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Değerli Türkiye İMSAD üyeleri ve sektör 
paydaşlarımız;

Beklentilerin yüksek olduğu bir yıl olan 
2020 yılına neredeyse girmiş bulunuyoruz. 
Beklentiler yüksek çünkü 2019 yılı ne yazık 
ki Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan 
inşaat sektörü açısından pek parlak bir yıl 
olmadı. Dolayısıyla bu durumdan biz inşaat 
malzemesi sanayicileri de nasibimizi aldık…

2018 yılında müteahhitlik tarafını çıkarıp 
sadece inşaat malzemeleri sanayisi için 
konuşacak olursak; 85 milyar dolar iç pazar 
ve 21,5 milyar dolar dış pazar büyüklüğü ile 
yılı toplam 106,5 milyar dolar ile kapatmıştık. 
2019 yılında ise iç pazar büyüklüğümüzün 
70-75 milyar dolar bandında olmasını 
bekliyoruz. İhracatta geriye doğru 
yıllıklandırılmış rakamlara baktığımızda 21,5 
milyar dolar bandına takıldığımızı görüyoruz. 
İhracatımız miktar olarak artarken birim 
fiyat bazında maalesef düşüş gerçekleşiyor. 
Bunun sebeplerinden biri çimento gibi 
yükte ağır pahada hafif ürünlerin ihracatının 
artması. İkinci sebep ise finansal yetersizlik 
sebebiyle stok eritme telaşının ürünü satma 
politikalarıyla birbirine karışmış olması. Yani 
kendi içimizdeki rekabet… 

Bildiğiniz üzere, Türkiye İMSAD olarak 
2009 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz 
Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nin 
9’uncusunu, bu yıl ‘Rekabetin Şifreleri: 
Sınırsız Ticaret’ temasıyla 5 Kasım 2019 
tarihinde Swissotel The Bosphorus İstanbul’da 
düzenledik. İş ve ekonomi dünyasının önde 
gelen isimlerinin katıldığı Zirve’de, sektörün 
her kesiminden 500’ü aşkın katılımcı ile bir 
araya gelerek dış ticaret performansımızı daha 
da artırabilmek için ticaretimizi sınırlayan 
engelleri, çözüm önerilerini ve sektörümüzün 
büyümesi için yeni açılımlar sağlayacak bir 

dizi konuyu masaya yatırdık. İlk 3 içinde 
yer aldığımız ihracat hacmimizdeki 

ivmenin sürekliliği için neler 
yapmalıyız, mevcut pazarlarımızın 
dışındaki bölgelere de odaklanarak 
sınırları ne şekilde aşmalıyız 
konusunu değerli konuşmacılarımız 
sayesinde tüm detaylarıyla 
konuştuk. 

Zirve’nin öğleden önceki 
Rekabeti Bozanlar - Maverik 
Sendromu başlıklı oturumda 
haksız rekabet konusunu 
inceledik. Maverik Sendromu’nun 
az önce sözünü ettiğim kendi 
içimizdeki haksız rekabetin 
sonuçlarını çok iyi özetlediğini 

düşünüyorum. Çünkü Maverik 
Sendromu oyunbozan, kuralları 

kendine göre değiştirmeye çalışan kişi 
ya da kurumları tanımlıyor. 

Kıymetli okurlar, bu tarz 
sendromlara kapılmamak adına dış 

pazarlarda öncelikle satış yaptığımız ülkeleri 
çok iyi anlamamız gerektiğini düşünüyorum. 
Yurt dışındaki müşteriler bizden sadece düşük 
fiyat beklemiyor. Kalitesi yüksek ürünleri 
bekliyor. İnşaat malzemeleri sanayicilerinin 
kalitesi de zaten bilinen bir gerçek. Fiyat 
konusunda ciddi bir rekabet içindeyiz. Bazı 
pazarların tek tedarikçisiyiz. Yine de fiyatla 
rekabeti aşamıyoruz. 

İhraç ürünlerinde katma değerin 
artması artık çok daha önemli. Küresel 
piyasalarda katma değerli ürünlere baktığımız 
zaman dünya pazarının küçük oyuncuları 
arasındayız. Bu durum karşı tarafta bizim 
marka algımızın yukarı çekilmesinde sıkıntı 
yaratıyor. Zirve’de de dile getirildiği gibi 
“Küçük olsun benim olsun” demek yerine 
güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor. Değer 
zincirinin tümüne hakim olmadan fark 
yaratmamız mümkün değil. 

2019 yılında gerek kamu temasları 
gerekse basına yönelik açıklamalarımızda 
dikkat çektiğimiz bir diğer önemli konu 
ise yenileme ve güçlendirme çalışmalarına 
yönelik oldu. Her platformda, kentsel 
dönüşüm sürecinde binaları depreme karşı 
güçlendirme çözümünün iyi değerlendirilmesi 
gerektiğinin, binaları yıkmadan da depreme 
hazırlıklı olmamızın mümkün olduğunun 
altını çizdik.

Artık teknoloji çok hızlı ilerliyor. 
Eskimiş kablo sistemlerinden dolayı yangına 
karşı bile yenilenmesi gereken binalar var. 
Eski teknolojiye uygun elektrik tesisatı 
bulunan binaların günümüz şartlarındaki 
elektronik aletlerin ihtiyaçlarını karşılaması 
mümkün değil. Bugün bir genç odasında 
ortalama 6 adet priz olması gerekiyor. 
Kullandığımız diğer küçük ev aletlerinin de 
sayısını düşünürseniz mevcut tesisatların 
yenilenmesinin önemi bir kez daha ortaya 
çıkıyor. Aynı zamanda çevre adına, enerji 
verimliliği adına, sürdürülebilir binalara sahip 
olma adına binalarımızın farklı seviyelerde 
yenilemeye ihtiyacı var. Yönetmelikler tam 
anlamıyla uygulanmaya başlayıp denetim 
mekanizmaları etkili bir şekilde devreye 
girdiğinde tüm yeni uygulamaların, vatandaşa, 
sektöre ve ülkemiz ekonomisine büyük 
katkısı olacağına inanıyoruz. 

Ayrıca yıkarak değil yenileyerek şehirleri 
akıllı şehir haline getirelim. Enerji, su, gıda 
gibi kaynakları verimli kullanmanın yanında 
insanların evlerinde güvenle (deprem ve 
yangın yalıtımı) ve konforlu yaşayacağı (enerji 
verimliliği, ses yalıtımı, ortam hava kalitesi, 
engelsiz taşıma), kolay ulaşım sağlayacağı, 
atıkların kontrollü şekilde toplanıp 
değerlendirileceği bir stratejik planın eyleme 
geçmesini diliyor, sözlerime son verirken 
2020 yılının dünyada ve ülkemizde barış, 
hoşgörü, iyilik ve sevginin hakim olduğu bir 
yıl olmasını temenni ediyorum. 

Kendi içimizdeki rekabeti aşmalıyız…
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2019 yılı Türkiye İMSAD olarak yoğun 
ama bir o kadar da verimli bir yıl oldu. 
Düzenlediğimiz etkinlikler, toplantılar ve komite 
çalışmaları ile sektörümüz için tüm paydaşları 
bir araya getirip çok önemli konuları masaya 
yatırdık. Gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin 
arasında en önemlisi 9. Uluslararası İnşaatta 
Kalite Zirvesi oldu. Uzun soluklu hazırlık 
çalışmaları, organizasyonel yenilikleri, katılımcı 
profili ve gündemin nabzını tutan, sektörün 
geleceğini belirleyen “Rekabetin Şifreleri: 
Sınırsız Ticaret” temamızla, Zirve’miz farkını 
bir kez daha hissettirdi. Üyelerimizin yanı sıra 
stratejik işbirliği içinde olduğumuz, her biri 
alanında lider olan birçok kurum ve kuruluş da 
Zirve’mize sponsor oldu ve sektörün bu büyük 
etkinliğinde yer aldı. 

Dolayısıyla yılın son sayısını 9. Uluslararası 
İnşaatta Kalite Zirvesi Özel Sayısı olarak 
sizler için hazırladık. Açılış konuşmalarını 
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanımız 
Ferdi Erdoğan ile TİM Başkan Vekili Kutlu 
Karavelioğlu’nun gerçekleştirdiği Zirve’nin 
öğleden önceki ‘Markaların Rekabeti’ başlıklı 
Zirve Sohbet Oturumu’nda konuşan İSO 
Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay, dünyada 
rekabetin çok farklı olduğunu dile getirerek 
“Ne kadar farklılaşıyorsanız hem ürününüze 
hem hizmetinize talep yaratabiliyor ve öne 
geçebiliyorsunuz” dedi. ‘Uyvar Önünde Bir 
Türk’ başlıklı öğleden sonraki Zirve Sohbet 
Oturum konuğu ise TAV Havalimanları Yönetim 
Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Dr. M. Sani 
Şener oldu. Şener küreselleşmenin sermayeyi, 
bilgiyi transfer edebilmeyi mümkün kılmasına 
karşın kültürleri transfer etmeyi sağlamadığını 
ancak Türk olmanın kültürleri transfer etmeyi 
mümkün kıldığını söyledi.

Sohbet oturumlarının yanı sıra Zirve’de, 
öğleden önce ‘Rekabeti Bozanlar-Maverik 
Sendromu’ öğleden sonra ise ‘Sınırsız Ticaret’ 
başlıklı oturumlar yapıldı. ‘Rekabette Oyun 
Teorisi’, ‘Küyerelleşme’, ‘Herkes İçin Arttırılmış 
Gerçeklik’, ‘İnşaat Sektöründe Bilgi Daha 
İyi Nasıl Yönetilir?’ başlıklı özel sunumlarda 
konulara yönelik değerlendirmeler tüm 
detaylarıyla ele alındı. 

Ayrıca Zirve’de eş zamanlı olarak 
‘Rekabetin Sayısal Hali’ başlıklı 
buildingSMART Türkiye Buluşması 
gerçekleşti. Her biri alanında uzman yabancı 
konuşmacılar, ‘openBIM; Hareket, Zihniyet 
ve Teknoloji’, ‘openBIM Eğitiminde, Global 
Kriter: bSI Sertifikası’, ‘İnşaat Endüstrisinin 
Amazon Dönemi’ başlıklı özel sunumlarını 
katılımcılarla paylaştı. Zirve ile ilgili çok daha 
detaylı içerikleri ve görselleri sayfalarımızda 
bulabilirsiniz.

Her zaman olduğu gibi bu sayımızda 
da çok özel konuklarımız oldu. Özel 
Röportaj köşemizde 32 yıldır Türkiye’de yapı 

sektöründeki sistem standartlarının yükseltilmesi 
ve mimarlık mesleğinin niteliğinin artırılması 
amacıyla çalışmalarını sürdüren TürkSMD 
Başkanı Önder Kaya ile güzel bir sohbet 
gerçekleştirdik. TürkSMD olarak tamamen 
mimarlık mesleğinin içinde bulunduğu durumu 
tespit etme ve bu sorunları çözmeye yönelik ilgili 
tüm kurumları da dahil ederek yoğun bir çalışma 
içinde olduklarını vurgulayan Önder Kaya ile 
Türkiye’de mimarlık mesleğinin durumunu ve 
TürkSMD’nin faaliyetlerini konuştuk.

Sektörel Güç konuğumuz Türk Pompa ve 
Vana Sanayicileri Derneği (POMSAD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Nurdan Yücel ile pompa ve vana 
sanayisinin üretimi, istihdamdaki artışı ve ülke 
ekonomisi ile Türk makine sektörüne katkılarını 
konuştuk. 

Mimarlık ve İnşaat Dünyası köşemizde 
mimar Melike Altınışık ile özel bir röportaj 
gerçekleştirdik. Mimar olmayı çocukluğunda 
kafasına koyan ve başarılı bir eğitim hayatının 
ardından kariyerini ünlü mimar Zaha Hadid’in 
Londra ofisinde yedi yıllık bir çalışma ile 
şekillendiren mimar Melike Altınışık, altı yıl 
önce kurduğu Melike Altınışık Architects (MAA) 
ile ses getiren çalışmalara imza atıyor. 

Söyleşi sayfalarımızda ise Gentaş Yönetim 
ve İcra Kurulu Başkanı Orhan Kahraman ile 
Dekor Ahşap Ürünleri Sanayi Genel Müdürü 
Ercan Ecemiş’i ağırladık. Orhan Kahraman, 
“2020 yılında yurt dışı pazarlardan özellikle 
Avrupa pazarında mevcut payımızı artırarak, 
2019 yılında yaşadığımız küçülmeyi telafi 
etmeyi planlıyoruz” derken; Ercan Ecemiş, “İlk 
beş yıllık hedeflerimiz doğrultusunda California, 
Chicago ve Florida’da merkez bölge ofisleri 
açmayı planlıyoruz” açıklamasını yaptı.

Sanatın hayat bulduğu yapılar olan tiyatro 
binalarını bu sayımızda mimari açıdan sizler için 
inceledik. Medeniyetlerin kültür abidesi olarak 
tarihe iz bırakan tiyatroların yüzyıllar içinde 
değişimi gerçekten göz kamaştırıyor. Tiyatro 
mimarisinden çarpıcı örnekleri sayfalarımızda 
bulabilirsiniz. 

Latin Amerika’nın dördüncü büyük 
ekonomisi olan Kolombiya, güvenlik 
koşullarındaki iyileşmenin yanı sıra son 10 yıllık 
dönem boyunca yaptığı ekonomik ve siyasi 
reformlar ile gelişmekte olan ve gelecek vadeden 
bir ülke. İnşaat ve altyapı sektörünün hızlı 
büyüdüğü

Kolombiya, ülkede şimdiye kadar 
2,3 milyon dolarlık proje üstlenen Türk 
müteahhitleri ve inşaat malzemesi sanayicileri 
için de potansiyel taşıyor. Dolayısıyla 40. 
sayımızda İhracat Kapıları sayfalarına konu olan 
ülke; Kolombiya… 

2019 yılını geride bırakırken 2020 yılının 
dünyamıza ve ülkemize huzur, sağlık, barış ve 
birlik getirmesi dileklerimizle… Mutlu yıllar…

Sektörün en önemli etkinliklerinden 
birini geride bıraktık…
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İMSAD’DAN
- Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan:
 “Çin, trenle Avrupa’ya mal taşırken, trenin vagonlarında biz 

de yer alacak mıyız?”
- Türkiye İMSAD Etkinlikler Toplantısı, üye firma yetkililerinin 

katılımıyla gerçekleştirildi
- Türkiye İMSAD, İBB İstanbul Deprem Çalıştayı panel ve 

yuvarlak masa toplantılarına katıldı
- “İnşaat Sektöründe Türkiye-İsrail Arasındaki İşbirliği 

Fırsatları” toplantısı düzenlendi
- Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan, “Türkiye’de Deprem 

ve Kentsel Dönüşüm”  toplantısına katıldı
- Türkiye İMSAD, “Otel Yapılarında Yenileme Trendleri ve 

Markalaşma Paneli”ne katıldı
- Katar Bayındırlık İdaresi heyeti, Türkiye-Katar İnşaat 

Forumu’nda sektör temsilcileri ile buluştu

YENİ ÜYELERİMİZ
Selena Türkiye, SERSA, AGÜB

KAPAK KONUSU
 Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan:
“Dış ticarette bizi sınırlayan kendi
engellerimizi ortadan kaldırmalıyız”

ÖZEL RÖPORTAJ / ÖNDER KAYA 
“Kentsel yenilemede yeni bir yasal altyapıya ihtiyaç var”

PROFESYONEL BAKIŞ / BANU DENİZ ÇETİNKOL
“Çalışkan, adil ve vazgeçmeyen bir yöneticiyim”

MİMARİDE TİYATROLAR

SEKTÖREL GÜÇ / POMSAD
“Sektörümüz, ihracatla desteklenerek büyüyebilir”

MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI 
MELİKE ALTINIŞIK
“Çağdaş tasarım kriterleriyle özgür mekanlar tasarlıyoruz”

SÖYLEŞİ / ORHAN KAHRAMAN
Gentaş, 2020 yılında Avrupa pazarına ağırlık verecek

SÖYLEŞİ /  ERCAN ECEMİŞ
“2020’de Amerika pazarında büyümeyi hedefliyoruz”

İHRACAT KAPILARI / KOLOMBİYA
Kolombiya inşaat ve altyapı
sektöründeki potansiyel ile öne çıkıyor

GELECEĞİN KÜLTÜR MERKEZLERİ

YAPI TARİHİ

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

DÜNYA TURU

TÜRKİYE 
İNŞAAT MALZEMESİ 

SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 
DERGİSİ
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“Dış ticarette bizi 
sınırlayan kendi

engellerimizi ortadan 
kaldırmalıyız”

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri 
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FERDİ ERDOĞAN

Yazı İşleri Müdürü/Sorumlu Müdür
AYGEN ERKAL

Yayın Koordinatörü
ESMA KOCABAŞ
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PROF. DR. KEREM ALKİN
PROF. DR. FİLİZ KARAOSMANOĞLU
PROF. DR. ZERRİN YILMAZ
DR. YILMAZ ARGÜDEN
DR. CAN FUAT GÜRLESEL

Yayın Türü/Aralığı
YEREL SÜRELİ / ÜÇ AYDA BİR

Yönetim Yeri
RÜZGARLIBAHÇE MAH.  FERAGAT SOK.  
NO:3 KAT:5 DEMİR PLAZA  
KAVACIK/BEYKOZ İSTANBUL 
Tel: 0216 322 23 00
Web: www.imsad.org 
E-mail: info@imsad.org  

Yayına Hazırlık

Genel Yönetmen
Gürhan DEMİRBAŞ

Editör
Esra TİRYAKİ
esra.tiryaki@dunyaeko.com

Grafik & Sayfa Tasarım
Emre KARAKOÇ

Fotoğraf Editörü
İbrahim KARADENİZ

Pazarlama Müdürü
Sait RAVANOĞLU
sait.ravanoglu@dunyaeko.com
Tel: 0212 285 10 12 - 0212 285 10 14 Dahili 1137

Proje ve İş Geliştirme Uzmanı  
Özlem ADAŞ
ozlem.adas@dunyaeko.com

İletişim
Tel: 0212 285 10 12 - 0212 285 10 14
ajansd@dunyaeko.com
www.ajansd.com.tr

Baskı
WPC Matbaacılık San. Tic. A.Ş.
Osmangazi Mah. Mehmet Deniz
Kopuz Cad. No:17 Esenyurt / İSTANBUL
Tel: (0212) 886 83 30 
Sertifika No: 35428

NOT: Reklamlar, reklam veren şirketin sorumluluğundadır. Dergimizde 
yayımlanan yazı ve fotoğraflar Türkiye İMSAD’ın izni alınarak, kaynak 
belirtilerek, tam veya özet alıntı yapılarak kullanılabilir.

Türkiye İMSAD Dergi, Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin 
ücretsiz, süreli yayınıdır. 

İnşaat malzemeleri sanayisinin uluslararası 
oyuncuları, Türkiye İMSAD tarafından 9’uncusu 

düzenlenen “Uluslararası İnşaatta Kalite 
Zirvesi”nde bir araya geldi. Türkiye İMSAD 

Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, Zirve’nin 
açılışında yaptığı konuşmada, "Rekabetin Şifreleri: 

Sınırsız Ticaret temasıyla gerçekleştirilen zirveyle 
hedefimiz, dış ticarette bizi sınırlayan kendi 

engellerimizi ortadan kaldırmak ve sektörümüzün 
büyümesi için yeni açılımlar sağlamaktır” dedi.

 Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Ferdi Erdoğan: 
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“Çin, trenle Avrupa’ya mal 
taşırken, trenin vagonlarında

 biz de yer alacak mıyız?”

Gündem Buluşmaları toplantısında konuşan
 Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan:

İMSAD’DAN
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“Fırtınalı Havada Yeni Yollar” başlığı altında gerçekleştirilen Gündem 
Buluşmaları toplantısında konuşan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Ferdi Erdoğan, son dönemde dünyanın gündeminde olan Asya 
pazarı ve Çin’i iyi incelemek gerektiğini söyledi.

Türkiye İMSAD’ın geleneksel hale getirdiği 2019 
yılının Aralık ayı “Gündem Buluşmaları” toplantısı, 
19 Aralık 2019 Perşembe günü İstanbul Sanayi 

Odası-Odakule’de düzenlendi. Türkiye İMSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan’ın açılış konuşmasını 
yaptığı toplantıda, Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı 
Dr. Can Fuat Gürlesel, ekonomi ve sektöre yönelik de-
ğerlendirmelerini aktardı. “Fırtınalı Havada Yeni Yollar” 
başlıklı toplantının konuk konuşmacıları ise Koç Üniver-
sitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. 
Altay Atlı ile Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı 
Enis Gültekin oldu.

ERDOĞAN: “2020’DE İHRACAT
HEDEFİMİZ 24-25 MİLYAR DOLAR”

İnşaat malzemesi sanayicileri ile iş dünyasından isim-
lerin büyük ilgi gösterdiği Gündem Buluşmaları’nda, 
sektördeki son gelişmeleri aktaran Türkiye İMSAD Yö-
netim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, “Ülkemizin inşaat 
malzemelerinin kalite açısından dünya çapında bilinir ve 
güvenilir bir konumda olması, bizi küresel ticarette emin 
adımlarla ilerlemeye teşvik ediyor. İç pazarda yaşanan da-
ralma nedeniyle ülkemizin toplam ihracat büyüklüğü 180 
milyar dolara geldi. Son 3 aydır da bu seviyede ilerliyor.  
İnşaat malzemelerinde ise ihracat 21.5 milyar dolar civa-

rında. Buna karşılık ortalama birim fiyat düşük, miktar ise 
ciddi şekilde artıyor. Yani daha çok malı daha ucuz fiyatla 
satmaya başladık. Ancak tüm bu koşullara rağmen 2020’de 
24-25 milyar dolar seviyesine ulaşacağımıza inanıyoruz” 
dedi.

“ÇİN’İN GERÇEKLERİ FARKLI”
Gündem Buluşmaları’nda ele alınan Asya pazarı ve 

Çin’i iyi incelemek gerektiğinin altını çizen Ferdi Erdoğan, 
“Çin ile ilgili hayaller ve gerçekler var. Hayallerimiz; Çin’in 
Türkiye’nin iş ortağı olacağı, birlikte büyüyeceğimiz ve Çinli 
yatırımcıların gelip burada yatırım yaparak hepimizin çok 
güçlü olacağı yönünde. Şanghay Beşlisi’nde diyalog ortağı 
statüsünde bulunan Türkiye’nin bu iş birliğinde daha çok 
güçleneceğine inanıyorum fakat diğer taraftan da Çin’in 
gerçekleri çok farklı. Ülkemizde Çin’e romantik bir bakış 
açısı var ama çok dikkatli olunması gereken bir süreçten 
geçiyoruz” şeklinde konuştu.

“ÇİN’İN REKABET GÜCÜ ÇOK YÜKSEK”
Sahra Altı Afrika’ya yatırımlar yaparak bu coğrafyanın 

kaynaklarını kullanan Çin’in, bugün Avrupa’da yatırımlarını 
sürdürerek, şirket satın alarak, güçlü rakiplerini devre dışı 
bırakıp hedef pazarlarda güçlü olmayı planladığını vurgu-
layan Ferdi Erdoğan, şunları söyledi: “5 bin yıllık ticaret 

Ferdi Erdoğan

Ferdi Erdoğan, “Kuşak 
ve Yol projesi hayata 
geçtiğinde Çin trenle 
Avrupa’ya mal taşırken, 
buradan gidecek trenin 
vagonlarında biz de 
yer alacak mıyız? Yoksa 
dönüş vagonlarına ürün 
yüklemeye mi çalışacağız? 
Öncelikle Çin’in bizim için 
gerçekten bir fırsat mı, 
yoksa tehdit mi olduğunu 
sorgulamalıyız” dedi.
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tecrübesi olan Çin, 500 yıllık bile ticaret tecrübesi olmayan 
ülkelerle rekabet etme gücüne sahip. Çin’in yeni İpek Yolu 
olarak nitelendirilen ‘Kuşak ve Yol’ projesi hayata geçtiğinde 
Türkiye’nin konumu nasıl olacak? Çin trenle Avrupa’ya mal 
taşırken, buradan gidecek trenin vagonlarında biz de yer 
alacak mıyız? Yoksa dönüş vagonlarına ürün yüklemeye 
mi çalışacağız? Dolayısıyla bugün öncelikle Çin’in bizim 
için gerçekten bir fırsat mı, yoksa tehdit mi olduğunu sor-
gulamalıyız.”

DR. ATLI: “ÇİN, AİT OLDUĞU KONUMA DÖNDÜ”
“Fırtınalı Havada Yeni Yollar” başlığıyla düzenlenen 

“Gündem Buluşmaları”nın konuk konuşmacılarından Koç 
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi 
Dr. Altay Atlı, “Fırtına aslında en çok doğudan Asya Pasi-
fik tarafından esiyor ve bütün dünyayı etkilemeye devam 
ediyor. Çinli dostlarınızla konuşurken ‘Çin çok hızlı yük-
seldi’ dememenizde fayda var çünkü kendileri bu ifadeyi 
kullanmıyor. Size diyecekler ki; birkaç yüzyıl geri gidelim. 
Çin aslında küresel ekonominin hep merkezindeydi. Sanayi 
devriminin ardından 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar sa-
dece 100 yıllık bir ara verilmişti şimdi tekrar ait olduğumuz 
konuma döndük. Baktığımızda gerçekten de öyle olduğunu 
görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÇİN ARTIK ÜRETİMDE
DÜŞÜK MALİYETLİ BİR ÜLKE DEĞİL”

Dr. Altay Atlı, bütün Asya’nın ciddi bir dönüşüm içeri-
sinde olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Çin’in büyüme 
modelinin acısını, düşük maliyet avantajları nedeniyle ülke 
olarak biz de, özellikle tekstil alanında çektik. Çin’in kü-
resel ekonomiye açılması ve bütün pazarlarda yüksek pay 
elde etmesinin yanı sıra altyapıya yatırım yapması önemli 
değişimler oldu. Günümüzde maliyetlere baktığımız zaman 
Çin artık üretimde kesinlikle düşük maliyetli bir ülke değil. 
Çin’de üretimdeki bir işçinin aylık ücreti Hindistan’ın dört 
katı, Vietnam ve Endonezya’nın ise üç katı kadar ortalama 
bir maliyette… ABD’de maliyetin düşük olduğu bölgelere 
yaklaşmış durumda. Artık düşük maliyet yok. Şimdi Çin’in 
teknolojiyi her açıdan artırarak, katma değerli ürünleriyle 
dünya lideri olma hedefi var.” 

Konuşmasında ‘Kuşak ve Yol’ projesine de değinen Dr. 
Altay Atlı, “Bu projedeki treni daha çok sembolik buluyo-
rum. Limanlarda, deniz hatlarında neler olduğuna bakma-
mız gerekir” değerlendirmesinde bulundu.

GÜLTEKİN: “YÜKSEK KATMA DEĞERLİ 
PROJELERE AĞIRLIK VERECEĞİZ”

İhracatta riskli pazarlara açılmanın şart olduğunu vur-
gulayan Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Enis 
Gültekin ise şunları söyledi: “Artık şöyle bir dünyada yaşı-
yoruz; ihracata dayalı bir büyüme söz konusu ve ihracat-
çılarımız nerede pazar bulabiliyorsa bir şekilde bizim de o 
pazarlara yönelmemiz gerekiyor. Dünyada şöyle bir denge 
var; gelişmiş ülkeler zaten gelişmiş pazarlarda büyük paya 
sahipler. Riskli pazarlar bizim gibi gelişmekte olan ülkelere 
kalmış durumda. Bu pazarı genişletmemiz lazım. İnşaat 
malzemeleri alanında da yurt içi pazarda bir daralma var. 

Dr. Can Fuat Gürlesel

Enis Gültekin

Dr. Altay Atlı
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Ama bizim kendi ülkemizde sıkıntı varsa hemen en yakın 
coğrafyadan başlayarak ihracatımızı artırmaya çalışmalıyız. 
Biz Türk Eximbank olarak Türkiye’nin resmi ihracat destek 
kuruluşuyuz. Amacımız hem ihracatın artırılması, hem ih-
raç ürünlerin ve pazarların çeşitlendirilmesi, hem rekabet 
gücü kazanımı hem de riskten arındırılmış bir ortamda iş 
yapma imkanını sağlamak.”

İhracata 2018 yılında 44.2 milyar dolar destek veren 
Türk Eximbank olarak bu yılı 48.4 milyar dolar destekle ta-
mamlamayı hedeflediklerini dile getiren Gültekin, “Yani ih-
racatın yüzde 25’i Türk Eximbank tarafından destekleniyor. 
İhracat kredilerinin yüzde 53’ünü Eximbank kullandırdı. Şu 
anda destek verdiğimiz 12 bin 436 ihracatçı firmamızdan 
9 bin 62’si KOBİ. Bu yıl inşaat malzemesi sektörüne ise 
toplam 2.7 milyar dolarlık desteğimiz oldu. Peki bugün 
ihracatımızı nasıl artıracağız? Finansman olmazsa olmaz. 
Ama alacak sigortası da bize güven veriyor. 238 ülkede hem 
ticari hem politik riskleri kapsıyoruz. Misyonumuz ihracatı 
destekleyen en büyük kuruluş olmaya devam etmektir. 
Ama stratejik olarak yüksek katma değerli projelere ağırlık 
vereceğiz.”

DR. GÜRLESEL: “KÜRESEL KRİZ SONRASI
EN DÜŞÜK FAİZLERE YAKLAŞTIK”

İnşaat malzemesi sektörünün son dönemini grafikler-
le anlatan Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can 
Fuat Gürlesel de, dünya ve Türkiye ekonomisine yönelik 
değerlendirmelerini aktardığı konuşmasında, “Bu yıl Ha-
ziran ayından itibaren dünyada küresel para politikaları 
değişmeye başladı. Bizim gibi gelişen ülke profillerini bu 

durum önemli ölçüde etkiledi. Bütün dünyada düşük faiz 
dönemine girdik. Şu anda küresel kriz sonrası en düşük 
faizlere yaklaşmış durumdayız. Bu da bizim faiz indirim-
lerine ve ekonomik büyüme sürecine gitmemize katkı 
sağladı. 2020’de tamamen dış politik gelişmelerin dışında 
bir değerlendirmede bulunacak olursak, ekonomide yüz-
de 3,5-4,0 oranında bir büyüme beklentimiz var” diye 
konuştu.
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Türkiye İMSAD, İBB İstanbul Deprem Çalıştayı 
panel ve yuvarlak masa toplantılarına katıldı

Türkiye İMSAD’ın iletişim faaliyetleri 
kapsamında her yıl en az bir kez dü-
zenlenen Etkinlikler Toplantısı üye 

firma yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 
Türkiye İMSAD Genel Sekreteri Aygen Er-
kal, toplantıda derneğin etkinlikleri, iletişim 
ve tanıtım faaliyetleri hakkında bilgi verdi. 
Gerçekleşen ve planlanan çalışmalara ilişkin 
gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda, katı-
lımcılar Türkiye İMSAD’ın etkinlikleri, iletişim 
çalışmaları, yayınları, tanıtım çalışmaları hak-
kında görüş ve önerilerini paylaştılar.

Türkiye İMSAD Etkinlikler Toplantısı 
üye firma yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, İstanbul’un 
afetlere dayanıklı bir şehir olması amacıyla düzenlenen 
İstanbul Deprem Çalıştayı’nın “Dayanıklı Yapılar” baş-

lıklı oturumunda Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Ferdi Erdoğan sunum gerçekleştirdi. Deprem konusunun 
sadece İstanbul ile değil topyekun Marmara Bölgesi’yle ilgili 
olduğuna dikkat çeken Ferdi Erdoğan, deprem kuşağında yer 
alan ülkemizde kentsel dönüşüm kanunu ile başlayan süre-
cin büyük önem taşıdığının altını çizdi. Erdoğan, bu süreçte 
yapılması gereken öncelikli başlıkları anlattı. Çalıştayın ikinci 
günü gerçekleşen yuvarlak masa toplantılarında “Dayanıklı 
Mekansal Planlama ve Gelişim” konusunu ele alan “Daya-
nıklı Yapılar” masa konulu toplantının moderatörlüğünü ise 
Türkiye İMSAD Genel Sekreteri Aygen Erkal gerçekleştirdi.
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Türkiye İMSAD ve DEİK Türkiye - İsrail İş Konseyi 
işbirliği ile 20 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşen 
“İnşaat Sektöründe Türkiye-İsrail Arasındaki İş-

birliği Fırsatları” toplantısına İsrail Müteahhitler Birliği 
yetkilileri ile ülkemizin önemli firma temsilcileri katıldı. 
Toplantıda açılış konuşması gerçekleştiren Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu Üyesi Müfit Ülke, son dönemde İsrail’de 
çok önemli projelerin hayata geçirilmesi için çalışmaların 
başladığına dikkat çekerek, “Başta otoyol inşaatları olmak 
üzere, elektrik santralleri, Leviathan bölgesi doğalgazının 
Avrupa’ya taşınmasına yönelik değerlendirilen farklı gü-
zergahlardaki boru hattı ile ikinci bir uluslararası havali-

İsviç re  T ica re t  Oda-
sı Derneği tarafından 
düzenlenen “Business 

Luncheon, Earthquake & 
Urban Regeneration in Tur-
key/Türkiye’de Deprem ve 
Kentsel Dönüşüm” başlıklı 
iş yemeği toplantısı 29 Kasım 
2019 tarihinde gerçekleşti. 
Toplantıda gündeme ilişkin 
bir sunum gerçekleştiren 
Türkiye İMSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Ferdi Erdo-
ğan konuşmasında sektörel 
verilerin yanı sıra Türkiye’de 
deprem gerçeği konusuyla 
ilgili bilgilere de yer verdi. 

İMSAD’DAN

“İnşaat
Sektöründe 
Türkiye - İsrail 
Arasındaki İşbirliği 
Fırsatları” toplantısı 
düzenlendi

Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan, “Türkiye’de 
Deprem ve Kentsel Dönüşüm”  toplantısına katıldı

manı gibi projeler planlanıyor. Bu projeler hem biz inşaat 
malzemeleri sanayicileri hem de müteahhitlerimiz için 
çok önemli fırsatlar içeriyor. İsrail pazarının büyük oranda 
ithalata dayalı olması da ihracatçılarımız açısından ciddi 
potansiyel yaratacak” dedi. Türkiye İMSAD’ın faaliyetleri-
ni anlatan Müfit Ülke, sektörün ihracat performansını da 
güncel verilerle paylaştı.
Türkiye İMSAD Genel Sekreteri Aygen Erkal da toplantıda 
inşaat ve inşaat malzemeleri sanayisine yönelik detaylı bir 
sunum gerçekleştirdi. İnşaat sektöründe dijitalleşmenin 
önemine değinen Erkal, buildingSMART Türkiye Çalışma 
Grubu’nu ve faaliyetlerini anlattı.

“İnşaat Sektöründe Türkiye - İsrail Arasındaki İşbirliği Fırsatları” toplantısının açılış 
konuşmasını Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi Müfit Ülke yaptı.
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Profesyonel etkinliklerin, uluslararası ticaretin, turizm 
mimarisinin, modern kentleşmenin ve tasarımın odağı 
Antalya’da; tasarım dünyası, projeciler ve yatırımcılar, 

“InnDESIGN - Otel Yapıları, Tasarım, Yenileme ve İş Plat-
formu Fuarı”nda 13 -16 Kasım 2019 tarihleri arasında bir 
araya geldi. Antalya Konyaaltı Nazım Hikmet Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşen fuar kapsamında 14 Kasım’da dü-
zenlenen “Otel Yapılarında Yenileme Trendleri ve Markalaşma 
Paneli”nin açılışını Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Ferdi Erdoğan yaptı. Konuşmasında toplantının Antalya’da 
gerçekleşmesinin ayrıca önem taşıdığına dikkat çeken Erdo-
ğan, “Turizm mimarisi açısından en güzel ve köklü örneklerin 
yer aldığı Antalya hem ulusal hem de uluslararası arenada 
sürdürülebilir uygulamalar, yenileme çözümleri ve tasarım 
konularıyla diğer şehirler arasında öne çıkıyor” dedi.

“TURİZM SEKTÖRÜNDE 7 YILDA BİR
BÜYÜK ÇAPLI YENİLEME YAPILIYOR”

Ferdi Erdoğan, şunları söyledi: “Türkiye bugün 1 milyon 
500 bin yatak sayısına ulaştı. 2018’de 46 milyon turist ağır-
landı. Bunun 39.5 milyonu yabancı ziyaretçiydi. Sektörün bu 
yıl 50 milyon turisti aşma hedefi var. 2033 yılında rahatlıkla 
60-70 milyon turist sayısına ulaşılabileceği, hatta 100 milyona 
çıkılabileceği beklentisi oluşmuş durumda. 100 milyon turiste 
ulaşılmasının Türkiye inşaat sektörüne yansıması da yaklaşık 
200 milyar doları bulabilir. Turizm sektöründe 7 yılda bir 
büyük çaplı yenileme yapılıyor. Bir turizm tesisinin, bilanço-
sunun yüzde 3 ila 3,5’ini yenilemeye ayırması gerekiyor. 20 yılı 
doldurduğunda ise artık dört duvar kalana kadar yıkılıp en kü-
çük elektronikten mobilyaya kadar yeniden yapılıyor. Sektör, 
önümüzdeki 5-10 yıl içinde bu yenilemeleri yapmak zorunda.”

Türkiye İMSAD, “Otel Yapılarında Yenileme 
Trendleri ve Markalaşma Paneli”ne katıldı

Açılış konuşmasının ardından panellere geçildi ve Tür-
kiye İMSAD Önceki Dönem Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Mevcut Dönem Başkan Vekili Dündar Yetişener, “Öyküsü 
Olan Otel Tasarımları” oturumunda, Türkiye İMSAD Yö-
netim Kurulu Üyeleri Tayfun Küçükoğlu ve Nazım Yavuz 
ise “Yenilemede Çevre Dostu Ürünler” başlıklı oturumlarda 
konuşmacı olarak yer aldı.

Antalya’da düzenlenen “InnDESIGN - Otel Yapıları, Tasarım, Yenileme ve İş Platformu 
Fuarı” kapsamında gerçekleştirilen “Otel Yapılarında Yenileme Trendleri ve Markalaşma 
Paneli”nin açılışını Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan yaptı.
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“Türkiye-Katar İnşaat Forumu”nda Katar’ın Türk 
müteahhitlerine sunduğu yeni fırsatlar ele alı-
nırken, pazarda karşılaşılan mevcut sorunlar da 

aktarıldı. Foruma; TMB, Türkiye İMSAD ve Türk Müşavir 
Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB) yöneticileri 
ve üyeleri de katıldı. Forumun açılış konuşmasını yapan TMB 
Başkanı Mithat Yenigün, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri 
kapsamında Türk müteahhitlerinin bugüne kadar 126 ülke-
de yaklaşık 400 milyar dolar tutarında 10 bine yakın proje 
üstlendiklerini belirtti. Bu projelerin dörtte birinden fazla-
sının Orta Doğu ülkelerinde olduğunu ifade eden Yenigün, 
“Bölgede Türk müteahhitlerince 104 milyar dolar tutarında 
2 bin 65 proje üstlenildi. Katar’da ise müteahhitlerimiz 
tarafından bugüne kadar 18.3 milyar dolar tutarında 148 
proje üstlenildi. İki ülke arasındaki işbirliği potansiyelinin bu 
tablonun çok daha ilerisinde olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“KATAR’DA ALT VE ÜST YAPI
PROJELERİ HIZLA DEVAM EDİYOR”

Türkiye İMSAD adına açılış konuşmasını gerçekleştiren 
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Besler de, 
Katar’da hem altyapı hem üstyapı projelerinin hızla devam 
ettiğini dile getirdi. Katar’ın yeni proje ihaleleri hazırladığını 
söyleyen Besler, “Katar inşaat malzemelerinin çok büyük 
kısmını ithal ediyor. Bu bize olumlu yansıyacak” dedi. Top-
lantıda konuşan Ashghal Başkan Yardımcısı Yousef Al-Emadi 
ise Katar’da Şubat 2018’den bu yana Türk inşaat malzemesi 
üreticilerinin ürünlerinin tercih edildiğini belirterek, “Biz 
Ashghal projelerinde buna önem veriyoruz. Katar’a mal 

Katar Bayındırlık İdaresi heyeti, “Türkiye-Katar 
İnşaat Forumu”nda sektör temsilcileri ile buluştu
Türkiye Müteahhitler Birliği ev sahipliğinde ve Türkiye İMSAD işbirliğiyle “Türkiye-Katar 
İnşaat Forumu”, Türkiye inşaat sektörünün Körfez Bölgesi’ndeki en önemli pazarı Katar’ın 
Bayındırlık İdaresi (Ashghal) heyetinin katılımı ile 13 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirildi.

satabilmek için üç haftalık kayıt ve onay süreci gerekiyor. 
Türk şirketlerinin daha hızlı kayıt olabilmesi için çalışmalar 
yürütüyoruz” diye konuştu. 2020-2024 dönemi için toplam 
36 milyar dolarlık proje gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü-
nü anlatan Al-Emadi, bunun 17 milyar dolarlık bölümünün 
yerel yolların inşası ve rehabilitasyonu, 8 milyar dolarlık 
kısmının da otoyolların inşası için kullanılacağını ifade etti. 
Bütün Türk müteahhitlik, müşavirlik ve inşaat malzemesi 
üreticilerini Katar’a davet eden Al-Emadi, Türk şirketlerinin 
Katar’da daha fazla yer almasını istediklerini vurguladı.

Türkiye İMSAD Genel Sekreteri Aygen Erkal da toplan-
tıda gerçekleştirdiği sunumda, inşaat ve inşaat malzemesi 
sektörü hakkında güncel verileri paylaştı. Erkal, inşaat 
sektöründe dijitalleşmenin ve BIM’in önemine değindiği 
sunumunda buildingSMART Türkiye Çalışma Grubu’nun 
faaliyetlerini de anlattı.

İMSAD’DAN
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YENİ ÜYELERİMİZ - SELENA TÜRKİYE

Türkiye’nin ilk poliüretan köpük firmasını
satın alarak 2008 yılında Türkiye pazarına
giren Selena, Türkiye İMSAD üyeleri ara-

sındaki yerini aldı. Selena Türkiye Genel Müdürü
Hanefi Küçük ile şirketin faaliyetlerini ve Türkiye
İMSAD’a üye olma nedenlerini konuştuk.

Selena ne zaman kuruldu? Sektördeki gelişi-
mini kısaca anlatır mısınız?

Selena, yapı kimyasalları alanında 27 yıldır fa-
aliyet gösteren Polonya menşeili küresel bir firma. 
Dört kıtada üretim faaliyetini sürdüren Selena 
çatısı altında 30 firma bulunuyor. 2008 yılında 
Türkiye’nin ilk poliüretan köpük firmasını satın 
alarak Türkiye pazarına giren Selena, Bolu OSB’de 
yer alan 5 bin metrekare kapalı, toplam 10 bin 
metrekarelik alanda poliüretan köpük, silikon, 
mastik ve yapıştırıcılar başta olmak üzere geniş 
ürün gamıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Üretim, iç satış ve ihracat rakamlarınız hak-
kında bilgi verir misiniz?

Selena Türkiye olarak yurt içine ve yurt dı-
şına yaptığımız satışın yüzde 95’ini Bolu’daki 
fabrikamızda üretiyoruz. Kalan yüzde 5’lik kısmı 

da çoğunlukla Polonya ve İspanya’da bulunan 
Selena’nın kendi fabrikalarından temin ediyoruz. 
İhracat satışlarımızın şirket cirosundaki payı her 
geçen sene artmakta olup, 2019 yılında  yüzde 
25 seviyesinde olan oranı her geçen yıl artırmayı 
hedefliyoruz. Ürettiğimiz ve sattığımız ürünlerin 
ağırlıklı yüzdesi Tytan Professional ve Polyfix 
markalarımız ile pazarda yer alıyor.

Faaliyet gösterdiğiniz sektörün özellikleri 
nedir? Bize sektörünüzü nasıl tarif edersiniz?

Selena, üretiminin ve satışının büyük kısmını 
yapı kimyasalları kategorisinde gerçekleştiriyor. 
Buna ilave olarak su yalıtımı grubunun da üç 
yıl önce lansmanını gerçekleştirdik. Sektörde 
yüksek hacimli ve rekabetçi ürünlerin talep 
edildiği geniş bir pazarın yanı sıra, katma değerli 
ürün talebinde bulunan ve sürekli büyüyen bir 
segment de mevcut. Bu sebeple düzenli olarak 
bu kanala yönelik yeni ürün lansmanları ger-
çekleştiriyoruz.

“2019 YILI HEDEFLERİMİZE ULAŞTIK”
2019 yılı firmanız için nasıl geçti? 2020 he-
defleriniz nedir?

Bu yıl 2018 yılına kıyasla inşaat sektöründe, 
özellikle yeni inşaat yapımında, keskin düşüş 
olmasına rağmen belirlemiş olduğumuz ciro, satış 
hacmi ve büyüme hedeflerine ulaştık. Önümüz-
deki beş yıllık dönemde bulunduğumuz bütün 
kategorilerde pazar lideri olmayı hedefliyoruz.

Türkiye İMSAD’a üye olma sürecinden bah-
seder misiniz? Türkiye İMSAD’a üye olmak 
firmanıza nasıl bir katkı sağlayacak?

Türkiye İMSAD, Türkiye’deki tüm inşaat 
derneklerinin bir arada toplandığı en etkili çatı 
organizasyondur. Selena olarak dünyanın en bü-
yük 3 PU köpük üreticisinden biri olarak dernek 
çalışmalarına değer katacağımıza inanıyoruz. 
Türkiye İMSAD’la hem sektör için hem de sek-
törler arası standartları geliştirecek çalışmalarda 
iş birliği yapmayı hedefliyoruz.

“Türkiye İMSAD ile sektörü geliştirecek
çalışmalarda iş birliği hedefliyoruz”

Yapı kimyasalları alanında 27 yıldır faaliyet gösteren Polonya menşeli Selena, 
Türkiye İMSAD’a üye oldu. Selena Türkiye Genel Müdürü Hanefi Küçük, “Türkiye 
İMSAD’la hem sektör için hem de sektörler arası standartları geliştirecek 
çalışmalarda iş birliği yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Selena Türkiye Genel 
Müdürü Hanefi Küçük, 

“Selena olarak dünyanın 
en büyük 3 PU köpük 

üreticisinden biri olarak 
dernek çalışmalarına 
değer katacağımıza 

inanıyoruz” dedi.
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Türkiye seramik sağlık gereçleri üretiminin 
yüzde 80’ini temsil eden Seramik Sağlık 
Gereçleri Üreticileri Birliği (SERSA), Tür-

kiye İMSAD’a üye oldu. SERFED Genel Sekreter 
Vekili Mehmet Mercan ile SERSA’yı ve Türkiye 
İMSAD’a üye olma nedenlerini konuştuk.

SERSA ne zaman kuruldu?
1996 yılında kurulan SERSA, Türkiye sera-

mik sağlık gereçleri üretiminin yüzde 80’ini tem-
sil ediyor. Derneğimiz; Eczacıbaşı Vitra, Bartın 
Seramik, Bien Banyo Ürünleri, Bozvit, Çanakçılar, 
Duravit, Ece Banyo, Ege Vitrifiye, Esvit, Güralvit, 
İdevit, Kale Seramik, Haldun İşman Seramik, 
Serel, Manisa Seramik, Mega Seramik, Sanovit, 
Sarıbaşlar Seramik, Seramiksan, Turan Seramik 
(Turavit), Turkuaz Seramik ve Viba Seramik 
olmak üzere 22 üyeye sahip.

SERSA’nın çalışmalarını anlatır mısınız?
SERSA, sektör çalışanlarına yönelik bilimsel 

eğitimler vererek üyelerini yurt dışı gelişmeler 
konusunda bilgilendiriyor. Sektör sorunlarını 
kamu nezdinde gündeme getirerek, çözüm arı-
yor. Ülke ve dünyadaki üretim, ithalat, ihracat 
bilgilerini yayınlarken, sektörü ilgilendiren dün-
yadaki gelişmeler konusunda bilgilendirmeler 
yapıyor. Diğer faaliyetlerimiz arasında kongreler 
düzenlemek, İş Güvenliği konusunda seminerler 
yapmak, Seramik Araştırma Merkezi ve üniver-
sitelerle birlikte sektörün sorunları konusunda 
bilimsel çalışmalarda bulunmak, pazar gelişimleri 
ile ilgili sektör raporları hazırlamak yer alıyor.

Üye profiliniz nasıl?
Üyelerimiz seramik sağlık gereçleri üretimi 

alanında faaliyet gösteriyor. Türkiye toplamda 
22 milyon adet üretimi ile Avrupa’nın en büyük, 
dünyanın üçüncü büyük üreticisi konumunda. 
9 milyon adet ihracat ile Avrupa’nın en büyüğü 
ve dünyada da yine üçüncü sıradayız. Bu alanda 
ülkemizde ciddi yatırımlar yapılmış olup, sektör 
üretim ve ihracatı artırma potansiyeline sahip. 

“Türkiye İMSAD çatısı altında
sektörün sorunlarına çözüm arayacağız”
Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Birliği (SERSA), Türkiye İMSAD üyeleri arasında 
yerini aldı. SERFED Genel Sekreter Vekili Mehmet Mercan, "SERSA, Türkiye İMSAD 
çatısı altında sadece seramik sektörünün değil, içinde bulunduğu inşaat sektörünün 
sorunlarına, çözümlerine ve bu alandaki gelişmelere katkı sağlamayı amaçlıyor" dedi.

SERFED Genel 
Sekreter Vekili 
Mehmet Mercan, 
“SERSA, sektör 
sorunlarını kaFED 
nezdinde gündeme 
getirerek, çözüm 
arıyor” dedi.

İhracatının yüzde 70’ini AB ülkelerine yapan 
sektör; Avrupa’nın birçok ülkesinde yüzde 10’un 
üstünde pazar payına sahip.

“SEKTÖRÜN GELECEĞİ PARLAK”
Sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Sektörün geleceğini parlak olarak görüyorum. 
Avrupa’da bu alanda kendimizi kabul ettirmiş bir 
ülkeyiz. Özellikle Çin’deki maliyet artışlarından 
sonra, bu ülkelerdeki pazar payını artırma şansına 
sahibiz. Yüzde 82’lik katma değer yaratan sektörü-
müz devlet tarafından teşvik edilmesi gereken bir 
sektör konumunda. 

Türkiye İMSAD’a üye olma sürecinden bah-
seder misiniz? Bu üyelik SERSA’ya ne gibi 
katkılar sağlayacak?

Türkiye İMSAD ülkemizdeki tüm inşaat sek-
törü paydaşlarını birleştiren ve temsil eden bir 
örgüt. Dolayısıyla; bu sektörün önemli bir oyun-
cusu olan SERSA’nın Türkiye İMSAD’a üye olması 
doğaldır. SERSA Türkiye İMSAD çatısı altında sa-
dece seramik sektörünün değil, içinde bulunduğu 
inşaat sektörünün sorunlarına, çözümlerine ve bu 
alandaki gelişmelere katkı sağlamayı amaçlıyor.

YENİ ÜYELERİMİZ - SERSA
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YENİ ÜYELERİMİZ - AGÜB

Türkiye İMSAD’ın üye sayısı giderek artıyor. 
Agrega Üreticileri Birliği de (AGÜB), Tür-
kiye İMSAD üyeleri arasında yerini aldı. 

AGÜB Genel Sekreteri Çağlar Tanın ile AGÜB’ü ve 
Türkiye İMSAD’a üye olma nedenlerini konuştuk. 

Agrega Üreticileri Birliği (AGÜB) ne zaman ku-
ruldu? Derneğin kuruluşundan bu yana yaptığı 
çalışmalar hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

AGÜB, 2001 yılında yurt genelinde agrega 
üreticilerinin örgütlenmesini hedefleyen bir mes-
lek örgütü statüsünde, çoğunluğu İstanbul ve 
Kocaeli’de agrega üretimi yapan firmaların bir 
araya gelmesi ile kuruldu. Günümüzde ise farklı 
illerde çoğunluğu yüksek hacimlerde üretim 
gerçekleştiren agrega üreticilerinden 50 üyemiz 
bulunuyor. Üretim bakımından sektörümüzün 
yüzde 25’ini temsil ediyoruz.

Birlik bünyemizde faaliyet gösteren Teknik 
Komite ve Çevre/İSG Komitelerimiz düzenli ara-
lıklarla bir araya gelerek yaptıkları çalışmalar ile 
sektörün sorunlarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Kırma 
Eleme Tesis Operatörlüğü ve Bakımcılığı mesleki 
eğitimlerini vererek sektörün istediği kalifiye per-
sonel eğitiliyor ve belgelendiriliyor. Bu konuyla da 
bağlantılı olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu Ulusal 
Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik çalışmalarını 
gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra üreticilerimize 

yönelik saha ziyaretleri düzenliyoruz. Saha ziya-
retlerinde üreticilerin yaşadıkları sorunlar tespit 
edilerek bu sorunlar bürokrasiye aktarılıyor, bu 
ziyaretlerde karşılaşılan örnek uygulamalar üyeleri-
mizle paylaşılıyor. Ayrıca yılın belirli zamanlarında 
belirli bölgelerde sektör toplantıları düzenleyerek 
kamu ile üreticileri bir araya getiriyoruz.

Faaliyet gösterdiğiniz sektörün mevcut duru-
mu nedir? 

2017 yılı rakamlarına göre, ülkemizde ger-
çekleşen toplam maden üretimi yaklaşık 770 
milyon ton seviyelerinde iken, agrega madenciliği 
yaklaşık 470 milyon ton ile ilk sırayı alıyor. Üre-
timlerin ekonomik büyüklüklerine baktığımızda 
ülke genelinde 6.6 milyar dolarlık toplam maden 
üretimi içinde agrega madenciliği yaklaşık 1.3 
milyar dolar ile mermer ve linyitten sonra üçüncü 
sırada yer alıyor. Ödenen devlet haklarına baktı-
ğımızda ek devlet hakları dahil 2016 yılında tüm 
madenlerden toplam 738 milyon TL devlet hakkı 
tahakkuk ederken, agrega sektörü yaklaşık 208 
milyon TL ile kömürden sonra en fazla devlet 
hakkı ödeyen sektör oldu.

2019 yılına geldiğimizde, ülkemizin içinde 
bulunduğu ekonomik durum agrega üreticilerini 
de ciddi biçimde etkiledi. Üretim bakımından 
çimento ve hazır beton sektörlerinde yaklaşık 
yüzde 50’lere ulaşan talep düşüşü sektörümüzde 
de bir önceki seneye kıyasla yüzde 50 daha az 
ürün satışının gerçekleşeceğini gösteriyor. Bu 
gelişmelere bağlı olarak agrega sektöründe ciddi 
miktarda istihdam kaybı meydana geldi. 

Türkiye İMSAD’a neden üye oldunuz? Türkiye 
İMSAD’a üye olmak birliğinize nasıl bir katkı 
sağlayacak?

Türkiye İMSAD, inşaat sektörünün tamamını 
temsil eden çatı bir kuruluş. Agrega Üreticileri 
Birliği olarak betonun ve asfaltın ana hammadde-
sini üreten üyelerimiz her ne kadar üretim yön-
temi bakımından madencilikle iştigal etseler de 
nihai olarak üretilen ürün inşaat hammaddesidir. 
Türkiye İMSAD örnek çalışmalarıyla derneğimize 
ayrı bir vizyon kazandıracak, sektörümüz bu 
birliktelikle daha da güçlenecek. 

“Türkiye İMSAD üyeliği derneğimize
ayrı bir vizyon kazandıracak”

Agrega Üreticileri Birliği (AGÜB), Türkiye İMSAD’a üye oldu. AGÜB Genel Sekreteri 
Çağlar Tanın, “Türkiye İMSAD örnek çalışmalarıyla derneğimize ayrı bir vizyon 
kazandıracak, sektörümüz bu birliktelikle daha da güçlenecek” dedi.  

AGÜB Genel 
Sekreteri Çağlar 

Tanın, AGÜB 
olarak sektörün 

yüzde 25’ini temsil 
ettiklerini söyledi.
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KAPAK- 9. ULUSLARARASI İNŞAATTA KALİTE ZİRVESİ
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İnşaat malzemeleri sanayisinin 
uluslararası oyuncuları, Türkiye 
İMSAD tarafından 9’uncusu 
düzenlenen “Uluslararası 
İnşaatta Kalite Zirvesi”nde bir 
araya geldi. Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi 
Erdoğan, Zirve’nin açılışında 
yaptığı konuşmada, "Rekabetin 
Şifreleri: Sınırsız Ticaret 
temasıyla gerçekleştirilen 
zirveyle hedefimiz, dış 
ticarette bizi sınırlayan 
kendi engellerimizi ortadan 
kaldırmak ve sektörümüzün 
büyümesi için yeni açılımlar 
sağlamaktır” dedi.

KAPAK- 9. ULUSLARARASI İNŞAATTA KALİTE ZİRVESİ

“Dış ticarette bizi 
sınırlayan kendi
engellerimizi 
ortadan 
kaldırmalıyız”

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Ferdi Erdoğan: 
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İ
nşaat malzemeleri sektörünün çatı kurulu-
şu Türkiye İMSAD, 2009 yılından bu yana 
gerçekleştirdiği “Uluslararası İnşaatta Kalite 

Zirvesi”nin 9’uncusunu, bu yıl “Rekabetin Şifreleri: 
Sınırsız Ticaret” temasıyla Swissotel The Bospho-
rus İstanbul’da düzenledi. İş ve ekonomi dünya-
sının önde gelen isimlerinin katıldığı Zirve’de, 
sektörün her kesiminden 500’ü aşkın katılımcı 
bir araya geldi.

“SEKTÖRÜMÜZÜN BÜYÜMESİ 
İÇİN YENİ AÇILIMLAR
SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ”

İnşaat malzemeleri sanayisinin, gerek toplam 
üretim, dış ticaret ve istihdamdaki payı, gerekse di-
ğer sektörlerle yakın ilişkisi sebebiyle Türkiye için 
stratejik önem taşıdığını belirten Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, “Zirvemi-
zin bu yılki teması ‘Sınırsız Ticaret’, çünkü Türkiye 
olarak inşaat malzemesi üretiminde dünyanın en 
büyük beş ülkesinden biriyiz. Küresel Rekabet 

Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu 

Başkanı Ferdi 
Erdoğan, 

“Sektör olarak 
Türkiye’nin 

ilk üç sektörü 
içinde yer 

aldığımız ihracat 
hacmindeki 

ivmeyi sürekli 
kılmak 

en önemli 
amacımız” dedi. 

Endeksi’nde yer alan 140 ülkenin 115’ine ihra-
cat gerçekleştiriyoruz. Almanya, İngiltere, ABD, 
Kanada, İsrail, Irak en önemli pazarlarımız. Bu-
nunla birlikte en çok ihracat yaptığımız ülkeler 
arasında Çin, Romanya, Fransa, Yemen ve İtalya 
da bulunuyor. Bu Zirve ile dış ticaret performan-
sımızı daha da artırmak için ticaretimizi sınırlayan 
engelleri ve çözüm önerilerini masaya yatırarak 
sektörümüzün gelişimine katkıda bulunmayı 
hedefliyoruz. Sektör olarak Türkiye’nin ilk üç 
sektörü içinde yer aldığımız ihracat hacmindeki 
ivmeyi sürekli kılmak en önemli amacımız. Bunu 
gerçekleştirmek için de; neler yapmamız gerekti-
ğini, mevcut pazarlarımızın dışındaki bölgelere 
ulaşarak ihracattaki sınırları ne şekilde aşmamız 
gerektiğini araştırıyor ve benzer bir dizi konuyu 
masaya yatırarak, sektörümüzün büyümesi için 
yeni açılımlar sağlamaya çalışıyoruz” diye ko-
nuştu. 

“HIZ, MALİYET VE KALİTE
ÜÇGENİNİ SAĞLAMALIYIZ”

Haksız rekabetin uluslararası ticarette gün-
demde olduğuna dikkat çeken Ferdi Erdoğan, 
“Çin taklitçilikte birinci, Türkiye ikinci. Kayıt 
dışı üretim ile mücadele etmemiz gerekiyor. Hız, 
maliyet ve kalite üçgenini sağlamalıyız. Bu, te-
darik zinciri yönetiminde maliyeti ve müşteri 
memnuniyetini etkileyen en önemli faktördür. Biz 
Batı’nın standartlarıyla üretip Doğu’nun fiyatlarıy-
la rekabet ediyoruz. Ülkelerin rekabet endeksine 
baktığımızda 98 baz puanla batımızdaki ülkeler-
den daha iyi bir endekse sahipken, doğumuzdaki 
gelişmekte olan ülkelerden de daha yüksek bir 
endekse sahibiz” şeklinde konuştu.

“ALMANYA ENDÜSTRİ 4.0’I 
TAMAMLADIĞINDA PAZARI
KAYBETME TEHLİKEMİZ VAR”

Endüstri 4.0 konusuna da dikkat çeken Ferdi 
Erdoğan, şunları kaydetti: “Son yıllarda Endüstri 
4.0 çok konuşuluyor. Türkiye’nin üretim mali-
yet endeksi 98, ABD 100, Almanya yüzde 121, 
İngiltere 109, Fransa 124, Çin 96, Hindistan 
91, Singapur 82. Özellikle Almanya, maliyet 
endeksinde bizden 24-25 baz puan daha yüksek 
iken, 2024’te Endüstri 4.0’ı tamamladığında 
maliyet endeksi 90’a, bizim altımıza düşecek. Bu 
gelişmeyle Almanya pazarını kaybetmemiz söz 
konusu. En büyük ve en iyi pazarlarda rekabet 
gücümüzü korumak için ülke olarak etkinliğe, 
verimliliğe ve insana daha çok yatırım yapmamız 
gerekiyor.”

“YÜKSEK TEKNOLOJİYİ
GELİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR”

İnşaat malzemeleri alanında yüksek teknolojiye 
geçişi hedeflediklerini dile getiren Ferdi Erdoğan, 
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şunları söyledi: “En güçlü kaslarımız olan inşa-
at malzemeleri sanayisinde yüksek teknolojiyi 
geliştirmemiz gerekiyor. Ülke olarak 2003’te 1 
milyar dolar olan yüksek teknolojili ürün ihra-
catını 5 milyar dolara taşıdık. Geçen bu süreçte 
Çin ise 40 milyar doları 600 milyar dolara taşıdı. 
Demek ki yapmamız gereken daha çok iş var. 
Artık akıllı kentler, akıllı binalar ve yeşil binaların 
planlandığı bir dünyadan bahsediyoruz. 2030 
yılında dünyada 41 mega kent olacak. Bunların 
enerji, su, katı atık, ulaşım yönetimi sensörler 
vasıtasıyla gerçekleşecek. Evlerimizde yaşam ka-
litesi sensörler ve cihazlar ile artacak. Dolayısıyla 
bir binayı artık sadece inşaat olarak düşünebilir 
misiniz? Artık binaları bir makine, bir fabrika 
olarak görmeliyiz.”

“İHRACATÇI FAZLA AMA
İHRACAT DEĞERİ DÜŞÜK”

İhracatın daha değerli hale gelmesi için 
Türkiye’nin markalaşmasının çok önemli oldu-
ğunun altını çizen Ferdi Erdoğan, “Türkiye’de 
yaklaşık 83 bin ihracatçı var. 2018’deki ihracat 
gelirimiz 168 milyar dolar. 168 milyar dolarlık ih-
racatın 102 milyar doları, TİM’in açıkladığı 1000 
ihracatçıya ait. Geriye kalan 83 bin ihracatçının 
yaptığı ihracat değeri, 66 milyar dolar. İhracatçısı 
bu kadar fazla olan bir ülkenin, bu kadar düşük 
bir ortalamaya sahip olması önemli bir soruna 
işaret ediyor. Made in Turkey için ihracatı nicelik 
için değil nitelik için yapmalıyız. Ürünümüze 
güven duyulması olmazsa olmaz unsurdur. Ayrıca 
ihracatta büyüme trendimiz yüksek olduğu için 
altyapı çalışmaları bizim için kritik önem taşı-
yor. Organize sanayi bölgelerinin yaklaşık yüzde 
99’unda demiryolu bağlantısı yok. Oysa limana 
ulaşmak, maliyetin yüzde 25’idir” değerlendir-
mesinde bulundu.

KARAVELİOĞLU: “DIŞ TİCARET
FAZLASI VEREN TÜRKİYE İÇİN
BİR ARADA ÇALIŞMALIYIZ”

TİM Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu 
Zirve’nin açılışında yaptığı konuşmada, küresel 
ticaretin bir değişim süreci yaşadığına ve post 
dijital dönemde, bugün küresel ticarete konu 
olan ürünlerin önemli bir bölümünün ortadan 
kalkacağına dikkat çekti. Gelişmiş ülkelerin dahi 
altyapı ve konut alanlarında bitmek bilmeyen 
ihtiyaçları olduğunu ifade eden Karavelioğlu, 
dolayısıyla bu yok oluştan en az etkilenen sektör-
lerin başında inşaat sektörünün geleceğini belirtti.

İnşaat malzemeleri sanayisinin Türkiye’nin 
en büyük ikinci ihracat sektörü olduğunu vur-
gulayan Karavelioğlu, makine sektörü de dahil 
edildiğinde inşaat malzemeleri sanayisinin en 
büyük ihracat sektörü olabileceğini ifade etti. 
Karavelioğlu, şunları söyledi: “Giderek artan 

"İnşaat malzemeleri sanayisi Türkiye’nin en büyük ikinci ihracat sektörü.  
Makine sektörü de dahil edildiğinde inşaat malzemeleri sanayisi en 

büyük ihracat sektörü olabilir. ‘Dış ticaret fazlası veren Türkiye’ hedefine 
daha çabuk ulaşmamız için hep birlikte çalışmalıyız.

ihracat doğal olarak her defasında yeni bir rekor 
ortaya çıkarıyor. Sayın Bakanımızın açıkladığı 
ekim sonu rakamlarına göre geçen yılın ilk 10 
ayında 52 milyar dolar olan dış ticaret açığı yüzde 
55 gerileyerek 23 milyar dolara indi, karşılama 
oranı ise yüzde 73’den yüzde 87’ye yükseldi. 
Bunda hep birlikte yaptığımız ihracatın katkısı 
oldukça büyük. ‘Dış ticaret fazlası veren Türkiye’ 
hedefine daha çabuk ulaşmamız için ihracatçıla-
rımız ve birliklerimizin bir arada çalışması büyük 
önem taşıyor.”
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“İnsanlar artık değer
zincirine odaklanıyor”

Rekabet gücünü 
artırmanın fark 

yaratmakla mümkün 
olabileceğini 

belirten İstanbul 
Sanayi Odası Meclis 

Başkanı Zeynep 
Bodur Okyay, 

"İnsanlar artık değer 
zincirine odaklanıyor. 
Bugün dev markalar 

tedarik zincirinde 
iş birliği yapıyor. 

Çünkü ekosistemler 
dünyası geçerli. 

Farklılaşmayla, 
müşteriyi anlamaya 

çalışmamız lazım" 
dedi.

Moderatörlüğünü İletişim Koçu ve 
Eğitmen Defne Sarısoy’un üstlen-
diği “Zirve Sohbetleri”nin öğleden 

önceki bölümünde, İSO Meclis Başkanı 
Zeynep Bodur Okyay, “Markaların Reka-
betleri” başlığına yönelik görüşlerini payla-
şarak, önemli değerlendirmelerde bulundu. 
Dünyada rekabetin artık çok daha farklı 
bir noktada olduğuna dikkat çeken Okyay, 
“Ne kadar farklılaşıyorsanız hem ürününü-
ze hem hizmetinize talep yaratabiliyor ve 
öne geçebiliyorsunuz. İtalya ve İspanya’ya 
baktığımız zaman, aslında ülke markasına 
yatırım yaparak öne çıktıklarını, önde gelen 
tasarımcılarını daha iyi konumlandırarak 
onun rüzgarıyla diğerlerini de peşlerinden 
sürüklediklerini görüyoruz” diye konuştu.

İnşaat sektörü ihracatında miktarsal ar-
tışlar olduğunu belirten Bodur Okyay, “Ama 
ben katma değerli üretimin çok daha önemli 
olduğunu düşünüyorum. İhracat niteliği-
nin, katma değerinin artması önemli. Kendi 
aramızda da çok ciddi bir rekabete giriyo-
ruz ve ürünlerimizi ederinin altında satmak 
zorunda kalıyoruz. Türkiye’nin maalesef 
açmazıdır. Bu gerçekle baş edebilmeliyiz. 
Yurt dışında sadece müteahhitlerimizin değil 
müşavirlik firmalarımızın da etkin olma-
sı lazım. Böylece daha katma değerli ürün 
satabiliriz” ifadelerini kullandı. Ürün ve sü-
reç tasarımına önem verilmesi gerektiğini 
vurgulayan Zeynep Bodur Okyay, “Hizmet 
süreci oluşturarak ürünümüzü satmak ve 

rekabetin üstesinden gelmek mümkün diye 
düşünüyorum. Çünkü sadece ürün odaklı 
olduğunuz zaman fark yaratamıyorsunuz. 
Ne kadar farklılaşabiliyorsanız, ürününüze 
talep yaratabiliyorsunuz ve rekabette öne 
geçebiliyorsunuz” görüşünü dile getirdi.

“FARKLILAŞMAYLA MÜŞTERİYİ
ANLAMAYA ÇALIŞMALIYIZ”

Rekabet gücünü artırmanın diğer bile-
şenlerinin Ar-Ge, yenilikçilik, insana yatı-
rım, bilgiye dayalı ekonomik ve toplumsal 
yapıya geçiş olduğunun altını çizen Zeynep 
Bodur Okyay, sözlerini şöyle sürdürdü: “İn-
sanlar artık değer zincirine odaklanıyor. Tek 
başımıza hiçbir zaman muktedir değiliz. 
Bugün dev markalar tedarik zincirinde iş 
birliği yapıyor. Çünkü ekosistemler dünyası 
geçerli. Bildiğimiz rekabet stratejileri, ülke-
lerin üstünlükleri artık geçerli değil. İnsanlar 
kendi değer yaratma yaklaşımları üzerinde 
duruyor. Farklılaşmayla, müşteriyi anlama-
ya çalışmamız lazım. Bir markanın değeri 
aslında yarattığınız faydayla ortaya çıkıyor. 
Bizim başka bir açıdan işimize yaklaşma-
mız gerekiyor. Ayrıca sosyal medya sadece 
paylaşımların yapıldığı bir yer değil, orada 
hakkınızda bir algı oluşuyor. Artık ne kadar 
sosyal etki yarattığınız, ne kadar çevreci 
olduğunuz, süreçlerinizi nasıl tasarladığınız, 
ne kadar farklı olduğunuzla alakalı bir algı 
bu. Her işin başı insan ve yetkin insan ye-
tiştirmek zorundayız, yoksa işimiz çok zor.”
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TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Dr. M. Sani Şener, 
küreselleşmenin sermayeyi, bilgiyi transfer edebilmeyi mümkün kılmasına karşın 

kültürleri transfer etmeyi sağlamadığını, Türk olmanın ise kültürleri transfer etmeyi 
mümkün kıldığını söyledi.

Zirve’de öğleden sonra, TAV Havalimanları Yönetim 
Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Dr. M. Sani 
Şener’in katıldığı “Uyvar Önünde Bir Türk” başlıklı 

sohbet oturumu gerçekleştirildi. Küreselleşmenin serma-
yeyi, bilgiyi transfer edebilmeyi mümkün kılmasına karşın 
kültürleri transfer etmeyi sağlamadığını ifade eden Şener, 
Türk olmanın ise kültürleri transfer etmeyi mümkün kıldı-
ğını kaydetti. Şener, “Katar’da Japonlarla birlikte bir proje 
üstlenmiştik. Projenin müşavirliğini ABD’liler yapıyordu. 
ABD’liler bağırdığında Japonlar başlarını öne eğip güceni-
yordu. Türkler Japonlara gidip onları teskin edebiliyordu. 
ABD’lilere gidip onlarla anlaşabiliyordu. Katarlılarla iki ülke 
vatandaşlarının da Müslüman olması nedeniyle ilişki kura-
biliyorlardı” örneğini verdi. Yurt dışında Türk müşavirlik 
firması olmadığını hatırlatan Şener, müşavirlik firmalarının 
büyük alımları kendi ülkelerinden yapılmasını zorunlu 

kıldığını, bu nedenle Türk müşavirlik firmalarının da yurt 
dışında mutlaka olmaları gerektiğini anlattı.

“HER KUŞAK HER ŞEYİ BİLMELİ”
Kuşaklararası farklılıklar olduğuna dikkat çeken Sani 

Şener, şöyle devam etti: “Önemli olan bunları birbirine 
eklemleyebilmek. Her kuşağın her şeyi bilmesi gerektiğine 
inanıyorum. Fiziğin kanunları aynı ama pratikleri değişiyor. 
Bu pratikleri yakalamamız lazım. Zamanı yakalayan parayı 
kazanıyor. Yoksa şansınız yok. Türkiye 1990-2000 yılları 
arasında küreselleşmeye ayak uyduramamıştı. Şirket olarak 
özelleştirmenin başlayacağını öngörüyorduk. Başlayınca 
da hemen yakaladık. Biz kültürleri de eklemleyebiliyoruz. 
Bugün 28 ülkedeyiz. 28 ülkenin kültürüne ayak uydurmak 
zorundayız. 28 ülkenin de Cumhurbaşkanını, Başbakanını 
tanıyacaksınız.”

“Küreselleşme kültür  transferini sağlamıyor
 ama Türk olmak bunu mümkün kılıyor”
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Rekabet şartlarını neler bozuyor?
Zirve’nin "Rekabeti Bozanlar-Maverik Sendromu" başlıklı ilk oturumunda 

Türkiye'de şirketler arasındaki rekabetin durumu değerlendirilerek, 
rekabeti bozan durumlar hakkında örnekler verildi ve bu konuda 

yapılması gerekenler anlatıldı.

Zirve’de öğleden önce, Uluslararası Şeffaflık Derneği 
Başkan Yardımcısı Fikret Sebilcioğlu’nun modera-
törlüğünde “Rekabeti Bozanlar-Maverik Sendromu” 

başlıklı oturum düzenlendi. Oturumun konuşmacıları 
ise Etik ve İtibar Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Üyesi 
Dr. Fevzi M. Toksoy, Türkiye Kurumsal Yönetim Derne-
ği (TKYD) Başkanı Feyyaz Ünal, Marka Koruma Grubu 
Sözcüsü Aslıhan Aydınlık ve Kurumsal İlişkiler Enstitüsü 
Yönetim Kurulu Üyesi Devrim Çubukçu oldu. Türkiye’nin 
tedarik zincirinde yer alan bir ülke olduğunu belirten Fikret 
Sebilcioğlu, “Satış yaptığımız ülkeleri anlamamız lazım. Biz-
den ne istiyorlar? Sadece düşük fiyat değil. Öncelik kalite 
söz konusu. İhracatımız birim ve fiyat olarak artıyor olsa 
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da kilogram başına birim değeri düşüyor. Fiyat ile rekabet 
ediyoruz” dedi. Maverik Sendromu’nu da tanımlayan Se-
bilcioğlu, Maverik’in oyunbozan, kuralları kendine göre 
değiştirmeye çalışan kişi ya da kurumları tanımladığını 
belirtti.

TOKSOY: “TÜRKİYE’DEKİ ŞİRKETLER
ARASINDA REKABETİN BOYUTU
80’LERDEKİ FUTBOL GİBİ”

Türkiye’deki Rekabet Kurumu’nun dört dörtlük işle-
diğini belirten Fevzi Toksoy, devletin diğer kurumlarının 
Rekabet Kurumu ile iletişim halinde olması gerektiğini 
vurguladı. Aksi halde sadece akvaryum ortamı yaratılarak 
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iç pazarda güzel bir ortam olacağını kaydeden 
Toksoy, “Devletin diğer kurumlarının da rekabetin 
ne olduğunu idrak etmesi gerekiyor. Türkiye’de 
şirketler arasındaki rekabetin boyutu 80’lerdeki 
futbol gibi. İçeride rekabet var ama yurt dışındaki-
lerden 8 yiyorsunuz. Devlet kurumlarının iş birliği 
içinde çalışmasını sağlamak sektör derneklerinin 
sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

ÜNAL: “BİZ KENDİ KENDİMİZE
REKABET EDİYORUZ”

Kurumsal yönetimin öneminin her geçen gün 
arttığını dile getiren Feyyaz Ünal ise şirketleri ku-
rumsallaştırırken bürokrasinin artırılmaması ge-
rektiği konusunda uyarıda bulundu. İyi kurumsal 
yönetimin iyi yatırımı çektiğine değinen Ünal, “Biz 
kendi kendimize rekabet ediyoruz. Bazı pazarların 
tek tedarikçisiyiz. Yine de fiyat rekabetini aşamıyo-
ruz. İlk 10 ayda 742 milyon dolarlık çimento ihra-
catı gerçekleştirmişiz. İhracatımızı miktar bazında 
yüzde 70, değer bazında yüzde 45 artırabilmişiz” 
diye konuştu.

AYDINLIK: “TÜRKİYE TAKLİT
PİYASASINDA ÇİN’DEN
SONRA İKİNCİ SIRADA”

Sahte, kaçak, taklit piyasasının dünya ticareti-
nin yüzde 2,5’ini oluşturduğunu anlatan Aslıhan 
Aydınlık, Türkiye’nin bu piyasada Çin’den sonra 
ikinci sırada olduğunu açıkladı. Fikri sınai haklar 
konusunda Türkiye’deki yasanın altyapısının iyi 
olmasına karşın uygulamada sıkıntılar olduğunu 
dile getiren Aydınlık, şunları söyledi: “Tüketici ilk 
olarak fiyatın ucuzluğundan dolayı sahte ve kaçak 
ürüne yöneliyor. Sağlık endişesi, güvenlik endişesi 
gibi durumlar yoksa bilerek alıyorlar. Bu nedenle 
bu ürünü üreten de satan da alan da cezalandırıl-

malı. Avrupa’da bu olduğu için Avrupalı turistler 
Türkiye’den bu ürünleri alıyorlar. Satılan yerler 
bilinse de bu yerlere baskınlar yapılması engelle-
niyor. Türk ihracatçısı açısından Türkiye’nin sahte 
kaçak ürün üreten ikinci ülke olması kötü bir imaj 
yaratıyor. Türkiye sahte parfüm üretiminde ihtisas-
laşmış durumda.”

ÇUBUKÇU: “AVRUPALI MÜŞTERİLERİN
FİYAT KIRMA RİSKİ VAR”

Gelecek dönemde Türkiye’yi Gümrük Birliği 
anlaşmasının güncellenmemesi nedeniyle tehdit 
eden konular hakkında bilgi veren Devrim Çu-
bukçu ise şunları anlattı: “Avrupa Birliği üçüncü 
ülkelerle STA’lar imzalıyor. Vietnam ile imzaladı-
lar. Biz ne üretiyorsak Vietnam da onları üretiyor. 
İki yıl içinde gümrüksüz olarak Vietnam’dan 
ürünler AB’ye akmaya başlayacak. Bu nedenle 
Avrupalı müşteriler fiyat kırmak isteyebilirler.”

Marka Koruma 
Grubu
Sözcüsü Aslıhan 
Aydınlık, 
“Tüketici ilk
olarak fiyatın 
ucuzluğundan 
dolayı sahte ve 
kaçak ürüne 
yöneliyor” dedi.
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Sınırsız ticarete giden yolları 
bulabilecek miyiz?

Zirve’nin öğleden sonraki “Sınırsız Ticaret” başlıklı ikinci oturumuna 
katılan konuşmacılar, ticaretteki aksayan yönleri anlatarak, yapılması 

gerekenler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
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Zirve’de, TÜSİAD Dış Ticaret Çalışma Grubu Başkanı 
Asım Barlın, Lojistik Derneği (LODER) Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, TEB Ku-

rumsal Bankacılık İş Geliştirme Çapraz Satış ve Kamu 
Bankacılığı Direktörü Arda Akarsu, TOBB Türkiye Çimen-
to ve Çimento Ürünleri Meclisi Başkanı Dr. Tamer Saka, 
Turner International Türkiye Ülke Direktörü Mehmet 
Sami Kılıç’ın katılımıyla “Sınırsız Ticaret” başlıklı oturum 
gerçekleştirildi.

BARLIN: “KATMA DEĞERİ AZ ÜRÜNLERDE
DAHA ÇOK KORUMA DUVARI VAR”

Oturumun moderatörü TÜSİAD Dış Ticaret Çalışma 
Grubu Başkanı Asım Barlın, “İnşaat malzemesi sektörünün 
en son 2018’de üçüncü sektör konumuna gelip 22 milyar 
dolar seviyesindeki ihracatı onur verici. Bunun daha artırıl-
ması için önerilerimizden biri de ihracat yaptığımız ülkede 
ihraç ettiğimiz ürünlerle ilgili bilgi sahibi olmak. Özellikle 
ihraç ettiğimiz ürünün gümrük tarifesinden başlayıp o ül-
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kedeki sakıncaları veya o ülkedeki vergi mevzuatı 
hakkında bilgi sahibi olmamız, bizim ihraç ürünü-
müzle ilgili ne kadar rekabet içinde olabileceğimiz, 
neleri kolaylaştırabileceğimiz, ihraç ettiğimiz ülke-
deki ilgili kişilere daha da faydalı ve etkili olur. Son 
zamanlarda uluslar, koruma duvarlarını örmeye 
başladıklarında katma değeri az ürünlerde daha 
çok koruma duvarına yönelik mevzuatlar yaratı-
yorlar. Katma değeri yüksek ürünlerin ihracında 
ise biraz daha kolaylaştırmaya dönük mevzuatlar 
düzenliyorlar” dedi.

PROF. DR. TANYAŞ: “LOJİSTİĞİ
BİRLİKTE PLANLAYAN BİR AJANSA 
İHTİYACIMIZ VAR”

Türkiye’de zamanında karayoluna mahkûm bir 
yapı oluşturulduğuna dikkat çeken Lojistik Derneği 
(LODER) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Meh-
met Tanyaş da, “Taşımanın yüzde 90’ı karayoluyla 
yapılıyor. Hâlbuki; yavaş veya hızlı veya güvenli 
gidecek malım var. Bir çeşitlilik sunulması ve bu 
çeşitliliği sağlayacak koridorların sağlanması gereki-
yor. Ülke olarak bir an önce bu taşıma koridorlarını 
sağlamamız lazım. Kombine taşımacılık hatlarını 
ihracat için mutlaka geliştirmeliyiz. Doğudan batıya 
ve kuzeyden güneye bu hatları kurmadığımız süre-
ce lojistik maliyetlerini istenen seviyeye getirmemiz 
mümkün değil. Ayrıca hangi ülkeye gireceksek 
lojistik sektörünün oraya göre hazırlık yapması 
lazım. Lojistiği birlikte planlayan bir ajansa ihtiya-
cımız var. Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı bir tarafta, bir ajans 
marifetiyle bu işin toparlanması ve planlanmasında 
büyük fayda var” şeklinde konuştu.

AKARSU: “AFRİKA’DAKİ
PROJELERE UZUN DÖNEMLİ 
FİNANSMAN SAĞLANABİLİR”

Belli şartlar oluşmadığı zaman bazı büyük 
projelerin desteklenmediğini belirten TEB Ku-
rumsal Bankacılık İş Geliştirme Çapraz Satış 
ve Kamu Bankacılığı Direktörü Arda Akarsu 
da, “Afrika’daki projelere uzun dönemli finans-
man sağlanabilir. Bunlar çok potansiyel projeler. 
Elimizden geldiğince Türk firmalarına destek 
olmaya, sigorta konusunda ise elimizi taşın altı-
na koymaya ve kesinlikle sektöre odaklanmaya 
çalışıyoruz. Böylece müşteriye daha fazla katkıda 
bulunuyoruz. Yurt dışında da ortağımızın belli 
sektörlerde uzmanlıkları var. Tarım, tekstil, ma-
dencilik alanında ilgili firmalarla görüşmelerimizi 
tamamladıktan sonra bilgilerimizi onlarla payla-
şıyoruz. Riski paylaşarak ilerliyoruz” ifadelerini 
kullandı. Özellikle Türkiye İMSAD ve Türkiye 
Müteahhitler Birliği ile iş birliğine çok önem ver-
diklerini aktaran Akarsu, hem sektörün özellik-
lerini daha iyi kavramak hem de yeni müşteriler 
tanımak istediklerini dile getirdi.

DR. SAKA: “TEKNOLOJİK TESİSLERİMİZ 
BİZİ BİR ADIM ÖNE ÇIKARIYOR”

Türk çimento sektörünün rakip ülkelere kıyasla 
ihracat konusunda avantajlı olduğuna dikkat çe-
ken TOBB Türkiye Çimento ve Çimento Ürünleri 
Meclisi Başkanı Dr. Tamer Saka ise, “Sektörümüzde 
hizmet veren şirketler operasyonel anlamda tecrü-
be ve bilgi birikimleri ile müşterilerle uzun vadeli 
ilişkileri sayesinde ihracatta öne çıkıyor. Bunların 
yanı sıra Avrupa ve ABD ile mukayese ettiğimizde 
daha yeni ve üst teknolojilerle donatılmış, kendi 
enerjisini üreten tesislere sahibiz. Tüm bu özellikler 
bizi bir adım öne çıkarıyor” dedi. İhracatta rekabet 
için kalite ve marka algısının önemini vurgulayan 
Saka, “Global piyasalarda katma değerli ürünler 
seviyesine baktığımız zaman dünya pazarında 
küçük oyuncularla varız. Bu durum karşı tarafta 
bizim marka algımızın yukarı çekilmesinde sıkıntı 
yaratıyor. Küçük olsun benim olsun demek yerine 
güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor. Değer zin-
cirinin tümüne hakim olmadan fark yaratmamız 
mümkün değil” diye konuştu.

KILIÇ: “MİMARLAR
BİR NUMARALI MÜŞAVİR”

Dış ticarette daha rekabetçi olabilmek için mü-
şavirlik sektörünün önemine değinen Turner In-
ternational Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Sami 
Kılıç da mimarların bir numaralı müşavir olduğunu 
belirterek, şöyle devam etti: “Mimarlardan sonra 
mühendisleri de müşavir olarak tanımlayabiliriz. 
Global pazarda iş yapan büyük yüklenicilerimiz, 
müteahhitlerimiz var ancak müşavir şirketimiz 
yok. Yurt dışında teknik şartnamelere girmek için 
network büyük önem taşıyor. Bunun yolu da mü-
şavirlik hizmetlerinden geçiyor. Doğru ve kaliteli 
işlere imza attığımızda farklı ülkelerde, pazarlarda 
olabiliriz. Dolayısıyla kendi ürünlerimizin de kul-
lanılmasını sağlayabiliriz.”

Zirve’de 
“Sınırsız 
Ticaret” başlıklı 
oturum, ilgiyle 
dinlendi.
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Çin taklitçilikte birinci, Türkiye ikinci. Türk ihracatçısı 
açısından Türkiye’nin sahte kaçak ürün üreten ikinci ülke 
olması kötü bir imaj yaratıyor. Kayıt dışı üretim ile mü-
cadele etmemiz gerekiyor. Hız, maliyet ve kalite üçgenini 
sağlamalıyız. Bu, tedarik zinciri yönetiminde maliyeti ve 
müşteri memnuniyetini etkileyen en önemli faktör.

√ İnşaat malzemeleri sanayisinde yüksek teknolojiyi 
geliştirmemiz gerekiyor. Ülke olarak 2003’te 1 milyar 
dolar olan yüksek teknolojili ürün ihracatını 5 milyar 
dolara taşıdık. Geçen bu süreçte Çin ise 40 milyar doları 
600 milyar dolara taşıdı. Demek ki yapmamız gereken 
daha çok iş var.

√ İnşaat sektörü ihracatında miktarsal artışlar var 
ancak katma değerli ürün ihracatımız çok az. İhracat 
niteliğinin katma değerinin artması önemli.

Türkiye’de yaklaşık 83 bin ihracatçı var. 
2018’deki ihracat gelirimiz 168 milyar dolar. 168 
milyar dolarlık ihracatın 102 milyar doları TİM’in 
açıkladığı 1000 ihracatçıya ait. Geriye kalan 83 bin 
ihracatçının yaptığı ihracat değeri 66 milyar dolar. 
İhracatçısı bu kadar fazla olan bir ülkenin, bu kadar 
düşük bir ortalamaya sahip olması önemli bir soruna 
işaret ediyor.

Yüksek teknoloji ihracatı

İhracatın profili

Kayıt dışı üretim
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ZİRVE’DE
 ÖNE ÇIKAN MESAJLAR
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Avrupa, inşaat sektöründe dijital dönüşümün gerekli-
liğinin farkına vararak BIM stratejilerine yönelik uygu-
lamalara başladı. Değişim konusunda kolay adım atamı-
yoruz ancak ne yaparsak yapalım dijitalleşme sürecini 
yavaşlatıp durdurmamız mümkün olmayacak. Bu yüzden 
dijitalleşme sürecine hızlıca ayak uydurmalıyız.

Ne kadar farklılaşıyorsanız hem ürününüze hem 
hizmetinize talep yaratabiliyor ve öne geçebiliyorsunuz. 
Farklılaşmayla, müşteriyi anlamaya çalışmamız lazım. 
İnsanlar artık değer zincirine odaklanıyor. Tek başımıza 
hiçbir zaman muktedir değiliz. Bugün dev markalar teda-
rik zincirinde iş birliği yapıyor.

Yurt dışında Türk müşavirlik firması yok. Müşavirlik 
firmaları büyük alımların kendi ülkelerinden yapılmasını 
zorunlu kılıyor. Bu nedenle Türk müşavirlik firmalarının 
da yurt dışında mutlaka olmaları gerekiyor.

Global piyasalarda katma değerli ürünler seviyesine 
baktığımız zaman dünya pazarında küçük oyuncular-
la varız. Bu durum karşı tarafta bizim marka algımızın 
yukarı çekilmesinde sıkıntı yaratıyor. Küçük olsun benim 
olsun demek yerine güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor. 
Değer zincirinin tümüne hakim olmadan fark yaratmamız 
mümkün değil.

İhracat yaptığımız ülkede ihraç ettiğimiz ürünlerle il-
gili bilgi sahibi olmalıyız. Özellikle ihraç ettiğimiz ürünün 
gümrük tarifesinden başlayıp o ülkedeki sakıncaları veya 
o ülkedeki vergi mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmamız, 
ihraç ürünümüzle ilgili ne kadar rekabet içinde olabi-
leceğimiz, neleri kolaylaştırabileceğimiz, ihraç ettiğimiz 
ülkedeki ilgili kişilere daha da faydalı ve etkili olur.

Türkiye’de şirketler arasındaki rekabetin boyutu 
80’lerdeki futbol gibi. İçeride rekabet var ama yurt dışın-
dakilerden 8 yiyorsunuz. Devlet kurumlarının iş birliği 
içinde çalışmasını sağlamak sektör derneklerinin sorum-
luluğudur.

Dijitalleşme

Yeni pazarlama stratejileri

Müşavirlik

Marka yaratma

İhracat stratejileri

Rekabet
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“Şirketlerimizi oyun teorisinin ilkelerini dikkate 
alarak desteklemeliyiz”

“Artırılmış gerçeklikle modellemeyi fizikselleştiriyoruz”

“Türkler yenilemeden çekiniyor”

“İnşaat sektöründe dijitalleşmeye ayak uydurmalıyız”

Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu (URAK) Başkanı ve İstinye 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Zirve’de yaptığı “Rekabette Oyun 
Teorisi” başlıklı özel sunumunda, oyun teorisine iş dünyasında sıkça başvurul-
duğunu, bu teoriyi bilmeyen tarafların ise rekabette geri kaldıklarını vurguladı. 
Prof. Dr. Bulu, “Uluslararası oyuncular oluşturmak istiyorsak şirketlerimizi iyi 
seçip onları desteklememiz gerekiyor. Özellikle ihracat yapan şirketlerimizi iyi 
analiz edip, oyun teorisinin ilkelerini dikkate alarak desteklemeliyiz. Çünkü 
rakiplerimiz bunu yapıyor. ABD, Avrupa Birliği ve Çin’de uluslararası rekabette 
oyun teorisinin ilkeleri bire bir uygulanıyor” dedi.

Danimarkalı yazılım geliştirme şirketi DALUX’un BIM FM Danışmanı Dennis 
Nordli Hansen, “Herkes İçin Artırılmış Gerçeklik” başlıklı özel sunumunda; şirket 
olarak iki yıl içinde tek ülkeden dokuz ülkeye yayılmayı başardıklarını söyledi. 
Hiç pazarlama girişimleri olmayan ülkelerden bile yazılımlarının indirildiğini kay-
deden Hansen, dünyada BIM lideri olmayı hedeflediklerini ifade etti. Geliştirdik-
leri yazılım ile BIM modellerinin fiziksel dünyaya entegrasyonunu sağladıklarını 
vurgulayan Hansen, “Artırılmış gerçekliği kullanıcı dostu olarak mobil telefonlara 
uygulayan ilk firmalardan biri olduk. Yazılımımızı kullananlar herhangi bir şey 
doğru yerleştirilmediyse müteahhidi görevlendirip, ne yapmaları gerektiğini üç 
boyutlu olarak görüyorlar ve düzeltilmesini istiyorlar. BIM modellerini sahaya 
taşımak isteyen şirketler bizim ürünümüzü kullanıyorlar” diye konuştu.

Zirve’nin ikinci özel sunumunda “Küyerelleşme” konusunu ele alan Kingfis-
her Türkiye ve MENA Bölge Ofisi Direktörü Raci Serhat Kökenek, global ölçekte-
ki işlerin, değişen ve dönüşen yerel müşteri koşullarına göre nasıl adapte edilmesi 
gerektiğini, markaların istikrarlı ve karlı büyümeyi sürekli kılacak çözümler ile 
rakiplerinden nasıl farklı olabileceğini anlattı. Kökenek, “İnsanlar evleri ile ilgili 
değişiklik yapmak istiyor ancak bir takım çekinceleri de var. 10 farklı ülkede ger-
çekleştirdiğimiz araştırmada ülkeler arasında ciddi farklılıklar olduğunu gördük. 
Almanlar proje yapmayı daha çok tercih ederken, Türkler’in yüzde 50’si ampul 
değiştirmekten bile çekiniyor. Büyüyen bir pazar olan Polonya’da ise en büyük 
proje evlerin ısıtma sistemlerini yenilemek” diye konuştu.

Zirve’de “İnşaat Sektöründe Bilgi Daha İyi Nasıl Yönetilir?” başlıklı özel 
sunum yapan coBuilder Kurucusu Lars Christian Fredenlund, Avrupa’nın 
inşaat sektöründe dijital dönüşümün gerekliliğinin farkına vardığına ve BIM 
stratejilerine yönelik uygulamaların başladığına dikkat çekti. Fredenlund, şun-
ları söyledi: “Değişim konusunda kolay adım atamıyoruz ancak ne yaparsak 
yapalım dijitalleşme sürecini yavaşlatıp durdurmamız mümkün olmayacak. Bu 
yüzden dijitalleşme sürecine hızlıca ayak uydurmalıyız. Bugün BIM dendiği 
zaman insanların aklına sadece 3 boyutlu teknolojiler geliyor. 3D bunun bir 
parçası ancak en önemlisi değil. Sektörümüzde en önemli unsur veri. Bilginin 
daha iyi yönetilmesi için silolama çalışması yapmamız gerekiyor. İnşaat sek-
törünün temsilcileri olarak bilgi birikimimize sahip çıkmalı, doğru bir şekilde 
yönetmeli ve bu veriler ışığında hareket etmeliyiz.”



YAPI SEKTÖRÜNÜN SAYISAL GELECEĞİNİ 
BERABER KURGULAYALIM…

YAPI SEKTÖRÜNÜN SAYISAL GELECEĞİNİ 
BERABER KURGULAYALIM…

www.buildingsmartturkiye.org
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9. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’yle eş zamanlı olarak “Rekabetin Sayısal Hali” başlıklı 
buildingSMART Türkiye Buluşması gerçekleşti. Açılış konuşmalarını buildingSMART 

Türkiye Yürütme Kurulu Başkanı Muhammed Maraşlı ile Yürütme Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ahmet Çıtıpıtıoğlu’nun yaptığı oturumda her biri alanında uzman yabancı 

konuşmacılar, özel sunumlar gerçekleştirdi.

Avustralya, Orta Doğu ve Avrupa’daki büyük ölçekli, 
karmaşık projelerin tasarım ve yapımı kapsamında 
BIM uygulamalarında yer alan Digital Insights’ın 

CEO’luğunun yanı sıra, buildingSMART İsviçre Yönetim 
Kurulu Üyeliği ile buildingSMART International Building 
Room Yürütme Kurulu Üyeliğini sürdüren Mark Baldwin, 
Zirve’de, “openBIM Eğitiminde Global Kriter: bSI Sertifi-
kası”, başlıklı özel sunumunda inşaat endüstrisinin diji-
talleşmesi için standart belirleme konusunu inceledi. Aynı 
zamanda Almanca yayımlanan ve inşaat yönetimi alanında 
en çok satanlar arasına giren “BIM Manager” adlı kitabın 
yazarı olan Mark Baldwin, Zirve’de son gelişmeleri anlattı. 
Hollanda Uygulamalı Bilimsel Araştırma Organizasyonu 
(TNO) BIM Dijitalleşme Kıdemli Danışmanı Rob Roef, 
“openBIM; Hareket, Zihniyet ve Teknoloji” başlıklı özel su-
numunda, “İnşaat ve altyapı dünyasını ‘openBIM’ olmadan 
hayal etmek imkansız hale geldi. Odak noktası, tasarım ve 
mühendislikten yürütme ve varlık yönetimine giderek daha 
fazla kayıyor” diye konuştu.

Avrupa inşaat sektörünün, dijital dönüşümün gereklili-
ğinin farkına varmaya başladığını belirten buildingSMART 

Zirve’de buildingSMART Türkiye Buluşması

International Leadership group for IFD Üyesi ve coBuilder 
Kurucusu Lars Chr. Fredenlund, “İnşaat Endüstrisinin 
Amazon Dönemi” başlıklı özel sunumunda yapıların daha 
düşük maliyetli, daha çevreci ve daha az hatayla nasıl inşa 
edileceğini anlattı.
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Türkiye İMSAD Dergi’ye 
özel bir röportaj veren 

Türkiye Serbest Mimarlar 
Derneği (TürkSMD) 

Başkanı Önder Kaya, 
ülkemizde kentsel 

yenilemede nitelikli 
ama belli yaşa gelmiş 

ve kentin ana dokusunu 
oluşturan yasal yapılı 

alanların da yok 
edildiğini belirterek, “Bu 

konuda yeniden yasal 
bir altyapıya, merkezi 
idare - yerel idare ve 
meslek örgütlerinin 

işbirliğine ihtiyaç var. 
Geç kalmadan bu 

konuda bir çalışma 
yapılmalı” uyarısında 

bulundu.

Serbest mimarları çatısı altında 
buluşturan TürkSMD, 32 yıldır 
Türkiye’de yapı sektöründeki sis-

tem ve standartların yükseltilmesi ve 
mimarlık mesleğinin niteliğinin artırıl-
ması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 
TürkSMD olarak tamamen mimarlık 
mesleğinin içinde bulunduğu durumu 
tespit etmeye, bu sorunları çözmeye yö-
nelik ilgili tüm kurumları da dahil ederek 
yoğun bir çalışma içinde olduklarını vur-
gulayan TürkSMD Başkanı Önder Kaya, 
“Mesleğin sorunları gerçekten çok fazla 
ve sorunlar maalesef gün geçtikçe ağır-
laşıyor” dedi. Önder Kaya ile Türkiye’de 
mimarlık mesleğinin durumunu ve 
TürkSMD’nin faaliyetlerini konuştuk.

Öncelikle TürkSMD’nin kuruluşu ve 
bugüne kadarki gelişiminden kısaca 
bahsetmenizi isteriz.

Türk Serbest Mimarlar Derneği, mi-
marlık, tasarım ve uygulama alanında 
aktif olan ve serbest çalışan mimarların 
1987 yılında Ankara’da kurmuş olduğu, 
mimarlık mesleğinin öne aldığı değerle-
rin yaygınlaşması, kentsel çevre bilinci-
nin oluşması ve yapı sektörünün geliş-
mesi için hizmet veren bir sivil toplum 
örgütüdür. Üyelerimiz yurt içi ve yurt 
dışında birçok önemli projenin müellifi 
olarak öne çıkan mimarlık ofislerinin 
sahiplerinden oluşuyor.

TürkSMD’nin faaliyetleri hakkında 
bilgi verir misiniz?

Dernek; 32 yıldır Türkiye’de yapı 
sektöründeki sistem ve standartların 
yükseltilmesi ve mimarlık mesleğinin ni-
teliğinin artırılması amacıyla çalışmaları-
nı sürdürüyor. Bu amaç kapsamında, ser-
giler, seminer, panel, konferans serileri ve 
benzeri etkinliler düzenleyerek ödüller 
veriyor. “Serbest MİMAR” dergisi ve diğer 
yayınları çıkarıyor, çeşitli projeler kap-
samında mimarlık alanında ve yapı sek-
töründe yer alan kurum ve kuruluşlarla 
iş birliği yapıyor. Söz konusu çalışmalar, 
Türkiye mimarlık ortamının barındırdığı 

birikimin, ulusal ve uluslararası ortamda, 
kültürel, sektörel ve profesyonel altyapısı 
ile zengin bir şekilde temsil edilmesini 
sağlıyor ve teşvik ediyor.

“MİMARLIK ÜLKEMİZDE ESKİ
İTİBARINI MAALESEF KAYBETTİ”
Mimarlığın ülkemizdeki durumunu 
değerlendirir misiniz?

Mimarlık meslek olarak son yıllarda 
daha bilinir ve daha tercih edilen bir 
meslek konumunda. Meslek mensup-
ları, mimarlık ofislerinde daha spesifik 
konularda uzmanlaşmaya yönelik bir 
organizasyon ve çalışma düzeni oluştur-
ma çabasındalar. Dünyadaki gelişmele-
re paralel olarak sektör 90’lı yıllardan 
itibaren dışarıya açılmaya ve hizmet 
ihracında belli coğrafyalarda önemli 
işler yapmaya başladı. Mimarlık ülke-
mizde mesleki olarak eski itibarını ve 
etkisini maalesef kaybetti. Daha fazla 
bina üreten, daha büyük, daha yüksek 
binalar yapan mimarlar, nicelik olarak 
belli bir ölçeğe ulaşmış olsa da, kalıcı 
ve nitelikli yapılar yapma konusunda 
eskiye oranla geriye gitti.

Türkiye’deki mimarlık eğitimi ne 
durumda? Geliştirilmesi gereken 
alanlar var mı?

Türkiye’de diğer sektörlerde olduğu 
gibi üniversite sayısının artmasına para-
lel, belki de daha fazla oranda mimarlık 
bölümü açıldı. Bugün artık açılıp, hızına 
yetişemediğimiz şekilde 100’den fazla 
mimarlık bölümü mevcut. Buna paralel 
eğitim kalitesi sürekli olarak geriliyor. 
Ankara’daki mimarlık bölümlerinde 
yeterince akademisyen bulunamazken, 
Anadolu’nun belediyesinde mimar olma-
yan şehirlerde mimarlık bölümleri açıldı, 
buralarda mimarlık eğitimi verilmeye 
başlandı. İnşaat sektörünün de son yıl-
larda hızla küçülmesiyle ihtiyaç fazlası ve 
iyi eğitim alamayan bir mimar-mezunla 
karşılaşacağız. Bölüm sayısının fazlalaş-
ması, öğretim elemanı yetersizliği hem 
mesleki, hem teknolojik olarak yeterli 

ÖZEL RÖPORTAJ  / ÖNDER KAYA

“Kentsel yenilemede yeni bir
yasal altyapıya ihtiyaç var”



ARALIK  2019   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   37

ÖZEL RÖPORTAJ  / ÖNDER KAYA



38   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  ARALIK 2019

donanımı olmayan mimarları sektöre hazırlıksız 
şekilde dahil ediyor. Eğitim konusunda TürkSMD 
kendi meslektaşlarının nitelikli ve belli standart-
larda eğitim alabilmesi için, üniversite ve sektör 
paydaşlarıyla ortak bir çalışma yürütüyor. Ayrıca 
mezun olan herkesin mimar olarak yetkiye sahip 
olmaması, belli bir tecrübe ve sınav sürecinden 
sonra mesleğe dahil olması için ilgili kurumlarla 
yasal düzenleme için bir çalışma yapıyor.

“MESLEĞİN SORUNLARI 
GİDEREK AĞIRLAŞIYOR”
Mesleğin en önemli sorunları neler?

Mesleğin sorunları gerçekten çok fazla ve 
sorunlar maalesef gün geçtikçe ağırlaşıyor. En 
önemli sorunlar olarak, haksız rekabet, eğitim, 
proje elde etme yöntemi, yeni kamu ihale ka-
nunu, sürekli değişen imar yönetmelikleri, telif 
hakları konusunda yapılan mimarların hakla-
rını azaltmaya yönelik düzenlemeler, kentlerin 
sürekli revize edilen imar planları ve kişiye özel 
metrekare bazlı imar hakları, meslek örgütleri-
nin haklarının sınırlanıp etkisiz hale getirilme 
çabaları vb. sayılabilir.

TürkSMD olarak mesleğin sorunlarının çö-
zümüne yönelik ne gibi çalışmalarınız var?

TürkSMD olarak tamamen mimarlık mesle-
ğinin içinde bulunduğu durumu tespit etmeye, 
bu sorunları çözmeye yönelik ilgili tüm kurum-
ları da dahil ederek yoğun bir çalışma içindeyiz. 
İki dönem ikinci başkanlığını yürüttüğüm, şubat 
ayından itibaren de başkan olarak görev yap-
tığım dernekte yönetim, mesleki komisyonlar, 
Mimarlık Merkezi Yürütme Kurulu ile birlikte 
güncel sorunlara yönelik projeler ve işbirlikleri 
geliştiriyoruz. Bu çalışmalardan bazıları; Kamu 

TürkSMD Başkanı 
Önder Kaya, 

“TürkSMD olarak 
tamamen mimarlık 

mesleğinin içinde 
bulunduğu durumu 

tespit etmeye, bu 
sorunları çözmeye 

yönelik ilgili tüm 
kurumları da dahil 

ederek yoğun 
bir çalışma 

içindeyiz” dedi. 

İhale Kurumu (KİK) ile başlattığımız ve bir çalış-
tay ile kurumları konunun içine dahil ettiğimiz 
sektöre yönelik kamu ihale kanunundaki düzen-
lemeler, Ankara’daki sekiz üniversite ile birlikte 
altı yıldır yürüttüğümüz “Basamaklar Öğrenci 
Sergisi”nin devamlılığını sağlayarak mimarlık 
eğitiminin güncel durumuna ışık tutmak.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile birlikte 
telif haklarına yönelik başladığımız çalıştay seri-
sini hukukçularla birlikte finalize ederek meslek 
mensuplarının yasal haklarına yönelik bilgilen-
dirme ve kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz.

Ticaret Bakanlığı ile birlikte ilkini bir süre 
önce gerçekleştirdiğimiz “Özbekistan Heyet 
Ziyareti” ile Türk mimarlarını yeni yurt dışı 
pazarlarla tanıştırmak konusundaki çalışmamızı 
yeni ülkelerle devam ettirmek istiyoruz.

TürkSMD, İstanbul SMD, İzmir SMD ile 
başlattığımız üç şehirdeki Büyükşehir Belediye 
Başkanı ziyaretlerini, İzmir’den sonra Ankara ve 
İstanbul ile devam ettirmek, böylece yeni bele-
diye başkanları ile kente yönelik fikirlerimizi 
paylaşmaya, imar yönetmeliklerinin düzenlen-
mesi konusunda destek olmaya, mesleki konu-
ların belediye ile işbirliği ile çözümü konusunda 
adım atmaya çalışıyoruz. Çok önemsediğimiz 
eğitim konusunda, Türkiye’nin tamamında 
mimarlık eğitimini ve geleceğini belgeleyecek 
bir çalışma yapıyoruz. Ayrıca son yıllarda hızla 
çehreleri değişen kentlere yönelik “Kentsel Ye-
nileme” ile ilgili çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

“TÜRKİYE İMSAD, KENTSEL DÖNÜŞÜM 
KONUSUNDA CİDDİ EMEK SARFEDİYOR”
Ülkemizdeki kentsel dönüşüm çalışmaları 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Uzun süredir çok tartışılan ve doğru bir 

ÖZEL RÖPORTAJ  / ÖNDER KAYA
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Eğitim konusunda 
TürkSMD kendi 
meslektaşlarının 
nitelikli ve belli 
standartlarda 
eğitim alabilmesi 
için, üniversite 
ve sektör 
paydaşlarıyla 
ortak bir çalışma 
yürütüyor.

yöntem bulmak için üzerinde çok kafa yorulan 
bir konu. Türkiye İMSAD son yıllarda der-
nek olarak bu konunun üzerinde ciddi emek 
sarf ediyor. Ben de Türkiye İMSAD Dergi’ye 
“Kentsel Yenileme” konulu bir yazı yazmıştım. 
Kentsel dönüşüm, Türkiye’de doğru yapılırsa, 
kentler ve gayrimenkul sektörü için çok yeni 
fırsatlar yaratacak önemli bir konu ama bu ta-
nım çok yıprandığı ve çok yanlış yorumlandığı 
için “Kentsel Yenileme” tanımını daha doğru 
buluyorum. Kentsel yenilemeden maalesef eski 
kent dokularının emsal artışıyla maliyet oluştur-
madan yatırımcılar tarafından yıkılarak yapıl-
masını anlıyoruz. Bu anlayışla nitelikli ama belli 
yaşa gelmiş ve kentin ana dokusunu oluşturan 
yasal yapılı alanlarını da yok ediyoruz. Kentsel 
yenilemede ana parametre mevcut yasal yapı 
stokunu ve dokusunu koruyup, güncel ihtiyaç-
lara yönelik altyapıyı oluşturmak, kaçak yapılan 
sağlıksız, tehlike içeren bölgeleri ise doğru bir 
master planla yenilemektir. Bu konuda yeniden 
yasal bir altyapıya ve bütün merkezi idare-yerel 
idare ve meslek örgütlerinin işbirliğine ihtiyaç 
var. Geç kalmadan bu konuda bir çalışma yapıl-
malı. Ancak yeni dönemde kentsel yenilemenin, 
dönüşümün önündeki en önemli engel; “İmar 
Barışı” süreci ile bütün sağlıksız-kaçak yapıların 
yasal hale getirilmesi ve mal sahiplerinin bu 
konuda daha güçlü olup anlaşma konusunda 
daha isteksiz olmasıdır.

Teknoloji mimarlığı nasıl değiştiriyor?
Dünyadaki teknolojik gelişmeler diğer mes-

leklerde olduğu gibi mimarlık mesleğinin prati-
ğini de hızla değiştiriyor. Bu konuda mimarlık 
firmalarımız da teknolojiyi dünyaya paralel kulla-
nıyorlar. Bunu uluslararası fuarlarda, yapılan pro-
jelerde ve sunumlarda rahatlıkla gözlemliyoruz. 
Tabii ki buradaki önemli konulardan biri yazılım, 
yazılımların hemen hepsini ithal ediyoruz ve çok 
ciddi paralar ödüyoruz. Bu da mimarları rekabet 
konusunda etkileyecek maliyetler oluşturuyor 
maalesef... Mimarlık mesleği de çizim aparatların-
dan, tasarım standartlarına ve imkanlarına kadar 
son 20 yıldır inanılmaz bir şekilde değişti. Artık 
her şeyi tasarımdan başlayıp uygulama safhasına 
kadar üç boyutlu modelleyip çizimleri buradan 
üretmek mümkün. Bu sürecin getirdiği, kolay 
kopyalama, mevcut detayları kullanma, sürecin 
hızlanması vb. mimarların hızlı üretim yapmasına 
imkan sağlarken, belli noktalarda çok benzer-
standart yapıların da yapılmasına, yaratıcılığın 
azalmasına sebep olduğu görüşündeyim.

“YAPI MALZEME SEKTÖRÜ ÇOK GELİŞTİ”
Size göre bir mimari projenin başarılı olma-
sında malzemenin önemi nedir?

Bir yapının uzun ömürlü, konforlu, sağlıklı bir 

yapı olabilmesi için doğru malzeme kullanmak 
projenin en önemli süreçlerinden biri. Yaptığı-
nız projenin özelliğine, detayına göre en uygun 
malzemeyi bulmanın, malzemeyi yerinde kul-
lanmanın projenin başarılı olmasında en önemli 
etkenlerden olduğunun her zaman bilincinde 
olmalıyız. Türk yapı malzeme sektörü, inşaat 
sektörünün gelişimine paralel çok başarılı bir 
gelişme gösterdi. Eskiden ithal ettiğimiz ve bul-
makta zorlandığımız yapı malzemelerinin bü-
yük kısmını kolaylıkla ve bazı kalemlerde daha 
kaliteli olarak temin ediyoruz. Bu da mimarlara 
tasarımda çok büyük imkanlar sunuyor, bazı 
malzemeleri tasarıma özel üretme imkanının 
olması bütün mimarlara “iyi bina” inşa etme 
konusunda yeni imkanlar ve yeni ufuklar açıyor.

“TÜRKİYE İMSAD İLE ÇOK
BAŞARILI İŞBİRLİĞİMİZ VAR”
İnşaat malzemesi sektörünün çatı örgü-
tü Türkiye İMSAD’ın faaliyetlerini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Türkiye İMSAD ile 
nasıl bir işbirliği içindesiniz?

Türkiye İMSAD, kendi sektörünü aynı 
çatı altında toplayan ve sektörün her alanın-
da faaliyet gösteren çok önemli bir kurum. 
Örgütlenme ve faaliyet konusunda her sek-
törün örnek alacağı işler yapıyor. Yayınla-
dığı dergi, aylık değerlendirme toplantıları, 
sektöre yönelik istatistiki analizler vb. çok 
ses getirici ve faydalı bir etkinlik takvimi var. 
Biz de TürkSMD olarak yıllardır süren çok 
başarılı bir işbirliği içindeyiz. Bütün sektörel 
faaliyetlerde işbirliği yapmaya, sektörün ayrıl-
maz paydaşları olarak gördüğümüz mimarları 
ve malzeme üreticilerini bir araya getirmeye 
ortak çözümler bulmaya çalışıyoruz. Yöne-
tim Kurullarımız belli dönemlerde bir araya 
gelerek sektörel sorunları, ülke gündemini 
birlikte değerlendirip, işbirliğimizi daha ileriye 
götürmeye çalışıyoruz.

ÖZEL RÖPORTAJ  / ÖNDER KAYA
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PROFESYONEL BAKIŞ / BANU DENİZ ÇETİNKOL

Hilti Türkiye Genel Müdürü 
Banu Deniz Çetinkol, 
“Bir şirkette uzun yıllar 
çalışmak ancak şirketin 
sizi yetenekleriniz 
doğrultusunda 
geliştirmesi ve sizin de 
yaptığınız işten tatmin 
duyup aidiyet duygusu 
hissetmenizle mümkün” 
diyor.
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İnşaat, enerji ve endüstri sektörüne hizmet veren Hilti Türkiye’de 18 
yıllık çalışma hayatını 2019 yılı başında Genel Müdürlük görevine 
getirilerek taçlandıran Hilti Türkiye Genel Müdürü Banu Deniz 
Çetinkol, “Kendimi çalışkan, tutkulu, adil ve vazgeçmeyen bir 
yönetici, bir çalışan olarak tanımlayabilirim” diyor.

PROFESYONEL BAKIŞ / BANU DENİZ ÇETİNKOL

İş dünyasında başarılı kadın yöneticiler ara-
sında yer alan Hilti Türkiye Genel Müdürü 
Banu Deniz Çetinkol, bir şirkette farklı de-

partmanlarda çalıştıktan sonra zirveye çıkan bir 
isim... İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun olduktan sonra Pazarlama eğitimi alan 
Çetinkol, kariyerini de pazarlama alanındaki 
başarısıyla şekillendirmiş. Hilti Türkiye’de 15 yıl 
boyunca Satış Planlama Uzmanı, Lojistik Müdü-
rü, Ürün Müdürü, Müşteri Hizmetleri Müdürü, 
Bölge Satış Müdürü, Stratejik Pazarlama Müdürü, 
Strateji Geliştirme Direktörü, Türkiye ve Orta 
Asya Pazarlama Direktörü olarak görev aldıktan 
sonra 2017-2018 yıllarında Hilti Güney Afrika 
ve Sahra-Altı Bölgesi’nde Pazarlama Direktörlüğü 
görevini üstlenen Çetinkol, 2019 yılı başından bu 
yana da Hilti Türkiye Genel Müdürlüğü görevini 
yürütüyor. Banu Deniz Çetinkol ile iş hayatını, ça-
lışma prensiplerini ve Hilti Türkiye’yi konuştuk.

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

1976 Bandırma doğumluyum, yengeç kadı-
nıyım. İlk, orta ve lise öğrenimimi Bandırma’da 
tamamladım. 1997 yılında İTÜ İnşaat Mühen-
disliği Bölümü’nden mezun oldum. Kariyerimin 
ilk yıllarında şantiyelerde saha mühendisi olarak 
çalıştım. Zaman içinde satış-pazarlama alanlarına 
yatkınlığımı keşfettim ve Doğuş Üniversitesi’nde 
Pazarlama alanında MBA’imi tamamladım. Bu 
esnada 2001 yılında yolum Hilti Türkiye ile 
kesişti.  

“Çalışkan, adil ve 
vazgeçmeyen
bir yöneticiyim”

HİLTİ TÜRKİYE’DE 18 YILLIK
BAŞARILI KARİYER
Hilti Türkiye’de kaç yıldır görev yapıyorsunuz? 
Şu andaki görevinize ne zaman atandınız?

Ekim ayında Hilti’de 18 yılımı doldurdum. 
Hilti Türkiye’de 15 yıl boyunca Satış Planlama 
Uzmanı, Lojistik Müdürü, Ürün Müdürü, Müş-
teri Hizmetleri Müdürü, Bölge Satış Müdürü, 
Stratejik Pazarlama Müdürü, Strateji Geliştir-
me Direktörü, Türkiye ve Orta Asya Pazarlama 
Direktörü olarak görev aldıktan sonra 2017-
2018 yıllarında Hilti Güney Afrika ve Sahra-Altı 
Bölgesi’nde Pazarlama Direktörlüğü görevini 
üstlendim. 2019 yılı başı itibarıyla Hilti Türkiye 
Genel Müdürlüğü’ne terfi ettim.
Bir şirkette uzun yıllar çalışmak nasıl 
bir duygu? Hilti’deki iş hayatınızı 
değerlendirdiğinizde neler söylemek istersiniz?

Bir şirkette uzun yıllar çalışmak ancak şirke-
tin sizi yetenekleriniz doğrultusunda geliştirmesi 
ve sizin de yaptığınız işten tatmin duyup aidiyet 
duygusu hissetmenizle mümkün. Hilti bu nok-
tada “değer veren, performans odaklı” kültürü 
ile fark yaratıyor.

“GENÇ YÖNETİCİ ADAYLARI
ÇITAYI HEP YÜKSEĞE KOYMALI”
İş hayatında çalışma tarzınız ve prensipleriniz 
neler? Genç yönetici adaylarına neler tavsiye 
edersiniz?

Kendimi çalışkan, tutkulu, adil ve vazgeç-
meyen bir yönetici, bir çalışan olarak tanımlaya-
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bilirim. Ekibimin inisiyatif almasını desteklerim, 
birlikte “Neleri daha iyi yapabiliriz”e odaklanırım 
ve aldıkları görevlerdeki ihtiyaçlarına göre durum-
sal liderlik prensiplerini uygularım ki potansiyel-
lerinin tamamını açığa çıkarabilsinler. 

Genç yönetici adaylarına önce kendi güçlü ve 
gelişmeye açık yanlarını net bir şekilde değerlen-
dirmelerini, kendilerine bir mentor belirlemeleri-
ni, ekipleri ile önce güven tesis etmek için çaba 
harcamalarını ve çıtayı hep yükseğe koymalarını 
tavsiye ederim. Benim çok faydalandığım, takım 
olmanın, iyi bir yönetici olmanın inceliklerini 
sürükleyici bir dille anlatan iki kitabı da burada 
belirtmek istiyorum. Patrick Lencioni’nin “Ekip-
lerin 5 Temel Aksaklığı” ve Marshall Goldsmith’in 
“İş Dünyasında Zirveye Giden Yol” isimli ktapları 
mutlaka okumalarını tavsiye ediyorum.

“HİLTİ’DEKİ BAŞARIMIZIN
TEMELİNDE DÖRT KRİTER VAR”
Şirketlerin başarısında insan kaynağı ve ekip 
çalışması lokomotif rol oynuyor. Bu konudaki 
düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Bir şirketin kültürü çalışanlarının iş yapış 
şeklini, birbirleri ile olan ilişkilerini, müşteriye 
gösterilen özeni şekillendirir. Hilti’deki başarı-
mızın temelinde değer veren performans odaklı 
kültürümüzü oluşturan dört değerimiz var; dü-
rüstlük, cesaret, adanmışlık ve takım çalışması. 
Bu değerlerimizden oluşan pusulamızla ekibimize 

Hilti Türkiye Genel 
Müdürü Banu 

Deniz Çetinkol, 
“Hilti başarısını 

bilgi, birikim ve 
inovasyon ile 

sürdürülebilir değer 
yaratan bir marka 

olmaya borçlu” diye 
konuşuyor.

meraklı, açık fikirli, elinden gelenin bir fazlasını 
yapmaya niyetli ve takım çalışmasına yatkın arka-
daşlarımızı katıyor ve geliştiriyoruz. 

İş dışında ailenize ve sosyal hayata vakit 
ayırabiliyor musunuz? Hobileriniz var mı?

Genel Müdürlük görevindeki ilk yılım olduğu 
için yoğun bir programım var. Ancak “ben” zama-
nı ve “aile” zamanı yaratma ve bu zamanı değerini 
bilerek geçirmeyi önemsiyorum. Akşam yemekleri 
ve haftasonu kahvaltıları en önemli aile zamanla-
rımız. 14 yaşında lise giriş sınavlarına hazırlanan 
bir oğlum var, aynı zamanda basketbol oynuyor. 
Önceliğim onun boş zamanını yakalayabildiğimiz 
zamanlarda onunla vakit geçirmek. Müzik dinle-
yerek (yürüyüş müziklerim 80’ler yabancı pop 
ve 90’lar Türkçe pop) uzun yürüyüşler yapmak, 
kitap okumak (ayda 2 kitabın altına düşmemeye 
çalışıyorum) ve arkadaşlarımla sohbet ortamların-
da buluşmak bana keyif veriyor.

“270 KİŞİLİK EKİBİMİZLE
MÜŞTERİLERİMİZİN YANINDAYIZ”
 Biraz da Hilti’den ve sektörden bahsetmenizi 
isterim. Hilti’nin inşaat sektörüne yönelik ürün 
gamı içinde sektördeki yeri nedir?

Dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan 
yaklaşık 35 bin nüfuslu Lihtenştayn Prensliği’nde 
1941 yılında doğup, bugün yaklaşık 29 bin ça-
lışanı ile global jenerik marka haline gelen Hilti, 

PROFESYONEL BAKIŞ / BANU DENİZ ÇETİNKOL
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6 kıtada 120’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. 
Hilti, delici-kırıcı, akülü makineler, elmaslı delme/
kesme sistemleri, lazerli ölçme sistemleri, çivi çak-
ma makineleri, kimyasal/mekanik ankrajlar, pasif 
yangın durdurucu sistemleriyle geniş bir ürün 
portföyüne aynı zamanda ON!Track Ekipman 
yönetimi, kullanıcılara yönelik İSG, mühendislik 
eğitimleri servisleri ile inşaat, enerji ve endüstri 
sektörüne hizmet veriyor. Türkiye pazarına ilk 
kez 1982 yılında giren ve 15 yıl distribütörlük 
olarak temsil edilen Hilti, 1997 yılından bu yana 
ise Türkiye’de yüzde 100 yabancı sermayeli bir 
firma olarak faaliyet gösteriyor. Merkez ofisimiz 
İstanbul’da ve Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Ka-
radeniz Bölge Müdürlüklerimiz büyesinde görev 
alan 270 kişilik ekibimizle müşterilerimizin yanın-
dayız. Hilti başarısını bilgi, birikim ve inovasyon 
ile sürdürülebilir değer yaratan bir marka olmaya 
borçlu. Ekonomiye yarattığı katma değer dışında 
İnsan Kaynakları alanındaki çalışmalarıyla da öne 
çıkan çıkan Hilti, Great Place to Work Enstitüsü 
tarafından belirlenen “Dünyanın En İyi İşverenleri 
2017” listesinde Avrupa’da 24. sırada yer aldı. 
Hilti Türkiye ise 2017 yılında “Türkiye’nin En İyi 
İşverenleri 2017” listesinde sekizinci, 2016 yılında 
dördüncü, 2015 yılında aynı ödül kategorisinde 
üçüncü oldu ve Yaşam Boyu Öğrenme alanında 
Özel Ödül’e layık görüldü.

Türkiye’de sektörün durumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’nin büyümesinde lokomotif sektör-
lerden olan inşaat sektörünün 2018’in ikinci 
yarısından itibaren daralma trendini hep birlikte 
tecrübe ediyoruz. 2019’un 3. çeyreğinde küçülme 

hızı yavaşlasa da, hızlı bir toparlanma öngör-
müyoruz. Bu yüzden Hilti Türkiye olarak inşaat 
sektöründeki profesyonellere hizmet vermeye 
devam ederken, enerji ve endüstri sektörüne ya-
tırım yapıyoruz. Ürün, servis ve yazılımlarımızla 
müşterilerimize verimlilik, iş süreçlerinde yalınlık 
ve Hilti ile yaptıkları işlerde güvenlikten emin 
olmayı vadediyoruz.

PROFESYONEL BAKIŞ / BANU DENİZ ÇETİNKOL
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MİMARİDE TİYATROLAR

Medeniyetlerin 
kültür abidesi

tiyatrolar
tarihe iz bırakıyor



ARALIK  2019   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   45

MİMARİDE TİYATROLAR

Paris Opera Binası 

Sanatın hayat bulduğu 
yapılar olan tiyatro binaları, 

medeniyetlerin kültür abidesi 
olarak tarihe iz bırakıyor. Taştan 

yapılan antik tiyatrolardan 
yüzyıllar içinde yavaş yavaş 
kapalı mekanlara dönüşen 

tiyatro binaları, günümüzde 
teknolojik gelişmelerle birlikte 

dekor, kostüm, ışık sahne tasarımı 
ile görkemli yapılar olarak göz 

kamaştırıyor.

Tiyatronun tarihi antik Yunan’a uzanırken, 
tiyatro mimarisi de çağlar içinde değişim 
gösterdi. Yunan tiyatrosunun başlangıcı, 

Dionysos ayinlerine uzanır. M.Ö. 7’nci yüzyıl-
da Dionysos şerefine yapılan gösteriler giderek 
hem edebi, hem de dini bir tür olarak gelişti. İlk 
tiyatrolar son derece basitti; düzeltilmiş toprak 
bir alan, tahtadan yapılmış seyirci basamakları 
ve gene tahtadan bir sahne... Taştan yapılan ti-
yatrolar ilk defa M.Ö. 4’üncü yüzyıldan itibaren 
görülmeye başladı. Bu yapı, oturma yeri, orkestra 
ve sahneden oluşuyordu.

Bu yamaçların şeklinden dolayı seyirci oyun 
yerini çepeçevre sarmıyor ancak üç yanından 
izleme imkânı buluyordu. Buna rağmen oyun 
yeri yuvarlak kalmıştı. İlerleyen zamanlarda 
seyircilerin daha rahat oyun izleyebilmeleri için 
tahta sıralar yapılmaya başlandı. İlk etapta sabit 
düşünülmeyen tahta sıralar sahneyi U şeklinde 
sıralayıp, bir sonraki gösteride tekrar takılma 
özelliğine sahipti. Bugüne kadar ulaşan Yunan 
tiyatro temsillerinin ilk oynanan yeri olarak da 
bilinen Dionysos tiyatrosu bu tahta sıraların ilk 
yapıldığı tiyatro mekânı olarak karşımıza çıkıyor. 
Bu dönemde tragedyalar ve komedyalar yazıldı. 
Sophokles, Aristofanes, Aiskhylos, Euripides 
oyun yazarlarından bazıları idi. Edebi metnin 
gelişmesi tiyatronun sistematik olarak gelişmesini 
sağladı. Yunan tiyatrosu daima denize veya dağ-
lara bakar şekilde yapılır, bu manzara dekorun 
doğal bir parçasını oluştururdu.

ROMA DÖNEMI TIYATRO YAPILARI
ANTIK YUNAN’DAN FARKLIYDI

Roma döneminde tiyatrolar, kuram ve yapı 
tekniği olarak Antik Yunan tiyatrosunun ser-
mayesi üzerine kuruldu. Amfi tiyatro formu 
üzerinden Roma tiyatro anlayışına uygun olarak 
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Epidauros Antik Tiyatrosu

Olimpico Tiyatrosu

MİMARİDE TİYATROLAR

değişiklik yapıldı. Yapılacak tiyatronun yeri, hava 
şartlarına uygun, alanı güneye bakmayacak şekilde 
ve akustik şartlara elverişli, bir yer olarak özenle 
seçildikten sonra, tiyatronun mimari planı hazır-
lanırdı. Roma tiyatrosunda sahne çok yüksek ya-
pıldı. Seyir yerine bakan duvarı sütunlar, alınlıklar 
ve bunların arasına yerleştirilmiş heykeller süsledi. 
Bu ihtişamıyla sahne oyunların bir anlamda deko-
runu oluşturuyordu.

Roma tiyatrosunu Yunan ve Helenistik dönem 
tiyatrolarından ayıran diğer bir özellik, yapının 
tepe yamacına yapılmaması idi. İnşaat tekniği 
ile ilgili üst üste yapı oluşturma özelliği olarak 
karşımıza çıktı. Düz arazi üzerine kemer ve to-
nozlardan oluşan bir yapı inşa edilerek meydana 
gelen bu yapılar, bazen üç bazen dört katlı bir-
birlerine merdivenlerle bağlı geniş koridorlardan 
oluşuyordu. 

Bu dönemde gerçek anlamda antik dönemdeki 
gibi dramatik tiyatrodan bahsedemeyiz. Seyirciden 
tutun da oyunculara kadar karakter yapıları çok 
farklılıklar gösterir. Tiyatro yerine burada büyük 
sirkler ve gösteri alanları colosseum’lardan, vahşi 
hayvan dövüşleri, gladyatör dövüşleri, eğlence 
anlayışını tanımlıyor.

ORTAÇAĞ’DA TIYATRO
MIMARISI YERINDE SAYDI

Tiyatro tarihi boyunca tiyatral anlamda geliş-
menin tamamen durduğu hiçbir dönem yoktur. 
Ortaçağ ise bu tanıma karşılık gelebilecek ör-
neklerden bir tanesidir. Ortaçağ kendine ait bir 
tiyatro binasına sahip olamamış, kilisede yapılan 
ayinler ve din oyunları, ortaçağ kilisesinin içinde 
başlayıp sonra meydana çıkarak kendine oyun 
alanı yaratmaya çalışmış. Ortaçağ’da karşılaşılan 
bu oyun düzeni ilk kez İngiltere’de ortaya çıkmış 
tekerlekli sahnelerdir. Kilise dışına çıkan oyunlar 
pazar yerlerinde mobil sahnelerde oyunlarını 
sergiliyorlardı. Bunları da esnaf locaları finanse 
ediyordu. Araba gibi bir yerden başka yere teker-
lekle yürütülen sahnelere Pegeant deniyordu. Pe-
geant kelime olarak, gösteri, alay, tören anlamına 
geliyordu. Oyun oynanacağı zaman seyirci kentin 
belli bir yerinde toplanıyordu ve temsil gerçek-
leşiyordu. Bu dönem (ortalama bin yıl) tiyatro 
edebiyatının olmadığı dolayısıyla sahneye veya 
tiyatro mimarisine ihtiyaç duyulmayan dönem-
lerden bir tanesidir.

RÖNESANS DÖNEMINDE
GLOBE TIYATROSU ORTAYA ÇIKTI

Rönesans, yeniden doğuşla sanat tarihindeki 
yerini aldı. Rönesans tiyatrosu İtalya’da doğmasına 
rağmen, İtalya Rönesans tiyatrosu mimarlık açısın-
dan da klasik tiyatroya öykündü. 15’inci yüzyılın 
ilk çeyreğinde Romalı mimar Vitruvius’un “Mimar-
lık Üzerine” adlı kitabı gün ışığına çıktı. Bu yapıta 
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bu sahnelerde sabit sahne anlayışıyla 
kurulmuş mekanlar tasvir ediliyordu.

Tiyatro mimarisi seyircinin alışık 
olmadığı bir boyuta doğru kaymaya 
başladı. İngiltere’de turne tiyatrola-
rı kış gelince hanlarda oynanıyor, bu 
hanlarda Globe tiyatrosu anlayışının da 
temelleri oluşuyordu. Bu gezici tiyatro-
ların hanlarda oynanması İngiltere’de 
o kadar yaygınlaştı ki, han mimarisi-
ne bağlı olarak kendiliğinden oluşan 
oyun yeri ve seyir yeri düzenleri bir 
tiyatro yapısının olağan biçimi olarak 
görülmeye başlandı. Elizabeth çağının 
tiyatrolarının şekli, han avlularını bir 
hayli andırır. Shakespeare’in yaşadığı 
çağda tiyatrolar ahşaptan yapılırdı. 
Bin-2 bin seyirci kapasiteli bu binalar 
yuvarlak veya sekizgen olabiliyordu. 
Binanın üzeri damsızdı ve bugün par-
ter denilen yerde bulunan seyirciler, 
güneşten veya yağmurdan korunamaz-
lardı. Tiyatronun en ucuz yeri olan bu 
parterde oturacak yer olmadığı için se-
yirciler ayakta durmak zorunda kalır-
lardı. Globe tiyatro sahnesinde sahne, 
parterin hemen hemen ortasına kadar 
uzanan, seyircileri omuzları yüksekli-
ğinde etrafında küçük bir parmaklığı 
olan bir şekle sahipti. Böylece oyun 
nerdeyse seyircilerin üzerinde oyna-
nıyordu. Oyun sadece önden değil her 
iki yandan da izlenebiliyordu.

BAROK TIYATRODA, DEKOR
TEKNIKLERINE ÖNEM VERILDI

Barok dönemi, 1590-1750 yılları 
arasındaki süreçte egemen olan bir 
sanat ve kültür anlayışıdır. En önemli 
anlatımını mimarlık ve müzik alan-
larında buldu. Ancak resim, heykel 
ve tiyatroyu da etkiledi. Rönesans ti-
yatrosundan aydınlanma tiyatrosuna 
kadar uzanan, klasik Fransız tiyatrosu 
ile Altın Çağ İspanyol tiyatrosunun 
yanı sıra, Elizabeth tiyatrosunu içine 
alan Barok tiyatro, başlıca Hıristiyan 
öğretisi ile saray tiyatrosunun bir yan-
sıması oldu. Günümüze kadar ayak-
ta kalabilen en eski Rönesans tiyat-
ro binası, bin 580’li yıllarda Vicenzo 
Olimpik Akademisi tarafından inşa 
ettirilen Teatro Olimpico’dur. Barok 
tiyatro sahnelerinde, özellikle dekor 
tekniklerine çok önem verilmeye baş-
landı. Olimpico tiyatrosunun tasarım-
cısı olan Palladio’nun öğrencisi olan 
Scamozzi, ustasının tiyatrosu üzerine 

Aspendos Antik Tiyatrosu

ufak değişiklikler yaparak Sabbioneta 
tiyatrosunu tasarladı. Yaklaşık 300 kişi 
alabilen bu tiyatro, 16’ncı yüzyılın son 
çeyreğinde tamamlandı. Tiyatronun 
seyir yeri bitimiyle başlayan sütunlar 
arka tarafta yarım daire oluşturmuştu. 
Ama Olimpico tiyatrosundan farklı 
olarak seyir yeri yan duvarlardan taşa-
rak dışa doğru bir kıvrım oluşmuştu. 
Böylece çan şekli ortaya çıktı.

Tiyatro mekanları Rönesans’ta sa-
rayların içine, yani sınırlı bir mimari 
içine inşa edildiği için, bir kompleks 
olarak düşünülmüyor sadece salon 
yapılıyordu. Avrupa’da 18’inci yüzyıl-
da fuayenin ve giriş holünün tiyatro 
mimarisine katıldığı gözleniyor. Bu an-
layışta inşa edilmiş ilk örneklerden biri 
Paris Operası’dır. 2 bin kişiye yaklaşan 
seyir yeri, gösterişli tırabzanlar, ayaklı 
şamdanlarla bezenmiş merdivenler, 
sütun ve heykellerle zenginleştirilmiş 
müze görünümünde bir yapıdır.

AVANGART MEKANLAR 
ALTERNATIF OLUŞTURDU

Sonraki zamanlarda salon kültürü 
hakim unsur olarak görüldü ve tiyatro-
opera salonları iç mekanda bir oyunun 
oynanabilmesine imkan sağlayacak 
özelliklerde yapılmaya başlandı. Sah-
ne donanımları, dekor değişimlerine 
imkan veren alt yapılar, ışıklandırma 
sistemleri bunlardan bazılarıdır. 20’nci 
yüzyıla bakıldığında avangart mekan-
lar klasik tiyatro mekanlarına alternatif 
oluşturmaya başladı, Avrupa’nın bir 
çok yerinde ve Amerika’da çeşitli ti-
yatro mekanları tesis edildi. Tiyatro 
sahneleri klasik İtalyan çerçeve sahne 
olarak dünyada kabul görürken, alter-
natif anlayıştaki tiyatro savunucuları 
insanın yaşadığı her yerin tiyatro me-
kanı olarak görülebileceğini öne sür-
düler. Bu anlayıştan hareketle tiyatro 
sahnelerinin salonlar da sınırlandırıla-
mayacağı görüşünü belirttiler. 

Moliere, Çehov, Goethe gibi birçok 
tiyatro devi yazdıkları tiyatro oyunla-
rıyla alternatif akımlara zemin hazır-
ladı. 19 ve 20’nci yüzyılda Amerika 
ve Avrupa’da ortaya çıkan bu akımlar 
tiyatroya sunum zenginliği sağladı. 
Teknolojik gelişmelerle birlikte dekor, 
kostüm, ışık sahne tasarımı ihtiyacının 
görülmesi salonların alt yapı olanak-
larını, bir anlamda gelişim süreçlerini 
tamamlamaya zorladı.

dayanarak İtalya’da Roma tiyatroları 
inşa edilmeye başlandı. Bu çalışmanın 
ürünü olan Venedikli mimar Andre 
Palladio’nun tasarlayıp 16’ncı yüzyılın 
son çeyreğinde Vincenzo Scamozzi’nin 
tamamladığı Vicenzo’daki “Olimpico 
Teatro” Avrupa’dan günümüze ulaşan 
kapalı tiyatrolardan bir tanesidir.

Rönesans tiyatrosunun en özgün 
özelliklerinden biri, resimle birlikte 
perspektife verdiği önem olarak gö-
rülür. Tiyatro yapılarında salon kül-
türü oluşmaya başlamıştır. Değişken 
sahne dekorunun henüz oluşmadığı 

MİMARİDE TİYATROLAR
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La Scala - İtalya
İtalya Milano’daki La Scala, dünyanın 
en meşhur tiyatrosu olarak tanınıyor. 
İlk gösterinin 1778 yılında sergilendiği 
tiyatro, Arturo Toscanini, Riccardo Muti 
gibi meşhur sanatçıların da ilk gösterisine 
ev sahipliği yapmış. 2002-2004 yılları 
arasında mimar Mario Botta tarafından 
büyük bir renovasyona gidilirken, aslına 
sadık kalınarak yapılan renovasyon büyük 
beğeni topladı.

The Winter Garden - Kanada
Kanada’nın en büyük yerleşim yeri olan 
Toronto şehrinde, 1913 yılında inşa 
edilen tarihi bir sahne olan The Winter 
Garden, Elgin Tiyatrosu’nun yedinci 
katında yer alıyor. Dünyada hâlâ oyun 
sahnelenen son çift katlı/balkon 
sahne olmasıyla da bilinen The Winter 
Garden, ülkeye gelen turistlerin gözde 
ziyaret adresleri arasında.

Viyana Tiyatrosu - Avusturya
Viyana Tiyatrosu’na dünyanın en 

güzel opera tiyatrosu denilebilir. 1869 
yılında inşa edilen yapı, Mozart’ın “Don 

Juan” operası ile açıldı. Tiyatro binası 
neo Rönesans stilinde yapıldığı için 

zamanında çok sayıda eleştiri aldı. Ama 
yıllar içinde bu tarz beğeni kazandı. 

2. Dünya Savaşı’nda zarar gören tiyatro, 
1955 yılında yeniden açıldı. Tiyatroda 

her yıl 60’a yakın gösteri yapılıyor.

Tiyatro mimarisinden
çarpıcı örnekler 

MİMARİDE TİYATROLAR
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Bolşoy Tiyatrosu - Rusya
Dünyadaki ünlü tiyatrolardan biri 
de Moskova’daki Bolşoy Tiyatrosu. 
1856 yılında mimar Albert Cavos’un 
rehberliğinde yapılan bina, Rus klasik 
mimarisinin en güzel örnekleri arasında 
yer alıyor. 2005 yılında, tiyatronun 
yeniden inşası başladı ve 2011’de 
tamamlandı. Bolşoy Tiyatrosu’nun alanı 
80 bin metrekareye çıktı ve salonun 
eşsiz akustiği restore edildi. Sahne şimdi 
altı katlı bir binanın hacmine sahip.

Yüzen Sahne - Avusturya
Avusturya’da Seebühne adıyla da 
bilinen muhteşem bir yapı olan 
Yüzen Sahne, 7 bin kişilik kapasitesi ile 
Constance Gölü üzerinde yer alıyor. 
Alışıldık tiyatro sahnelerinin aksine 
gösteriler esnasında oldukça ilginç 
görünümlere bürünen bu sahne, 
Bregenz Festivali kapsamındaki 
büyük çaplı opera ve müzikaller için 
kullanılıyor.

Royal Albert Hall- İngiltere
South Kensington’da I. Victoria‘nın eşi 
Prens Albert tarafından kurulan Royal 

Albert Hall, İngiltere’nin en önemli 
ve etkileyici yapılarından biri. 1871 

yılında açılan sahne, o günden bu yana 
dünyanın pek çok önemli gösteri ve 

sanatçısını ağırladı.

MİMARİDE TİYATROLAR
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SEKTÖREL GÜÇ / POMSAD

Olumsuz gelişmelere rağmen 2018'de pompa ve vana ihracatının arttığını 
belirten Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği (POMSAD) Yönetim Kurulu 
Başkanı Nurdan Yücel, "2020'de üreticilerimizin, özellikle de ihracat yapan 
firmaların destekler ile büyüyebileceği ortamlar yaratılmalı” dedi.

“Sektörümüz, ihracatla
desteklenerek büyüyebilir”
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SEKTÖREL GÜÇ / POMSAD

POMSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Nurdan Yücel, 
"Pompa ve vana 
sanayi, üretim 
ve istihdam 
sayılarındaki yıllar 
içinde gösterdiği 
istikrarlı artış ile Türk 
makine sektörüne 
ve ülke ekonomisine 
önemli katkılar 
sağlıyor" dedi.

Ulusal ve uluslararası platformlarda sek-
törün ortak sesi olmak amacıyla 1996 
yılında kurulan Türk Pompa ve Vana Sa-

nayicileri Derneği (POMSAD), sektörün gelişme-
si için çalışmalarını sürdürüyor. Ağırlıklı olarak 
KOBİ’lerden oluşan bir sektörü temsil ettiklerini 
belirten POMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Nurdan 
Yücel, “Pompa ve vana sanayi, üretim ve istihdam 
sayısında yıllar içinde gösterdiği istikrarlı artış 
ile Türk makine sektörüne ve ülke ekonomisine 
önemli katkılar sağlıyor. Toplam 15 bin kişiye 
istihdam sağlayan, santrifüj, deplasmanlı pompa 
ve komponentleri imalatçıları ile birlikte evsel ve 
endüstriyel vana ve komponentleri imalatçılarını da 
temsil eden makine imalat sanayinin öncü sektörle-
rinden biriyiz” dedi. Nurdan Yücel ile POMSAD’ın 
faaliyetlerini ve hedeflerini konuştuk.

POMSAD ne zaman kuruldu? Derneğin kurulu-
şundan bu yana geçirdiği süreci anlatır mısınız?

POMSAD, 1996 yılında ulusal ve uluslararası 
platformlarda sektörün ortak sesi olmak amacıyla 
sektörü temsilen 12 Kurucu Üye tarafından ku-
ruldu. 2005 yılında vana imalatçılarını da bün-
yesine katan POMSAD, “Türk Pompa ve Vana 
Sanayicileri Derneği" olarak sektörün önde gelen 
45 üreticisinin ortak sesi olmaya gayret ediyor. 
Çeyrek asra yaklaşan derneğimiz, sektörün sesini 
duyurabileceği ilgili bütün örgütlenmelerde; bir-
lik, dernek, komite, meclis gibi sektöre yön veren, 
düzenleyen hemen tüm platformlarda aktif olarak 
yer alıyor. Firmalarımız büyük ölçekli de olsa, kü-
çük ölçekli de olsa pek çok ortak problemimiz var. 
Sektörel örgütlenmelerin amacı ulusal ve ulusla-
rarası platformlarda sektörün güçlü sesi olmaktır. 
POMSAD, Avrupa’daki muadili üst birlikler olan 
Avrupa Pompa İmalatçıları Derneği (Europump) 
ve Avrupa Vana Sanayicileri Derneği’nde (CEIR) 
temsilcileri ile aktif olarak yer alıyor. Buralarda 
hem ülkemiz makine sektörünün tanıtılması, hem 
de yönetmelik ve standartlarda alınacak kararlarda 
etkin rol alınması sağlanıyor. Pompa ve vana sana-
yi, üretim ve istihdam sayılarındaki yıllar içinde 
gösterdiği istikrarlı artış ile Türk makine sektörü-
ne ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.

Derneğin üye profili nasıl?
Toplam 15 bin kişiye istihdam sağlayan, sant-

rifüj, deplasmanlı pompa ve komponentleri ima-
latçıları ile birlikte evsel ve endüstriyel vana ve 
komponentleri imalatçılarını da temsil eden ma-
kine imalat sanayinin öncü sektörlerinden biriyiz. 
Tamamen Türkiye’de yerleşik üretici firmalardan 
oluşan, sektördeki önde gelen tüm kuruluşları 
çatısı altında birleştiren bir derneğiz. Firmaları-
mız arasında büyük ölçekli üyelerimiz olmasına 
rağmen ağırlıklı olarak KOBİ’lerden oluşan bir 
sektörü temsil ediyoruz.  

“AVRUPA DERNEKLERİNİN ÇALIŞMA 
GRUPLARINDA YER ALIYORUZ”
POMSAD, kurulduğu günden bu yana ne gibi 
çalışmalar yaptı?

Derneğimiz, sektörel örgütlenmenin yanı 
sıra ilgili sektörlerinin hem yurt içinde hem de 
yurt dışında tanıtım çalışmalarını da yürütüyor. 
1996'dan 2019'a kat ettiği yoldaki önemli faa-
liyetleri Europump’a tam üyelik, İcra Konseyi 
Üyeliği ve Europump Başkanlığı, CEIR’e tam 
üyelik, Yönetim Kurulu Üyeliği ve CEIR Baş-
kanlığı, MAKFED Makine Federasyonu Kurucu 
Başkanlığı, MAİB Başkanlığı gibi sorumlulukları 
dernek üyelerimiz ile gerçekleştiriyoruz.

Pazarlama ve teknik komisyonlarında aktif 
olarak yer aldığımız Avrupa derneklerinin, çalış-
ma gruplarının çalışmalarına da özellikle hocala-
rımızdan aldığımız desteklerle devam ediyoruz. 
Özellikle, eko-tasarım direktifinin standarda dö-
nüştürülmesi konusunda yürütülen çalışmalarda 
aktif olarak yer alıyoruz. Ayrıca, TSE’de de bu 
ayna komitenin oluşturulmasına ön ayak olduk. 
Bu platformlarda yer almak her zaman çok önem-
li. Çünkü hem uluslararası örgütlerdeki gelişme-
ler takip edilebildiği gibi, hem de direkt olarak 
görüş sunabilme imkanı yaratılıyor. Özellikle, 
standardizasyon çalışmalarındaki görüşlerimiz, 
ülke oyumuzun en yüksek grup içinde yer alması 
sebebi ile çok kıymetli. Birinci ağızdan, erkenden 
duyup gerekli tedbirlerin alınması için bu örgüt-
lenmelerde yer almak çok önemli bir fırsat.   

POMSAD olarak, yurt içinde paydaşı oldu-
ğumuz ve katılımın çok yüksek olduğu SODEX 
Fuarı’nda, yerli üreticilerimizin çok avantajlı şart-
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larda yer alması ve kendilerini gösterebilmesi 
için çaba sarf ediyoruz. Ayrıca, üreticilerimizin 
önemli uluslararası fuarlarda yer alabilmesinin 
güçlüğünün bilinci ile aldığımız destekler saye-
sinde, POMSAD Genel Sekreteri’nin katılımı ile 
tüm uluslararası büyük fuarlarda yer alıyoruz. Bu 
yurt dışı fuarlarında, üreticilerimizin tanıtımı, üye 
tanıtım kataloglarının dağıtılması ve Türk malı 
ürünlerin kalitesinin anlatılması faaliyetleri yapılı-
yor. Bunların yanı sıra, bu platformlarda rekabetçi 
olduğumuz diğer ülkelere göre avantajlarımızın 
anlatılması doğrultusunda maksimum çaba har-
canıyor. Özellikle, iç piyasanın durağanlaştığı 
dönemlerde, dünya pazarına açılmak için yapılan 
bu faaliyetlerin önemi daha fazla anlaşılıyor.

Tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra uluslararası 
birçok önemli organizasyona da imza attık. 
Bugüne kadar sektörün gelişmesinde en önemli 
faaliyet olarak gördüğümüz “Pompa ve Vana 
Kongresi”ni 9 defa gerçekleştirdik. Bunun yanı 
sıra Europump Genel Kurulu ve senelik toplan-
tısına ev sahipliği, CEIR Genel Kurulu ve senelik 
toplantısına ev sahipliği yaptık.

Sektör 2019 yılını nasıl geçirdi?
Dr. Can Fuat Gürlesel hocamıza hazırlat-

tığımız pompa vana sektör raporu ve dernek 
üyelerine üç ayda bir sunduğumuz sektörel en-
vanterimizden de görüldüğü üzere, iç piyasadaki 
daralmaya, dünyadaki ve bölgedeki olumsuz 
süreçlere rağmen 2018 yılı sektörümüz için ihra-
catta başarılı bir yıl oldu. Sadece ihracatımız değil 
ortalama birim satış fiyatımız da yükselmişti. An-
cak, ticaret dengesine baktığımızda, hâlâ istenilen 
seviyede olmadığını, ithalatın ihracata göre daha 
fazla gerçekleştiğini biliyoruz. 2018 yılı toplam 

Dünya pazarında 
sektör ihracatı için 
büyük potansiyel 

olduğunu belirten 
Nurdan Yücel, "Bu 

sebeple, firmalarımıza 
yapılacak olan ihracat 

teşvik ve destekleri 
ile dünya pazarında 

önümüz daha 
fazla açılacak" diye 

konuştu.

pompa ve vana ihracatı 1,2 milyar dolar olarak 
gerçekleşirken, ithalat ise 2 milyar dolar oldu. 
2019 yılının ilk sekiz ayında da toplam ihraca-
tımız 800 milyon dolar, buna karşılık ithalat 1,1 
milyar dolar oldu. Bir önceki yılın aynı dönemi 
ile karşılaştırdığımızda, ihracatımız pompada 
ortalama yüzde 2,5 ve vanada yüzde 3,1 arttı.

Sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Şanslı bir sektörüz çünkü insan yaşamı 

devam ettiği sürece sektörümüz de varlığını 
koruyacak. 2019 yılı için açıklanan bütçe ve 
kısa vadeli programda da görüldüğü üzere, iş 
dünyasını zorlu koşulların beklediği aşikâr. Bu 
nedenle kısa vadeli dalgalanmalardan korunmak 
için, bugünkü koşullar altında tedbiri elden 
bırakmadan, ülke ve firmalar olarak uzun dö-
nemli hedeflere odaklanmalıyız. 2020 yılında 
üreticilerimizin, özellikle de ihracat yapan fir-
maların yapılacak destekler ile büyüyebileceği, 
yılı sıkıntısız geçirebileceği ortamlar yaratılmalı.

Yurt içine baktığımızda, pompa ve vana ih-
racatımız gerçekleşen ithalatın ancak üçte birini 
karşılıyor. Dünya ihracatının pompalarda yüzde 
0,86’sını ve vanalarda ise yüzde 0,66’sını karşılı-
yoruz. Dünya pazarı olarak oldukça büyük po-
tansiyel var. Bu sebeple, firmalarımıza yapılacak 
olan ihracat teşvik ve destekleri ile dünya paza-
rında önümüz daha fazla açılacak. Önümüzdeki 
yıllarda ancak teknoloji ve insan gücünü etkin 
kullanan şirketler ve ülkeler dünyada söz sahibi 
olabilecek. Hal böyleyken ülkemizin yüksek 
katma değer yaratan bir üretim yapısına geçme-
si, yeni dijital çağda bizi rekabetçi kılacak ortamı 
hazırlaması gerekiyor. Bu nedenle firmalarımıza 
teknolojik dönüşüm, insan kaynağı ve eğitim 
desteklerinin artarak devam etmesi çok önemli.

“İHRACAT YAPMAK İSTEYEN ÜRETİCİ
FİRMALARIN ÖNÜ AÇILMALI”
Sektörün sorunları neler? Bu sorunların çö-
zümü konusunda önerileriniz var mı?

Jeopolitik olarak çok önemli bir konumdayız. 
Bunun fırsata dönüştürülmesi gerekir. Korumacı 
ve kutuplaşan dünyada, dünyanın merkezinde 
gördüğüm ülkemizi, sorumluluk sahibi, aklı se-
lim yaklaşımlarla, hiçbir ülke ile kutuplaşmadan, 
uluslararası işbirliklerini geliştirerek, tek başına 
değil, daha fazla entegrasyon sağlayarak, ihracat 
yapmak isteyen üretici firmaların önü açılmalı. 
Bu sebeple, üyelerimizin ihracat kabiliyetlerini 
artırabilmesi için alınması gereken tedbirler ko-
nusunda yapılan çalışmalarda aktif olarak yer 
almaya gayret ediyoruz. Ülke olarak bir an önce 
istikrar görüntüsünü vermemiz lazım. Ülkenin 
istikrarsız görüntüsü sebebi ile yabancı alıcı fir-
malar üreticilerimize finansman ile ilgili olarak 
şüphe ile yaklaşıyor. Yabancı müşteriler için fi-

SEKTÖREL GÜÇ / POMSAD
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nansal güven ortamının bir an önce geliştirilmesi 
gerekiyor.

Lojistik, insan kaynağı ve ürün kalitesi açısın-
dan oldukça avantajlı bir durumdayız. Ancak, tanı-
tım ve maliyetlerimizi aşağıya indirme noktasında 
çok çalışma yapılması lazım. Özellikle de, satışların 
artması için daha çok üretim yapabilmeliyiz; bu-
nun için de enerji maliyetlerinin azaltılabilmesi 
yönünde tedbirler alınması gerekir. Yakın pazar-
lardaki sorunlar nedeniyle yeni ve uzak pazarlar 
bulmamız gerekli; fakat bu da hem zor, hem de 
pahalı. Bu nedenle fuar destekleri artırılmalı ve 
daha fazla ülkeler arası ticaret anlaşmaları yapılma-
lı. Ancak, bunun için etkin ticaret müşavirlikleri de 
gerekiyor. Yeni pazarlara ulaşılabilecek, daha fazla 
tanıtımlarımızı yapabileceğimiz ortamların oluştu-
rulması lazım. Dış pazarda güçlü olduğumuz gibi 
iç pazarda da güçlü olmalıyız. Ülkenin ihtiyaç duy-
duğu yatırımlar yeniden başlamalı. İller Bankası 
koordinatörlüğündeki projelerin, özellikle yabancı 
kredili projelerin bir an önce hayata geçirilmesi 
gerekiyor. Bizim ana müşterimiz olan büyükşehir 
belediyelerindeki su ve atık su paralarının ilgili 
genel müdürlüklerden alınıp başka yatırımlarda 
kullanılamaması, bunların tekrardan asli işleri olan 
su ve atık su yatırımlarında kullanılması önemli. 

“ŞUBAT AYINDAKİ KONGREMİZ
SEKTÖRÜ BULUŞTURACAK”
Önümüzdeki dönemde ne gibi faaliyetleriniz 
olacak?

Sektörel örgütlenmeler, sektörün gelişimin-
de, özellikle de Ar-Ge, inovasyon çalışmalarında 
öncü olmak, yol göstermek için çaba harcamalı. 
POMSAD’ın İTÜ Makine Fakültesi ve ODTÜ 
Makine Mühendisliği Bölümü ile işbirliği içinde 
bu yıl 10’uncusunu düzenlediği “Dijital Dönü-
şüme Hazırlanan Türkiye” temalı Pompa ve Vana 
Kongresi, 13-14 Şubat 2020 tarihlerinde ODTÜ 
Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak. Pompa-
lar, vanalar, kompresörler, fanlar ve bunlara ilişkin 
tesisler üzerinde araştırma, tasarım, imalat, işlet-
me ve pazarlama faaliyetlerinde bulunan gerçek ve 
tüzel kişilerle, sektöre katkı yapan diğer kuruluş 
temsilcilerini bir araya getirerek, sektör çalışma 
alanına giren konuları en geniş kapsamda tartış-
mak, bir yandan imalatçılarımızın ilerlemelerini 
sergilerken, öte yandan yatırımcıların ihtiyaçla-
rı doğrultusunda projeksiyonlar yapabilmesini 
sağlamayı amaçlıyoruz. Uzun yıllardır sektörle-
rimizin bütün paydaşlarının bir araya geldiği tek 
organizasyon olan Kongremiz; 2020 yılında daha 
önceki kongrelerimizden çok daha farklı, dijital 
dönüşümün sektörlerimizdeki etkilerinin en etkili 
şekilde görüleceği ve bu kavramların katılımcılara 
en güzel şekilde ifade edileceği bir kongre olacak.

Üniversiteler ile işbirliği içinde yaptığımız 
kongremizin, sektörümüzün gelişmesinin esas 

2018 yılı toplam 
pompa ve vana 
ihracatı 1,2 milyar 
dolar olarak 
gerçekleşirken, 
ithalat ise 2 
milyar dolar oldu. 
2019 yılının ilk 
sekiz ayında da 
toplam ihracat 
800 milyon dolar, 
buna karşılık 
ithalat 1,1 milyar 
dolar oldu.

kaynağı olduğunu düşünüyoruz. Hem bildiriler, 
davetli konuşmacılar, hem de eğitim programları 
ile dolu dolu bir program oluşturduk. Kongre web 
sitesinden de programa ulaşılabilir. Temasını ge-
lişen dünya şartları doğrultusunda belirlediğimiz 
kongremiz, firmalarımıza yaptıkları Ar-Ge, ino-
vasyon çalışmalarını sunabilme fırsatı yaratıyor.

İnsan kaynağı niteliğinin çok önemli oldu-
ğu bugünlerde mesleki yeterlilik sertifikasyonu 
konularında da çalışma yapmanın hem sektör 
açısından hem de sosyal sorumluluk açısından 
kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz. Özellikle, 
satış sonrası hizmetlerde bünyelerimizde bulu-
nan personeller veya aradaki müteahhit hizmeti 
sunan firmaların personeli ve daha sonrasında 
kullanıcıların (idarelerin işletme personeli) boru 
hattı ekipmanlarını monte, demonte eden per-
sonelinin ekipmanların montajı konularında 
artırılmış niteliği sektör açısından çok önemli. 
Bu konuda personel sertifikasyonu yapabilmek 
için Mesleki Yeterlilik Kurumu ile temaslarımızı 
başlattık. 

Türkiye İMSAD'ın faaliyetlerini ve Türkiye 
İMSAD ile ilişkilerinizi nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

Türkiye İMSAD’ın düzenlediği “Uluslararası 
İnşaatta Kalite Zirvesi”, sektör açısından çok fay-
dalı ve etkin bir organizasyon. Ancak, tamamen 
yerli sanayinin desteklenmesi ve geliştirilmesi 
amacı ile kurulmuş bir dernek olarak, POMSAD 
üyesi üreticiler ile daha fazla işbirliği yapabilecek 
ortamları karşılıklı geliştirebiliriz. Bu konularda 
Türkiye İMSAD ile daha sık bir araya gelebilece-
ğimiz, yerli imalatçının sektörde daha çok tanıtı-
labileceği ortamları birlikte yaratmamız sektörleri 
yakınlaştırdığı gibi ülke ekonomisine de katkı 
sağlayacak.

SEKTÖREL GÜÇ / POMSAD
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MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI / MELİKE ALTINIŞIK

“Çağdaş tasarım kriterleriyle 
özgür mekanlar tasarlıyoruz”

Mimar olmayı çocukluğunda 
kafasına koyan ve çok başarılı 
bir eğitim hayatının ardından 

kariyerini ünlü mimar Zaha Hadid’in 
Londra ofisinde yedi yıllık bir çalışma 
ile şekillendiren mimar Melike Altını-
şık, altı yıl önce kurduğu Melike Altı-
nışık Architects (MAA) ile ses getiren 
çalışmalara imza atıyor. “MAA’nın kısa 
süredeki büyük başarışı, bana da 2018 
yılında ‘European Center for Architec-
ture Art Design and Urban Studies’ ta-
rafından her iki senede bir düzenlenen, 
tasarım ve mimarlık alanına yenilikçi, 
yaratıcı ve gelecekte tasarımı yönlendi-
rebilecek 40 yaşın altındaki genç mimar 
ve tasarımcılara verilen ‘Europe 40 un-
der 40’ ödülünü getirdi” diyen Altını-
şık, şu an Seul’daki Robot Bilimi Müzesi 
projesi üzerinde çalıştıklarını söylüyor. 

Melike Altınışık ile projeleri ve mimari 
yaklaşımı hakkında konuştuk. 

Öncelikle sizi tanımak isteriz. 
Eğitimizden ve mimarlık mesleği-
ne başlama sürecinizden bahseder 
misiniz?

Çocukluğunda “Büyüyünce filanca 
olucam” demeyen, hayattaki tutkusunu 
bilinçsiz de olsa ufak yaştan belli etme-
yen yoktur sanırım. Benim, belki de 
binlerce kez tekrarladığım cümle, “Bir 
gün mimar olacağım”dı. Hep söylemi-
şimdir; bu yüzden ne İstanbul Teknik 
Üniversitesi lisans eğitimini birincilik-
le tamamlamam ne de mimari yüksek 
lisans eğitimini Londra’da bir Tasarım 
Araştırma Laboratuvarı olan Architectu-
ral Association DRL’de yapmam tesadüf 
duruyor. Eğitim sonrası hayatımı yine 

Altı yıl önce kurduğu 
Melike Altınışık Architects 

(MAA) ile uluslararası 
ödüllü işlere imza attıklarını 

belirten mimar Melike 
Altınışık, “Her yeni mimari 

projemizin amacı, insanlara 
yeni bir deneyim sunmak 
ve çağı yakalamış tasarım 

karakterlerini içinde 
barındıran özgün mekanlar 

tasarlamak” diyor.
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MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI / MELİKE ALTINIŞIK

Mimar Melike Altınışık, 
“Londra’da uluslararası 

profesyonel 
platformda Zaha 
Hadid Architects 

ile geçen yaklaşık 
yedi yıllık süreç, 

bana master-plan, 
yüksek yapılar; 

konferans merkezi, 
müze gibi kültürel 

yapı tasarımlarından 
özel üretim mobilya 

tasarımlarına, farklı 
ölçeklerde, geniş bir 

yelpazede tasarlamayı 
ve düşünmeyi 
öğretti” diyor.

“o cümle” şekillendirdi. Londra’da uluslararası 
profesyonel platformda Zaha Hadid Architects 
ile geçen yaklaşık yedi yıllık süreç, bana master-
plan, yüksek yapılar; konferans merkezi, müze 
gibi kültürel yapı tasarımlarından özel üretim 
mobilya tasarımlarına, farklı ölçeklerde, geniş bir 
yelpazede tasarlamayı ve düşünmeyi öğretti. Bu-
gün tüm bu birikimi ve tecrübeyi Melike Altınışık 
Architects (MAA) çatısı altında kullanıyorum. 

“KISA SÜREDE ULUSLARARASI
ÖDÜLLÜ İŞLERE İMZA ATTIK”
Melike Altınışık Mimarlık ne zaman kurul-
du? Yapısı nasıl?

2013 yılında Londra’dan İstanbul’a dönüp 
yıllar içinde uluslararası platformda kazandığım 
tecrübeyi tasarımı bana ait bir çatı altında toplama 
isteğiyle firmamı kurdum. Bu yıl altıncı yaşımızı 
kutladık. Ekibimizin hızlı hareket eden ve taze 
bakan güçlü bir yapısı var. Kısa sürede uzun yol 
kat ettik, uluslararası ödüllü işlere imza attık. FEI-
DAD Tasarım Ödülü ve İsviçre Sanat Ödülü (Swiss 
Arts Award) bunların başında gelir. MAA’nın kısa 
süredeki büyük başarışı, bana da 2018 yılında 
“European Center for Architecture Art Design 
and Urban Studies” tarafından her iki senede bir 
düzenlenen, tasarım ve mimarlık alanına yenilikçi, 
yaratıcı ve gelecekte tasarımı yönlendirebilecek 40 
yaşın altındaki genç mimar ve tasarımcılara verilen 
“Europe 40 under 40” ödülünü getirdi.

Kaç kişilik bir ekibiniz var?
Çekirdek ekip 12 kişi ve hepsi konusunda 

uzman mimarlardan oluşuyor. Farklı disiplinler-
den yaratıcı isimler, üzerinde çalıştığımız projeye 
bağlı olarak dönemsel olarak ekibe dahil olabili-
yor. Tasarımcı, çizer, yazar, botanist, liste uzun... 
Mimarlık pratiği olmayan yaratıcı isimlerden kar-
şılıklı beslenmek bizi daha zengin kılıyor, farklı 
yönlerden bakmamızı sağlıyor. 

“ÇOK ÇEŞİTLİ PROJELERDE YER ALIYORUZ”
Ağırlıklı olarak çalıştığınız bir alan var mı?

Her yeni mimari projemizin amacı, insanla-
ra yeni bir deneyim sunmak ve çağı yakalamış 
tasarım karakterlerini içinde barındıran özgün 
mekânlar tasarlamak. Bulunduğu yer ile sağlam 
ilişkiler kurarak, ışığı, doğayı ve mekânsal boş-
lukları kullanarak sürpriz karşılaşmalar yaratmak. 
Böylece insanların bakış açısını değiştirmek, fark-
lı bakmasını ve düşünmesini sağlamak. Ancak 
bu şekilde gelişimin yolunu açabilir, gerçek bir 
ilerleme sağlayabiliriz. Binanın bir kullanım ala-
nına dönüşmesi, diyalog kurması, keşif içermesi, 
davetkâr durması son derece mühim. Ölçeğinden 
bağımsız bir master plan tasarımından tutun, bir 
kültür merkezi veya kule tasarımına hatta bir masa 
tasarımına kadar çeşitli projelerde yer alıyoruz. 

Projelerin konsept tasarımından uygulamasına 
kadar tüm aşamalarda en ince ayrıntısına kadar 
tasarlamak istiyorsanız, öncelikle sizinle aynı gö-
rüş açısında olabilecek, kent için olsun, kullanıcı 
için olsun yaratılan mekanların tasarımında ve 
kurgusunda sizinle aynı kaygıları paylaşabilecek 
bir işveren ile çalışma imkânınızın olması önem 
taşıyor. 

Şu an üzerinde çalıştığınız projeler neler? 
Yurt dışında hangi projeleri gerçekleştirdiniz?

Şu an tüm odağımızı ve enerjimizi, toplumu 
robot teknolojisi konusunda eğitmek ve ilgiyi 
artırmak misyonunu üstlenen Seul’daki Robot 
Bilimi Müzesi projemize vermiş durumdayız. 
Seul Büyükşehir Yönetimi, projenin inşa süreci-
ni 2020’de başlatmayı ve 2022’deyse kullanıma 
açılmasını planlıyor. Mimari işlerimiz arasında 
yer alan ve İstanbul’da yapımı devam eden fü-
türistik yapıdaki 369 metrelik “İstanbul TV ve 
Radyo Kulesi” ise çok özel bir proje. Bunun yanı 
sıra, Türkiye’de eğitim yapıları üzerine Milli 
Eğitim Bakanlığı ile birlikte pilot proje çalışması 
da yürütüyoruz.

“BIM, MÜHENDİSLERLE 
ORTAK YAPIYI OLUŞTURACAK
SİSTEMİ KURMAMIZI SAĞLIYOR”
Projelerinizi gerçekleştirirken nelere dikkat 
ediyorsunuz? BIM’i etkin olarak kullanıyor 
musunuz? BIM’in projelerde kullanılmasının 
önemi nedir?

Projeler arası ortak bir standartlaşmadan 
bahsedemeyiz; her projenin kendine özgü bir 
tasarım ve uygulama sistemi var. Bu bakış açısı 
aslen sadece mimariyi değil yapının gerçekleşme-
si için ilişki kurulan uygulama sürecindeki tüm 
aktörleri de etkiliyor. İnterdisipliner düşünmek 
ve hareket etmek, yeni dünyanın bir zorunluğu 
artık, ötesi işlemiyor. Yeri geliyor, mimar olarak 
yapısal bir sistem öneriyoruz ve bu sistemin 
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mühendis ekip tarafından test edilmesinde, pro-
jelendirme sürecinde bizzat rol alıyoruz. Stan-
dartlaşmış bir çözüm fabrikasının parçası olmak 
yerine, her zaman mühendislerle birlikte yeni 
fikirler geliştiriyoruz. Bu bağlamda proje bazlı 
kendi yazılımlarımızı geliştirdiğimiz de söz konu-
su oluyor. Özelleşmiş yazılımların projelerde kul-
lanılmasının en büyük katkısı, projenin daha ilk 
aşamasında bir yandan mimari tasarımına daha 
çok vakit ayırma şansı sunarken diğer yandan da 
uygulama aşamasına geçilmeden mühendislerle 
ortak bir dil kurmamızı sağlaması olabiliyor. 
İçinde bulunduğumuz coğrafyada, kültürel ve 
ekonomik altyapı gibi çeşitli bağlamlarda mimar 
ve mühendis ilişkisi arasında aslında bir uçurum 
söz konusuyken, sahip olduğumuz bu düşün-
sel alt yapı ile aradaki uçurumu olabildiğince 
ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken 
de aslında en iyi interdisipliner platform oldu-
ğunu düşündüğümüz, “BIM” adı verilen “Buil-
ding Infromation Modeling- Yapı Bilgi Modeli’”ni 
kullanıyoruz. BIM, mühendislerle ortak yapıyı 
oluşturacak sistemi kurmamızı sağlıyor. Projenin 
ileride çıkabilecek birçok sorununu baştan ortaya 
dökebiliyoruz. “Malzeme seçimi, üretim kısıtları 
ve kıstasları nelerdir?” gibi birçok soru ve soruna 
çözüm arıyoruz. Dolayısıyla projenin uygulama 

Yenilikçi sistem 
çözümlerinin, 
en az madde 
kullanımı ile 

hafif doğal 
malzemelerin 

araştırılması 
MAA’nın 

vazgeçilmezlerini 
oluşturuyor.

safhasında bazen üreticiler de kendi üretim standart-
larını geliştirmeye yönelik katkıda bulunabiliyorlar. 
BIM sayesinde MAA ekibi olarak proje süreçlerimizde 
bir taraftan hem tasarımımızın bütünlüğünü kontrol 
altında tutarken diğer taraftan da farklı disiplinlerin 
bir arada yer aldığı bu platformda üst düzey kontrol 
seviyesine erişmiş oluyoruz. 

“YERLİ VE DOĞAL MALZEME
KULLANMAYA ÖNEM VERİYORUZ”
Malzeme seçimini nasıl yapıyorsunuz? Yerli malze-
me kullanımındaki yaklaşımınız nedir?

Yerli ve doğal malzemeleri kullanmaya son dere-
ce önem veriyoruz. Gerek mimari tasarımı gerekse 

1

2

MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI / MELİKE ALTINIŞIK
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1- Kuwait Bilim Gelişim Vakfı Merkez Binası
2- EMAAR Dubai Cami
3- Robot Bilimi Müzesi
4- Istanbul TV ve Radyo Kulesi

üretim metodolojilerinin ve bünye-
lerinde yer alan teknik ekipmanların 
da bu süreç ile uyumlu olması önem 
taşıyor. 3DPrint, CNC, lazer kesim, 
robot kollar, ters kalıp sistemi ile dök-
me üretimler vb… Kullanılan malzeme 
seçimine ve tasarlanan ürünün geomet-
rik zorluklarına da bağlı olarak belli bir 
aşamadan sonra sürece zanaatkarlık 
da diyebileceğimiz insan elinin üreti-
me dahil olması gereken işlemler de 
gerekebiliyor. Bu bağlamda malzeme 
seçimlerimizde konusunda uzman-
laşmış, güven oluşturmuş, kaliteden 
ödün vermeyen, Ar-Ge çalışmaları ile 
de gelişime önem veren, yapı sektö-
ründeki global teknolojik gelişmeleri 
ürünlerine yansıtan ve ekolojik değer-
leri de bünyesinde barındıran firmaları 
tercih ediyoruz. 

“TÜM TASARIMLARIMIZ İNSANLAR 
İÇİN YARATICI YAŞAMSAL MEKÂN 
ÇÖZÜMLERİ OLUŞTURUYOR”
Mimaride çevreci ve sürdürülebilir 
projeler giderek daha fazla önem 
kazanıyor. Sizce bir mimari proje, 
sürdürülebilir olması için hangi 
özelliklere sahip olmalı?

Mimarlıkta sürdürülebilirliği ko-
nuşmak için önce insanlığın sürdürü-
lebilirliği düşünülmeli. Bundan sade-
ce 50 yıl önce 3,5 milyar olan dünya 
nüfusunun geleceği için kaygılanan 

araştırmacılar o dönem, bugüne yöne-
lik birçok araştırma yapmış, ütopyalar 
kurgulayıp geleceğe önermelerde bu-
lunmuş. Bugün 7,5 milyara yaklaşan 
dünya nüfusunun 30 yıl içinde 15 mil-
yara ulaşması öngörülüyor. İnsanlı-
ğın sürdürülebilirliği aslen mimarlıkta 
enerji kullanımını nasıl yönettiğimizle 
ilgili. Yapılan tüm tasarımlarımız bir 
şekilde insanlar için yaratıcı yaşamsal 
mekân çözümleri oluşturuyor. Diğer 
taraftan da en az madde kullanımı ve 
tüketimini nasıl sağlanabileceği üze-
rine geliştirici arayışlar içeriyor. İşin 
özünde sistemleri, organizasyonel ma-
tematiği ve analitik ilişkiler bütününü 
anlamalı. Doğadan öğrenerek sistemler 
kurgulamanın gücü aslen yaşamı çe-
şitli enerjilerin bir maddeler bileşkesi 
bağlamında görebilmekle de ilişkili. 
Bu öğretilerin teknolojik gelişmeler sa-
yesinde hesaplanabilir strüktürlere ve 
mekanlara dönüştürülebilir olmasını 
sağlayacak yenilikçi sistem çözümleri-
nin, en az madde kullanımı ile hafif do-
ğal malzemelerin araştırılması MAA’nın 
vazgeçilmezlerini oluşturuyor.

Firma olarak önümüzdeki dönemde-
ki hedefleriniz neler?

MAA Istanbul ve MAA Seul bünye-
sindeki mimari çalışmalarımızı global 
çerçevede başka coğrafyalarda da ge-
nişletmeyi hedefliyoruz. 

3

4

de yapım metodolojisi açısından ile-
ri mühendislik teknikleri gerektiren 
özgün projelerimizde tüm malzeme 
seçimlerinde yapım süreçleri ile uyum 
sağlayacak özellikleri içermeleri bizim 
için çok mühim. Tasarımdan uygula-
maya bilginin aktarılmasında dijital 
fabrikasyon yöntemleri ilk olarak süre-
ce dahil oluyor. Çalıştığımız ekiplerin 
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Gentaş
2020 yılında
Avrupa 
pazarına 
ağırlık 
verecek
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İç pazardaki daralmanın etkisini yurt dışı pazarlarla minimize ettiklerini 
belirten Gentaş Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Orhan Kahraman, “2020 
yılında yurt dışı pazarlardan özellikle Avrupa pazarında mevcut payımızı 
artırarak, 2019 yılında yaşadığımız küçülmeyi telafi etmeyi planlıyoruz” dedi.  

Orman ürünleri sektöründe yarım asra 
yaklaşan bir geçmişi olan Gentaş, bugün 
800’ün üzerinde çalışanı, 24 ayrı ürün 

markasıyla dört farklı kampüste üretim yapan, 
üretiminin yüzde 45’ini ihraç eden bir şirketler 
grubu olarak faaliyetlerine devam ediyor. 2020 
yılında şirketin werzalit üretim tesisinin kapasite 
artırma ve modernizasyon çalışmaları tamam-
landığında, bu konuda dünyanın en büyük ve 
modern üretim tesisine sahip olacaklarını belirten 
Gentaş Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Orhan 
Kahraman, “Buradan gelecek ilave kapasitenin 
de tamamını ihracat pazarlarında yerini alacak 
dağıtım anlaşmalarını da tamamlamanın verdiği 
moralle 2020 yılının bu ürün grubunda çok daha 
iyi geçeceğini düşünüyoruz” dedi. Orhan Kahra-
man ile Gentaş’ı ve faaliyetlerini konuştuk. 

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

Gentaş, 1970’li yılların başında yurt dışındaki 
emekçilerin birikimlerini ülkelerinde yatırım ya-
parak değerlendirme isteğiyle kurulmuş ve 1972 
yılında faaliyete geçmiş. O dönemde Almanya’da 
Kurulu werzalit şirketinin Türkiye’de böyle bir 
yatırıma ilgi duyması ve lisans verme isteğiyle 
projeyi orada takip eden yurttaşlarımızdan biri-
nin Mengen ile bağlantısı vesilesiyle kurulmuş. O 
dönemin Mengen Belediye Başkanı’nın bedelsiz 
fabrika yeri önermesiyle, coğrafyanın da hammad-
de bakımından zenginliği yatırımın Mengen’de 
yapılmasına vesile olmuş. 1990’lı yılların başında 
girdiği ekonomik sıkıntılar sebebiyle özelleştiril-
mesine karar verilen Gentaş’ın bugünkü yöneti-
min içinde bulunduğu bir konsorsiyum tarafından 
çoğunluk hisseleri satın alındı. Sonrasında ise; 
1998 yılında ilk laminat üretim tesisi Mengen 
fabrikamız faaliyete geçti. Laminat üretimiyle bir-
likte Gentaş’ın yeniden büyüme hikâyesi başladı 
ve ilerleyen yıllarda eski Bolu Seka fabrikasının 
özelleştirmeden satın alınması ve Gentaş Kimya 
tesisinin kurulmasıyla ivme hız kazandı. 2014 yılı 
ise tarihimiz açısından bir başka gurur yılı olup; 
Avrupa ve İtalya’nın köklü laminat üreticilerinden 
Liri’yi satın alma işlemi tamamlandı. Gentaş; bu-
gün 800’ün üzerinde çalışanı olan, 24 ayrı ürün 

markasıyla dört farklı kampüste üretim yapan, 
üretiminin yüzde 45’ini ihraç eden bir şirketler 
grubudur.

“DÖRT TESİSTE ÜRETİM YAPIYORUZ”
Üretim tesisleriniz nerelerde bulunuyor? 
Kapasiteleri nedir? İnşaat sektörüne yönelik 
hangi ürün gruplarında üretim yapıyorsunuz?

Dış cephe panelleri, CPL laminat, HPL laminat, 
kompakt laminat, werzalit, melamin kaplı yonga 
ve MDF panel üretimi gerçekleştiriyoruz. Üretim 
tesislerimiz Mengen, Bolu, İstanbul ve İtalya olmak 
üzere dört farklı kampüs üzerinde bulunuyor.

Orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren 
tesislerimizde; yıllık 15 milyon metrekare CPL 
dekoratif laminat, yıllık 10 milyon 600 bin metre-
kare HPL dekoratif laminat üretiliyor. Ayrıca yıllık 
1 milyon 70 bin adet werzalit ürünleri üretimi, 
yıllık 1 milyon metrekare dış cephe kaplama pa-
nelleri, yıllık 2,6 milyon metrekare kompakt panel 
üretimimiz var.

Eğitim mobilyası sektöründe faaliyet gösteren 
tesislerimizde ise yıllık 124 bin 381 adet metal 
iskelet modül imalatı, yıllık 87 bin 478 adet kafe, 
bahçe ve eğitim mobilyası imalatı gerçekleştiriliyor.

Kimya sektöründe faaliyet gösteren tesisleri-
mizde de yıllık 150 bin ton formaldehit üretimi, 
yıllık 50 bin ton fenol formaldehit bazlı reçine 
üretimi, yıllık 45 bin ton üre formaldehit bazlı 
reçine üretimi, yıllık 20 bin ton melamin formal-
dehit bazlı reçine üretimi yapılıyor.

Gentaş ürün 
portföyü ile 
müşterilerine, 
mobilya, mutfak, 
iç mekân dizaynı 
ve yapı-inşaat 
sektöründe 
hizmet veriyor.
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“DÜNYA MARKASI 
OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”
Yurt içi pazar payınız ve ihracat hakkında 
bilgi verir misiniz?

2019 verileri göz önünde bulundurulduğun-
da, yurt içi pazar payımızın ortalama yüzde 60-65 
olduğunu düşünüyoruz. İhracata gelince; ihracat 
Gentaş için uzun zamandır önemli bir hedef ve 
stratejilerimizin çoğu bir dünya markası olma 
yönünde belirlendi. Üretimimizin yarısından 
fazlasını Avrupa, Orta Doğu, Amerika, Asya hatta 
Avusturalya gibi kıtalara sevk ediyoruz. Bu bölge-
lerde çeşitli dağıtım kanalları ile istikrarlı bir ivme 
yakaladığımızı belirtmek isterim. 

İhracat pazarlarını çeşitlendirmek için neler 
yapıyorsunuz?

Dünyada sektörün nabzını tutan önemli fuarlar, 
toplantı ve konferanslara katılmak gibi geleneksel 
yöntemlerin yanında, dijital pazarlama teknikleri, 
online pazar araştırmaları ve hedef müşteri belirleme 
gibi teknikleri de kullanarak pazarlarımızı çeşitlen-
diriyor, marka bilinirliğimizi artırmayı hedefliyoruz. 
Diğer taraftan Ar-Ge yatırımları ve teknolojik geliş-
meleri yakından takip etmek suretiyle yeni ürünler 
geliştirip pazarlarda farklılaşmayı da amaçlıyoruz.

2019 yılı şirketiniz için nasıl geçti?
Gerek iç pazardaki daralma gerekse yurt dışı 

pazarlarda yaşanan yavaşlama ne yazık ki biz-

Gentaş Yönetim 
ve İcra Kurulu 

Başkanı Orhan 
Kahraman, 

“Firma olarak yeni 
teknolojilerin 

araştırılıp 
geliştirilmesi 
şirketimizin 

en büyük 
hedeflerinden

 biri” dedi.

lerin de satışlarını olumsuz etkiledi. Ancak tüm 
bu olumsuzluklara rağmen yurt dışı pazarlarda 
gösterdiğimiz çaba bu olumsuzluğu minimuma in-
dirmemize ciddi katkı sağladı. Uyguladığımız mali 
disiplin politikaları ile finansman yapımız daha 
sağlıklı ve güçlü bir yapıya kavuştu diyebiliriz.

2020 yılı hedefleriniz ve beklentileriniz neler?
Zorlu bir yıl olarak geçirdiğimiz neredeyse tüm 

dünyayı olumsuz etkileyen 2019 yılı bitmek üzere, 
ekonomik ve politik olarak 2020 yılının çok farklı 
geçeceğini beklemek çok doğru olmayabilir. Orta 
Doğu’da yaşanan politik krizlerin devam ediyor 
olması, Avrupa ekonomisinin yavaşlama sinyalleri, 
Brexit meselesinin henüz çözüme kavuşmaması, 
ABD ve Çin ticaret savaşlarının halen gündemde 
olması beklentilerimizi olumlu etkilemese de Gen-

SÖYLEŞİ /ORHAN KAHRAMAN
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taş olarak yeniliklere, dijitalleşmeye, gündemi ve 
günceli takip etmeye devam ettiğimiz bu bağlamda 
yine çok çalışmayı hedeflediğimiz bir yıl olacağını 
öngörüyoruz. 2020 yılı içinde, şirketimiz werzalit 
üretim tesisinin kapasite artırma ve modernizasyon 
çalışmalarını tamamladığında, bu konuda dün-
yanın en büyük ve modern üretim tesisine sahip 
olacak. Buradan gelecek ilave kapasitenin de tama-
mını ihracat pazarlarında yerini alacak dağıtım an-
laşmalarını da tamamlamanın verdiği moralle 2020 
yılının bu ürün grubunda çok daha iyi geçeceğini 
düşünüyoruz. 2020 yılında yurt dışı pazarlardan 
özellikle, Avrupa pazarında mevcut payımızı artı-
rarak 2019 yılında yaşadığımız küçülmeyi telafi 
etmeyi planlıyoruz. Bununla ilgili depolama ve 
dağıtım ağını geliştirme üzerine yoğunlaşıyoruz.   

Türkiye’de sektörünüzün bugünkü durumunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz?  

2019 yılı genel itibarıyla pazarın daraldığı, yatı-
rımların yavaşladığı, çoğu projenin finalize olduğu 
bir yıl oldu. Gelinen noktada, sektörde hizmet gös-
teren firmaların yurt dışı bağlantılarının arttığını ve 
ihracata yöneldiklerini gözlemliyoruz. Bu durumun 
bir fırsat olarak görülmesi, bu sayede ihracat yapan 
firmaların sayısının artıyor olması da çok önemli.

“SEKTÖR, İHRACAT ODAKLI GELİŞECEK”
Sektörün geleceğini nasıl öngörüyorsunuz?

Sektörün ihracat odaklı gelişeceğini öngörüyo-
ruz, buna paralel olarak oluşan bu durumun sektö-
rümüze kalite, servis, hizmet anlamında avantaj ola-
rak yansıyacağını düşünüyoruz. Çevresel kaygıların, 
sürdürülebilirliğin öneminin arttığı bugünlerde; 
laminat, kompakt ve werzalit gibi çevreci ürünlerin 
gelecekte daha da önemli olacağını düşünüyoruz. 

Ar-Ge faaliyetlerinizden bahseder misiniz? 
Gentaş ürün portföyü ile müşterilerine, mobil-

ya, mutfak, iç mekân dizaynı ve yapı-inşaat sektö-

ründe hizmet veriyor. Farklı sektörlerde dekoratif 
laminat kullanımının gelişimi, Ar-Ge stratejilerinin 
gelişimi adına teşvik edici ana unsurlar arasında yer 
alıyor. Firma olarak ürün çeşitliliğimizin oldukça 
geniş olması, müşteri ihtiyaçlarına göre spesifik 
ürün üretebilmemiz ve üretimlerimizin her aşa-
masında kaliteli ürün üretme hedefimiz doğrultu-
sunda yeni teknolojilerin araştırılıp geliştirilmesi 
şirketimizin en büyük hedeflerinden biri.

Üzerinde çalıştığımız bazı yenilikçi ürünleri 
örneklendirmek gerekirse; iç mekân dizaynı ko-
nusunda, hastane ve ameliyathaneler için antibak-
teriyel yüzeyler, laminat yüzeylerden üretilen ısıya 
dayanıklı ürünler, mobilya grubunda ise yenile-
nebilir malzemelerden üretilen ekolojik uyumlu 
ürünler, mutfak grubunda taş yüzey ya da mermer 
ile kombine edilmiş, düşük emisyon özellikli esnek 
yüzeyleri söyleyebiliriz. Bina segmentinde ise; UV 
radyasyonu, asit yağmuru gibi çevresel etkilere kar-
şı geliştirilmiş yüzeylerin yanı sıra yangın dayanımı 
özelliği geliştirilmiş ürünlerimiz de bulunuyor.

“TÜRKİYE İMSAD’IN FAALİYETLERİNİ 
ÇOK BAŞARILI BULUYORUZ”
Türkiye İMSAD’in faaliyetlerini ve 
Türkiye İMSAD ile ilişkilerinizi nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Türkiye İMSAD’ın faaliyetlerini gayet başarılı 
buluyoruz. Kurulan komitelerin konu başlıkları, 
yurt dışı fuar ve heyetlerin firmalarla buluştu-
rulması, gündem buluşma konularının seçimi 
hakkında son derece güncel ve isabetli seçimler 
yapıldığını görüyoruz. Türkiye İMSAD’dan en 
önemli beklentimiz; Türkiye’de özel ve kamu 
kurumlarını yerli malı kullanımı hakkında teşvik 
etmek ve bilinçlendirmek, mimarlık ve malzeme 
konusundaki belirleyici ofisleri de yerli malı kul-
lanımı konusunda bilinçlendirme veya teşvik etme 
adına etkin organizasyonları düzenleme konusun-
da öncülük etmesi.

Gentaş, 800’ün 
üzerinde çalışanı 
olan, 24 ayrı ürün 
markasıyla dört 
farklı kampüste 
üretim yapan, 
üretiminin yüzde 
45’ini ihraç eden 
bir şirketler grubu 
olarak faliyet 
gösteriyor.

SÖYLEŞİ / ORHAN KAHRAMAN
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Mutfak mobilyası sektörünün önde gelen markaların-
dan Lineadecor, Orta ve Yakın Doğu’dan, Avrupa 
ve Amerika’ya kadar dünyanın pek çok ülkesinde 

sayıları her geçen gün artan yetkili satıcıları ile yurt dışında 
büyümeyi sürdürüyor. Yatırımları artırıp ihracatla büyümeyi 
hedeflediklerini belirten Dekor  Ahşap Ürünleri Sanayi Genel 
Müdürü Ercan Ecemiş, “Amerika’da 10 yılı aşkın bir geçmişi-
miz var. Önemli toplu iş projelerinde yer aldık. Projeli işlerde 
gördüğümüz ilgi ve müşterilerimizden aldığımız memnuniyet 
buradaki büyümeyi tetikledi. Amerika pazarında büyümek 
ve değerli projelere imza atabilmek amacıyla New York’da 
Lineadecor USA LLC şirketimizi kurduk. Geçen yıl ofis & 
showroom açılışımızı gerçekleştirdik” diye konuştu. Ercan 
Ecemiş ile Lineadecor’u ve hedeflerini konuştuk.

Öncelikle Lineadecor’un geçmişten bugüne gelişimini 
kısaca anlatır mısınız? 

1991 yılında Dekor Ahşap olarak faaliyete başladığımız 
modüler mutfak sektörünün gelişiminde öncü rol oynuyoruz. 

“2020’de Amerika pazarında
büyümeyi hedefliyoruz”

Yurt dışında Amerika, Suudi Arabistan, 
Irak, Bulgaristan, KKTC, Azerbaycan  

ve Pakistan satış noktalarında hizmet 
veren Lineadecor, 2020 yılında 

Amerika pazarında satışlarını yüzde 
20 artırmayı hedefliyor. Dekor Ahşap 
Ürünleri Sanayi Genel Müdürü Ercan 

Ecemiş, “İlk beş yıllık hedeflerimiz 
doğrultusunda California, Chicago 
ve  Florida’da merkez bölge ofisleri 

açmayı planlıyoruz” dedi. 
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“8 AR-GE PROJESİNDE
32 KİŞİLİK EKİPLE ÇALIŞIYORUZ”
Tasarım ve ürün geliştirme, markanız için ne 
ifade ediyor?

1 Temmuz 2017 tarihinde Ar-Ge merkezimiz 
kuruldu. Hali hazırda devam eden 8 Ar-Ge pro-
jesinde toplam 32 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. 
Lineadecor Ar-Ge Merkezi olarak, dünyadaki 
gelişmeleri yakından takip edip farklı tasarım-
larla modüler mutfağın olanaklarını genişletmeyi 
hedefliyoruz. Amacımız mutfakta farklı çözüm-
lerle müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamaya 
yönelik teknolojik ve bilimsel projeler üreterek 
patente ve faydalı modele dayalı yeni ürünler 
ve alternatif teknolojiler geliştirmek. Yurt içi ve 
yurt dışı üniversiteler ve teknoparklar ile işbirliği 
içinde katma değerli projeler yürütmek ve bilgi 
ağlarında yer almak istiyoruz. 100’ü aşkın renk 
seçeneğine sahip olan ürün gamımıza, son olarak 
yepyeni bir teknoloji ile üretilen, çizilmelere ve 
ısıya karşı üstün bir dayanıklılık gösteren ekstra 
mat yüzeyli mutfak modellerini ekledik. 

Türkiye pazarında inşaat sektörünün durgun-
laşması ile beraber kurumsal müşterilerimizden 
daha çok perakende müşterilerimize yönelik ça-
lışmalara başladık. Yatırımlarımızı artırıp, ihracatla 
büyümeyi hedefliyoruz. Amerika’da 10 yılı aşkın 
bir geçmişimiz var. Önemli toplu iş projelerinde 
yer aldık. Projeli işlerde gördüğümüz ilgi ve müş-
terilerimizden aldığımız memnuniyet buradaki 
büyümeyi tetikledi. Amerika pazarında büyümek 
ve değerli projelere imza atabilmek amacıyla New 
York’da Lineadecor USA LLC şirketimizi kurduk. 
Geçen yıl ofis & showroom açılışımızı gerçekleş-
tirdik.

Dekor Ahşap 
Ürünleri Sanayi 
Genel Müdürü Ercan 
Ecemiş, “Lineadecor 
mutfakları bugün 
Gebze’de 30 bin 
metrekare alana 
sahip üretim 
tesislerinde, en son 
teknolojilerle ve 
modern bir anlayışla 
üretiliyor” dedi.

Samandıra’da  kurulan fabrikamızı, belirlediğimiz 
hedefler doğrultusunda 2006 yılı itibarıyla taşıyarak, 
Gebze’de son derece modern bir üretim tesisine dö-
nüştürdük. Yıllık üretim kapasitesimiz 25 bin adete 
ulaştı. Lineadecor mutfakları bugün Gebze’de 30 bin 
metrekare alana sahip üretim tesislerinde, en son 
teknolojilerle ve modern bir anlayışla üretiliyor. Şir-
ketimizde yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlıyoruz.

“YURT İÇİNDE 60, YURT DIŞINDA
14 YETKİLİ SATIŞ MAĞAZAMIZ VAR”
İç pazar payınız ve ihracat hakkında bilgi 
verir misiniz?

Türkiye’nin en önemli mutfak markası olması-
nın yanında Lineadecor mutfakları, Orta ve Yakın 
Doğu’dan, Avrupa ve Amerika’ya kadar dünyanın 
pek çok ülkesinde sayıları her geçen gün artan 
yetkili satıcılarımız aracılığıyla müşterilerimizle 
buluşuyor. Yurt içinde 60, yurt dışında ise 14 
yetkili satış mağazası var. Yurt içinde İstanbul, An-
kara, İzmir, Bursa, Antalya başta olmak üzere 33 
ildeyiz. Yurt dışında ise Amerika, Suudi Arabistan, 
Irak, Bulgaristan, KKTC, Azerbaycan ve Pakistan 
satış noktalarında hizmet veriyoruz.

2019 yılı şirketiniz için nasıl geçti? 
Son yıllarda ülke olarak zaten ekonomik bir 

daralma sürecinden geçtik. Daralma dönemleri 
yeni pazarlara, yeni segmentlere girmek, henüz 
ulaşılmamış müşterilere ulaşmak için önemli bir 
fırsat olarak görülebilir. Bu dönemde özellikle 
Amerika’daki gücümüzü artırdık. Artık New York 
dışında da aktif olarak yer alıyoruz. Yapmış oldu-
ğumuz işlerin olumlu referansları hızlı büyüme 
potansiyelimizi destekliyor.
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2020 yılı hedefleriniz ve beklentileriniz neler?
2020 yılı satış hedeflerimizde Amerika paza-

rındaki satışlarımızı yüzde 20 artırmak var. İlk 
beş yıllık hedeflerimiz doğrultusunda Califor-
nia, Chicago ve Florida’da merkez bölge ofisleri 
açmayı planlıyoruz. Bu bölgede toplu işlerdeki 
başarımızı perakende de sürdürmek ve marka 
gücümüzü artırmak adına perakende mağaza 
sayımızı da artıracağız. Türkiye pazarında pazar 
liderliğimizi korumayı ve yetkili satıcı ağımızı 
büyütmeyi hedefliyoruz.

“TÜKETİCİLER MUTFAKTA ARTIK
MARKAYA İHTİYAÇ DUYUYOR”
Türkiye’de sektörünüzün bugünkü 
durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Mutfak sektörü özelinde tüketiciler mutfakta 
artık markaya ihtiyaç duyuyor. Çünkü tasarımdan 
ürün kalitesine, dünya standardına uygun sağlıklı 
malzemelerden satış sonrası servis hizmetine 
kadar her aşamada markanın sağlayacağı avantaj-
ları artık biliyorlar. Marka demek aslında güven 
demek. Satın alınan pek çok ürün gibi mutfak 
mobilyasının da bir kullanım kılavuzunun ve 
garanti belgesinin olması önemli.

Marka, tüketici ile üretici arasındaki güven ve 
iletişimi sağlayan önemli bir araçtır. Günümüzün 
küreselleşen dünyasında piyasaya sunulan her 
ürün bir markaya sahip olmalı. Tüketiciler ürün 
ya da hizmetler arasında bir seçim yaparken ken-
dilerine her anlamda en çok faydayı sağlayacak 
markaları seçiyorlar. Türkiye ekonomisinde sür-
dürülebilir bir büyüme için ihracatımızdaki artış 
son derece önemli. İstenilen seviyede ihracatın 
yapılabilmesi ise dünya çapında tanınan ve olum-
lu bir imaja sahip olan markalarla mümkündür.

Mutfakta farklı 
çözümlerle 

müşteri beklenti 
ve ihtiyaçlarını 

karşılamaya yönelik 
teknolojik ve 

bilimsel projeler 
üreten Lineadecor, 

yeni ürünler ve 
alternatif teknolojiler 

geliştiriyor.

“Üretim ve malzeme kalitesindeki üstünlük, yaratıcı 
tasarım anlayışı ve öncü kimliğimizle sektörde fark 
yaratıyoruz. Bünyemizde sürdürülen Ar-Ge ve Ür-
Ge faaliyetleriyle dünyadaki gelişmeleri yakından 
takip ediyor, Türkiye’deki pek çok gelişmeye de 
öncülük ediyoruz. Estetik ve modern çizgisi ve 
farklı tasarımlarıyla modüler mutfağın olanaklarını 
genişletmek ve mutfakta farklı çözümlerle müşteri 
beklentilerini karşılayabilmek üzere ürün gamını 
her geçen gün zenginleştiriyoruz. Amerika’da 
yayınlanan Arch Record’s Dergisi tarafından her 
yıl düzenlenen, yılın en iyilerinin seçildiği, ‘Arch 
Record’s Annual Record Products of the Year’ 
yarışmasında Etna modelimiz ‘Yılın En İyi Mutfak 
Tasarımı’ ödülünün sahibi oldu. Ayrıca Türkiye’nin 
tasarımla markalaşmasına katkı sağlamak amacıyla, 
Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) 
işbirliğiyle düzenlenen ‘Design Turkey Endüstriyel 
Tasarım Ödülleri’ organizasyonunda Etna modelimiz, 
kullanıcı deneyimini merkeze alan mutfak tasarımı 
ile ‘İyi Tasarım Ödülü’nün sahibi oldu.”

“ABD’DE ‘YILIN EN İYİ MUTFAK
TASARIMI’ ÖDÜLÜNÜ ALDIK”

SÖYLEŞİ / ERCAN ECEMİŞ





Kolombiya
inşaat ve altyapı sektöründeki 
potansiyel ile öne çıkıyor

İHRACAT KAPILARI / KOLOMBİYA
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Latin Amerika'nın dördüncü büyük ekonomisi olan 
Kolombiya, güvenlik koşullarındaki iyileşmenin yanı 
sıra son 10 yıllık dönem boyunca yaptığı ekonomik ve 
siyasi reformlar ile gelişmekte olan ve gelecek vadeden 
bir ülke. İnşaat ve altyapı sektörünün hızlı büyüdüğü 
Kolombiya, ülkede şimdiye kadar 2.3 milyon dolarlık 
proje üstlenen Türk müteahhitleri ve inşaat malzemesi 
sanayicileri için de potansiyel taşıyor.
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Yaklaşık 46,7 milyon nüfusu ile Latin 
Amerika’da Brezilya ve Meksika’nın ardın-
dan en fazla nüfusa sahip üçüncü ülke olan 

Kolombiya, Orta ve Güney Amerika arasında bir 
bağlantı noktası olması dolayısıyla stratejik bir 
konuma sahip. Latin Amerika’nın dördüncü, dün-
yanın 40’ıncı büyük ekonomisi durumundaki ül-
kede, 2018 yılında cari fiyatlara göre 333,1 milyar 
dolar olan GSYİH’nın 2019 yılsonunda 336,6 ve 
2024 yılında 439.2 milyar dolar olması bekleniyor.

Başlıca tarım ürünlerini kahve, kesme çiçek, 
muz, pirinç, tütün, mısır, şeker kamışı, kakao, yağlı 
tohumlar ve sebzenin oluşturduğu Kolombiya’da, 
ormancılık ve balıkçılık da gelişmiş sektörler ara-
sında. GSYİH’nin yüzde 12’sini oluşturan ve iş-
gücünün yüzde 13’üne istihdam sağlayan imalat 
sanayisi; Medellin, Bogota, Cali ve Barranquilla 
kentlerinin çevresinde yoğunlaşmış durumda. 
Başlıca sanayi dalları ise tekstil (yerel pamuk ve 
yün içerikli), hazır giyim ve ayakkabı, gıda işleme, 
tütün, demir ve çelik (bir kısmı yerel içerikli), ma-
dencilik ürünleri, otomobil montajı, kimyasallar, 
petrol işleme ve petrokimya.

Standard&Poor’s, 
Moody’s ve Fitch gibi 

derecelendirme şirketleri 
tarafından son yıllarda 

yapılan çalışmalarda 
yatırım notu, dış 

ticaret ve finansal 
göstergeleri iyileşen 

Kolombiya ekonomisi, 
dış şoklara dayanıklı 

ve orta dönemde dış 
yatırımlar açısından son 
derece elverişli bir yapı 

sergiliyor.

İHRACAT KAPILARI / KOLOMBİYA
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Hizmetler sektörünün GSYİH’nin yüzde 56’sını 
oluşturduğu ülkede perakende sektörünün de 
artan iç talep ve satın alma gücüne paralel olarak 
ekonomik büyümeye katkısı giderek artıyor. Ha-
vaalanlarının yenilenmesi ve yeni havaalanı inşaatı 
ile ilgili projelerin yanı sıra; turizm altyapısının 
(temalı parklar, iskele, kongre salonu vb.) iyileş-
tirilmesine yönelik gündemde olan projeler de 
büyümeyi destekliyor.

Tarım, hayvancılık, bazı mineraller ve endüstri-
yel ürünler gibi geleneksel olmayan ürünlerin ihra-
catında son yıllarda artış kaydedilirken, bu artışta 
küresel talebin yanı sıra Kolombiyalı ihracatçıların 
önceden Venezuela’ya sattıkları ürünler için ikame 
pazarlar bulma çabalarının etkisi büyük oldu.

EKONOMİDE GELECEĞE
YÖNELİK BEKLENTİLER

Ülkede, iç talepteki artışa bağlı olarak peraken-
de ve imalat sanayi sektörlerinde büyüme öngörü-
lüyor. Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin küresel 
rekabetten etkileneceği; inşaat sektörünün büyük 
çaplı yatırım projeleri, artan madencilik ve enerji 

√ Kolombiya’nın resmi dili İspanyolca olmakla birlikte, ülkede 
uluslararası şirketlerin yaygın olması sebebiyle İngilizce de yaygın olarak 
kullanılıyor. Ancak toplantılarda ve fuar gibi etkinliklerde İspanyolca’ya 
hakim personel ya da tercüman bulundurulması ve tanıtım 
materyallerinin İspanyolca da hazırlanması tavsiye ediliyor.
√ Kolombiya’da iş yapma maliyeti diğer Latin Amerika ülkelerine 
kıyasla yüksek olup, ABD ve Avrupa ülkelerine yakın. Hükümet, ülkenin 
altyapısının geliştirilmesi, modern bir yatırım ortamı yaratılması ve 
operasyon maliyetlerinin düşürülmesine öncelik veriyor.
√ İş ziyaretlerinin çoğu başlıca büyük şehirlere (Barranquilla, Bogota, 
Cali, Cartagena ve Medellin) yapılıyor. Petrol alanları ve madenlere 
yapılacak ziyaretlerde güvenlik koşullarına dikkat edilmeli.
√ Kolombiya iş hayatında genel olarak resmiyet, nezaket ve 
yardımseverlik hakim. İspanyolca konuşulması Kolombiyalı iş 
adamlarınca takdirle karşılanır. Bir odaya girildiğinde ve ayrılırken el 
sıkışılması beklenir.
√ Sosyal statülerin farkında olunması ve bu statülere önem veriliyor 
olunması sebebiyle, unvanların takdimi ve unvanlarla hitap edilmesi 
gerekir. İş toplantılarında takım elbise giyilmesi beklenir.
√ Kolombiyalılar iş yapmadan önce muhataplarını kişisel olarak 
tanımaya da önem verir. Bu bakımdan, belli bir seviyede şahsi ilişkilerin 
kurulması da avantaj sağlayabilir. Güler yüzlü olmak ve iş dışındaki 
önemli ve güncel konulardan da konuşabilmek, Kolombiyalılarla 
güvenli bir ilişkinin başlamasında yardımcı olur.

İŞADAMLARININ PAZARDA
 DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

üretimi ve artan konut talebiyle destekleneceği; 
son yıllarda olumsuz hava koşulları sebebiyle 
azalan kahve üretiminde beklenen artışla ta-
rım üretiminin de artacağı öngörülüyor. Ancak 
güvenlik sorunları ve altyapı eksiklikleri nede-
niyle tarımda hızlı bir büyüme beklenmiyor. İç 
talepteki artış ve satın alma gücündeki iyileşme 
sayesinde perakende sektörünün de büyüyeceği 
öngörülüyor.

Kolombiya’nın dış ticareti ise düzenli bir 
seyir izlemiyor. 2016 yılında ihracatın yüzde 13, 
ithalatın ise yüzde 17 azaldığı ülkede 2017 yılın-
da ise ihracatta yüzde 21,6 artış, ithalatta yüzde 
2,7 artış yaşandı. Kolombiya’nın başlıca ihraç 

İHRACAT KAPILARI / KOLOMBİYA
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ürünlerini madencilik ve tarım ürünleri oluşturu-
yor. Ülkenin 2018 yılı ihracatı ağırlıklı olarak ham 
petrol, taşkömüründen elde edilen katı yakıtlar, 
işlenmiş petrol ürünleri, kahve, kesme çiçek, 
altın ve muzdan oluşuyor. Kolombiya’nın 2018 
yılı ithalatında işlenmiş petrol ürünleri, telefon 
cihazları, binek otomobilleri, dozlandırılmış ilaç-
lar, helikopter ve uçaklar, otomatik bilgi işlem 
makineleri ve mısır başlıca ürünler.

YABANCI YATIRIMLAR
İÇİN CAZİP BİR ÜLKE

Standard&Poor’s, Moody’s ve Fitch gibi dere-
celendirme şirketleri tarafından son yıllarda yapı-
lan çalışmalarda yatırım notu, dış ticaret ve finan-
sal göstergeleri iyileşen Kolombiya ekonomisi, dış 
şoklara dayanıklı ve orta dönemde dış yatırımlar 
açısından son derece elverişli bir yapı sergiliyor.

Ekonomik Serbestlik Endeksi’ne göre dünya-
da 178 ülke içinde 28’inci sırada yer alan Kolom-
biya, iş yapma kolaylığı açısından dünyada 189 
ülke içinde 34’üncü sırada, Latin Amerika ülkeleri 
içinde ise birinci sırada yer alıyor.

TÜRKİYE İLE TİCARET
Türkiye-Kolombiya ikili ticaret verileri in-

celendiğinde iki ülke arasındaki ticarette ülke-
miz aleyhinde seyreden dış ticaret açığının 2018 
yılında 1,6 milyar dolar seviyelerinde olduğu 
görülüyor. Kolombiya’ya ihracatımız bir önceki 

Kolombiya’nın 
ikinci büyük kenti 

Medellin, gece 
kondu yerleşim 

yerleri için yapılan 
kentsel dönüşüm 

projesi ile örnek bir 
çalışmaya imza attı.

yıla göre yüzde 30,8 artarak 241,5 milyon dolar 
olarak gerçekleşirken, ithalatımız yüzde 13,6 
artarak 1.919 milyar dolar oldu.

2018 yılında Kolombiya’ya ihracatımızda 
inşaat demiri, demir veya alaşımsız çelikten pro-
filler, çimento, karbonatlar, bakır saclar, kara taşıt-
ları aksam ve yedek parçaları, bisküvi ve gofretler, 
demir veya alaşımsız çelikten filmaşinler, teller 
ve dokunmamış mensucat başlıca kalemler oldu.

Türkiye’nin Kolombiya’dan 2018 yılında ithal 
ettiği başlıca ürünler arasında taşkömüründen 
elde edilen katı yakıtlar ve kok kömürü (yüzde 
98), altın, kahve, diğer boyayıcı maddeler, kar-
bon, muz, kakao yağı, vinil klorür yer aldı.

İHRACAT POTANSİYELİ
OLAN BAŞLICA SEKTÖRLER

Latin Amerika’da, politik ve ekonomik açıdan 
en istikrarlı ülkelerden biri olan Kolombiya, Dünya 
Bankası değerlendirmelerine göre de son dönemde 
ekonomik alanda gerçekleştirdiği reformlarla böl-
gedeki en liberal ekonomilerden biri haline geldi.

Özellikle altyapı ve konut inşaatı, inşaat malze-
meleri, inşaat ekipmanları, denizcilik, lojistik, açık 
denizde petrol arama faaliyetleri, petrol ve doğal-
gaz keşif ekipmanları, kirlilik kontrol ekipmanları, 
su arıtma, güvenlik sistemleri, nakliye ekipmanları, 
toplu ulaşım sistemleri, tarım, biyoyakıt (etanol), 
enerji, sağlık, turizm ve TV dizileri gibi alanlarda 
Kolombiya önemli bir potansiyel taşıyor.

İHRACAT KAPILARI / KOLOMBİYA
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KOLOMBİYA

Kolombiya Hükümeti’nin en çok 
önem verdiği alanların başında maden-
cilik ve petrol gelirken, ülke zengin 
petrol ve değerli maden rezervlerine 
(kömür, altın, nikel vb.) sahip. Çin, bu 
sektörde Kolombiya pazarındaki payını 
son yıllarda önemli oranda artırdı. Ulus-
lararası petrol şirketleri, Kolombiya’da 
oldukça aktif arama çalışmaları sür-
dürürken ülkenin Karayipler ve Pasi-
fik’teki rezervlerine de önem veriliyor. 
Petrokimyasallar ve rafineri genişletme 
projelerinde potansiyel mevcut.

Plastik malzemeler sektörü de bü-
yük potansiyel arz ediyor. Plastik ma-
kine ve materyallerde kayda değer bir 
yerel üretim olmaması sebebiyle Ko-
lombiya bu sektördeki açığını ithalat 
ile kapatıyor. Ancak plastik makineleri 
ve ekipmanlarından ziyade, plastik 
malzemeleri bu sektörde gerçekleşti-
rilen ithalatta ağırlıklı. ABD, Meksika 
ve Güney Kore gibi ülkeler pazarda en 
fazla paya sahip olan ülkeler.

Çevre ve altyapı sektörlerinde 
kirlilik kontrol ekipmanları önemli 
potansiyele sahip. Kolombiya Çevre 
Bakanlığı, Kolombiyalı belediyelere 
ait bina ve işletmelerin yaklaşık yüzde 
80’inin çevreyi atık suları ile kirlet-

mekte olduğunu tahmin ediyor. Kırsal 
kesimde halkın yaklaşık yüzde 70’i 
içilebilir su ve yüzde 60’ı kanalizasyon 
altyapısından faydalanabiliyor. Entegre 
su kaynakları yönetimi ve denetleme 
sistemleri; kanalizasyon sistemleri, atık 
su arıtımı alanlarında yatırım ihtiyaç-
ları ön plana çıkıyor. Bu sektördeki it-
halat ABD, İtalya, Almanya ve Brezilya 
gibi ülkelerden gerçekleştiriliyor.

ÜLKEDE BÜYÜK BİR
ALTYAPI AÇIĞI VAR

Kolombiya, ülkede şimdiye kadar 
2,3 milyon dolarlık proje üstlenen 
Türk müteahhitleri ve inşaat malze-
mesi sanayicileri için de potansiyel 
taşıyor. İnşaat ve altyapı sektöründe 
Kolombiya’nın ulaşım altyapısının ol-
dukça zayıf olması, özellikle karayolları 
ve köprülerin yenilenme ihtiyacı sebe-
biyle büyük bir altyapı açığı bulunuyor. 
Demiryollarının da neredeyse yok de-
necek kadar yetersiz oluşu karayolla-
rının önemini ve aciliyetini artırırken, 
ülkeye yeni tünel, liman, havaalanı in-
şası ve yenilenmesi için önemli yatırım-
lar gerekiyor. Konut açığının yaklaşık 
1,1 milyon olduğu Kolombiya, coğrafi 
konumu sayesinde konut açığının 3,5 
milyona kadar çıktığı ANDEAN ülke-
lerine ihracat da yapabiliyor.

Konutların yanı sıra özellikle bü-
yük kentlerde alışveriş merkezi, işyeri 
ve üretim tesisi inşaatları da son yıl-
larda artıyor. Bu nedenle Kolombiya, 
Türk müteahhitler için son dönem-
de potansiyeli fark edilen ülkelerden 
biri. İnşaat ve altyapı sektöründeki 
büyümeye paralel olarak inşaat mal-
zemeleri sektörü de istikrarlı şekilde 
büyüyor. Yurt içi üretim de artıyor. 
Kolombiya’nın bu sektördeki ithalatı-
na Çin ve ABD menşeli ürünler hakim.

Enerji alanında ise jeneratör, güç ve 
dağıtım transformatörleri, şalt cihazı, 
motorlar, endüstriyel kontrol cihazla-
rı, buhar, gaz ve hidrolik türbinler de 
potansiyel taşıyor. 2018 yılına kadar 
Kolombiya birçok yeni üretim projesi 
geliştirmeyi ve ANDEAN ülkeleri ile 
Orta Amerika’ya elektrik ihraç eden 
bir konuma gelmeyi planlıyor. Bu ba-
kımdan da Kolombiya üzerinden di-
ğer bölge ülkelerine ihracat ve çeşitli 
işbirliği olanakları açısından pazarda 
Türk işadamları için değerlendirilmesi 
gerekli bir potansiyel mevcut.

GSYİH (MİLYAR $) 333,1
KİŞİ BAŞI GSYİH (BİN $) 14,5

ÜRÜNLER 2016 2017 2018

TOPLAM İHRACAT 185.125 184.675 241.544
İNŞAAT DEMİRİ 14 554 11 397 47 016

DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN PROFİLLER 23 615 23 392 22 838

ÇİMENTO  7 5 910 19 846
KARBONAT; PEROKSİKARBONAT;

 AMONYUM KARBOMAT İÇEREN TİCARİ 
AMONYUM KARBONAT

 42  878 11 782

BAKIR SACLAR, LEVHALAR, 
YAPRAKLAR VE ŞERİTLER 

(KALINLIKLARI 0,15 MM. Yİ GEÇENLER)
4 873 7 679 11 346

KARAYOLU TAŞITLARI İÇİN 
AKSAM VE PARÇALAR 1 782 4 677 7 340

TATLI BİSKÜVİ VE GOFRETLER  874 2 657 6 652

DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN FİLMAŞİN 
(SICAK HADDELENMİŞ, KANGAL HALİNDE) 426 1 218 5 541

DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN TELLER 100 2 226 3 691

DOKUNMAMIŞ MENSUCAT (EMDİRİLMİŞ, 
SIVANMIŞ, KAPLANMIŞ VEYA LAMİNE EDİLMİŞ 

OLSUN OLMASIN)
2 110 956 3 180

DEMİR VEYA ÇELİKTEN İNŞAAT VE İNŞAAT AKSAMI, 
İNŞAATTA KULLANILMAK ÜZERE HAZIRLANMIŞ 

DEMİR VEYA ÇELİKTEN SAC, ÇUBUK, VB.
1 730 2 997 3 037

Türkiye’nin Kolombiya’ya  İhracatında Başlıca Ürünler (BİN DOLAR) 

YIL İHRACAT 
$ / BİN

İTHALAT 
$ / BİN

HACİM $ / 
BİN

DENGE $ 
/ BİN

2014 183.110 814.096 997.206 -630.986
2015 185.914 800.824 986.738 -614.910
2016 185.125 953.011 1.138.136 -767.885
2017 184.675 1.610.652 1.795.327 -1.425.977
2018 241.542 1.888.539 2.130.081 -1.646.997

2018/(1-8) 165.569 1.218.943 1.384.512 -1.053.374
2019/(1-8) 71.947 937.294 1.109.241 -765.347

Türkiye ile İkili Ticaret

Kaynak: Trade Map
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GELECEĞİN KÜLTÜR MERKEZLERİ

Kültür merkezleri
mimarisinde
sıra dışı tasarımlar
geleceği resmediyor
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GELECEĞİN KÜLTÜR MERKEZLERİ

Kentlerin en önemli simgelerinden olan kültür ve sanat 
merkezleri, gerek çevreci ve enerji verimli malzeme kullanımı 

gerekse fütüristik tasarımlarıyla gelecekte de şehirlerin 
göz bebeği olacak. Eğitim ve kültür alanındaki değişim ve 

teknolojinin entegrasyonu, kültür mekanlarının tasarımında da 
değişimi zorlamakla birlikte, heyecan verici ve yenilikçi çözümler 

üretilmesinin yolunu açıyor.

Harbin Opera Evi
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Bilişim teknolojilerinin 1980’li 
yıllardan itibaren mimar-
lık pratiğinde geniş anlamda 

kullanılmaya başlamasıyla birlikte, 
mimarlık ve buna bağlı tasarım anla-
yışı da değişmeye başladı. Gelişen ve 
yaygınlaşan dijital tasarım teknikleri 
sayesinde mimari yapılar da kimliğini 
değiştiriyor. Bu değişim birçok alanda 
olduğu gibi kültür yapılarında da sıra 
dışı tasarımlarla kendini gösteriyor. 
Bilişim teknolojileriyle tasarlanan 
tüm kültür yapıları, etkileyici tasarım 
ve işlevleriyle dikkat çekmenin ya-
nında, sıra dışı mimari nitelikleriyle 
bulundukları ortamları şekillendi-
rip zenginleştiriyor. Eğitim ve kültür 
alanındaki değişim ve teknolojinin 
entegrasyonu, kültür mekanlarının 
tasarımında da değişimi zorlamakla 
birlikte heyecan verici ve yenilikçi 
çözümler üretilmesinin yolunu açıyor.

Kültür ortamlarının; mimarisiyle, 
biçimiyle ve geniş aktivite çeşitliliği 

ile ziyaretçiyi araştırmaya, keşfetme-
ye, deneyimlemeye, tartışmaya, oyun 
oynamaya, sosyalleşmeye, hayal güç-
lerini ve düşünme kabiliyetlerini ge-
liştirmeye yöneltmesi ve ziyaretçileri 
yeniliklere teşvik etmesi bekleniyor. 
Ayrıca insanların kullanımına sunula-
cak mekanlar düzenlerken, kullanıcı 
psikolojisinin ve gereksinimlerinin de 
dikkate alınması önem taşıyor. Kültür 
ortamlarının davetkar ve ziyaretçiye 
tüm tecrübeyi yaşatacak derinlikte 
olması beklenirken, teknolojik geliş-
melerin ve dijital edinimlerin kaza-
nımı olarak da kültür ortamları hem 
tasarımsal hem de altyapısal olarak 
değişim gösteriyor. Geleceğin kültür 
merkezlerinin de ilk örnekleri sayıla-
bilecek bu yapılardan bazıları şunlar:

AKIŞKAN VE POSTMODERN
BİR TASARIM

Haydar Aliyev Kültür Merke-
zi:  Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün 

sembol binalarından olan Haydar 
Aliyev Kültür Merkezi, uzay üssünü 
andıran farklı mimarisi ile göz dol-
duruyor. Dekonstrüktivizm akımının 
en önemli temsilcilerinden biri olan 
ünlü mimar Zaha Hadid’in tasarımını 
yaptığı proje, modern görünümü-
nün yanında ülkenin kültüründen 
de izler taşıyor. Merkez, Azerbaycan 
mitolojisinde Hazar’ın yükselişini ve 
dalgalarını mimariye yansıtıyor. 101 
bin metrekare üzerine inşa edilen kül-
tür merkezi içinde konferans salonu, 
kütüphane, medya merkezi, müze, 
kapalı otopark ve galeriler ile yapay 
bir göl bulunuyor. 

DÜNYANIN EN BÜYÜK
KÜLTÜR SANAT MERKEZİ

National Kaohsiung Centre for 
the Arts: Tayvan’da, mimarlık ve ta-
sarım ofisi Mecanoo tarafından hayata 
geçirilen National Kaohsiung Centre 
for the Arts; konumlandığı coğrafya-

GELECEĞİN KÜLTÜR MERKEZLERİ

Haydar Aliyev Kültür Merkezi
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ya hem görsel hem de teknik olarak 
uyum sağlamasının yanı sıra dünyanın 
en büyük kültür sanat merkezi olma 
unvanına da sahip. 260 milyon sterline 
mal olan bu devasa yapı, temelde dört 
farklı büyük sahneden oluşuyor. 2 bin 
226 kişilik opera salonu, bin 981 kişi-
lik konser salonu, bin 210 kişilik çok 
amaçlı sahne ve 434 kişilik oturma dü-
zenine sahip ek alan bulunuyor. Tüm 
bunlara ek olarak yapının terasının en 
ucunda, yaz etkinlikleri için ayrılmış 
sürpriz beşinci sahne de yer alıyor.

Bir zamanlar büyük ve uluslararası 
bir liman olan Kaohsiung’un zengin 
bir kültürel iklime sahip, modern ve 
farklı bir şehre dönüşmesini sembolize 
eden bu yapı, aynı zamanda nüfusu 
neredeyse 3 milyon olan Kaohsiung 
sakinlerinin yaşamını dönüştürmeyi 
de hedefliyor. Bölgenin Banyan adı 
verilen yerel ağaçlarından ilhamla ta-
sarlanan devasa kompleks çatısı al-
tında görkemli sahnelerin yanı sıra 
tüm vatandaşların kullanımına açık 
Banyan Plaza isimli geniş bir kamusal 
mekan da yer alıyor. Yaklaşık 35 bin 
metrekarelik dev bir alana yayılan bu 
eşsiz kompleks, kültürel işlevi olan bir 
bina olmasının yanı sıra kent sakinle-
rine, bir araya gelebilecekleri doğal ve 
yenilikçi bir alan sunuyor.

Valencia’da geleceğin kültür mer-
kezi: İspanya’nın Valencia kentinde 
yer alan kültür ve turizm merkezi, mi-
mari yapısıyla dikkat çekiyor. Santiago 
Calatrava’nın tasarladığı kompleks; 
Avrupa’nın barok, rönesans ve gotik 
mimarisinden farklı tarzıyla dikkat çe-

Pekin merkezli MAD Architects tarafından 
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Heilongjiang 
eyaletinin başkenti ve en büyük şehri 
Harbin’de projelendirdiği Harbin Opera 
Evi’nin 2010 yılında Harbin Kültür Adası için 
yapılan master plan kapsamında 850 bin 
metrekare inşaat alanı bulunuyor. Kente 
ikonik bir yapı katmaya yönelik tasarlanan 
ve Songhua Nehri’nin sulak bölgesinde 
bulunan bu yeni sanat kompleksi, şehrin 
kuzey bölgesinin vahşi ruhuna ve soğuk 
iklimine cevap verecek şekildeki tasarımıyla 
suyun ve rüzgarın şekillendirdiği izlenimi 
veriyor. Bin 600 kişilik oturma kapasitesine 
sahip tiyatro, daha küçük boyutlarda 
bir tiyatro alanı ve 400 sandalyenin 
yerleşebileceği sosyal alan olmak üzere üç 
odak noktası bulunan yapıda her üç bölüm 
de beyaz alüminyum panellerle kaplanmış. 
MAD Architects’in kurucusu Ma Yansong 
yapıyla ilgili, “Harbin Opera Evi’ni geleceğin 
kültür merkezi olarak hayal ettik. Büyük 
bir performans alanı, aynı zamanda da 
insan, sanat ve kent kimliği bütünleşmesini 
somutlaştıran ve doğaya katan dramatik 
bir kamusal alan. Opera evinin dışındaki 
mimari, çevrenin dalgalı peyzajına referans 
veriyor. Sonuçta ortaya çıkan dalgalı cephe, 
yumuşak beyaz alüminyum panellerden 
oluşuyor; kenarla ve yüzeyin, yumuşaklık 
ve sertliğin şiiri haline geliyor. Harbin Kültür 
Adası’na bağlanan köprünün geçilmesiyle 
başlayan macera, kullanıcıları, dalgalı bir 
mimari kütlenin sarmaladığı geniş bir 
meydana getiriyor” diyor.

ÇİN’DE 850 BİN 
METREKARELİK DEV PROJE

kerken, “22’nci yüzyılın mimari yapısı” 
olarak tanımlanıyor. Uzay çağından ve 
hayvan iskeletlerinden esinlenerek ta-
sarlanan kompleks; opera salonu, dev 
akvaryum, göz biçiminde tasarlanan 
havuz, bilim müzesi ve botanik bah-
çesinden oluşuyor.

FAS’IN BAŞKENTİ RABAT’TA
ZAHA HADİD İMZALI
GELECEĞİN TİYATROSU

Rabat Tiyatrosu: Fas’taki Bou-
regreg nehri kıyısında uzun zaman-
dır açılması beklenen Büyük Rabat 
Tiyatrosu’nun, yakında tamamlanması 
planlanıyor. 47 bin metrekare ve 27 
bin metrekare brüt kat alanına sahip 
olan projede, 2 bin 50 kişilik tiyatro, 
520 kişilik küçük bir tiyatro, yaratıcı 
stüdyolar ve 7 bin kişi kapasiteli tam 
donanımlı bir açık hava amfi tiyatro 
yer alıyor. Yaklaşık 120 milyon Euro’ya 
mal olması planlanan tiyatro, kıyıdaki 
başkentin siluetini değiştirecek. Ünlü 
mimar Zaha Hadid, şirketi Zaha Hadid 
Architects (ZHA) ve birkaç danışma-
nın da işbirliğiyle tasarlanan tiyatro, 
Pritzker Mimarlık ödülü sahibi merhu-
me mimarın en son ve en kalıcı mirası 
olacak. Hadid’in özgün tarzı burada 
da kendini gösteriyor; dalgalı hatlar, 
kavisler ve akışkan şekiller, yanında 
bulundukları nehirden ve Arap hat 
sanatından ilham alıyor. Ana tiyatro 
salonu, İslam mimarisinde sık sık rast-
lanan süslemeli kubbeli tavanlardan, 
diğer bir deyişle Fas’ın geleneksel mu-
karnaslarından ilham alıyor. Tavanda 
kristalimsi geometrik desenler göze 

çarpıyor ancak salonun genel formu 
fütüristik bir tarza sahip.

Fas Kralı VI. Muhammed’in milli 
kültürel kalkınma programının bir 
parçası olan proje, Bouregreg nehrinin 
iki yakasında yer alan Rabat ve kardeş 
şehri Salé dahil, Bouregreg vadisinin 
entegre ve sürdürülebilir gelişimini 
amaçlıyor. Kompleks tamamlandığın-
da, dinamik ve karma kullanımlı bir 
bölgenin merkezi olacak; birinci sınıf 
mağazalara, yemek yeme alanlarına ve 
diğer kültür ve eğlence yerlerine ev 
sahipliği yapacak. Bu entegre kentsel 
gelişim modeli, bölgenin mirası ve 
ortamıyla uyumlu olacak şekilde ta-
sarlanıyor.

GELECEĞİN KÜLTÜR MERKEZLERİ
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Kültür yapıları; duruşları, bulundukları coğrafya ile kur-
dukları ilişki ve içinde konumlanacak farklı sanat dalları ile 
özgün ve öncü bir dinamiğe sahip yapılardır.

Kent ve müze, içinde yer alan sanat eseri ve bireyler arasın-
daki ilişkilere meydan okur. Belki sanatın kendisi, mimarinin 
bu ısrarcı yolculuğu için yeni bir zemin keşfetme aracıdır. 
Çağdaş sanat kendisini ve nasıl algılandığını sorgularken, 
sanatın nereye doğru gideceği de merak konusu. Sanat zaten 
bu yönüyle heyecan verici. Sanatın deneysel ruhunu mimarlık 
disiplininin içinden uygun araçlarla karşılayabilme çabası, 
21’inci yüzyıl mimarisine yön verecek.

Kültür yapılarının dünyada iki temel başarı kriteri var. 
İçinde sergilenen sanat yani iyi bir koleksiyona sahip olmak 
ve ulaştıkları ziyaretçi profili, yani eserleri ziyaretçi kitlesiyle 
paylaşabilmek. Ne kadar geniş bir kitleye ulaşabilirse de o 
derece başarılı olmak. Sürekli kendini yenileyen bir sanatçı ve 
ziyaretçi kitlesi ile karşı karşıyayız. Onların geri bildirimleri ile 
beklentileri yapılara yön veriyor.

ÖZGÜN OLMA VE ESTETİK
ÖN PLANA ÇIKIYOR

Günümüzde “zaman” farklı birimle akmakta ve her şey 
çok hızlı tüketilmekte. Daha sadeye dönmek gerektiğini dü-
şünüyorum. Detayları daha aza indirmeliyiz. Dünya bugün 
gelinen noktada daha az eşya ile yaşama zorunluluğuna doğru 
giderken, yaşam tarzlarımızda da bunu yapmalıyız.

Bir kenti düşünüp, o coğrafyayı tam olarak bilmeden ba-
şarılı bir tasarım yapılamaz. Mimarlık kültürü artık küresel 
düzeyde. Mimarlar dünyanın farklı coğrafyalarında birbirinden 
farklı işler üretiyor. Burada asıl önemli olan istenilen kültür 
yapısını işlev ve içerik olarak tanımlayabilmek, kültür yapısının 
kentle kuracağı ilişkiyi doğru kurgulamaktır. Geleceğe geniş bir 
perspektifle bakan bir mimari, tasarımın ana kriteri oluyor. Bu 
kriter kültür yapılarında özgün ve öncü olma prensibiyle belli 
bir estetik düzeyi beraberinde getiriyor.

Sanat mekanlar için yapılan bir pratik değil, ilişkiler üzerine 
kurulu bir pratiktir. O yüzden sanatın sergileneceği mekanın 
nasıl olması gerekliliği tartışması artık çok geride kaldı. Her 
şeyin bu denli hızla değiştiği bir çağda, kültür yapılarının kul-
lanım modelleri çok daha esnek olmalı. İçerde kendi dünyasını 
kuran kompakt bir form ve geniş bir vizyona sahip olmaları 
gerekli. Kültür yapılarının içinde barındırmakla yükümlü 
olduğu programla bir araya geldiği bu anlar çok önemli. Yapı, 
programla uyumlu olduğu sürece geniş bir vizyona sahip 
olacaktır. Mekanların boyutsal olanakları, çok çeşitli sanat ve 
sanatçı eserlerine olanak vermeli.

YAPILAR SADELİK 
ÇERÇEVESİNDE KURGULANMALI 

Tasarıma özgün ve öncü bir form ve bunun üzerine kur-
gulanan cephe dinamizmi, yapının kent ve kentliyle güçlü 
bir görsel ilişki kurmasını sağlar. Kültür yapıları, kentlinin 
günlük deneyimine eklenebilecek bir kültür mekanı mı ol-
malı, yoksa tüm görkemiyle ağırlaşıp, insan ölçeğini ikinci 
plana atan, geçerken uğranılan değil de, programlanarak 
gidilen bir yere mi dönüşmeli? İşte bu bağlamda dengesini 
sadelik çerçevesinde kurgulayabildiğinde kendi başarı dina-
mizmini yakalayacaktır.

Çağla Akyürek
Çağla Akyürek Mimarlık

 İstanbul Serbest
 Mimarlar Derneği Üyesi

Sanatın 
sergileneceği 
mekanın nasıl 

olması gerekliliği
tartışması artık

 çok geride kaldı 

Sanat mekanlar için yapılan 
bir pratik değil, ilişkiler üzerine 
kurulu bir pratiktir. O yüzden 

sanatın sergileneceği mekanın 
nasıl olması gerekliliği tartışması 
artık çok geride kaldı. Her şeyin 

bu denli hızla değiştiği bir çağda, 
kültür yapılarının kullanım 

modelleri çok daha esnek olmalı.

GELECEĞİN KÜLTÜR MERKEZLERİ
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Kültür yapılarının tasarımı, içeriklerinin evrimine paralel 
gelişiyor, değişiyor. Bugün de dünyada opera evleri, konser 
salonları veya müzeler tasarlanıyor, inşa ediliyor. Ancak bu 
yapılar eskisinden farklı olarak, çok daha esnek mekan kur-
gularına ve programlara sahip. Alternatifli oturma düzenleriyle 
farklı büyüklük ve teknik kabiliyette salonlar sadece klasik 
temsil formlarına değil, etkileşimli tiyatrolar, akrobatik göste-
riler, eğitimler ve atölyeler gibi etkinliklere ev sahipliği ediyor. 
Fuayeler, yeme içme ve alışverişin dahil edildiği çok işlevli 
kamusal iç mekanlara dönüşüyor. Tasarımın başarısı, sadece 
temsil ve sergilemenin yapılabilmesi için gerekli işlevsel ve 
teknik kabiliyetle değil, yapının ne kadarını kamuya açabil-
diğiyle de ölçülüyor. Kamu tanımıysa 3-6 yaş aralığındaki ço-
cuklardan 65 yaş üstü nüfusa, engellilere ve diğer dezavantajlı 
gruplara uzanıyor. Ayrıca yapının açılış ve kapanış saatlerinin 
temsil ve sergilemeden bağımsız olarak esnemesi, fuayeler ve 
salonların kentin buluşma alanlarından biri haline gelmesi 
önemli. Kültür sanat yapıları bugün artık sadece temsil ve 
sergilemeye ayrılmış, özelleşmiş mekanları değil, insanların 
buluştuğu, eğitim, tasarım ve sanat üretiminin yapıldığı bir 
mutfağı da tanımlıyor.

DOĞAL MALZEME 
KULLANIMI ARTACAK

Yukarıda tariflemeye çalıştığım değişime paralel olarak bu 
tür yapıların dışa kapalı, katı kabuklardan, şehirle bütünleşen 
yapılara doğru bir dönüşüm geçirdiğini söylemek yanlış ol-
maz. Dolayısıyla tasarım kurgularında açık, yarı açık alanların 
arttığını, sınırların muğlaklaştığını, mekanların esnekleştiğini 
ve opak yüzeylerin yerini şeffaf yüzeylerin aldığını görebiliriz. 
Ben ayrıca zaman içinde, ortasında yer aldığı dokulara yabancı, 
insanları şaşırtmaya yönelik renk, doku ve malzeme kullanı-
mının da azalacağını, tasarımcıların bunun yerine daha doğal, 
dokunun devamı veya dokuya uygun seçimlere kayacağını 
düşünüyorum.

Ertuğ Uçar
Teğet Mimarlık

 İstanbul Serbest
 Mimarlar Derneği Üyesi

Kültür yapıları 
artık çok daha 
esnek mekan 

kurgularına sahip
Kültür yapılarının dışa kapalı, 

katı kabuklardan, şehirle 
bütünleşen yapılara doğru 

bir dönüşüm geçirdiğini 
söylemek yanlış olmaz.  Bu 

yapılar eskisinden farklı 
olarak, çok daha esnek 
mekan kurgularına ve 

programlara sahip.

GELECEĞİN KÜLTÜR MERKEZLERİ
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3 bin yıllık 
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İlk çağlarda ateşin bulunmasıyla zaruri 
ihtiyaçlarından olan ısınmayı sağlayan 

insanoğlu, çağlar boyunca yapılarda 
ısıtma sistemlerini geliştirdi. Isıtma, 

yüzyıllar boyunca bacası olan bir ocakta 
yakılan odun, kömür gibi katı yakıtlarla 

yapılırken, bu en eski ocaklardan 
günümüze evrilerek gelenler sobaları 
oluşturdu. Döşeme, tavan veya duvar 

gibi yapı elemanı yüzeylerinden mekan 
ısıtılması uygulamalarının tarihi ise M.Ö. 

bin 200 yıllarına kadar uzanıyor.
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Isıtma sistemlerinin tarihi 1 milyon 
yıl önce ateşin bulunmasıyla başla-
dı diyebiliriz. Ateşin bulunmasının 

ardından öncelikle meşaleler, daha 
sonra da kandiller bulundu. 30-32 bin 
yıllık Buzul Çağı kandilleri denilen ve 
içleri çukur olan taş kandillere, çeşitli 
yağlar doldurularak ışık elde edilirdi. 
Daha sonra 10-15 bin yıl öncesine ait 
pişmiş toprak kandiller bunu takip 
etti. 4 bin 500-5 bin yıl önce demir ve 
camın bulunmasıyla; günümüze kadar 
çeşitli medeniyetler, bunlardan ısıtma 
ve aydınlatma aracı yaptılar. 

SOBA, ÜLKEMIZDE 
TANZIMAT DÖNEMI’NDE 
KULLANILMAYA BAŞLADI

Isıtma, yüzyıllar boyunca bacası 
olan bir ocakta yakılan odun, kömür 
gibi katı yakıtlarla yapıldı. Bu en eski 
ocaklardan günümüze evrilerek ge-
lenler, sobaları oluşturur. Türkiye’de 
sobalar, Tanzimat Dönemi’nden sonra 
kullanılmaya başlandı. Daha önceleri 
odalar ya kömür mangallarıyla ya da 

duvarlara gömülü ocaklarla ısıtılıyor-
du. Osmanlılar’da, özellikle konaklar-
da ve saraylarda büyük ocaklar vardı. 
Bu ocaklarda yanan odunlardan çıkan 
közler mangallara çekilir, ısıtılma-
sı istenen bölümün uygun bir yerine 
konurdu. Daha önceki dönemlerde 
Selçuklular’da, Bizans’ta, Arap, İran ve 
öteki doğu ülkelerinde de ısıtma ocak-
larla sağlanırdı. Batı ile kurulan ilişkiler 
sonucu soba, Türkiye’ye getirildi. Tür-
kiye’de ilk defa soba kuranlar azınlık-
lardı. Tanzimat döneminde Avrupa’ya 
giden Osmanlı devlet adamları, aydın-
lar, Türkiye’de Avrupa’daki gibi evler, 
konaklar yaptırmaya başlayınca, ısıtma 
araçlarını da ona göre düzenlediler. 
Evlerinde soba yerleri, bacalar yaptır-
dılar. Sobanın Türkiye’ye ikinci geliş 
yolu da Rusya’ydı. Karadeniz illerinden 
Rusya’ya çalışmaya gidenler, oradan 
“peçka” denilen sobayı getirdiler. Kısa 
bir süre içinde soba, bütün Karadeniz 
illerine yayıldı. Köylerde bile soba ku-
ranlar oldu. Soba; oda, sofa gibi özel 
bölmeleri olan evlerde kullanıldığı için 

ocakla ısınan tek bölmeli köy evlerinde 
çok işe yaramıyordu. Zamanla evlerin 
dışında, devlet dairelerinde de soba 
kurulmaya başlandı. Yeni yapılan dev-
let daireleri, soba kullanmaya elverişli 
bir nitelikte düzenlendi, özel bacalar 
açıldı. Sobaların en büyük ve en de-
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ğerlilerinden biri olan çini sobalar, saraylarda, 
konaklarda ve köşklerde bulunurdu.

Sobalarda genellikle odun yakılırdı. Maden 
kömürü işletmeleri açılınca taşkömürü ve linyit 
sobaları denen içi tuğlalı, sac veya dökme sobalar 
yapıldı. Son zamanlarda gaz sobaları da yaygın-
laştı, küçük ilçe merkezlerine kadar gitti. Bugün 
Türkiye’nin maden kömürü satılabilen yörele-
rinde taşkömürü sobaları, odunun çok olduğu 
yerlerde odun sobaları kullanılıyor. Sonrasında 
büyük yapılarda ise sobanın yerini kaloriferler 
ve kombi aldı. 

KALORIFER SISTEMININ TEMELI
M.Ö. BIN 200’LERE UZANIYOR 

Döşeme, tavan veya duvar gibi yapı elemanı 
yüzeylerinden mekan ısıtılması uygulamaları 
ise çok eski çağlara uzanıyor. İlk olarak M.Ö. 
bin 200 yıllarında Güney Batı Anadolu’da Kral 
Arzowa’nın Antalya yakınında Perge’de inşa et-
tirdiği sarayında bu sistemi kullandığı, yapılan 
kazılardan anlaşılıyor.

Yine aynı tarihlerde Çin ve Tibet’te Ti-Kong 
ve Kao-Kang çağlarında benzer uygulamaların 
olduğu biliniyor. Pompei ve Saalburg’da yapı-
lan kazılardan M.Ö. 80 yıllarında Romalılar’ın 
duvar içi ve döşeme altı kanallardan sıcak 
hava geçirerek yapıları ısıttıkları ortaya çıktı. 
Kazanlarda ısıtılan sudan elde edilen sıcak 
hava, o dönem binalarında “hypocaust” sistemi 
adı verilen duvarlardan geçirilen borular vası-
tasıyla ısıtma amaçlı kullanılmış. Hypocaust 
sisteminde buhar veya duman seçeneğinden 
biri kullanılabildiği gibi her ikisi de birlikte 
kullanılabiliyordu. 

Çanakkale’nin Biga ilçesindeki Parion antik 
kenti kazılarında da, 2 bin yıllık bir Roma villa-
sının bugünküne çok benzer kalorifer sistemine 
sahip olduğu ortaya çıktı. Bu ısıtma sisteminde, 
ateşin yandığı bir merkez bulunuyordu. Burada 
ısıtılan su ya da ortaya çıkan buhar, duvar ve 
zemine yerleştirilen kanallar yardımıyla binanın 
içinde sürekli devir daim yaparak, sıcaklığın be-
lirli bir oranda tutulmasını sağlıyordu. Bu sistem, 
günümüzdeki kalorifer sisteminin ilk örnekleri 
arasında yer alıyor.

Kalorifer tesisatına sahip dünyanın ilk sarayı 
ise Ağrı Doğubeyazıt’ta bulunan İshak Paşa Sara-
yı’dır. İnşası 99 yıl süren ve 1784’te tamamlanan 
saray, iki kattan oluşuyor. 366 odalı sarayda her 
odada taştan yapılmış ocaklar bulunuyor. Taş 
duvarlardaki boşluklar bütün yapının merkezi 
bir ısıtma sistemine sahip olduğunu gösteriyor. 
Belirli bir yerde ısıtılan suyun sıcaklığı, kanal-
larla tüm odalara ulaştırılarak sarayın ısıtılması 
sağlanmış. 
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Yerden ısıtma sistemi 
günümüzde oldukça gelişti. 
Plastik alanında kaydedilen 
gelişmeler sonucunda 
uygulanması zor bakır veya 
demir borular yerine plastik 
borular kullanılıyor.

BUHAR ISITMALI SISTEMLERIN
GELIŞIMI 19. YÜZYILDA OLDU

Buhar ısıtmalı sistemlerin geliştirilmesi ise 
1830’lu yıllara dayanıyor. 1863 yılında iki mucit 
Joseph Hason ve Robert Brigss, ilk defa döküm 
tabana vidalanmış dikey demir çubuklarla döküm 
radyatörü ürettiler. 1872’de ise Nelson H. Bundy, 
“Bundy Halkası” ismi verilen ve günümüzde de hay-
li popüler olan demir döküm radyatör tasarladı ve 
üretti. Kıta Avrupa’sında ilk firmalar ise 1929 yılında 
Hollanda’da ve 1930 yılında Almanya’da kuruldu.

Radyatörlerin yaygınlaşması 20. yüzyıldan 
itibaren mümkün oldu. Ülkemizde ise münferit 
uygulamalar 1950’li yıllarda başlamış olup, bakır 
borular ile yapılan en belirgin uygulama Ankara’da 
1970’li yıllarda inşa edilen Kocatepe Camii’dir. 
1960’lı yıllardan sonra dünyada daha da hız kaza-
nan yerden ve diğer yüzeylerden ısıtma, ülkemizde 
de 1970’li yıllardan beri gelişen plastik teknolojisi, 
enerji tasarrufu ve dolaylı olarak hava kirliliğini 
önleme çabaları ile birlikte giderek artan bir hızla 
uygulamaya girdi.

GÜNÜMÜZDE YERDEN ISITMA
SISTEMLERI GELIŞMEYE DEVAM EDIYOR

Isıtma sistemlerinde teknolojinin günümüzdeki 
yarışı ekoloji ve enerji ekonomisi alanında yaşa-
nıyor. Günümüzde plastik alanında kaydedilen 
gelişmeler sonucunda uygulanması zor bakır veya 
demir borular yerine plastik borular kullanılıyor 
ve yerden ısıtma sistemi gelişmeye devam ediyor. 
Ülkemizde yerden ısıtma sisteminin tercih edilme 
oranı yüzde 20’lerde olmakla birlikte, bu oran 
hızla artıyor. Son yıllarda elektrikli yerden ısıtma 
da birçok alanda tercih ediliyor.
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İlk kez 2018 yılı sonbahar başında 
açıklanan Yeni Ekonomik Program, 
2019 sonbahar başında revize edil-

diğinde, bir önceki yıl yüzde 2,3 olarak 
açıklanmış olan 2019 büyüme öngörü-
sü, yüzde 0,5 olarak revize edildi. Oysa, 
2018 sonundan 2019 yılı yaz ortasına 
kadar, üç çeyrek dönem arka arkaya ne-
gatif büyüme oranı, Türkiye ekonomisi 
için uluslararası kurumların yüzde -2,5 
ile -3,5 arası GSYH büyümesinde daralma 
öngörüsünü öne çıkarmalarına sebep ol-
muştu. Buna karşılık, yılın 3. çeyreğinde 
Türkiye ekonomisinde gözlenen hızlı 
toparlanmaya bağlı olarak, tekrar pozitif 
büyümeye döndü.

Bu durum, IMF’in Türkiye ekono-
misiyle ilgili büyüme öngörüsünü yüzde 
-2,5’dan yüzde 0,25’e revize etmesini 
gündeme getirdi. OECD ise yıl başında 
negatif olan öngörüsünü yüzde 0,3 olarak 
revize etti. Yeni Ekonomik Program’da 
ise 2019 büyüme oranı yüzde 0,5 olarak 
açıklanırken, 2020 büyüme hedefi ise 
yüzde 5 olarak belirlendi. IMF ve OECD 
ise Türkiye’nin 2020 büyüme öngörüsü-
nü yüzde 3 olarak açıkladılar. Uluslararası 
Derecelendirme Kuruluşu Fitch, 2019 
büyümesini yüzde 0,1, 2020 büyümesini 
ise yüzde 3,1 olarak, Moody’s ise yüzde 
0,2 ve yüzde 3 olarak revize etti. Fitch 
Türkiye’nin görünümünü 1 Kasım’da 
‘negatif’ten ‘durağan’a revize ederken, 
Moody’s aralık ayında Türkiye ekonomisi 
için değerlendirme yapmadı.

2020 yılında, yıllıklandırılmış man-
şet enflasyon; yani yıllık bazdaki tüketici 
enflasyonu için hayli hassas bir patika 
üzerinde yol alacağız. Önümüzdeki yılın 
ilk çeyreğinde oluşacak birikimli enflas-
yon oranının yüzde 2,27’nin, ikinci çey-
rekte yüzde 2,69’un, 3. çeyrekte 3,24’ün 

ve 2020’in son çeyreğinde ise yüzde 3’ün 
altında kalması gerekiyor. Bu nedenle, 
ekonomistler 2020’nin ilk çeyreğindeki 
performansı gördükten sonra, şimdilik, 
2020 için yüzde 10,1 ile 10,7 arasında 
öngördükleri yıl sonu enflasyon oranı 
beklentilerini, bilhassa önümüzdeki mart 
ayı beklenti anketinde daha anlamlı ölçü-
de aşağı doğru revize edeceklerdir.

2019’un son ayında, daha önce 
yüzde 0,72 düzeyinde olan aralık ayı 
ortalama enflasyon oranı beklentisi, 
ekonomistlerce yüzde 0,59 olarak aşağı 
doğru revize edilirken, 2019 yılı sonu 
için yüzde 12,18 olan yıl sonu enflasyon 
beklentisi ortalaması da yüzde 11,62’ye 
çekildi. Ekonomistler 2020 enflasyonun-
da 2019’a göre 1,5 puanlık bir gerileme 
beklemekteler. Enflasyonda gerileme 
beklentisinin sınırlı olması, toparlanan ve 
büyüme performansı hızlanan bir ekono-
mide, 2019’un şubat ayında yüzde 0,16, 
haziran ayında yüzde 0,03, kasım ayında 
ise yüzde 0,38’lik enflasyon değerlerinin 
altında kalacak bir fiyatlandırma disipli-
nin yakalanıp yakalanamayacağına dair 
öngörü eksikliğinden kaynaklanıyor.

Bu nedenle, 2020’nin ilk çeyreği 
bittiğinde ve 2019’un yüzde 2,27’lik 
çeyrek dönem enflasyonun altında ka-
lındığında, ekonomistlerin enflasyon ön-
görüleri bir kademe daha iyileşecek. Bu 
noktada, TCMB Para Politikası Kurulu, 
yılı yüzde 11,62 düzeyinde kapatması 
beklenen manşet enflasyonun, TCMB 
uzmanlarının öngörüleri doğrultusunda, 
enflasyonun 2020’de yüzde 10 ve altına 
çekileceği beklentisini gündemlerine 
alırsa; bu durumda yüzde 14 düzeyin-
deki para politikası faiz oranı için yılın 
son toplantısında 1,5-2 puanlık bir faiz 
indirimi beklentisini ekonomistler bek-

TİM Genel Sekreteri

Prof. Dr. Kerem Alkin

Yeni Ekonomik Program'da 2020 büyüme hedefi  
yüzde 5 olarak belirlendi. 2020 yılında, yıllıklandırılmış 

manşet enflasyon; yani yıllık bazdaki tüketici enflasyonu 
için hayli hassas bir patika üzerinde yol alacağız. 

2020’de “büyüme” ve 
“enflasyon”da hassas yönetim

MAKRO-NOMİ
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lentilerine almışlardı. Nitekim, TCMB 
beklentiler doğrultusunda adım attı.

PPK, nasıl ki ardı ardına gerçekleş-
tirdiği faiz indirimlerinde, ‘önden yük-
lemeli’ adımları tercih etti; 2019’un son 
toplantısında da yine ‘önden yüklemeli’ 
bir indirimi tercih etti. Bu durumda, 
2020 yılının ilk çeyreğinde yıllıklan-
dırılmış manşet enflasyonunun seyrini 
iyi takip ettikten ve yeni yılın ilk çey-
reğinde 3 aylık enflasyonun yüzde 2 ve 
altında kalması sonrasında, yeniden her 
ay düzenli yapma formatına döndüğü 
PPK toplantılarında, TCMB ilk 3 ayı pas 
geçip, fiyat istikrarı ve finansal istikrara 
yönelik güçlü mesajları vermeyi sürdü-
rüp, bir sonraki faiz indirimi adımını 
nisan ayına bırakabilir.

TCMB, 200 baz puanlık faiz indi-
rimine gerekçe olarak, Türkiye ekono-
misinin ‘yüksek enflasyon’dan arınma 
sürecinin, yani ‘dezenflasyon’ sürecinin, 
küresel ve bölgesel makro ekonomik 
gelişmeler ışığında, tempo kaybı ya-
şamadan devam edeceği tespitini, ön-
görüsünü işaret etmiş. Bu nedenle de, 
enflasyondaki iyileşmenin tüm fiyat 
endekslerin geneline yayılarak sürdü-
ğünü, çekirdek enflasyon değerlerinde 
de hissedilir şekilde gözlendiğini; buna 
bağlı olarak da, Türkiye ekonomisinin 
‘dezenflasyon patikası’ndan, yani enf-
lasyonda gevşeme sürecinden uzaklaşma 
riskinin ‘dengeli’, yani ‘düşük’ bir risk 
olduğunu belirtmiş. TCMB, bu noktada, 
iki önemli merkez bankası olan ABD ve 
Avrupa merkez bankalarının da tavrını 
gözlemliyor. FED ise, kendisi açısından 
‘bTCMB, bu noktada, 2020’nin ilk yarı-
sında 25 baz puan ve katları üzerinden 
‘hassas’ bir yönetim sergileyebilir. Nite-
kim, TCMB’nin, geçen yılın aksine, 6 
haftada bir yerine, ‘her ay’ Para Politikası 
Kurulu toplantıları isabetli bir adım. 
Bu nedenle, manşet enflasyondaki aşağı 
trend sürdükçe, TCMB de ilk 6 ayda ‘reel 
faiz’ marjını ‘ince ayar’ yönetmeyi tercih 
edebilir. Bu sayede, döviz kurlarındaki 
istikrarın devam etmesi, enflasyonla mü-
cadeleye de fazladan katkı sağlayacaktır. 
2020’nin 2. yarısında enflasyondaki ge-
rilemenin hızlanması ise TCMB’nin elini 
daha da rahatlatacaktır.

Türkiye ekonomisinin bitirmekte 
olduğumuz 2019’un son çeyreğini güç-
lü bir toparlanma ile tamamlayacağını 
teyit eden veriler gelmeye devam ediyor. 
Malum, geride kalan kasım ayının gerek 

imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve-
risi, gerekse de reel kesim güven endeksi 
ekim ayından başlayan, kasım ayında ise 
pozitif yöndeki toparlanmanın daha da 
güçlendiğine işaret eden bir tablo ortaya 
koymuştu. Yaklaşık 1.5 ay gecikme ile 
takip ettiğimiz iki veriden birisi olan 
sektörlerin Ciro Endeksi de, benzer bir 
toparlanmaya işaret etmekte.

2018’in ağustos ayından itibaren yı-
lın sonuna kadar sert bir düşüş gösteren; 
ardından 2019 yılının mart ayı sonuna 
kadar ‘inişli-çıkışlı’ bir toparlanmaya 
işaret eden sektörlerimizin Ciro Endeksi, 
nisan ayından ağustos ayı sonuna kadar 
tekrar sert bir düşüş trendi göstermişti. 
Eylül ve ekim aylarında ise, sektörle-
rimizin Ciro Endeksi, toparlanmayla, 
tekrar yönünü yukarı çevirdi. Ekim ayı 
itibarıyla tüm sektörlerin toplam ciro 
artışı yüzde 9 ile ekim ayındaki yıllık 
enflasyonun hemen üstünde kalmayı 
başardı. İmalat sanayindeki yıllıklandı-
rılmış ciro artışı yüzde 2,9’da kalırken, 
ticaret sektörünün cirosundaki yüzde 
17,7’lik artış ve hizmetler sektörünün 
cirosundaki yüzde 12,2’lik artış, manşet 
enflasyonun üzerinde olmaları nedeniyle 
pozitif olarak algılandı.

İnşaat sektörü ise cirosundaki yüz-
de 19’luk gerilemeyle aşması gereken 
meseleleri olduğunu gösteriyor. Bu nok-
tada, manşet ve çekirdek enflasyondaki 
gerileme ve TCMB’nin para politikası 
faiz patikasını 12 puan aşağı çekmesiyle, 
otomotiv sektöründe olduğu gibi, inşaat 
sektöründe de mevcut konut stokuna ge-
lecek ‘gecikmiş talep’, inşaat sektöründe 
de cironun toparlanmasını sağlayacaktır. 
Keza, eylül ayında, yıllıklandırılmış baz-
da yüzde 3,6’yı yakalayan sanayi üretim 
artışının, ekim ayında artış oranını yüzde 
3,8’e taşıması; yüksek teknolojili sanayi 
malı üretimindeki ciddi artışın yanı sıra, 
her teknoloji düzeyindeki üretimin art-
mış olması sevindirici. Yine, ekim ayında 
12.4 milyar TL açık vermiş olan ilk 10 
aylık merkezi yönetim bütçesi, kasım 
ayında bu defa 15.2 milyar TL faiz dışı 
fazla performansıyla birlikte, 2019’un 
11 ayında 2 milyar 836 milyon liralık bir 
faiz dışı fazla yakaladı. 2018’in ağustos 
ayından bu yana, Türkiye ekonomisinin 
tarihindeki en ağır ‘kur saldırıları’nın 
sebep olduğu makro ve mikro ekonomik 
etkilerin büyük bir bölümünün bir yıl 
gibi kısa bir sürede ‘dengelenmiş’ olması 
kayda geçecek bir başarı. Bilhassa, 2020 

yılında yapısal reformlara da ağırlık veril-
mesiyle birlikte, Türkiye ekonomisindeki 
dönüşümün istihdama da olumlu yansı-
malarını gözlemleyebiliriz.

2020 BÜYÜMESİ İÇİN
BEKLENTİLER YÜKSELDİ

Türkiye Ekonomisi’nin 2019 yılını 
yüzde 0,3 ile 0,8 arasında pozitif bir 
büyümeyle kapatacağına dair beklentiler 
güçlenmekte. İstisnasız, Uluslararası Para 
Fonu’ndan (IMF), Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Örgütü’ne (OECD), uluslara-
rası finans kurumlarından uluslararası 
derecelendirme kuruluşlarına, tüm ku-
rumlar 2019 beklentilerini Türkiye’nin 
2019 yılını pozitif bir büyüme ile kapata-
cağına yönelik olarak revize ettiler. Eylül 
ayından bu yana takip ettiğimiz imalat 
sanayi kapasite kullanım oranı verileri 
ve reel kesim güven endeksi ile tüketici 
güven endeksi verileri, pozitif büyümeye 
yönelik güçlü sinyallere işaret ediyorlar.

Eylül ayına göre, ekim ve kasım ayla-
rında imalat sanayine gelen sipariş mik-
tarındaki toparlanma devam ederken, 
bilhassa son 3 ayda gelen siparişlerdeki 
toparlanmanın sağladığı memnuniyetle, 
toplam sipariş endeksinin eylül ayındaki 
90.8 puan seviyesinden, ekim ayında 
103.3; esas, kasım ayında 108.2 puan 
düzeyine yükselmiş olması, üretime, 
ekonomik canlanmaya ve büyüme yöne-
lik pozitif sinyalleri perçinliyor.

Bu durum, eylül ayından bu yana, 
gelecek 3 aya yönelik üretim hacmi bek-
lentisini de 108-109 puan düzeyinde 
tutarak, sadece 2019’un 3. çeyreği için 
değil; aynı zamanda, 4. çeyreğin üretim 
ve büyüme performansına yönelik bek-
lentiyi de iyileştiriyor. Nitekim, kasım 
ayı kapasite kullanım oranı verisi de bu 
tabloyu teyit edecek şekilde geldi. İma-
lat sanayinin son 3 aydır, gelecek 3 aya 
yönelik istihdamını korumaya yönelik 
olarak da pozitif bir duruş sergilediği 
gözleniyor. Bu nedenle, ekonomide iç 
talebin toparlanmasına bağlı olarak, iş-
sizliği azaltacak bir hareketlenme 2020 
yılının ilkbahar ortası gibi gözlenecektir.

Kasım ayında gelecek 3 aya yönelik 
ihracat siparişi beklentisi 108.9 puan ile 
pozitif seviyesini koruyor. Tüm bu tablo, 
2019’u pozitif bir büyümeyle kapatma-
nın yanı sıra, 2020 yılına da temposunu 
arttırmış bir piyasa ortamında girece-
ğimize ve 2020 büyümesinin de yüzde 
3,5 ve üzerinde olacağına işaret etmekte.
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İnşaat sektörü ve ona bağlı olarak 
inşaat malzemeleri sanayi 2019 yı-
lını önemli bir daralma ile kapattı. 

İnşaat sektörü ve inşaat malzemeleri 
sanayinde 2019 yılında yaşanan daral-
ma beklentilerin de bir miktar üzerinde 
gerçekleşti. Böylece ekonomide 2018 
yılında yaşanan olumsuz gelişmelerden 
en çok etkilenen sektörler inşaat sektö-
rü ve inşaat malzemeleri sanayi oldu.

2019 yılında Türkiye ekonomisi 
küçülme beklentilerinin aksine yüzde 
0,5-1 bir büyüme gösterdi. Küresel fi-
nansal koşullar 2019 yılı ikinci yarısın-
da değişti ve genişletici para politikaları 
başladı. Bu politikalar Türkiye’de de 
Türk Lirası’nın değer kayıplarının bir 
bölümünün telafi edilmesini sağladı. 
TC. Merkez Bankası için faizleri daha 
hızlı indirme olanağı ortaya çıktı. Enf-
lasyonda da gerileme hızlandı. Bunlara 
bağlı olarak 2019 yılının ikinci yarı-
sında toparlanmaya başlayan iktisadi 
faaliyetler ile ekonomide sınırlı da olsa 
büyüme yaşanmış olacak.  Ekonomi-
de yaşanan bu toparlanmaya karşın 
inşaat sektörü diğer sektörlerden ve 
ekonomiden ayrışarak sert bir kü-
çülme yaşadı. İnşaat sektörü 2019 
yılında yüzde 7,5-8 arasında bir kü-
çülme yaşadı. İnşaat sektöründe bu 
sert daralmaya ve ekonominin ge-
nelinden ayrışmaya yol açan unsur, 
sektörün kendine özgü sorunlarıdır.                             

Öncelikle 2018 yılı ağustos ayında 
yaşanan finansal şoklardan en çok inşa-
at sektörü firmaları olumsuz etkilendi. 
İnşaat sektörü firmalarının mali yapıları 
bozuldu, yüksek döviz ve TL cinsi kre-
dilerin maliyetleri önemli ölçüde arttı, 
nakit akışları ise kesildi ve bozuldu. 

İnşaat sektöründe 2019 yılı 
gelişmeleri, 2020 yılı beklentileri 

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı/ 
Ekonomi ve Strateji Danışmanlık 

Hizmetleri Başkanı 

Dr. Can Fuat Gürlesel

İnşaat sektörü 2019 yılında yüzde 7,5-8 arasında bir küçülme 
yaşadı. İnşaat malzemeleri sanayi de inşaat sektöründeki bu sert 

daralmadan olumsuz etkilendi. İnşaat malzemeleri sanayi iç pazarı 
yılı reel olarak yüzde 14-15 arasında bir daralma ile kapadı. İnşaat 

sektöründe 2020 yılında ise yüzde “0” büyüme beklentisi bulunuyor.

EKONOMİK PERSPEKTİF

Buna bağlı olarak da inşaat sektöründe 
mevcut işlerde çok önemli bir daralma 
yaşandı. İnşaat sektörü firmalarında bu 
sorunlar 2019 yılı boyunca da devam etti.

KONUT SATIŞLARI SERT DÜŞTÜ
İnşaat sektöründe talep tarafında da 

keskin bir daralma yaşandı. Konut sek-
töründe ilk el satışlar yılın ilk yarısında 
yüzde 40 daraldı. Yılın ikinci yarısında 
ise konut faiz oranlarındaki düşüşler ile 
yeni konut satışları artışa geçti. Böylece 
yıl genelinde yeni konut satışları 490 bin 
adet seviyesinde gerçekleşmiş olacak.

İnşaat malzemeleri sanayi de inşaat 
sektöründeki bu sert daralmadan olum-
suz etkilendi. İnşaat malzemeleri sanayi 
iç pazarı yılı reel olarak yüzde 14-15 
arasında bir daralma ile kapattı. Bazı alt 
sektörlerin pazarlarında daralma yüzde 
40’lara kadar ulaştı.

İhracat malzemeleri sanayi ihracatı ise 
küresel ticaretteki korumacılık önlemleri 
ile ortaya çıkan yavaşlamadan ve ihracat 
pazarlarındaki durağanlaşmadan olum-
suz etkilendi. 2019 yılında inşaat malze-
meleri ihracatı 22 milyar dolar oldu.

2020 BEKLENTİLERİ NASIL?
Yeni Ekonomi Programı 2020 yılında 

yüzde 5 ekonomik büyüme hedefliyor. 
2020 yılında büyümenin temel belirleyi-
cisi olarak yurt içi talep görülüyor. 2020 
yılında özel tüketim harcamaları ile özel 
yatırım harcamalarında büyüme bek-
lentisi bulunuyor. Ancak hane halkları 
ile özel sektörün mevcut borçluluk sevi-
yeleri itibarıyla büyümeler muhtemelen 
hedeflerin altında kalacak. Bu nedenle 
Türkiye ekonomisi 2020 yılında yüzde 
3,5-4 arasında bir büyüme gösterecek. 
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Merkez Bankası’nın faiz indirimleri ve 
Türk Lirası’nın göreceli olarak istik-
rarlı kalacak olması iktisadi faaliyetleri 
destekleyecek.       

Ekonomideki büyüme beklentisinin 
inşaat sektörüne etkisi ise yine oldukça 
sınırlı kalacak. İnşaat sektörü kendi so-
runları ile ekonominin genelinden 2020 
yılında da ayrışacak. Öncelikle sektörde 
ve firmalarda mali sorunlar sürüyor. 
Firmaların bekleyen kredi yapılandır-
maları bulunuyor. Yine firmaların mali 
yapılarının iyileşmesi zaman alacak. 

2020 yılında konut ve konut dışı 
bina talebi 2019 yılının üzerinde ger-
çekleşecek. İlk el konut satışları 2020 
yılında 550 bin seviyesine kadar yük-
selebilecek. Ancak bu olası talep 2020 
yılında ancak mevcut stokların eritil-
mesine katkı sağlayacak. Bu nedenle 
yeni inşaat işleri seviyesinin zayıf kal-
maya devam etmesi bekleniyor. Yeni 
alınan inşaat siparişleri seviyesi de bu 
beklentiyi destekliyor.

2020 yılında büyük kamu projeleri-
nin bitmiş olması da yavaşlatıcı etki ya-
pacak. Kamunun bazı demir yolu pro-
jeleri dışında önemli kamu yatırımları 
kalmadı. 2020 yılında deprem ile ilişkili 
yenileme ve güçlendirme faaliyetleri ar-
tacak. Yine belediyelerin yatırım harca-
malarında da artışlar bekleniyor.      

Bu çerçevede inşaat sektöründe 
2020 yılında yüzde “0” büyüme bek-
lentisi bulunuyor.

İnşaat malzemeleri sanayi de inşaat 
sektöründeki 2020 yılı gelişmelerinden 
etkilenecek. İnşaat malzemeleri sanayi 
iç pazarı 2020 yılında inşaat sektörü 
büyüme beklentisine bağlı olarak reel 
bazda yüzde “0” büyüme gösterecek. 
2020 yılında bazı alt sektörlerde büyü-
meler başlayacak. Bazı alt sektörlerde 
ise küçülmeler yavaşlayarak sürecek.  

İhracat malzemeleri sanayi ihracatı 
ise 2020 yılına daha iyi küresel koşul-
larda başlayacak. ABD ile Çin’in ticaret 
alanında bir ön anlaşmaya varması ve 
2020 yılında daha kapsamlı bir anlaş-
ma için müzakerelere hemen başlana-
cak olması küresel ticareti olumlu etki-
leyecek. Yine Büyük Britanya seçimleri 
sonrası Brexit belirsizliğinin ortadan 
kalkması ve anlaşmalı bir ayrılığın belli 
olması da Avrupa pazarlarına katkı 
sağlayacak. Bu çerçevede 2020 yılında 
inşaat malzemeleri ihracatı temkinli bir 
yaklaşımla 23 milyar dolara ulaşacak.                   

EKONOMİK PERSPEKTİF

 KAYNAK: TÜİK İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

TABLO.1 2019 YILI GERÇEKLEŞME TAHMINLERI, 2020 YILI BEKLENTILERI

GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 2019 BEKLENTİ 2020

EKONOMİK BÜYÜME% 0,5 3,5-4,0

MERKEZ BANKASI FAİZİ YIL SONU % 12,00 10,0/11,0

DOLAR TL KURU YIL ORTALAMASI 5,73 6,25

İNŞAAT SEKTÖRÜ BÜYÜME % -7,5/-8,0 0,0

YENİ KONUT SATIŞLARI (ADET) 490.000 550.000

İNŞAAT MALZEMELERİ İÇ PAZAR REEL BÜYÜME % -14,0/-15,0 0,0

İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATI (MİLYAR DOLAR) 22,0 23,0

ŞEKIL.1 ALINAN YENI INŞAAT SIPARIŞLERI ENDEKSI



Almanya’da inşaat 
sektöründe yeni iş siparişleri 

24 yılın en yükseğinde
Almanya’da inşaat sektöründe alınan yeni iş siparişleri, 

Eylül’de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 
artarak 7 milyar 200 milyon Euro ile son 24 yılın 

en yüksek aylık siparişine ulaştı. Almanya Federal 
İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede 

20 ve daha fazla kişiye istihdam sağlayan inşaat 
şirketlerinin yeni siparişleri, Eylül’de geçen 
yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,6 arttı. Söz 

konusu şirketlerin yeni siparişlerinin toplam 
değeri de 7 milyar 200 milyon Euro’ya 

yükselerek Eylül 1995’ten itibaren 
en yüksek aylık rakama ulaştı. 

Sektör, Eylül 1995’te 7,6 milyar 
Euro’luk yeni sipariş almıştı.

İtalya’da bir kasaba daha
1 Euro’ya ev satıyor

İtalya’da nüfus azalmasıyla mücadele için “1 
Euro’ya ev” satan kasabalara bir yenisi eklendi. 
Sicilya adasındaki Bivona kasabası terk edilmiş 
evleri, tadilat taahhüttü karşılığında 1 Euro’ya 
satıyor. 1 Euro’luk evleri satın alabilmek içinse 

2 bin 500 Euro depozito yatırmak, ayrıca 
kapsamlı bir onarım ve restorasyon çalışması 
yaptırmak gerekiyor. Evleri satın alanlar üç ay 

içinde tadilat projelerini sunacak ve bu tadilat 
işlemlerini üç yıl içinde tamamlayacak, aksi 

halde depozitoyu kaybedecek.

Euro Bölgesi’nde inşaat üretimi düştü
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi’nin Ekim ayı mevsimsel-

likten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi’nde 
inşaat üretimi, Ekim’de Eylül ayına kıyasla yüzde 1 düştü. İnşaat üretimi, 2018’in Ekim ayına 
göre ise yüzde 0,3 arttı. AB’de ise inşaat üretimi, Ekim’de önceki aya göre yüzde 1,2 geriler-
ken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artış gösterdi. AB ülkeleri arasında Ekim’de 

inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 5,1 ile Slovenya, yüzde 4,1 ile İsveç 
ve yüzde 3,2 ile Macaristan’da gerçekleşti.

ABD’de inşaat 
izinleri 12 yılın 
zirvesinde
ABD’de konut başlangıçları düşük faiz 
oranları ve güçlü istihdam artışının 
etkisiyle Kasım ayında beklentileri aştı. 
Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre 
konut başlangıçları Kasım’da yüzde 3,2 
artarak yıllık bin 365 milyon adet oldu. 
Beklenti yüzde 2,3 artış olmasıydı. 
İnşaat izinleri de yıllık yüzde 1,4 artışla 
1,48 milyon oldu. Bu rakam Mayıs 
2017’den beri en yüksek seviye olarak 
kayda geçti. Ekim ayı konut başlangıç-
ları verisi 1,31 milyondan 1,32 milyona 
yukarı yönde revize edildi.
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Rusya’da 120 milyon dolarlık
AVM’ye Türk şirketi imzası
Rusya’nın en büyük AVM projeleri arasında yer alan SEC Aquarelle Pushkino, Türk inşaat ve müteahhitlik 
şirketi ESTA Construction imzasıyla açıldı. Fransız perakende grubu Auchan’ın gayrimenkul geliştirme ve 
yönetim şirketi Ceetrus tarafından ESTA Construction’a emanet edilen 120 milyon dolarlık projenin temeli 
30 Mayıs 2017 tarihinde atılmıştı. Moskova’nın 35 kilometre kuzeydoğusunda bulunan ve bölgenin en ge-
lişmiş ve dinamik merkezlerinden biri olarak değerlendirilen Pushkino’da açılan alışveriş ve eğlence merkezi, 
bölgedeki en inovatif proje olarak değerlendiriliyor.

Çin’deki inşaat teşvikleri
çimento fiyatlarını da 
zıplattı
İnşaat sanayisinde bir süredir zor günler geçiren 
Çin, teşvik paketleri ile sektörü yeniden ayağa kal-
dırmaya başladı. Pekin’in teşvik tedbirlerinin inşaat 
faaliyetlerini artırma konusunda başarılı olması 
sonrası çimento fiyatlarında da artış yaşanıyor. 
Emtia piyasasında sekiz aydır düşen çimento fiyatı 
bu düşüşe bir son vererek Eylül ayından bu yana 
yüzde 15 artış gösterdi. İnşaat demiri de çimento-
ya benzer bir şekilde artış yaşıyor. Aynı dönemde 
inşaat demirinde artış yüzde 12 olarak gerçekleşti. 
Toplam inşaat maliyeti de üçüncü çeyreğin sonun-
dan bu yana yüzde 10 arttı.

İran, Suriye’de 30 bin
konut inşa edecek
İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı 
Muhammed İslami, Suriye ile varılan 
anlaşma çerçevesinde Suriye’de 30 bin 
konut inşa edeceklerini açıkladı. İslami, 
anlaşma kapsamında altyapı, konut ve 
mühendislik hizmetleri alanında iki ülke 
arasında üç ortak şirket kurulacağını 
belirterek, İranlı şirketlerin Suriye’deki 
yasalara uygun bir şekilde ve bağımsız 
olarak bu ülkede yatırım yapabilece-
ğini kaydetti. Anlaşmanın önceliğinin 
Suriye’de İranlı şirketler tarafından 30 
bin konut inşası ve altyapı projeleri 
olduğunu ifade eden İslami, “Suriye 
hükümeti bu konularla ilgili daha sonra 
açıklama yapacak” ifadesini kullandı.
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