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geleceğe yürüyoruz

 A
BD’de inşaat ve konut sektörlerinde toparlanmanın sürdüğünü ve Avrupa 
Birliği ülkelerinde de üç yılın ardından inşaat sektörünün ilk kez 2014 yılında 
büyüme sürecine girdiğini göz önüne aldığımızda, bu yılın ilk aylarında inşaat 
malzemeleri ihracatında gerçekleşen artışın hızlanarak sürmesini bekliyoruz. 
Hedefimiz, 2-3 saatlik uçuşla ulaşabildiğimiz ve doğal pazarımız olarak ka-
bul ettiğimiz yakın coğrafyadaki satışlarımızı daha da arttırmaktır. Onların da 

ötesine; Afrika’nın en ucundan, Asya’nın uzak ülkelerine kadar Türk inşaat malzemelerini 
ulaştırmak ve 25 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştirmektir. 

Türkiye İMSAD’da “ilkler” sürüyor
Değerli dostlarımız, Türkiye İMSAD olarak, birçok alanda gerçekleştirdiğimiz “ilk”leri sürdü-
rüyoruz. 

Kamuoyunu bilinçlendirmeyi hedefleyen ve derneğimizin tanıtımı açısından da bir ilk olan 
kamu spotlarımız televizyon kanallarında yayınlanmaya başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile “Enerji Verimliliği” ve “Güvenli Yapı”  
konularını içeren bu filmlerle hedefimiz ve görevimiz olan kamuoyunu bilinçlendirmeye doğ-
rudan hizmet ediyoruz. Toplumsal bilinçte “güvenli yapı ve enerji verimliliği” kavramlarının 
doğru adresi olan Türkiye İMSAD ile örtüştürecek bu çalışmanın derneğimiz çatısı altında 
yer alan tüm üyelerimizin hakkı olduğuna inanıyoruz. 

Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik Raporu ise sadece derneğimizde değil, Türkiye ve dünyada 
da bir ilk. İnşaat malzemesi sektörünün çatı derneği olan Türkiye İMSAD olarak, dünyada ilk 
kez, bir sivil toplum örgütü tarafından Küresel Raporlama Girişimi (GRI) G4 Rehberi kapsa-
mında bir sürdürülebilirlik raporu hazırlamaktan gurur duyuyoruz. Toplumsal değer yaratan 
dernek anlayışıyla çalışan Türkiye İMSAD olarak, ülkemizin sürdürülebilir büyümesine daha 
fazla katkı sağlamayı amaçlıyoruz. 

Bu raporun hazırlanmasında büyük emek harcayan, özveriyle çalışan başta Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcım Hakan Gürdal’ın başkanlık ettiği Sürdürülebilirlik Komi-
tesi üyelerine ve katkıda bulunanlara en içten şükranlarımı sunarım. Türkiye İMSAD’ın sür-
dürülebilirliğe verdiği önemi paylaşmak ve sektörümüzü sürdürülebilir bir geleceğe taşımak 
için attığımız bir ilk adım olan raporumuzun bizimle aynı tutkuyu paylaşan diğer derneklere 
de örnek olacağına, çevremize ve geleceğe ışık tutacağına inanıyoruz.  

Son olarak, paylaşmak istediğim bir diğer ilk’imiz ise, inşaat malzemeleri sanayinde hazır-
lamakta olduğumuz Türkiye’nin ilk sanayi endeksi. İnşaat malzemeleri sanayi endeksi ile 
sanayimizin faaliyetlerini ve gelecek beklentilerini aylık olarak ölçeceğiz. Amacımız, inşaat 
malzemeleri sanayimizde faaliyet gösteren işletmeler, ülkemizin ekonomi yönetimi ve sektö-
rün ilgili tüm tarafları arasında sağlıklı bilgi akışını sağlamak. Böylece ekonominin dinamizm 
kaynağı olan malzeme sanayimizin nabzını tutarak, projeksiyonlarımızı bu veriler ışığında 
yapmak. 

Tüm bu ilk’lerin ve diğer çalışmalarımızın amacı, 30. yılını kutlamakta olduğumuz derneğimi-
zin ve sektörümüzün sürdürülebilir bir geleceğe doğru bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da birlik içinde yürümesidir.

Hep birlikte daha nice ilk’lerde buluşmak dileğiyle… 

Değerli Türkiye İMSAD üyeleri ve dostlarımız… 2014 yılına üretim 
ve ihracat artışı ile giren Türkiye inşaat malzemeleri sektörümüzün 
bu yıl iç piyasa ile birlikte ihracat ağırlıklı büyümeye devam 
edeceğini öngörüyoruz. Geçtiğimiz yıl, artan kamu yatırımları 
ağırlıklı olarak yüzde 7,1 oranında büyüme gerçekleştiren inşaat 
sektöründe de, bu yıl artması beklenen özel sektör yatırımlarıyla 
yüzde 5’in üzerinde büyüme hedefleniyor. 

B A Ş K A N ’ I N  M E S A J I
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ÜRKİYE İMSAD olarak, 2014 yılına hızlı bir başlangıç yaptık. Bu yıl, 30. yı-
lımızı kutluyoruz. Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan inşaat sektörünün 
en köklü dernekleri arasında yer almayı başaran Türkiye İMSAD, 30. yılın-
da düzenleyeceği etkinlikleri, yayımlayacağı raporları ve kurumsal bazda 
çalışmalarıyla 2014’e damgasını vurmaya hazırlanıyor. 
 

30. yılımızda bizi en çok heyecanlandıran çalışmalarımızdan birini bu sayımızda kapağa 
taşıdık: Sürdürülebilirlik Raporu… İnşaat malzemeleri sektöründe dünyada bir sektörel 
dernek tarafından hazırlanan ilk sürdürülebilirlik raporunun lansmanını Mayıs ayının ba-
şında gerçekleştireceğiz. Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik Komitesi ve S360 Sürdürülebi-
lirlik ve İletişim Hizmetleri firmasının yoğun gayretleri ve Türkiye İMSAD üyelerinin özverili 
katkılarıyla hazırlanan bu önemli rapor, şüphesiz ki, sektörün gelecek projeksiyonuna ışık 
tutacak, yön verecektir. 

Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik Raporu 2013’e ilişkin detaylara KAPAK disiplininde yer 
verdik. Sürdürülebilirlik konusunun önemi, Türkiye İMSAD’ın sürdürülebilirlik konusuna 
yaklaşımı ve raporun hazırlık sürecine ilişkin ise Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Hakan Gürdal ile Türkiye İMSAD Sür-
dürülebilirlik Raporu’nu hazırlayan S360 Sürdürülebilirlik ve İletişim Hizmetleri firmasının 
Genel Müdürü Kerem Okumuş bilgi verdi. Bu keyifli söyleşiyi okumanızda fayda var. 

PROFESYONEL BAKIŞ köşemizin bu sayımızdaki konuğu Aspen Yapı ve Zemin Sis-
temleri Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Yılmaz oldu. “Tavan piyasasına tesadüfen girdik” 
diyen Yılmaz, yapı ve zemin sistemleri sektörünün Türkiye’deki gelişimi üzerine bilgi ve-
rirken, bu “tesadüfün” de detaylarını söyleşimiz içerisinde aktardı. 

SEKTÖREL GÜÇ köşemizi ve ekimizi ise bu sayımızda İZODER’e ayırdık. İZODER Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, yalıtım sektörüne ilişkin bilgi verdi. Yalıtım sektörünün 
gücünün, yalıtım konusunun öneminden geldiğini söyleyen Ferdi Erdoğan ile gerçekleş-
tirdiğimiz söyleşimizi okumanızı tavsiye ederim. 

Bu sayımızdaki bir diğer konuğumuz ise, Lineadecor Yönetim Kurulu Başkanı Ercan 
Ecemiş oldu. Lineadecor’un ARGE, teknoloji ve tasarım ekseninde buluşan mutfakları-
nın üretim süreci ve yapı malzemesi sektörü içinde mutfağın yerine ilişkin Ercan Ecemiş 
bilgi ve deneyimlerini aktardı.   

Malum, kentsel dönüşüm konusu son birkaç yıldır ülkemiz inşaat sektörünün en önemli 
konuları arasında yer alıyor ve güncelliğini koruyor. Biz de, her sayımızda kentsel dö-
nüşüm konusunu farklı bir boyutuyla ele alıyoruz. Bu çerçevede Kentsel Dönüşüm ve 
Hukuk Platformu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Öngören ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. 
Öngören, kentsel dönüşüm konusunu şehircilik ve hukuksal boyutları açısından Türkiye 
İMSAD Dergi için değerlendirdi. 

“Bu yıl 30. yılımız” diye başladık söze, öyle de bitirelim; 30 koca yıla birçok anı, birçok 
başarı, birçok proje sığdıran Türkiye İnşaat Malzemesi Sektörünün çatı örgütü Türkiye 
İMSAD ve üyelerinin nice 30 yıllarda, nice başarılara yine, hep birlikte imza atacağına 
inanıyoruz. 

Keyifli okumalar…  

B A Ş L A R K E N

Ocak 2014
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Türkiye İMSAD’dan sektörde bir ilk:

Sürdürülebilirlik Raporu 
Türkiye İMSAD, inşaat malzemesi sektörünün ilk 
Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımlamaya hazırlanıyor. 
Mayıs ayında lansmanı yapılacak rapordan feyz alarak 
bu sayımızda “Sürdürülebilirlik” konusunu ele aldık.
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İMSAD’dan

» Türkiye İMSAD 2014 yılının ilk ekonomi raporunu açıkladı

» Türkiye İMSAD’ın 32. Olağan Mali Genel Kurul toplantısı yapıldı

» İnşaat malzemesinde Türkiye’nin ilk sanayi endeksi hazırlanıyor

» Türkiye İMSAD’tan Bakan Taner Yıldız’a ziyaret

SEKTÖREL GÜÇ

İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan:

‘’Yalıtım sektörünün gücü, konusunun öneminden geliyor’’

 KAPAK

» İnşaat malzemesi sektörü, sürdürülebilir bir geleceğe yürüyor

 Türkiye İMSAD, inşaat malzemeleri sektöründe karşılaşılan engelleri 

sektörün tüm birimleriyle beraber aşmak amacıyla, ilk sürdürülebilirlik 

raporunu Mayıs ayının başında yayımlayacak. Küresel Raporlama 

Girişimi’nin (GRI) G4 Rehberi kapsamında hazırlanan rapor, beş temel 

sürdürülebilirlik alanında şekilleniyor. 

KAPAK SÖYLEŞİ

» Gelecek sürdürülebilir üretkenlikte

 Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  / Türkiye İMSAD 

Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Hakan Gürdal ve S360 Sürdürülebilirlik 

& İletişim Hizmetleri Kurucu Ortağı / Genel Müdürü Kerem Okumuş 

ile Türkiye’de olduğu kadar alanında dünyada da bir ilk olan Küresel 

Raporlama Girişimi (GRI) G4 Rehberi’nde öne çıkan başlıkları konuştuk.

 PROFESYONEL BAKIŞ

Aspen Yapı ve Zemin Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Yılmaz:

‘’Tavan piyasasına tesadüfen girdik’’

GÜNCEL SÖYLEŞİ

Lineadecor Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ecemiş:

‘’Hayata değer katan mekânlar oluşturuyoruz’’
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Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Öngören:

‘’Geçmişten ders almak için kent kültürümüz yeterli değil’’

ÖZEL HABER

Çelik sektöründe alarm zilleri çalıyor

MİMARLIK & İNŞAAT DÜNYASI 

Yüksek Mimar Dr. Ali Çiçek :

“Bir mimarın kişiliği, yaptığı çalışmalara, projelere yansıyor”

MAKRO-NOMİ / Prof. Dr. Kerem Alkin

“2013 büyümesini tutturduk, 2014’ün ilk çeyreği de şaşırtabilir”

STRATEJİK BAKIŞ / Dr. Yılmaz Argüden

“Kariyeriniz değerlidir”

EKONOMİK PERSPEKTİF/ Dr. Can Fuat Gürlesel

2014 yılının ilk çeyrek döneminde gelişmeler 
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Türkiye İMSAD 2014 yılının ilk ekonomi raporunu açıkladı

 “Türkiye inşaat 
malzemeleri sanayi  
2014 yılında ihracat 
ağırlıklı büyüyecek”

Yerel seçimlerin ardından Türkiye’de toplumun tüm 
kesimlerinin ekonomiye odaklanarak, üretim ekseninde 
birleşme zamanı olduğunu belirten Türkiye İMSAD Başkanı 
Dündar Yetişener, “Şimdi gündem ekonomi olmalı, üretim, 
yatırım, iş ve aş olmalı” dedi. Türkiye inşaat malzemeleri 
sanayinin 2014 yılı büyüme göstergelerinin pozitif yönde 
geliştiğini ifade eden Dündar Yetişener, sektörü ve ekonomiyi 
daha yukarı büyüklüklere taşıyabilmek için gereken yapısal 
reformların bir an önce gerçekleştirilmesi,  beklenen yasa ve 
yönetmeliklerin ivedilikle hayata geçmesinin önemini vurguladı.



TÜRKIYE IMSAD’DAN  
BIR YENILIK DAHA!
Türkiye İMSAD Ekonomi toplantıları artık 
Ortaköy Feriye Lokantası’nda sabah 
saatlerinde düzenliyor.
Daha önce TOBB Plaza’da öğleden sonra 
düzenlenen toplantılar, artık boğaz manzarası 
eşliğinde,  sabahın erken saatlerinde 
gerçekleştiriliyor. Günü bölmeden, zamanında 
işte olabilmek için sabah 08.30’da başlayan ilk 
ekonomi toplantısına katılım yoğun oldu.
Türkiye İMSAD, yeni mekanı ve yeni 
konseptiyle 2014 yılı içerisinde Haziran,  
Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere üç 
ekonomi toplantısı daha gerçekleştirecek.
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TÜRKİYE İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından düzenle-
nen “Yerel Seçimlerin Ardından Ekonomide Beklentiler” konulu toplantı, Ortaköy Feriye 
Lokantası’nda gerçekleştirildi. Türkiye İMSAD üyelerinin katılımıyla yılda dört kez gerçek-
leştirilen ekonomi toplantısında, 2014 yılının ilk ekonomi raporu açıkladı. Rapora göre, Tür-
kiye inşaat malzemeleri sanayi 2014 yılına üretim ve ihracat artışı ile girdi ve sektör bu yıl iç 
pazarla birlikte ihracat ağırlıklı büyüyecek. Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dündar 
Yetişener’in açış konuşmasını yaptığı toplantıda, Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Kerem Alkin, Ekonomi Strateji Danışmanlık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Can 
Fuat Gürlesel ve CNN Türk Ekonomi Müdürü Emin Çapa, sunum ve değerlendirmeleri ile 
yer aldı. İnşaat ve inşaat malzemeleri sektörünün 2014 yılı gelişmeleri ve öngörülerinin pay-
laşıldığı toplantıda, CNN Türk Ekonomi Müdürü Emin Çapa “Türkiye’nin Ekonomik Dönü-
şümü” konulu bir sunum yaptı. Çapa, sunumunda “Türkiye’de kişi başına düşen milli geliri 
2 bin dolarlardan 10 bin dolarlara yükselten ekonomik model, bundan sonraki süreçte 
25-30 bin dolarlara çıkarabilir mi?” sorusunu, bir dizi konu başlığı altında irdeledi.  

“ŞİMDİ ÜRETİM EKSENİNDE BİRLEŞME ZAMANIDIR”  
Toplantının açılışında, yerel seçimlerin ardından Türkiye’de tüm kesimlerin ekonomiye odak-
lanarak üretim ekseninde birleşme zamanı olduğunu belirten Türkiye İMSAD Başkanı Dündar 
Yetişener, “Demokrasi adına sevindirici olan yüksek bir katılımla gerçekleşen yerel seçimleri 
geride bıraktık. Seçilen tüm belediye başkanlarını ve yerel yöneticileri kutluyor, başarılar dili-
yorum. Ülke olarak şimdiki gündemimiz ekonomi, üretim olmalı; yani iş ve aş olmalıdır. Bizler 
sanayiciyiz. Bizim görevimiz, üretimimizi, istihdamımızı, yatırımlarımızı ve ihracatımızı artırmaktır. 
Tüm sosyal paydaşlarımızla birlikte ve bütün enerjimizle bizler bunun için çalışıyoruz” dedi.

ABD’de inşaat ve konut sektörlerinde toparlanmanın sürdüğünü, AB ülkelerinde ise üç yılın 
ardından inşaat sektörünün ilk kez 2014 yılında büyüme sürecine girdiğini hatırlatan Yetişener, 
Türk inşaat malzemeleri sanayinin 2014 yılı büyüme göstergelerinin de pozitif yönde geliştiğini 
ifade etti. Sektörü ve ekonomiyi daha yukarı taşıyabilmek için gereken yapısal reformların bir an 
önce gerçekleştirilmesi, beklenen yasa ve yönetmeliklerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerek-
tiğini vurgulayan Yetişener, sözlerini şöyle sürdürdü: “Rakamlara baktığımızda memnuniyetle 
görüyoruz ki, Türkiye ekonomisi geçtiğimiz yılı yüzde 4 büyüme ile kapattı. 2014’te Türkiye 
ekonomisinin yüzde 4 oranında büyüme hedefi var. Bilindiği üzere inşaat sektörü her zaman 
ekonomin üstünde büyür. Geçen yıl inşaatta büyüme yüzde 7,1 oranında gerçekleşti. Bunda 
artan kamu yatırımlarının payı yüksek oldu. Bu yıl inşaatta iç pazarın büyüme hedefi yüzde 5’in 
üzerinde. Ayrıca özel sektör harcamalarındaki payın 2014’te, geçtiğimiz yıla göre daha fazla 
olması beklenmektedir.” 

PAZAR YÜZDE 5 BÜYÜYECEK, İHRACAT HEDEFİ 25 MİLYAR DOLAR
2014 yılı Ocak ve Şubat ayları verilerine göre, inşaat malzemeleri üretiminde ve ihracatında hızlı 
bir artış yaşandığını belirten Yetişener, sektörün iç piyasa ile birlikte bu yıl ihracat ağırlıklı büyü-
meye devam edeceğini vurguladı. Yetişener, “Hep söylediğim gibi pergeli Türkiye’ye koyduğu-
muzda, iki-üç saat uçuşla varabileceğimiz tüm ülkeler bizim doğal pazarımız. Hedefimiz, onların 
da ötesine; Afrika’nın en ucundan, Asya’nın uzak ülkelerine kadar Türk inşat malzemelerini 
ulaştırmak, bu yıl 24-25 milyar dolarlık ihracat hedefimizi gerçekleştirmektir” dedi.  

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre Şehircilik Bakanlığı iş birliğiyle “Enerji Verimliliği” ve 
“Güvenli Yapı” olmak üzere kamuoyunu bilinçlendirmeyi amaçlayan iki büyük kampanya ile 
Türkiye İMSAD’ın bir ilki gerçekleştirdiğine dikkati çeken Yetişener, iki kampanyanın da kamu 
spotu olarak televizyon kanallarında yayınlanması için yapılan tüm hazırlık ve izin çalışmalarının 
tamamlandığını, bu ay içinde kamu spotlarının yayınlanacağı müjdesini verdi. Yetişener, “Kamu 
spotu olarak hazırlanan bu filmlerin, doğrudan hedefimiz ve görevimiz olan kamuoyunu bilinç-
lendirmeye hizmet ettiğine inanıyoruz” dedi.  

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerem Alkin de global ekonomideki durumun 
Türkiye’ye nasıl yansıyacağını verilerle aktarırken, Ukrayna ile Rusya’nın Kırım üzerinde yaşa-
dıkları krizi “Soğuk Savaş kodları geri döndü” diyerek açıkladı. Amerikan Merkez Bankası’nın 
(FED) 2014 yılının Şubat ayında yayımladığı “Riskli Ülkeler Sıralaması” raporunda Türkiye’nin 
en riskli ülke olduğunun görüldüğünü hatırlatan Prof. Dr. Alkin, 2014 yılının 2012 yılının tekrarı 
olacağını vurguladı. 

Prof. Dr. Kerem Alkin
Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı/
Nişantaşı Üniversitesi  Rektörü

Dündar Yetişener
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Can Fuat Gürlesel
Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı
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Emin Çapa 
CNN Türk Ekonomi Müdürü

Kenan Aracı  
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi

ÜRETİM VE İHRACATTA ARTIŞ, İTHALATTA GERİLEME VAR  
Ekonomi Strateji Danışmanlık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Can Fuat Gürlesel de top-
lantıda, Türkiye İMSAD’ın 2014 yılı ilk ekonomi raporunu paylaştı. “İnşaat ve İnşaat Malzemeleri 
Sektörü 2014 Yılı Gelişmeleri ve Beklentiler” raporuna göre, inşaat malzemeleri 12 alt sektörün-
de 2014 yılı Ocak ayı sanayi büyümesi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 ve üzerinde ger-
çekleşti. Yedi alt sektörde ise üretim artışı yüzde 20 ve üzerinde oldu. İnşaat malzemesi üretim-
deki yaşanan bu ciddi artış, ihracatta da görüldü. Raporda yer alan verilere göre, bu yılın ocak 
ayında inşaat malzemesi ihracatı 1,75 milyar dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,9 
oranında artış gösterdi ve uzun bir süreden sonra aylık ihracat artışı iki haneli rakamlara ulaştı. 
Ocak ayında Türkiye’nin inşaat yıllık ihracatı 21,54 milyar dolara yükselerek, yıllık ihracat artışı 
yüzde 1,8 olarak gerçekleşti. Türkiye inşaat malzemeleri sanayi 2014 yılına üretim ve ihracat 
artışı ile girerken, sektörün yıl boyunca iç pazarla birlikte ihracat ağırlıklı büyümesi bekleniyor. 

Öte yandan 2013 yılında inşaat malzemeleri ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 21,3 oranında 
arttı ve 10,37 milyar dolara ulaştı. 2014 yılı Ocak ayında ise ithalat yüzde 7,4 oranında düştü ve 
718 milyon dolara geriledi. Böylece inşaat malzemesi yıllık ithalatı 2014 Ocak ayı itibarıyla 10,31 
milyar dolar oldu.  Dr. Can Gürlesel’in rapora dayanarak verdiği bilgiye göre, konut kredisi aylık 
ortalama faizi oranları 2013 yılını yüzde 0,98 seviyesinden kapatırken, 2014’te artış eğilimine 
girdi. 2014 yılı Ocak ayında yüzde 1, şubatta yüzde 1,04 seviyesine yükselen ortalama aylık 
konut kredisi faizi, Mart’ta da artışını sürdürdü ve 1,08 oranına ulaştı. Konut kredisi ortalama faiz 
artışının önümüzdeki aylarda sürmesi bekleniyor. 
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TürkMMMB 9. Teknik Müşavirlik 
Kongresi Gerçekleştirildi
Türkiye İMSAD paydaş üyesi Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB) tara-
fından düzenlenen 9. Teknik Müşavirlik Kongresi, 26-27 Mart 2014 tarihleri arasında Ankara 
Ambassadore Otel’de gerçekleştirildi. 

 “Yenilikçilik ve Araştırma-Geliştirme” temasının değerlendirildiği kongrede açılış konuşması ya-
pan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Yetişener, ekonominin lokomotifi olan in-
şaat sektörünün “olmazsa olmaz” üç sac ayağını, müşavir mühendis ve mimarlar, müteahhitler 
ve inşaat malzemecilerinin oluşturduğunu söyledi. “Tüm ailelerde olduğu gibi birimiz olmazsa 
diğerimiz de olamaz” diyen Yetişener, bu kesimlerin ortak amacının, sektörü geliştirerek, daha 
da yüksek başarılara ulaştırmak ve böylece ekonominin sürdürülebilir büyümesine daha çok 
katkı sağlamak olduğunu vurguladı. 

Türkiye İMSAD ve inşaat malzemesi sektörü hakkında bilgiler de verdiği konuşmasında kong-
renin teması olan “Yenilikçilik ve Araştırma-Geliştirme” konusuna değinen Dündar Yetişener, 
“Üretim süreçlerimizde katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, bu yolla ekonomik değerleri-
nin artırılması ülke ekonomimizin sürdürülebilir kalkınmasında ve rekabet gücümüzün artırılma-
sında çok önemlidir. Yeni teknolojilere yapılacak yatırımlar hem üretim maliyetlerimizin düşürül-
mesi hem de farklılaşan müşteri taleplerinin karşılanması açısından büyük önem taşıyor. İnşaat 
sektörü yeni bir değişimin eşiğinde. Sektörün geleceğinde rekabet edebilirliğin temel ölçütünü 
teknolojik gelişmeler belirleyecek” diye konuştu. 

Türkiye İMSAD olarak bu bilinçle, yönetim olarak göreve geldikleri 2013 yılının Mart ayında 
ilk olarak  “İnşaat Malzemesi Sektöründe Kentsel Dönüşüm Çerçevesi’nde Yenilikçilik ve Ar-
Ge” konulu bir rapor hazırladıklarına dikkat çeken Yetişener, “Ülkemizde kentsel dönüşüm 
hamlesinin başladığı bu dönemde, konuyu bu çerçevede ele alarak ilgili tüm çevreleri bilgilen-
dirmek ve uyarmak istedik. Raporumuzla, kentsel dönüşümde  zorunlu kullanılacak yenilikçi 
ürünlerin artırılmasını, kullanılacak ürün standartlarının  yükseltilmesini ve en önemlisi kullanılan 
malzemelerin denetlenmesini istedik. Çünkü, inşaat malzemeleri sektörü radikal inovasyonun 
gerçekleştirileceği önemli sanayi dallarından biridir “yorumunu yaptı. 

Bununla birlikte konut satışları 2014’ün ilk iki ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 
oranında  geriledi ve satılan konut satışı 170 bin 236 adet oldu. Yeni konutların fiyat artışlarında 
da yavaşlama dikkati çekti. Buna göre, 2014 yılı Ocak ve Şubat aylarında yeni konut fiyat artışla-
rı 0,85 oldu. Yeni konut fiyatlarında en yüksek artış ise yüzde 15 ile 3+1 tipi konutlarda görüldü. 
Yeni konut fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 13,7 oranında gerçekleşti. 

Rapordan 2014 yılına ilişkin bazı ilk veriler  
• İşsizlik 2013 yılı Aralık ayında yüzde 10 oldu.   
• Sanayi üretimi 2014 yılı Ocak ayında yüzde 7,1 oranında arttı.  
• Cari açık 2014 yılında gerilemeye başladı ve ocak ayında yıllık 64,0 milyar dolar oldu. 
• Kredi büyümesi yavaşlıyor; yıllık yüzde 22,6 oranında.
• İnşaat sektöründe istihdam 2013 Aralık ayında 1,75 milyon oldu.   
• Türk lirası kredi faiz oranları artıyor; yıllık yüzde 14,5 oranında.
• ABD’de inşaat ve konut sektörlerinde toparlanma sürüyor. 
• AB ülkelerinde inşaat sektörü üç yılın sonunda ilk kez 2014’te büyüdü.   
• 2014’ün ilk iki ayında konut satışları yüzde 3,2 oranında geriledi. 
• Yeni konut fiyatlarında yıllık artış yüzde 13,7 oranında gerçekleşti. 
• Konut kredisi aylık ortalama faiz oranı yükselme seyrinde ve  

2014 yılı Mart ayında yüzde 1,08 oldu.  
• İnşaat malzemesi sanayi üretiminde kuvvetli artış görüldü.
• 2014 yılı Ocak ayında yüzde 16,9 artan ihracat 1,75 milyar dolar oldu.
 • İthalat yüzde 7,5 oranında geriledi ve 718 milyon dolar olarak gerçekleşti. 



Yeşile duyarlı beton ile İnşaat Sektörü için
Sürdürülebilir Çözümler Üretiyoruz 

Biz BASF'de temel bir felsefe ile çalışıyoruz: Kimya alanındaki çığır açan 
yenilikleri daha sürdürülebilir bir inşaat sektörü için kullanmak. BASF, kimya ve 
malzeme bilimindeki öncü yaklaşımı ve uzmanlığı sayesinde betonu optimize 
ederken doğal kaynakların korunmasını sağlayan ve tüketilen malzeme 
miktarını düşüren ileri teknoloji yeni nesil beton katkılarını geliştirdi. Geliştirilen 
bu ürünler yapılarınızın servis ömrünü uzatır, enerji ihtiyacını düşürür ve yerel 
geri dönüşümlü malzemelerin performanstan ödün vermeksizin kullanılmasını 
sağlar.

Yeni Dünya Ticaret Merkezi, New York, Yeşile Duyarlı Beton 
sayesinde doğaya salınan CO2 15.300 ton azalmıştır.

20140204_YesileDuyarliBeton_210x297mm.indd   1 04.02.2014   15:27



14 İ M S A D ’ D A N

Nisan 2014

Türkiye İMSAD 30. yılını kutlarken, 32. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı da 
başarıyla gerçekleştirdi. Toplantıda 2013 Yılı Faaliyet Raporu, 2014 Yılı Bütçesi ve 

iç yönetmelik değişiklikleri Genel Kurul onayına sunuldu. 

Türkiye İMSAD’ın  
32. Olağan Mali Genel 

Kurul Toplantısı yapıldı

TÜRKİYE İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) bu yıl 30’uncu yaşını 
kutlarken, 32. Olağan Mali Genel Kurul Toplantı‘sını da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) merkezinde gerçekleştirdi. Türkiye İMSAD yönetim kurulunun ve üyelerinin top-
lantı yeter sayısına ulaşmasıyla 32. Mali Genel Kurul’a geçildi. Toplantının açılışında sektö-
rün genel bir değerlendirmesi Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Yetişener 
tarafından yapıldı. Türkiye İMSAD’ın, bu yıl 30’uncu yaşını kutladığını hatırlatan Yetişener, 
Türkiye İMSAD üyeleri içinde 60 yaşını dolduran köklü sanayi kuruluşları ve yeni üretime 
başlayan genç sanayici üyelerinin olduğunu hatırlatarak, Türkiye ekonomisinin sanayi ta-
rafında önemli bir gücünü oluşturduklarını vurguladı. Yetişener,  “76 sanayici üyesi, 29 
dernek, 8 katılımcı üyesi ve 21 bin üretici- bayi ağı ile Türkiye İMSAD bugün 1,5 milyon 
istihdam gerçekleştirmekte ve toplam nüfusun yüzde 7,5’ini oluşturmaktadır” dedi.    

Bölgenin en büyük üretim üssü konumunda bulunan Türk inşaat malzemeleri sanayinin, 
küresel girişimci, rekabetçi, yenilikçi ve uluslararası düzeyde temsil gücünü vurgulayan 
Dündar Yetişener, şunları ekledi: “2012’de Türkiye’nin ihracatı 152,5 milyar dolar, Türkiye 
inşaat malzemesi ihracatı 21,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İMSAD üyeleri 21,5 
milyar sektör ihracatının yüzde 75’ini, Türkiye toplam ihracatının ise yüzde 14’ünü karşıladı. 
Sektörümüzün bu yüksek düzeydeki pozitif gelişmesinden gurur duyuyoruz.” 

Genel Kurul toplantısında ekonominin 2013 yılını değerlendiren ve 2014 yılı beklentilerini 
paylaşan Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Fuat Can Gürlesel de, bu yılın başından 
itibaren yaşanan siyasi gelişmeler, döviz kurlarındaki artışlar ve faiz oranlarındaki yükselme-
lerden sonra şimdi yerel seçimlere kadar ekonomide bekle-gör dönemine girildiğini belirtti.  



Doğa, yaşam için
doğal malzemeler sunar.

Tıpkı tuğla gibi...

Yaşam alanları kurarken  
tuğlayı tercih edin.
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Yılbaşından bu yana devam eden işlerin ağırlıklı olarak geçtiğimiz yıl alınan ve halen devam 
eden işlerden kaynaklandığına işaret eden Dr. Car Gürlesel, ihracat ve ithalattaki gelişme-
lere ilişkin olarak da şu değerlendirmeyi yaptı: “2014 yılında ihracat olanakları özellikle 
döviz kurlarındaki yükselmeyle birlikte artmaktadır. Öte yandan iç piyasadaki beklentilere 
ulaşılması için piyasalarda siyasi ve ekonomik alanda istikrar sağlanması ihtiyacı ön plana 
çıkmaktadır.“ 

DİVAN KURULU SEÇİLDİ
Türkiye İMSAD Başkanı Dündar Yetişener ve Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı                   
Dr. Can Fuat Gürlesel’in konuşmalarından sonra 32. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Divan 
Kurulu’nun seçilmesiyle başladı. Türkiye İMSAD Genel Sekreteri Aygen Erkal, üyelerin Di-
van Başkanlığı konusundaki önergesini okudu ve Genel Kurul’un onayına sundu. Genel 
kurulun kabul etmesiyle Divan Başkanlığına Çetin Tecdelioğlu, başkan yardımcılığına Ba-
tuhan Besler ve katip üyeliğe de Selçuk Taçalan seçildi.

Ardından 2013 yılı faaliyet raporu, mali rapor ve denetim kurulu raporlarının sunumuna 
geçildi. Türkiye İMSAD’ın 2013 yılı faaliyet raporu, Türkiye İMSAD Başkanı Dündar Yetişe-
ner tarafından sunuldu. Kenan Aracı tarafından okunan mali rapor ve Müfit Ülke tarafından 
okunan denetim kurulu raporları da Genel Kurul üyeleri tarafından onaylandı. Tüzükte ya-
pılması planlanan değişik hakkında gerekçeli değişiklik önerileri ayrı ayrı okunup, onayla-
nırken, 2014 yılı bütçe ve iç yönetmeliği de genel kurul onayına sunuldu ve bütçe gerçek-
leşmeleri hakkında bilgi verildi. 2014 yılı bütçesinin de kabulü sonrasında Türkiye İMSAD 
32. Olağan Genel Kurul Toplantısı dilek ve önerilerle tamamlandı.
  
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Üyelerinden Zafer Aslan’ın vefatı, Korkut Kulbul’un da yurt 
dışı göreve atanması nedeniyle Cemal Yılmaz (Aspen) ve Mustafa Tolunay’ın (Prefabrik 
Yapı) görev aldığı yeni yönetim kurulu da göreve başlamış oldu.



İki yüzü de doğal malzemelerle zırhlandırılmış, kabartma, taş 
dokulu dış cephe levhası...

Uzun yıllar öncesinde 
de yapısal ürün olarak 
kullanılan ve bir çağa adını 
veren taştan esinlenilerek 
tasarlanmış olan TAŞONİT, 
bugünün iç ve dış cephe-
lerinde göz almaktadır.

Eski Taş Çağı günümüzden 
yaklaşık 2 milyon yıl önce 
başlamış ve 10.000 
yıl önce son bulmuştur. 
Bu yıllarda hayati önem 
taşıyan ve en önemli 
gereç olan taşa gelecekte 
de büyük ölçüde ihtiyaç 
duyulacaktır.

TAŞONİT DEVRİ

M.Ö. 10000 M.S. 1999

TAŞ DEVRİ

betopan@betopan.com.tr
www.betopan.com.tr
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Türkiye inşaat sektörüne birçok ilk kazandıran Türkiye İnşaat Malzemesi 
Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), yine bir başka ilkin startını verdi.  

İnşaat malzemesi sanayisinde Türkiye’nin ilk sanayi endeksinin hazırlıkları başladı. 
32. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda sanayi endeksinin müjdesi Türkiye  

İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Yetişener tarafından verildi. 

İnşaat malzemesinde 
Türkiye’nin ilk sanayi 

endeksi hazırlanıyor

İNŞAAT Malzemesi Sanayi Endeksi çalışması ile inşaat malzemesi sanayi faaliyetlerinin ve 
gelecek beklentilerinin aylık olarak ölçüleceğini belirten Türkiye İMSAD Başkanı Dündar 
Yetişener, “Amacımız, inşaat malzemeleri sanayinde faaliyet gösteren işletmeler, ülkemizin 
ekonomi yönetimi ve sektörün ilgili tüm tarafları ile sağlıklı bilgi akışını sağlamak. Böylece 
ekonominin dinamizm kaynağı olan inşaat malzemeleri sanayinin nabzını tutarak, projeksi-
yonlarımızı bu veriler ışığında yapmaktır” dedi.

Türkiye inşaat sektörüne birçok ilk kazandıran Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Der-
neği (Türkiye İMSAD), yine bir başka ilkin startını verdi. İnşaat malzemesi sanayisinde 
Türkiye’nin ilk sanayi endeksinin hazırlıkları başladı. 32. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 
sanayi endeksinin müjdesi Türkiye İMSAD YÖnetim Kurulu Başkanı Dündar Yetişener ta-
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www.er-yap.com.tr

Yeni

Yapı sektörünün öncü şirketi Eryap’ın uzmanlığı 
yüksek teknolojiyle birleşti; yapı ve doğa dostu 
taş yünü ortaya çıktı. Wooler marka taş yünü 
ile ısıya, sese ve yangına karşı özenle korunan 
yapılar; artık daha modern, güvenilir ve sağlıklı.

Wooler üretim tesisinin altyapı ve kurulu 
kapasitesi ilk yıl için 40.000 ton olarak, üç yıl 
sonunda ise 120.000 ton’a ulaşacak şekilde 
projelendirilmiştir.

Taş yününün yeni adı
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rafından verildi. Türkiye’nin ilk sanayi endeksinin Nisan 2014’te kamuoyuna açıklanacağını 
belirten Yetişener, hazırlık sürecinde son aşamaya geldiklerini söyledi. İnşaat Malzemesi 
Sanayi Endeksi çalışması ile inşaat malzemesi sanayi faaliyetlerinin ve gelecek beklentile-
rinin aylık olarak ölçüleceğini belirten Yetişener, “Amacımız, inşaat malzemeleri sanayin-
de faaliyet gösteren işletmeleri, ülkemizin ekonomi yönetimi ile sektörün ilgili tüm tarafları 
arasında sağlıklı ve düzenli bilgi akışını sağlamak, böylece ekonominin dinamizm kaynağı 
olan inşaat malzemeleri sanayinin nabzını tutarak, projeksiyonlarımızı bu veriler ışığında 
yapmaktır” dedi. 

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel de , İnşaat Malzemesi Sanayi       
Endeksi hazırlanmasının amacını katılımcılarla paylaştı. Dr. Gürlesel, “İnşaat malzemesi sa-
nayisindeki mevcut faaliyetlerin ve faaliyet beklentilerinin aylık olarak ölçülerek ortaya ko-
nulması, böylece sektördeki işletmeler, ekonomi yönetimi ve ilgili diğer taraflar için sektörle 
ilgili sağlıklı ve düzenli bilgi yaratılarak, sunulması hedeflenmektedir. Endeksler için veriler, 
seçilen (her dönem aynı firmalar) firmalar ile yapılacak anket ile toplanacaktır. Firmalar 
sektörün genelini önemli ölçüde yansıtacak alt sektörden ve yeterli sayıda olacaktır (23 alt 
sektör ve 100 firma, 100 cevap alınacaktır)” dedi.

SANAYİ ENDEKSİ ÜÇ ANA, ÜÇ ALT ENDEKSTEN OLUŞUYOR
Türkiye İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksi, üç ana ve üç alt endeksten oluşuyor. İnşaat 
Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, ana endeks olacak ve altında; Faaliyet Endeksi, Güven 
Endeksi ile Beklenti Endeksi yer alacak. Her ayın nasıl geçtiği ve sonraki ay beklentilerinin 
de yer alacağı endeks, her ay periyodik olarak kamuoyuna sunulacak.  Üç alt endeks için 
ayrı sorular yönelteceklerini açıklayan Dr. Gürlesel, her alt sektör için sorulan soruların ağır-
lıklandırmasının yapılacağını, bunun için sorularda yer alan konuların faaliyetler, beklentiler 
veya güven için önemlerinin teknik bir çalışma ile belirleneceğini ifade etti. 

“Alt sektörler için başlangıç noktası 100 kabul edilerek, her ay yeni bir sayıya ulaşılacaktır. 
Her üç alt endeks için ve bileşik endeks için veriler ayrı ayrı açıklanacaktır” diyen Dr. Gürle-
sel, şöyle devam etti: “Endeksler için ilk aşamada dört ya da altı ay gibi bir deneme süresi 
olacak. Bu deneme süresi içinde endekslerin en sağlıklı şekilde hazırlanması sağlanacak. 
Seçilen firmalarla yapılacak anketleri ise bir saha araştırma ve anket kurumu gerçekleştire-
cek. Her aya ilişkin anketler o ayın ikinci haftasında tamamlanacak. Anket sonuçları ise ayın 
üçüncü haftası içinde ve cari aya ait olarak açıklanacak. Endekslerin tanıtımı 10 sayfalık bir 
sunum halinde kamuoyu ve medya kuruluşları ile paylaşılacak. Bu sunumda; endeksler, alt 
endeksler, yorumlar ve analizler olacak.”
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Türkiye İMSAD Yönetimi, 
5. Uluslararası İnşaatta 

Kalite Zirvesi’nde 
açıklanan Güvenli Yapılar 
Yol Haritası-1 Raporu’nu 

sunmak, sektör güncel 
durumu hakkında bilgi 

vermek ve 2014 İş Planı’nı 
aktarmak amacıyla Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız ile bir toplantı 

gerçekleştirdi.  

Türkiye İMSAD’dan  
Bakan Taner Yıldız’a ziyaret

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetimi, 14 Ocak 2014 tarihinde 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile görüştü. Bakanlıkta gerçekleşen görüşme-
ye Bakan Taner Yıldız’ın yanı sıra Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Selahattin Çimen, Strateji 
Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı Neslihan Yüksel katıldı. Türkiye İMSAD heyetinde ise 
Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Yetişener, Başkan Vekili Fethi Hinginar, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Mehmet Tunaman, Ender Çolak ve Türkiye İMSAD Genel Sekreteri Aygen Erkal 
yer aldı. 

5 Aralık 2013 tarihinde İstanbul’da yapılan 5. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nde açık-
lanan Güvenli Yapılar Yol Haritası-1 Raporu’nu sunmak, sektör güncel durumu hakkında 
bilgi vermek ve 2014 İş Planı’nı anlatmak için gerçekleştirilen toplantının bir bölümü basına 
açık gerçekleşti. Bu bölümde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Taner Yıldız, 
Irak petrolü ve Türkiye sınırındaki petrol rezervi gibi mevcut gündem konuları hakkında 
gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

Bakan Yıldız, basına yönelik yaptığı açıklamada ayrıca, Türkiye İMSAD’dan bahsederek, 
derneğin çalışmalarını takip ettiklerini, enerji verimliliği hakkındaki etkinliklerini destekledik-
lerini belirtti. Bakan Taner Yıldız, inşaat malzemelerinin binalarda enerji verimliliği açısından 
çok önemli olduğunu, kaliteli malzemenin doğru uygulanması ile sağlanacak katkının bü-
yük olduğunu vurguladı. 

Sektörün büyüklüğü hakkında bilgi verildi
Türkiye İMSAD Başkanı Dündar Yetişener ise, yaptığı açıklamada sektör büyüklüğü hakkın-
da bilgi verdi. Türkiye İMSAD üyelerinin ülkeye sağladığı katma değeri vurgulayan Başkan 
Yetişener, yapılan ihracat ile cari açığa verilen katkıyı dile getirdi. Binalarda yapılacak enerji 
verimliliği çalışmalarının sağlayacağı tasarruf ve enerji açığının azaltılmasına vereceği kat-
kıya da dikkat çeken Başkan Yetişener, Bakanlık ile iş birliği içinde hazırlanan “Enerjimizi 
Boşa Harcamayın” adlı kamu spotuna ilişkin basın mensuplarına bilgi verdi. 

Toplantının basına kapalı bölümünde Bakan Yıldız’a Güvenli Yapılar Yol Haritası-1 Raporu 
sunuldu ve Zirve’ye desteğinden ötürü teşekkür edildi. Türkiye İMSAD’ın 30. yılı olan 2014 
yılında yapılması planlanan Güvenli Yapılar Eğitim Merkezi bünyesinde enerji verimliliği ile 
ilgili bölümler olacağı, İstanbul Kalkınma Ajansı’na şubat ayında yapılacak proje başvuru-
su, mevcut ve yeni kurulan komitelerin çalışmaları hakkında da Bakan Taner Yıldız’a bilgi 
verildi.
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“Yalıtım sektörünün 
 gücü, konusunun 
 öneminden geliyor!”

İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan: 

“Yalıtım sektörünün gücü, bugünkü ekonomik büyüklüğünden gelmiyor. 
Asıl gücü konusunun öneminden geliyor. Ekonomiyi ilgilendirir; çünkü enerji 
verimliliği gibi çok etkin bir ekonomik fayda sağlayan ısı yalıtımı uygulamaları, 
vatandaşın enerji faturasında yarı yarıya tasarruf yapmasını sağlar. Ülke 
açısından önemlidir; çünkü en önemli ithalat kalemi olan enerji ithalatını azaltan 
bir fonksiyonu vardır.”

Ü 
LKEMIZ HER YIL YAKLAŞIK 60 MILYAR DOLARLIK ENERJI IHTIYA-
CINI ITHALATLA KARŞILIYOR. Bu rakam cari açık içindeki en önemli 
kalemi oluşturuyor. İthal edilen enerjinin yüzde 35’i ise konutlarda kul-
lanılıyor. Yalıtımsız konutlardan kaynaklanan enerji kaybı, Türkiye’nin 
enerji ithalatını da her yıl artırıyor. “Standartlara uygun ürünler ile doğru 
uygulanmış ısı yalıtımı, binalarda yaklaşık yüzde 50 enerji tasarrufu sağ-

lıyor” diyen Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Yönetim Kurulu Başkanı 
Ferdi Erdoğan, kamuoyunda kafa karışıklığı yaratan izolasyon ve yalıtım kavramlarına da 
şöyle açıklık getiriyor: “İzolasyon ve yalıtım kavramlarıyla kastedilen şey benzer olmasına 
karşın, farklı kavramlardır. Bu fark en net şekilde İngilizce kullanımında karşımıza çıkıyor. 
Insulation, bizim kastettiğimiz yalıtım olup, Isolation ise izolasyonun karşılığıdır. İlkinde bina 
yalıtımından bahsederken, diğeri ayrı tutmak, ayrı koymak anlamında, tecrit etmekle eş bir 
kavram olarak kullanılır.” Yalıtım kavramının toplum tarafından kabul edilmesi için 2004 
yılından bugüne gayret gösterdiklerini dile getiren İZODER Başkanı Ferdi Erdoğan ile sek-
töre genel bir bakış attık. 

Yalıtım sektörü, Türk inşaat malzemeleri sanayisi içinde nasıl bir öneme ve yere sa-
hip? Yalıtım dendiğinde genel olarak neleri anlamalıyız?
Yalıtım malzemeleri diğer inşaat malzemelerinden farklı olarak sadece yalıtıma hizmet 
eder. Bunun dışında bir kullanım alanı yok. Yalıtım malzemeleri olmadan bina olur, an-
cak binada ısı yalıtımına bağlı olarak yaşam alanları içinde dengeli ısı dağılımının getirdiği 
sağlık, ısıtma ve soğutma giderlerinin azalmasıyla elde edilen tasarruf, yakıt tüketiminin 
azalması dolayısıyla daha az atık gaz salımının çevre korunmasına sağladığı katkı olmaz. 
Dünyada giderek yayılan yeşil bina konseptinin ana ögesi de ısı yalıtımıdır. Diğer yandan su 
yalıtımı yapılmamış bir binanın ömrü de tasarımında 80 yıl olarak planlanırken su yalıtımsız-
lığın getirdiği korozyon sebebiyle yarıya inmekte, deprem güvenliği açısından ciddi riskler 
oluşturmakta. Ses yalıtımsız binalarda ise dışarıdan ve binanın içinden gelen gürültülerin 
ruh ve beden sağlığımızı etkilemesi kaçınılmaz. Yangın yalıtımıyla, yangın anında binanın 
tahliyesi için 30 dakikalık ekstra bir zaman kazanmak önem taşıyor.
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Sektörün Türkiye’deki gelişiminde önemli adımları ve sıçrama noktalarını aktarabilir 
misiniz? Sektör nereden nereye geldi? Türk yalıtım sektörü 2013 yılında nasıl bir 
performans sergiledi? 
Yalıtım sektöründe en hızlı büyüyen branşın ısı yalıtımı olduğunu söylemek yanlış olmaz. 
2002’de yaklaşık 1 milyar TL ciro yapan yalıtım sektörü 12 kattan fazla büyüyerek bugün 
12 milyar TL’yi aştı. 2010 yılında, özellikle ısı yalıtımı branşında yüzde 20’leri aşan büyüme-
ler yaşandı. 2011 yılında da benzer rakamlara ulaşıldı. Ürün grupları bazında bu rakam, 
yüzde 40’ları aştı. 2011 yılında ısı yalıtımı alanında yaklaşık 11,7 milyon metreküp malzeme 
kullanıldı ve sektör  yüzde 26 büyüdü. 2012 yılı rakamlarına bakıldığında 14 milyon metre-
küp ısı yalıtım malzemesi satıldı ve yüzde 20’ye yakın bir büyüme gerçekleştirildi. 2013 yılı-
nın ise sektörümüz için inişli çıkışlı bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle yılın sonlarındaki 
ekonomik çalkantılar nedeniyle yalıtım sektörünün tümü için beklediğimiz gelişmeyi gös-
teremediğimizi ifade etmemiz gerekir. Ama yine de 2013 yılında ortalamada yüzde 10’lar 
civarında bir büyüme yaşadık. Bazı yalıtım branşlarında artış bu oranın oldukça üstündeydi. 
2013 yılında ise 16 milyon metreküpün üstünde bir ısı yalıtım malzemesi satıldı. 

30 MİLYON METREKÜPLÜK KAPASİTE
2014’ün ilk üç ayında karşımızda nasıl bir tablo var? Yıl sonunda sektörün büyüme, 
ihracat, kapasite kullanımı gibi hedefleri neler?
2014 yılının ilk üç ayındaki gelişmelere sanayicilerimizin gözünden bakarsak, oldukça iyi görü-
nüyor. Ancak bu üretilen malzemeler bayiler kanalıyla, “Stok için mi alınıyor, yoksa tüketicilere 
mi ulaşıyor?” o noktada bir belirsizlik var. Asıl önümüzdeki üç aylık dilimde yani ikinci çeyrekte 
bunu daha net görebileceğimizi düşünüyorum. Bu arada 30 Mart seçimlerinin gergin bir at-
mosferde geçmesinin tüketiciler nezdinde kararsızlık, hatta olumsuzluk yarattığını söyleyebiliriz. 
Böyle bir durum yaşanmasaydı gelişmeler daha da iyi olabilirdi. Sektör olarak bırakın üç ayda 
bir rakamlara dayalı değerlendirme yapmayı, bir yıllık süre için dahi değerlendirme yapmak 
oldukça zor. Hem sektör bazında hem de ürün grupları bazında sağlıklı veri toplamak mümkün 
değil. 2014 yılında, 2013 yılının altında büyüme rakamlarının olmayacağını öngörüyoruz. 

Türk yalıtım sektörünün gücü ve etkinliğinden bahseder misiniz? Ne kadarlık bir ka-
pasite ve üretim söz konusu, sektörün ihracat kapasitesi nedir? Üretimin ne kadarı 
yurt dışında ne kadarı da yurt içinde tüketiliyor?
Ülkemizde yalıtım çok hızlı gelişen, büyüyen çok önemli bir sektör. Piyasada ürün arzın-
da hiçbir sıkıntı yaşanmıyor. Aksine şu anda üretimde kapasite fazlalığı bulunuyor. Yalıtım 
branşlarının bazılarında, hatta ürün gruplarında kapasite kullanım oranları çok düştü. Isı 
yalıtımında 2013 yılında yaklaşık 16 milyon metreküp satılan malzeme miktarına karşılık 
en az 30 milyon metreküplük bir kapasite olduğunu düşünüyoruz. Su yalıtımında kapasi-
te kullanım oranlarının daha da düşük olduğunu söyleyebiliriz. Yalıtım sektörünün gücü, 
bugünkü ekonomik büyüklüğünden gelmiyor. Asıl gücü konusunun öneminden geliyor. 
Ekonomiyi ilgilendirir; çünkü enerji verimliliği gibi çok etkin bir ekonomik fayda sağlayan 
ısı yalıtımı uygulamaları vatandaşın enerji faturasında yarı yarıya tasarruf yapmasını sağlar. 
Ülke açısından önemlidir; çünkü en önemli ithalat kalemi olan enerji ithalatını azaltan bir 

“Sektörün özellikle gelişmiş olan ısı 
yalıtım ürünlerinde ihracat yapması zor 
görünüyor. Yalıtım malzemeleri hacimli 
ürünlerdir, dolayısıyla navlun pahalıdır. 
Aslında bu bize özgü bir sorun değil, 
ürünlerin özelliğinden kaynaklanıyor. 
İhtiyaç duyulan bu malzemeler lokal 
yatırım yapılmak suretiyle ihtiyaca 
cevap veriyor. Ancak buna rağmen 
özellikle Türk Cumhuriyetleri ve Orta 
Doğu ülkeleri olmak üzere yaklaşık 400 
milyon TL civarında ihracat yapılıyor. 
Bunun dövizde yaşanan yükselme ile 
bir miktar artabileceği düşünülebilir. 
Bu artışın hangi oranda olacağını 
bugünden öngörmek mümkün değil.”

“Sektörün ihracatı 
400 milyon TL”
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fonksiyonu var. Büyüyen gelişen sektör olarak istihdam yaratıyor. Sağlanan enerji verimliliği 
dolayısıyla iklim değişikliğine yol açan karbon salımını azaltıyor. Binalarda yapı güvenliği, 
konforlu ve sağlıklı yaşam alanları sağlanmasına katkıda bulunuyor.

Türk yalıtım sektörünün dünyadaki yeri ve pazar büyüklüğü hakkında ne söyleyebilirsiniz?
Yalıtım sektörümüzün dünyadaki yerini ifade eden en önemli ve tespit edebildiğimiz veri, 
gelişmiş ülkelerdeki kişi başı yalıtım malzemesi tüketim miktarlarıdır. Ülkemizdeki miktarlar-
la mukayese ettiğimizde oldukça geride olduğumuzu söyleyebiliriz. AB ülkelerinde bu ra-
kam kişi başına 1-1,2 metreküpken, ülkemizde son 10 yıldaki yoğun çalışmaların sonunda 
ancak 0.2 metreküp oldu. Yani AB ülkelerine göre beş-altı kat daha gerideyiz. 

Dünya yalıtım sektöründe hangi ülkeler etkin bir pazar ağına, üretime ve ihracata 
sahip? Bu ülkelerin üretimleri ve ihracat rakamları hakkında bilgi verebilir misiniz?
Dünyada hangi ülkede ne kadar üretiliyor, ticareti yapılıyor gibi sağlıklı veriler bulunmuyor. 
Bununla birlikte çok net ifade edebiliriz ki özellikle gelişmiş ülkelerde yalıtım sektörü çok 
önemli. Yalıtım sektörünün gelişmişliği noktasında, kişi başına düşen yalıtım malzemesi 
tüketim miktarını örnek verebiliriz.

“2012 YILINA DÖNMEK GEREKİYOR”
Kentsel dönüşümün hem sektöre hem de inşaat malzemesi sanayisine ne gibi kat-
kıları olacağını düşünüyorsunuz? Sektör olarak kentsel dönüşüm ile ilgili başlatılan 
adım, izlenen yol ve politikaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kentsel dönüşümün sektöre önemli katkıları olaması bekleniyordu. Ancak sektörün bir 
kısmını oluşturan mantolama uygulamaları olumsuz yönde etkilendi. Dış cephe mantolama 
işleri ertelendi ve beklemeye alındı. Yeni bina inşaatlarında kentsel dönüşümün sektörümü-
ze katkılarını bir, iki yıl içinde görmeyi ümit ediyoruz. Enerji Kimlik Belgesi ise 1 Ocak 2011 
tarihinde yürürlüğü girdi; yeni binalarda inşaat izniyle birlikte alınması şart koşuldu. Tüm 
mevcut binaların 2017’ye kadar Enerji Kimlik Belgesi alması zorunlu kılındı. Bu belge, ko-
nutlarımızın enerji performansını gösteriyor. Bu yönetmelik yeşil evlerin ağırlık kazanmasını 
sağladı, enerji tasarrufunun önemine ve doğal olarak yalıtım bilincine dikkat çekti. Ancak 
Haziran 2011 seçim sürecinde bu belgelendirmede yaşanan sıkıntılar dolayısıyla uygula-
ma gevşetildi ve gelişmesi durdu. Şu anda etkisiz bir uygulama olarak gündemde. Bugün 
yeni binalarda bina oturma veya iskan ruhsatı esnasında Enerji Kimlik Belgesi’nin soruluyor 
olması bize göre anlamlı değil. Hatta bu uygulama sorun oluşturuyor. 2012 yılında yürürlü-
ğe girdiğindeki duruma dönülmeli, daha inşaat izni alınırken bu kimlik belgesi sorulmalı ve 
bu şekilde inşaata başlanmalı.

Enerji verimliliği ve sürdürülebilir bir çevre noktasında yalıtım sektörü olarak neler 
yapılıyor? Sektörün sürdürülebilirlik sürecine katkıları hangi boyutta, IZODER olarak 
nasıl bir sürdürülebilirlik yol haritası öneriyorsunuz?
Ülkemizde tüketilen toplam enerjinin yüzde 75’inden fazlası binalarda ve sanayide tüke-
tiliyor. Bu alanlarda sağlanacak enerji verimliliğinin en önemli unsurunun ısı yalıtımı oldu-

“İZODER olarak önemimiz, binalarda 
enerji kullanımı en fazla  alan 

olan ısıtma ve soğutma enerjisinin 
korunumu ile ilgili en önemli taraf 

olmamızdan ve binalarda ısıtma ve 
soğutma için tüketilen enerjinin yüzde 
85’ini oluşturmasından kaynaklanıyor. 

Yalıtım yoluyla verimlilik rakamlarının 
en az yüzde 50’lerde olmasından 

kaynaklanıyor. Gerekli kanun ve 
yönetmeliklerin oluşturulması ve 

hazırlanması noktasında daima ilgili 
bakanlıklarla ve paydaş kuruluşlarla 

iş birliği halindeyiz. Tüketicileri de 
yaptığımız iletişim çalışmaları ile 

bilgilendirmeye gayret ediyoruz.”

Enerji tasarrufunun 
önemli aktörü: 

İZODER
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ğunu kamu ve kamuoyu nezdinde sürekli vurguluyor, konuyu gündeme getiriyoruz. İşin 
ekonomik boyutu konunun gelişimi için birinci derecede önemli. Ancak ekonomik boyut 
kadar önemli olan, çevresel boyutu ve bunun iklim değişikliğine etkisi henüz yeteri kadar 
bilinmiyor, gündemimizde hak ettiği kadar yer almıyor. Bu konuların da öneminin anlatılma-
sı, bilincin oluşturulması, geliştirilmesi, artırılması için sadece bir kurum veya sektör değil 
birçok kurum ve kuruluş el ele vermeli, birlikte çalışmalı. Enerji verimliliği, bir kurum ya da 
kuruluşun tekelinde olamayacak kadar geniş kapsamlı ve önemli bir konu. 

Türkiye’nin yumuşak karnı cari açığı yaratan en önemli etken enerji ithalatı. Enerjinin 
büyük bir bölümü de konutlarda kullanılıyor. Yalıtımın enerji verimliliği konusunda 
nasıl bir katkı ve artısı söz konusu? 
Yalıtım, kentsel dönüşümle birlikte son yıllarda sıkça gündeme geliyor. Kentsel Dönüşüm 
Yasası’nın amacı, sağlıksız ve güvenli olmayan binaların yıkılarak yerine güvenli ve sağlıklı, 
enerji verimli binalar yapılmasıdır. Isı yalıtımı ve su yalıtımının bu amaca bire bir fayda sağ-
laması nedeniyle yalıtım sektörünün kentsel dönüşümün en önemli unsurlarından biri ol-
duğu biliniyor. Buna rağmen ülkemizde 20 milyona yakın mevcut konut stokunun sadece 
2,5-3 milyonunun yalıtımlı olduğunu görüyoruz. Kentsel Dönüşüm Yasası ve Enerji Kimlik 
Belgesi uygulamalarının yalıtım çalışmalarını hızlandırması durumunda da, yüzde 50 enerji 
verimliliği yakalanarak sadece ısı yalıtımı yoluyla bugünkü petrol fiyatları baz alındığında  
yılda 10 milyar dolarlık yük üzerimizden atılacak. Enerjiyi ithal eden bir ülke olduğumuz için 
bu oranlarda bir tasarruf ülkemiz için büyük önem taşıyor. Bütün binaların yalıtımlı olduğu-
nu varsaydığımızda bir seferde değil, her yıl en az dört tane Keban Barajı kazanır ya da en 
az iki tane Akkuyu Nükleer Santrali yapmış gibi enerji tasarruf etmiş oluruz. 2012 yılında 
60,1 milyar dolarlık enerji ithalatı yapıldı. İhtiyacımızın yüzde 75’ini ithal ettiğimiz enerjinin 
yüzde 35’i binalarda kullanılıyor ve bu oranında en az yüzde 50’sini israf ediyoruz. 

Sektörün en önemli sorunları neler? Bu sorunlar için dernek olarak nasıl bir çözüm 
önerisi sunuyorsunuz?
Yalıtımla ilgili yayımlanan yasal mevzuatların uygulamaları istenen seviyede değil. Mevcut 
mevzuatın da etkin bir şekilde uygulanması ve denetlenmesi noktasında eksiklikler vardır. 
Beklenen büyüme oranları da sektörün önemli ve kurumsal oyuncuları için tam anlamıyla 
yeterli olmadı. Sektöre yeni giren oyuncuların haksız rekabete yol açan uygulamaları sorun 
yaratıyor. Büyüme, kayıt dışının ve kalitesizliğin yaşandığı alanda olduğu için, bu tür faaliyet 
içinde olan firmalar bu büyümeden nemalandı. Kurumsal olmayan bu firmaların mutlaka 
önüne geçilmeli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın piyasa gözetim denetim fonksiyonu ciddi 
ve etkin bir şekilde kullanılmalı. Tüm yalıtım branşlarında doğru ve kaliteli malzeme kulla-
nımı kadar doğru ve kaliteli uygulamanın da çok önemli olduğunu daima vurguluyoruz. 
Kendi adımıza deyim yerindeyse kendi kapımızın önünü temiz tutmaya çalışıyoruz. Ancak 
denetim noktasında devlete düşen çok önemli görevler var.

“Bütün binaların yalıtımlı olduğunu 
varsaydığımızda bir seferde değil, 
her yıl en az dört tane Keban Barajı 
kazanır ya da en az iki tane Akkuyu 
Nükleer Santrali yapmış gibi enerji 
tasarruf etmiş oluruz. 2012 yılında 
60,1 milyar dolarlık enerji ithalatı 
yapıldı. İhtiyacımızın yüzde 75’ini 
ithal ettiğimiz enerjinin yüzde 35’i 
binalarda kullanılıyor ve bu oranında 
en az yüzde 50’sini israf ediyoruz.”

“Yalıtım konusunda kamu ve 
kamuoyunu bilinçlendirme faaliyetlerini 
sürdürürken, haksız rekabeti önlemek, 
yalıtım sektörünün büyüme ve 
gelişmesinin sağlıklı ve sürdürülebilir 
koşullar içinde devamını sağlamak 
amacı ile yeni bir proje başlattık. 
İZODER Kalite Onay Sertifikası (İKOS) 
adını verdiğimiz bu projeyle üye 
profilimizin tamamının, standart 
ve yönetmeliklere uyumlu üretim 
yapan ve piyasaya uygun rekabet 
koşullarında ürün arz eden firmalardan 
oluşmasını sağlayacağız. Bu sistemle 
üyelerimizin ürettiği ürünlerin mevcut 
yasa ve yönetmeliklere uygunluğunu 
piyasadan aldığımız ürünlerle test 
ediyor ve uygun bulunan ürünlere İKOS 
veriyoruz.”

İZODER’in yeni 
projesi İKOS

 2012’de 60,1 milyar 
dolarlık enerji 
ithalatı yapıldı
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İnşaat malzemesi 
sektörü, sürdürülebilir 
bir geleceğe yürüyor

M
AYIS AYININ ILK HAFTASI YAYIMLANACAK OLAN “TÜRKIYE 
IMSAD 2013 SÜRDÜRÜLEBILIRLIK RAPORU”, INŞAAT MAL-
ZEMESI SEKTÖRÜNÜN ILK SÜRDÜRÜLEBILIRLIK RAPORU 
OLMA ÖZELLIĞI TAŞIYOR. Sektör paydaşlarının sürdürülebilirlik 
yaklaşımını gözler önüne seren rapor, Türkiye İMSAD’ın beş temel 
alanda şekillenen sürdürülebilirlik strateji uygulamaları ışığında, 

iklim değişikliği ile mücadele için enerji verimliliğini önemsiyor. Doğal kaynak ve sera 
gazı azaltım çalışmaları ile yenilenebilir enerji girişimlerini destekleyen rapor, toplum için 
sosyal ve ekonomik değer yaratan dernek anlayışıyla inovasyonun önemini vurguluyor. 

Türkiye İMSAD üyelerinin değişen şartlar karşısında verimliliğini, doğal kaynak kullanımı-
nı, süreçleri nasıl yönettiğini, dünyadaki riskler karşısında nasıl bir yönetim anlayışına sa-
hip olduğunu ortaya koyan rapor çalışması, şirketlerin tek başına yapmaya zorlandıkları 
konuları dernek çatısı altında ele alarak, sektörün geleceğe nasıl hazırlanması gerektiği 
konusunda yol haritası oluşturuyor. Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Ye-
tişener, bu aşamada kaynak ayırmanın şirketler için lüks görülebildiğini, ancak bir yol 
haritası verildiğinde sektörün bu süreçlere göre kendini hazırlayabileceğini dile getiriyor. 
“Sanayiciler olarak yapmaya çalıştığımız, inşaat malzemeleri konusunda herkese doğru 
bir rol model olmaktır” diye konuşan Yetişener, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) G4 
Rehberi kapsamında hazırladıkları bu raporla sadece Türkiye’de değil, dünyada da bir 
ilki gerçekleştirdiklerini söylüyor. Yetişener, “İnşaat malzemesi sektörünün sürdürülebilir 
bir geleceğe yürüyüşünün meşalesini elinde tutan Türkiye İMSAD, karşılaşılan engelleri 
sektörün tüm birimleriyle beraber aşmayı hedefliyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

İnşaat malzemesi sektör derneğine ait GRI G4 kapsamında hazırlanan raporla, kendi-
leriyle aynı tutkuyu paylaşan derneklerin de yollarına ışık tutuklarını söyleyen Dündar 
Yetişener, konuyla ilgili görüşlerini şöyle paylaşıyor: “Sürdürülebilir bir geleceğe giden 
yolda edindiğimiz en değerli tecrübelerden biri şeffaflıktır. Karşılıklı güveni ve birlikte ba-
şarmayı mümkün kılan şeffaflığımız sayesinde paydaşlarımızla olan bağlarımız her geçen 
gün kuvvetleniyor. Sektörün bilinci daha yeni bir ufka uyanıyor ve tekil çözümler yerini bir 
çatı altında toplanan kökten ve katılımcı değişimlere bırakıyor. Bu köklü değişim ve ör-
gütlenerek çoğalan birikimimiz ilk sürdürülebilirlik raporumuzda hayat bulurken, bizlere 
sağladığı avantajlarla üstün sektörel performansın kapılarını aralıyor.” 

“Birlikte, sürdürülebilir bir değişim kuralım”
Türkiye İMSAD’ın, inşaat malzemesi sanayinin geleceği için önceliklerini beş temel ala-
na ayırarak sürdürülebilirlik stratejisini bu çerçevede kurguladığını söyleyen Yetişener, 
“Hedeflerimizi; enerji ve doğal kaynak kullanımının azaltıldığı, karbon salımlarının müm-
kün olan en aşağı seviyeye çekildiği sektöre sağladığımız ekonomik değerin ve sosyal 
faydanın katlanarak arttığı, sektör için sektörle beraber gelişen bir inovasyon anlayışını 
sürekli ürettiği, malzeme kullanımında verimin artarken tüketimin ve atıkların azaldığı, 
tüm paydaşlarımızın bu sürdürülebilir değişimde yanımızda olduğu bir temel üzerine inşa 
ediyoruz” diye konuşuyor.

Yetişener sözlerini şöyle sürdürüyor: “Beş temel alanda şekillenen sürdürülebilirlik strate-
jimiz, uygulamalarımız ışığında iklim değişikliği ile mücadele için enerji verimliliğini önem-

Türkiye İMSAD, inşaat 
malzemeleri sektöründe 

karşılaşılan engelleri 
sektörün tüm birimleriyle 

beraber aşmak amacıyla, 
ilk sürdürülebilirlik raporunu 

Mayıs ayının başında 
yayımlayacak. Küresel 

Raporlama Girişimi’nin (GRI) 
G4 Rehberi kapsamında 

hazırlanan rapor, beş temel 
sürdürülebilirlik alanında 

şekilleniyor. 
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siyor, doğal kaynak ve sera gazı azaltım çalışmaları ile yenilenebilir enerji girişimlerini 
destekliyor, toplum için sosyal ve ekonomik değer yaratan dernek anlayışıyla inovasyo-
nun önemini vurguluyoruz.”

Paydaşların Tanımlanması ve Haritalandırılması
Yetişener’in Türkiye İMSAD paydaşlarının sürdürülebilirlik yaklaşımı hakkında pek çok 
ipucu verdiğini söylediği raporda, Türkiye İMSAD’ın ve üyelerinin çevresel, sosyal ve eko-
nomik alandaki performansları şeffaf, hesap verebilir ve açık şekilde sunuldu. Raporda, 
inşaat malzemesi sektörünün sürdürülebilirliğine örnek olması açısından, Türkiye İMSAD 
üyelerinin sürdürülebilirlik çerçevesinde gerçekleştirdiği iyi uygulamalara yer verildi. 

Raporda, Türkiye İMSAD’ın öncelikli konuları, “Paydaşların Tanımlanması ve Haritalan-
dırılması”, “Sürdürülebilirlik Konularının Belirlenmesi”, “Paydaş Analizi Saha Çalışması”, 
“Türkiye İMSAD Konu Önceliklendirme Çalıştayı” ve “Önceliklendirme Matrisi” başlıkla-
rında beş adımda belirlendi. 

“Paydaşların Tanımlanması ve Haritalandırılması” başlığında, Türkiye İMSAD’ın paydaş-
ları gruplandırılarak tanımlandırıldı ve paydaşların haritalandırması yapıldı. Paydaş iliş-
kilerinin yönetimi, ilişkilerin geliştirilmesi ve paydaşlar üzerinde değer yaratan dernek 
yapılanmasını geliştirmek için yapılan bu çalışma, Türkiye İMSAD için önemli bir değer-
lendirme aracı oldu. “Paydaş Haritası”nda tüm iç/dış paydaşların ilgi alanları, Türkiye 
İMSAD özelinde etki gücü ve Türkiye İMSAD’tan beklenti ve talepleri ile ortak değer 
yaratma potansiyeli açısından paydaşlar analiz edildi. 

Paydaş haritasına göre, Türkiye İMSAD ile derinlemesine görüşme ve odak grup toplan-
tıları yapılacak paydaşlar belirlendi. Önceliklendirme yapılırken paydaşların diğer aktör-
lere göre piyasadaki ağırlıkları ve rolleri fazla olan aktörler göz önünde bulunduruldu ve 
birincil paydaş olarak belirlendi. Birincil paydaşlar dışında kalan tüm kurum ve kuruluşlar 
ikincil paydaş olarak tanımlandı.

Sürdürülebilirlik Konularının Belirlenmesi
Bu başlıkta, inşaat malzemesi sektörünü etkileyen ve sektörden etkilenen sürdürülebilir-
lik konuları belirlendi. Küresel Raporlama Girişimi’nin (GRI) Sektöre Özel Sürdürülebilirlik 

Grafik.1 Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik Konuları Önceliklendirme Matrisi
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Konuları: “Paydaşlar neyi bilmek ister?” başlıklı raporu ve yine GRI’ın G4 rehberi çalış-
maya yardımcı oldu. Raporlarda bulunmayan kentsel dönüşüm, inovasyon gibi başlıklar 
da sektörün öncelikli sürdürülebilirlik konuları arasında alabileceği öngörülerek eklendi. 
Temelde 24 sürdürülebilirlik konusu ve bu konuların alt başlıkları da belirlendi.

Paydaş Analizi Saha Çalışması
Türkiye İMSAD, Sürdürülebilirlik Raporu’na önemli bir girdi sağlamak amacıyla, 2013 yılı 
Kasım ayında uluslararası kabul görmüş AA1000SE standardına uygun olarak paydaş 
analizi saha çalışması gerçekleştirdi. Saha çalışması kapsamında paydaşlardan veri ve 
görüş toplama işlemi “Aktif Danışma” ve “Pasif Danışma” şeklinde tasarlandı. Veri topla-
ma süreci, AccountAbility şirketi tarafından yayımlanan AA1000 Paydaş Katılım Standar-
dı (2011) prensipleri esas alınarak hazırlandı ve uygulandı.

Derinlemesine/yüz yüze görüşmeler, odak grup toplantıları ve online anket metotlarıyla 
gerçekleştirilen paydaş analizi saha çalışmasının en önemli bölümlerinden biri, paydaş-
ların sürdürülebilirlik açısından hangi alanları öncelikli gördüğünün saptanması oldu. 
Öncelikli konu alanlarından enerji verimliliği/enerji kullanımı büyük çoğunlukla yüksek 
önem derecesi olan konu olarak görüldü. Paydaşlar, potansiyel enerji darboğazının, 
enerjide dışa bağımlılığın, bunun dış cari olarak yansımalarının farkında. Paydaşlar enerji 
konusunu, hem verimlilik hem de inovasyon ile yakın ilişkili olarak değerlendiriyor.

Paydaşlar arasından kentsel dönüşüm konusunu yüksek önemde görenlerin oranı çok 
yüksek. Bizzat görüşülen paydaşlar, ayrıntılı konuşmalar sırasında bu süreç ile ilgili çeşitli 
sorularını ve eleştirilerini dile getirdi. İş Sağlığı ve Güvenliği başlığının önem derecesini 
yüksek olarak gören paydaşların oranı yüksek ve paydaşlar genel olarak, malzeme üre-
timi süreçlerinde iş kazalarının görece düşük olduğunu ve güvenlik düzeyinin yüksek 
olduğu görüşünde.

Paydaşların önemli bir kısmı, doğa koruma ile çevre yönetimini birbiri ile yakından ilişkili 
olarak değerlendirdi. Bunun yanı sıra, doğal kaynak kavramı, sadece malzeme üretim 
süreçleri ile sınırlandırılmayıp, modern malzemelere alternatif olarak geleneksel doğal 
malzemelerin yapı elemanı olarak yeniden kullanılmalarının değerlendirilmesi de gün-
deme getirildi.

Türkiye İMSAD üyelerinin 
sürdürülebilirlik çerçevesinde 

gerçekleştirdiği iyi uygulamalara 
yer verilen raporda bulunan 

iyi uygulama örnekleri, 
sürdürülebilirlik kriterleri 
çerçevesinde bağımsız jüri 

tarafından iki aşamada seçildi.

Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik Komitesi 
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Şekil 1. Türkiye İMSAD Paydaş Grupları

Sivil Toplum Kuruluşları

Üye Şirketler

Üye Dernekler

Katılımcı Üyeler

Türkiye İMSAD’ın Ortak Çalışma/İş birliği Yaptığı Kuruluşlar

ÇalışanlarTedarikçiler

Türkiye İMSAD’ın Ortak Olduğu Dernekler

Özel Sektör

Akademik Kuruluşlar

Ticaret ve Sanayi Odaları

Kamu Kurum ve Kuruluşlar

En yüksek önem atfedilen başlıklar içinde, doğal süreçler niteliğine sahip olan iklim de-
ğişikliği ve su kullanımı, atık yönetimi başlıklarının; beşeri nitelikteki ise istihdam, eğitim 
ve öğretim, çalışan verimliliği ve memnuniyeti başlıklarının ön plana çıktığı görülüyor. 
Bunların dışında paydaşların tavsiyeleri arasında, inovasyon, geleneksel malzemeler, ni-
telikli insan gücü, üniversiteler ve iş birlikleri gibi konu başlıkları da öne çıkıyor. Paydaş-
ların önemli bir bölümü, sürdürülebilirlik ile inovasyon arasında yakın bir bağ olduğunu 
düşünüyor. 

Türkiye İMSAD Konu Önceliklendirme Çalıştayı
Saha çalışmasını takiben Türkiye İMSAD’ın öncelikli sürdürülebilirlik konularını belirle-
mek adına Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu’nun da katılımıyla “Önceliklendirme Çalıştayı” 
gerçekleştirildi. Bu başlıkta her bir sürdürülebilirlik konusu; “Konunun Paydaşlar Açısın-
dan Önemi” ve “Konunun Türkiye İMSAD Açısından Önemi” kriterleri ışığında değerlen-
dirildi. 

Konunun Paydaşlar Açısından Önemi bölümünde, her bir konunun uluslararası ya da 
yerel paydaşlar açısından önemi, paydaşlar üzerindeki pozitif, negatif ve nötr etkileri de-
ğerlendirildi.

Konunun Türkiye İMSAD Açısından Önemi bölümü ise, Türkiye İMSAD’ın sürdürülebi-
lirlik konularına olan yaklaşımını ve kurumsal stratejisine göre konuları hangi önemde 
derecelendirdiğini gösteriyor. Konunun günümüzde ve gelecekteki finansal etkisi, sektö-
rün faaliyetleri ve derneğin/sektörün itibarı ve marka değeri üzerindeki etkileri göz önün-
de bulunduruldu. Çalıştayda inovasyon, istihdam, kentsel dönüşüm, doğal kaynakların 
kullanımı, enerji, eğitim ve yaratılan ekonomik değer öne çıkan başlıklar oldu. Kentsel 
dönüşümde paydaş katılımının ve bu konuda yapılacak planlamanın hayati öneme sahip 
olduğu vurgulandı.

Önceliklendirme Matrisi
Türkiye İMSAD’ın paydaşlarına yönelik gerçekleşen paydaş analizi ve katılımı saha çalış-
ması ve Türkiye İMSAD üst yönetim kadrosuyla gerçekleştirilen Konu Önceliklendirme 
Çalıştayı sonrası “Önceliklendirme Matrisi” elde edildi.  Yüksek derecede önceliklendi-
rilen sürdürülebilirlik konuları çevresel, sosyal ve ekonomik alanda belirlendi. Paydaşlar 
ve Türkiye İMSAD için yüksek derecede önemli olan konuların kesiştiği bölüm Türkiye 
İMSAD’ın “Öncelikli Konu Alanlarını” oluşturuyor. 

Enerji Kullanımı/Verimliliği, Sera Gazı Azaltımı, Doğal Kaynak ve Su Kullanımı, Atık Yöne-
timi, Yaratılan Ekonomik Değer, İstihdam, Eğitim&Öğretim, Toplum için Değer Yaratma, 
Kentsel Dönüşüm ve İnovasyon öncelikli konular olarak belirlendi ve bu konular raporda 
beş temel başlık altında toplandı. 

2013 yılını (01 Ocak- 31 Aralık 2013) kapsayan rapordaki bazı göstergelerde, 2012 ve 
2011 yılı verileriyle karşılaştırmalar yapıldı.     



Gürültü Kontrol Camları TRC Acoustic Lameks®

TRC Acoustic Lameks®  ile sessizliğin keyfini çıkarın
30 Nisan Uluslararası Gürültü Farkındalığı Günü

TRC Acoustic Lameks® gürültü düzeyi yüksek ortamlarda etkili ses yalıtımı sağlamak amacıyla özel 
geliştirilmiş akustik laminasyonlu, Trakya Cam’ın gürültü kontrol camının markasıdır.
Güvenlik ve emniyete ek olarak, gürültüden kaynaklı zararlardan sevdiklerinizi korur. 
Nerede Kullanılmalı?  
• Araç trafiğinin, uçak, tren gürültüsünün ve ana cadde, otoyol kenarında, araç ve korna gürültüsünün 

yoğun olduğu bölgelerde,
• Yüksek müzik ortamının bulunduğu etkinlikler, konser alanlarında,
• Toplantı odalarında, çeviri kabinlerinde.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.
İş Kuleleri, Kule 3, 4. Levent 34330, İstanbul/Türkiye
Ürün Bilgi Hattı: 0 850 222 9 TRC (872) / 444 9 TRC (872)
www.trakyacam.com.tr

   Dışarıdaki gürültüyü 
   dışarıda bırakın, 
   yaşam kalitenizi arttırın. 
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K
AMUOYUNU VE SEKTÖRÜ BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARIYLA 
TÜRKİYE’DE PEK ÇOK İLKE İMZA ATAN TÜRKİYE İNŞAAT MALZE-
MESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (TÜRKİYE İMSAD), YİNE ÇOK KONU-
ŞULACAK VE BİR İLK NİTELİĞİ TAŞIYAN PROJESİNİ TAMAMLADI. 
Türkiye’de olduğu kadar alanında dünyada da bir ilk olan Küresel Raporla-
ma Girişimi (GRI) G4 Rehberi, Türkiye İMSAD paydaşlarının sürdürülebilirlik 

yaklaşımı hakkında pek çok ipucu veriyor. Türkiye İMSAD’ın sürdürülebilirlik ile ilgili neler yap-
tığı ve yapacağı başarılı örneklerle ele alınırken, rapor aynı zamanda sektörün yol harıtasının 
hazırlanmasının da ilk adımı oldu. Raporun hazırlanmasına katkıda bulunan Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  / Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Hakan 
Gürdal ve S360 Sürdürülebilirlik & İletişim Hizmetleri Kurucu Ortağı / Genel Müdürü Kerem 
Okumuş ile raporun öne çıkan başlıklarını konuştuk.

Türkiye İMSAD olarak, GRI G4 Rehberi çalışmasına neden ihtiyaç duyuldu?
Hakan Gürdal: Dünyada sürdürülebilirlik bir tercih değil, bir yol haritasıdır. İmalatçı olarak in-
şaat malzemesi sanayicileri, sürdürülebilirliği hem Türkiye hem de Türkiye’deki sanayicilik için 
bir ihtiyaç, bir yaşam şekli olarak kabul ediyor. “İnşaat malzemesi sanayicileri olarak nasıl bir yol 
haritamız olabilir?” diye sorduğumuzda, tek başına yapılan çalışmalardan ziyade dernek adına 
yapılacak bir çalışmanın daha değerli olacağını düşündük. İnşaat malzemesi sanayicilerinin 
Türkiye’de neyi ifade ettiğini, nasıl bir grup olduğunu, imalatın neden kritik olduğunu, çevre ve 
toplum açısından yarattığımız tüm değerleri gösterebilmek adına bir fırsat olarak gördük. İmalat-
çı olarak sadece yarattığımızla değil, tüm paydaşlara dokunduğumuzda yarattığımız etkilerle de 
ölçülüyoruz ve önemseniyoruz. Özellikle GRI’ın bu yeni fonksiyonu, şu ana kadar çıkmış olan 
çalışmaların en yoğun ve dolu olanı. 

Sürdürülebilirlik dendiğinde Türkiye İMSAD paydaşları ne anlıyor ve nasıl davranıyor?
Kerem Okumuş: Bu işi tamamen finansal sürdürülebilirlik ekseninde değerlendirmemiz ge-
rekiyor. İşin sürdürülebilirliği önemli. Bugünkü riskler ve fırsatlar, 20 yıl öncesinden çok farklı. 
Şirketler çok daha farklı ekonomik temelde çalışıyor. Enerji maliyetleri, iklim değişikliği ile müca-
dele, artan emtia fiyatları, bu fiyatlar karşılığında şirketlerin üstlendiği roller önemli. Diğer yandan 
müşterilerin beklentileri değişiyor. Topluma yatırım yapan, sosyal sorumluluğu ön planda tutan 
ve sorumlu üretim yapan şirketler tercih ediliyor. İçeride mali ekonomik durum, dışarıda marka 
yönetimi ve algı gibi temel konular bugün sürdürülebilirliği temel iş yapış biçimi haline getirdi. 
Raporu planlarken, içeriğini oluşturmadan önce Türkiye İMSAD’ın tüm paydaşlarına gidip, “Tür-
kiye İMSAD’ın ne yapmasını istiyorsunuz?” dedik. Çok ciddi bir paydaş süreci yaşadık. “Türkiye 
İMSAD’ın sürdürülebilirlik açısından etki alanları nelerdir?” bunu analiz etmeye çalıştık. 

Paydaşlar, hangi alanlarda Türkiye İMSAD’ın sürdürülebilirlik noktasında katkı yapma-
sını bekliyor?
Kerem Okumuş: Enerji yönetimi, karbon ve iklim değişikliği ile mücadelede Türkiye İMSAD’ın  
neler yaptığını merak ediyorlar. Türkiye İMSAD’ın nasıl bir ekonomik değer yarattığı, bu ekono-
mik değer ölçeğinde özellikle sektörlerin önemini ortaya koyacak nasıl bir yaklaşımı söz konusu 

“Eskiden imalatçı olmak ve üretebilmek bir yetkinlikti, artık üretkenlik yetkinlikten 
çıktı” diyen Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Gürdal, doğru ve 
verimli üretkenliğin, geleceğe doğru sürdürülebilir üretkenlik yaratacağını vurguluyor. 

Sürdürülebilirliğin bir ihtiyaç olduğu artık sanayiciler tarafından kabul edilmiş durumda. 
Dünyada yeni bir ekonomik düzenin oluştuğuna dikkat çeken Kerem Okumuş ise, düşük 

karbon ekonomisinin dünyanın en önemli fırsat alanlarını yarattığına dikkat çekiyor. 

Gelecek  
sürdürülebilir üretkenlikte
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Hakan Gürdal
Türkiye İMSAD Yönetlim 
Kurulu Başkan Yardımcısı

Kerem Okumuş
S360 Sürdürülebilirlik & 
İletişim Hizmetleri Kurucu 
Ortağı / Genel Müdürü
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olduğunu görmek istiyorlar. Dünyada ve Türkiye’de bugün ham madde tedarik yapısında ciddi 
bir sıkıntı yaşanıyor. Çelik endüstrisinde ham madde maliyetleri değişkenlerle birlikte ana ma-
liyetin yüzde 60’ına yaklaştı. “Doğal kaynak kullanımında nasıl bir sürdürülebilirlik perspektifi 
var? Ham madde tedarikinde nasıl bir sürüdürülebilirlik vizyonu var?” bunu anlamak istiyorlar. 
Toplumsal açıdan neler yaptığı sorgulanıyor. 

Sürdürülebilirlikte enerji verimliliği ve karbon kullanımı noktasında Türkiye İMSAD pay-
daşlarının yaklaşımı nedir?
Hakan Gürdal: Enerji verimliliği sektörlerimizde çok değişik safhalarda devreye giriyor. Ham 
maddenin çıkarılmasından fabrikalara ulaştırma süreci, üretim prosesleri gibi. İklim değişikliği 
konusunda konutların ciddi miktarda karbon salımında büyük payı var. Isıtma, soğutma ve ay-
dınlatmaya ayrılan giderlerle ve bu alanlarda yaratılacak enerji verimliliği konusunda yaratıcı ve 
verimliği ön plana alan ürünler fark yaratabilme şansınızı artırıyor. Bu her açıdan faydalı. İmalatçı 
olarak tercih edilen üretici olmamız açısından fayda yaratıyor. Ülke olarak baktığımızda cari açık-
ta en önemli etki enerji maliyetlerinden kaynaklanıyor ve 60 milyar dolara yakın bir enerji ithalatı 
söz konusu. Enerji verimliliğine odaklanmış proseslerle, enerji verimliliğine odaklanmış inşaat 
malzemeleriyle bu alanlarda yapılacak önemli işler var. Konut dışında enerji verimliliği denildi-
ğinde ise üretim süreçlerinden nakliye sürecine kadar atılacak çok adım var. Bu noktada sek-
törümüzde doğru örnekler var. Bu örnekleri çoğaltarak daha büyük fayda yaratmak mümkün. 

“HAZIR OLMAYAN SEKTÖR SORUNLARLA KARŞILAŞIR”
Bu noktada AB’nin enerji verimliliği ve karbon emisyonu konusunda yaklaşımı ile Türki-
ye’deki yaklaşımı kıyaslar mısınız?
Hakan Gürdal: AB’de karbon ticaretinin yapıldığı bir mekanizma var. Bu yeni safhasına doğru 
ilerliyor. Yeni safhasında karbon salımı konusunda hem imalatçılara ve üreticilere hem de ku-
lanım sırasında tüketiciye ulaşacak zincir içerisinde belli bazı sınırlamalar söz konusu. Türkiye 
ise henüz bu karbon mekanizmasına dahil değil. Türkiye’deki imalatçılar olarak gönüllü karbon 
piyasasında olası karbon haklarımızın/sertifikamızın ticaretini yapıyoruz. İhracatçı yapısından 
dolayı Türkiye inşaat malzemesi sanayicileri yakın gelecekte bazı bölgelerde özellikle karbon 
emisyonu noktasında bariyerlerle karşılaşabilir. Ülkemizin de içinde bulunduğu yapıda karbon 
emisyonları konusunda gözlem safhası başlıyor. İmalatçı olarak yarattığımız karbon emisyonu 
ile ilgili sertifikasyonları ve belgelendirmeleri yapıp, ne oranda emisyon yarattığımızı test ede-
ceğiz. Bir sonraki safhanın karbon sınırlamaları ve karbon ticareti mekanizmalarının başlangıcı 
olacağını tahmin ediyorum. Bu farkındalığı sektör olarak  üreticiler arasında yaratmamız lazım. 
Hazır olmayan sektör sorunlarla karşılaşabilir, sorunların aşılması noktasında yeterli zaman ve 
kaynak olmayabilir. Ciddi kaynak sorunu var. Karbon mekanizmaları bunu regüle etmek için 
kurgulanmış bir yapı. Karbon anlamında tasarruf sağlamayı belgeleyen kuruluşlara ciddi bir 
destek ve maddi kaynak yaratılması söz konusu. Avrupa bunu başarılı şekilde bugüne getirdi. 
Eskiden imalatçı olmak ve üretebilmek bir yetkinlikti, artık üretkenlik yetkinlikten çıktı. Esas olan 
doğru ve verimli üretkenlik, geleceğe doğru sürdürülebilir üretkenlik. 

Paydaşlar enerji verimliliği ve karbon emisyonu noktasında konuya nasıl yaklaşıyor?
Kerem Okumuş: Türkiye’de havaların ısınması ya da su kaynaklarının azalması noktasında 
iklim değişikliği gündeme geliyor. Türkiye’de her ne kadar iklim değişikliğinden etkilenen alan-
lar olsa da normal vatandaş henüz bu durumu anlamış değil. Bazı dernek ve kurumlar, iklim 
değişikliğinin getirdiği riskleri görüyor. Bu riskler aynı zamanda fırsata da çevrilebilir. Paydaşlar, 

Hakan Gürdal: “Ülke 
olarak baktığımızda cari 
açıkta en önemli etki enerji 
maliyetlerinden kaynaklanıyor 
ve 60 milyar dolara yakın 
bir enerji ithalatı söz 
konusu. Enerji verimliliğine 
odaklanmış proseslerle, enerji 
verimliliğine odaklanmış inşaat 
malzemeleriyle bu alanlarda 
yapılacak önemli işler var.” 



VEFA İLAN
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Türkiye İMSAD’ın bu risk ve fırsatları nasıl değerlendirdiğini raporda görmek istiyor. Artık dün-
yada yeni bir ekonomik düzen oluşuyor. Fosil yakıtları terkeden, yeni ekonominin yeni paramet-
releri doğuyor. Düşük karbon ekonomisi dünyanın en önemli fırsat alanlarını yaratıyor.  Dünya 
Ekonomik Forumu’nun yaptığı araştırmaya göre, 5 trilyon dolarlık bir karbon piyasanın olduğu 
söyleniyor. Türkiye İMSAD ve üyeleri, küresel ölçekte gelişen yeni pazarlarda nasıl yer alabilir? 
Bu konu rapor içinde inovasyonun önemini de ortaya koyuyor. İnovasyon tarafında enerji verim-
li ürünler, bina çözümleri, bu kapsamda yeni ekonomik piyasada paydaşların nasıl yer alacağı 
önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor.

Paydaşların, inovasyonla ilgili beklentileri nedir? Bugüne kadar neleri yaptıkları nokta-
sında nasıl bir geri dönüş aldınız? 
Kerem Okumuş: Karbon piyasası, inovasyonu ciddi anlamda tetikleyen bir konu. Karbon azal-
tımı ile ilgili sınırlamalar söz konusu olacağı için üretim aşamalarında ciddi anlamda inovasyona 
yatırım yapmanız gerekiyor. İnovasyon, paydaşlar açısından ve maliyet yönetimi açısından çok 
değerli. Bugün Akçansa’nın yaptığı atık ısıdan geri kazanım projeleri bunun önemli göstergesi. 
Bir taşla iki kuş vuruluyor. Hem maliyet tasarrufu hem de emisyon azaltımı noktasında kaza-
nım sağlıyor. Süreçlerdeki maliyetlerin optimizasyonu inovasyonla beraber çok katkı sağlıyor. 
İnovasyon sektörün merkezinde duran, sürdürülebilirliğin ayrılmaz bir parçası olarak karşımıza 
çıkıyor. İnovatif olmadıktan sonra sürdürülebilir olamazsınız. İnovasyonu destekliyor, verimliliği 
artırıyorsanız sürdürülebilir olursunuz. 

İş dünyasının sürdürülebilirliğe inovasyonla birlikte bakış açısı genelde ekonomi temel-
li. Bir de topluma katılan değer ayağı da sürdürülebilirliğin son zamanlarda öne çıkan 
konusu. Sürdürülebilirliğin topluma katılan değer ve çevre ayağı nasıl bir algı yaratıyor? 
Hakan Gürdal: Sürdürülebilirlik, süreç içinde var olmanın en büyük şartıdır. Toplumla barışık 
değilseniz geleceğiniz yok demektir. Toplum için fayda yarattığınızı ne kadar söyleseniz de, o 
toplumdaki bireyler bunu kabul etmiyorsa geleceğiniz yoktur. Üreticiler için ilk paydaşları bulun-
duğu bölgedeki komşularıdır. Sonra yerel yönetimler, mülki yönetimler, kamunun geneli diye 
devam eder... Eğer paydaşlarımız olan toplumla, ciddi anlamda ortak değer yakalayamadıysak 
ne olursa olsun, kabul görmeyiz. Geleceğiniz hep sorgulanır. Toplumla yarattıklarınızı neden, 
nasıl ve hangi fayda ile yarattığınızı şeffaf, objektif ve ilkeli bir şekilde paylaşırsanız, inanmaya 
başlanıyor. Rapor, bu süreçte şeffaflığın da bir göstergesi. Topluma nerede olduğunuzu ve ne-
reye gideceğiniz hakkında bilgiler veriyor, yol haritanızı paylaşıyorsunuz. Toplum böylelikle sizin 
nasıl bir yapı olduğunuzu ve niçin var olduğunuzu algılıyor. Şirketlerin, üretkenlik dışında sos-
yal sorumluluk dışında başka faydaları da gerçekleştirdiğini görüyor. Şirketler kendi uzmanlık 
alanları dışındaki toplumsal konularda da farkındalık geliştiriyor. Birlikte yönetmek çok önemli 
oluyor, bir şeye karşı olarak yönetmek değil. 

“SOSYAL LİSANSINIZ YOKSA TOPLUMDA SORGULANIRSINIZ”
Paydaşların bulundukları bölgede topluma katılan değer konusunda nasıl bir farkındalık 
içinde olduğunu gözlemlediniz?
Kerem Okumuş: Ekonomik değeri bu kadar yüksek olan bir sektörde, yaratılan ekonomik 
değerin yanında nasıl bir sosyal değer yarattığınızda ciddi anlamda sorgulanıyor. Ekonomik 

“Gelişmekte olan ekonomilerin eski 
teknolojilere bağımlı olması onlara 
bir yandan da yeni teknolojileri bir 
anda yakalayabilme, böylece bir 

çok ülkenin önüne geçme fırsatı 
veriyor. Risk gibi görünüyor ancak 

bunu fırsata çevirmekte mümkün. 
Doğru teknolojileri hazırlayabiliyor 

olmak, imalatçı olarak bu prosesleri 
gerçekleştirirken ucuza değil, doğruya 

yatırım yapmak gerekiyor. Teknolojik 
anlamda üretim süreçlerimizi 

etkileyecek her türlü artı gelişme, 
doğal kaynakların etkin kullanımına, 

çevreye, topluma ve şirketlerimize de 
katkı sağlıyor.”

Hakan Gürdal:
“Doğruya yatırım 

yapmak gerekiyor”
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değerin yanı sıra, ciddi bir sosyal değer yaratmanız bekleniyor. Üretkenlik konusunda ne kadar 
lisanslı çalışırsanız çalışın, sosyal lisansınız yoksa toplumda sorgulanıyorsunuz. Üretim yaptığı-
nız yerlerde çevresiyle birlikte üretkenliği olan, süreci birlikte yöneten bir kurgu sağlamadığınız 
müddetçe sosyal lisans almanız mümkün değil. Bugün Türkiye’de, maden aramaları ve HES 
noktasında nasıl bir sosyal lisans eksikliği olduğu ortada. 

Sektörün en önemli ham maddesi doğal kaynaklar. Sürdürülebilirliğin en önemli ayağı 
da doğal kaynakların sürdürülebilirliği. Türkiye’nin ham madde ve doğal kaynak konu-
sunda sürdürülebilirlikte hangi aşamada olduğunu söyleyebilirsiniz? Avrupa’da durum 
nasıl çözülüyor? 
Hakan Gürdal: Türkiye, gelişen bir ekonomi. Doğal kaynaklara bu gelişim içinde sınırsız-
mış gibi yaklaşmak sorun yaratır. Geleceğe baktığımızda hazırlıklarımızı ve projeksiyonla-
rımızı doğru şekilde yönetiyor olmamız lazım. Yakın geçmişe kadar ham madde kaynak-
larının sınırsız olduğuna ilişkin yanlış bir algı vardı. Artık her noktada sınırlarımız var. Bu 
sınırları bilmek ve tanımak, farkındalığımızı artırıp, nasıl yöneteceğimizi bilmek gerekiyor. 
İhtiyaç duyulan doğal kaynakları gelecek nesillere bırakmanın yollarını bugünden devreye 
koymamız lazım. Sınırsız olduğunu düşünerek hareket ettiğimizde, bazı yaptırımlarla kar-
şılaşacağımız muhakkak. O yaptırımlarla karşılaşmadan, o yaptırımlar bizi bulmadan kalıcı 
tedbirler almamız gerekiyor. 

Uluslararası alanda süreci takip ettiğinizi biliyorum. Gelişmiş ülkeler doğal kaynakların 
etkin kullanımını nasıl çözmüş görünüyor?
Kerem Okumuş: Gelecek 10 yılda değişim çok daha hızlı olacak.  Şimdiden bu süreçlere yatı-
rım yapmazsanız, 10 yıl sonra mecburen değişim kaçınılmaz olacak ve o zaman bunun maliyeti 
de bugün gerçekleştireceğiniz yatırımdan daha pahalıya mal olacak. Bugünden her türlü pro-
jeksiyonunu yaparak, geleceğe yatırım yapan şirketlerin anlayışı çok değerli. Bugün dünyada 
bu konunun çözüldüğünü söyleyemeyiz. O nedenle artan talebe karşı tüketimin de hızlı arttığını 
görüyoruz. 2008 yılı ile karşılaştırdığımızda, o dönemden bugüne her yıl ham madde maliyetleri 
yüzde 10 artmış. Dünyadaki doğal kaynaklar zaten çok kısıtlı. Ama çözüm noktasında sektörler 
ile yasa yapıcılar birlikte çalışıyor. Özellikle verimliliği artıracak, tasarrufu teşvik edecek modelleri 
beraber kurguluyor. Bugün Türkiye’de kamu ile birlikte Türkiye İMSAD’ın enerji verimliliği, yeşil 
binalar ve malzemeler konusunda gösterdiği liderlik çok önemli. Türkiye İMSAD’ın kamu ile bir-
likte standartları ve yaklaşımları oluşturuyor olması, kaynakların verimli kullanılmasında önemli 
bir aşamayı oluşturuyor.

Hazırlanan rapor Türkiye’de sürdürülebilirk noktasında yaklaşımları ve algıları nasıl de-
ğiştirecek? Türkiye İMSAD ve paydaşları bu rapor sonrasında nasıl bir yol haritasının 
izinden gidecek?
Kerem Okumuş: Türkiye İMSAD’ın üyelerine liderlik yapması ve alanı açıyor olması çok önemli. 
Rapor içerisinde öneriler ve neler yapılması gerektiğini bulamayacaksınız ama Türkiye İMSAD 
üyelerinin değişen şartlar karşısında verimliliği, doğal kaynak kullanımını, süreçleri nasıl yönetti-
ğini, dünyadaki riskler karşısında nasıl bir yönetim anlayışına sahip olduğunu çok daha rahat bir 
şekilde göreceksiniz. Bu rapor çalışması diğer sektörlere ve derneklere örnek olacaktır. 

Riskler ve fırsatlar raporda nasıl yer alıyor? Paydaşların katkıları ve örnek çalışmaları 
mı bu riskleri ve firsatları aktaracak, yoksa raporun sonunda bu riskler ve fırsatlar belirli 
maddeler halinde Türkiye İMSAD’ın görüşü olarak yansıtılacak?
Kerem Okumuş: Raporun konu alanları belirlenirken iki türlü yöntem oluşturuldu. Paydaşlar 
bu konuya nasıl bakıyorlar ve en önemli gördükleri alan nedir? Türkiye İMSAD’ın en önemli 
gördüğü konular nedir? Bu ikisinin çakıştığı alanlar raporlama için öncelikli aldığımız konu alan-
larıdır. Türkiye İMSAD’ın yönetim yaklaşımını, küresel ölçekteki değerlendirme ve bakış açısını, 
üyelerinin ne yaptığını ortaya koyan bir rapor olacak.

Hakan Gürdal: Verimlilik esastır. İmalattan kullanım safhasına hatta imha safhasına kadar. Şu 
an yaptığımızdan daha iyi bir yöntemle, daha az kaynak tüketerek, daha uzun ömürlü ve daha 
verimlilik içerecek ürünlere odaklanma ihtiyacımız var. Yapmaya çalıştığımız örnek olmaktır. 
Şirketlerin tek başına yapmaya zorlandıkları konuları dernek çatısı altında ele almak ve bir sektö-
rün geleceğe nasıl hazırlanması gerektiğinin yol haritalarını oluşturmaktır. Şu aşamada kaynak 
ayırmak şirketler için lüks görülebiliyor. Ancak bir yol haritası verirseniz, sektör kendisini bu 
yol haritasındaki süreçlere göre hazırlayabiliyor. Sanayiciler olarak yapmaya çalıştığımız inşaat 
malzemeleri konusunda herkese doğru bir rol model olmaktır.

“Türkiye İMSAD sürdürülebilirliğin bir 
risk alanı olduğunu, ancak bu riskin 
fırsatlar da sunduğunu üyeleriyle birlikte 
anlamış bir kurum olarak bu çalışmayı 
gerçekleştiriyor. Şirketlerin sürdürülebilirlik 
noktasında daha sorumlu bir 
yönetim anlayışı geliştirmelerini 
olumlu buluyorum. Ancak ekonomik 
rasyonalitenin çok daha ön planda 
olduğunu da ortaya koymak lazım. 
İşin devamı bugün çok büyük bir 
risk. İşin devamını sağlayacak tüm 
araçlar sürdürülebilirlik çatısı altında 
topladığımız temel konu alanlarını 
oluşturuyor.” 

Kerem Okumuş: 
“Riskler, fırsatlar da 
sunuyor”



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ECA Ates Ilan Imsad.pdf   1   9/24/13   5:45 PM



Nisan 2014

44 P R O F E S Y O N E L  B A K I Ş  /  C E M A L  Y I L M A Z



P R O F E S Y O N E L  B A K I Ş  /  C E M A L  Y I L M A Z 45

Türk inşaat sektörü, 1999 yılına kadar projelerinin tavan sistemlerinde ağırlıklı 
olarak alçıpanı kullandı. Havaalanı, alışveriş merkezi ve ofis projelerinde yurt 
dışından ithal edilen metal tavanlar kullanıldı. Aspen’in 1999 yılında Eskişehir 
tesisinde üretime başlamasıyla yapı ve zemin sistemleri sektöründe önemli 
gelişmeler yaşanmaya başladı. İthal eden bir ülke durumundan ihraç eden, ürün 
çeşitliliğine pazar yapısında sahip olan bir ülke ve sektöre kavuştuk. Bütün bu 
süreci ise bir tesadüf tetikledi. 

Aspen Yapı ve Zemin Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Yılmaz: 

“Tavan piyasasına 
tesadüfen girdik”

T
ÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜ 1990’LARDAN SONRA İNŞAAT MALZEME-
LERİ SANAYİSİNİN YARATTIĞI ÜRÜNLERLE YENİ BİR AŞAMAYA 
GEÇTİ. Artık yapı içinde her türlü unsur; asma tavan, zemin sistemleri 
aydınlatma elemanları, bölme duvarlar ve birçok iç mimari uygulamayı ba-
şarıyla uygulamaya başladı. Öncelikle mekânın içinde farklı yaşam alanla-
rı yaratan, özellikle Avrupa’da ofis ve iş merkezlerinde estetik görüntüler 

elde etme imkânı verdiği gibi, bazı aksamların gizlenmesini sağlayan ayırıcı elemanlar 
yurt dışından getiriliyordu. Zamanla, Türk firmaları bu ürünleri kendi tesislerinde üreterek 
yurt içinde alışveriş merkezi, iş ve ofis merkezleri projelerinde uyguladı. Konut dışında 
gerçekleştirilen projelerde asma tavan, bölme duvar ve zemin sistemleri projelerin vaz-
geçilmez unsurlarından biri haline geldi. 

Bugün projelerde gördüğünüz tamamlayıcı yapı elemanlarının gelişimine öncülük eden 
Cemal Yılmaz’ın sektöre girişi ise tesadüflerle oldu. Farklı bir sektörde faaliyet gösteren 
şirketi için yeni ofis tasarımı konusunda araştırma yapan Yılmaz, yurt dışındaki asma 
tavan uygulamalarından  haberdar olunca, geleceği de birden değişti. Sektöre tesadü-
fen giren Yılmaz, o günleri şöyle anlatıyor: “Farklı bir sektörde faaliyet gösteriyordum ve 
yeni bir ofis arayışına girmiştim. Mimari konulara ilgim dolayısıyla, ofis dizaynı hep benim 
üzerimde kalırdı. Tesadüfen ofisi dizayn ederken tavan arayışına girdik. 1986 ya da 1987 
yılıydı sanırım. Türkiye’de aradığımız gibi metal tavan yoktu. Yurt dışındaki akrabalarıma, 
ofis dizaynı konusunda aradığım tavan malzemesini bulamadığımı ve ne istediğimi söy-
ledim. Orada ne olduğunu sordum. Bir hafta sonra bana, ‘Her yer bu malzemeyle kaplı, 
herkes kullanıyor’ diye taş yününü tarif ettiler. Önce kendi ofisimizde kullandık, sonra da 
bu işi ticarete döktük. Tavan piyasasına tamamen tesadüfen girdik.”

“MODÜLER TARZDAKİ TAVANLAR BİZİMLE GELİŞTİ”
Cemal Yılmaz, tavan sektörüne girmeden önce soğutma ve klima sektöründe faaliyet 
gösteren, ismi az sayıda uzmanla anılan bir mühendisti. O dönemlerde Türkiye’de he-
nüz asma tavan sektöründe Avrupa’da olduğu gibi taş yünü ve metal ürünler kullanılmı-
yordu. “Asma tavan sektörü ülkemizde tamamen dökme alçıdan ibaretti” diyen Yılmaz, 
Türkiye’de sektörün nasıl oluştuğunun ipuçlarıyla ilgili de, “Piyasada dökme alçıdan baş-
ka bir ürün yoktu. Alçıpan da piyasada değildi. Biz taş yününü getirmeye başladığımızda 
zaten asma tavan sektörünü de oluşturmaya başladık. Türkiye’de dökme alçılarla yapılan 
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tavanları bir kenara bırakırsak, modüler tarzdaki tavanlar bizimle gelişti. Alçıpan kısmını 
bir kenara ayırırsak, ilk girdiğimiz günden bu yana sektörün liderliğini yaptık ve halen de 
asma tavan sektörünün lideriyiz” değerlendirmesinde bulunuyor.

Taş yününden sonra metal tavan işine girdiklerini söyleyen Yılmaz, sektörün çeşitlenme-
siyle Türkiye’de yeni ürünlerin de pazara girmeye başladığını söylüyor. Yılmaz için asma 
tavan sektörüne çabuk adapte olmalarının ana nedeni, soğutma ve ısıtma sektöründe 
sanayicilik deneyimine sahip olmalarında yatıyor. Metal tavan sistemlerini 1999 yılına 
kadar yurt dışından getiren Türkiye’de, artık üretim yapmanın zamanı geldiğini düşünen 
Cemal Yılmaz, aynı yıl Eskişehir’de kurduğu tesiste üretime başlamış. 1989 yılında kuru-
lan Aspen Yapı ve Zemin Sistemleri, 10 yıl sonra sektörün önünü açan, bugün yurt dışına 
ihraç edilen ürünleriyle müteahhitlerin de her türlü ihtiyaçlarına cevap veriyor. 

Yılmaz, “Türkiye’nin asma tavan sektöründe metal olarak giren tüm ekipmanları Eskişe-
hir’deki tesisimizde üretir hale geldik. Bu dönemle birlikte Türkiye’ye ithal metal tavan 
malzemeleri girişi sıfırlandı. 1989-1999 arasında bu ve benzeri ürünlerin ülkeye girişi hep 
ithaldi. Bu iş için dışarıya para ödeniyordu. Bizimle beraber Türkiye ekonomisine bir katkı 
da sağlandı. İki üç sene sonra da, bu ürünleri ithal ettiğimiz firmalara kendi ürünlerimizi 
ihraç etmeye başladık. Eskişehir tesisimizi gezdiklerinde de, teknoloji ve altyapıya hayran 
kalıp, kendi tesislerinde bizi taklit etmeye başladılar” diyerek 10 yılda geldikleri aşamayı 
gururla anlatıyor. 

“YENİ BİR YATIRIM YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ”
Türkiye ekonomisinin başı son 30 yıldır krizlerden kurtulamadığı için, yeni sektörlerde 
üretim yapan sanayiciler hep sıkıntılı bir gelişim süreci içinde deneyimler yaşamak zo-
runda kalıyor. Cemal Yilmaz için de durum, bunun tam tersi değil. 2001 yılında ihracata 
başlayan Aspen, aynı yıl yaşanan 2001 krizinin içinde sanayicileri zor durumda bırakan 
dalgalanmadan nasibini alıyor. Krizler Türk sanayicilerinin iş yapma modellerinde mec-
buri değişikliğe yol açmış. Yılmaz, Türkiye’nin son 10 yılda yaşadığı krizleri ve iş dünya-
sının bu krizlere nasıl yakalandığını tecrübeleri ışığında şöyle anlatıyor: “1999’da yatırım 
yaptık, 2001 krizine girdik. 2006’da yatırım yaptık, 2007-2008 krizine yakalandık. Yeni 
bir yatırım yapmayı düşünüyoruz; bu seferde başka bir krize takılmış durumdayız. Bütün 
bu krizleri aşabilmenizin anahtarı dış pazardaki etkinliğinizi ve pazar payınızı artırmaktan 
geçiyor. Sektörümüzün büyümesi bizim kadar olmasa da bize yakın olduğunu düşünü-
yoruz. 2014 yılı için bu siyasi kriz başlamadan önce umutluyduk.”

İnşaat sektörünün krize faz farkıyla yakalandığı tespitini yapan Yilmaz, sektörün bu faz 
farkından dolayı ekonominin toparlanmasıyla atlattığını hatırlatarak, “2008’e kadar yük-
selen bir grafiğimiz varken, 2008 kriziyle birlikte bu durum biraz aşağılara geldi. 2009-
2010’da tekrar artış yakalarken, sektör oyuncuları olarak 2014 ile ilgili bu grafiğin yukarı 
seyredeceğini düşünüyorduk. Ancak son yaşanan siyasi gelişmeler önümüzü görmemizi 
engelliyor. Derinleşen krizi sektör ve sanayiciler olarak iyice hissetmeye başladık. 

Pulkova Havaalanı 

Pulkova Havaalanı 

“Bu sektöre girdiğinizde beraberinizde 
başka üreticileri de sürüklemiş 
oluyorsunuz. Diğer firmalarda üretime 
başlıyor. Haksız rekabetin de içinde 
olduğu koşullarda yarattığınız katma 
değeriniz iyice azalıyor. Uluslararası 
rekabette dünya ile mücadele 
ederken teknolojileri de takip ederek 
katma değer yaratmanız lazım. Ama 
haksız rekabetle bunlar yok olduğunda 
dünya ile rekabetiniz de zorlaşıyor. 
Firmamız dünyanın en büyük beş 
üreticiden birisi. Biz, bu durumumuzu ilk 
ikiye çıkarmaya çalışıyoruz. Sektörümüz 
inşaat sektörü ile gelişen bir sektör 
olduğu için dünyadaki müteahhitlikteki 
durumumuz nasıl ikincilikse 
sektörümüzünde bu noktaya gelmesi 
gerekiyor.”

“Dünyanın en büyük 
beş üreticisinden 
biriyiz”
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Şubat ayından bu yana krizi iyice hissediyoruz. Geçmişe baktığımızda inşaat sektörü hep 
faz farkıyla krizlere yakalanıyordu. Sektör ancak 6 ay ile 1 sene arasında krize giriyordu. 
O sürede ekonomi biraz toparlasa biz krizleri yoğun yaşamadan geçiriyorduk. 2008’e ka-
dar yükselen bir grafiğimiz varken, 2008 kriziyle birlikte bu durum biraz aşağılara geldi. 
2009-2010’da tekrar artış yakalarken, sektör oyuncuları olarak 2014 ile ilgili bu grafiğin 
yukarı seyredeceğini düşünüyorduk. Ancak son yaşanan siyasi gelişmeler önümüzü gör-
memizi engelliyor. Derinleşen krizi sektör ve sanayiciler olarak iyice hissetmeye başladık. 
Seçimlerden sonra ne olacağıuyla ilgili ortam görünmüyor. Son bir aydır bu krizi iyice 
hissetmeye başladık. Eğer bu kriz çıkmasaydı 2014 yılı için 2013 yılı büyümelerini bek-
liyorduk” diyor. 

“ALTI ÜSTÜ DEMİR PARÇASI!”
2000’li yıllardan sonra sadece yatırımların yeterli olmadığını tespit eden Yılmaz, sektör 
adına ilkleri nasıl gerçekleştirdikleriyle ilgili de şunları söylüyor: “Yatırım tek başına yeterli 
olmuyor. Dünyadaki teknolojiyi de takip etmeniz gerekiyor. Üretim teknolojisini ve üre-
tim tekniğini geliştirmediğiniz sürece dünyayla rekabet etme şansınız da yok. Dolayısıyla 
yeni teknolojilere sürekli yatırım yapmak zorundasınız. Sonuçta çok teknolojik bir şey 
yapmıyorsunuz, neticede metal tavan ve metal saç yapıyorsunuz. Altı üstü demir par-
çası. Akustik özelliği ve görselliğinin ötesinde farklı bir özellik içermiyor. Ticari binalar 
ve teknolojik binalar da onsuz olamıyor. Gizlemeniz gereken her şeyi asma tavanlarla 
yapıyorsunuz” diyor.

Eskişehir tesisinin üretime geçmesiyle yurt içine de ürün satan Yılmaz, ihracatta ilk açılımı 
Avrupa’ya yaptıklarını söylüyor. Ancak Avrupa’ya ihracatın, ithalat kadar kolay olmadığını 
yaşayarak tecrübe ettiğini de hatırlatıyor. Yılmaz’ın anlattıkları sektörün var olma sava-
şında tüm sanayicilerin yaşadığı durumu özetliyor: “Avrupalı bizden aldığı ürünü kendi 
markasıyla Orta Doğu ve Arap ülkelerine sattı. Daha sonra kendi markamızla Avrupa’ya 
sattık. Bunu kabul etmeleri zor oldu. Ürün Türkiye’den geldiği zaman, kendi ülkelerindeki 
üründen vazgeçebilmeleri için fiyat farkının caydırıcı olması gerekiyor; buna karşın iste-
dikleri standartların da sağlanmasını şart koşuyorlar. İthal ettikleri malın fiyatı, ülkelerin-
deki aynı ürüne göre en az yüzde 25 daha ucuz değilse, dönüp yüzüne bile bakmıyorlar. 
Hatta kendi kalite standartlarından da iyi olmasını şart koşuyorlar. Hem kaliteli hem de 
ucuz olacak. Ancak öyle bir ürün değil, hepsi hepsi demir ve alüminyum parçası. Eti 
budu belli ürünün.” 

“BEDEL ÖDEDİK, MÜCADELE ETTİK”
Türk yapı ve zemin sistemleri sektörü olarak ihracatta başta Avrupa olmak üzere birtakım 
bedeller ödediklerini belirten Yılmaz, “Bu yaklaşımı bedel ödeyerek ve mücadele ede-

Sabiha Gökçen Havaalanı 

“İç yapı sektörüne hizmet veriyoruz. İç 
yapı sektöründe de belli başlı unsurlar 

var. Tavan, bölme duvar, zemin, 
iç mekanda dolap ve aydınlatma 

elemanı gibi. Bu segmentlerin hepsi 
birbirini tamamladığı için metal asma 
tavana başladığımızda, bölme duvar 
segmentiyle ilgili de üretim yapmaya 
başlamıştık. Modüler bölme duvarlar 

segmentini de değişik zamanlarda 
değişik ürünlerle geliştirdik. İç yapı 

durumunda bir çok segmentte üretim 
yapmaya başladık. IT sektörü geliştikçe 

yükseltilmiş döşeme, teknolojik 
binalarda vazgeçilmez bir unsur 

oldu. Zemin segmentini de iç yapı 
sektöründe kendi üretim süreçlerimize 

dahil ettik. Tavan, bölme duvar ve 
yükseltilmiş zemin sistemleri ile ilgili iç 

yapıyı ilgilendiren her ürünü üretir hale 
geldik.” 

“Her ürünü  
üretir hale geldik”
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rek aştık. Avrupa’dan ürün alırken, önemsenmeyen teknik hataları dikkate almıyorduk. 
Batılı ise teknik hatalı ürünler dolayısıyla bedel ödetti bize. Ürünlerimizin kalite standar-
tının altında olduğunu söyledi. Biz de yatırım yaptık, kalitemizi yükselttik” diyen Yılmaz, 
Avrupa’nın başka argümanı kalmayınca ürünlerini almaya başladığını bugün dahi keyifle 
anlatıyor. Yılmaz, “Bugün artık ürünlerimize karşı algı değişti. Dünyanın dört bir tarafı-
na ürünümüzü satıyoruz. Amsterdam ve İspanya’da havalanı projelerinde, son olarak 
Rusya’daki Pulkova Havaalanı’nda ürünlerimiz kullanıldı. Kiev Havaalanı da dahil bir 
çok havalanı ve ticaret merkezinde ürünlerimiz tercih edildi. Hatta ürünlerimiz Hollanda 
Microsoft’un merkezi ve en büyük ikinci bankasının ana merkezinde de kullanıldı. Yük-
sek kalitede, teknolojik binalarda ürünlerimiz çokca kullanılıyor” diyor.

Aspen olarak sektöre girdiklerinde taş yününün tanınmadığını söyleyen Yılmaz, zaman 
içinde ürün tanındıkça ve kullanıldıkça algının değiştiğini aktarıyor. Türkiye’de inşaat sek-
törünün gelişimiyle, asma tavan, bölme duvar ve zemin sistemlerinin kullanımın arttığını 
işaret eden Yılmaz, şöyle devam ediyor: “Müteahhitlerimiz yurt dışında yaptıkları proje-
lerde bu tür ürünlerin istenmesi talebiyle de karşılaştığı için, Türkiye’deki projelerde de 
kullanılmaya başlandı. Sektörümüz, alçı sektörü kadar büyük bir sektör değil. Sektörü-
müzün toplam hacminin yüz milyonlar seviyesinde olduğunu söyleyebilirim. Ürünlerimiz 
sadece iş merkezleri ve havalanı projelerinde kullanıldığı için inşaat sektörü kadar büyük 
değiliz.” 

Türkiye’de bir çok sektörün büyüklüğünü göremediğimiz gibi yapı ve zemin sistemleri 
sektörü ile ilgili genel verilere ulaşmak da zor görünüyor. Sadece tahminlerin konu-
şulduğu bir sektör var karşımızda. Bu tahminlerde ağırlıklı olarak inşaat sektöründeki 
büyümeye göre şekilleniyor. Yılmaz da faaliyette bulundukları sektörle ilgili aynı sıkın-
tının yaşandığını söylüyor ve tahminlerini de şöyle paylaşıyor: “Sektörün tamamamı-
nı görmek mümkün değil, sadece tahminlerimiz var. İnşaat sektörünün büyümesine 
bakıyoruz. İnşaat sektörü yüzde 6-7 büyürken, firma olarak 2013 yılında yüzde 15’lik 
bir büyüme gerçekleştirdik. Sektör beklentilerinin üzerinde büyüdük. ihracat da büyü-
memizi tetikledi.”

“Türkiye ölçeğinde faaliyet 
gösteriyorsanız küçük oyuncu olarak 
kalmak durumundasınız ve zaman 
içinde de gelişen pazarlara ayak 
uyduramazsınız. Ölçeğinizi büyük hale 
getirip, uluslararası pisayada etkinliğinizi 
artırmanız lazım. Türkiye pazarındaki 
miktardan çok, dış pazarlardaki 
miktarımızı artırmaya çalışıyoruz. Global 
piyasadaki durum, Türkiye’nin değişen 
siyasi ve ekonomik gündemleri dış 
pazarlarda etkin olmanızı gerekli kılıyor.” 

“Ölçeğinizi büyük hale 
getirmeniz lazım”
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“Hayata değer katmak için, teknolojinin ve günümüz yaşam koşullarının 
katkılarını mutfağa yansıtıyoruz. Akıllı çözümler, farklı malzemeler, değişen 

tasarım yaklaşımları doğrultusunda tasarım ve AR-GE çalışmalarımızı 
yönetiyoruz. Günümüz konutlarının ihtiyaç duyduğu modül çözümler 

üzerinde çalışıyoruz.” 

Lineadecor Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ecemiş: 

“Hayata değer katan 
mekânlar oluşturuyoruz”

T
ÜRKIYE’NIN ÜST SINIF KONUT PROJELERINDE TERCIH EDILEN 
MUTFAK MOBILYASI MARKASI LINEADECOR, 1991 YILINDA 
SAMANDIRA’DA, AHŞAP SEKTÖRÜNÜN DENEYIMLI FIRMASI DE-
KOR AHŞAP ÜRÜNLERI SANAYI AŞ TARAFINDAN ÜRETILMEYE 
BAŞLANDI. Tasarım, teknoloji, kaliteli ürün ve hizmet anlayışını her geçen 
gün geliştiren firma, 2006 yılında, Gebze’de son derece modern bir üretim 

tesisine taşındı. Bu taşınma Lineadecor’un üretim kapasitesini de  25 bin adede taşıdı. 30 
bin metrekarelik alanda yaptığı üretimle yurt içi ve yurt dışı büyük projelerde tercih edilen 
marka, Orta ve Yakın Doğu’dan, Avrupa ve Amerika’ya kadar dünyanın pek çok ülkesinde 
sayıları her geçen gün artan yetkili satıcıları aracılığıyla müşterilerine hizmet veriyor. Marka-
nın yaratıcısı olan Lineadecor Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ecemiş ile yaşam alanlarının 
vazgeçilmezi mutfakları ve Lineadecor’u konuştuk. 

Faaliyette bulunduğunuz sektör, Türk inşaat malzemeleri sanayisi içinde nasıl bir 
öneme ve yere sahip? 
Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat sektörünün önde gelen alanı konut inşaatlarıdır. 
Günümüzde konut projelerinde farklılaşma, ıslak hacimlere getirilen kaliteli, estetik ve fonk-
siyonel çözümler ile gerçekleşmektedir. Bu yüzden mutfak hacimleri konutların son doku-
nuşudur, farklılaşma ve evin genel havasını değiştirmeye sahip mekânlardır. Bu doğrultuda 
da mutfak sektörünün önemi çok büyüktür. 

Özellikle mutfaklarda Lineadecor markası ile geliştirdiğiniz ürünlerle sektörünüzde 
büyük bir atılım gerçekleştirdiniz. Bu aşamaları ve önemli gelişim noktalarını özetler 
misiniz? Sektörünüzün gelişiminde nasıl bir etki yarattınız?
Lineadecor markasını oturttuğumuz değerlerimiz: müşteri memnuniyeti, kalite ve fonksi-
yonelliktir. Bu prensipler doğrultusunda yurt dışındaki mutfak firmalarını ve malzemeleri-
ni inceleyip, sürekli takip ettik. Hem mutfak pazarının, hem de müşterilerimizin talepleri 
doğrultusunda çalışmalarımızı yapmak kaydıyla güncel, kaliteli ve fonksiyonel mutfaklar 
tasarladık. Sektörde bu doğrultuda yaygın mağazalarımız ile kolay ulaşılır olduk. Mağa-
zalarımızda yetiştirdiğimiz mutfak uzmanları ile herkese ücretsiz proje hizmetini getirdik. 
Mutfaklarımızın garanti belgesi ve kullanım kılavuzlarını hazırladık. Müşterilerimizin mem-
nuniyetini ölçmek için farklı araştırma çalışmalarında yer alıyoruz.

Sektörünüzde trendler nasıl belirleniyor? Tasarım ekibiniz hangi kriterlere göre tüke-
ticilerin beğenilerine hitap edecek ürünler geliştiriyor? 
Mutfak trendleri, dekorasyon ve malzeme trendleri ile paralel gelişim gösteriyor. Biz de 
hem dekorasyon hem de malzeme dünyasındaki gelişimleri fuarlar ve farklı yayınlar üze-
rinden takip ediyoruz. Yurt dışı ve yurt içinde gerçekleşen tüm fuarları, gelişmeleri takip 
ediyoruz. Buradan aldığımız bilgileri müşterilerimizden gelen talepler ve yönlendirmeler ile 
harmanlayıp ürün çalışmalarında bulunuyoruz. Hazırladığımız ürünleri satış hatlarımız ile 
paylaşıp, ürünler hakkındaki geri bildirimleri topluyoruz. Buradan gerekli revizeleri çalışıp 
ürün ailemize katıyoruz.

“Lineadecor olarak 2013 yılını büyüme 
ile kapattık. Satış kanallarımız ciro 
olarak yüzde 40 gibi bir gelişim 
gösterdi. İhracat ise yine ciro 
bazında yüzde 225’lik bir büyüme 
yakaladı. Bu gelişmeler ışığında 2014 
yılında kapasite artırımına gitmeyi 
düşünüyoruz.”

“2013 yılını büyüme 
ile kapattık” 
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Tasarım ve AR-GE aşamalarında, Lineadecor olarak mutfak ve banyo sektörüne dö-
nük ürettiğiniz ürünlerle ilgili temel felsefinizi öğrenebilir miyiz?
Lineadecor olarak hayata değer katan mekânlar oluşturuyoruz. Hayata değer katmak için 
teknolojinin ve günümüz yaşam koşullarının katkılarını mutfağa yansıtıyoruz. Akıllı çözüm-
ler, farklı malzemeler, değişen tasarım yaklaşımları doğrultusunda tasarım ve AR-GE çalış-
malarımızı yönetiyoruz. Günümüz konutlarının ihtiyaç duyduğu modül çözümler üzerinde 
çalışıyoruz. 

“A VE A+ PROJELERDE YER ALIYORUZ”
Lineadecor olarak, daha çok hangi projelerde yer alıyorsunuz? Bu projeleri belirler-
ken, ürün ve tasarım süreçlerinizde nasıl bir strateji izliyorsunuz? 
Lineadecor olarak yurt içi ve yurt dışında A ve A+ projelerde yer alıyoruz. Projenin ge-
nel konsepti ile bütünleşen mutfaklar öneriyoruz. Kapak malzemeleri, kulp seçenekleri ve 
aksesuarlarda yine evin geneli ile bütünleşiyoruz. Mutfağın kullanımında, projelendirme 
aşamasında en fonksiyonel çözümlerle plan şemalarını oturtuyoruz. Projelerde talep edilen 
özel ürünlerin üretilmesi konusunda AR-GE, ürün ve üretim bölümlerimizin koordineli çalış-
maları ile bir sıkıntı yaşamadan, taleplere karşılık verebiliyoruz.

Lineadecor olarak mutfak ve banyo sektöründe gerek teknoloji gerekse de tesis ve 
altyapı olarak gerçekleştirdiğiniz yatırımlardan bahseder misiniz? Ne kadarlık bir ya-
tırım planladınız ya da gelecekte planlıyorsunuz?
Bizim ürünümüz; panel malzeme (suntalam ve mdf lam), doğal kaplama, masif ahşap, alü-
minyum ve cam, akrilik ve PVC, cila-boya, vernik ve benzeri onlarca malzemeden oluşuyor. 
Türkiye‘de ahşap endüstrisi konusunda, otomotiv, tekstil veya elektronik gibi yan sanayi 
oluşmadığından maalesef imalat proseslerinin büyük bir kısmını kendi tesislerimizde ta-
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mamlıyoruz. Bu nedenle panel kesme makinesi, kenar bantlama makinesi, cila tesisi, alü-
minyum işleme makineleri, kaplama işleme makineleri bunların hepsini tesisimizde bulun-
durma mecburiyetindeyiz. Bunları tamamlamış vaziyetteyiz. Diğer taraftan imalat tesislerine 
yatırım yapmaktansa, yan sanayiyi geliştirmek için fason üreticileri eğiterek gerekli kalitede 
ürün vermelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bu çalışmanın sürekli olması gerekiyor. Bu yıl kaz-
mayı vurduğumuz mevcut yatırımımıza ilaveten 10 bin metrekare kapalı sahası olan yeni 
fabrika binasının inşaatına başladık. Bu binadan daha çok, depolama ve yüzey işlemleri 
bakımından istifade edeceğiz. Kapasitemizi bu şekilde yüzde 50 artırıyoruz.

Kentsel dönüşüm çalışmaları sektörünüzde nasıl bir etki yaratacak? Lineadecor 
olarak, kentsel dönüşüm çalışmalarının neresinde yer alıyorsunuz? Bu konuda bir 
çalışma içinde misiniz? 
Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2014 yılı için öngörülen, 400 bin konutun yıkılıp 
yeniden yapılması. Bu kapsamda yeni binaların kaliteli mutfaklara sahip olması çok önemli. 
Günümüzde ortalama mutfak kullanma süresi yaklaşık 10 yıl olduğu için, kaliteli malzeme ve 
işçilikten oluşan bir mutfağa sahip olmak gerekiyor. Bu konuda inşaat firmaları ile çok sıkı çalış-
malar içindeyiz. Bire bir toplantılar ile sektörün istekleri ve eksikleri konusunda takipte bulunup, 
çözümler üretiyoruz. Bayilerimiz, toplu işler için oluşturduğumuz yeni ekibimizle konutların mut-
fak projelerine çözümler oluşturup, optimum kullanıma sahip,  kaliteli mutfak mobilyası hizmeti 
sunuyoruz. Farklı malzemeler ve farklı detaylar içeren çözümler geliştiriyoruz. Yaptığımız çalış-
maları duyurmak için kentsel dönüşümle ilgili kongre ve zirvelere de destek veriyoruz.

“2014 yılı, hazırlandığımız şekilde birçok 
proje ile başladı ve ilk çeyrek itibarıyla 

2014 yılı hedeflerimizin üzerinde 
bir seyir izliyoruz. Geçtiğimiz iki ayı 

değerlendirirsek ciro bazında güzel 
bir artış yaşıyoruz. 2014 yılı hedefimiz 

ciro bazında yüzde 40’lik bir artış 
yakalamak.”

Hedef, ciro bazında 
yüzde 40 artış
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Altmış yılı aşkın belediyecilik tarihinde 1966’dan başlamak üzere çarpık kentleşme 
ve gecekondu sorunuyla ilgili yasal düzenlemelerin yapıldığını, ancak yetkilerin 
verildiği yerel yönetimlerin işi eline yüzüne bulaştırdığını düşünen Prof. Dr. Gürsel 
Öngören, Türkiye’deki bütün imar planlarının yeniden gözden geçirilmesini 
isteyerek, hepimizin altına imza atacağımız gerçeği de şu şekilde dile getiriyor: 
“Yaşadığımız gerçek ile belediyelerde bulunan imar planları uyuşmuyor.” 

Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Öngören:

“Geçmişten ders almak 
için kent kültürümüz 
yeterli değil”

T
ÜRKIYE’DE YAKLAŞIK 20 MILYONLUK YAPI STOKUNUN 7 MILYONU 
AFETLER KARŞISINDA GÜVENLI DEĞIL. Bu güvensiz yapıların en az 2 mil-
yonunun da acilen yenilenmesi gerekiyor. Bu yenileme için belirlenen ortalama 
süre ise 15 yıl. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkın-
da Kanun ile başlayan kentsel dönüşüm sürecinde, İstanbul’da 1 milyon 500 
bin binanın üçte birinin yenilenmesi öngörülüyor. Esenler, Gaziosmanpaşa, 

Zeytinburnu, Pendik, Bağcılar, Kartal, Küçükçekmece, Sarıyer, Bayrampaşa, Güngören, Sul-
tangazi, Tuzla, Kadıköy (Fikirtepe), Beşiktaş ve Üsküdar’da 25 yerde riskli alanlar ilan edildi. 
Böylece, İstanbul’da 10 milyon 400 bin metrekare riskli alan olduğu ortaya çıktı. İstanbul’da 
şu ana kadar yerel yönetimin ve merkezi otoritenin belirlediği 32 bin bina kentsel dönüşüm 
kapsamında görünüyor. Bugüne kadarki en büyük dönüşüm projesi hukuki, sosyal, kültürel 
ve ekonomik sorunları, belirsizlikleri ve endişeleri de beraberinde getiriyor. Kentsel dönüşümün 
yerine koyacak bir B planının olmadığını söyleyen Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Baş-
kanı Prof. Dr. Gürsel Öngören, “Daha kentsel dönüşümün yüzde 5’indeyiz. Bu yüzden, kısa süre 
içinde hem 6306 sayılı Kanun’da ve hem de uygulama yönetmeliğinde halkımızı rahatlatacak ve 
çarpık kentleşmeyi de önleyecek bazı acil değişikliklerin yapılmasını bekliyoruz” diyor. Prof. Dr. 
Öngören ile kentsel dönüşüm sürecini, aksayan yanlarını ve çözüm önerilerini konuştuk.  

Kentsel dönüşüm sürecinin katılım sağlanmadan ve düşünceler alınmadan başladığı 
ile ilgili sık sık eleştiriler geliyor. Bu eleştirilerde haklılık payı var mı? Sürecin başlan-
gıcını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kentsel dönüşüm yeni bir kavram değil. 1850’lerde Avrupa’da sanayileşme ile birlikte sanayi 
alanlarına ve şehrin merkezine yakın bölgelerde ülkemizdeki gibi gettolaşma yaşandı. Avrupa 
bu sorunları çözmek için kentsel dönüşüm sürecini Türkiye’den yaklaşık yüz yıl önce başlattı. 
Avrupa’da toplu kentsel dönüşüm çalışmaları 2. Dünya Savaşı sonrasında uygulandı. Almanya 
başta olmak üzere Fransa ve Polonya’da savaş sonrası harabeye dönen binalar, yollar, altyapı 
çalışmaları ile birlikte kentsel dönüşümle ilgili bilimsel bir taban oluştu. Türkiye’de ise 1950’ler-
den sonra başlayan gecekondulaşma, 1966 yılında bir Gecekondu Kanunu çıkartılarak ön-
lenmeye çalışıldı. 1980’den sonra ise gecekondulaşma arttı. Kentsel dönüşüm aslında kent 
yaşamı içinde sürekli bir devinim. 

1966’da da süreci sadece hukuksal boyutta çözme girişimlerini gördük. Dönüşümün 
sosyal, kültürel ve plan boyutu göz önüne pek alınmadı gibi… Hatta sosyal bilimcile-
re pek de danışılmadı. 
Aslında sosyal bilimciler vardı. Mühendislik ve mimarlık fakülteleri de dâhil bu işin içinde her-
kes vardı. Bütün bilimsel ve sosyolojik boyutları, 1966’dan başlayarak akademik çevrelerde 
tartışıldı. Kentin büyümesiyle birlikte merkeze yakın bölgelerde kalan sanayi alanlarının fonksi-

“Kentsel dönüşüme bütüncül bir 
bakış açısıyla Türkiye projesi olarak 

bakıyoruz. Bu projede hem merkezi 
hem de yerel yönetimler aynı anda 

süreci işletmeli. Bakanlıkların yerel 
yönetimlerin yaptığı işleri denetlemeleri 

gerekiyor. Belediyeler niteliksiz 
projeleri yapıyorlarsa riskli alanlarda 

siyasi iktidarın buna “dur” demesi 
gerekiyor. Kentsel dönüşüm ve kentlilik 

bilinci oluşuncaya kadar merkez 
riskli alanlarda belediyelerin yaptığı 
bütün kentsel dönüşüm projelerini 

denetlemelidir.”

“Kentsel dönüşüm 
Türkiye projesidir”
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yon değişikliklerini çözmek, şehrin ana merkezlerinde tarihi dokuyu bozmadan var olan yaşam 
alanlarını yenileme anlamında çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar ne yazık ki, bu işi yürütmekle 
görevli olan belediyeler tarafından gerçekleştirilmedi. En büyük sıkıntı bu. Merkezi yönetim ilgili 
yasaları çıkartmasına, yetkileri yerel yönetimlere vermesine rağmen yerel yönetimler bu işi çöze-
medi. Bugün ortaya çıkan büyük enkazın sorumlusu yerel yönetimlerdir. 

“KENTSEL DÖNÜŞÜMLE İLGİLİ TOPLUMSAL ALGI OLUŞTURULAMADI”
Bugünkü tabloda yerel yönetimlerin elindeki yetkiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
da verildi. Yıkımlar gerçekleştirilirken yasa ve yönetmelikler hazırlanmaya başladı. Orta-
da plan, proje ve projeksiyonlar yoktu. Sürecin içindeki aktörler süreçle ilgili belirsizlik 
yaşandığını söylüyor. Bugün de, aslında o dönemle benzer sorunlar yaşanmıyor mu?
Aynı tepki söz konusu. Yasa her zaman önce çıkar. Siyasiler toplumsal bir tepki verir, o tepki 
yasal açıdan sorunun düzenlenmesini sağlar. Yasa sonrası işlerin ilgili idareler tarafından yapıl-
ması çok doğal. Esas sorun süreçte bir bilgilendirme eksikliğinden kaynaklanmaktadır. 1966 
yılında başlayan kentsel dönüşüm yaklaşımında toplumsal algı oluşturulamadı. Kentsel dönü-
şümle ilgili çalışmalarda dönüm noktası, 2005 yılında çıkartılan Kentsel Yenileme Yasası oldu. 
Bu da 1999 depremi sonrası oluşan bir gündem sonrası gerçekleşti. Çünkü 1999 depremi 
“Kral çıplak!” dedi. Kentsel dönüşüm sürecine deprem ve diğer afetleri de eklemek doğru bir 
yaklaşımdı. Ancak bu yasa ile de görev yine belediyelere verildi. Büyükşehirler de, ilçe belediye-
lerini denetleme ve koordinasyon görevini üstlendi. 

Doğrusu bu değil mi? Avrupa’da da yerel yönetimler, STK’lar, üniversiteler, toplum-
sal katılımla sürece dâhil olurlar ve sorumluluk ile denetim yerel yönetimlerdedir. 
Bilgilendirme eksikliğinden bahsettiniz. Katılım eksikliği de söz konusu değil mi?
Türkiye’de yerinde yönetim dediğimiz durum, Avrupa’da 200 yıldır uygulanıyor. Türkiye’de 50 
yıldır yerel yönetimlerin sorumlulukları söz konusu. 50 yıllık bir belediyecilik tarihimiz var. Yerel 
yönetimlerimiz yeterli deneyime sahip olmadığı için kentsel dönüşüm sürecine ne zaman dâhil 
olsa, işi ellerine yüzlerine bulaştırdı.

Istanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Istanbul Metropolitan Nâzım Plan Bürosu 
(IMP) oluşturuldu. Hatta bu büro kentin anayasası sayılan 1/100.000 ölçekli Çevre Dü-
zeni Planı’nı yaptı ve kabul edildi. Ancak sonrasında o plan merkezi otoritenin yatırım-
ları ile âdeta kadük oldu. Bugün merkezi yönetimin kentsel dönüşüm sürecinde, yerel 
yönetimlerin yetkileriyle donatıldığını ve sürecin tek sorumlusu olduğunu görüyoruz... 
Yerel yönetimlerin yetkilerinin alınması ve merkezi yönetimlere aktarılması diye bir durum söz 
konusu değil. Yerel yönetimler 50 yıldır kendilerine verilen görevleri muhafaza ediyor. Bu yetki-
lerin benzeri ve kopyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na da verildi. Bakanlıkta yerel yönetimlerin 
yetkileri klonlandı. 

Bakanlık kentsel dönüşüm sürecinden ekstra yetkilerle de donatılmadı mı? Örneğin, 
belediyenin izin vermediği alanlara Bakanlık, özel imar izinleri ile ihale usulü proje 
verebildi.
Belediye ile Bakanlık bir konuda anlaşamayabilir. Bu her iki kurumun da farklı şeyler düşün-
mesiyle alakalı. “Bu farklılıkta üstün irade nasıl olmalıdır” bunu tartışabiliriz. Yerel yönetim o 

Kentsel dönüşümle ilgili 
çalışmalarda 2005 yılında 

çıkartılan Kentsel Yenileme 
Yasası’nın dönüm noktası 

olduğunu söyleyen  
Prof. Dr. Gürsel Öngören,  

1999 depreminin bina 
kalitesiyle ilgili “Kral 

çıplak!” dediğini belirtti.  
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bölgenin halkına danışmak isteyebilir ve o bölgede böyle bir projeye izin vermeyebilir. Bu hangi 
açıdan baktığınıza bağlı. Popülist bir yaklaşım olarak da değerlendirebilirsiniz yerel yönetimin 
davranışını, gerçekçi olarak da… Anayasa’nın 217’nci maddesi gayet açık. Türkiye’nin yönetimi 
merkezden yönetim ve yerel yönetim şeklinde bir bütün olarak planlanmış durumda. Doğal 
olarak bütünsel, ana konular merkez tarafından çözülür. Yerel konular da yerel yönetimler ta-
rafından çözülür. Burada merkezin yıllardır yapamadığı denetim ve zorla yaptırma yetkisi oluş-
turulmuş durumda. 2005 yılında çıkan kentsel yenileme ile ilgili yasa sonrası yerel yönetimler 
2013 yılına kadar hangi çalışmaları yaptı. Hiçbir şey yok! 

“SORUN UYGULAMADAKİ İRADE EKSİKLİĞİDİR”
2012 yılında çıkan yasa ile kentsel dönüşüm süreci hukuksal zemin kadar bilimsel 
zeminde de başladı mı? Geçmiş tecrübelerden ders çıkartıp, yasal yetkileri klonla-
yan Bakanlık süreci nasıl yönetiyor? STK ve meslek örgütleri yasa hazırlanırken kat-
kılarının alınmadığı eleştirilerini getiriyor. Yasanın hazırlanması sürecinde katılımın 
olmadığı bir kentsel dönüşüme, planlama sürecinde katılımın olmasını beklemek ne 
kadar gerçekçi?
Yasa, 2012 yılının Mayıs ayında çıktı. Yasa çalışmaları ise 1999 depreminden sonra başladı. 
Aradan geçen 14 yılda ne yapmış bu insanlar? Hiç mi toplantı olmadı Türkiye’de? En az 100 
kentsel dönüşüm toplantısı oldu, yasa hazırlanana kadar. Bunların 50’si hukukla ilgili toplantılar-
dı. Kentsel dönüşümün hukuki, planlama ve mimari boyutları hep tartışıldı. Depremden sonra 
en azından 10-15 büyük toplantı düzenlendi. Bir kısmına katıldım bir kısmından da haberdar-
dım. İşin sosyolojik boyutunda da toplantılar yapıldı, bu katılımların ve bu süreçlerin hepsi ger-
çekleşti. Herkes, yapılması gereken doğruları söyledi. Sorun uygulamadaki irade eksikliğidir. 
Uygulamadaki organizasyon bozukluğudur.

Yasa, irade eksikliği ya da organizasyon temelinde ne söylüyor?
Yasa temel bir şey söyledi, kentsel dönüşümle ilgili. Eskiden irade, oy birliği ile tüm vatandaşla-
rın tek tek katılımıyla yürüyordu. Ancak bu mümkün olamadı. Türkiye’deki uzlaşma kültürünün 
eksik olması nedeniyle kentsel dönüşüm uygulanamadıysa, yasal altyapısı sağlanmasına rağ-
men yine uzlaşma kültürü eksik olduğu için oy birliğine varılamadı. 2012’de getirilen yeni du-
rum, oy birliğine gerek olmadan üçte iki oranıyla bina bazında bu işin gerçekleşeceğini söyledi. 
İrade konusunda ilk defa farklı bir tavır ortaya çıktı.

Yasadaki üçte iki çoğunlukla ilgili getirdiğiniz eleştiri ve çözüm önerisi nedir? 
Üçte iki çoğunluğun sadece sayısal oylama çoğunluğu olması gerekiyor. Malikler üçte iki oy 
çokluğu ile karar alabilmeli. Yasadaki temel sıkıntı, “Bu üçte iki karar aldıktan sonra kalan üçte 
bir ne olacak?” sorusunun yanıtındaydı. Yasa bunu “Kalan üçte biri tasfiye edin” diye açıklıyor. 
Üçte birin hissesini o apartmanda yaşayanlar alsın ya da riskli bölgedeki diğer hak sahipleri 
alsın. Bu insanlar 50 yıldır en azından o mahallede oturuyor. Hemşehrilik kültürü oluşmuş. Ka-
rarlar üçte iki çoğunlukla alınsın ancak üçte biri de o bölgeden tasfiye etmeyin. O vatandaşın sis-
temin içinde kalması ve mülkünün korunması gerekiyor. Karara katılmayan üçte bir çoğunluk, 
haksızlık yapıldığını söylüyorsa da mahkemeye başvursun ve hakkını talep etsin. Burada kararı 
alan kişilere karşı dava açma hakkı var. Hak sahiplerinin mülkiyeti üçüncü kişilere satılmasın.

“Kentsel dönüşümle bir yandan 
binalarımızı dayanıklı hale getirirken, 

öte yandan çarpık kentleşmenin 
önüne geçmemiz de lazım. Bir taşla 

iki kuş vurmak önemli. Dönüşümü ada 
ya da bina bazında değil, mahalle 
bazında planlamamız gerekiyor. Bu 

konuda insanları teşvik etmek, binaları 
birleştirmek, boş alanlar yaratmak, bu 

boş alanlara sosyal, kültürel donatı 
alanları koymak lazım.” 

“Dönüşümü mahalle 
bazında planlamamız 

lazım”
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Tarlabaşı’nda gerçekleştirilen dönüşüm çalışmalarına bakıldığında, ortaya konan 
projeler incelendiğinde ve süreç takip edildiğinde o bölgedeki insanların başka böl-
gelere gönderildiğini görüyoruz. Ortaya çıkacak yeni Tarlabaşı’nda bu insanların ba-
rındırılmayacağını anlıyoruz. Kentsel dönüşümün bu sürece evrildiğini mi göreceğiz 
ya da görüyoruz?
Buna kentsel dönüşümde soylulaştırma deniyor! Sulukule’de de benzer bir şey yapılmıştı. Soy-
lulaştırma genel olarak Avrupa’da uygulanmış örnekleri üzerinden de eleştirilen bir kavram. Do-
ğal olarak proje bazında hareket etmek gerekiyor. Belli alanlarda fonksiyonlar değişmiş olabilir, 
bu farklı fonksiyonlardan da ek gelir elde etmek söz konusudur. Bugün konut olan bir bina, ara-
dan geçen 20 yılın ardından ofis olarak kullanılıyor. Halk bu fonksiyon değişikliği sürecinde de 
paydaş olarak ortak bir karar veriyorsa sorun yok. Mülkiyetin ve ekonominin özünde rant elde 
etmek vardır. O malikler bu dönüşümden rant elde edeceklerse, o fonksiyon değişikliğinden 
pay alacaklarsa hisselerini satabilir, pay sahibi olarak kalır ya da başka bir süreç işletilebilir. Yani 
maliklerin kabul etmesi ve pay alması suretiyle soylulaştırma gerçekleştirilebilir. Rantın paylaşıl-
ması gerekiyor.

Ancak uygulamada durumun böyle olmadığını görüyoruz. Uygulamadan elde edilen 
rant neden oturanlara da paylaştırılmadı?
Kentsel dönüşüm kısa vadeli bir iş değil. 2005 yılından bugüne Fikirtepe’de bir çalışma uygu-
lanıyor. Belirli bir alanda çalışma yapıyorsan uzun soluklu bir iştir. Avrupa’da da süreç uzun 
soluklu işledi. Yasa, 2012’de çıktı. Uygulama yönetmeliği ise 5-6 ay sonra geldi. 6306 sayılı 
Kanun kapsamında afet riski altındaki alanların dönüşümü bir yıldır uygulanıyor. Doğal olarak 
daha çok yeni. Türkiye’de bu kanun kapsamında yapılacak uygulamanın, yüzde 2 ile yüzde 5 
arasındaki bir noktadayız. Riskli alanlarla ilgili projeler yeni çiziliyor. Gaziosmanpaşa ve Esenyurt 
belediyeleri bir iki pilot projeye yeni başladı. Onlar da çok başarılı örnekler değil. Sadece bina ve 
ada bazında odaklanarak yapılan şeyler. Kentsel dönüşümün altında planlama yatar. İmar plan-
ları, metropolitan merkezlerin yapması ve çözmesi gereken meselelerdir. İMP’nin Çevre Düzeni 
Planı 2009’da ortaya çıktı. O plan çıkana kadar beş sene çalışıldı, ama maalesef uygulanamadı.

Geçmişten neden ders almıyoruz? Gerek 1966’daki yasadan gerek 2005 yılındaki 
yasadan gerekse de IMP gibi kurumların çalışmalarından süreçler içinde ders alın-
mıyor. Sosyal ve kültürel donatılar, dönüşüm sürecinde eksik kalıyor.
Evet, maalesef ders almıyoruz. Kent kültürümüz ve insani yaşam öncelikleri bilincimiz yeterli 
değil. Kentsel dönüşüm sürecinde bahsettiğiniz sosyal ve kültürel donatılar yaratmak amaçtı. 
Bir mahalleyi ya da ilçeyi dönüştürürken, ortaya birçok yeni alan ve boş arsa çıkıyor. Bu alanlar-
da sosyal ve kültürel donatı alanlarını yapmanız lazım. “Kentsel dönüşüme bütüncül bakalım, 
imar planlarını yapalım sonra üstüne kentsel tasarımları yapalım” diyoruz. Türkiye’deki bütün 
imar planlarının yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Yaşadığımız gerçek ile belediyelerde 
bulunan imar planları uyuşmuyor. 

“Kentsel dönüşüm yaklaşık 500 milyar 
TL’ye mal olacak. Bu maliyeti kendi 
kendini finanse edecek bir sistem 
var. Yüksek teknolojili malzeme 
kullanarak, kendi enerjisini kendinin 
temin edeceği, enerji verimliliğini en 
üst seviyede sağlayacak yeşil binalar 
yapmak. Kentsel dönüşüm bütçesinin 
minimum yüzde 20’sini yeşil binalar 
karşılıyor zaten. Yeşil bina yapımını 
teşvik etmek hatta zorlamak lazım.”  

“Yeşil bina yapımını 
teşvik etmek 
gerekiyor”
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Türk çelik sektörü dünyanın önde gelen çelik üreticisi ülkeleriyle karşılaştırıldığında 
2013 yılında olumsuz yönde ayrıştı. Dünya sıralamasındaki yerini korumasına 

rağmen, ithal girdilerin arttığı sektörde ihracatın ithalatı karşılama oranında 
yaşanan gelişme, Türk inşaat malzemesi sanayisinin cari açık karşısındaki pozitif 
görünümünü de etkiledi. Çelikte yaşanan gerileme, inşaat malzemesi sanayisinin 

ihracat rakamlarını 2012 yılı seviyelerinde tuttu. 

Çelik sektöründe  
alarm zilleri çalıyor!

T
ÜRKIYE INŞAAT MALZEMELERI SANAYISININ IHRACAT POTANSI-
YELI EN YÜKSEK SEKTÖRÜNDE, DEYIM YERINDEYSE ALARM ZIL-
LERI ÇALIYOR. 2011 ve 2012 yıllarında, dünyanın büyük çelik üreticileri 
arasında üretimini en hızlı artıran ülke olan ve son 10 yıllık dönemde Çin 
ve Hindistan’ın ardından üçüncü ülke konumunda bulunan Türkiye, 2013 
yılında üretim artışı beklerken, tam tersi bir sonuçla karşılaştı. Yıla yüzde 

6,8 oranındaki üretim düşüşü ile başlayan Türk çelik sektörünün rekabet gücü, çelik sana-
yisinin temel girdisi konumunda bulunan hurda ile mamul fiyatları arasındaki marjın daral-
masından olumsuz yönde etkilendi. 2013 yılını, dünyadan olumsuz yönde ayrışarak, yüzde 
3,4 üretim düşüşü ile kapatan çelik sektörü, 2014 yılına da negatif seyrini sürdürerek girdi. 

Son yıllarda dünyanın en hızlı üretim artışını elde eden ülkesi konumunu elde eden Türkiye, 
bu defa dünyada üretimi en hızlı gerileyen ülkeler arasında yer aldı. 2013 yılındaki üretim 
düşüşü ile Türkiye, dünyanın en büyük 10 çelik üreticisi arasında Güney Kore’nin ardından 
üretimi en fazla gerileyen ülke oldu. 2013 yılında dünya çelik üretiminin yüzde 3,6 oranında 
artış gösterdiği bir ortamda, Türkiye’nin üretiminin keskin sayılabilecek bir oranda gerile-
mesi, sektörün yaşadığı sıkıntıların boyutunu ortaya koydu. Üretimdeki gerilemeye rağmen 
Türkiye, dünyanın en büyük çelik üreticileri listesinde sekizinci sıradaki yerini korudu. 

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan, 2013 yılı çelik 
ürünleri ihracatında yaşanan gerilemenin nedenlerini şu gelişmelere bağlıyor: “Başta AB ve 
Orta Doğu&Kuzey Afrika ülkeleri olmak üzere temel ihraç pazarlarımızdaki durgunluk ve 
İran’a uygulanan ambargo kapsamında İran’a yönelik yarı ürün ihracatının yaptırım kapsa-
mına alınmasının yanı sıra, ABD, Mısır, Ürdün, Kolombiya gibi ülkeler tarafından bazı çelik 
ürünleri ihracatımıza karşı alınan koruma önlemlerinin ve İSDEMİR’deki grevin de etkisiyle 
2013 yılında, çelik ürünleri ihracatımız miktar açısından yüzde 6,3 oranında geriledi. Yılın 
son çeyreğinde bir miktar toparlanma eğilimi gösteren ham çelik üretimi, aralık ayında bu 
defa ülke genelinde elektrik enerjisi arzında yaşanan sıkıntıların çelik sektörünün enerjisi 
kesilerek aşılmaya çalışılmasının baskısı altında kaldı. Yıl sonu itibarıyla, Türkiye’nin çelik 
üretimi, beklentilerin tersine yüzde 3,4 oranında düşüşle, 34,65 milyon tona geriledi. 2013 
yılında uzun ürünlerin yarı ürünü olan kütük üretimi yüzde 2,8 oranında düşüşle 26.3 mil-
yon ton, yassı ürünlerin yarı ürünü olan slab üretimi ise yüzde 5.3 oranında düşüşle 8.36 
milyon ton seviyesinde kaldı.” 

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI DA GERİLEDİ
Sadece ihracattaki gerileme değildi Türk çelik sektöründe alarm zillerinin çalmasını sağla-
yan... İhracat yüzde 6,3 gerilerken, ithalattaki miktar açısından yüzde 25 artış da gözden 
kaçmadı. Kapasite kullanım oranının düşüklüğüne ve üretimdeki fazlalığa rağmen, ithalat 
miktarının iç piyasadaki çelik tüketimi içerisindeki payının yüzde 45 seviyesinde bulunması, 
sektörün üzerindeki ithalat baskısını ortaya koydu. İthalatın değer açısından yüzde 14,1 ar-
tışla 12,8 milyar dolara yükseldiğini söyleyen TÇÜD Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan, “İtha-

TÇÜD Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan 
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lattaki keskin artış neticesinde, sektörün ihracatının ithalatı karşılama oranı yüzde 153’ten 
yüzde 123 gibi son yılların en düşük seviyesine geriledi. Türkiye’nin 2012 yılında 5,9 milyar 
dolar seviyesindeki net çelik ihracatı ise 2013 yılında yüzde 50 civarında düşüşle 3 milyar 
dolar seviyesinde kaldı” dedi.    

2014 yılının Ocak ayında da ihracattaki gerileme eğilimi devam etti. Çelik ihracatının yüzde 
2,5 oranında gerilediği Ocak ayındaki tek olumlu gelişme ise ithalatın yüzde 3,6 oranında 
düşmüş olması diyen Dr. Yayan, Türkiye’nin Ocak ayında 1,3 milyar dolar tutarındaki çelik 
ihracatına karşılık, 971 milyon dolar tutarında çelik ithal ettiğini söyledi. Ocak ayında ihra-
catın ithalatı karşılama oranının yüzde 133 gibi geçmiş yıllara kıyasla düşük sayılabilecek 
bir seviyede kaldığına dikkat çeken Yayan, olumsuz gelişmelere rağmen 2014 yılında Türk 
çelik sektörü adına umutlu olduğunun işaretlerini verdi.

Yayan, bu umudunu şöyle ifade etti: “2014 yılında, çelik sektörümüzün göstereceği perfor-
mansta, 2013 yılında olduğu gibi sektörün rekabet gücü, iç talebin seyri, ihraç piyasalar-
daki toparlanma ve ürünlerimize karşı alınan sınırlayıcı önlemler gibi etkenlerin belirleyici 
olacağını değerlendiriyoruz. Ancak genel olarak bakıldığında sektörün ham çelik üretimi-
nin yüzde 8 civarında artışla 37,4 milyon tona, 2013 yılında yüzde 6.3 oranında düşüşle 19 
milyon ton seviyesinde gerçekleşen ihracatın, iki kayıplarını da telafi edecek şekilde 2014 
yılında yüzde 8 civarında artışla 20.5 milyon tona çıkacağını, sağlanacak ithal ikamesi saye-
sinde 2013 yılında rekor düzeyde artış gösteren ithalatın 2014 yılında yüzde 6 civarında ge-
rileyeceğini tahmin ediyoruz. 2013 yılında yüzde 10 gibi dünya genelinde oldukça yüksek 

Çelik sektöründeki gerilemenin ana nedenleri
Girdi maliyetleri ile mamul fiyatları arasındaki marjın daralmasının, sektörün rekabet gücünü 
zayıflatması,

Dünya çelik sektöründeki kapasite fazlalığı,

Son dönemde yaygınlaşan korumacı politikalar,

Bazı ülkelerin girdi ihracatını sınırlandırmaya yönelik politikalar uygulaması,

Sektörün üzerindeki, rakip ülke üreticileri üzerinde bulunmayan ilave yüklerin rekabet gücünü 
düşürmesi,
İthalatı teşvik eden ve ithal ürünleri yerli ürünler karşısında avantajlı hale getiren uygulamaların 
sürdürülmesi, 

Kalitesiz ve düşük fiyatlı ithalatın önünü kesecek tedbirlerin alınmaması, 

Genel olarak serbest ticareti olumsuz yönde etkileyen yaklaşımların yaygınlaşması gibi unsurlar da 
etkili olmuştur. 
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sayılabilecek bir oranda artışla, 31,3 milyon tona ulaşan Türkiye’nin çelik tüketiminin 2014 
yılında yüzde 6 civarında artışla 33 milyon tonu aşacağını öngörüyoruz.” 

ÇELİK GERİLİYOR, İNŞAAT DURUYOR
Türkiye inşaat malzemesi sanayisinin ihracat potansiyeli en yüksek kalemi belki de çelik. 
Çelik sektöründe yaşanan düşüş, doğrudan Türkiye inşaat malzemesi sanayisini etkileyecek 
kadar güçlü. 2012 yılında yüzde 7,2 oranında artışla 19,7 milyar dolar seviyesinden, 2013 
yılında 21,1 milyar dolara yükselen Türkiye’nin inşaat malzemesi ihracatı, 2013 yılında yüzde 
0,8 gibi mütevazı sayılabilecek bir artışla, 21,28 milyar dolara ulaştı. Bu mütevazı artışın çelik 
sektöründe yaşanan gerilemeden kaynaklandığını düşünen TÇÜD Genel Sekreteri Dr. Vey-
sel Yayan, şunları ekledi: “Türkiye’nin toplam inşaat malzemesi ihracatındaki artışın yüzde 
0,8 seviyesinde kalmasında, inşaat sektörü tarafından kullanılan çubuk, profil, tel, çivi, inşaat 
aksamı, vida, cıvata, somun gibi demir çelik ürünlerinin toplam ihracatının yüzde 6,5 oranında 
düşüşle, 10,3 milyar dolardan 9,6 milyar dolara gerilemesinin etkili olduğu gözleniyor.” 

İnşaat sektörü tarafından kullanılan çelik ürünlerinin ihracatının toplam çelik ihracatına pa-
ralel bir şekilde gerilemesinin, toplam inşaat malzemesi ihracatı içindeki demir çelik ürünle-
ri payında da düşüş yarattığını söyleyen Yayan, 2012 yılında yüzde 49 seviyesinden, 2013 
yılında yüzde 45’e gerilediğini aktardı. 2014 yılında Türk çelik sektörünün ihracat kapısı 
ülkelerle ilgili öngörüsünü de Yayan, şu şekilde paylaştı: “2014 yılında özellikle Türkiye’nin 
en fazla inşaat demiri ihraç ettiği bölgeler arasında yer alan Orta Doğu, Körfez ve Kuzey 
Afrika ülkelerindeki politik ve sosyal ortamın iyileşmesine bağlı olarak, 2013 yılında yüzde 
15 oranında gerileyen söz konusu bölgelere yönelik çelik ürünleri ihracatının yeniden artış 
eğilimine gireceğini ve inşaat sektörü tarafından tüketilen uzun çelik ürünleri ihracatının 
yüzde 10 civarında artış göstereceğini öngörüyoruz.” 

 2014 2013 Değişim14/13 (% ) Hacim

Çin 61.573 63.622 -3,2 33.051
Japonya 9.401 8.863 6,1 43.395
ABD 7.328 7.362 -0,5 42.169
Hindistan 6.954 6.955 0,0 66.669
Kore 6.040 5.928 1,9 66.000
Rusya 5.935 5.704 4,1 103.650
Almanya 3.663 3.585 2,2 192.560
Türkiye 2.829 2.854 -0,9 103.650
Brezilya 2.738 2.776 -1,4 192.560
Ukrayna 2.490 2.878 -13,5 103.650

Dünya ham çelik üretimi Ocak 2014 (000 ton)
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ÇELİK SEKTÖRÜNÜN ÇIKIŞ YOLU 
Ocak ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9 dü-
şüşle 2,829 milyon ton seviyesine gerilemesine rağmen, Türkiye dünya sıralamasında sekizinci 
sıradaki yerini korudu. Ocak ayında küresel ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine 
göre yüzde 0,4 düşüşle 129,783 milyon ton seviyesine gerilerken, söz konusu yavaşlamada 
Çin’in önemli etkisi oldu. Küresel çelik endüstrisinin lokomotifi olan Çin’in Ocak ayındaki ham 
çelik üretimi yıllık bazda yüzde 3,2 düşüşle 61,573 milyon tona gerilerken, Japonya’nın üretimi 
yüzde 6,1 gibi önemli bir artışla 9,401 milyon tona ulaştı. ABD’nin Ocak ayı ham çelik üretimi 
ise yüzde 0,5 gibi hafif bir düşüşle 7,328 milyon ton bandına inerken, Hindistan’ın üretimi 6,954 
milyon ton ile geçen yılın Ocak ayı seviyesinde kaldı. Ocak ayında Almanya’nın ham çelik üreti-
mi yıllık bazda yüzde 2,2 artışla 3,663 milyon tona çıkarken, Almanya ile Türkiye’nin arasındaki 
üretim farkı artış gösterdi. Brezilya’nın üretimi Ocak ayında yüzde 1,4 düşüşle 2,738 milyon ton-
da kalırken, en çarpıcı düşüş Ukrayna’da yaşandı. Ukrayna’nın Ocak ayındaki ham çelik üretimi 
yıllık bazda yüzde 13,5 düşüşle 2,490 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Dünya çelik üretiminde yaşanan gerilemenin, Türkiye’deki göstergeleri de olumsuz etkile-
diği muhakkak. “Türk çelik sektörü ile ilgili veriler, çelik sektörü ile ilgili daha önce üzerinde 
düşünülmüş ve çalışılmış tedbirlerin bir an önce uygulamaya aktarılmasına duyulan ihtiyacı 
artırdı” diyen Yayan,  temel sanayi sektörlerini ithal girdilere bağlı olarak çalışmaya teşvik 
eden uygulamaların Türk ekonomisinin içini boşaltmaya devam ettiğini vurguladı. 2013 
yılında 65 milyar dolar cari işlemler açığı veren Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu 
mevcut durumun sürdürülebilir görünmediğinin altını çizen Yayan, şöyle devam etti: 

“Bu konuda açığın en büyük kaynaklarından biri, yurt dışından girdi tedarikini kolaylaştıran ve 
yurt içindeki girdi üretim kabiliyetlerini körelten dahilde işleme rejimi olarak görülüyor. Dahil-
de İşleme Rejimi (DİR) ile ilgili uygulamanın çerçevesinin oturtulması konusunda müşahhas 
adımlar atılamaz ve ayniyat tespitleri yapılamazken, son günlerde Gümrük Kontrolü Altında 
İşleme Rejimi kapsamında üretim ile ilgili talepler gündeme gelmeye başladı. Bu uygulama, 
DİR’e kıyasla, ihracat mükellefiyeti de olmadığından, âdeta gümrük vergilerinin tümüyle kal-
dırılması sonucunu doğuracak bir mahiyet taşıyor. Tüm bu uygulamalar, Türkiye’nin içinde 
bulunduğu şartları kavramayan, ciddi boyutlara ulaşan dış ticaret açığını göz ardı eden, çelik 
sektörümüzde özellikle yassı ürün dış ticaretindeki büyük açığı artıracak, yüzde 53 seviyesin-
de kalan mevcut kapasite kullanım oranlarını daha da düşürecek uygulamalar olarak görülü-
yor. 2023 yılı hedeflerine ulaşılabilmesi için, daha önce üzerinde yıllarca çalışılarak üretilen ve 
sanayinin daha fazla üretmesi, yeni üretim yatırımları yapması ve daha fazla ihracat yapabil-
mesi için ihtiyaç duyulan tedbirlerin, süratle uygulamaya konulması gerekiyor.” 
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Türkiye’ye Aquapark Konseptini Getiren 

Yüksek Mimar 
Dr. ALI ÇIÇEK
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S 
ON DÖNEMLERDE RAHAT, SADE VE KULLANIŞLI OTELLER YAP-
MAYA ODAKLANAN ÜLKEMIZIN ÖNDE GELEN MIMARLARINDAN 
YÜKSEK MIMAR DR. ALI ÇIÇEK, ENERJI ETKIN BINALAR KONU-
SUNDA ÇALIŞMALAR YAPIYOR. Bugüne kadar mesleğini serbest icra 
eden Çiçek, büro binaları, konut ve eğitim yapıları gibi çeşitli konularda 
projeler gerçekleştiriyor. 30 yıldan bu yana turizm yapıları planlayan Çi-

çek, Türkiye’ye ilk Aquapark konseptini getiren mimar olarak biliniyor. Yurtiçi ve yurtdı-
şında 70 civarında otel planlayan Çiçek, aynı zamanda 2001 yılından bu yana Bahçeşe-
hir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak proje dersleri veriyor.

Mesleki çalışmalarını kendi adındaki mimarlık bürosunda sürdüren Ali Çiçek, “Çevreci 
binalar; çevrenin ve geleceğin korunması açısından her geçen gün önem kazanıyor” 
diyor. İstanbul Serbest Mimarlar Derneği üyesi de olan Çiçek’le mimarlık mesleği, günü-
müzde çevreye uyumlu kullanışlı binalarda olmazsa olmazları, yaptığı çalışmaları ve son 
dönemde hayata geçirdiği projeleri konuştuk. 

Bir mimarın mesleği, onun kişiliğini, hayata bakışını, gerçekleştirdiği projeleri nasıl 
etkiliyor? 
Meslek gereği her konuda en küçük ayrıntıya inmeyi yaşam biçimi haline getiriyorsunuz. 
Yaşamdaki her olaya her konuya, bir yapıda ayrıntı çözer gibi yaklaşıyorsunuz. Master 
plan yapımından detaya bütün evreler sizin yaşamınız haline geliyor. Bilinçaltınızda farkı-
na varmadan uzun soluklu programlar yapıyorsunuz. Bu nedenle bir kaç adım sonrasın-
da ne olacağını sürekli sorgular hale geliyorsunuz.

İnsanın, mimarlığa ömrünü adaması, yaptığı herşeyi “çok” yapması gerekiyor. Çok göz-
lemlemek, çok çalışmak, çok incelemek, çok karıştırmak, çok çizmek, çok gezmek, çok 
görmek, çok okumak... Geriye “az” olarak uyumak kalıyor. Bir de “hiç” yorulmamak… 
Gezerken yemenin, çizerken içmenin, yürürken planlarınızın ayrıntılarını kendi kendinize 
konuşmanın adı da alışkanlık oluyor... Sonuç olarak sizin yaşamınız, davranışlarınız, tep-
kileriniz, hayata bakışınız hep mesleğinizin etkisi ile kişiliğinizi belirliyor. Doğal olarak da 
bu anlayış yaptığınız çalışmalara, projelere yansıyor.

21. yüzyılın mimarlık anlayışında artık sadece tasarım ve estetik yapılar değil, kendi 
enerjisini üreten, enerji tasarrufu sağlayan çevre dostu binalar ön plana çıkmaya 
başladı. Yeşil bina veya sürdürülebilir bina kavramı da gündeme geldi. Bu, mimari 
yaklaşımları nasıl etkiledi? 
Evet, yapılan araştırmalara göre elektrik enerjisinin yarıdan fazlası, kullanılan suyun yak-
laşık yüzde 15’i binalarda tüketiliyor. Yani binaların enerji tüketimi yüksek. Üretilen enerji-
nin yaklaşık üçte biri binalarda kullanılıyor. Bu durum, daha az enerjiye gereksinim duyan 

“BIR MIMARIN KIŞILIĞI, 
YAPTIĞI ÇALIŞMALARA, 
PROJELERE YANSIYOR”
Son dönemde şehir otelleri tasarımına yoğunlaşan Yüksek Mimar Dr. Ali Çiçek, “Kendimi, 
kolay okunabilir, karmaşık olmayan otel planları yapmaya zorluyorum. Otel binaları, kısa 
süreli konaklama yapan insanların enerjilerini boşa tükettirmemeli, huzurlu yaşamalarını 
sağlamalı diye düşünüyorum. Ayrıca üretilen hizmetin en az enerji harcanarak misafire 
ulaştırılması fikrinden yola çıkıyorum” diyor. 
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bina tasarımları yapılmasına, ısıtma ve soğutmada daha az enerji, elektrik, doğal gaz ve 
su tüketen, atık maliyetlerini büyük oranda azaltan çevreci binaların ortaya çıkmasına 
neden oluyor. 

Küresel ısınma ve çevre kirliliği artıkça, doğanın bize sağladığı kaynaklar da hızla azala-
rak canlıların sıkıntı yaşamasına neden oluyor. Yaşanan bu sıkıntıların önüne geçebilmek 
de doğaya saygılı, ekolojik, konforlu ve enerji tüketimini azaltan cimri bina tasarımları 
yapmaktan geçiyor. Bunun yanı sıra fosil enerji kaynaklarının tükenmesi ile karşı karşı-
ya olduğumuzdan yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek de bu konunun bir başka 
yönü. Yani, rüzgar, güneş vb. enerji kaynaklarından yararlanarak kendi enerjisini üreten 
tasarımlar da yapılıyor. 

Küresel ısınma, susuzluk, çevre kirliliği ve doğal kaynakların hızla tüketilmesi, yapı sek-
töründe çevre dostu binaların yapılmasını gündeme getirdi. Binaya “yeşil bina” unvanını; 
yer seçimi, tasarım, inovasyon binada kullanılan yapı malzemelerinin özellikleri, yapım 
tekniği, atık malzemelerin yeniden kullanımı konularındaki seçici yaklaşımlar veriyor.

Bu durum, mimarların tasarım sürecinde nasıl bir değişiklik yarattı? 
Gelecek nesillere yaşanılabilir çevre bırakabilmek için, arazi seçiminden başlayarak, bü-
tüncül bir anlayışla binalar tasarlamalıyız. Bu binalar; yer seçimi, tasarım, inovasyon, bi-
nada kullanılan yapı malzemelerinin özellikleri, yapım aşamasında dikkat edilen çevresel 
etkinlikler, yapım tekniği, atık malzemelerin yeniden kullanımı konularında ekosisteme 
duyarlı yapılar olarak değer kazanmalı.  Yapılar daha değerli, doğaya ve insana saygılı, 
ekolojik, konforlu olmalı ve enerji tüketimini azaltmalı. 

Sonuç olarak yaptığımız tasarımların; tesis bir imaj yaratmasının yanı sıra sürdürülebilir 
bir gelecek için öne çıkmalı, enerji ve su sorunu için çözümler geliştirmeli, çevre kirliliğine 
neden olmamalı, atık malzemelerden yararlanmalı ve geri dönüşüme katkı sağlamalı.  
Enerjide tasarruf sağlayarak binanın işletme sürecinde ekonomik olmalı, iç mekân ve 
çevrede yaşam kalitesini artırmalı, uzun ömürlü olmalı, gerek yıpranma gerekse estetik 
açıdan zamana meydan okumalı.

Antalya’daki eski Dedeman 
oteli, Barut Akra Hotel ismiyle 
hizmete açılıyor.
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Bir binanın yeşil bina olarak değerlendirilebilmesi için neleri içinde barındırması ge-
rekiyor? 
Çevreci binalar çevrenin ve geleceğin korunması açısından her geçen gün önem kazanı-
yor. Bir binanın “yeşil bina”, “çevreci bina” olarak algılanması için; yer seçimi, tasarım, ino-
vasyon, binada kullanılan yapı malzemelerinin özellikleri, yapım aşamasında dikkat edilen 
çevresel etkinlikler, yapım tekniği, atık malzemelerin yeniden kullanımı konularında titiz-
likle davranılmış ve enerji etkin bina olarak planlanmış ve uygulanmış olması gerekiyor. 

Çevreci yeşil binaları diğer yapılardan ayıran birçok faktör var. Bu binalarda ısıtma, soğut-
ma, havalandırma ve elektrik ihtiyaçlarının karşılanması için sürdürülebilir enerji çözüm-
lerinden yararlanılmalı. Tasarımlar, doğal ışıktan maksimum yararlanacak şekilde dizayn 
edilmeli. Peyzaj çalışmalarında seçilen bitkiler, suyu az tüketen türlerden seçilmeli. Bah-
çe sulamasında, evsel atık sular arıtıldıktan sonra kullanılmalı. Bu durum bile su tasarrufu 
veya suyun düzenli kullanılması bakımından büyük önem arz eder.

Tasarruflu ampuller, tasarruflu musluklar, duş başlıkları ve akıllı klozetler kullanılmalı. 
Bu binalar tarım arazilerine, tarihi alanlara ve ekolojik dengeyi bozacak bölgelere inşa 
edilmemeli. Üzülerek söylemek gerekirse ülkemizde birçok kentsel tasarımda ormanlık 
alanlar katledilerek binalar veya turistik tesisler inşa ediliyor. 

Binaların yapımı sırasında, daha az yakıt harcanmasını sağlamak için hafriyatı en aza in-
diren yöntemler kullanılmalı. İnşaat artıkları çeşitli yöntemlerle yeniden değerlendirilmeli, 
çevre kirliliği en aza indirilmeli. Çevreci malzeme seçimi ve yapım tekniğinde çevreci yak-
laşımlar uygulanmalı. Tükenme tehlikesi olmayan ve mümkün olduğunca yakın mesafe-
lerdeki kaynaklardan temin edilen malzemeler tercih edilmeli. Bina yapımında kullanılan 
malzemelerin seçiminde insan sağlığı açısından tehlikeli olmayan doğal malzemelerin 
seçimine özen gösterilmeli. Özellikle toksik gazlar içermeyen boya ve halılar kullanılmalı, 
bina içindeki hava kalitesi daha yaşanılabilir olmalı. 

Inşaat dünyasında ve mimaride yeni yapı malzemeleri nasıl bir katkı sağladı? Siz bu 
malzemeler içinde en çok nasıl bir tarzı ve mimari yaklaşımı tasarımlarınıza yansıtı-
yorsunuz?
Mesleğe başladığım zaman yapılarda kullandığımız malzemeler gerçekten son derece 
kısıtlıydı. Standartları dahi oluşmamış malzemelerdi. Bugün sıkça kullandığımız “merdi-
ven altı” imalatlar o günlerde normal karşılanıyordu. Teknik verileri belirlenmemiş olan 
bu malzemelerin insan sağlığına olan negatif etkileri bilinmeden kullanılıyordu. Kansore-
jenliği şimdi bilinen ve hiç kullanmadığımız asbest gibi... Şimdi ise yeni yapı malzemeleri, 
çok geniş bir yelpazede tasarım yapmamızı sağlıyor. Her malzemenin tüm teknik verileri-
ne ve çevreci binaların yapımı sırasında kullanılacak yararlı bilgilerin nerede ise tümüne 
ulaşabiliyoruz. İnanılmaz bir özgürlük ortamı var. Bu malzemelerle her tarzı kolaylıkla 
uygulayabilir duruma geldik. 

Türkiye’de yaklaşık 20 milyon konut stokundan bahsediliyor. Bu konutların yeşil bi-
naya çevrilmesi için şu günlerde kentsel dönüşüm çalışmalarının bir şans olduğu 
düşünülüyor. Siz kentsel dönüşüm çalışmalarına nasıl yaklaşıyorsunuz? 
20 milyon çok büyük bir rakam. Özellikle kat mülkiyeti yasasının kabulünden sonra 
1970’li ve 1980’li yıllarda yapılan gerek taşıyıcı sistem, gerekse enerji savurgan, sağlıksız 
hatta plansız yapı stoğunun dönüşümü, kentsel yaşam alanlarına değer katacak. Kent-
sel yaşam alanları barındıran ve huzur veren binaların değeri artacak. Basit ve yenilikçi 
çözümlerle yapım maliyetlerinin optimize edilmesi, bu dönüşüm sırasında gelişmiş temiz 
teknolojilerin kullanımı ve geliştirilmesine ortam yaratılacak. Örneğin, yağmur sularının 
toplanarak arıtılıp yeniden kullanıma verilmesi sağlanabilir. Bu şekilde kanalizasyon sis-
teminin yükü azalacak. Güneş enerjisinden ve doğal ışıktan daha etkin yararlanılarak 
önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanacak. Yeni ve etkin izolasyon sistemleri ile ısıtma-
soğutma maliyetleri azalacak, karbondioksit salınımı azalacak.

Kamuoyunda “Kentsel Dönüşüm” yasası olarak bilinen kanun, kentlerimizin afet kar-
şısında yeniden yapılanmasında nasıl bir etki yaratacak? Tek başına bu yasa kentle-
rimizdeki gecekondu alanlarının dönüştürülmesinde etkili olacak mı?
Kentsel dönüşüm yasası gerekli bir yasa. Tabii ki gecekondu alanlarının dönüşümünde 

Kentsel dönüşüm yasası gerekli 
bir yasa. Tabii ki gecekondu 

alanlarının dönüşümünde 
yararlı olacak. Ancak 

bu yasa ve uygulamaları 
kentlerde bir rant kavgasını 

da körükleyecek. Yasa iyi bir 
planlamayla desteklenmeli ve 
rant peşine düşenlerin önünü 

kesmeli. Dönüşüm sırasında 
ortaya çıkacak yeni yerleşim 

alanlarının yaşanabilir çevreler 
olmasına dikkat edilmeli. 

Bostancı Dedeman Otel



72 M İ M A R L I K  &  İ N Ş A A T  D Ü N Y A S I  /  Y Ü K S E K  M İ M A R  D R .  A L İ  Ç İ Ç E K

Nisan 2014

yararlı olacak. Ancak bu yasa ve uygulamaları kentlerde bir rant kavgasını da körükle-
yecek. Yasa iyi bir planlamayla desteklenmeli ve rant peşine düşenlerin önünü kesmeli. 
Dönüşüm sırasında ortaya çıkacak yeni yerleşim alanlarının yaşanabilir çevreler olmasına 
dikkat edilmeli. Dönüşüm alanlarında yapı yoğunluğu, alt yapı, yol, otopark, yeşil alan, bi-
naların birbirleriyle ilişkileri yönlendirmesi vs. çok dikkatli planlanarak uygulamaya geçil-
meli. Dolayısıyla dönüşümden önce, bahsi geçen gecekondu alanlarındaki o çevrelerde 
sağlıksız ortamlarda yaşamını sürdüren insanların dönüşümden payını alması ve sağlıklı 
ortamlara kavuşması sağlanmalı. Yoksa dönüşüm yapma adına bu alanlarda yeni fakat 
sağlıksız ortamlar ortaya çıkacak.

Siz ne tür projeler üzerine yoğunlaşıyorsunuz? Hangi projeleri yapmaktan keyif alı-
yorsunuz? Bu projeleri hazırlarken temel aldığınız tasarım kriterleri neler?
Ben daha çok turizm binaları planlıyorum. Bunun yanı sıra çok yoğun olmamakla bera-
ber eğitim binaları alışveriş merkezi gibi planlamaları da yapıyorum. Konut planlaması 
pek yapmıyorum. Şu sıralar şehir otelleri tasarımına yoğunlaştım, geçtiğimiz yıl İstanbul, 
Bursa, Malatya’da şehir otellerimiz açıldı. İstanbul’da Wyndham Kalamış, Holiday Inn, Re-
taj Royale otellerini bitirdik, Bursa’da Crowne Plaza, Malatya’da da Ramada Plaza otelleri 
bitti ve işletmeye açıldı. Bu yıl da İstanbul’da Dedeman Bostancı otelini açtık.
Otel planlamasında kendimi; net, kolay okunabilir, karmaşık olmayan plan şemalarına 
ulaşmak üzere zorluyorum. Bana göre planlar karmaşık olmamalı. Otel binaları, kısa 
süreli konaklama yapan insanların o kısa süre içinde huzurlu yaşamalarını sağlamalı. 
Planlamam “insanların enerjisini boşa tükettirmemeli” fikrini gerçekleştirmeli” diye düşü-
nüyorum. Ayrıca üretilen hizmetin en az enerji harcayarak misafire ulaşmasını sağlamak 
fikrinden yola çıkıyorum. Hizmetin misafire kolay ve hızlı ulaşması için; dingin, basit şe-
malara sahip, yatay ve düşeyde sirkülasyonları problemsiz binalar olsun istiyorum. 

Yeni ve farklı projelerinizden bahseder misiniz? Bu projelerinizin bir mimar olarak 
sizin imzanızı taşıdığını, gerek tasarım gerekse de uygulama süreçlerinde nasıl an-
layabiliyoruz?
Şimdi yurt dışında iki proje yapmaya başladık. Her iki projede de mevcut binanın korun-
ması ve işlev değişikliği var. Biri 1950’li yıllarda yapılmış bir matbaa binası, bu binayı otele 
dönüştürüyoruz. Diğeri ise bir büro binası, onu da otele dönüştürüyoruz. Binalara çok az 
müdahale etme şansımız var, zaten cepheleri de koruma altında. 

Ayrıca 28 yıl önce yaptığım ve inşa edilerek 1989’dan bu yana turizme hizmet eden 
bir oteli tekrar açıyoruz. Bir zamanlar 1018 yatak kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük 
oteli olan bu oteli tamamen yenileyerek haziran ayında hizmete açıyoruz. Binanın yatma 
üniteleri hariç tüm fonksiyonları bugünün koşullarına uygun olarak yeniden yorumlana-
rak değiştiriliyor. 30’lu yaşlarımda projelendirip inşa ettirdiğim bir binayı, 60’lı yaşlarımda 
stüktürünü koruyarak yeniden inşa etmek, benim için müthiş bir deneyim.

“Çevreci akıllı binalar; kullanıcı 
konforunun yanı sıra, çevreye olan 
etkilerinin de ön planda tutulduğu 
binalar olmalı. Bu binalarda en az 

atık oluşumu planlanmalı ve oluşan 
atıkların yeniden kullanımı ve geri 

dönüşümü yapılarak değerlendirilmesi 
hedeflenmeli. Bu nedenle standart 

donanımların otomasyonundan, bina 
için gereken enerji ve temiz su kaynağı 

oluşturulması, oluşan atıkların geri 
dönüşümlü olarak kullanılmasını 

sağlayabilecek çok geniş bir yelpaze 
içinde ele alınması gerekiyor. ”

Bursa Crowne Plaza Hotel
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2013 büyümesini 
tutturduk, 2014’ün ilk 
çeyreği de şaşırtabilir

T
ürkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (Türkiye İMSAD) değerli 
üyeleriyle 2014 yılı Şubat ayı başında paylaştığım ekonomik değerlendirme 
raporunda şöyle demiştim: “Açıklanan sanayi üretim verileri ışığında, 2013 yılı 
dördüncü çeyrek büyüme tahminimiz yüzde 4,6-5,4 arası olarak şekillendi. 
Orta noktası ise yüzde 5. Yani, son çeyrekte Türk ekonomisi yüzde 5 büyümüş 
olabilir. 2013 yılının tümü için ise, büyüme tahminimiz yüzde 4-4,3 arası. Bu 

noktada, Hükûmet’in yıl sonu revize hedefi olan yüzde 3,6; ancak tarım, inşaat, ticaret gibi sek-
törlerdeki sürpriz düzeyde kötü bir dördüncü çeyrek büyüme verisi gelirse olabilir gözüküyor. 
Bu durumda, 2013 yılının bütünü için yüzde 4 ve üzeri bir büyüme verisi ihtimal dahilinde gö-
züküyor. ‘31 Mart’ta bu tahminimizde yanılmış mıyız, yoksa tutturduk mu?’ birlikte göreceğiz.”

Yaklaşık 47 gün sonra, 31 Mart Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açık-
ladığı verilere baktığımızda, 2013 yılının tümü için yüzde 4 gayri safi yurt içi büyümesini 
tutturmuşuz. Ancak, son çeyrek için tahmin aralığımız 4,6 ile 5,4 arasındaydı. Bu rakam 
4,4’te kaldı. “Bununla birlikte, birinci, ikinci ve üçüncü çeyrek büyüme verilerinin revize ol-
duğunu dikkate aldığımızda, acaba dördüncü çeyrek de sonradan 4,6’ya doğru revize olur 
mu?”, birlikte göreceğiz. Tarım sektörünün, 2012 yılında olduğu gibi, bir önceki yıla göre 
reel yüzde 3,1’lik katma değer artışı yakaladığını, imalat sanayinin yüzde 3,8 ile iki katı aşan 
bir büyüme performansı yakaladığını, toptan ve perakende ticaretinin ise 2012 yılında hiç 
büyüyememiş iken, 2013 yılında yüzde 4,9 büyümeyi başardığını görüyoruz.

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı / 
Nişantaşı Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Kerem Alkin

2014 yılının şu ana kadar açıklanan makro verilerine baktığımızda, 2012 yılının ilk 
çeyreğinde yüzde 72,4 oranında gerçekleşmiş olan üç aylık ortalama imalat sanayi 

kapasite kullanım oranı, 2014 yılının ilk çeyreğinde yüzde 73,4 olarak gerçekleşti. 
Ayrıca, 2014 yılının ilk üç ayında Türkiye’nin ihracat hacmi de, 2013 yılının aynı 

çeyreğine göre yüzde 5,8’lik artış ile 37 milyar doları geçti.
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KAMU HARCAMALARI 2013’TE BÜYÜMEYİ DESTEKLEDİ
2013 yılının sürpriz sektörü ise, konut endüstrisi bacağında pek iyi gitmediği telaffuz edilen 
inşaat sektörünün, özellikle kamu kaynaklı inşaat sektörü projeleri ve özel sektör bacağında 
ticari amaçlı (okul, hastane, alış veriş merkezi, plaza ve ofis, otel, santral, baraj gibi) inşaat pro-
jeleri sayesinde, 2012 yılında reel olarak sadece yüzde 0,6 büyüyebilmiş iken, 2013 yılında 
reel büyümesini yüzde 7,1’e yükseltmesi oldu. Kamu inşaat yatırımları reel olarak 2012 yılın-
da ancak yüzde 2,8 artabilmişken, 2013 yılında rekor bir artışla reel olarak yüzde 29,1’lik bir 
sıçrama yakaladı. Buna karşılık, konut projelerindeki sıkıntılar nedeniyle, özel sektör inşaat ya-
tırımlarında 2012 yılında gözlenen yüzde 0,1’lik reel daralma, 2013 yılında yüzde 0,7’ye ulaştı.

Buna, 2012 yılında reel olarak yüzde 6,1 reel artış yakalayan kamu tüketim harcamalarının, 
2013 yılında aynı oranı yüzde 5,9 düzeyinde, neredeyse 2012’ye yakın bir oranda tekrarla-
masını eklersek, 2013 yılında kamu harcamalarının Türk ekonomisinin büyümesine ciddi 
bir katkı sağladığını not almamız gerekir. Bununla birlikte, kamu otoritesinin 2013 yılında 
iyi bir vergi ve vergi dışı normal gelir performansı göstermesi sayesinde, bütçe açığının da 
2013 yılını, yıl başındaki hedefin yarısı bir düzeyde kapattığı ve mali disiplin açısından Türk 
ekonomisinin iyi bir performans gösterdiğini de unutmamız gerekiyor. Bu arada, 2014 yılının 
şu ana kadar açıklanan makro verilerine baktığımızda, 2012 yılının ilk çeyreğinde yüzde 72,4 
oranında gerçekleşmiş olan üç aylık ortalama imalat sanayi kapasite kullanım oranı, 2014 yılı-
nın ilk çeyreğinde yüzde 73,4 olarak gerçekleşti. Ayrıca, 2014 yılının ilk üç ayında Türkiye’nin 
ihracat hacmi de, 2013 yılının aynı çeyreğine göre yüzde 5,8’lik artış ile 37 milyar doları geçti. 
8 Mart’ta açıklanan, 2014 yılının ilk ayına ait sanayi üretim artışı, 2012 yılının Ocak ayına göre 
yüzde 7,3’lük bir artışa işaret etti. Bu durumda, 8 Nisan Salı günü açıklanacak olan şubat ayı 
sanayi üretim verisi de, kapasite kullanım oranı ve ihracat hacmindeki performansa paralel 
olarak, beklenenden iyi gelirse, 2014 yılının ilk çeyreği için de piyasa beklentilerinden daha 
iyi çıkabilecek bir büyüme rakamına şimdiden kendimizi hazırlayalım. 

“SOĞUK SAVAŞ KODLARI” GERİ DÖNÜYOR
2014 yılına girerken, Karadeniz ve Kafkasya’da kritik gelişmelerin yaşanacağı ve bir anda Batılı 
ülkeler ile Rusya’nın arasına kara kedi gireceği söylenseydi, sanıyorum çok inandırıcı bulunmaz-
dı. Ancak, iki ay içinde Ukrayna’da yaşanan toplumsal hareketler öyle bir krize dönüştü ki, bugün 
1990’lı yılların başında sonlanan “Soğuk Savaş” dönemi kodlarına adeta geri dönülmekte olan 
bir küresel siyasi atmosferle karşı karşıya bulduk kendimizi. Mart ayının son hafta sonundan 
başlayarak, Türkiye’yi temsilen Cumhurbaşkanı Abdulla Gül’ün katıldığı, önde gelen ülkelerin 
liderlerinin katılımı ile gerçekleşen Nükleer Zirvesi sürecinde Batılı liderlerin ve bu zirve sonra-
sında Avrupa başkentlerinde önemli ziyaretler gerçekleştiren ABD Başkanı Barack Obama’nın 
mesajlarına baktığımızda da, “Soğuk Savaş” kodlarının yeniden devreye girdiğini görüyoruz.

Başkan Obama, bugün Rusya’yı frenleyecek tedbir alınmaması halinde, yakın gelecekte So-
ğuk Savaş dönemindekine benzer şekilde, Rusya’nın Amerika, Afrika ve Asya kıtalarına ye-
niden müdahil olabileceğini de vurguladı. Obama, ABD’nin müttefiklerinin, NATO üyelerinin 

2014 yılına girerken, Karadeniz 
ve Kafkasya’da kritik gelişmelerin 

yaşanacağı ve bir anda Batılı ülkeler 
ile Rusya’nın arasına kara kedi 

gireceği söylenseydi, sanıyorum çok 
inandırıcı bulunmazdı. Ancak, iki ay 

içinde Ukrayna’da yaşanan toplumsal 
hareketler öyle bir krize dönüştü 
ki, bugün 1990’lı yılların başında 
sonlanan “Soğuk Savaş” dönemi 

kodlarına adeta geri dönülmekte olan 
bir küresel siyasi atmosferle karşı 

karşıya bulduk kendimizi. 

Dönem İmalat Kapasite 
Kullanımı Sanayi Üretim Değeri GSYH Bym

2011 1. çeyrek 73,6 15,13 12,04
2. çeyrek 75,6 9,43 8,81
3. çeyrek 75,9 8,27 8,22
4. çeyrek 76,5 7,07 5,20
2011 yıllık 75,4 9,70 8,49
2012 1. çeyrek 73,6 2,60 3,13
2. çeyrek 74,7 3,93 2,78
3. çeyrek 74,4 2,47 1,54
4. çeyrek 74,2 0,93 1,40
2012 yıllık 74,2 2,47 2,17
2013 1. çeyrek 72,4 2,60 2,93
2. çeyrek 74,6 2,90 4,49
3. çeyrek 75,5 3,70 4,28
4. çeyrek 76,0 4,20 4,39
2013 yıllık 74,6 3,36 4,05

Çeyrek sanayi üretimi üzerinden büyüme tahmini (%)
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Rusya konusunda birleştiğinin hatırlatarak, Rusya’nın Kırım’ı almasının 2. Dünya Savaşı’nın 
ardından büyük zorluklarla kurulan Avrupa düzenini ihlal etmek anlamına geldiğinin altını 
da sert sözlerle çizmiş oldu. Avrupa’nın, 1990’larda, Soğuk Savaş sonrası dönemde, ABD’yi 
Avrupa’nın güvenliğinden dışlamayı tercih ettiği bir konjonktürde, başta Avrupa’nın önde ge-
len ülkeleri ve kısmen ABD’de savunma harcamalarında yapılan ciddi kesintiler, şimdi NATO 
üyesi ülkelerin pek çoğunu “Aşırı iyimser ve aceleci mi?” davranıldığı noktasında sorgulattırı-
yor. Bu nedenle, Başkan Obama da müttefiklerini acil olarak Rusya’ya karşı attıkları adımları, 
özellikle askeri güvenlik konusunda hızlandırmaları çağrısında bulunmuş durumda.

30 Mart’ta yerel seçimler aşıldıktan sonra, 4 Nisan’da Fitch’in, 11 Nisan’da ise Moody’s’in 
Türkiye derecelendirme değerlendirmeleri, ilginç bir döneme rastgelmiş durumda. Her iki 
kuruluşun verdiği mesajlar, Türkiye’nin uluslararası derecelendirme notunun düşürülmesi 
yönünde bir risk olduğuna işaret ediyor. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde ekonomi-
sini istikrarlı tutabilmek için küresel dünyadan kaynak bulması gereken Türkiye’nin kaynak 
bulmakta zorlanması ve iç ekonomik meselelerine yoğunlaşması, bu meselelerle uğraşır hale 
gelmesi küresel siyasi konulara odaklanmaktan uzaklaşması anlamına gelecektir. Bu neden-
le, Ukrayna ve Kırım krizleri sonrasında, küresel siyaset alanında hızla değişen dengeler ve 
yeni bir Soğuk Savaş konseptinin hemen başında, ABD yönetiminin ve küresel ekonomi 
çevrelerinin Fitch ve Moody’s’e bazı hatırlatmalarda bulunmaları yararlı olabilir. Elbette, siz 
bu satırları okurken, belki de Fitch ve Moody’s değerlendirmelerini çoktan açıklamış olacak. 
Bu noktada, uluslararası derecelendirme kuruluşlarının değişen küresel siyasi dengeleri ne 
derece okuyup okuyamadıklarını da anlamış olacağız.

TÜRK EKONOMİ YÖNETİMİ KÜRESEL ALGI İÇİN YOĞUN ÇALIŞIYOR
Bu durumda, mart ayının son haftasından başlayarak, 11 Nisan’a kadar, Türk ekonomi yöne-
timi, hem Başbakan Yardımcısı Ali Babacan hem de Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyük 
takdir gördükleri, beğenildikleri uluslararası çevrelerde, Türkiye’nin algısının bozulmaması ve 
notunun düşürülmemesi adına, ciddi bir algı yönetimi mücadelesi ortaya koyacak. Maliye Ba-
kanı Şimşek’in, yıl sonunda cari açığın gerileyeceği seviyeye herkesin şaşıracağını belirtmesi 
üzerine, benzeri mesajların ne kadar satın alındığını birlikte göreceğiz. Türkiye’nin, sürdürülebilir 
büyüme, istihdam düzeyinin korunması, sanayinin ve ticaretin çarklarının dönmeye devam et-
mesi, kamu mali disiplini, hane halkı, şirketler ve kamunun borç yükümlülüğünün yönetilebilir 
düzeyde olması; en nihayet güçlü bankacılık sektörü boyutunda, elinde önemli varlıkların oldu-
ğuna işaret ediyor.

Uluslararası ekonomi çevrelerinde ise Türkiye’nin tasarruf açığı, cari açık ve Türk şirketleri-
nin yüksek dış borç stoku ile yüksek düzeydeki döviz açık pozisyonuna yönelik eleştiriler 
var. Üstüne, uluslararası derecelendirme kuruluşları, Türkiye’nin yukarıda saydığımız pozitif 
yönlerinin, son iç ve dış siyasi gelişmelerden etkilenme riskiyle karşı karşıya olduğunu iddia 
ediyor. Türk ekonomi yönetimi de, bu iddiaları çürütecek ve Türkiye’ye haksızlık yapılmaması 
gerektiğini savunan ve Türkiye’nin uluslararası derecelendirme notunun inmemesi gerektiği-
nin altının çizildiği argümanlarla öne çıkıyor. Türk iş dünyası ve yurt içi piyasalar açısından, 31 
Mart sabahından itibaren hayli meşakkatli geçecek bir 12 güne giriyoruz. Seçim sonuçlarına 
gösterilecek piyasa tepkisi doğal olarak merak ediliyor. Bununla birlikte, kritik seçimler ön-
cesi, dolar kurundaki yumuşamanın ardında ne ölçüde “bıyıklı” yabancı sermaye olduğunu 
kestirebilmek zor. Birlikte süreci analiz edeceğiz.

Türk iş dünyası ve yurt içi piyasalar 
açısından, 31 Mart sabahından 
itibaren hayli meşakkatli geçecek bir 
12 güne giriyoruz. Seçim sonuçlarına 
gösterilecek piyasa tepkisi doğal 
olarak merak ediliyor.
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Kariyeriniz 
değerlidir

İş hayatının sağladığı imkanları iyi değerlendirmeyenler, kariyerlerinde de başarılı 
olamaz. Özellikle, büyük şirketlerde çalışan ve dolayısıyla büyük imkanlarla işleri 

yürütenlerin, başarıdaki tüm kerameti kendilerinde görmeleri sonucu işten ayrılmaları 
durumunda büyük güçlüklerle karşılaştıkları bilinmektedir. 

İ
ŞIMIZ, HAYATIMIZIN ÖNEMLI BIR KISMINI ALIYOR VE DOLAYISIYLA TOP-
LUMDAKI ALGIMIZI TANIMLIYOR. Birisiyle tanıştığınızda sorulan ilk üç sorunun 
(i) Adınız? (ii) Nerelisiniz? ve (iii) Ne iş yaparsınız? olması işin insan hayatındaki 
önemini vurguluyor. Zaten, iş ve eş seçimi insanın mutluluğunu etkileyen en önem-
li seçimler. İşin insana sağladığı kazanımları doğru değerlendirmek, işte başarı için 
önemli bir ilk adımdır. Bir işte çalışmak önemli bir zenginliktir. İş insana dört boyut-

ta kazanç sağlar.

1- İlk akla gelen kazanç çalışma sonucunda elde edilen gelirdir. Ancak gelirin yanı sıra, 
sağlık ve hayat sigortası ile yaşama ilişkin risklerin mali yüklerinin azaltılıyor olması da 
çoğu zaman göz ardı edilen önemli bir kazançtır. Ayrıca, emeklilik dönemi için öde-
nen primlerde insanın gelecek kaygısını bir ölçüde de olsa azaltan önemli bir kazanç 
olarak ortaya çıkıyor. Özetle iş, insana yaşamının bugününü, yarınını ve risklerini yönet-
mek için finansal kazanç sağlıyor.

2- İnsanların sosyal çevrelerini belirleyen unsurlardan da biri iş. Çalışma hayatında tanışı-
lan iş arkadaşları, müşteriler, tedarikçiler, iş birliği ortaklığı insanların özel hayatına da 
kalite katıyor. Bu dostluklar, insanın sosyal gelişimine destek sağlıyor.

3- İş hayatının insana kattığı en önemli özelliklerden birisi de yetkinliklerin gelişmesi.  
“İşleyen demir, ışıldar” atasözü ile özetlendiği gibi çalışma hayatı insanın bilgi düzeyi, 
problem çözme yetkinlikleri, yeni teknolojilere uyum yeteneği gibi birçok önemli ko-
nuda gelişimine katkıda bulunur. Bu yetkinliklerin gelişmesi insanı hem mevcut işinde 

ARGE Danışmanlık
Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Yılmaz Argüden
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hem de kariyerinin ilerleyen dönemlerinde edineceği işlerde başarılı kılar. Aynı zaman-
da, bu konulardaki gelişmeler insanın özel hayatına da olumlu olarak yansır.  

4- İş hayatındaki çalışmalar insanların etki alanının da gelişmesini sağlar. İş, insana so-
nuç elde etmesi için önemli imkanlar sunar. Çalışanın kullanımına sunulan makine, 
ekipman, tedarik zinciri ve sosyal çevre işini iyi yapanlar için önemli bir güç kaynağıdır. 

İş hayatının sağladığı bu imkanları iyi değerlendirmeyenler, kariyerlerinde de başarılı  
olamaz. Özellikle, büyük şirketlerde çalışan ve dolayısıyla büyük imkanlarla işleri yürüten-
lerin, başarıdaki tüm kerameti kendilerinde görmeleri sonucu işten ayrılmaları durumun-
da büyük güçlüklerle karşılaştıkları bilinmektedir. Geniş imkanlarla iş yapmaya alışanlar, 
dar imkanların olduğu ortamlara uyum sağlayamazlarsa iş hayatlarında da sorunlarla 
karşılaşırlar.

Benzer bir şekilde, iyi bir işte çalışırken işten ayrılanlar, bir sonraki iş aramada aşırı seçici 
olur ve işsiz kaldıkları dönemi uzatırlarsa sadece maddi kaynaktan değil, aynı zamanda 
kendilerini ve çevrelerini geliştirme fırsatlarından da yoksun kalarak gelişimlerine darbe 
vurur. Çalışma hayatında sosyal çevreye önem vermeyen, insan ilişkilerini iyi yürüteme-
yenler, çalışma hayatının sunduğu önemli katkılardan olan sosyal çevre ve etki alanı ko-
nusunda kendilerini yeterince geliştiremezler. Bu nedenle, işlerinde sağladıkları başarı 
dar bir alanda kalır.

Kariyerini bilgi ve yetkinliklerini geliştirmek üzere planlamayanlar ise hem çalıştıkları iş 
yerinde yükselme konusunda, hem de başka iş bulma konusunda geri kalır. İnsanın 
kariyeri boyunca birbiriyle tutarlı fakat farklı yetkinlikleri geliştirmeye çalışması onun mali 
yönden de daha değerli olmasını sağlar. Bu nedenle, insanların iş hayatında beş-yedi yıl 
arasında bir pozisyon değiştirmeleri tavsiye ediliyor. Ancak, her tavsiye şartlara göre de-
ğerlendirilmelidir. Örneğin, proje bazlı çalışan mimarlar zaten her projede iş değiştiriyor 
gibi farklı deneyimler kazanır. Dolayısıyla, işin içeriğinin değişimi ve gelişimi de pozisyon 
değişimiyle eş değer olarak algılanabilir. Özetle, çalışmak bir mutluluktur.  Kariyerinin de-
ğerini bilenler, yetkinliklerini, insan ilişkilerini ve etki alanlarını sürekli olarak geliştirmeye 
çalışanlardır. Sürekli gelişim, yaşam kalitesinin artırılmasının anahtarıdır.
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2014 yılının ilk çeyrek 
döneminde gelişmeler

İnşaat sektörü 2013 yılında yüzde 7,1 oranında büyüdü. Böylece yüzde 4 büyüme 
gösteren ekonomiden daha hızlı bir büyüme sağlandı. Ancak bu büyüme 

tamamen kamu inşaat harcamalarındaki büyümeden kaynaklandı. Kamu 
inşaat harcamaları yıl genelinde yüzde 29,1 büyüme gösterirken, 2013 yılı inşaat 

sektöründeki büyümeyi de sürükledi.

T
ÜRKIYE 2014 YILININ ILK ÇEYREĞINI TAMAMLARKEN, AÇIKLANAN 
GÖSTERGELER INŞAAT SEKTÖRÜ VE INŞAAT MALZEMELERI SEK-
TÖRÜNE ILIŞKIN DEĞERLENDIRMELER YAPMAYI GEREKLI KILDI. 
Türkiye’de özellikle ekonomik büyüme verilerinin gecikmeli açıklanması, 
güncel değerlendirmeler yapılmasını zorlaştıran bir unsur. Nitekim henüz 
2013 yılı son çeyreğine ve yılın tamamına ilişkin büyüme verileri 2014 yılı 

Mart ayı sonunda açıklandı. İnşaat yapı ruhsatlarına ilişkin 2013 yılı verileri de yine yeni 
yayımlandı. Mevcut açıklanan veriler çerçevesinde inşaat ve inşaat malzemesi sektörüne 
ilişkin değerlendirmelerimi maddeler halinde paylaşabilirim.

İNŞAAT SEKTÖRÜ 2013 YILINDA YÜZDE 7,1 BÜYÜDÜ  
İnşaat sektörü 2013 yılında yüzde 7,1 oranında büyüdü. Böylece yüzde 4 büyüme gösteren 
ekonomiden daha hızlı bir büyüme sağlandı. Ancak bu büyüme tamamen kamu inşaat harca-
malarındaki büyümeden kaynaklandı. Kamu inşaat harcamaları yıl genelinde yüzde 29,1 büyü-
me gösterirken, 2013 yılı inşaat sektöründeki büyümeyi de sürükledi. 2013 yılında özel sektör 
inşaat harcamaları ise yüzde 0,7 oranında küçüldü. Özel sektör inşaatları 2013 yılının ikinci ve 
üçüncü çeyreğinde sınırlı ölçüde büyüdükten sonra son çeyrekte yüzde 2 oranında küçüldü.

2013 yılında alınan yeni konut yapı ruhsatları sayısı 810 bin 784 oldu. Alınan yapı ruhsatları 
geçen yıla göre yüzde 7,9 artış gösterdi. 2013 yılı son çeyreğinde alınan konut yapı ruhsat-
ları ise geçen yılın aynı çeyreğinin yüzde 1,7 altında kaldı. Alınan konut yapı izinleri ise son 
iki yıldır genişleyen yeni konut stokunun arzı ile artışını sürdürdü. 2013 yılında alınan yapı 
kullanım izin belgesi sayısı 695 bin 678 olurken, geçen yıla göre yüzde 27,2 arttı. 2013 
yılında alınan yeni konut yapı ruhsatlarının 2014 yılında inşaat sektörü ve inşaat malzemesi 
sanayisi için talep yaratması bekleniyor. 2013 yılında alınan yeni ofis binaları yapı ruhsatları 
metrekare büyüklük olarak yüzde 9 artarken, yine 2013 yılında yeni sanayi ve depo binaları 
için alınan yapı ruhsatları ise metrekare büyüklük olarak yüzde 16,3 oranında artış gösterdi. 
Ofis ile sanayi ve depo binaları için alınan yapı ruhsatları ile oluşacak inşaat işleri de inşaat 
malzemesi sanayi için talep yaratacak gibi görünüyor.      

Ekonomi ve Strateji  
Danışmanlık Hizmetleri

Dr. Can Fuat Gürlesel
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Dönem Gayrimenkul GSYİH
Toplam 1. el 2. el 12.1 
2013 Ocak-Şubat 175.963 78.684 97.279
2014 Ocak-Şubat 170.236 78.229 92.007
Değişim (%) 3,2 -0,6 -5,4
Kaynak; TÜİK 

Tablo 1: Aylık konut satışlarının dağılımı

2014 yılında inşaat sektöründe güven endeksi 2013 sonuna göre artmışken, mevcut işler 
ile yeni alınan siparişler ilk çeyrekte geriledi. İnşaat sektörü güven endeksi 2014 yılı Mart 
ayında 84,5 puan ile 2013 yıl sonuna göre 11,2 puan artarken, mevcut inşaat işleri ise mart 
ayında 85 puan ile 2013 yılı Aralık ayına göre 4,6 puan geriledi. İnşaat sektöründe yeni alı-
nan işler, 2014 yılı Mart ayında 6,8 puan olurken, 2013 yılı Aralık ayına göre 5,2 puan düştü.

KONUT SATIŞLARI İLK İKİ AYDA YÜZDE 3,2 GERİLEDİ  
2013 yılında konut satışları yüzde 63,2 artarken, 2014 yılı Ocak ayında ise konut satışları artışı 
önemli ölçüde yavaşladı ve geçen yılın ocak ayına göre sadece yüzde 0,2 arttı. 2014 yılı Şubat 
ayında ise konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 düşerek 82 bin 597 adet oldu. 
Yılın ilk iki ayında ise konut satışları geçen yılın ilk iki ayına göre yüzde 3,2 düşerek 170 bin 236 
adet olarak gerçekleşti. Konut satışlarındaki yavaşlamanın sürmesi beklenti dahilinde görünüyor.

İlk iki aylık dönemde toplam konut satışları yüzde 3,2 geriledi. Birinci el konut satışları ilk iki 
ay içinde yüzde 0,6 gerileyerek 78 bin 229 adet oldu. Birinci el konut satışlarında gerileme 
çok sınırlı kaldı. Buna karşın ikinci el konut satışları ilk iki ay içinde geçen yılın ilk iki ayına 
göre yüzde 5,4 oranında gerileyerek 92 bin 7 adet oldu. Konut satışlarındaki yavaşlamanın 
daha çok ikinci el konut satışlarından kaynaklandığı görüldü. Birinci el konut satışları ise ilk 
iki ay içinde geçen yıl ile hemen aynı seviyede devam etti. 

Yeni konut fiyatları artışı 2014 yılının ilk iki ayında yavaşlarken, ilk iki ayda yeni konut fiyat ar-
tışları sadece yüzde 0,85 oldu. Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre artış ise yüzde 
13,7 olarak gerçekleşti. Son bir yılda yeni konut fiyatlarında en yüksek artış yüzde 15,0 ile 
“3+1 tipi” konutlarda gerçekleşti. Yeni konut fiyatlarındaki artış yılın ilk çeyrek döneminde 
yaşanan dalgalanma ve belirsizliklere bağlı olarak yavaşladı.  

Konut kredisi aylık ortalama faiz oranları 2013 yılını yüzde 0,98 seviyesinden kapattıktan 
sonra 2014 yılında artış eğilimi içine girdi. Ortalama aylık konut kredisi faiz oranları 2014 yılı 
Ocak ayında yüzde 1, Şubat’ta ise yüzde 1,04 seviyesine çıktı. Mart ayında da faiz oranların-
daki artış sürdü ve aylık ortalama konut kredisi faiz oranı yüzde 1,08’e ulaştı. Hem mevduat 
faizlerindeki artışlar hem de Merkez Bankası’nın, bankaları fonlama maliyetindeki artışlar 

İlk iki aylık dönemde toplam konut 
satışları yüzde 3,2 geriledi. Birinci el 
konut satışları ilk iki ay içinde yüzde 
0,6 gerileyerek 78 bin 229 adet oldu. 
Birinci el konut satışlarında gerileme 

çok sınırlı kaldı.
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ile birlikte konut kredisi ortalama faiz oranlarının önümüzdeki aylar içinde de aynı trendini 
sürdüreceğini gösterdi.
Toplam konut kredilerindeki artış hızı son aylarda yavaşlarken, 2013 yılı Aralık ayı sonunda 
110,1 milyar TL olan konut kredileri, 2014 yılı Mart ayı sonunda ise sadece 2 milyar TL 
artarak 112,1 milyar TL’ye ulaştı. Mart ayında konut kredilerinde yıllık büyüme ise yüzde 
24 olarak gerçekleşti.

KİMİ ALT SEKTÖRLERDE ÜRETİM ARTIŞI YAŞANDI
İnşaat malzemeleri sanayisinde 2014 yılı Ocak ayında hızlı üretim artışı yaşanan alt sek-
törler oldu. Ocak ayı genel olarak üretim artışının hızlı gerçekleştiği bir aydı. Ancak inşaat 
malzemeleri sanayi alt sektörleri farklı üretim artışları da gösterdi. 12 alt sektörde ocak 
ayı sanayi büyümesi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 ve üzerinde gerçekleşti. Yedi 
alt sektörde ise üretim artışı yüzde 20 ve üzerinde oldu. Metalden kapı ve pencere alt 
sektöründe üretim artışı yüzde 47,6, boya vernik ve benzeri kaplama maddelerinde yüzde 
28,3, kireç ve alçı ile kilit ve menteşe üretiminde artışlar yüzde 27,7 olarak gerçekleşti.
Elektrikli aydınlatma ekipmanları üretiminde büyüme yüzde 22,7, diğer musluk ve vana/
valf üretiminde ise yüzde 20 oldu. İnşaat malzemeleri içinde önemli yer tutan çimento ve 
hazır beton üretiminde de sırası ile yüzde 22,3 ve yüzde 19,6 artış yaşandı. Plastik inşaat 
malzemelerinde üretim artışı 19,1, teknik camlarda ise yüzde 18,9’lik rakamlar ortaya çıktı. 
Kablolarda üretim artışı ise yüzde 10’du.

2014 yılının ilk ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre gerileyen beş alt sektör 
vardı. En yüksek üretim gerilemesi yüzde 14,7 ile doğramacılık ve marangozluk ürünleri 
üretiminde yaşandı. 2014 yılı Ocak ayında sanayi üretimindeki artışta iç talep etkili olurken, 
devam eden inşaat işleri ile kısmen yeni başlayan işlerden gelen talep devam etti. 2014 
yılının Ocak ayında inşaat malzemesi sanayindeki büyümeye, geçen yıldan farklı olarak 
ihracatın da önemli bir katkısı olduğu görüldü.  

İHRACAT ARTTI, İTHALAT AZALDI   
2014 yılı Ocak ayında inşaat malzemesi ihracatı 1.75 milyar dolar olurken, geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 16,9 artış gösterdi. Aylık ihracat artışı uzun süre sonra iki haneli rakamlara 
ulaştı. 2014 yılı Ocak ayında yıllık ihracat 21,54 milyar dolara yükselirken, yıllık ihracat artışı 
da yüzde 1,8 oldu.  2013 yılının genelinde inşaat malzemesi ithalatı hızlı artış eğilimi içinde 
olurken, 2014 yılının Ocak ayında ise ithalat yüzde 7,4 düşerek 718 milyon dolara geriledi. 
2013 yılında inşaat malzemeleri ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 21,3 oranında arttı ve 
10,37 milyar dolara ulaştı. 2014 yılında ise inşaat malzemeleri ithalatında gerileme başladı. 
Böylece yıllık ithalat ocak ayı itibarıyla 10,31 milyar dolara indi. 

Avrupa Birliği ve Euro bölgesinde inşaat sektöründe küçülme üç yıl sürdü ve 2013 yılında küçül-
me giderek yavaşladı. 2013 yılı dördüncü çeyreğinde küçülme yüzde 1,3’e kadar geriledi. 2014 
yılı Ocak ayında ise inşaat sektörü üç yıl aradan sonra yüzde 8,8 büyüme gösterdi. Bu büyüme 
inşaat malzemeleri pazarını da büyüme yönünde destekleyen bir unsur olarak kabul edildi.

İnşaat Gayrimenkul GSYİH
Dönem Toplam inşaat sektörü Konut inşaatı Konut dışı bina inşaatı
2011 Q1 -2.5 -2.3 -3.9
2011 Q2 -4.9 -5.6 -1.4
2011 Q3 1.9 1.8 0.9
2011 Q4 2.1 2.5 -0.3
2012 Q1 -5.9 -5.3 -9.0
2012 Q2 -6.1 -5.7 -7.7
2012 Q3 -4.7 -4.0 -6.5
2012 Q4 -4.3 -4.1 -5.1
2013 Q1 -5,9 -5,5 -7,4
2013 Q2 -3,7 -3,8 -4,0 
2013 Q3 -1,1 -0,9 -1,9
2013 Q4 -1,3 -1,2 -2,2
2014-Ocak 8,8 9,1 7,6
Kaynak: Eurostat

Tablo 2: Euro alanı inşaat sektörü büyüme değişimi (%)   

2014 yılı Ocak ayında inşaat 
malzemesi ihracatı 1.75 milyar dolar 
olurken, geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 16,9 artış gösterdi. Aylık 
ihracat artışı uzun süre sonra iki 
haneli rakamlara ulaştı. 
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Güney Kore ile Türkiye arasında artan 
ticaret hacminin yanı sıra son yıllarda 
özellikle müteahhitlik alanında da önemli 
gelişmeler yaşanıyor. Güney Koreli 
müteahhitlerin uluslararası pazarda 
hayata geçirdikleri projeler, Türkiye yapı 
malzemesi sektörü için de potansiyel 
pazarlar oluşturuyor. Özellikle 2013 
yılının Mayıs ayında yürürlüğe giren ve iki 
ülke arasında ekonomik ilişkilerin bir üst 
düzeye çıkarılmasını hedefleyen (STA) 
Serbest Ticaret Anlaşması’nın ardından; 
Güney Koreli firmalar, son dönemde Türk 
firmalarıyla inşaat ve yapı malzemeleri 
alanlarında ve yatırım iş birliği üzerine 
ortak çalışıyor.
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Türkiye’nin Uzak Doğu’daki 
güçlenen iş birlikçisi;

Güney Kore
T

ürk halkı ile Kore halkının ilişkisi aslında 20’nci yüzyıldan çok daha geriye 
gidiyor. Bugün coğrafi olarak her ne kadar uzakta olsalar da geçmişte bir-
birine komşu olarak yaşayan Türkler ve Koreliler, geçmişteki bu ilişkinin ve 
dostluğun gücüyle aralarındaki ticareti her yıl artırma başarısı gösteriyor.  

Gelecek için umut verici gelişmelerin yaşandığı iki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2009 
yılında 3.4 milyar dolarlık seviyeden 2010 yılında 5 milyar dolara, 2011 yılında da 6.8 mil-
yar dolara ulaştı. Ticaret,  2012 yılında ise 6.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam-
lar, Güney Kore ve Türkiye ticari ilişkilerinin geldiği önemli seviyeyi göstermesi açısından 
olumlu olarak yorumlanırken, özellikle imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) 
ticaretin artırılmasına büyük katkı sağlaması bekleniyor. İki ülke arasında imzalanan ve 
mayıs ayı itibarıyla devreye giren Serbest Ticaret Anlaşması sayesinde ticaret hacminin 
iki yıl içinde 10 milyar doların üzerine çıkacağı ve ticaret hacminde dengeye doğru gidi-
şin başlayacağı vurgulanıyor. 

Güney Kore ile Türkiye arasında artan ticaret hacminin yanı sıra son yıllarda özellikle mü-
teahhitlik alanında da önemli gelişmeler yaşanıyor. 2000’li yıllarda Türk müteahhitlerin 
uluslararası alanda rekabet gücünün katlanarak artması, küresel iş birliklerde de yeni 
imkanlar yaratıyor. Bu iş birliklere gösterilecek en güzel örneklerin başında ise Türkiye ile 
Güney Kore’nin birlikte yürüttüğü projeler geliyor. Üçüncü pazarlarda Türk ve Güney Ko-
reli müteahhit firmaların birlikte proje üstlenebilmesi ve Güney Koreli firmaların teknolojik 
gücünü Türk firmaların bölgesel deneyimi ile birleştirmesi gibi iş birlikler, son dönemin 
en dikkat çeken gelişmeleri arasında yer alıyor.

Özellikle 2013 yılının Mayıs ayında yürürlüğe giren ve iki ülke arasındaki ekonomik iliş-
kilerin bir üst düzeye çıkarılmasını hedefleyen STA’nın ardından; Güney Koreli firmalar, 
son dönemde Türk firmalarıyla inşaat ve yapı malzemeleri alanlarında ve yatırım iş birliği 
üzerine ortak çalışıyor. Avrasya Tüneli Projesi’nin Türkiye Müteahhitler Birliği üyelerinden 
Yapı Merkezi ve Güney Koreli ortağı SK E&C tarafından, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile 
hayata geçirilmesi, bu ortak çalışmalardan sadece birini oluşturuyor. Bunun gibi yeni iş 
birliklerinin artmasının ise, sadece Türk müteahhitlerinin değil Türk inşaat malzemeleri 
üreticilerinin de uluslararası pazarlarda yeni fırsatlar yakalayacağı fikrini güçlendiriyor. 
Yetkililer, dünya müteahhitlik pazarında söz sahibi olan Güney Koreli firmaların Güney 
ve Güneydoğu Asya’da, Orta Doğu’da, Kuzey Afrika ve Orta Asya ülkelerinde yürüttüğü 
projelerde Türk müteahhitleri ile yapacağı iş birliklerinin, Türk inşaat malzemeleri üreti-
cilerinin pazar gelişimine de katkıda bulunacağını ve Türk yapı malzemelerinin yurt dışı 
projelerde daha yoğun olarak kullanılmasının sağlanacağını vurguluyorlar. 

Kaynak: The World Factbook - Central Intelligence Agency

 

Güney Kore Dış Ticaret Verileri (milyar dolar)

 2008 2009 2010 2011 2012

İhracat 422 364 466 555 549

İthalat 435 323 425 524 520

Dış Ticaret Dengesi -13 41 41 31 29
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Koreli müteahhitlerin uluslararası alandaki faaliyetleri özellikle 2003 yılından itibaren hızla 
artıyor. Üstlenilen toplam proje bedeli 2003 yılında 3,7 milyar dolar civarında seyreder-
ken, 2010 yılında 69,9 milyar dolara yükseldi. 2011 yılında ise Koreli müteahhitler 46,9 
milyar dolarlık proje üstlendi. Yetkililer özellikle, Koreli firmaların Orta Doğu, Orta Asya ve 
Afrika’da edindikleri projelerde ülkemiz menşeli makine, araçlar ve inşaat malzemelerini 
kullanmalarını sağlayacak bir sistem oluşturulmasının ihracata önemli katkılar sağlaya-
cağını dile getiriyor. 

Ticaret hacmi 1 trilyon 66 milyar dolar
2012 yılındaki toplam ticaret hacmi 1 trilyon 66 milyar dolar olan Güney Kore, dünyanın 
sekizinci büyük ihracatçısı ve sekizinci büyük ithalatçısı oldu. Ancak, 2012 yılında Güney 
Kore’nin 514.2 milyar dolarlık toplam ithalatından Türkiye toplam binde 1 civarında pay 
aldı.  İki ülke arasındaki ticarette Güney Kore’nin ihracattaki başarısı oldukça dikkat çeki-
yor. 2003-2012 döneminde Türkiye-Güney Kore ticaret hacminin yüzde 352 büyüyerek 
1 milyar 370 milyon dolardan 6 milyar 188 milyon dolara çıkması, büyük oranda Güney 

Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Bilgi Platformu

Türkiye-Güney Kore Ticari İlişkileri (milyon dolar)

Yıl İhracat İthalat Hacim Denge

2005 100 3.485 3.585 - 3.386

2006 156 3.556 3.712 - 3.400

2007 152 4.370 4.522 - 4.218

2008 271 4.092 4.363 - 3.820

2009 235 3.118 3.353 - 2.883

2010 304 4.764 5.068 - 4.460

2011 529 6.298 6.827 - 5.770

2012 528 5.660 6.188 - 5.133

2012 / (1-3) 147 1.301 1.449 - 1.154

2013 / (1-3) 87 1.096 1.183 - 1.009
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Kore’nin ihracatının artışından kaynaklanıyor. Veriler 2003-2012 döneminde bu ülkeye 
karşı verilen dış ticaret açığının yüzde 309 büyüyerek 1 milyar 255 milyon dolardan 5 
milyar 132 milyon dolara ulaştığını gösteriyor.

2011 yılında yapılan 529 milyon dolarlık ihracata karşılık, 6.3 milyar dolarlık ithalat yapıl-
ması; aynı şekilde 2012 yılında 528 milyon dolarlık ihracata karşılık 5.7 milyar dolarlık it-
halat yapılması Güney Kore’nin teknolojik üretiminin ve çalışma azminin bir getirisi olarak 
yorumlanıyor.  2013 yılının ilk beş aylık döneminde Güney Kore’ye ihracatımız 161 mil-
yon dolar, Güney Kore’den ithalatımız ise 2.3 milyar dolar oldu. Rakamlara bakıldığında 
Türkiye’den Güney Kore’ye yapılan ihracatta rakamın düşüklüğü dikkat çekiyor. Yetkililer 
bu temel sorunun kaynağını, ticarete konu mal çeşitliliğinin artırılamaması ve ticaretin az 
sayıda ürünle sınırlı kalmış olması şeklinde gösteriyor.

Türkiye’nin ihraç ettiği ürünlerin çok önemli bir kısmını akaryakıt, sıvılaştırılmış gazlar, 
demir-çelik, tütün, tabii taşlar, çinko cevherleri gibi düşük katma değerli mamul ürünler 
oluşturuyor. Bununla birlikte Türkiye’nin Güney Kore’ye ihraç etme potansiyeli olan ürün-
ler arasında plastik ambalaj, hazır giyim, mücevherat, inşaat malzemeleri, kablo ve teller 
gibi birçok ürün bulunuyor.

 “Potansiyel değerlendirilemiyor”
İstanbul Sanayi Odası’nın Sanayi Dergisi’ne yaptığı açıklamada gerek Türkiye gerekse 
Güney Kore ekonomilerinin hızla büyüyen ve bölgelerinde ekonomik anlamda söz sahibi 
olan ülkeler olduğunu vurgulayan Türk-Kore İş Konseyi Başkanı Ali Kibar,  iki ülke ara-
sındaki ticaret hacminin her yıl arttığını söyledi. İmzalanan STA’lar ile bu büyümenin des-
tekleneceğine değinen Kibar, “Türkiye-Güney Kore ticaret hacminin çok daha yüksek 
bir potansiyeli olduğunu görüyoruz. Güney Kore, Dünya Bankası’nın açıkladığı raporlara 
göre, dünyada iş yapması en kolay sekizinci ülke olarak değerlendiriliyor. Ancak ne yazık 
ki iki ülkenin sahip olduğu potansiyel çok yüksek olduğu halde, bu potansiyel yeterince 
değerlendirilemiyor. Yapılan çalışmaların ticari ilişkileri düzenli ve sürekli artırmaya yöne-
lik olduğunu gördükçe, gelişmiş ama yeterli olmayan ticari ilişkilerin düzeyinin daha da 
artması yönündeki beklentimiz güçleniyor” yorumunu yaptı.  

Bununla birlikte, yürürlüğe giren STA’nın düşük vergi oranlarının yanı sıra iki ülke arasın-
daki ticaretin hızlandırılması ve kolaylaştırılmasını da kapsadığını dile getiren Ali Kibar, 
kısa vadede bu yeni STA’nın, hâlihazırda pazarda rekabet eden ürünler üzerinde doğru-
dan olumlu bir etkisinin olmasını beklediklerini vurguladı. Kibar, “Orta ve uzun vadede ise 
ihtiyaç duyulan ancak Türkiye’de ve  Güney Kore’de üretilmeyen ürünlere odaklanılabilir, 
iki ülkenin talep ettiği ürünlerin, bu iki ülke ihtiyacını karşılamak üzere yine bu iki ülke 
tarafından üretilip ticareti sağlanırsa, küresel konjonktürde Türkiye ve Güney Kore’nin 
birlikteliği ve rekabet gücü perçinlenir” dedi.
             

Türkiye ile Güney Kore arasındaki ilişkiler STA 
müzakerelerinin tamamlanmasıyla bir üst 
seviyeye taşındı. İki yıl süren müzakereler 

sonucunda 1 Ağustos 2012 tarihinde 
imzalanan ve 1 Mayıs 2013 tarihinde 

yürürlüğe giren “Çerçeve Anlaşma” ve “Mal 
Ticareti Anlaşması”, ülkeler arasındaki ticari 

ve ekonomik ilişkileri yeniden şekillendirdi. 
Bu çerçevede, mal ticaretine ilişkin olarak 
1 Mayıs 2013 tarihinde Güney Kore tarafı 

toplam tarife satırı bakımından, gümrük 
vergilerinin yüzde 80’ini, Türkiye ise yüzde 
65’ini sıfırladı. Sanayi ürünleri bakımından 

geri kalan vergiler karşılıklı olarak en geç 1 
Ocak 2020 tarihi itibarıyla sıfırlanacak; tarım 

ürünlerinin yüzde 52’sinde 1 Ocak 2023 
itibarıyla gümrük vergileri kaldırılacak. 

 

STA ile ticari ve 
ekonomik ilişkiler 
yeniden şekillendi
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TMB Başkanı Emin Sazak: 
“Müteahhitlik projelerindeki işbirlikleri yapı 
malzemelerine de yeni fırsatlar doğruyor”
Türk müteahhitlerin 2000’li yıllarda uluslararası rekabet gücünün katlanarak arttığını söyleyen 
Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Emin Sazak, bu döneme özgü yaşanan gelişmeleri, yıllık 
yeni iş tutarının 10 kattan fazla artması, ortalama proje büyüklüğünün 3 katına çıkması, 
pazar ve proje çeşitlenmesinin hızlanması, geleneksel pazarlarda müteahhitlikten 
yatırımcılığa ve gayrimenkul yöneticiliğine geçilmesi, uluslararası konsorsiyumlara 
katılımın artması, havalimanları ile raylı ulaşım başta olmak üzere belirli iş türlerinde dünya 
markalığına yöneliş şeklinde özetledi.

Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR’ın (Engineering News Record) müteahhitlerin bir 
önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayınladığı 
“Dünyanın En Büyük 225 Uluslararası Müteahhidi” listesindeki firma sayısını 2013’te 250’ye 
yükselttiğini açıklayan Sazak, 2012 listesindeki 225 firma arasına 33 Türk müteahhidinin 
girmiş olmasına karşın 2013’te “En Büyük 250” listesinde 38 Türk firmasının yer aldığını 
kaydetti. Bu sayı ile Türkiye’nin, listede 55 firma ile yer alan Çin’in ardından ikinci sıradaki 
yerini koruduğunu kaydeden Sazak, Güney Kore’nin ise 11 firma ile altıncı sırada 
bulunduğunu belirtti. Diğer yandan, ENR Dergisi’nin yayınladığı rakamlar esas alınarak 
2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarındaki pazar paylaşımı verilerine yakından bakıldığında ve 
toplam gelirler içinde Avrupa ile ABD, Çin, Türkiye ve Güney Kore’nin payları kıyaslandığında 
ortaya ilginç bir tablo çıktığına dikkat çeken Sazak, “Küresel krizin zirvesi olarak kabul edilen 
2009 ile 2012 yılı kıyaslandığında, dünya, Ortadoğu ve Afrika Bölgeleri bazında pazar payı 
katlanarak artmış olan bir numaralı ülkenin açık farkla Güney Kore olduğu görülmektedir. 
Bu dönemde Güney Kore’nin dünyadaki payı yüzde 4.3’den yüzde 8.1’e, Ortadoğu’daki 
payı yüzde 12.3’den yüzde 29.2’ye, Afrika’daki payı ise yüzde 2.8’den yüzde 4.8’e yükseldi. 
Güney Koreli müteahhitlerin Ortadoğu’daki hızlı yükselişi bu bölgede Türkler de dahil olmak 
üzere diğer ülkelerin müteahhitlik firmalarının işini zorlaştırdı” dedi.

Türkiye’nin pazar konumunda meydana gelen değişimler hakkında yorum yaparken 
küresel kriz sonrası döneme özgü iki önemli makro trendin de göz önüne alınmasının 
faydalı olacağını vurgulayan Emin Sazak, şunları söyledi: “Bu iki trend Avrupa ile 
ABD’nin hegemonya alanlarını doğuya doğru, Çin ile Güney Kore’nin ise batıya doğru 
genişletme çabalarının hız kazanmasıdır. Türk müteahhitler toplam iş tutarlarının yüzde 
90’ından fazlasını yaratan ve Orta Doğu, Kuzey Afrika ve BDT ülkelerini kapsayan 
geleneksel pazarlarında her iki yönden gelen rekabetçi dalgaların baskısı altındadırlar. 
Orta Doğu bölgesinde pazar hakimiyetine sahip dünya devleri arasında Samsung, 
Hyundai, Daelim ve GS gibi Güney Koreli firmalar yer almaktadır. Öte yandan, üçüncü 
pazarlarda Türk ve Güney Koreli müteahhit firmaların birlikte proje üstlenebilmesi 
ve Güney Koreli firmaların teknolojik gücünü Türk firmaların bölgesel deneyimi ile 
birleştirmesi gibi iş birlikleri de sürmektedir. Özellikle 2013 Mayıs ayında yürürlüğe 
giren ve iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin bir üst düzeye çıkarılmasını hedefleyen 
STA’nın ardından; Güney Koreli firmalar, son dönemde kimi firmalarımızla inşaat ve 
yapı malzemeleri alanlarında ve yatırım iş birliği üzerine ortak çalışmaktadır. Dünya 
müteahhitlik pazarında söz sahibi olan Güney Koreli firmaların Güney ve Güneydoğu 
Asya’da, Orta Doğu’da, Kuzey Afrika ve Orta Asya ülkelerinde yürüttüğü projelerde 
Türk müteahhitleri ile yapacağı iş birliği kardeş sektörümüz olan inşaat malzemeleri 
üreticilerinin pazar gelişimine de katkıda bulunacak, Türk yapı malzemelerinin yurt dışı 
projelerde daha yoğun olarak kullanılması sağlanacaktır.” 

DÜZELTME: Türkiye İMSAD Dergi’nin 16. Sayısında “İHRACAT KAPILARI” di-
siplini altında hazırladığımız Tanzanya konulu haberde,  DEİK Türk-Tanzanya İş 
Konseyi Eski Başkanı Sayın Zekeriya Şimşek, verilen bilgiler doğrultusunda mev-
cut başkan gibi anlaşılmaktadır.  DEİK Türk-Tanzanya İş Konseyi mevcut Başkanı 
Sayın Nuh Tandoğan’dır.

Emin Sazak, “Dünya müteahhitlik 
pazarında söz sahibi olan Güney Koreli 
firmaların Güney ve Güneydoğu Asya’da, 
Orta Doğu’da, Kuzey Afrika ve Orta Asya 
ülkelerinde yürüttüğü projelerde Türk 
müteahhitleri ile yapacağı iş birliği kardeş 
sektörümüz olan inşaat malzemeleri 
üreticilerinin pazar gelişimine de katkıda 
bulunacak” dedi. 
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İnşaat malzemesi sektörü,  
sürdürülebilir bir geleceğe yürüyor

Sektörün İlk Sürdürülebilirlik Raporu’nu Yayımlıyoruz
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