 
planlıyoruz."

SEKTÖREL GÜÇ / EPSDER
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yapmayı planladığımız faaliyetlerimizi hazirun ile 
paylaşarak, kendilerinin de teveccühleriyle iki yıl 
için tekrar yönetime seçildik. İlk Yönetim Kurulu 
Toplantısı’nda ise Başkan olarak seçilmem benim 
için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz ile birlikte önümüzdeki iki seneyi en 
verimli şekilde planlayarak, sektörümüze fayda 
sağlamaya devam etmeyi hedefliyoruz.

Enerji verimliliği ve binalarda kullanılan ısıt-
ma ve soğutma enerjisinin azaltılması, günde-
mimizde yer alan başlıca konulardan... Enerji 
verimliliği açısından, binalarda ısıtma ve soğutma 
için kullanılan enerji miktarının azaltılmasının 
önemi ile ilgili olarak da farkındalık yaratmaya 
çalışıyoruz. Isı yalıtım uygulamalarında kullanılan 
sistemler içerisinde ısı yalıtımını sağlayan malze-
me, ısı yalıtım levhasıdır. Levha kalınlığı arttıkça, 
ısıl direnç ve buna bağlı olarak ısı yalıtımı artar 
ve kullanılan enerji miktarı azaltılmış olur. Sistem 
içerisindeki tüm sarfiyatlar ve işçilik aynı iken, 
ısı yalıtım levhasının kalınlığının artırılması için 
ödenecek az bir fark ile ısı yalıtımının verimliliği 
artacak ve karşılığında çok daha az yakıt maliyeti 
ile sistemin kendisini amorti etmesi sağlanabilir. 
Elbette, ısı yalıtımı ve ısı yalıtım malzemesi ka-
lınlığı haricinde de binalarda kullanılan ısıtma 
ve soğutma enerjisi tüketimi azaltılabilir.  Ancak, 
binalarda konfor şartlarından ödün vermeden, 
diğer yöntemlere göre daha az maliyetle ve en 
etkin enerji tasarrufu yöntemi, doğru detayda, 
doğru özellik ve kalınlıkta ısı yalıtım malzeme-
si kullanmakla mümkün. Binalarda kullanılan 
enerji miktarının azaltılması için TS 825 ve BEP 
(Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği) ile 
ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başkanlığında, 
TSE ile birlikte başlatılan çalışmalara, biz de katkı 
veriyor ve katılıyoruz.

Uzun süredir EPSDER gündeminde olan bir 
diğer konu da Geofoam. EPS’nin inşaat ve geo-
teknik mühendisliği uygulamalarında, geleneksel 
zemin iyileştirme yöntemlerine alternatif olarak 

"Çatı kuruluş 
sıfatıyla Türkiye 
İMSAD’ın 
Türkiye’nin 
güzide STK’lardan 
biri olduğunu 
düşünüyoruz. 
Bundan sonraki 
süreçte de 
dernekler arası ikili 
iş birliklerimizin 
artarak devam 
etmesini 
arzuluyoruz."

özellikle taşıma kapasitesi düşük zeminlerde hafif 
dolgu olarak kullanılması, dünyada çok yaygın bir 
uygulama. Bu teknoloji artık ülkemizde de kul-
lanılmaya başlandı. Çok kısa bir zamanda yaygın 
olarak kullanılmaya başlanacağını düşünüyoruz. 
Bundan sonraki dönemde de kullanımın artması-
na yönelik faaliyetlerimize devam edeceğiz. 

Gündemimizden hiç düşmeyen diğer bir 
konu ise haksız rekabet. Konuyu ısı yalıtımı ve 
EPS sektörü üzerinden değerlendirmemiz gere-
kirse; standart ve yönetmeliklere aykırı malzeme 
üretimi ve yanlış uygulamalar, bazı duvar dolgu 
ve kaplama malzemelerinin yanlış şekilde ısı 
yalıtım malzemesi olarak kullanılması, piyasa 
gözetim ve denetim mekanizmasındaki eksiklik-
ler gibi unsurlar, hem standartlara uygun üretim 
yapan üreticileri, hem de konu hakkında kısıtlı 
bilgi sahibi olan son kullanıcıları olumsuz olarak 
etkiliyor ve ülkemizi ekonomik açıdan zarara 
uğratıyor. Aslında bu konu, genel olarak tüm 
yalıtım ve inşaat malzemesi üreticilerinin sorunu. 
Sektörde kime sorarsanız sorun denetim eksikliği 
ve haksız rekabetten şikayetçidir. Biz bu konu-
nun çözümü için devletin ve sektör sivil toplum 
kuruluşlarının ortak hareket etme konusunda 
daha fazla çaba göstermesi gerektiğine, yapılan 
denetimlerin artırılarak devam edilmesi gerekti-
ğine inanıyoruz. 

“TÜRKİYE İMSAD’IN TÜRKİYE’NİN GÜZİDE
S T K ’ L A R D A N  B İ R İ  O L D U Ğ U N U 
DÜŞÜNÜYORUZ”
Türkiye İMSAD'ın faaliyetlerini ve Türkiye İM-
SAD ile ilişkilerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bildiğiniz gibi EPSDER, Türkiye İMSAD üyesi. 
Türkiye İMSAD’ın farklı kollarda faaliyet gös-
teren şirket ve dernekleri bir araya getirmek ve 
inşaat malzemesi sanayisini birleştirmek misyonu 
doğrultusunda EPSDER olarak bizler de katkı 
verebileceğimizi düşündüğümüz konulara ait 
komitelerde aktif rol oynuyoruz. 

SEKTÖREL GÜÇ / EPSDER
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“Projelerimizi

gerçekleştiriyoruz”

‘kendimize özgü 
metodolojimizle’ 
Proje sürecinde daha çok tartışarak ve sorgulayarak ilerlediklerini 
ancak gün sonunda oturmuş ve çok net bir projeyi ortaya çıkardıklarını 
belirten ACE Mimarlık Kurucu Ortağı Orçun Ersan, “Kendimize özgü bir 
metodolojimiz var. Hangi ekip olursa olsun bu metodolojiyi kullanıyor. 
Ürünün üretilme biçimini doğru organize edebilmek zaten doğrudan da 
ürünün niteliğini artırmış oluyor” diyor.
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Karma kullanımlı projelerden villa yapıları-
na, eğitim yapılarından hastaneye, ofis bi-
nalarından kütüphane ve müze gibi kültü-

rel yapılara kadar çok çeşitli projeler üreten ACE 
Mimarlık, 1985 yılında Ankara Bahçelievler’de 
Ahmet Can Ersan tarafından kuruldu. Firma, son 
10 yıldır ikinci kuşak yönetici kadrosu Orçun 
Ersan, Nilgün Deniz, Uğur Furtana ve Gerta Ajazi 
ile mimarlık projeleri üretimine devam ediyor. 
Aile şirketi olsa da kurumsal altyapısını her geçen 
gün güçlendiren ACE Mimarlık, öte yandan da 
değişen mimari üretim biçimlerini ve teknolojiyi 
sıkı bir biçimde takip ederek yakalamaya çaba-
lıyor. Bu çabaları doğrultusunda 2009 yılından 
bu yana BIM kullanmak üzerine yatırımlar yap-
tıklarını ve hemen hemen tüm süreçlere BIM’i 
dahil ettiklerini söyleyen ACE Mimarlık Kurucu 
Ortağı Orçun Ersan, “Mimarlığın kaçınılmaz ge-
leceği olarak gördüğümüz BIM konusunda erken 
yol almaya başladık. 2018’in sonunda ‘Tasarım 
Merkezi’ olduk. ISO denetim sürecimizi atlattık. 
Adım adım bu süreci tamamlamaya gayret edi-
yoruz” diyor. Orçun Ersan ile projeleri ve mimari 
yaklaşımı hakkında konuştuk.

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

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fa-
kültesi Mimarlık Bölümü’nden 2002 yılında me-
zun olduktan sonra aynı yıl ACE Mimarlık Ofisi’ne 
ortak oldum. Bunun öncesinde de öğrencilik süre-
cimde pek çok mimari ofiste çalıştım. ODTÜ Mi-
marlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde yüksek li-
sans çalışmaları yaptım. TMMOB komisyonlarında 
aktif olarak yer aldım, TSMD 12. dönem yönetim 
kurulu üyesi olarak görev yaptım. Başkent Üni-
versitesi Mimarlık Bölümü’nde 2016-2018 yılları 
arasında 4. sınıf stüdyo hocası olarak ders verdim. 
Şu an halen meslek faaliyetlerime ACE Mimarlık’ta 
kurucu ortak olarak devam etmekteyim.

Firmanın yapısı ve bugüne kadar geçirdiği 
aşamaları kısaca anlatır mısınız?

ACE Mimarlık, 1985 yılında Ahmet Can 
Ersan tarafından Ankara Bahçelievler’de Şevki 
Vanlı’nın tasarladığı bir apartman dairesinde 
kurulmuş bir ofis... ACE, 20 yılı Can Ersan’ın 
yöneticiliğinde çok sayıda başarılı projelere imza 
atarak geçirdi. Son 10 yıldır ise ikinci kuşak da 
diyebileceğimiz benimle beraber Nilgün Deniz, 
Uğur Furtana ve Gerta Ajazi’den oluşan yönetici 
kadrosuyla mimarlık üretimine devam ediyor. 
ACE Mimarlık, bir yandan aile şirketi olsa da di-
ğer yandan kurumsal altyapısını güçlendirmekte 
olan bir yapıya sahip... Öte yandan da değişen 
mimari üretim biçimlerini, teknolojiyi sıkı bir 
biçimde takip ederek yakalamaya çabalıyoruz. Bu 

çabamız doğrultusunda 2009 yılından beri BIM 
kullanmak üzerine yatırımlar yaptık. Biz bu 10 
yıl zarfında hemen hemen tüm süreçlere BIM’i 
dahil ettik. 300-400 metrekarelik bir villayı da 
BIM ile deneyimleme şansımız oldu. Ankara’nın 
en büyük karma kullanım projesi, Merkez Anka-
ra projesini de yaklaşık 350-400 bin metrekarelik 
bir alanı tamamen BIM ortamında çizdik. Çok 
büyük ölçekli projelerde de bu yazılımı denedik. 
Mimarlığın kaçınılmaz geleceği olarak gördüğü-
müz BIM konusunda erken yol almaya başladık. 
2018’in sonunda “Tasarım Merkezi” olduk. ISO 
denetim sürecimizi atlattık. Adım adım bu süreci 
tamamlamaya gayret ediyoruz.

Ekibiniz kaç kişiden oluşuyor?
Ekibimiz 24 kişiden oluşuyor. Kadromuzun 

genç ve dinamik bir yapısı var. Özellikle son dö-
nemde kurumsallaşma üzerinde yürüttüğümüz 
çalışmaların temeli ofisin bilgisini ve kültürünü 
bizden sonraki nesillere nasıl aktarabileceğimizi 
bulmaya dayanıyor. Gerta Ajazi de ara kuşağı 
temsil ediyor aslında... Çalışma süresi boyunca 
ofis kültürünü doğrudan deneyimleyebildiği için 
bugün yönetici olarak bu kültüre sahip çıkmak 
ve bunu diğer kuşağa aktarmak gibi bir sorum-
luluğu var. ACE Mimarlık’ı bir aile şirketi ya da 
bir şahıs şirketi yapısından çıkartıp çok ortaklı ve 
kendi çalışanları içinden yönetici üretebilen bir 
disipline dönüştürme çabamızın karşılığını an-
cak ofis kültürünü daha genç meslektaşlarımıza 
ileterek alabileceğimizi düşünüyoruz.

Bugüne kadar yaptığınız en önemli projeler 
hangileri?

Çok çeşitli konularda yüzlerce proje üretil-
miş... Ofis tarihine bakınca Angora Evleri önemli 
bir mihenk taşı, Can Ersan döneminden... İlk 
dönemlerde Tunalı’da ciddi pasajlar var, Vedat 
Dalokay ile beraber çalışılmış. Gümüşsoy Pasajı, 
Aynalıçarşı bunlardan bazıları… Bir de Park 
Oran projesi ofis için bir kırılma noktası olarak 
sayılabilir. EGO Genel Müdürlük binası olarak ta-
sarladığımız bugün ise Ankara Büyükşehir Sarayı 
olarak kullanılan yapı da öne çıkan projelerden 
biri... Ersan Evi projesi var daha sonrasında... Bu 
projeyi Sûha Özkan, Mies van der Rohe Ödülü’ne 
aday gösterdi. Bu da bizim için bir kırılma nokta-
sı diyebiliriz. Bizim için diğer önemli bir proje ise 
Nefis Çankaya Evleri projesidir. Bu, YP İnşaat’ın 
davetli bir yarışma projesiydi ve Nilgün Uğur ve 
benim ekip olarak kazandığımız ilk davetli yarış-
ma; devamında kazanacağımız davetli yarışma-
ların da öncüsüydü. Koordinat Çayyolu Projesi, 
Batıkent Karma Kullanım Projesi ve bunlar gibi 
son dönemdeki pek çok projeyi önemliler ara-
sında sayabiliriz. Ordu Üniversitesi Emin Çetin 
Ceviz Merkez Kütüphanesi ve Düriye Çetinceviz 

“Ekibimiz 24 kişiden 
oluşuyor. Kadromuzun 

genç ve dinamik bir 
yapısı var. Özellikle 

son dönemde 
kurumsallaşma 

üzerinde 
yürüttüğümüz 

çalışmaların temeli 
ofisin bilgisini ve 

kültürünü bizden 
sonraki nesillere nasıl 

aktarabileceğimizi 
bulmaya dayanıyor.”
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Anaokulu da bir binayı üniversiteye hibe etmek, 
üstelik oldukça modern bir mimari dili destekle-
mek, dekorasyonundan bilgisayar sistemine kadar 
bir kültür yapısını bütünüyle ele almak anlamında 
hem ümit verici hem de örnek olması gereken 
önemli projelerimizden... Tabii bu projeler ara-
sında merkez Ankara’dan da bahsetmek gerek, 
KPF’in master planını tasarladığı proje Ankara’da 
inşa edilecek en büyük karma kullanım projesi 
ACE Merkez Ankara Projesi’nin Faz-B kısmını 
üstlenmiş durumda...

Şu an üzerinizde çalıştığınız projeler neler?
Şu an Bodrum’da bir butik otel projesi üze-

rinde çalışıyoruz. Çok keyifli bir proje... 78 bin 
metrekare toplam inşaat alanına sahip, denize 
sıfır bir alan üzerinde... Ankara’da büyük bir kar-
ma kullanım projemiz, İstanbul’da da okul ve 
hastane projelerimiz devam ediyor. Ofiste daha 
önce sadece kendi çizdiğimiz projelerin iç mimari 
projelerini gerçekleştiriyorduk ama son iki yıldır 
iç mekân tasarımı ile ilgili de yoğun bir faaliyet 
göstermeye başladık. Ofisteki ağırlığı da yavaş 
yavaş değişmeye başlıyor. İç mimari de iş yapma 
biçimi olarak keyifli bir mecra... Öte yandan 10 
yıllık BIM deneyimimizi ileriye taşıyoruz, şu anda 
shop drawing, asbuilt ve şantiye sürecinin bile BIM 
ile yürütüldüğü bir projeyi sonlandırmak üzereyiz.

Yurt dışında hangi projeleri gerçekleştirdiniz?
Ülke olarak irrasyonel bir dönemden geçiyoruz. 

“10 yıllık BIM 
deneyimimizi 

ileriye taşıyoruz, 
şu anda shop 

drawing, asbuilt 
ve şantiye 

sürecinin bile BIM 
ile yürütüldüğü 

bir projeyi 
sonlandırmak 

üzereyiz.”

1

2

3
Şu anda içinde bulunduğumuz duruma ‘kriz’ diyoruz 
ama daha öncesinde de çok normal bir durumda değildik 
zaten... Çünkü Türkiye’de korkunç boyutta projeler ya-
pıldı, üretildi. Biz sadece son dört yılda 2,5 milyon met-
rekarelik bir alan üzerinde proje üretmişiz ve bunların 
çoğu da inşa edildi, içlerinde yapımı hala devam edenler 
de var. Açıkçası bizim bu yoğunlukta başka pazarlara, 

MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI / ORÇUN ERSAN
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1- BATIKENT KARMA KULLANIM PROJESİ
2- PARK ORAN EVLERİ
3- YOZGAT HAVUZ BİNASI
4- YILDIZ KULE
5- ODÜ EMİN ÇETİNCEVİZ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

başka coğrafyalara ne ihtiyacımız, ne de 
onlarla ilgilenecek zamanımız oldu. Kısa 
vadede yurt dışı ile ilgili iş geliştirme 
faaliyetlerimize ağırlık verme hedefimiz 
ile şu anda Romanya, Azerbaycan, Maca-
ristan ve Karadağ’da konumlanan mimari 
projelerimizin çalışmalarına başladık.

Ağırlıklı olarak çalıştığınız bir alan 
var mı?

ACE, proje çeşitliliği anlamında 
portföyü çok geniş bir ofis... Karma 
kullanımlı projelerden villa yapıları-
na, eğitim yapılarından hastaneye, ofis 
binalarından kütüphane ve müze gibi 
kültürel yapılara çok çeşitli projeler 
üretme şansımız oldu. Yine de Can Er-
san döneminden bu yana düşünürsek 
ofisin en ağırlıklı çalışma alanı konut 
ve ofis olmuştur.

Projeleri gerçekleştirirken nelere 
dikkat ediyorsunuz?

Proje gerçekleştirme konusu iki 
ayaklı olarak düşünülebilir. Biri ger-
çekten üretilen ürünün niteliği diğeri 
ise üretilme biçimi... Kurumsallaşmayla 
ilgili düşünceler geliştirirken üretilme 
biçimi konusunda bir sürü iş yönetimi 
modeli denedik. Yurt dışı örnekleri araş-
tırmaya çalışarak ofis yönetimi için farklı 
modeller geliştirmeye uğraştık. Önce ofis 
içindeki görev tanımlarını belirledik. Bu 
görev tanımları projenin yapısına göre 
değişiklik gerektirebiliyor, bu birçok mi-
marlıkta çok normal bir durum... Bizim 
ofisimizde bir “master architects” yani 
“ana egemen mimarlar “pozisyonu yok.

Biz kolektif üretmekten yanayız. Ör-
neğin, normalde alışıldığı üzere, ben es-
kiz yapıp koordinatörlere, onlar da ekip 
liderleri ve ekiplerindeki diğer arkadaş-
lara dağıtmıyor. Biz de tam tersine işliyor 

sistem... Belli karar alma noktalarında 
doğal olarak yönetici mimarlar devreye 
giriyor ama aynı şeyi proje ekibindeki 
herhangi bir mimar arkadaşımız da yapa-
biliyor. Daha çok tartışarak, sorgulayarak 
ilerliyoruz proje sürecinde ama günün 
sonunda oturmuş ve çok net bir proje 
çıkıyor ortaya... Kendimize özgü bir me-
todolojimiz var. Hangi ekip olursa olsun 
bu metodolojiyi kullanıyor. Bu durum 
bir yandan ofis kültürümüz içerisinde 
yönetici mimar yetiştirme çabamızın 
bir parçası... Ürünün üretilme biçimini 
doğru organize edebilmek zaten doğru-
dan da ürünün niteliğini artırmış olu-
yor. Tabii mimarın nitelik konusu ile 
ilgili beslenebileceği o kadar çok alan 
var ki ama özünde bu kaynaklar hayatın 
kendisidir. Örneğin, bu takside geçen 
bir sohbet bile olabilir. Hayatı hayat 
yapan, yaşamı anlamlı kılan her şeyden 
beslenir mimarlık... Bunun içinde tabii 
ki edebiyat var, müzik var, resim var. 
Beslenebileceğimiz her mecradan bes-
lenerek edindiğimiz bilgileri gerçekleş-
tirilen projelere aktarmaya çalışıyoruz.

Önümüzdeki dönemdeki hedefleri-
niz neler?

Uluslararası ofis ve üniversite iş 
birlikleri konusunda ciddi çalışmalar 
yapmaya başladık. Romanya, Azerbay-
can, Macaristan, Karadağ ve İspanya’da 
çeşitli ofis ve üniversitelerle aktif olarak 
iş birliği süreçlerimiz devam ediyor. 
Teknolojik gelişimlere ayak uyduruyor 
ve akıllı şehir çözümleri konusunda ça-
lışmalar yürütüyoruz. BIM konusunda 
dünyayı yakalamayı da bu anlamda çok 
önemli bir durum olarak değerlendiri-
yor, Türkiye İMSAD’ın öncülüğünde 
buildingSMART Türkiye çalışma alt 
gruplarında aktif olarak yer ediniyoruz.

4

5
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Yapı malzemeleri ve 
bunların tamamlayıcı sistem 
bileşenleri üreticisi Ardex 
Yapı Malzemeleri Ltd. Şti. 
Türkiye’ye güvenini sürdürüyor 
Firmanın Genel Müdürü 
Nezih Tütenek bu güveni, 
“Yenilikçi ürünler ve sistem 
çözümleri sunmaya devam 
ederek, 2019 yılını geçen yıldan 
daha iyi tamamlayacağımızı 
düşünüyoruz” diye ifade ediyor. 

“Yenilikçi ürünler ve sistem 
çözümleri sunmaya devam 
edeceğiz”

Seramik yapıştırıcıları, derz dolguları, tamir harçları, 
su yalıtım ürünleri, zemin dolgu ve tesviye harçları, 
parke, PVC ve halı yapıştırıcıları ile bu ürünlerin 

tamamlayıcı sistem bileşenlerini üreten Ardex Yapı Malze-
meleri Ltd. Şti., dekoratif duvar ve zemin kaplama sistem-
lerindeki faaliyetlerine de tüm hızıyla devam ediyor. Kalite 
ve çözüm odaklı ürün ve hizmetleriyle dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de bu segmentte önemli bir konuma ulaştıklarını 
ve çok tercih edilen bir marka olduklarını söyleyen Ardex 
Yapı Malzemeleri Ltd. Şti. Genel Müdürü Nezih Tütenek, 
“Ardex Grup çoğu ülkede üretim tesisleri veya satış ofisleri 
ile doğrudan faaliyet gösteriyor. Bu nedenle Ardex Türkiye 
olarak ihracat bölgemiz sınırlı olmakla birlikte Türkiye’nin 
etkili olduğu Orta Doğu ve Körfez Ülkeleri doğrudan so-
rumluluk alanımızda bulunuyor” dedi. Nezih Tütenek ile 
Ardex Yapı Malzemeleri ve faaliyetlerini konuştuk. 

Ardex ne zaman kuruldu? Kuruluş aşamasından bu-
güne kadar olan süreç hakkında kısaca bilgi verebilir 
misiniz?

Ardex, 1949 yılında Almanya’da bir aile firması olarak 
kuruldu, İkinci Dünya Savaşı’ndan çıkan Almanya’nın 
yeniden inşasında önemli bir rol oynadı. Ardex seramik 
yapıştırıcısı ve kendinden yayılan ince şap ürünlerini üreten 
ilk yapı malzemeleri üreticilerinden biridir.

Ardex Grubu, stratejik olarak planlanan uluslararası 
satın almalar ve güçlü yapısal büyüme ile bugün Asya’dan 
Amerika’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada 38 fabrika 
ve 3 bin çalışanıyla 50’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor.  
Ardex Grubu, 2018 sonu itibarıyla 10’dan fazla alt markası 
ile dünya çapında yıllık 1 milyar dolar ciroya ulaştı. 

Üretim tesisleriniz nerelerde bulunuyor? Kapasiteleri 
nedir? İnşaat sektörüne yönelik hangi ürün grupların-
da üretim yapıyorsunuz?

Avrupa’nın çeşitli ülkeleri başta olmak üzere Amerika, 
Avustralya, Yeni Zelanda, Çin, Hindistan ve Türkiye dahil 
toplam 38 üretim tesisimiz bulunuyor. Türkiye’deki satı-
şımızın miktar olarak yüzde 99’u 2011 yılından bu yana 
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İstanbul Tuzla’daki modern tesisimizde üretiliyor. 
Seramik yapıştırıcıları, derz dolguları, tamir harç-
ları, su yalıtım ürünleri, zemin dolgu ve tesviye 
harçları, parke, PVC ve halı yapıştırıcıları ile bu 
ürünlerin tamamlayıcı sistem bileşenlerini ürete-
rek piyasaya arz ediyoruz. Ardex, dekoratif duvar 
ile zemin kaplama sistemlerinde de Türkiye ve 
dünyada öncü firmalardan biridir.

Yurtiçi pazar payınız ve ihracat hakkında 
bilgi verebilir misiniz?

Ardex, kalite ve çözüm odaklı ürün ve hiz-
metleri ile dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu 
segmentte önemli bir konuma ulaşarak çok tercih 
edilen bir marka oldu. Ardex Grup, çoğu ülkede 
üretim tesisleri veya satış ofisleri ile doğrudan faali-
yet gösteriyor. Bu nedenle Ardex Türkiye olarak ih-
racat bölgemiz sınırlı olmakla birlikte Türkiye’nin 
etkili olduğu Orta Doğu ve Körfez Ülkeleri doğru-
dan sorumluluk alanımızda bulunuyor. 

İhracat pazarlarını çeşitlendirmek için neler 
yapıyorsunuz?

Ardex’in mevcut pazarlarında lojistik ve mali-
yet avantajı sağlayabileceğimiz durumlarda ürün-
lerin Türkiye fabrikamızdan tedarik edilmesi için 
yurtdışı temsilciliklerimizle iş birliği içindeyiz. 

Şirket olarak 2019 yılına nasıl bir giriş yaptı-
nız? Yılsonu ile orta vade hedefleriniz neler?

2019 yılında öngöremediğimiz ve önlem al-
madığımız bir durumla karşılaşmadık. Yenilikçi 
ürünler ve sistem çözümleri sunmaya devam 
ederek, 2019 yılını geçen yıldan daha iyi tamam-
layacağımızı düşünüyoruz.

“Sektörel ve 
ekonomik 

olumsuzluklar 
olsa da Ardex 

olarak Türkiye’ye 
güvenimizde bir 

düşüş olmadı. 
Sektör ekonomik 

gelişmelere paralel 
olarak öncü olmaya 

devam edecek.”

İnşaat sektörünün bugünkü durumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Sektördeki durumun 
pazara yansıması nasıl oldu?

Ülkemiz, genç ve artan nüfusa sahip, eko-
nomik potansiyeli yüksek ve dinamik bir ülke... 
Ancak maalesef inşaat sektörü ekonomik olum-
suzluklardan ilk etkilenen sektör olarak karşı-
mıza çıkıyor. İnşaat sektöründe arzın talepten 
fazla olması nedeniyle büyük konut ve ticari 
projelerin kısa ve orta vadede azalacağını, mev-
cut ve gelecekteki şartlar, potansiyel tehlikeler ve 
fırsatların analizini doğru yapıp, doğru kararlar 
alan şirketlerin bu süreci sorunsuz atlatacaklarını 
düşünüyoruz.

Ar-Ge faaliyetlerinizden kısaca bahseder 
misiniz?

Tüm Ar-Ge faaliyetlerimiz Almanya’da-
ki Ar-Ge merkezimizde yapılıyor. Türkiye’de 
ürettiğimiz tüm ürünler iklimsel farklılıklar ve 
uygulama alışkanlıklarına göre Ardex’in global 
kalitesine eşdeğer şekilde uyarlandı. Ardex fa-
aliyet gösterdiği tüm pazarlarda eşit ve yüksek 
kalitede ürünler sağlıyor. 

Türkiye İMSAD’ın faaliyetlerini ve Türkiye 
İMSAD ile ilişkilerinizi nasıl değerlendiri-
yorsunuz?

Türkiye İMSAD, sektör paydaşları arasında 
bilgi paylaşımı ve güç birliğini sağlıyor.  Sektörün 
gelişimi ve sorunlarına çözüm üretilmesi açısın-
dan çok önemli bir role sahip. Yayınladığı veriler 
ve raporlar sektörün projeksiyonunu çizerken, 
bizim de geleceğe yönelik plan ve stratejilerimizi 
belirlememizde önemli bir kaynak oluyor.

SÖYLEŞİ / NEZİH TÜTENEK
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Balcıoğlu Grup Standart İzolasyon 
A.Ş. Genel Müdürü Levent Çeki, 
“Bugün uzak kıtalar da dahil olmak 
üzere 50’nin üzerinde ülkeye 

ihracat yapıyoruz. Her geçen 
yıl ihracat yaptığımız pazar 

sayısını ve ürün miktarını 
artırıyoruz. 2019 yılı 
için de kendimize, 
ulaşabilir olduğuna 
inandığımız ciddi 
hedefler koyduğumuzu 

söyleyebilirim” dedi.

SÖYLEŞİ / LEVENT ÇEKİ

“50’nin 
üzerinde 
ülkeye ihracat 
yapıyoruz”
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Yalıtım sektörüne kaliteli ürünler sunma 
hedefiyle 2001 yılında faaliyetlerine başla-
yan Standart İzolasyon A.Ş., 2017 yılı başı 

itibarıyla yaptığı yeni yatırımla bitümlü örtü hat-
tını üçe çıkarmasının ardından Balcıoğlu Mümes-
sillik Ltd. ile birleşti ve Balcıoğlu Grup Standart 
İzolasyon A.Ş. adını aldı. 2017 yılında devreye 
alınan üçüncü üretim hattı ile birlikte tesislerinin 
yıllık 22 milyon metrekare bitümlü örtü üretim 
kapasitesine ulaştığını açıklayan Balcıoğlu Grup 
Standart İzolasyon A.Ş. Genel Müdürü Levent 
Çeki, “Esasında biz, üretim tesisimizin üretim 
kapasitesinin yüksek olmasının yanında üretim 
kabiliyetini daha fazla önemsiyoruz. Zira yeni 
yaptığımız yatırımlarımız, daha fazla üretmekten 
ziyade, daha fazla çeşit ve yeni ürün üretmeye 
yönelik oldu. Hatta ürün portföyünün zenginleş-
tirilmesi konusunda kendi alanımızda neredeyse 
başı çekiyoruz diyebilirim. Biz inşaat sektörünün 
gelişen alt sektörlerinden biri olan su yalıtımı ve 
çatı sektörüne yönelik ürünleri üretiyoruz” dedi. 
Levent Çeki ile Balcıoğlu Grup Standart İzolasyon 
A.Ş.’yi ve faaliyetlerini konuştuk. 

Standart İzolasyon ne zaman kuruldu? 
Kuruluş aşamasından bugüne kadar olan 
süreç hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Standart İzolasyon A.Ş., yola 2001 yılında 
yalıtım sektörüne kaliteli ürünler sunma hedefiyle 
çıktı. İlk olarak ‘bitümlü su yalıtım örtüleri’ ve 
‘kiremit altı çatı örtüleri’ üretim hatlarıyla üretim 
yolculuğuna başladı. 2004 yılında ikinci bitümlü 
örtü hattını devreye aldı. Standart bitümlü örtü 
ürün grubunun ardından sırasıyla 2007 yılında 
Shingle çatı kaplama malzemeleri (Sim shingle), 
2009 yılında da kendinden yapışkanlı bitümlü ör-
tüler (Simself Membran) ve kendinden yapışkanlı 
bantların (Simself Bantlar) üretimini yapmaya 
başladı. Bu ana ürün gruplarının yanında, Sim 
Likit (bitüm esaslı likit su yalıtım ürünleri), Sim 
Tamamlayıcı ürünler (su yalıtımında kullanılan 
aksesuarlar), Sim Drenaj (yalıtım koruyucu pla-
kalar, drenaj levhaları), Simboard (XPS Levha) 
gibi ürün gruplarını da ürün portföyüne ekledi.

Simplan markasıyla 2011 yılında ilk yatırımını 
yurt dışında Bulgaristan’da yaptığımız, sentetik 
su yalıtım örtüsü üretim tesisimiz, 2012 yılında 
İstanbul Silivri’deki yeni tesisimize taşındı ve ha-
len üretime burada devam ediyor. Bu tesisimizde, 
PVC, TPO, HDPE esaslı su yalıtım örtüleri üretili-
yor. Bununla beraber, sentetik örtü ürün gamımız 
içinde, UV dayanımlı örtüler, sinyal tabakalı örtü-
ler, polyester taşıyıcılı örtüler, geotekstil lamineli 
örtüler yer alıyor. 2013 yılında yeni bir yatırım ya-
parak Pi plak ve Simforex markaları ile PVC foam 
levhaların üretimine başladık. Çatı sektörüne yeni 
bir soluk getiren, patentli olarak üretilen ilk ve tek 
marka Quickshingle’ı 2016 yılında firmamız satın 

aldı. Daha modernize makine yatırımları yaparak 
Quickshingle’ı mevcut durumundan daha ileriye 
taşıdı. 2017 yılı başı itibariyle yaptığı yeni yatırım-
la bitümlü örtü hattını üçe çıkaran Standart İzolas-
yon A.Ş., Balcıoğlu Mümessillik Ltd. şirketimizle 
birleşerek Balcıoğlu Grup Standart İzolasyon A.Ş. 
olarak yoluna devam ediyor. 

Üretim tesisleriniz nerelerde bulunuyor? 
Kapasiteleri nedir? İnşaat sektörüne yönelik 
hangi ürün gruplarında üretim yapıyorsunuz?

Şu anda fabrikamız ve genel merkezimiz Silivri- 
Değirmenköy’de yer alıyor. Ayrıca Bulgaristan’da 
bir üretim tesisimiz bulunuyor. Yanı sıra Gebze 
(İzmit), Antalya, İzmir, Mersin, Samsun illerindeki 
depolarımızla ürünlerimizin hızlı ve kolay dağı-
tılmasını sağlıyoruz. Bitümlü örtü tarafında 2017 
yılında devreye alınan üçüncü üretim hattı ile bir-
likte, tesisimiz yıllık 22 milyon metrekare bitümlü 
örtü üretim kapasitesine ulaştı. Geomembran 
(Sentetik örtü) üretim tesisimizdeki yıllık üretim 
kapasitesi ise 3 milyon metrekaredir. Esasında biz, 
üretim tesisimizin üretim kapasitesinin yüksek 
olmasının yanında üretim kabiliyetini daha fazla 
önemsiyoruz. Zira yeni yaptığımız yatırımlarımız, 
daha fazla üretmekten ziyade daha fazla çeşit ve 
yeni ürün üretmeye yönelik oldu. Hatta ürün port-
föyünün zenginleştirmesi konusunda kendi alanı-
mızda neredeyse başı çekiyoruz diyebilirim. Biz 
inşaat sektörünün gelişen alt sektörlerinden biri 
olan su yalıtımı ve çatı sektörüne yönelik ürünleri 
üretiyoruz. Son yıllarda üretimini yaptığımız Pi 
Plak ve Sim Forex gibi ürünlerimiz ise inşaat kalıp 
sistemleri, mobilya, modüler sistemler, park-oyun 
alanları, reklam gibi birçok sektöre hitap ediyor.

Yurt içi pazar payınız ve ihracat hakkında 
bilgi verir misiniz?

Yurt içinde üretim yaptığımız ürün gruplarında 
yaklaşık yüzde 10 pazar payına sahip olduğumuzu 

“Bitümlü örtü 
tarafında 2017 
yılında devreye 
alınan üçüncü 
üretim hattı ile 
birlikte, tesisimiz 
yıllık 22 milyon 
metrekare 
bitümlü 
örtü üretim 
kapasitesine 
ulaştı.”
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söyleyebiliriz. Ancak maalesef sektörümüzde stan-
dartlardan uzak, kalitesiz ürün miktarı oldukça 
fazla... Öyle ki kalitesiz ürün grubunu değerlendir-
menin dışında tutar, sadece A class ürün kategorisi 
içinde bir değerlendirme yapacak olursak bu oran 
yüzde 20 mertebesine kadar çıkıyor. 

Ülke ekonomisi için çok önemli olduğuna 
inandığımız ve uzun yıllardır yoğun emek vererek 
büyütmeye ve geliştirmeye çalıştığımız ihracatı-
mızda, 2018 yılı hedeflerimizi yakalamayı başar-
dık. Özellikle ürettiğimiz ürünlerde, hammadde 
ve navlun maliyetlerindeki dezavantajlarımız, 
ülkemiz çevresinde yer alan potansiyel ihracat 
pazarlarında meydana gelen olumsuz gelişmelere 
rağmen ihracat hedeflerimizi sürekli artırmaya 
çalışıyoruz. Bugün uzak kıtalar da dahil olmak 
üzere 50’nin üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. 
Her geçen yıl ihracat yaptığımız pazar sayısını 
ve ürün miktarını artırıyoruz. 2019 yılı için de 
kendimize, ulaşabilir olduğuna inandığımız ciddi 
hedefler koyduğumuzu söyleyebilirim.

İhracat pazarlarını çeşitlendirmek için neler 
yapıyorsunuz?

İhracat pazarlarını çeşitlendirmek ihracattaki 
en önemli hedeflerimizin başında geliyor. Bunun 
için dünyadaki sektörel gelişmeleri yakından takip 
ediyoruz. Hedeflediğimiz pazarlarda araştırma ve 
incelemeler yapıyoruz. Pazar ihtiyaçlarını tespit 
ediyor buna göre yapacağımız çalışmaları belirliyo-
ruz. Bu çalışmalar daha sonra ürün teknolojisinde 
bizi alternatif yeni ürünler üretmeye teşvik ediyor. 
Bu çalışmaların neticesinde ortaya çıkan yeni ürün-
ler için tekrar yeni pazarlar gelişiyor ve bu döngü 
bizi daha da dinamik tutuyor diyebilirim. Özellikle 
de kalite anlayışımızın ve Ar-Ge çalışmalarımızın 
bize yeni ihracat pazarları kazandırması bizi daha 
da mutlu ediyor. İhracatımızı artırmak ve pazarları 

“2019 yılı inşaat 
sektörü için dikkatli 

adımların atılması 
gereken zor bir yıl 

olacak. Biz de herkes 
için zor geçeceğini 

düşündüğümüz 2019 
yılına, çok temkinli 
ve kontrollü girdik 

diyebilirim.”

çeşitlendirmek büyük bir çaba gerektiriyor. Bunun 
için dış ticaret departmanımızı 2018 yılında biraz 
daha genişlettik. Firmamızı uluslararası alanda tem-
sil edebilecek, yurt dışında görevli yeni profesyonel 
takım arkadaşlarını ekibimize dahil ederek, hedef 
pazarlara daha yakından hizmet etmeyi planladık. 
Yurt dışında sektörümüz ile ilgili tüm etkinlikleri 
yakından takip ediyoruz. Her yıl farklı ülkelerde 
katıldığımız fuarlarda ülkemizi temsil etmeye ça-
lışıyoruz. En son 2019 yılı Ocak ayında Almanya 
Münih’te düzenlenen dünyanın en prestijli yapı 
fuarlarından olan BAU Fuarı’na katılarak en yeni 
ürünlerimizi dünyaya tanıtma imkanı bulduk. 

Şirket olarak 2019 yılına nasıl bir giriş yaptı-
nız? Orta vade ve yıl sonu hedefleriniz neler?

2018 yılında meydana gelen ekonomik kri-
zin etkisinin artarak devam ettiğini görüyoruz.  
Ekonomimizin itici gücü olan inşaat sektörünün 
bu ekonomik krizden en çok etkilenen sektör 
olduğuna hep birlikte şahit olduk. Son bir yılda 
sektöre verilen teşvikler ve yapılan kampanyalar 
da maalesef kalıcı bir toparlanma süreci başlatma-
ya yetmedi. Sektördeki bu daralmanın birkaç yıl 
süreceği yönündeki beklentiler ise kaygıları gün 
geçtikçe artırıyor. Bu gelişmelere bakacak olursak, 
2019 yılı inşaat sektörü için dikkatli adımların 
atılması gereken zor bir yıl olacak. Biz de herkes 
için zor geçeceğini düşündüğümüz 2019 yılına, 
çok temkinli ve kontrollü girdik diyebilirim. Sek-
tördeki daralmayı dikkate alarak, fırsatları analiz 
ederek dengeli bir yıl sonu hedefi ortaya koymaya 
çalıştık. Orta vadede ihracat pazarlarındaki he-
deflerimizi kayda değer seviyede artırdık. Yurt 
içindeki hedeflerimizde, bir önceki yıla göre az da 
olsa küçültme kararı aldık. Ancak buna rağmen 
yıl sonunda sahip olduğumuz pazar payımızı bir 
miktar artıracağımızı öngörüyoruz diyebilirim.

SÖYLEŞİ / LEVENT ÇEKİ
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“Doğru analiz 
yapılarak gerçek 
ihtiyaçların 
belirlenmesi ve bu 
ihtiyaçlara yönelik 
inşaat faaliyetlerinin 
ve politikalarının 
uygulanması 
halinde, sektörün 
tekrardan 
toparlanıp ayağa 
kalkacağına 
inancımız tamdır.”

İnşaat sektörünün bugünkü durumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Sektördeki durumun 
pazara yansıması nasıl oldu?

Hepimizin bildiği gibi son yıllarda ekonominin 
itici gücü konumunda olan inşaat sektörü ağırlıklı 
olarak konut üretimi ve konut satışları ile öne çıkı-
yordu. Konut üretimi sürekli artarken, konut satı-
şında da artış devam ediyordu. Ancak yaklaşık son 
dört yıldır üretimdeki ivmenin satıştaki ivmeden 
daha fazla olması konut stokunu her geçen gün 
artırdı. Hatta TÜİK verilerine göre konut satışları 
10 yıldan beri her yıl artarken ilk kez 2018’de 
düştü. Konut satışlarındaki yavaşlamanın giderek 
durma noktasına doğru gittiğini görüyoruz. Son 
dönemde yapılan bazı araştırmalar biriken konut 
stokunun 2 milyon adede ulaştığı bilgisini veriyor. 
Sektörde yalnızca elde kalan konutlarda değil, 
yeni yatırımlarda da sorun olduğu görülüyor. Son 
bir yılda yeni alınan inşaat ruhsatlarında yüzde 
50’ye varan bir gerileme olduğu görülüyor.

Diğer yandan yaklaşık 10 yıl boyunca, uzun 
vadeli, bol ve ucuz kredi bulmakta hiç zorlan-
mayan inşaat şirketlerinin bu dönemde kredi ala-
maması veya zor ve pahalı kredi alabiliyor olması 
finansal zorlukları da beraberinde getirdi. Türk 
Lirası’nın değer kaybı ile birlikte inşaat sektörün-
deki girdi maliyetleri ciddi oranda yükseldi. Yük-
selen faiz oranları konut alımını zorlaştırdı. Ama 
konut fiyatları yükselmedi hatta bazı bölgelerde 
talebin azalmasıyla birlikte konut fiyatları geriledi. 
Bu durum konut ve benzeri gayrimenkulleri tercih 
edilir yatırım aracı olmaktan çıkardı.

Ekonomideki bu son gelişmeler kamu yatırım-
larına dayalı inşaat faaliyetlerini de olumsuz etki-
lemeye başladı. Yaşanan daralma sebebiyle inşaat 
sektörünün genel istihdam içindeki payı azaldı. Bu 
gelişmeler neticesinde inşaat sektöründe büyük kü-
çük birçok projelerin durduğunu görüyoruz. İnşaat 
şirketlerinin işlerini sürdüremediğini, bazı inşaat 
şirketlerinin konkordato ilan ettiğine, bir kısım 
işletmelerin maalesef iflas ettiğine şahit oluyoruz.

Elbette ki sektördeki bu durağanlık, inşaat 
malzemesi üretimi yapan işletmelerin, tedarikçile-
rin ve sektöre hizmet veren tüm paydaşların işini 
zorlaştırıyor.

Ar-Ge faaliyetlerinizden kısaca bahseder 
misiniz?

Sektörümüze olan inancımız, Balcıoğlu Grup 
Standart İzolasyon A.Ş. olarak bizi sektöre yeni 
ürünler kazandırmak konusunda her zaman teşvik 
etti. Yıllar içinde birçok ürünü sektörle buluş-
turmanın hazzını da bize yaşattı. Bilhassa üretim 
konusunda araştırmaya ve geliştirmeye çok daha 
fazla önem veriyoruz. Üretim ayağımızda 2006 yı-
lında kurduğumuz Ar-Ge departmanımız sayesinde 
sektörümüze birçok yeni ürün kazandırmayı başar-
dık. Ürünlerimize olan ilgi ve talebin artması yeni 

yatırımlar yapmak konusunda bizi teşvik ederken, 
üretimdeki sorumluluğumuzu da artırıyor. 

Örneğin, 2017 yılında yine su yalıtımı sektö-
rüne yönelik bina temelinde, tek yüz perde beton 
yalıtımında kullanılan Simproof adında çok özel 
bir ürün geliştirdik. Betona kendiliğinden yapışan 
bu ürünün benzerleri daha önceden yurt dışından 
ithal ediliyordu. Simproof ürünümüzü 2018 yılın-
da onlarca projede uygulama imkanı bulduk. Bu 
ürünle ülke ekonomisine de katkı sağlamış olduk. 
2019 yılı başı itibarıyla bitül bant üretimine baş-
ladık. Ayrıca ses yalıtımı sektörü ile ilgili iki yeni 
ürünün üretiminde son aşamaya geldik diyebili-
rim. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2019 yılında 
da yine özel ve yeni ürünlerle sektörümüze katkı 
yapacağımıza inanıyoruz.

Türkiye İMSAD’ın faaliyetlerini ve 
Türkiye İMSAD ile ilişkilerinizi nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

İnşaat sektörü için çok önemli bir sivil top-
lum örgütü olduğunu düşündüğümüz Türkiye 
İMSAD, Türkiye inşaat malzemeleri sektörünün 
önceliklerini gündemine taşırken, sektörün gele-
ceğine yönelik faaliyetlere de önem veriyor. Başta 
kaliteye olmak üzere, sürdürülebilir büyüme ve 
ihracata yönelik faaliyetlerini beğeniyor ve des-
tekliyoruz. İnşaatta “Kalite Zirvesi” ve “Gündem 
Buluşmaları” etkinliklerini özellikle başarılı bul-
duğumuzu söyleyebilirim. Aylık sektör raporu ve 
güncel ekonomi raporlarını çok faydalı buluyor 
ve sektöre ışık tuttuğunu düşünüyoruz. Türkiye 
İMSAD’ın gerçekleştirdiği faaliyetlerin Türk inşaat 
sektörünü daha da güçlendireceğine inandığımızı 
bir kez daha burada belirtmek istiyorum. Türkiye 
İMSAD’ın özellikle üye ilişkilerinde ve iletişim 
konusunda da başarılı olduğunu görmek bizleri 
çok mutlu ediyor.
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Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul 
bu yıl 18-22 Haziran’da 

42’nci kez kapılarını açacak
Bölgenin en büyük, dünyanın ise 

alanında en büyük beşinci fuarı olma 
özelliği taşıyan Yapı Fuarı-Turkeybuild 
İstanbul, bu yıl 18-22 Haziran tarihleri 
arasında 42’nci kez kapılarını açacak.

ITE Group PLC, EMEA Bölge Direktörü 
Kemal Ülgen, "Bu yıl hedeflediğimiz 

uluslararası ziyaretçi sayısı 11 binin 
üzerinde” dedi. 

Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat sektöründe 
yeni iş fırsatları sunan, her yıl birbirinden zengin içe-
rikleriyle sektörel bilgi paylaşımına imkân sağlayan 

ve katılımcılarına yeni ufuklar açan Yapı Fuarı-Turkeybuild 
İstanbul, ülke ekonomisine yadsınamaz bir katkı sağlıyor. 
Bölgedeki en yeni ürün ve hizmetlerin tanıtılıp takip edilme-
sinin yanı sıra, güçlü küresel ağını inşaat sektörüne aktararak 
yeni iş, ortaklık ve satın alım fırsatları yaratmayı hedefleyen 
fuar, diğer taraftan sektör stratejisini desteklemek, bilgi 
alışverişi sağlamak, inovasyonu teşvik etmek ve yapı sektö-
rünün kamu, özel sektör ve akademik dünya ile etkileşimini 
sağlamayı amaçlıyor. Bu yıl 42’ncisi düzenlenecek olan Yapı 
Fuarı-Turkeybuild İstanbul, inovasyona odaklı ‘Yapı Sahne’, 
teknoloji ve malzemeye yönelik tartışmalar, teknik eğitimler, 
yapı bilgi modellemesi, 3D ve robotbilim üzerine konuşulup 
canlı sunumların yapılacağı seminerlere ev sahipliği yapacak. 
‘Yapı Arena’ ise mimari ve iş odaklı panellere, yazar sohbet-
lerine, ortaklığa yönelik etkinliklere ve ilham verici anahtar 
konuşmacı konferanslarına yoğunlaşacak. 
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Avusturya, İran, Rusya, BAE, İtalya, Suudi 
Arabistan, Çin, Güney Kore, Tayvan, Çek Cum-
huriyeti, KKTC, Türkiye, Almanya, Polonya, Uk-
rayna, Hindistan ve Portekiz gibi birçok ülkenin 
fuarda boy göstereceğini dile getiren ITE Group 
PLC, EMEA Bölge Direktörü Kemal Ülgen ile bu 
yıl 42’ncisi gerçekleşecek olan Yapı Fuarı-Tur-
keybuild İstanbul’u ve sektör açısından önemini 
konuştuk.

YEM Fuarcılık ve ITE Grup hakkında bilgi 
verir misiniz? 

ITE Group, 1991 yılında kurulan ve merkezi 
Londra’da bulunan, dünyanın dört bir yanındaki 
ofislerinde, 1000’den fazla çalışanıyla 150’den fazla 
etkinlik düzenliyor. Bölgesel odaklı fuarcılıktan 
global pazarı yönlendirme amacıyla faaliyetlerini 
sürdüren grup; inşaat-iç yapı, yiyecek, içecek- 
ağırlama, petrol, gaz-enerji, seyahat-turizm, ula-
şım-lojistik, güvenlik-koruma, moda, giyim-teks-
til, mühendislik-endüstriyel, elektrik-elektronik, 
sağlık-medikal, madencilik, güzellik-kozmetik, 
otomotiv, inşaat makinaları, matbaa, kağıt, pa-
ketleme ve tarım sektörlerinde hizmet veriyor. 
Uluslararası dünya markası fuarlar düzenleyen 
ITE Group, MosBuild, Bett, Securika Moscow, 
Aqua Therm Moscow, TransRussia, Investing In 
African Mining Indaba, Springfair, Mitt, Yapı 
Fuarı-Turkeybuild İstanbul, Yugagro, AOW Africa 
Oil Week, Ros Upack Russia, Cwiewe, World Food 
Moscow, Americas Breakbulk, Pure London gibi 
birçok önemli fuara imza attı. 

Dünya çapında yılda 150’yi aşkın fuar ve kon-
ferans düzenleyen ITE Group, dünyanın önde ge-
len uluslararası ticaret fuarları ve konferanslarının 
organizatörlerinden biridir. YEM Fuarcılık’ın 42 
yıllık yapı ve inşaat sektöründeki bilgi birikimi, 
deneyimi ve ITE Group’un güçlü küresel ağı ile 
tek bir çatı altında birleşerek sektör için yeni iş 
fırsatlar yaratıyor.

Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul’un kapsamı 
ve büyüklüğüne ilişkin neler söylersiniz?

Bölgesinin en büyük, dünyanın ise alanında 
en büyük beşinci fuarı olma özelliğini taşıyan Yapı 
Fuarı-Turkeybuild İstanbul, bu yıl 18-22 Haziran 
tarihleri arasında 42’inci kez kapılarını açacak. 
İlki 1978 yılında başlayan Yapı Fuarı-Turkeybuild 
İstanbul, sektörün ilk fuarı olmasının yanı sıra, 
Türkiye’nin de ilk ihtisas fuarı olma niteliği taşıyor. 
Sektör için pek çok ilke yıllar içinde sahne olan 
fuar, hem sektör hem de ülke ekonomisine ciddi 
katkı sağlamaya devam ediyor. Balkanlar, BDT 
ülkeleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’yı kapsayan 
geniş bölgedeki en büyük, dünyada ise ilk beşte 
yer alan Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri 
Fuarı Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul, Tüyap Fuar 
ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak. 
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Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat 
sektöründe yeni iş fırsatları sunan, her sene bir-
birinden zengin içerikleriyle sektörel bilgi pay-
laşımına imkân sağlayan ve katılımcılarına yeni 
ufuklar açan Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul, 
ülke ekonomisine yadsınamaz bir katkı sağlıyor. 
Geçtiğimiz yıl 30 etkinlik, 93 uzman katılımcının 
yer aldığı Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul 2018, 
101 ülkeden gelen uluslararası ziyaretçi sayısında 
yüzde 26 artış oranı sağladı ve 7 binden fazla 
uluslararası ziyaretçiye de ev sahipliği yaptı. Bu yıl 
hedeflediğimiz uluslararası ziyaretçi sayısı ise 11 
binin üzerinde. Özellikle bu yıl ülke olarak ihra-
cata önem vermemizden ve yurt dışı profesyonel 
alıcıların yaz aylarında ülkemize gelmeyi tercih 
etmelerinden dolayı fuarı ilk kez haziran ayında 
yapmaya karar verdik. Bu sayede daha fazla ulus-
lararası alıcıyı fuarımızda ağırlamayı hedefliyoruz.

Fuarın Türkiye ve sektör açısından önemi 
nedir?

Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul, Türkiye’nin 
lokomotif sektörü olan inşaat sektöründe 42 yıldır 
yarattığı katma değer ve iş birliği olanaklarıyla başlı-
ca ülkemiz ve sektörüne ışık tutmaya devam ediyor.

Bölgedeki en yeni ürün ve hizmetlerin tanıtılıp 
takip edilmesinin yanı sıra, güçlü küresel ağını 
inşaat sektörüne aktararak yeni iş, ortaklık ve sa-
tın alım fırsatları yaratmayı hedefleyen fuar, diğer 
taraftan sektör stratejisini desteklemek, bilgi alış-
verişi sağlamak, inovasyonu teşvik etmek ve yapı 
sektörünün kamu, özel sektör ve akademik dünya 
ile boyutları arasında etkileşim sağlamayı amaçlı-
yor. Yeni fikirlerin tanıtılmasını sağlamak adına iş 
geliştirmeye yönelik ‘Yapı Sahne’ ve ‘Yapı Arena’ 
ile etkinliklerle dolu verimli bir platform sağlıyor.

YEM Fuarcılık’ın 
42 yıllık yapı 
ve inşaat 
sektöründeki bilgi 
birikimi, deneyimi 
ve ITE Group’un 
güçlü küresel 
ağı ile tek bir çatı 
altında birleşerek 
sektör için yeni iş 
fırsatlar yaratıyor.
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Bu sene 42’ncisi düzenlenecek Yapı Fuarı-
Turkeybuild İstanbul’da katılımcı ve 
ziyaretçileri ne gibi yenilikler bekliyor, 
bahseder misiniz?

42. Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul’da 
inovasyona odaklı ‘Yapı Sahne’, teknoloji ve 
malzemeye yönelik tartışmalar, teknik eğitim-
ler, yapı bilgi modellemesi, 3D ve robotbilim 
üzerine konuşulup canlı sunumların yapılacağı 
seminerlere ev sahipliği yaparken, ‘Yapı Arena’ 
ise mimari ve iş odaklı panellere, yazar sohbet-
lerine, ortaklığa yönelik etkinliklere ve ilham 
verici anahtar konuşmacı konferanslarına yo-
ğunlaşacak. Ayrıca bu yılki fuarımızda sektörel 
derneklerin başkanları ve kamu temsilcileri ile 
yuvarlak masa gündem buluşmalarımız olacak. 
Her yıl Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul’un sun-
duğu platformla gelenekselleşmesi öngörülen 
buluşmada, sektörün geçirdiği yılın malzeme, 
inşaat, ekonomi ve planlama perspektiflerinden 
değerlendirilmesi, gelecek projeksiyonlarının 
tartışılması, fuarın ilk gününden mesajlar ve-
rilmesi ve yerel yönetimle devlet politikalarının 
mercek altına aldığı konu başlıklarının gündeme 
taşınmasını hedefliyoruz.

Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul’a en fazla 
katılan ülkeler ve fuarda yer alan ürün 
grupları hakkında bilgi verebilir misiniz? 

Bu yıl 17 ülkeden 600’ün üzerinde katılımcı 
ve 90 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlamayı 
hedefleyen Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul’da; 
iş makineleri, nalburiye ve el aletleri, yapısal 
çelik, prefabrike yapılar, yapı sistemleri, 
iç yapı ve dekorasyon, duvar ve döşeme 
kaplamaları, banyo - mutfak donanımları, kapı 
ve aksesuarlar, elektrik, aydınlatma, otomasyon, 
yalıtım, yapı kimyasalları, boya, çatı, doğrama 
(kapı - pencere), cephe, otomatik kapı - geçiş 

Yapı Fuarı-Turkeybuild 
İstanbul’da, bu yıl 

Avusturya, İran, Rusya, 
BAE, İtalya, Suudi 

Arabistan, Çin, Güney 
Kore, Tayvan, Çek 

Cumhuriyeti, KKTC, 
Türkiye, Almanya, 
Polonya, Ukrayna, 

Hindistan ve Portekiz 
gibi birçok ülke fuarda 

boy gösterecek.

sistemleri, gölgelendirme, kaba yapı, tesisat, 
asansör, çevre düzenleme ve yazılım alanlarında 
hizmet veren yerli ve yabancı firmalar yer alacak. 
Katar, İran, Rusya, Çin, BAE, İtalya, Suudi 
Arabistan, Güney Kore, Tayvan, Çekya, KKTC, 
Türkiye, Almanya, Polonya, Ukrayna, Hindistan 
ve Portekiz gibi birçok ülke fuarda yeni ürün ve 
hizmet teknolojilerini sergileyecek.

Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul’un 
sektörün ihracatına olan katkısı hakkında 
neler söylenebilir? 

Birçok yapı ve iç tasarım malzemesi teda-
rikçisi ve üreticisine ev sahipliği yapmasıyla ön 
plana çıkan Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul, 
her yıl 85 binden fazla ziyaretçiyi ağırlıyor. Yapı 
sektörü, uzun yıllardır iç piyasa ve ihracat po-
tansiyeli taşıyan müşterilere dokunabilmek, yeni 
ürün ve ürün grupları hakkında bilgi verebilmek 
ve müşteri networkü’nü genişletebilmek açısın-
dan birçok imkânı bir arada sunuyor. Fuar aynı 
zamanda ülke potansiyelini gösterebilmek ve ta-
nıtımını gerçekleştirmek adına birçok teşvik su-
nuyor. Bunlardan biri de katılımcıların 120’den 
fazla uluslararası alıcı ile önceden ayarlanmış 
toplantılar yapmalarını sağlayan Alım Heyeti 
Programı... Bu elverişli toplantı sistemi sayesin-
de, hem katılımcılarımız hem de ziyaretçilerimiz 
fuar süresince potansiyel müşteriler ve iş ortak-
larıyla B2B toplantılar yapabilme fırsatı buluyor. 

“VIP Alım Heyeti-Hosted Buyer Program” 
nasıl işliyor?

Yabancı katılımcı ve ziyaretçi konusunda 
ITE Group PLC’nin uluslararası network’ün-
den en üst düzeyde faydalanıyoruz. Bu amaçla 
fuarlarımızda kendi bünyemizde VIP Alım He-
yeti Programı (Hosted Buyer Programı) uygu-
luyoruz. İç piyasada yaşanan durgunluğu yurt 
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2019 yılında 
inşaat 
malzemeleri 
ihracatında yüzde 
7-8 arasında bir 
artış olacağı ve 
ihracatın 22,6-
22,8 milyar dolara 
ulaşabileceği 
öngörülüyor.

dışından gelecek profesyonel alıcılarla gidermeyi 
ve sektörde ihracat için doğru adres olmayı he-
defleyen fuar, her yıl olduğu gibi bu yıl da dü-
zenlenecek VIP Yurt Dışı Alım Heyeti programı 
kapsamında Azerbaycan, Gürcistan, Almanya, 
İran, Filistin, Katar, BAE, Cezayir, Birleşik Kral-
lık, Hollanda, Suudi Arabistan, Fransa, İspanya 
ve Hindistan gibi ülkelerden 120’nin üzerinde 
yabancı alıcıyı ağırlayacağız. Ayrıca T.C. Ticaret 
Bakanlığı’nın desteğiyle hedef ülkelerden önemli 
yabancı alıcıları tüm katılımcı ve ziyaretçilerle 
buluşturacağız. Geçen yıl ilk kez uygulanan ITE 
Connect Eşleştirme Programı (Matchmaking Siste-
mi) ile bu yıl da yine tüm katılımcılar, ziyaretçiler 
ve hosted buyer’lar ücretsiz olarak akıllı telefon 
ve internet uygulaması üzerinden hızlı ve etkili 
bir şekilde networking yaparak, doğru müşteri ve 
tedarikçilerle bağlantı kurup ağlarını genişletme 
fırsatı yakalayacaklar.

İnşaat malzemesi ihracatı 2018 yılında 20 
milyar doları aşarak adeta toplam sanayi 
ihracatının sürükleyicisi oldu. 2019 yılı için 
öngörüleriniz nelerdir?

İnşaat malzemeleri iç pazarında ekonomideki 
yavaşlama ve inşaat sektöründeki küçülme bek-
lentilerine bağlı olarak 2019 yılında küçülmelerin 
yaşanabileceğini düşünüyoruz. Alt sektörlerin pa-
zarlarında farklı gelişmeler olabilecek. Ancak inşaat 
malzemeleri iç pazarının genelinde yüzde 5-10 ara-
sında bir küçülme yaşanması olasılığı bulunuyor. 

2019 yılında içeride inşaat sektörü ve inşaat 
malzemeleri pazarının zayıflayacak olması nede-
niyle sanayi için ihracat önemli bir çıkış yolu ola-
rak öne çıkıyor. 2019 yılında inşaat malzemeleri 
ihracatında yüzde 7-8 arasında bir artış olacağı 
ve ihracatın 22,6-22,8 milyar dolara ulaşabileceği 
öngörülüyor. Tüm alt sektör grupları için ihracat 
pazarlarında olanaklar iyileşmeye devam edecek. 

İç pazarda 2019 yılında önceki yıllardan farklı 
olarak iki gelişme alanı daha olacak. Bunlardan 
ilki yeni inşaat işlerinde talebin azalması ile bir-
likte son yıllarda ertelenen yenileme pazarı talebi 
2019 yılında hareketlenebilecek. Diğer yandan 
inşaat malzemeleri ithalatında gerileme 2019 
yılında da devam edecek. Yüksek döviz kurları 
ithalatı sınırlamaya devam ediyor. Bu nedenle it-
halat yerine iç pazardan tedarik öne çıkacak. 2019 
yılında ithal edilen ürünler yerine yurt içinden 
tedarik daha belirgin şekilde olacak.

Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul kapsamında 
gerçekleşecek etkinlikler hakkında bilgi 
paylaşabilir misiniz?

Türk yapı sektörünü farklı içeriklerle buluştura-
cak fuarda bu yıl da birçok etkinlik gerçekleşecek. 
30’un üzerinde etkinlik, 90’ı aşkın ulusal ve ulusla-
rarası uzman konuşmacının yer alacağı Yapı Fuarı – 

Turkeybuild İstanbul 2019’a bu yıl 11 binin üzerin-
de uluslararası ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Yapı 
Fuarı – Turkeybuild İstanbul, beş gün boyunca beş 
farklı temada gündem buluşmalarına ev sahipliği 
yapacak. Ayrıca yerinde deneyim ve öğrenimle de 
fuarı renklendirecek etkinlikler yer alacak.

 Yapı Arena, mimari ve iş odaklı panellere, or-
taklığa yönelik oturumlara, yeni tasarım ve teknolo-
ji araçlarının sohbetlerine ve “ilham verici” anahtar 
konuşmacı konferanslarına ev sahipliği yapacak. 
Yapı Arena aynı zamanda “İnovasyon” odaklı Yapı 
Innovation özel bölümüyle de sahnesini, 2019 yı-
lının yeni ürün ve teknolojilerinin tanıtıldığı canlı 
sunum ve seminerlere ayıracak. Başkanlar forumu 
ve yeni yatırım odakları panelinin gerçekleşeceği 
18 Haziran Salı günü ihracatta başarılı olmak için 
sektörde yeni odakları keşfetmek adına “Yol Harita-
sı” teması işlenirken, farklı pazarlarda iş ve ortaklık 
geliştirme boyutlarını öğrenmek için “Global Oyun-
cu Olmak” teması 19 Haziran Çarşamba gününün 
odağında yer alacak. 20 Haziran Perşembe günü, 
Teknoloji, malzeme ve inovasyon kesişiminde işin 
yenilik ve tasarım boyutu ele alınarak sektörde 
farklılaşma ve bir adım önde olmak için “Teknoloji” 
tüm yönleriyle konuşulacak.

 Kuzey Yarım Kürede güneş ışığından yararla-
nılan en uzun gün olan 21 Haziran Cuma günü, 
aynı zamanda “Dünya Güneş Günü” olarak kutla-
nıyor. Bugüne özel, değişen iklim koşullarını dik-
kate alan, sektörün nabzını tutarak işin gündem 
ve iç pazar trendini irdeleyecek bugünde verimli 
alternatifler oluşturmak üzere “Yeni, Yenilenme ve 
Yenilenebilirlik” konuları planlama, malzeme ve 
tasarım boyutlarıyla ele alınacak.  Genç profesyo-
nellere, yeni mezunlara ve öğrencilere malzemeyi 
tanıyarak yerinde deneyim boyutu kazandıran, 
aynı zamanda mimarlık, yaratıcı düşünce ve tasa-
rım üzerinden sosyal sorumluluk yükleyen Yapı 
Unplugged Yaz Okulu Atölyesi’nin fuar boyunca 
ortaya çıkardığı modüller fuarın son günü 22 
Haziran Cumartesi tanıtılacak.

SÖYLEŞİ / KEMAL ÜLGEN
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“Şili”
Yabancı yatırım açısından 
en cazip ülkeler arasında

başı çekiyor 

İHRACAT KAPILARI / ŞİLİ

İmzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmalarıyla (STA) dünya 
pazarının yüzde 90’ına hitap eden Şili, sağlam ve dengeli 

ekonomisi, doğal kaynakları, bilimsel ve akılcı yaklaşımlarıyla 
tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye’nin de Amerika 

kıtasında Serbest Ticaret Anlaşması gerçekleştirdiği tek 
ülke olan Şili’yi Ticaret Bakanlığı da 2018-2019 döneminde 

öncelikli ülke olarak belirledi. Önümüzdeki 10 yıl boyunca da 
150 milyar dolar değerinde altyapı yatırımı gerçekleştirecek 

olan ülke,  Türk inşaat ve müteahhitlik sektörünün iştahını 
gün geçtikçe daha fazla kabartıyor.  
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Latin Amerika’da 25 bin dolar ile en yüksek 
ikinci kişi başı milli gelire ve 277 milyar do-
larlık GSYİH’ya sahip olan Şili, yaklaşık 18 

milyonluk bir nüfusu bünyesinde barındırıyor. Mali 
disiplini ekonomi politikasının temel ilkeleri arası-
na alan Şili, ihracatta da güçlü bir konuma geliyor. 
2017 yılında yüzde 2,3 ile son beş yılın en düşük 
enflasyon oranına ulaşan Şili ekonomisi, Birleşmiş 
Milletler tarafından hazırlanan “2018 yılı Global 
Yatırım Raporu”nda, yabancı yatırım açısından 
en cazip ülkeler arasında Latin Amerika’da birinci 
sırada yer alarak tüm dikkatleri üzerine topluyor. 

Şili ekonomisinin bugünkü seviyeye gelmesin-
de özellikle son 25 yıldaki doğrudan dış yatırımlar 
önemli bir rol oynuyor. İhracat gelirlerinin yüzde 
40’ını madencilikten, milli gelirin ise üçte birini 
bakırdan elde eden Şili’nin en büyük madencilik 
şirketi olan Codelco, tek başına dünya bakır üreti-
minin yüzde 10’unu gerçekleştiriyor. Hayvancılık 
ve balıkçılık sektörlerinin gelişmiş olduğu Şili’de 
işgücünün yüzde 10’u tarım sektöründe istihdam 
ediliyor. Ülkede petrol üretimi 20 yıldır azalmakta 
olup, doğal gaz üretimi de tüketimi karşılayacak 
düzeyde bulunmuyor. 

TAV, 2017 
yılında, Şili’deki 
Arturo Merino 

Benitez Santiago 
Uluslararası 

Havalimanı’nın 
yolcu salonlarının 

işletmesini 
üstlendi. 
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TÜRKİYE, ŞİLİ’YE EN ÇOK
‘İNŞAAT DEMİRİ’ İHRAÇ EDİYOR 

Türkiye’nin Amerika kıtasında Serbest Ticaret 
Anlaşması gerçekleştirdiği tek ülke olan Şili, aynı 
zamanda, Ticaret Bakanlığı tarafından 2018-2019 
döneminde öncelikli ülkelerden biri olarak belir-
lendi. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2018 yılında 
bir önceki yıla oranla yüzde 45 artarak 757 milyon 
dolar olarak gerçekleşti. 2018 yılında Türkiye’nin 
Şili’ye ihracatı, 387 milyon dolar olurken, Şili’den 
ithalatı 370 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. 
Türkiye’nin Şili’ye ihracatında 64 milyon dolarla ilk 
sırada inşaat demiri yer aldı. İkinci sırada 28 milyon 
dolarla binek otomobil ihracatı bulunurken, bunu 
27 milyon dolarla otobüs-minibüsler, 26 milyon 
dolarla kamyon-kamyonet ihracatı takip etti. İtha-
latın yüzde 50’sini rafine bakır ve bakır alaşımları 
oluşturuyor. Geri kalan ithalatı ise büyük ölçüde 
potasyum, kabuklu meyveler (ceviz, badem), nitrat, 
büyükbaş hayvan, balık yağı, karbonat, tohumlar, 
odun hamuru, lamine edilmiş ağaçlar ve tarım ilaç-
ları oluşturuyor.

Şili’de otomotiv ana sanayi üretimi yapılmıyor. 
Otomotiv yedek parça ve orijinal ekipman sağlayı-

cısı firma bulunmuyor. Bu durum, yüksek kapasi-
tesi, geniş ürün yelpazesi ve yüksek standartlarıyla 
Türk sanayisinin lokomotif sektörlerinden olan 
otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar 
için büyük bir potansiyel oluşturuyor. Ülkede ge-
niş çaplı bir sanayi üretiminin olmaması, otomotiv 
sektörünün yanı sıra, makine, demir-çelik, elekt-
rik-elektronik, tekstil, hazır giyim, inşaat malze-
meleri gibi diğer sektörlerde de ülkeyi ithalata 
bağımlı kılıyor. Ancak bu ithalat karşısında Şili de 
sertifikalı tohumların önde gelen ihracatçılarından 
biri olarak öne çıkıyor. Bu alanda iki ülke arasında 
iş birliği olanakları bulunuyor. 

BİRÇOK SEKTÖR İÇİN
CAZİP FIRSATLAR SUNUYOR

Şili, özellikle ‘e-ticaret’, ‘konut sektörü’ ve 
‘enerji verimliliği sağlayan beyaz eşya ticareti’ 
gibi alanlarda kârlı yatırımlar yapılması için 
büyük potansiyel taşıyor. Ayrıca ülkenin artan 
kişi başına geliri ve mevcut durumdaki tüketim 

İHRACAT KAPILARI / ŞİLİ



72   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  NİSAN 2019

odaklı büyüme, diğer tüketim mallarına olan talepte 
de artış yaşanacağını gösteriyor. Rafine bakırın hem 
Şili’nin ihracatında hem de Türkiye’nin ithalatındaki 
yeri ve önemi göz önünde bulundurulduğunda, bu 
alanda iki ülke arasında iş birliğinin geliştirilmesi 
önem arz ediyor. Türkiye’de mevcut bakır cevherini 
rafine bakıra dönüştürecek izabe tesisi (rafineri) 
yatırımı açığı olduğu dikkate alındığında, bu alan-
da Şili deneyiminden faydalanabileceği görülüyor. 
Ayrıca Şili’de devlete ait olan ve bakır alanında 
önemli bir şirket Codelco ile bakır madenciliği ve 
rafine bakır imalatı alanında iş birliği yapılıp ortak 
projeler gerçekleştirebilir. 

Yanı sıra kereste, mobilya, inşaat ve ambalaj sa-
nayinin en önemli girdilerinden birini oluşturuyor. 
İşlenmiş kereste üretiminin yapıldığı başlıca bölge-
ler, Maule’den Los Lagos’a kadar uzanan ülkenin gü-
ney ve orta kesimlerini kapsıyor. Panel, MDF, yonga 
levha, kontrplak ve lif levha üretimi güneydeki Bío 
Bío ile Los Lagos arasındaki bölgelerde yapılıyor. 
İnşaatlarda kullanılan kapı, pencere, kalıp ve trim 
gibi çaplı kereste ürünleri ise yaklaşık bin 300 şirket 
tarafından ve Santiago-Los Lagos arasında üretiliyor. 
Sektörün başlıca ihracat pazarları arasında ABD, 
Japonya, Meksika, Peru ve Çin yer alıyor. 

150 MİLYAR DOLARLIK ALTYAPI YATIRIMI 
Şili, bir deprem ülkesi... Dolayısıyla altyapı-

nın inşa edilmesi ve bunun için yoğun yatırım 
yapılması gerektiği gerçeğini hep göz önünde 

Şili, bir deprem ülkesi... 
Dolayısıyla altyapının 

inşa edilmesi ve 
bunun için yoğun 
yatırım yapılması 

gerektiği gerçeğini 
hep göz önünde 

bulunduruyor.

İHRACAT KAPILARI / ŞİLİ



NİSAN  2019   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   73

Başkent: SANTİAGO

Nüfus: 
18 MİLYON 

Yüzölçümü: 
756 BİN 946 KM2

Yönetim biçimi: 

CUMHURİYET

Genel Ekonomik 
Görünüm

Resmi dili: 
İSPANYOLCA

Para birimi:

ŞİLİ PESOSU

ŞİLİ

bulunduruyor. İnşaat sektörü ülke-
de; toplam yatırımın yüzde 64,4’ünü, 
toplam istihdamın yüzde 8,7’sini 
ve ulusal GSYİH’nin yüzde 7,3’ünü 
oluşturuyor. Altyapıya yapılan yatı-
rım, toplam inşaat yatırımının yüzde 
70’ini oluşturuyor.  Bu yatırımlar kamu 
ve özel sektörün müdahalesiyle ger-
çekleşiyor. Şili’de konut projeleri çok 
önemli konumda bulunuyor ve inşaat 
sektörünün yüzde 31’ini temsil ediyor. 
Şili, 1990’lı yılların ortalarındaki mali 
bütçeye bağımlılığı azaltmak için özel 
sanayi ve altyapının gözle görülür bir 
şekilde geliştirilmesini sağlayan bir 
imtiyaz modeli oluşturdu. Ülkedeki 
yüksek standartlı karayolu altyapısının 
çoğu, uzun vadeli imtiyazlı PPP’ler 
aracılığıyla geliştirildi. Önümüzdeki 
10 yıl boyunca da 150 milyar dolar 
değerinde altyapı yatırımı gerçekleş-
tirilmesi planlanıyor. Bu amaçla,  ül-
kede “altyapı fonu” yaratma girişimi 
kritik öneme sahip... Çünkü altyapıya 
yatırım için mali bütçe dışı kaynak-
lar gerekiyor.  Karayolunun yanı sıra, 
havaalanı, limanlar, su rezervleri/su 
arıtma, hastaneler, konut projelerinin 
yapılması planlanıyor. Şili, tüm bu 
altyapı ve konut projelerinin gerçek-

leştirilmesine yardımcı olacak malze-
me ve ekipman tedarikçisine ihtiyaç 
duyacağından bu durum Türk inşaat 
ve müteahhitlik sektörü açısından ca-
zip fırsatlar oluşturuyor. 

Ülkede 2019 yılında gerçekleşti-
rilmesi planlanan 2,7 milyar dolar de-
ğerinde üç havaalanı, üç karayolu, iki 
hastane projesi bulunuyor. Gerek süren 
inşaat çalışmaları, gerek 2010 yılında 
yaşanan deprem sonrası ülkenin yeni-
den inşası için ihtiyaç duyulan konut 
sayıları göz önüne alındığında, önü-
müzdeki yıllarda da inşaat sektörünün 
çok canlı olacağı ve başta demir-çelik, 
çimento ve cam olmak üzere her türlü 
inşaat malzemesine ve inşaat işlerine 
yönelik sürekli bir talebin olacağı an-
laşılıyor.

DÜNYANIN YÜZDE 90’INA
 HİTAP EDİYOR

Dünyada en fazla sayıda Serbest 
Ticaret Anlaşması imzalayan ülke olan 
Şili, küresel pazarının yüzde 90’ına 
hitap ediyor. Sağlam ve dengeli eko-
nomisi, doğal kaynakları, bilimsel ve 
akılcı yaklaşımları ülkenin cazip yan-
larını oluşturuyor. Özellikle maden-
cilik sektöründe önemli potansiyel 
yatırım fırsatları bulunuyor. Dünya 
bakır rezervinin yüzde 28’ine sahip 
olan ülke, lityum üretiminin yüzde 
45’ini, iyot üretiminin yüzde 58’ini 
gerçekleştiriyor ve dünyanın altıncı 
büyük gümüş üreticisi konumun-
da yer alıyor. Madencilik sektörüne 
önümüzdeki sekiz yılda 104 milyar 
dolarlık yatırım yapılması planlanıyor.

Turizm alanında da ülke yerli 
ve yabancı turistler için bir cazibe 
merkezi konumunda bulunuyor. Son 
10 yılda turizme 528 milyon dolar 
değerinde yatırım yapıldı. Dünya 
Ekonomik Forumu’na göre Şili, tu-
rizm sektöründe rekabet edilebilir-
likte Brezilya’nın ardından Güney 
Amerika’nın ikinci ülkesi oldu. Ay-
rıca gıda sektörü ülke ekonomisinin 
önemli bir ayağını teşkil ediyor. Şili, 
meyve yetiştiriciliği için çok uygun 
bir iklime sahip. Coğrafi konumunun 
kuzey-güney istikametinde uzanması 
nedeniyle yılın farklı zamanlarında 
farklı sebze ve meyve yetiştirilebilme-
yi mümkün kılıyor. 

GSYİH (MİLYAR $) 277

KİŞİ BAŞI GSYİH (BİN $) 25

ÜRÜNLER 2015 2016 2017
TOPLAM İHRACAT 187.919.00 217.157.00 254.895.00
DEMİR VE ÇELİK 

ÇUBUKLAR 20.677.00 30.456.00 35.657.00

YÜK ARAÇLARI 13.116.00 19.144.00 20.356.00
OTOMOBİLLER 17.528.00 9.266.00 15.640.00

İNSAN TAŞIMAK İÇİN 
ARAÇLAR - 2.524.00 11.087.00

DEMİR VE ÇELİK 
PROFİLLER 8.025.00 10.968.00 9.607.00

ÜRÜNLER 2015 2016 2017
TOPLAM İTHALAT 282.572.00 232.972.00 265.000.00

RAFİNE EDİLMİŞ BAKIR 186.653.00 116.705.00 169.133.00
NİTRİTLER VE 

NİTRATLAR 21.069.00 22.407.00 22.719.00

KURU MEYVELER 16.335.00 28.204.00 20.189.00
TANIMLANMAMIŞ 

ÜRÜNLER - - 8.920.00

TOHUMLAR, MEYVELER 
VE SPORLAR 5.791.00 5.791.00 6.844.00

Türkiye’nin Şili’ye İhracatında İlk 5 ürün (1000$)

Türkiye’nin Şili’den İthalatında İlk 5 ürün (1000$)

YIL İHRACAT 
$ / BİN

İTHALAT 
$ / BİN

HACİM $ / 
BİN

DENGE $ 
/ BİN

2014 198.614.00 363.304.00 561.918.00 -164.690.00
2015 187.919.00 282.572.00 470.588.00 -94.557.00
2016 217.157.00 232.971.00 450.129.00 -15.815.00
2017 254.895.00 264.999.00 519.895.00 -10.104.00

Türkiye ile İkili Ticaret

Kaynak: DEİK/Türkiye-Amerika İş Konseyleri Koordinatör 
Başkanı ve DEİK/Türkiye- Şili İş Konseyi Başkanı Bahadır Balkır

İHRACAT KAPILARI / ŞİLİ
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Otellerde 
dijitalleşen  

konfor 

GELECEĞİN OTELLERİ

Yapay zekânın gündelik 
yaşamın bir parçası haline 

gelmesi, sanal gerçeklik ile sanal 
ortamların gerçeklik hissiyatıyla 

deneyimlenmesi ve artırılmış 
gerçeklik sayesinde hayal bile 

edilemeyecek tecrübelere 
saniyeler içerisinde sahip 

olunması otelleri de dönüştürecek. 
Yarı mekanizma haline 

gelecek olan otellerde konfor 
dijitalleşecek. 
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Dijitalleşmeye yapılan hızlı giriş ve bu süreçte epeyce 
yol alınması, bugün tüm sektörleri doğrudan etki-
lediği gibi turizm sektörünü de yakından ilgilendi-

riyor. Turizm sektörü gelecek yıllarda yapay zeka, artırılmış 
gerçeklik, nano teknoloji, kişiselleştirilmiş hizmetler ve 
robotlar sayesinde hayallerin ötesinde bir hizmet anlayışı 
benimseyecek. Oteller aplikasyonlarla kişiyi tanıyacak, ih-
tiyaçlarına göre analiz edecek ve konfor düzeyini belirleyip 
kişiye özel hizmet üretecek. Gelecekte dijital ve akıllı bina 
kavramları da bu yönde evrilecek. 

Dijitalleşme, teknoloji ve internet alanlarında yaşanan ge-
lişmeler turizm sektöründe otelleri dönüştürmeye şimdiden 
başlarken, otel çalışanlarından misafirlerine kadar herkes 
bundan olumlu yönde etkilenecek. Dijital çağda adeta dijital 
tatil anlayışının hakim olacağı önümüzdeki süreçte misafirleri 
birbirinden farklı hizmetler beklerken, çevre duyarlılığı da 
ön planda olacak. Turizm sektöründe teknolojik dönüşümle 
yaşanması beklenen olası değişimler şöyle: 

► Otele gelen misafirin dilini konuşacak olan robotlar; 
havaalanında karşılanmasından gurme yemek servisine, oda 
temizliğinden eğitim, eğlence, iş danışmanlığı, concierge 
hizmeti ve hatta arkadaşlık desteğine kadar çeşitli alanlarda 
hizmet verecek. 

► Enerji verimliliği artacak ve yenilenebilir enerji plat-
formları devreye girecek. 

► Günümüzde bazı oteller sürdürülebilir ve çevre 
dostu olmaya odaklanıyor olsa da gelecekte tüm oteller 
sürdürülebilir olacak.

► Artırılmış gerçeklik sayesinde seçtiğiniz bir ülkede 
sanal gezi fırsatı sunulacak. 

► Otellerin günlük enerji, su, gıda gibi tüketimleri göz 
önüne alındığında her türlü atığın da ciddi bir kaynak ol-
duğu anlaşılıyor. Bu kaynağın da ciddi bir ekonomi olduğu 
kavranacak ve işletme modelleri bu yönde değiştirilecek. 

► Otel restoranları, DNA analizlerinden yola çıkarak 
misafirinin damağına uygun lezzetler servis edecek. 

► Sunulacak nöroteknoloji sayesinde ‘istenilen rüyanın’ 
görülmesine imkan tanınacak.

OTEL ODASINDA SINIRSIZ HİZMET
Gelecekte otel odasında sunulacak hizmetler de deyim 

yerindeyse konforu dijitalleştirecek. Otel odasında sunula-
cak hizmetler de şöyle olacak: 

► Kart, parmak ve avuç içi izi sistemleri yerini yüz 
tanıma sistemine bırakacak.

► Çok sayıda sensör yer alacak. 
► Konuşan televizyonlar olacak ve sorulan sorulara 

yanıt verecek. 
► Yüzeylerin tamamı tepki oluşturan, dokunmatik ve 

etkileşimli olacak.
► Akıllı tuvaletler, kişiye özel yatak, C vitaminli duşlar, 

uyurken masaj yapan elektronik yastık ve nano kaplamalı 
havluların yanı sıra kablosuz sıcaklık kontrolleri bulunacak. 

► Valiz hazırlamayı sevmeyenler ya da bunun için vakti 
olmayanlar için odada yer alan üç boyutlu yazıcılarla kıya-
fetten bilgisayara, ilaçtan telefona kadar bir valizde olması 
gereken her şey üretilecek.  

MİMARİ TALEBE GÖRE ŞEKİLLENECEK
► Değişim trendi sebebiyle tüketilen yapılar belirli ara-

lıklarla yenileniyor. Bu yüzden binaların yapım aşamasında 
yeniden kullanılabilir, yer değiştirebilir, taşınabilir, geri 
dönüştürülebilir ve sökülüp takılabilir yapı malzemeleri 
kullanılacak. 

► Duvarlar, yaydıkları aromalarla odadaki havayı değiş-
tirmesi ve uykuya geçişi kolaylaştırması için interaktif olacak.

► Yapay malzemelerden çok doğal malzemelere dönüş 
olacak. Özellikle gelişen malzeme bilimi, teknolojisini 
doğal malzemelerin dezavantajlarını gidermeye daha çok 
yoğunlaşacak.

► Misafirlerinden gelecek oylarla oteller kendi kendine 
tasarlanacak ve istenilen biçimde monte edilebilecek. 
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Akıllı ve dijitalize edilmiş binalar üretmek adına farklı teknolo-
jiler kullanılıyor. Yeni geliştirilen sistemler bazı durumlar için fayda 
sağlarken bazı durumlarda kerameti kendinden menkul durumlar 
oluşturuyor. Hem durumu karmaşıklaştırması, hem maliyetleri ve 
işletme modelleri bakımından kullanıcıyı ve işletmeyi olumsuz 
etkiliyor. İlerleyen gelişmelere bakıldığında otel kullanımlarının 
kişiye özel hale gelmesi; ısı, ışık, sıcaklık gibi konforların kişiye 
uygun kullanımının sağlanması ve oda içinde bulunan ürünlerin 
farklı davranışlara uygun hale gelmesi şu anki tüketim oranının 
düşmesini olumlu etkileyecek. Bilim kurgu gibi görünse de apli-
kasyonlarla kişiyi tanıma, kişinin ihtiyaçlarına göre analiz etme, 
kişinin konfor düzeylerinin belirlenip kişiye özgün hizmet üretile-
bilir. Sanıyorum ki, yakın gelecekte dijital ve akıllı bina kavramları 
bu yönde evrilecek. 

Günümüzde dünyanın geleceğini tehdit eden Küresel İklim 
Değişikliği’nin en önemli aktörleri yapı, turizm ve ulaşım sektör-
leridir. Dünya geneline bakıldığında yapılar temiz su kaynakla-
rının yüzde 17’sinin, orman ürünlerinin yüzde 25’inin ve enerji 
kaynaklarının yüzde 40’ının tüketiminden sorumludur. Yapılan 
araştırmalar göstermiştir ki turizm yapıları da yüzde 20 gibi bir 
pay ile bu tüketime ortak oluyor. 

Otellerin bir nevi kabuk değiştirmesi, çevreci yaklaşımları be-
nimseyerek kendilerini yenilemeleri “Eco-Friendly Traveller/Çevre 
Dostu Gezgin” gibi bir kavramın ortaya çıkması ile beraber başladı. 
Artık kullanıcılar da kaldıkları tüm otellerde otelin sürdürülebilir 
ve çevre dostu özelliklerine dikkat ediyor. Özellikle globalleşen 
dünyada uluslararası şirketlerin sürdürülebilir iş politikaları gereği, 
iş gezilerinde kullandıkları otellerin de bu söyleme uygun oteller 
olması dikkat edilen bir nokta olmaya başladı. Bundan dolayı 
günümüzde sürdürülebilirlik otellerde işletme bazında satılabilir 
bir meta olarak da değerlendiriliyor. Otellerin günlük enerji, su, 
gıda gibi tüketimleri göz önüne alındığında her türlü atığında ciddi 
bir kaynak olduğu anlaşılıyor. Bu kaynağın da ciddi bir ekonomi 
olduğu kavranacak ve işletme modelleri bu yönde değiştirilecek. 

Günümüz tüketim toplumunda her ürün gibi yapılar da gerek 
konsept gerekse yapım olarak tüketilir bir nesne haline geldi. Deği-
şim trendi sebebiyle tüketilen yapılar belirli aralıklarla yenileniyor. 
Bu yüzden binaların yapım aşamasında yeniden kullanılabilir, yer 
değiştirilebilir, taşınabilir, geri dönüştürülebilir ve sökülüp takıla-
bilir yapı malzemelerinin kullanımı öngörülebilir. Aynı zamanda 
‘yer’e minimum oranda müdahale gerektiren ve çevreye verilen 
zararı minimize eden yapım tekniklerinin benimsenmesi gerekliliği 
göz önünde bulundurulmalıdır.

Abdurrahman Çekim
Baraka Mimarlık

İstanbul Serbest Mimarlar Derneği Üyesi

Oteller kişiye
 özel hale gelecek 

İlerleyen gelişmelere 
bakıldığında otel 

kullanımlarının kişiye özel 
hale gelmesi; ısı, ışık, sıcaklık 
gibi konforların kişiye uygun 

kullanımının sağlanması 
ve oda içinde bulunan 

ürünlerin farklı davranışlara 
uygun hale gelmesi, şu anki 
tüketim oranının düşmesini 
olumlu yönde etkileyecek.  

GELECEĞİN OTELLERİ



78   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  NİSAN 2019

GELECEĞİN OTELLERİ

Muhtemelen akıllı teknolojilerin ve otomasyonun en fazla 
fayda sağlayacağı programlar oteller... Gerek kullanıcı çeşitliliği 
ve sirkülasyon sıklığı gerekse de hizmet sektörü dahilinde konfor 
şartlarını sağlama mecburiyetinin bunda etken olduğunu söyleye-
biliriz. Otellerin personel ve hizmet formatlarının hızlı bir şekilde 
değişiyor olması binaların bunları karşılayabilir teknolojileri ba-
rındırması ile mümkün oldu. Kişisel kontrole ve şahsileştirmeye 
imkân tanıyan ergonomi fırsatları mekânları değişken ve kişiye ait 
kılabiliyor. Oda ergonomisini (mobilya, donatı gibi) dahi kişisel-
leştirebiliyoruz. Dolayısıyla oteller yarı mekanizma haline gelen 
konaklama mekânlarına doğru evriliyor.

Oteller; enerji sarfiyatı, atık, zamansal kullanım ekonomisi 
açısından pek masum yapı programları değiller. Çevreci ve sarf 
ekonomisinin önem kazanmasından oteller de nasipleniyor. İşlet-
me giderlerini minimize etme gayreti üzerinden neyse ki dolaylı 
da olsa bir tür çevreci hassasiyetler doğuyor. Çevreci yapısal ele-
manların ve malzemelerin ön plana geçmesinin yanı sıra, kullanım 
kontrolüne bağlı yaklaşımların da benimsenmesi sevindirici...

Oteller belli periyodlarda yenilenmeye ihtiyaç duyan yapılardır. 
Genelde bu periyodlar göz önüne alınmadan uzun soluklu, tek 
seferlik donatılar içerir. Günümüzde de başlayan belli bir ömür 
dahili kullanılabilen malzemelerle projelenmesi, tasarlanması söz 
konusu... Bu da çözülebilen, kolaylıkla yer değiştirebilen, uygu-
lanabilen malzeme ve detayları demek yani dolaylı da olsa otel 
mimarisini etkileyebilecek bir etken.

Cem Sorguç
CM Mimarlık

İstanbul Serbest Mimarlar Derneği Üyesi

Oteller, yarı 
mekanizma haline 
gelen konaklama 

mekânlarına 
doğru evriliyor

Kişisel kontrole ve 
şahsileştirmeye imkân 

tanıyan ergonomi fırsatları 
mekânları değişken 

ve kişiye ait kılabiliyor. 
Oda ergonomisini dahi 

kişiselleştirebiliyoruz. 
Dolayısıyla oteller yarı 

mekanizma haline gelen 
konaklama mekânlarına 

doğru evriliyor.
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Günümüzde iş ve lifestyle otel konseptleri bu anlamda birbirle-
rinden farklılaşıyor.  İş otelleri artık eski otel konseptlerinden tama-
men farklılaşmaya başladı. Lobi ve genel kullanım alanları hibrid 
alanlar haline gelmeye başladı. Bu alanların artık paylaşımlı alanlar 
haline geldiği görülüyor. Artık otel lobileri sadece müşterilerine de-
ğil, iyi bir restoran veya gün boyu çalışabileceğin bir kafe ortamıyla 
entegre ofis gibi karma fonksiyon alanları haline geldi.  Bunun ya-
nında lifestyle oteller ise teknolojiyi özellikle enerji dönüşümleri ve 
kullanıcı davranışları üzerinden kullanırken, görünürde özellikle içe 
dönüş ve dinginliği daha doğal olanla elde etmeye devam edecek. 
Bulunduğu bölgedeki, suyu, iklimi florayı kullanırken, konusuna 
uygun olarak kullanıcıya arzu ettiği konfor veya beklentiyi sunmaya 
devam edecek.

Tüm bunların ötesinde, özellikle servis ve operasyon kısmıyla 
ilgili olarak şu anda dünyada bazı denemeleri başlayan uygulamalar 
da var. Kendi başına hareket edebilen ve siz otele adım atmadan 
önce konaklama deneyimini kişiselleştirmek için özel yeteneklerle 
donatılmış robotlar, dilinizi konuşacak, misafirlerin havaalanında 
karşılanmasından, gurme yemek servisine, oda temizlemeden, eği-
tim, eğlence, iş danışmanlığı, concierge hizmeti ve hatta arkadaşlık 
desteğine kadar çeşitli alanlarda hizmet verebilecek. Ya da nanotek-
noloji ve gelişmiş makineler sayesinde, hayalinizdeki veya sevdiğiniz 
filmdeki bir ortamı konakladığınız sanal gerçeklik kullanımları... 
Ayrıca günümüzde bazı otellerin sürdürülebilir ve çevre dostu olma-
ya odaklanıyor olsa da gelecekte tüm oteller sürdürülebilir olacak. 
Enerji verimliliği artacak ve yenilebilir enerji platformları devreye 
girecek. Gelişmiş güneş enerjisi ve jeotermal enerji teknolojileri ile 
donatılacak eko-oteller, ürünlerinden çalışanlarına sosyal farkındalık 
oluşturarak topluma katkı sağlayacağı gibi konuları çoğaltarak ifade 
edebiliriz. Kişiselleştirilmiş otel süitlerinde video ekranı, iletişim 
merkezi gibi çalışan ve hatta buzlanarak gizlilik alanları oluşturan 
dokunmatik etkileşimli duvarlar, C vitaminli duşlar, retinal tarama 
yaparak açılan kapılar, siz uyurken masaj yapan elektronik yastıklar 
diye bu girdiler çeşitlenebilir.

Bir diğer konu da otellerin bulundukları yerler ve konuları da 
yeni tatil konseptlerine uygun merkezler, bölgesel sektörler ve biçim-
ler ortaya çıktıkça değişecektir. Gelecek 10 yılda dünya yörüngesine 
seyahat etmek ve hatta orada konaklamak, su altı otellerinde tatil 
yapmak popüler hale gelecek. Asya, Afrika ve Orta Doğu’da bulu-
nan yasak bölgeleri gören ilk kişi olmak ya da iklim değişikliği ve 
insanların istilası nedeniyle yok olma tehlikesi altında olan habitat ya 
da türleri görebilecek son kişi olmak da aynı şekilde ilgi çekici hale 
gelecek. Milyonlarca insan evlerini turistlere kiralamaya başladıkça 
ve tatil merkezleriyle oteller insanların evlerindeki ortamı ve ruhu 
yaratmak için özellikler kazanacak ve bu yüzden de yerel halkla ve 
yerel kültürle yakın ilişkide ve samimi olmak 2020’lerin ortasında 
hız kazanacak. Tüketiciler kitle kaynağından gelen fikirlere, kendi 
akranlarının yaptığı yorumlara ve en uygun seçeneği bulmak için 
fiyat karşılaştırma sitelerini kullanmaya başladığı için gelecekte 
çoğu sosyal medya platformu bu yaklaşımı benimseyecek; bize bilgi 
vermek yerine “Büyük Veri”den yararlanarak nasıl bir otel odası iste-
diğimizden mini barımızda tercih ettiğimize kadar her şey hakkında 
bilgileri olacaktır. Tüm bunlar fütüristik olmanın biraz kenarına 
düşme tehlikesini içeriyor. Ancak fütüristik fikirlerin bugün ne kadar 
hızlı bir şekilde gerçekleştiğine tanık olduğumuz bir çağdayız. Beş yıl 
sonrasının nasıl gelişeceği ise bugünden belirsizken sürekli fikirleri 
taze tutmamız gerekiyor. Bence tüm bu teknoloji dünyası içinde 
önemli olan insan davranış şeklinin bu süreci nasıl yönlendireceğidir.

Durmuş Dilekci
Dilekci Mimarlık

İstanbul Serbest Mimarlar Derneği Üyesi  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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Her sektörde olduğu gibi otelcilik alanında da yenilikçi 
yaklaşımlar hızla hayata geçirilmek zorunda... Özellikle Airbnb 
gibi alternatif konaklama yöntemlerinin yaygınlaşması, otellerin 
alternatif deneyimleri yaşatacak şekilde evrilmesini zorunlu 
kılıyor. Bu konuda en yakın gelecek senaryoları ise akıllı ev tek-
nolojileri, yapay zekâ ve sanal gerçeklik üzerinden kurulacağını 
düşünüyorum. Akıllı ev teknolojilerinin benimsenmesi arttıkça, 
müşteriler benzer deneyimleri ve hatta daha iyisini konakladık-
ları otellerden de talep edecekler. Hatta tam entegre bir sistemin 
kurulması ile gerek müşteri deneyimlerini hatırlayan gerekse 
tahmin edip ona göre öneriler sunan bir yapının kısa sürede 
oluşması muhtemel... Kısa sürede diyorum çünkü bu teknolojiler 
bir yönüyle hayatımıza zaten girdi. Otelcilik konusunda da dört 
dünya devinin toplam 84 otel markası olduğu ve bu markaların 
dünyanın hemen her ülkesindeki belli başlı şehirlerde de hali ha-
zırda faaliyet gösterdiği düşünüldüğünde, yaygınlaşan ve ucuzla-
yan talepler bir anda otel projelerine yansıtılacak gibi görünüyor. 

Bu yüzden geleceğin otellerinin günümüzün birbirine ben-
zeyen teknolojiler ile donatılmış (düz ekran TV’ler ve wi-fi) ve 
benzer plan tiplerinin sadece dekorasyon anlayışıyla farklılaştığı, 
günümüzdeki ekran teknolojisinden cama, duvarlara, mobilyaya 
yansıdığı, müşteri hizmetleri ile anlık irtibatın kurulabildiği bir 
mecraya evrileceği görülüyor. Bu konuda bir direnç de müşteri-
lerin izlendikleri hissiyatına kapılmaları ile ilgili olabilir. Bunun 
da Blockchain Teknolojisi ile aşılması muhtemel... Hatta müşteri 
datalarının kendisinde tutulduğu ve dilediği kadarını paylaştığı 
bir deneyim mümkün. Geleceğin otellerini şekillendirecek bir 
diğer teknolojik gelişme de sanal gerçeklik üzerinden olacaktır. 
Oda dekorasyonundan, manzarasına kadar birçok fiziki çevreye 
müdahale edebilen teknolojinin en azından orta vadede belirli 
sayıda oda tipi ile müşterilerine yeni deneyimler sağlayacağını 
düşünüyorum. Bu durum daha fazla senaryoya altyapı oluştura-
cak son derece esnek planlamaları ortaya çıkaracaktır.

Oteller genelde az bakım gerektiren, kolay temizlenen ve 
dayanıklı yapı malzemelerini tercih ederler. Son 10 yılda hızla 
değişen yaşam tarzları ve tasarımın hayatımızın her alanında 
daha ön plana çıkmasıyla da artık beş sene gibi bir sürede de 
odaların yenilendiklerini görüyoruz. Bu durumda ilk yapım 
maliyetleri de önemli oluyor. Otellerin marka kimliği ve ulusla-
rarası standartları değerlendirildiğinde çevreci malzemeler olması 
gerekenler arasına katılıyor. Yakın gelecekte artan nanoteknoloji 
uygulamalarının yapı sektöründe de daha yaygın yer bulacağını 
düşünüyorum. Örneğin, yüzeyinde su ve kir tutmayan filmlerle 
kaplanan camlar, plastik malzeme üretiminde daha çevreci yön-
temlerin kapısını aralayan teknolojiler, özellikle yanma dayanım 
ve sınıfları konusunda malzemelerin mevcut değerlerini arttıran 
müdahaleler günümüzde görülmeye başlandı. Bu teknolojinin 
yapı malzemesine vereceği yeni özellikler, esneklik ve dayanık-
lılık özelliklerinin mimari tasarıma önemli ölçüde yön vereceği, 
bilgisayar destekli tasarımın geldiği nokta da değerlendirildi-
ğinde, mekân tasarımlarında birinci dereceden değiştirici güce 
ulaşacağı görülüyor.

Fakat bu noktada, yine yapay malzemelerden çok doğal 
malzemelere dönüş olacağını düşünüyorum. Özellikle gelişen 
malzeme bilimi, teknolojisini doğal malzemelerin dezavantaj-
larını gidermeye daha çok yoğunlaşacak ve bizler gibi doğal 
malzemelerin varyasyonlarına ve zamansızlığından etkilenen 
tasarımcıların elini güçlendireceği umudundayım.

R. Güneş Gökçek
TürkSMD Yönetim Kurulu Üyesi
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Beton, sahip olduğu köklü geçmişiyle 
uygarlıkların tarihinde önemli bir yer edindi. 
İnsanlık tarihinde, beton benzeri karışımların 
kullanıldığı ilk yapılar ise MÖ 5600 yıllarında 
ortaya çıktı. MÖ 3000 yıllarında Mısır’ın 
Piramitleri ile Çin Seddi’nde, 540 yılında ise 
insanlık tarihinin en önemli yapılarından biri 
olan Ayasofya’da kullanıldı. 

YAPI TARİHİ / BETON
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İlk zamanlarda ba-
rınma ihtiyacını doğada 
hazır bulunan ortamlarda karşı-

layan insan, zaman geçtikçe basit dal 
ve sazlardan hazırladığı mekânlarda 
yaşadı. Hatta büyük hayvan kemikle-
riyle oluşturulan bir iskeletin üzerini 
derilerle kaplayarak basit barınaklar 
inşa etti ve hayatına devam etti. İnsa-
noğlunun konut yapma teknolojisine 
eriştiği zamana kadar geçen süre ise 1 
milyon yılı aşkındı… Bu süre insanın 
biyolojik, kültürel evrimini sürdür-
mesi, teknolojiyi geliştirmesi ve konut 
inşa edecek bir düzeye gelmesi için ge-
rekliydi. İnsan milyonlarca yıl barınma 
ihtiyacını mağara, kaya sığınağı, kovuk 
gibi doğada hazır bulunan yerlerde 
karşıladı. İlkel çağların mağaralarında 
başlayıp, günümüzün devasa gökde-
lenlerine kadar gelen bu süreçte büyük 
ilerlemeler kaydedilmesini sağlayan 
buluşu araştırdığımızda ise karşımıza 
çimento ve beton çıkıyor. 

Çimento, kil (çamur) ve kireç taşı-
nın birlikte fırında pişirilmesiyle elde 

ediliyor.  Binlerce yıldır kilden yapılan 
kaplar fırınlanıp seramiğe dönüştürü-
lürken, fırınlanan kireç taşından da 
kireç yapıldı.  İki malzemeyi birlikte 
fırınlayıp çimento yapıldığında tarih 
1824 yılıydı.  Volkanik tüf, volkanik 
kül veya pomza taşının tozunu sön-
müş kirece katarak çimento benzeri 
güçlü bir harç elde eden Romalılar, 
bu karışıma  “puzolan” adı veriyordu. 
Suyun altında da sertleşebilen özel bir 
çimento olan bu karışımı,  Colosseum 
ve Pantheon gibi önemli binaların 
yapımında kullanıyorlardı. Bazen bu 
harca kiremit tozu da ekleyen Roma-
lılar’ın kireç harcı MS 1300’lere kadar 
unutulsa da  tekrar ortaya çıkarak kul-
lanılmaya devam etti. 

MÖ 5600’DE BETON 
BENZERI YAPILAR KULLANILDI

Çimentonun doğal hammaddesini 
oluşturan ilk rezervler, milattan tam 12 

milyon yıl önce bugün 
İsrail’in bulunduğu toprak-

larda oluştu. İnsanlık tarihinde, beton 
benzeri karışımların kullanıldığı ilk 
yapılar ise MÖ 5600 yıllarında ortaya 
çıktı. MÖ 3000 yıllarında, Mısır’ın pi-
ramitlerinde ve Çin Seddi’nin yapımın-
da kireç ve alçı esaslı harçlar kullanıldı. 
Romalılar kireci ve İtalya’nın Pozzuoli 
bölgesine yakın bir yerde buldukları 
volkanik külü biraraya getirip, bağ-
layıcı malzeme olarak kullandılar ve 
buna puzzolan çimento adını verdiler. 
Şu anda İtalya’da bulunan Pantheon, 
Coleseum, Roma Hamamları gibi pek 
çok Roma yapısı ve yaklaşık 8 bin ki-
lometre uzunluğundaki Roma yolu bu 
malzemeyle yapıldı.

AYASOFYA BETONDAN YAPILDI
MS 27 yılında, Romalı Pollio Vitru-

vius’un mimari ile ilgili kitaplarında ilk 
kez betonun özelliklerinden bahsedil-
di. Bundan yaklaşık 500 yıl sonra (540 
yılında), insanlık tarihinin en önemli 
yapılarından biri olan Ayasofya’nın 
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Mimar Sinan, en büyük eseri olan Selimiye Camisi’ni 
1575’te betonla yaptı. Bugün beton çok geniş bir kullanım 

alanına sahip olması dolayısıyla da sudan sonra dünyada 
en fazla tüketilen malzeme olma özelliği taşıyor. 



yapımında beton kullanıldı. 1000’li yıllara doğru 
ise Orta Asya ve Anadolu’da Türkler ve Persler, 
kullanıldığı bazı yapı örnekleri bugün de ayakta 
olan “Horasan Harcı” adlı çok güçlü bir bağlayıcı 
geliştirdiler.

SELIMIYE CAMISI
KIREÇ HARCIYLA YAPILDI

Romalılar’ın kireç harcını geliştiren Mimar 
Sinan da en büyük eseri olan Selimiye Camisi’ni 
1575’te bu harçla yaptı. Mimar Sinan’ı İngiltereli 
J. Smeaton takip etti. J. Smeaton, 1793’te kil olan 
kireç taşlarını fırınlayarak farklı bir kireç elde 
etti. Bu kireçle yapılan harcın su altında sert-
leştiğini bulunca modern çimentonun keşfinin 
yolu açıldı. Smeaton, bu harçla, Eddystone Deniz 
Feneri’ni yeniledi. 

Modern anlamda çimento, beton ve betonar-
me ise 19. yüzyılda ortaya çıktı. 1812 yılında 
Fransa’da Louis Vicat ilk yapay çimentoyu üretti. 
1824 yılında, İngiliz Joseph Aspdin, öğütülmüş 
kireç taşı ve kili fırınlayarak “Portland Çimen-
tosu” denilen modern çimentoyu keşfetti. 1850 
yılında Fransız bahçıvan Joseph Monier de daha 
sağlam saksılar üretmek için betona demir çu-
buklar ekleyince betonarme ortaya çıktı. Dün-
yanın ilk beton çiçek saksılarına imza atılan bu 
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Çimento, dünyada 
en fazla kullanılan 
inşaat malzemesidir 
ve modern inşaatların 
çoğunda kullanılır. 
Bazı kerpiçlere de 
çimento katılır.

buluşla çelik takviyeli betonarme yapı tekniği de 
gelişti. 

TÜM DÜNYA BETON ILE TANIŞTI
Bu buluşların ardından çimento ve betonun 

ürün özelliklerine ve kullanımına ilişkin yenilikler 
birbiri ardına geldi. 1879 yılında İskoçya’da port-
land çimentosu kullanılarak ilk beton yollar yapıl-
dı. Bunu 1889’da Fransa’da yapılan ilk betonarme 
köprü izledi. 1902 yılında Fransız mimar Augus 
Perret, ilk apartman binasını tasarladı ve inşa etti. 
Bu yapı, yük taşıyan duvarlar yerine kolon, kiriş 
ve döşemelerin kullanıldığı ilk yapı olarak inşaat 
biliminde önemli bir yenilikti... Ancak, inşaat tek-
nolojisinde çığır açan asıl büyük yenilik bundan bir 
yıl sonra, 1903 yılında Almanya’da yaşandı.

HAYALDI, GERÇEK OLDU
1872 yılında dile getirilen ve İngiliz Mühendis 

Deacon’a atfedilen, “Harç veya betonun inşaatta 
kullanılmaya hazır bir malzeme olarak şantiyeye 
getirilebilmesi kuşkusuz büyük bir avantaj olur-
du..” sözünün o tarihte gerçekleşmesi hayal gibi 
kabul edilse de İngiltere’de değil ama bir süre 
sonra Almanya’da hayata geçti. 1880’li yıllarda 
Berlin ve çevresindeki inşaatlarda yapı ustaları, 
harç önceli bir tür karışımı atlı arabalarla şantiyeye 
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taşıyor ve bu karışımı şantiyede beton 
haline getirerek kullanılıyordu. Ancak, 
kum, çakıl, çimento ve suyun belli oran-
larda karıştırılarak, inşaatta doğrudan 
kullanılmaya hazır bir malzeme halinde 
şantiyeye taşımayı ilk kez Jürgen Hinri-
ch Magens adında, Hamburg’lu bir yapı 
ustası başardı.

1903’TE HAZIR BETON BULUNDU
Hamburg  Eyalet İdaresi’nde yapı işle-

ri şefi olarak görev yapan Magens, “Hazır 
Betonun Bağlayıcılık Özelliğini Kaybet-
meden Koruma İşlemi” fikrinin patentini 
aldığında, tarih 10 Ocak 1903’ü göste-
riyordu. Böylece, Almanca’daki adıyla 
“Transportbeton”, yani “Taşıma Beton”, 
Türkçe söylenişiyle de “Hazır Beton” icat 
edilmiş oldu. Hazır betonun 1903 yılında 

tarih kayıtlarına geçmesinden sonraki 
gelişimi hızlı oldu. Kısa zamanda yalnız 
Hamburg’da değil, Almanya’nın tümün-
deki inşaatlarda hazır beton kullanılma-
ya, pek çok bölgede hazır beton üreten 
tesisler kurulmaya başlandı.

HAZIR BETONU YAYGINLAŞTIRAN
ICAT: TRANSMIKSER

Hazır beton, Almanya’da doğuşundan 
kısa bir süre sonra Alman göçmenlerinin 
de etkisiyle Kuzey Amerika’ya sıçradı 
ve burada daha da hızlı yaygınlaştı. An-
cak, hazır betonun yaygınlaşmasına en 
büyük katkı 1916 yılında bir Türkiye 
göçmeninden geldi. Stephan Stephanian 
hazır betonun taşınması için özel olarak 
tasarladığı “Transmikser” adlı araç hazır 
betonun yaygınlaşmasını daha da artırdı.

Üniversiteler, laboratuvarlar, sektörel kuruluş ve 
enstitülerde çimento ve hazır betonun niteliklerini 

geliştirmeye yönelik araştırmalar aralıksız devam 
ediyor. Bu doğrultuda betonun performansı her 

geçen gün daha da yükseliyor.

YAPI TARİHİ / BETON
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BETON POMPALANMAYA 
BAŞLANDI

Transmikserlerin kullanılmaya baş-
lanmasının ardından, şantiyede beton 
dökümünü çok daha pratik hale geti-
ren bir başka araç olan “Beton Pom-
pası” geliştirildi. 1927 yılında Alman 
mühendisler Max Giese ve Fritz Hell, 
betonun karıştırma makinesinden kul-
lanıldığı yere pompalanması fikri üze-
rinde çalışmaya başladılar ve bu amaçla 
geliştirdikleri “Beton Harç İletme Pom-
pası” adlı aracın patentini aldılar.

BETONUN PERFORMANSI 
KATKILARLA GELIŞIYOR

Hazır betonun tesisten şantiyeye 
taşınması ve aktarılmasında kullanı-
lan transmikser ve beton pompasının 
geliştirilmesiyle, hazır betonun dün-
ya çapındaki yaygınlığı daha da arttı. 
Sonraki yıllarda kaydedilen teknolojik 
yeniliklerle, özellikle kimyasal kat-
kıların, liflerin ve fiberlerin betonda 
kullanılmaya başlanmasıyla, değişik 
kullanım amaçlarına yönelik, yüksek 
dayanımlı ve çevre koşullarına daha 
dayanıklı betonlar üretilmeye başlandı.

BETONUN YOLCULUĞU 
DEVAM EDIYOR

Beton, günümüzün ise en yaygın 
ve ekonomik taşıyıcı yapı malzemesi 
olarak, insan yaşamında vazgeçilmez 
bir yere sahip. Günümüz teknolojisiy-
le, beton kullanıcısına sınırsız imkan-
lar sağlıyor. Karayollarından denizaltı 
tünellerine, köprülerden gökdelenle-
re kadar pek çok farklı alanda, fark-
lı amaçlarla betondan yararlanılıyor. 
Bugün ultra yüksek dayanımlı be-
tonlarla açıklığı 130 metreyi geçen 3 
santimetre kalınlığında köprüler inşa 
edilebilirken, binaların dış cephelerin-
de kendiliğinden yerleşen betonlarla 
yüz mimiklerinin bütün detayları ile 
ifade edildiği heykeller yapılabiliyor. 
Tasarımcıların elinde birer sanat ese-
rine dönüşen betondan, parfüm şişe-
si, bilezik, minder biçiminde tabure 
tasarımları, renkli kitaplık, kalem gibi 
birçok ürün yapılabiliyor. Bu nedenle 
çok geniş bir kullanım alanı edinen 
beton, sudan sonra dünyada en fazla 
tüketilen malzeme olarak karşımıza 
çıkıyor. Uygarlıkların tarihinde önemli 

bir yeri olan bu mucizevi malzemenin 
gelişim yolculuğu halen sürüyor. Üni-
versiteler, laboratuvar, sektörel kuruluş 
ve enstitülerde çimento ve hazır beto-
nun niteliklerini geliştirmeye yönelik 
araştırmalar aralıksız devam ediyor. Bu 
doğrultuda betonun performansı her 
geçen gün daha da yükseliyor.

Kaynak: Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB)

TÜRKIYE’YE ICADINDAN
70 YIL SONRA GELDI

İlk beton benzeri yapılar MÖ 5600 
yıllarında yapılmışken modern an-
lamda beton 19. yüzyılda ortaya çıktı. 
İlk hazır beton üretimi 1903 yılında 
gerçekleşirken, Türkiye’de ilk olarak 
1970’li yıllarda üretilen hazır betonun 
yaygınlaşmaya başlaması 1980’li yıl-
ların ikinci yarısını buldu. Ülkemizde 
1980’li yıllar öncesinde beton genellik-
le “elle karıştırarak” üretildi. 70 yıllık 
bir gecikmeyle de olsa hazır beton, 
Türkiye’de kısa zamanda ciddi bir iler-
leme kaydetti. 1980’li yılların ikinci 
yarısında çimento üretiminin özel-
leştirilmesiyle hız kazanan bu süreç, 
yatırımların bu alana yönelmesinin 
ardından uluslararası ortaklıkların da 
Türkiye’ye gelmesiyle daha da canlan-
dı. Üretici firmalar çoğalırken, sektöre 
araç, ekipman, kimyasal katkı sağlayan 
yan sanayi firmaları da artmaya, baş-
langıçta yurt dışından getirilen beton 
santrali, mikser kazanı, laboratuvar 
test cihazları gibi pek çok ürün son-
raları Türkiye’de üretilmeye başlandı.

YAPI TARİHİ / BETON



Biz Türklerin demokrasisine ve si-
yasete sahip çıkma kültürü takdi-
re şayandır. Bununla birlikte, her 

seçim dönemi sonrasında da anlamlı 
anlamsız onlarca senaryoya merak sarıp, 
işimize konsantre olamamak da önemli 
bir zafiyetimiz... Ne yazık ki böyle bir or-
tamın hazırlayıcısı konumunda olan bir 
ulusal ve uluslararası medya da elinden 
geleni ardına koymuyor. Oysa, Hazine 
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın işa-
ret ettiği, 8 milyar TL düzeyinde kredi 
kullanan 800 civarındaki firmanın, ban-
kaların ortak çalışmasıyla konkordato 
sürecinden çıkarılması; atılacak adım-
larla konkordato uygulamasını devre dışı 
bırakacak gelişmeler, reel sektörün işine, 
üretime ve ihracata odaklanması, pozitif 
büyüme sürecine hızla geri dönülmesi 
adına kritik önemde bulunuyor.

Veriler, nisan ayı ihracatının da önce-
ki aylarda olduğu gibi yüz güldürmeye 
devam edeceğine işaret ediyor. Nite-
kim, geçtiğimiz ekim ayında, gelecek üç 
ay için reel sektörün ihracat siparişleri 
beklentisi 100.4 puana kadar düşerek, 
küresel ticarete dair kısmi bir tedirginliği 
yansıtmış olsa da geçtiğimiz şubat itiba-
rıyla 119.2, martta 120.3, nisan ayında 
ise 129.5 puana yükselerek, ihracatta kı-
rılmaya devam edilen rekorları teyit edi-
yor. Aynı ölçüde, geçtiğimiz şubat ayında 
reel sektöre gelen toplam sipariş mikta-
rına yönelik güven endeksi alt değeri 69 
ile, 2010 yılı Mart ayından bu yana en 
düşük değerini görmüş iken, nisan ayı 
itibarıyla aynı değer 81.5’e çıkmış du-
rumda... 2018’in son çeyreğinde 74.5’e 
gerilemiş olan imalat sanayi kapasite 
kullanım oranı da 2019’un ilk çeyreğin-
de 74.2 puanda direnmeyi sürdürüyor.

31 Mart yerel seçimleri sonrası, tüke-
tici güven endeksindeki 4 puanlık artış 

ve inşaat sektöründeki sıkıntılı tablo ha-
riç, hizmet, perakende, imalat sanayi te-
mel sektörlerde gözlenen hareketlenme 
ve endekslerdeki toparlanma, piyasanın 
“zihnini bulandıran” “parazit” sesler-
den uzak kalmayı başarması halinde, 
toparlanmanın daha da hızlanacağına 
işaret ediyor. Üretimdeki toparlanma ve 
reel sektörün istihdamını koruma azmi, 
ilkbahar ve yazı iyi yönetmemiz halinde, 
sonbahara daha güçlü ekonomik aktivi-
teyle girmemizi sağlayacak. Piyasanın 
“seçimsiz” bir dört buçuk yıla bir an 
önce odaklanmasını dileyelim.

İhracat odaklı sürdürülebilir ekonomi
10 Nisan Çarşamba günü, Hazine ve 

Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomi 
çevreleriyle ve iş dünyasıyla, Türkiye eko-
nomisini ihracat odaklı sürdürülebilir ve 
sağlıklı bir büyüme trendine ulaştıracak, 
katma değerli ürün üretimini önceliklen-
direcek geniş kapsamlı bir reform paketi-
nin öncü detaylarını paylaştı. Tarif ettiğim 
makro ekonomik hedefe ulaşmak için 
oluşturulacak yol haritasının önemli sac 
ayaklarından birini Türkiye ekonomisi-
nin “tasarruf etme kabiliyeti” oluşturuyor. 
Bu amaçla, bireysel emeklilik sisteminin 
yeniden yapılandırılması, güçlü ve de-
rinlik kazandırılmış bir sermaye piyasası 
ve bunun yanı sıra, reel sektörün kıdem 
tazminatı fonunun da bireysel emeklilik 
sistemi üzerinden yürütüleceği reformist 
bir adım kritik önemde bulunuyor.

Türkiye ekonomisinin yeni bir sağ-
lıklı ve sürdürülebilir büyüme fazına, 
yeni bir döneme geçişi ise, öncelikle reel 
sektörün mali yapısının güçlendirilme-
sinden; aynı şekilde bankacılık sektörü-
nün mali yapısının da güçlü kılınması ve 
sorunlu kredilere yönelik yükün hafifle-
tilmesinden geçiyor. Bu nedenle, Türkiye 

TİM Genel Sekreteri

Prof. Dr. Kerem Alkin

Atılacak adımlarla konkordato uygulamasını devre dışı 
bırakacak gelişmeler, reel sektörün işine, üretime ve ihracata 
odaklanması, pozitif büyüme sürecine hızla geri dönülmesi 

adına kritik önemde bulunuyor.

Üretim ve ihracata 
odaklanalım

MAKRO-NOMİ
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ekonomisine yönelik gelecek tasarımını 
tanımlayan yeni reform paketinin sağ-
layacağı ivmeyi pekiştirmek adına, ilk 
aşamada reel sektör-bankacılık sektörü 
ilişkisini rahatlatacak adımlara öncelik 
verilmesi, kamu bankalarına “sermaye” 
kabul edilen özel tertip tahvil aktarımı; 
enerji ve gayrimenkul sektörü kredile-
rinin banka bilançolarından özel amaçla 
oluşturulan iki ayrı “fon”a aktarılarak, 
bankacılık sisteminin konsolide bilan-
çosu dışında yeniden yapılandırılarak 
yönetilmesi isabetli adımlar olarak ifade 
edilebilir.

Enflasyonla mücadele adına, bilhassa 
tarım ve gıda fiyatlarına istikrar kazandı-
racak şekilde, arz güvenliğini sağlayacak 
“yeni” seracılık yaklaşımı, küçükbaş hav-
yan sayısını artıracak adımlar; tarladan 
tüketicinin sofrasına tedarik zincirinin 
yeniden yapılandırılması, kısa vadede di-
ğer öncelikli adımları oluşturuyor. Mayıs 
ayında detayları paylaşılacak yeni tarım 
stratejisi ve ağustos ayında paylaşılacak 
yeni ihracat stratejisi de kritik önemde 
olacak. Ticaret ve borçlar kanununda 
yapılacak değişikliklerle, rekabetçiliğini 
kaybetmiş ve mali yapısındaki bozul-
mayı telafi etmesi mümkün olmayan 
reel sektör şirketlerinin daha hızlı bir 
şekilde pazardan çekilmesini sağlayacak 
düzenlemeler; herkesin geliri oranında 
vergi verdiği ve kurumların kârlılıkları 
ölçüsünde kademeli kurumlar vergisi 
sistemiyle ödüllendirildiği adımlar da 
unutulmamalı. Önümüzdeki günlerde, 
açıklanan ilk adımları takip edecek de-
tayları paylaşmayı sürdüreceğiz.

Türkiye ekonomisine 
“gelecek tasarımı”

Ekonomi yönetiminin odaklandığı 
Türkiye ekonomisine yönelik “gelecek 
tasarımı”nın ilk adımların odak noktası-
nı, “üretim, ihracat, büyüme ve istihdam 
dostu” yeni bir ekonomi politikaları mi-
marisi olarak tanımlamak yanlış olmaz 
kanaatindeyim. Söz konusu “gelecek 
tasarımı”na yönelik adımları, 32 yıldır 
iktisat alanında akademisyenlik yapan 
bir kişi olarak, “girişimci ve yatırımcı 
dostu vergi politikası”, “esnaf ve KOBİ 
dostu yepyeni bir perakende ve toptan 
ticaret, tedarik mevzuat ve politikası”, 
“yerli ve milli girişimcilere yönelik yep-
yeni teşvik ve destek politikaları” benzeri 
adımları, politika mimarisini bir çırpıda 
sıralayabilirim.

Türkiye ekonomisinin “gelecek 
tasarımı”nda, ihracatın miktar ve katma 
değerini güçlendirecek, Türkiye’nin ge-
leneksel ihracat pazarlarındaki gücünü, 
yeni ihracat pazarlarına erişimini kat-
layacak bir strateji, ekonomi dünyası-
na heyecan verecek taze adımların hiç 
kuşkusuz bir parçası olacaktır. Keza, 
yepyeni bir kalkınma ve yatırım ban-
kacılığı anlayışı, sermaye piyasalarının 
güçlendirilmesi kadar, “kalkınma temelli 
kamu satın alma politikaları” da yine 
aklıma gelen öneriler, detaylar... Türkiye 
ekonomisinin “gelecek tasarımı”nda, 
Asya-Pasifik ile Atlantik arasındaki sıklet 
merkezi değişikliği olanca şiddetiyle de-
vam ederken, Türkiye’nin Avrupa, Asya 
ve Afrika arasında bir kavşak noktası 
olarak küresel ekonomide öne çıkışı, 
Türkiye’nin dünya ticaretinde artan ro-
lünü e-ihracat, blokzincir teknolojileri ve 
dijital paralarla güçlendireceği bir dijital 
dönüşüm sürecine de etkili bir şekilde 
imza atmasını gerektiriyor.

dam, fiyat istikrarı ve finansal istikrara 
yönelik adımları gözlemleyeceğiz. Eko-
nominin tüm sektörlerinde üretim ka-
pasitesini artıracak, üretim maliyetlerini 
rekabetçi düzeye getirecek ve GSYH’nın 
yüzde 4-5 bandında sürdürülebilir 
büyüme trendi yakaladığı bir makro 
ekosisteme yönelik adımlar... Türkiye 
ekonomisinin arz güvenliğine yönelik 
reform ve tedbirlerin başarılı sonuçları, 
aynı zamanda Türkiye ekonomisini fi-
yat istikrarı, yani enflasyonla mücadele 
konusunda da başarılara taşıyacak. Söz 
konusu makro ekonomik hedeflere ulaş-
mak adına, ekonomi yönetiminin altını 
kuvvetle çizdiği yeni vergi mimarisi kri-
tik önemde...

Ekonomi yönetiminin işaret ettiği yeni 
finans mimarisi ise, hem sermaye piyasası-
na, hem de İslami finans yatırım araçlarına 
derinlik sağlayacak ve Türk reel sektörü-
nün finansman imkanlarına çeşitlilik anla-
mında önemli bir zenginlik kazandıracak. 
Bunun anlamı, tasarrufları güçlendirecek 
adımlarla, finansal istikrara yönelik yeni 
bir sürecin de başlayacağı... Ekonomi yö-
netiminin açıklayacağı makro reform ve 
tedbirler, aynı zamanda İstanbul’u ulusla-
rarası düzeyde bölgesel bir finans, hizmet, 
tasarım ve turizm merkezi olmaya taşıya-
cak süreci de hızlandıracak.

Türkiye, mikro bazda ise, KOBİ’lerin 
yanı sıra, esnaf ve sanatkârın da ihracatçı 
olduğu, ihracatın tabana yayıldığı, KO-
Bİ’lerimizin markalaşmaya ağırlık verdi-
ği, e-ticaret ve e-ihracatın yaygınlaştığı 
çok önemli adımları hayata geçirecek. 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret 
Bakanlığı’nın yürüttüğü 13 dijital pro-
jenin, blokzincir teknolojilerinden, tica-
rette yapay zeka kullanımına, e-ihracat 
platformlarına, ihracat ve ticarette gerçek 
manada bir seferberliğin başlamasına 
imkan sağlayacağını; bunun yanı sıra, 
iç piyasada ve dış ticarette kaçakçılıkla 
mücadelede Türkiye’nin elini olağanüstü 
güçlendireceğini ifade ediyor.

Böylece, Türkiye’nin tüm ihra-
cat performansının kayda girmesiyle, 
Türkiye’nin dış ticareti daha da yönetile-
bilir hale gelecek. Türkiye’nin yerli-milli 
hammadde ve ara mamul hamlesiyle 
birlikte, dış ticaret ve cari işlemler açı-
ğındaki iyileşme, yılın ilk üç ayında 15.2 
milyar dolar dış kaynak ihtiyacındaki 
azalma gibi, Türkiye’nin küresel ekono-
mide elini güçlendirecek sonuçları da 
beraberinde getirecek.

Yukarıda ifade etmeye çalıştığım baş-
lıkların tümü, tarım, sanayi ve inşaat gibi 
ana sektörlerin yanı sıra, turizm, sağlık, 
eğitim, finans, gayrimenkul, lojistik, ulaş-
tırma, haberleşme, yazılım gibi hizmet 
sektörü alanlarının tümüne dokunacak 
bir “gelecek tasarımı” anlamına geliyor. 
Esasen, Türkiye ekonomisinin dünya 
ekonomisi ve küresel ticaretteki payını 
yüzde 1.5’e taşıyacak yeni yol haritasına 
start verilmiş de oldu. Türkiye ekonomisi-
ne yeni bir ufuk, yeni bir büyüme modeli, 
yeni rekabetçilik becerileri kazandıracak 
olan yol haritasının makro ekonomiye ve 
mikro ekonomiye dair adımların detay-
landırıldığı bir icraat döneminin başladı-
ğına birlikte şahit olacağız.

Makro ekonomi cephesinde, sürdü-
rülebilir büyüme, sürdürülebilir istih-
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İnşaat sektöründe yüksek kredi borç-
larının yarattığı mali yükler sorunla-
rın başında gelmektedir. İkinci so-

run alanı arz talep dengesinde yaşanan 
bozulmadır. Üçüncüsü ise müteahhitlik 
sektöründe ve arz tarafında yaşanan ka-
labalıklaşmadır. Bu sorunları son iki yıl-
dır daha ağır yaşamaya başlayan inşaat 
sektörü, ekonominin 2018 yılının Ağus-
tos ayında karşılaştığı dalgalanmadan da 
en çok etkilenen sektör olmuştur.           

İNŞAAT SEKTÖRÜ 2018 YILI 
SON ÇEYREĞİNDE SERT 
DARALMA YAŞADI

İnşaat sektöründe büyüme üçün-
cü çeyrekten itibaren tersine dönmüş 
ve 2018 yılı dördüncü çeyreğinde de 
inşaat sektörü yüzde 8,7 küçülmüştür. 
Böylece inşaat sektörü 2018 yılında 
yüzde 1,9 daralmıştır. 2017 yılında 
inşaat sektörü yüzde 9,0 büyümüştü. 
Bu çerçevede geçen yıla göre inşaat 
sektöründe sert bir daralma ortaya 
çıkmıştır. 2018 yılının ikinci yarısında 
inşaat sektöründe talep tarafında hız-
lı küçülme yaşanırken, müteahhitlik 
sektöründe de mali sorunlar yaşan-
maya başlanmıştır. Buna bağlı olarak 
inşaat sektörü 2018 yılında en çok 
daralan sektör olmuştur. 

İnşaat sektörü 
kalıcı çözümler bekliyor

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı/ 
Ekonomi ve Strateji Danışmanlık 

Hizmetleri Başkanı 

Dr. Can Fuat Gürlesel

İnşaat sektörü yaşamakta olduğu sorunlarına yönelik olarak 
kalıcı çözümler beklemektedir. Ekonomide uzun yıllar 

büyümenin lokomotifi olan inşaat sektöründe üç alanda 
ortaya çıkan sorunlar için çözümler üretilmelidir. 

EKONOMİK PERSPEKTİF

İNŞAAT SEKTÖRÜ İLE GSYİH 
BÜYÜMESİ 2018 YILINDA 
AYRIŞTI 

İnşaat sektörü ile GSYİH büyümesi 
arasında 2018 yılında yeniden bir ayrışma 
ortaya çıkmıştır. İnşaat sektörü 2016 ve 
2017 yılında GSYİH büyümesi üzerinde 
performans göstermiştir. 2018 yılında ise 
ekonomide yavaşlama ortaya çıkmış ve 
ekonomi yüzde 2,6 büyümüştür. İnşaat 
sektörü ise 2018 yılında yüzde 1,9 kü-
çülmüştür. İnşaat sektörü ile GSYİH bü-
yümesi arasında ortaya çıkan bu ayrışma 
inşaat sektörünün kendi iç sorunlarından 
kaynaklanmaktadır. Bunlardan ilki sektör-
de oluşan arz talep dengesizliğidir. İkincisi 
müteahhitlik firmalarının mali yapılarında 
yaşanan bozulmadır. Üçüncüsü ise sek-
törde yaşanan kalabalıklaşma yani oyun-
cu sayısındaki aşırı artıştır. İnşaat sektörü 
iyileşme için bu üç sorununu çözmelidir.            

MÜTEAHHİTLER KESİMİNDE 
FİNANSMAN SIKINTILARI 
SÜRÜYOR   

İnşaat sektöründe yaşanan mali sı-
kışıklık 2019 yılının ilk çeyrek dönemin-
de de sürmüştür. Öncelikle talepteki 
ve satışlardaki gerileme ile birlikte nakit 
akışlarında daralma yeni yılda da devam 
etmiştir. İkinci olarak mevcut banka kredi 
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borçlarının geri ödenmesinde yüksek dö-
viz kurları ve faizler nedeniyle sıkışıklıklar 
yaşanmaktadır. Üçüncü olarak yeni ban-
ka kredilerinin kullanımı çok sınırlı olarak 
gerçekleşmektedir. Ve son olarak artan 
inşaat maliyetleri nedeniyle işletme ser-
mayesi ihtiyacı yükselmiştir. Müteahhitler 
bu mali sıkışıklıkların yarattığı finansman 
sorunlarını inşaat sektöründe faaliyetleri 
kısıtlayan en önemli engel olarak görme-
ye devam etmektedirler. Mali sıkıntılar 
çözülmeden inşaat sektöründe kalıcı bir 
iyileşme yaşanması gecikecektir.        

Türkiye İstatistik Kurumu’nun inşaat 
sektörü güven endeksinde müteahhitlerin 
finansman sorunları ocak ayında zirve 
yapmış, şubat ve mart aylarında ise geri-
lemiş ancak yine çok yüksek seviyelerde 
kalmıştır.      

Finansman alanında yaşanan mali sı-
kıntılar inşaat sektöründe genele yayılma 
ve inşaat malzemeleri sanayine bulaşma 
riski taşımaya devam etmektedir. Nitekim 
inşaat malzemeleri sanayinin üretim ve 
satışları da bu tablodan olumsuz etkilen-
mektedir. 

Talep yetersizliği tarafında da yeniden 
önemli bir artış gerçekleşmiştir. Bu artış 
kötü hava şartları ve mevsimsellik ile kıs-
men açıklanabilmektedir. Nitekim geçmiş 
yıllardaki kötü hava koşullarında talepte 
böylesine keskin bir düşüş görülmemek-
tedir. Bu çerçevede inşaat sektöründe 
artan talep yetersizliği de inşaat malzeme-
leri sanayi için artan sıkıntı yaratmaktadır.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE 
BEKLENTİLER  

2018 yılının ikinci yarısından itibaren 
yaşanmaya başlanan ekonomik sıkıntılar 
en çok inşaat sektörünü olumsuz etki-
lemiştir. Enflasyon ve faiz oranlarındaki 
sıçrama konut ve konut dışı binalar ta-
rafındaki talepte sert bir daralmaya yol 
açmıştır. Arz tarafında ise yine enflasyon, 
döviz kurları ve faizlerdeki artışlar müteah-
hitlik firmalarının mali yapılarını olumsuz 
etkilemiştir. Yeni yılın ilk çeyreğinde de 
benzer bir küçülme yaşanmıştır.

Yerel seçimler sonrası ekonomiye 
öncelik verilmesi ve ekonominin toparlan-
ması için acil adımlar atılması gerekmek-
tedir. İktidarın ekonomiye ağırlık vermesi, 
reform paketini uygulamaya alması ve 
yeniden mali disipline dönmesi halinde 
ekonomide toparlanma süreci oluşabile-
cektir. İnşaat sektörü de bu iyileşmeden 
olumlu etkilenecektir. 

EKONOMİK PERSPEKTİF

bankacılık sektörünü rahatlatacaktır. İn-
şaat sektörü firmalarının mali yapılarında 
iyileşme sağlayacak adımlar şimdilik 
bulunmamaktadır. 

İnşaat sektöründe arz ve talep tara-
fında yeni ve sağlıklı bir dengenin ku-
rulması için ise enflasyon ve faizlerde 
kalıcı düşüşler ve Türk lirasında istikrar 
sağlanması gerekmektedir. Enflasyon 
ve faizlerdeki düşüş ile Türk lirasında 
istikrar için ise ilave adımlara ve zamana 
ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bu ne-
denle inşaat sektöründe arz ve talep 
tarafında yeni bir denge kurulması da 
zaman alacaktır.

Müteahhitlik sektöründe yaşanan 
kalabalıklaşmanın düzenlenmesi için ise 
önemli adımlar atılmış ve müteahhitler iş 
yapma performanslarına göre sekiz sını-
fa ayrılmıştır. Bakanlığın müteahhitlere 
bu sınıflara ait statülerini hızla belirlemesi 
sektörde daha sağlıklı bir dengenin ku-
rulmasını sağlayacaktır. 

Ancak inşaat sektörünün toparlan-
ması için kendi içindeki mali sıkıntıların 
çözülmesi ve yeniden sağlıklı bir arz talep 
ve fiyat dengesinin oluşması gerekecek-
tir. Bu çerçevede yeni açıklanan yapısal 
dönüşüm programı içinde bankacılık 
sektöründe aktif kalitesinin iyileştirilme-
si hedeflenmektedir. Bu amaçla inşaat 
sektöründeki geri dönmeyen alacaklar/
krediler için kötü kredilerin toplanacağı 
bir fon kurulacaktır. Bu fonu bankalar 
ile yerli ve yabancı yatırımcıların kurması 
öngörülmektedir. Bu fon bankalardaki 
inşaat sektörlerine ait kötü kredileri satın 
alacaktır. Kamu bu fon kuruluşlarına katkı 
sağlamayacağını açıklamıştır. Bir başka 
deyişle bankacılık sektöründeki kötü ak-
tiflerin temizlenmesinde kamu herhangi 
bir mali yük almayacaktır. 

Eğer bu fonlar kurulur ve sistem çalışır 
ise bankaların bilançoları rahatlatılacak ve 
bankaların kredi verme işlevi daha sağlıklı 
hale gelecektir. Ancak bu işlem daha çok 

 KAYNAK: TÜİK  

TABLO.5 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE FAALİYETLERİ KISITLAYAN FAKTÖRLER 

- -
KISITLAYAN 

FAKTÖR YOKTUR
TALEP 

YETERSİZLİĞİ
HAVA 

ŞARTLARI
İŞGÜCÜ 

EKSİKLİĞİ

MALZEME 
VE EKİPMAN 

EKSİKLİĞİ

FİNANSMAN 
SORUNLARI

2016 01 50,9 20,9 22,1 3,5 1,1 19,6
- 06 61,3 21,5 4,6 3,3 1,5 20,5
- 12 50,2 24,4 16,0 2,5 1,3 25,5

2017 01 44,7 25,1 24,2 4,2 1,7 31,6
- 06 55,8 23,7 4,6 5,4 3,3 26,2
- 12 51,5 23,9 9,5 4,0 3,4 31,4

2018 01 51,0 18,6 13,1 5,0 3,0 28,6
- 06 44,5 29,5 3,9 3,7 3,8 38,6
- 12 29,5 37,1 10,2 2,1 5,0 53,3

2019 1 24,7 39,6 11,7 2,6 4,8 60,2
- 2 25,6 42,8 18,0 3,6 4,1 54,8
- 3 29,0 40,5 11,7 2,5 3,4 52,7
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Hollanda’da milyonlarca
 ev tehlike altında

Hollanda’da son senelerde yeraltı su seviyesinin 
düşük olması ve yazların kurak geçmesi sonucu 
ülkedeki bir milyon ev çökme tehlikesiyle karşı 

karşıya... Hollanda’nın 355 belediyesinde evle-
rin temel ve zemininde sorunlar yaşanırken, 
bazı evlerin temelinde çökmeler başladı. Ül-
kede bu yaz mevsiminde de kuraklık devam 

edip sular çekilirse söz konusu durum Hollan-
da’daki evlerde felaketlerin yaşanmasına 

neden olacak.

İran’da 9 milyon
 konut açığı var 

İran’da her yıl yeni evlenen gençler için bir 
milyon, diğer sebeplerle de 500 bin yeni 

konuta ihtiyaç bulunuyor. Ülkedeki konut 
açığının altı yıldır karşılanmadığını söyle-
yen İran Toplu Konut Üreticileri Derneği 

Başkanı Mücteba Bigdili, “Döviz kurunun 
yükselişine bağlı olarak maliyetlerin 

artması inşaat sektörünü olumsuz yönde 
etkiledi. 9 milyon konutun inşa edilmesi 

gerekiyor” dedi. ABD’nin nükleer anlaşma-
dan çekilmesini duyurduğu geçen yıl bir 
dolar, 4 bin 500 tümenden 15 bin tümen 

seviyesine kadar yükselmişti. Serbest 
piyasada bugün doların 12 bin tümen ci-

varında olduğu İran’da inşaat piyasasındaki 
durgunluk birkaç yıldır devam ediyor.

İtalya’da kasabalara 
taşınanlara 10 bin dolar teşvik

İtalya’nın güneyinde bulunan ve  “hayalet şehir” olarak anılan kasabaları canlandırmak ve nüfusu 
artırmak için bir dolar ve bir avroya evleri satışa çıkaran yerel yönetimler, insanları bu kasabalar-
da yaşamaya teşvik etmek için taşınanlara 10 bin dolar ödeme yapmayı vadediyor. Sadece 320 

nüfusu bulunan Borgomezzavalle’de bebek sahibi olanlara 1000 avrodan fazla ödeme yapılacak. 
İtalya’nın kuzeyinde bulunan, Alp Dağları eteklerinde yer alan Piedmont bölgesindeki Locana 

Köyü’ne taşınanlara ise 10 bin dolar verilecek. Bir kez olmak üzere verilecek 10 bin dolarlık ödülü 
almak için taşınacak çiftlerde aranan şart ise en az bir çocuk sahibi olmaları.

New York’ta 
cam gökdelenler 
yasaklanıyor 
ABD’nin New York kentinde inşa 
edilen yüksek katlı cam gökdelen-
lerin küresel ısınma ile mücadele 
kapsamında sera gazı salımını yüzde 
30 oranında azaltmak için yasak-
lanabileceği gündeme geldi. New 
York Belediye Başkanı Bill de Blasio, 
şehirdeki yüksek katlı cam yapılardan 
dolayı fazla miktarda enerji kaybı 
olması nedeniyle cam gökdelen-
lerin enerji tutmada randımansız 
olduğunu söyledi. New York’taki 
binaların sera gazı salınımının en 
önemli nedeni olduğunu kaydeden 
Blasio, inşaat şirketlerinin zehirli gaz 
salınımını azaltmak için gerekli olan 
yönetmelikleri yerine getirdikleri 
takdirde cam malzeme kullanabile-
ceklerini belirtti.
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Notre Dame, birebir restore edilecek
Fransa’nın başkenti Paris’in sembol yapılarından Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangın sonrası Fransa Cumhur-
başkanı Emmanuel Macron, kilisenin yeniden inşa edileceğini, “Hatta daha güzel” olacağını açıkladı. 93 metre 
yüksekliğindeki kulesi ve ahşap çatısı tamamen çöken katedralin renovasyonu için en umut verici durum ise 2010 
yılında oluşturulan üç boyutlu dijital kopyası... Sanat tarihi uzmanı Dr. Andrew Tallon, 1 milyar veri noktasından 
oluşan dijital modelleme çalışması sayesinde katedralin birebir olarak restore edilebileceğini belirtti. 

Brüksel’de evler 
kanalizasyon suyu 
ile ısıtılacak
Belçika’nın başkenti Brüksel’deki su ve kana-
lizasyon işletmesi Vivaqua’nın geliştirdiği bir 
teknik sayesinde, kanalizasyon suyu ev ve iş 
yerlerinin ısıtmasında kullanılmaya başlandı. 
Vicaqua’nın yeni geliştirdiği sistem sayesinde 
daha geniş alanlar, düşük bir maliyetle ısıtıldı. 
Brüksel merkezli kuruluşun patentini aldığı 
sistem, ilk olarak Molenbeek semtindeki kanali-
zasyon şebekesine bağlandı. Kanalizasyon 
suyu sayesinde 70 metrekarelik bir apartman 
dairesinin ısınması sağlandı. Sistemin aynı 
zamanda yaz aylarında soğutma amaçlı 
kullanılabildiğini belirten şirketin hedefi, yakın 
gelecekte Brüksel’in tamamını kanalizasyon 
suyu ile ısıtmak.

Çin’de konut 
fiyatları yükseldi
Dünyanın dev ekonomilerinden Çin, bir 
yandan Amerika ile ekonomik savaşını 
sürdürürken bir yandan da ekonomi-
sini geliştirmeye devam ediyor. Ülke 
ekonomileri açısından büyük önem 
taşıyan ve en ciddi göstergeler arasında 
yer alan birinci el konut fiyatları endeksi 
Çin’de yükseldi. Ulusal İstatistik Bürosu 
tarafından açıklanan rakamlara göre 
Çin sıfır konut fiyatları Şubat 2019 dö-
neminde bir önceki aya oranla yüzde 
0.53 oranında yükseliş gösterdi.
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•20+ milyar $ ihracat hacmi •25 ülke 150+ alım heyeti

•17 ülke 790+ katılımcı •101 ülke 85.000+ ziyaretçi
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