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Değerli Türkiye İMSAD ailesi ve sektör 
paydaşlarımız,

Eylül ayında Silivri açıklarında meydana 
gelen ve tüm İstanbul’da hissedilen deprem, 
bölgede ciddi bir paniğe neden oldu. Tekrar 
tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi 
iletmek isterim. Son 20 yıldır bölgede 
böyle bir deprem aktivitesi yaşanmamıştı, 
dolayısıyla yaşanan bu deprem sonrası 
binalarımızın gerçek bir testten geçtiğini 
söyleyebiliriz. Ancak toplum olarak temkinli 
olmalı, bilimsel bir konuda her önüne 
gelenin söylediklerini değil, bilim insanları, 
valilik, belediye ve kamu kurumlarının 
uyarılarını dikkate almalıyız. Deprem 
kuşağında yer alan ülkemizde riski depremin 
değil güvensiz yapıların oluşturduğunun 
altını sürekli çiziyoruz. Bu bilinçle hareket 
etmeli, kamu kurumlarının uyarılarını 
dikkate alarak temkinli olmalıyız. İçinde 
bulunduğumuz süreçte tüm binaları 
yıkıp yeniden yapamayacağımıza göre, 
kentsel dönüşüm kapsamında binaları 
depreme karşı güçlendirme çözümünü iyi 
değerlendirmeliyiz. 

2019’da yürürlüğe giren ‘Türkiye Bina 
Deprem Yönetmeliği’ ile aslında kentsel 
dönüşüm yeni başladı. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın 12 Eylül’de açıkladığı ‘Kentsel 
Dönüşüm Eylem Planı’ da, güçlendirme 
çalışmalarının hızlandırılması gerektiği 
konusunda önemli bir adım oldu. Eylem 
planında, hâlihazırda acil dönüştürülmesi 
gereken 1 milyon 500 bin konutun beş yıl 
içerisinde dönüştürüleceği, aynı zamanda 
mevcut yapılar için vatandaşlara güçlendirme 
ruhsatı verileceği, bu çerçevede her yıl 50 bin 
konutun güçlendirilerek kullanılabileceğinin 

belirtilmesi çok önemli. Eylem 
Planı’nın 8’inci maddesinde imar affı 

kapsamındaki binalar kastedilse 
de mevcut imarlı binaların 
güçlendirilmesi ya da yıkılıp yeniden 
yapılması modelini unutmamalıyız.

Kıymetli okurlar; sektörün en 
önemli etkinliklerinden biri olarak 
kabul edilen ve tüm paydaşları 
bir araya getirdiğimiz Uluslararası 
İnşaatta Kalite Zirvesi’nin 
dokuzuncusuna sayılı günler 
kaldı. 5 Kasım 2019’da Swissotel 
The Bosphorus İstanbul’da 
gerçekleşecek olan Zirvemizin bu 
yılki teması ‘Rekabetin Şifreleri: 
Sınırsız Ticaret” olacak. 

Sınırsız Ticaret ile mesajımızın 
ne olduğunu biraz daha açmak 

isterim. Bildiğiniz gibi ülkemizin 
en yüksek katma değerli ürünlerini 

üreten inşaat malzemesi sanayisi, 
bu yıl ihracatta yeniden atağa kalktı. 

Türkiye olarak inşaat malzemesi üretiminde 
dünyanın en büyük beş ülkesinden biriyiz. 
Küresel Rekabet Endeksi’nde yer alan 140 
ülkenin 115’ine ihracat gerçekleştiriyoruz. 
Almanya, İngiltere, ABD’nin yanı sıra 
Orta Doğu’da İsrail ve Irak en önemli 
pazarlarımız… Bu ülkeler ile birlikte Çin, 
Romanya, Fransa, Yemen ve İtalya, 2018 
yılında en çok ihracat yaptığımız ilk 10 ülkeyi 
oluşturuyor. 

Dış pazarda ‘Türk Malı’ inşaat 
malzemelerine çok güveniliyor. Türkiye 
inşaat malzemeleri sanayicileri olarak Batı’nın 
standartlarıyla üretip Doğu’nun fiyatları ve 
maliyetleriyle rekabet ediyoruz. Global maliyet 
endeksi haritasında incelendiğinde, maliyet 
endeksimiz Batı’mızda kalan Almanya, Fransa, 
İngiltere, İtalya, Kanada ve ABD’den daha 
avantajlı iken; Çin, Güney Kore, Hindistan, 
Singapur, Tayland, Rusya gibi Doğu’muzda yer 
alan ülkelerden daha yüksektir.

Ülkemizin inşaat malzemelerinin kalite 
açısından dünya çapında bilinir ve güvenilir 
bir konumda olması, bizi global ticarette 
emin adımlarla ilerlemeye teşvik ediyor. Dış 
ticaret rakamlarına baktığımızda da bu tezin, 
istatistiklerle doğrulandığını görüyoruz. 
İstatistikler bize global anlamda bir zoru daha 
başardığımızı gösteriyor. 

Amacımız; inşaat malzemesi sanayicileri 
olarak Türkiye’nin ilk üç sektörü içinde yer 
aldığımız ihracat hacmindeki ivmeyi sürekli 
kılmak. Bunu gerçekleştirmek için de; neler 
yapmamız gerektiğini, mevcut pazarlarımızın 
dışındaki bölgelere ulaşarak ihracattaki 
sınırları ne şekilde aşmamız gerektiğini ve 
benzer bir dizi konuyu masaya yatırarak, 
sektörümüzün büyümesi için gereken yeni 
açılımları Zirve’de konuşacağız. 

Bugün Türkiye’nin yüzde 2,3 olan 2019 
yılı büyüme hedefinin neredeyse yarısından 
fazlasının ihracattan gelmesi bekleniyor. Dış 
ticaretin bu denli önem arz ettiği günümüzde, 
bu başarıyı yakalayabilmek için sektör olarak 
büyük bir potansiyele sahip olduğumuzun 
bilinciyle; katma değerli ürünlere daha 
fazla yoğunlaşmalı ve ithalat girdilerimizi 
azaltmalıyız. Toplam ihracatta yeniden zirveyi 
yakaladık ancak birim fiyat konusunda, 
geçtiğimiz yılın oldukça altındayız. Birim fiyatı 
artırmanın da yollarını aramamız gerekiyor. 

Türkiye İMSAD olarak Zirvemizle yine 
sektöre yön vermeyi umut ediyoruz. Sektörün 
her kesiminden 500’ü aşkın katılımcıyla 
buluşup, hem yurt içinden hem de yurt 
dışından alanında uzman birçok değerli 
konuşmacıyla bir arada olacağız.

Bu vesileyle sizleri bu büyük buluşmada 
aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı 
tekrar belirtmek isterim. 

“Zirve”de buluşmak dileğiyle…

Amacımız; ihracat hacmindeki 
ivmeyi sürekli kılmak…
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Türkiye İMSAD olarak sektörün çatı 
örgütü misyonuyla bu yıl da inşaat malzemeleri 
sektöründeki paydaşlarımızı 9. Uluslararası 
İnşaatta Kalite Zirvesi’nde bir araya getiriyoruz. 
Düzenlediğimiz etkinliklerle gündem konularını 
masaya yatırarak gelecek planlarına yönelik 
daha net adımlar atılmasını sağlamak ve 
sektörümüzün gelişimine katkıda bulunmak 
en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. 
Dijitalleşme, Endüstri 4.0, döngüsel ekonomi, 
AR-GE, inovasyon, kalite, enerji verimliliği, akıllı 
binalar ve şehirler, malzemenin dönüşümü gibi 
konuları ele aldığımız önceki zirvelerimizde 
sektörümüzün vizyonunu yansıtmaya ve bu 
etkinliğin bir etkileşim alanı olmasına önem 
verdik. Ülkemizin en önemli sektörlerinin 
başında gelen inşaat malzemesi sanayisindeki 
stratejik konulara değinerek, yarattığımız güç 
birliği sayesinde atılacak adımların sektörümüze 
ve ülkemize sağlayacağı faydaların altını çizdik. 
  
                                **

Bu yıl dokuzuncusunu düzenleyeceğimiz 
zirvemizin temasını “Rekabetin Şifreleri: 
Sınırsız Ticaret” olarak belirledik. 5 Kasım 
2019’da Swissotel The Bosphorus İstanbul’da 
gerçekleşecek zirvemizde sektörün her 
kesiminden 500’ü aşkın katılımcıyla buluşacağız. 
İş dünyasının deneyimli isimleri, yerli-yabancı 
çok uluslu şirketlerin başarılı ve deneyimli 
yöneticileri, akademisyenler, sektörün 
nabzını tutan temsilciler ile alanında uzman 
profesyonellerin konuşmacı olarak katılacağı 
zirvede, dış ticarete yönelik yeni fikir, öneri 
ve çözümler paylaşılacak. Ayrıca zirvede 
eş zamanlı olarak ‘Rekabetin Sayısal Hali’ 
başlıklı buildingSMART Türkiye Buluşması 
da gerçekleşecek ve her biri alanında uzman 
yabancı konuşmacılar, inşaat sektörünün sayısal 
geleceğini anlatacak. 

                          **
Zirve için geri sayım başlamışken 

dergimizin bu sayısında dış ticaret konusunu 
öne çıkarmak istedik. ÖZEL RÖPORTAJ 
için ülkemiz ihracat hamlesinin itici gücü 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı 
İsmail Gülle ile Türkiye’nin ihracat karnesini 
değerlendirdik. Türkiye’nin ihracatının yılın 
ilk 9 ayında yüzde 2,56 artış ile 132,5 milyar 
dolara çıktığını vurgulayan İsmail Gülle, 
“Sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın odak 
noktasında olan ihracat ailemiz, her geçen 
gün büyümeye devam ediyor. İhracat yapan 
firmaların sayısı 13 yıldır ilk defa ithalat 
yapanları geride bırakmış durumda” dedi 
ve birçok sektör ile bağlantılı bir konumda 
olan inşaat malzemeleri sanayisinin çatı 
kuruluşu Türkiye İMSAD’ın gelenekselleşen 
‘Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nin sektöre 
yön verdiğini ifade etti. 

PROFESYONEL BAKIŞ köşemizde çalıştığı 
şirketlerle özdeşleşen bir isim olan Valfsel 
Armatür Sanayi Genel Müdürü Hüseyin Orhan’a 
yer verdik. Elginkan Topluluğu’nda 35, Valfsel 
Armatür Sanayi’nde 23 yıldır görev yapan 
Hüseyin Orhan ile iş hayatını ve prensiplerini 
konuştuk.

Tarih boyunca medeniyetlerin gelişmesinde 
ve birbirleriyle ilişkiye geçmesinde önemli bir 
rol oynayan köprüler, işlevselliklerinin yanı 
sıra hem mimari hem estetik görünüşleriyle 
ve bulundukları şehre kattıkları anlamla tüm 
dikkatleri üzerine çekiyor. Körfezleri, kıtaları 
ve şehirleri birbirine bağlayan köprüleri mimari 
ve tarihi açıdan değerlendirerek çeşitlerine göre 
detaylarıyla anlattık. 

                          **
İnsanın doğadan aldığını, tekrar doğaya 

ve insana kazandırmayı hedefleyen projeler 
gerçekleştirdiklerini söyleyen Mental Design 
Works Kurucusu Salih Çıkman ile MİMARLIK 
VE İNŞAAT DÜNYASI röportajı için bir araya 
geldik. “Projelerimizin zamanın gerisinde 
kalmaması, gelişen çevreye uyum sağlaması için 
bu gelişim içerisinde yaşayacak sürdürülebilir 
tasarımlar yapmak hedefimiz” diyen Salih 
Çıkman ile projelerini ve mimari yaklaşımları 
hakkında konuştuk.

SÖYLEŞİ sayfalarımızda Çimsa Genel 
Müdürü Ülkü Özcan ile Çimsa ve faaliyetleri, 
Duravit Türkiye Genel Müdürü Müfit Ülke ile 
sektörün geleceği ve firmanın Ar-Ge çalışmaları, 
Doka Kalıp İskele A.Ş. Türkiye Genel Müdürü 
Ender Özatay ile firmanın projeleri üzerine 
detaylı röportajlar gerçekleştirdik. 

                          **
Bildiğiniz gibi gökdelenler de günümüzde 

gelişmişlik ve teknoloji yarışının simgelerinden 
biri haline geldi. Dünyada 68 adedi Çin’de olmak 
üzere inşaatı bitmiş toplam 144 süper gökdelen 
bulunuyor. 2019 sonuna kadar 42 yeni süper 
gökdelenin daha tamamlanması bekleniyor. 
Geleceğin gökdelenleri ise mimaride giderek 
daha fazla öne çıkan sürdürülebilirlik yaklaşımı 
ile şekillenecek. Bunun ilk adımı olarak, yeni 
yapılan gökdelenlerde gelişen teknolojinin de 
yardımıyla yenilenebilir enerji kaynaklarından 
yararlanılmaya başlandığını görüyoruz. Geleceğin 
yapılarını anlattığımız sayfalarda konumuz 
gökdelenler… 

Özetle yine dopdolu bir sayı sizleri bekliyor. 
Keyifli okumalar…

9. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi
için geri sayım başladı!
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- Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili A. Dündar 

Yetişener: “Bugüne kadar fırtınalardan hep güçlenerek çıktık”
- Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Bilgi Paylaşımı Toplantısı 

yapıldı
- Türkiye İMSAD Yönetimi, TÜSİAD’ı ziyaret etti
- Uluslararası Standardizasyon Zirvesi’nde MTC 177 Yapı Bilgi 

Modellemesi Ayna Komitesi’ne ödül verildi
- Türkiye İMSAD, TAC Summit 2019’da yer aldı

YENİ ÜYELERİMİZ
Armatür Derneği, Geberit

KAPAK KONUSU
Yerli üretimle uluslararası arenada daha güçlü olmak için 
“Rekabetin Şifreleri: Sınırsız Ticaret”

ÖZEL RÖPORTAJ / İSMAİL GÜLLE 
“Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi, sektöre yön veriyor” 

PROFESYONEL BAKIŞ / HÜSEYİN ORHAN
“İş hayatında sürekli gelişme olmazsa olmazımdır”

MİMARİDE KÖPRÜLER
Köprüler, mimarileriyle şehirlere estetik katıyor

SEKTÖREL GÜÇ / KİSAD
“Üyelerimiz, pazar için yapılan üretimin yüzde 80’den 
fazlasını gerçekleştiriyor”

MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI 
SALİH ÇIKMAN
“Hedefimiz, sürdürülebilir tasarımlar yapmak”

SÖYLEŞİ / ÜLKÜ ÖZCAN
Çimsa, yılın ilk çeyreğini 18 milyon TL kârla kapattı 

SÖYLEŞİ / MÜFİT ÜLKE
Duravit üretiminin yüzde 55’ini ihraç ediyor

SÖYLEŞİ / ENDER ÖZATAY
Doka, Türk Cumhuriyetleri‘nde önemli projelerde yer alıyor

İHRACAT KAPILARI / ARJANTİN
Latin Amerika’nın üçüncü büyük ekonomisi Arjantin umut 
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GELECEĞİN GÖKDELENLERİ
Geleceğin gökdelenleri sürdürülebilirlik yaklaşımı ile 
şekillenecek
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Türkiye İMSAD Dergi, Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin 
ücretsiz, süreli yayınıdır. 

Türk ekonomisinin lokomotifi ihracat, içinde 
bulunduğumuz şartlarda her zamankinden 

daha fazla önem kazanırken, Türkiye İMSAD 
da Türkiye’nin en büyük üçüncü ihracatçısı 

konumunda bulunan inşaat malzemesi sektörünün 
küresel pazardaki gelişimi için yol haritası 

olacak bir organizasyona imza atıyor. Türkiye 
İMSAD tarafından 2009 yılından beri düzenlenen 
‘Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nin 9’uncusu, 

bu yıl 5 Kasım’da ‘Rekabetin Şifreleri: Sınırsız 
Ticaret’ başlığı altında gerçekleştirilecek. İnşaat 

sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirecek 
Zirve’de, küresel ticarette yeni ihtiyaçlar, sorunlar 

ve çözüm önerileri masaya yatırılacak. 
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“Bugüne kadar fırtınalardan 
hep güçlenerek çıktık”

Türkiye İMSAD tarafından düzenlenen ‘Gündem Buluşmaları’ toplantısı, 
‘Fırtınalı Havada Dümende Olmak’ başlığı altında gerçekleştirildi. Türkiye 
İMSAD 2017-2020 Dönemi Yönetim Kurulu Başkan Vekili A. Dündar 
Yetişener, “Bugüne kadar yaşadığımız deneyimlerle, fırtınalardan her 
seferinde daha da güçlenerek çıktık. Yurt içi pazardaki daralmayı, yurt dışı 
pazarlarda artırdığımız performansımızla telafi etmeye çalışıyoruz” dedi.

Gündem Buluşmaları Toplantısı’ında konuşan Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili A. Dündar Yetişener: 

İMSAD’DAN
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İMSAD’DAN

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin 
(Türkiye İMSAD) geleneksel hale getirdiği, 2019 
yılının Eylül ayı ‘Gündem Buluşmaları’ toplantısı, 

20 Eylül 2019 Cuma günü Tekfen Tower’da düzenlendi. 
Türkiye İMSAD 2013-2015 Dönemi Yönetim Kurulu Baş-
kanı ve 2017-2020 Dönemi Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
A. Dündar Yetişener’in açılış konuşmasını yaptığı ‘Gündem 
Buluşmaları’nda, TİM Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin 
ile Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürle-
sel, ekonomi ve sektöre yönelik değerlendirmelerini aktardı. 
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı A. Nuri 
Bulut’un moderatörlüğünde gerçekleşen ‘Fırtınalı Havada 
Dümende Olmak’ başlıklı oturumun konuk konuşmacısı 
ise Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu oldu. 

“KATMA DEĞERLİ ÜRETİMDEN
VAZGEÇMİYORUZ”

İnşaat malzemesi sanayicileri ve iş dünyasından isim-
lerin büyük ilgi gösterdiği Gündem Buluşmaları’nda, sek-
tördeki son gelişmeleri aktaran Türkiye İMSAD Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili A. Dündar Yetişener, “Eylül başında 
açıklanan 2019 ilk yarıyıl büyüme rakamlarına göre, fırtınalı 
bir havanın etkisi altında olduğumuz ortada. Ancak bugüne 
kadar yaşadığımız deneyimlerle, fırtınalardan her seferinde 
daha da güçlenerek çıktık. Yurt içi pazardaki daralmayı, 
yurt dışı pazarlarda artırdığımız performansımızla telafi 

etmeye çalışıyoruz. Kaliteli üretim yapma kapasitesine sa-
hip tesislerimiz ve her alanda yetkin insan kaynağımız var. 
Teknolojik devrimin gereklerini yapıyoruz ve katma değerli 
üretimden de vazgeçmiyoruz” dedi. 

“DÜNYADA İLK BEŞTEYİZ”
Türkiye’nin inşaat malzemesi üretiminde dünyanın en 

büyük beş ülkesinden biri olduğunu vurgulayan A. Dün-
dar Yetişener, “Küresel Rekabet Endeksi’nde yer alan 140 
ülkenin 115’ine ihracat gerçekleştiriyoruz. Ama 140 ülkenin 
tamamına da ihracat yapabilecek kapasitemiz var. Almanya, 
İngiltere, ABD’nin yanı sıra Orta Doğu’da; İsrail ve Irak en 
önemli pazarlarımız. Bu ülkeler ile birlikte Çin, Romanya, 
Fransa, Yemen ve İtalya; 2018 yılında en çok ihracat yaptığı-
mız ilk 10 ülkeyi oluşturuyor. Dış pazarda ‘Türk Malı’ inşaat 
malzemelerine çok güveniliyor. Türkiye inşaat malzemeleri 
sanayicileri olarak Batı’nın standartlarıyla üretip Doğu’nun 
fiyatlarıyla rekabet ediyoruz. 2018 yılında Türkiye’nin 
toplam ihracatı içinde inşaat malzemeleri sektörünün payı 
yüzde 12,7’ye ulaştı ve ihracatımız 21 milyar dolar seviye-
sini aştı” diye konuştu. 

9. ULUSLARARASI İNŞAATTA
KALİTE ZİRVESİ 5 KASIM’DA

Türkiye İMSAD’ın 5 Kasım’da 9. Uluslararası İnşaatta 
Kalite Zirvesi’ni düzenleyeceğini belirten A. Dündar Yetişe-
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ner, “Amacımız, sektör olarak Türkiye’nin ilk üç 
sektörü içinde yer aldığımız ihracat hacmindeki 
ivmeyi sürekli kılmak. İnşaat malzemesi sanayici-
leri olarak Türkiye markasıyla öne çıkıp, çok daha 
güçlü ve talep edilir konuma gelmek en büyük 
hedefimiz” ifadelerini kullandı.

LEVENT ÇAKIROĞLU: “ESAS ÖNCELİĞİMİZ 
SÜRDÜREBİLİR DEĞER YARATMAKTIR”

‘Gündem Buluşmaları’nın konuğu Koç Hol-
ding CEO’su Levent Çakıroğlu ise sözlerine, “Fır-
tınalı havada güvenle yol alabilmek için, öncelikle 
her hava şartına göre gerekli hazırlıkların zama-
nında yapılması gerektiğine inanıyorum. Hava 
bozduktan sonra hazırlık yapmak zor olur, bazen 
sonuç vermez” diyerek başladı. “Varış noktanızı, 
bir başka deyişle vizyonunuzu belirledikten sonra, 
rotanızı yani ana stratejilerinizi oluşturmak gere-
kir. Rotanın üzerinde ana duraklar vardır, şartlara 
göre değişiklik yapmak gerekse de, bu referans 
noktalarını yani stratejik önceliklerinizi disiplinle 
takip etmek önemlidir” değerlendirmesinde bulu-
nan Çakıroğlu, şunları söyledi: “Hava sertleşince, 
dalga boyu yükseldiğinde kaçınılmaz olarak kısa 
vadeli konulara odaklanmak gerekse de, fırtınanın 

sürekli olmayacağı bilinciyle, uzun vadeli hedefleri 
gözden kaçırmadan yol almak önemlidir. Neticede 
esas önceliğimiz ve sorumluluğumuz uzun vadeli, 
sürdürülebilir değer yaratmaktır.”

Koç Topluluğu’nu küresel büyüme vizyonuy-
la yönettiklerine dikkat çeken Çakıroğlu, şöyle 
devam etti: “Ana stratejimiz sürdürülebilir ve 
kârlı büyüme. Stratejimizi destekleyen ana taşı-

Koç Holding CEO’su 
Levent Çakıroğlu, “Hava 
sertleşince, fırtınanın 
sürekli olmayacağı 
bilinciyle, uzun vadeli 
hedefleri gözden 
kaçırmadan yol almak 
önemlidir” dedi. 



yıcıları; teknoloji sahipliği, güçlü markalar, inovasyon ve 
girişimcilik becerisi ve değişime öncülük edecek kültürün 
geliştirilmesi olarak ifade ediyorum. Küresel vizyon deyin-
ce, elbette uluslararası pazarlarda büyümeyi ve pazarları 
çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Ancak bu Türkiye’de büyü-
meyeceğiz anlamına gelmiyor. Türkiye’nin çok önemli po-
tansiyeli olduğuna inanıyor ve büyümeye devam ediyoruz. 
Son beş yılda toplam 37 milyar TL yatırım gerçekleştirdik. 

Küresel vizyonun bir boyutu da küresel seviyede re-
kabetçi güce sahip olmamız. Zira en büyük pazarımız 
olan ülkemizde de hemen hemen her sektörde küresel 
oyuncularla rekabet ediyoruz. Rekabetçi gücümüzü sürekli 
geliştirmek için stratejilerimizin taşıyıcıları olarak ifade 
ettiğim teknoloji, inovasyon, marka konularında uzun 
vadeli perspektifi ve uygulamadaki disiplini kaybetmeden 
yatırım yapmaya devam ediyoruz. Son beş yılda Ar-Ge’ye 
2 milyar doların üzerinde yatırım yaptık. 27 Ar-Ge mer-
kezimizde yaklaşık 4 bin 500 Ar-Ge personelimiz var. 
Bugünün dünyasında sadece değişimi yönetmek yeterli 
değil, mevcut rekabetçi gücümüzü daha da yukarı taşı-
mak için değişime öncülük etmek durumundayız. Zira 
önümüzdeki dönemde bugünden bilmediğimiz başka 
dinamiklerin yol açacağı değişimler söz konusu olacak. 
Bu sebeple, uzun vadeli değer yaratma ve Topluluğumuzu 
geleceğe hazırlama sorumluluğumuzla, kültürel dönüşüm 
programı yürütüyoruz.” 

PROF. DR. ALKİN: “BREXIT’E BİR 
ERTELEME DAHA SÖZKONUSU”

İngiliz yetkililerle bazı önemli görüşmeler gerçekleş-
tirdiklerini belirten TİM Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem 
Alkin, “Brexit çok enteresan bir noktaya gidiyor. Hem 
İngiliz yetkililer hem AB tarafından gelen sinyaller şuna 
işaret ediyor; yüzde 50’nin üzerinde bir olasılıkla Brexit’in 
altı ay daha ertelenmesi ihtimaline doğru bir senaryoya 
gidiyoruz. Mart ayı sonuna kadar bir erteleme daha ge-
lecek gibi” dedi. Türkiye’nin güçlü bir ekonomiye sahip 
olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Alkin, “Son yedi yıl içeri-
sinde Türkiye aslında özel sektör bazlı çok enteresan bir 
dayanıklılık ve beceri kazandı. Tarihte hiç görmediğimiz 
bir reel sektör krizi yaşıyoruz. Türk özel sektörümüz bu 
krizin içerisinden de yine kendine özgü çözümleriyle 
çıkacaktır” diye konuştu.

DR. GÜRLESEL: “DÜNYA EKONOMİSİNDE
BİR YAVAŞLAMA VAR”

İnşaat malzemesi sektörünün son dönemini grafiklerle 
anlatan Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat 
Gürlesel de, dünya ve Türkiye ekonomisine yönelik değer-
lendirmelerini aktardığı konuşmasında, “Ticaret savaşları, 
Brexit, jeopolitik riskler gibi konular dünya ekonomisinde 
bir yavaşlama, dünya ticaretinde bir küçülme olarak kar-
şımıza çıktı. Muhtemelen bu önümüzdeki yıla da sirayet 
edecek. Fakat burada yine çok da öngörülmeyen dünya 
ekonomisinde genişletici bir para politikası uygulanması 
yeniden gündeme geldi. Küresel finansal sistemin de yu-
muşadığını, Türkiye açısından da pozitif bir yumuşama ol-
duğunu söylemek mümkün” değerlendirmesinde bulundu.

Dündar Yetişener

Prof. Dr. Kerem Alkin

Dr. Can Fuat Gürlesel

A. Nuri Bulut
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Türkiye İMSAD ile ÇEDBİK işbirliği kapsamında, “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” 
konusunda öneriler geliştirmek, tüm paydaşları bir araya getirerek görüş alışverişinde 
bulunmak üzere 25 Eylül 2019 Çarşamba günü bir toplantı düzenlendi. 

Türkiye İMSAD Yönetimi, TÜSİAD’ı ziyaret etti

New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde 
25-27 Eylül 2015 tarihleri arasında gerçekleşen BM 
Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde, 2030 Sürdü-

rülebilir Kalkınma Amaçları 193 ülkenin imzası ile kabul 
edildi. Yayınlanan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı ve 
169 alt başlığı yeni küresel gündemin amaç ve boyutlarını 
gösteriyor.

Dünya Yeşil Binalar Konseyi Kurucu Üyesi olan ve 
Türkiye’de yeşil bina çalışmalarına öncülük eden ÇED-
BİK ile inşaat malzemesi sektörünün çatı örgütü Türkiye 
İMSAD’ın işbirliği bağlamında, “2030 Sürdürülebilir Kal-

kınma Hedefleri” konusunda öneriler geliştirmek, tüm 
paydaşları bir araya getirerek görüş alışverişinde bulunmak 
üzere 25 Eylül 2019 tarihinde Tekfen Tower’ın mekan spon-
sorluğunda bir toplantı gerçekleşti.

Toplantıda Türkiye İMSAD Genel Sekreteri Aygen Erkal, 
17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı ile Türkiye İMSAD’ın bu 
konudaki faaliyetlerini anlattı. Sonrasında ÇEDBİK Genel 
Sekreteri Engin Işıltan ise ÇEDBİK’in faaliyetlerinden bah-
setti. Ardından da toplantıya katılan tüm dernek temsilcileri 
bu konuda yaptıkları çalışmaları ve konuyla ilgili önerilerini 
sundu.

Türkiye İMSAD Yönetimi, TÜSİAD Başkanı Simone 
Kaslowski ile bir araya geldi. Toplantıya Türkiye 
İMSAD Yönetimi adına; Yönetim Kurulu Başkanı Fer-

di Erdoğan, Önceki Dönem Başkanı ve Başkan Vekili Dündar 
Yetişener, Başkan Vekili Kenan Aracı ile Başkan Yardımcıları 
Çetin Tecdelioğlu ve A. Nuri Bulut katıldı. Görüşmede in-
şaat malzemesi sektörüne yönelik güncel verilerin yanı sıra 
ülkenin mevcut durumu ve ekonomiye yönelik gündem 
değerlendirildi.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
Bilgi Paylaşımı Toplantısı yapıldı

12   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  EKİM 2019





14   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  EKİM 2019

İMSAD’DAN

Türkiye İMSAD, TAC Summit 2019’da yer aldı

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanı 
ile Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından 
yürütülen “Standardizasyon Sisteminin Geliştiril-

mesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım 
Projesi” kapsamında, 14 Ekim Dünya Standartlar Günü’nde 
“Uluslararası Standardizasyon Zirvesi” gerçekleştirildi. 
Zirvenin “Standartlara Yön Ver” başlıklı panelinde sunum 
yapan Türkiye İMSAD Genel Sekreteri Aygen Erkal, inşaat 
malzemesi sektörü hakkında detaylı bilgiler verdikten son-
ra TSE ile yürütülen iş birliği kapsamında, BIM yani Yapı 
Bilgi Modellemesi standart çalışmaları ve MTC177 Ayna 
Komitesi’nin açılış aşamalarını anlattı. 

Ayrıca, zirvede yaptığı çalışmalar nedeniyle MTC 177 
Yapı Bilgi Modellemesi Ayna Komitesi ödüle layık görüldü. 

Uluslararası Standardizasyon Zirvesi’nde MTC 177 
Yapı Bilgi Modellemesi Ayna Komitesi’ne ödül

Türkiye İMSAD, 3-4 Eylül 2019 tarihlerinde dü-
zenlenen TACS2019-Turkey Africa Construction 
Summit’te Destekleyen Kurum olarak yer aldı. 

Türkiye İMSAD Başkan Yardımcısı Çetin Tecdelioğlu, 
etkinlikte gerçekleştirdiği açılış konuşmasında Türk in-
şaat malzemelerinin kalitesine dikkat çekerek Afrika’daki 
potansiyel pazarların önemine değindi. Etkinlik boyunca 
Afrika’dan gelen müteahhitler, inşaat malzemeleri ihra-
catçıları, yapı marketler ve mimarlar ikili görüşme imkanı 
yakaladı. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Hasan Büyükdede, 
buildingSMART Türkiye Yürütme Kurulu Başkan Yardım-
cısı ve Ayna Komite Başkanı Ahmet Çıtıpıtıoğlu’na ödül 
takdim etti. 

ULUSAL VE ULUSLARARASI STANDARTLARA
YÖN VERİLMESİ HEDEFLENİYOR

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) bünyesinde sektör 
paydaşlarıyla kurulan MTC 177 Yapı Bilgi Modellemesi 
Ayna Komitesi tarafından, Türk standartlarına ve uluslara-
rası standartlar organizasyonu (ISO) tarafından yayınlanan 
uluslararası standartlara yön verilmesi ve ülkemizin söz 
sahibi olduğu bu alanda da standartları hazırlayan tarafta 
aktif şekilde rol alınması hedefleniyor.

“Uluslararası Standardizasyon Zirvesi”nde, yaptığı çalışmalar nedeniyle Türk Standartları 
Enstitüsü (TSE) bünyesinde sektör paydaşlarıyla kurulan MTC 177 Yapı Bilgi Modellemesi 
Ayna Komitesi ödüle layık görüldü.
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YENİ ÜYELERİMİZ - ARMATÜR DERNEĞİ

Armatür, Valf, Musluk, Tesisat Ekipmanları 
ve Vana Sanayicileri Derneği, armatür, valf, 
musluk, tesisat ekipmanları ve vana sana-

yisinde faaliyet gösteren firmaları ortak bir çatı 
altında toplamak amacıyla 2019 yılı başında ku-
ruldu. Derneğin şu anda 28 üyesi bulunduğunu 
ileten Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan 
Turhan, “Bu sayıyı çoğaltmak adına çalışmalar 
yapıyoruz. Ayrıca derneğimize de üye olmak 
isteyen birçok önemli kuruluş ve firma mevcut” 
bilgisini verdi. Gökhan Turhan ile Armatür, Valf, 
Musluk, Tesisat Ekipmanları ve Vana Sanayicileri 
Derneği’ni ve Türkiye İMSAD’a üye olma neden-
lerini konuştuk. 

Armatür, Valf, Musluk, Tesisat Ekipmanları ve 
Vana Sanayicileri Derneği ne zaman kuruldu? 
Derneğimiz, 10 Ocak 2019 tarihinde; Turaş Gaz 
Armatürleri, TDS Tekneciler, Kale Musluk Sanayi, 
Kas, Günay Armatür, Türkoğlu Vana ve İtimat 
Su Armatürleri firmalarının ortak çalışması ile 
kuruldu ve derneğimizi ilgilendiren her sektör-
den bir temsilcinin dernek üyesi yapılması ile 
çalışma hayatına başladı. Dernek; armatür, valf, 
musluk, tesisat ekipmanları ve vana sanayisinde 
boy gösteren firmaların, ortak bir çatı altında 
toplanarak, sektör vizyonunun gelişmesinde cid-

di sorumluluk üstlenmek ve bu bakış açısı ile 
stratejik çalışmalara yön vermek amacı ile ku-
ruldu. Sektörümüzün ilk derneği olan Armatür 
Derneği’nin açılımı; ‘arması Türkiye’de üretilen 
ürünler’dir. Ancak yalnızca armatür değil, içinden 
akışkan geçen valf, musluk, tesisat ekipmanları ve 
vanalar gibi ürünler de derneğimizi ilgilendiriyor.

Derneğinizin kaç üyesi var?
Derneğimizin 28 üyesi bulunuyor. Fakat bu 

sayıyı çoğaltmak adına çalışmalar yapıyoruz. 

Sektörün mevcut durumu nedir?
Sektörümüz cari açık veren bir sektör... Bil-

hassa dış etkenler, ekonomide gelinen öngörü-
lemez seviye, bizleri ülke ve sektör olarak zora 
sokuyor. 2018’de sektörümüzün en önemli ka-
lemlerinden olan armatür, valf, musluk, vana ve 
tesisat ekipmanları ithalatımız, ön görülen sevi-
yenin üzerinde karşımıza çıkmaktaydı. 2018’de 
ihracat olarak bir önceki seneye kıyasla daha iyi 
olduğumuz söylenebilir. 2019’da ise hedefimiz, 
hem ürün hem hizmet ihracatını artırarak ithala-
tın önüne geçmek, yerli üretimin katkısını devlet 
desteğiyle artırmaya yönelik yeni aksiyonlar ala-
rak yerlileşmeye doğru gitmektir. 

Türkiye İMSAD’a üye olmak derneğinize ne 
gibi katkılar sağlayacak?

Derneğimizin ve bizi ilgilendiren sektörün 
içinde bulunan tüm firmaların, doğrudan veya 
dolaylı yol ile inşaat sektörü ile bağlantılı olma-
sından dolayı bizlerin de Türkiye İMSAD’a üye 
olması doğru bir adım olarak karşımıza çıkmak-
taydı. Türkiye İMSAD, inşaat sektörünün çatı 
kuruluşu ve sektör için başarılı çalışmalara imza 
atıyor. Biz de Türkiye İMSAD’a üye olarak hem 
sektörle iç içe olmayı hem de derneğin faaliyet-
lerinden fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Türkiye 
İMSAD çatısı altında olmak derneğimize güç 
katacaktır. Ortak iş birlikleri, derneğimiz tarafın-
dan yapılacak etkinlikler, toplantılar gibi birçok 
konuyu Türkiye İMSAD kanalından da sektör 
temsilcilerine iletmek ve geniş kitlelere hitap 
etmek bizler için önemli bir unsurdur. 

 “Türkiye İMSAD çatısı altında 
olmak derneğimize güç katacak”

Armatür, Valf, Musluk, Tesisat Ekipmanları ve Vana Sanayicileri Derneği, Türkiye 
İMSAD’a üye oldu. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, “Türkiye 
İMSAD çatısı altında olmak derneğimize güç katacak” dedi. 

Armatür, Valf, Musluk, 
Tesisat Ekipmanları 
ve Vana Sanayicileri 

Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Gökhan Turhan, 

“Türkiye İMSAD’a 
üye olarak hem 

sektörle iç içe olmayı 
hem de derneğin 

faaliyetlerinden fayda 
sağlamayı amaçlıyoruz” 

dedi.



1954 ‘ten beri
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YENİ ÜYELERİMİZ - GEBERİT

Türkiye pazarında büyüyen İsviçreli Geberit, 
Türkiye İMSAD üyeleri arasındaki yerini 
aldı. Geberit Türkiye Genel Müdürü Ufuk 

Algıer, sorularımızı yanıtladı.

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

İsviçre’nin Rapperswil kentinde 1874 yılında te-
melleri atılan Geberit, günümüzde global bir şirket. 
Geberit, şu anda Avrupa’da pazar lideri olmasının 
verdiği güçle dünyada da mümkün olduğu kadar 
öncü olma hedefiyle çalışıyor ve 1874’te başlayan 
serüvenini farklı ürünlerle devam ettiriyor. Faali-
yetlerine tesisat malzemeleri, vana ve fittings üreti-
miyle başlayan Geberit, iç takım üretimi yaparken 
1905’te ilk ahşaptan rezervuar imalatına adım attı. 
Dolayısıyla bu sürecin sektörde önemli bir kilomet-
re taşı olduğunu düşünüyoruz. Bir diğer ilkimiz 
de piyasadaki ilk rezervuar mantığının Geberit’in 
üretimiyle ortaya çıkmış olması. O günden bugüne 
gömme rezervuar ayağında birçok gelişme oldu.

Geberit, Türkiye’de ne zaman faaliyete geçti?
Geberit, gömme rezervuar alanında Türkiye’ye 

giren ilk markadır. 1980-90 döneminde Türkiye’de 
faaliyet göstermeye başlayarak ilk gömme rezervuar 

projesini de Kalyon Otel’de uyguladı. Aynı tesis 
bugün bile yenileme yaptığında bizim ürünleri-
mizi tercih ediyor. Bu bizim için çok önemli. Öte 
yandan 10 yıl önce Geberit, Türkiye’ye dönük 
yatırımlarını artırdı. Personel sayımız ve satış 
noktalarımızın yanı sıra yeni yatırımlar yapıldı, 
depomuz büyütüldü. 10 kişi ile başladığımız serü-
venimizde bugün yaklaşık 40 kişiyiz. Ciro bazında 
ise daha fazla artışımız oldu. Çünkü o zamanlar 
10’a yakınken bugün 80 tane ana bayimiz, yanı 
sıra boru grubumuzda 20 uygulamacı bayimiz 
var. Dolayısıyla alt bayilerimiz ile birlikte 100’ün 
üzerinde satış noktasına sahibiz. Bayimiz olmayan 
yerlerde bayilerimizin alt bayileri hizmet veriyor.

Şirket olarak önümüzdeki dönemde hedefle-
riniz neler?

2019 yılsonunda Geberit olarak yüzde 15 
oranında bir büyüme hedefiyle iş süreçlerimizi 
yönetiyoruz. Hedefimize ulaşmak için de mevcut 
ürünlerin satışının yanı sıra yeni ürünlerimizle 
pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz. Tabii bu 
noktada çalışmalarımızı sürdürdüğümüz yeni ve 
yenilenen ürünlerimizin de satışı devam edecek 
ki bu da ekonomik şartların, projelerin ve talebin 
devam etmesiyle ilgili bir durum... Umuyoruz 
ki ekonomik göstergeler iyi olur. 2019 yılının 
sonlarına doğru portföyümüze ekleyeceğimiz 
vitrifiye ürünlerimiz ile banyo koleksiyonumuzu 
tamamlamaya ve özellikle 2020 faaliyetlerimizi 
hareketlendirmeye çalışacağız.

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

İnşaat sektörünün tüm temel taşlarını tek bir 
çatı altında buluşturan böylesine önemli bir der-
neğin üyesi olmak bizim için oldukça önemli. Tür-
kiye İMSAD açısından bakıldığında ise Avrupa’da 
sıhhi tesisat sektöründe ilk sırada olan Geberit’in 
üye olması derneğe güçlü bir referans katıyor. 
Faaliyetlerini yakından takip ederek sektörün tüm 
dinamikleri hakkında genel bilgilere daha çok 
hakim oluyor ve sektörün sorunları için çözüm 
önerilerini Geberit olarak değerlendiriyoruz.

“Türkiye İMSAD üyesi olmak
bizim için çok önemli”

Gömme rezervuar alanında Türkiye’ye giren ilk marka olan Geberit, Türkiye 
İMSAD’a üye oldu. Geberit Türkiye Genel Müdürü Ufuk Algıer, "Böylesine önemli 
bir derneğin üyesi olmak bizim için oldukça önemli” dedi.

Geberit Türkiye 
Genel Müdürü 
Ufuk Algıer, “Alt 

bayilerimiz ile 
birlikte 100’ün 
üzerinde satış 

noktasına sahibiz” 
dedi.
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Yerli üretimle 
uluslararası arenada 

daha güçlü olmak için

‘Rekabetin Şifreleri: 
Sınırsız Ticaret’  

Türk ekonomisinin lokomotifi ihracat, içinde 
bulunduğumuz şartlarda her zamankinden daha 

fazla önem kazanırken, Türkiye İMSAD da Türkiye’nin 
en büyük üçüncü ihracatçısı konumunda bulunan 

inşaat malzemesi sektörünün küresel pazardaki 
gelişimi için yol haritası olacak bir organizasyona imza 

atıyor. Türkiye İMSAD tarafından 2009 yılından beri 
düzenlenen ‘Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nin 

9’uncusu, bu yıl 5 Kasım’da ‘Rekabetin Şifreleri: Sınırsız 
Ticaret’ başlığı altında gerçekleştirilecek. İnşaat 

sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirecek 
Zirve’de, küresel ticarette yeni ihtiyaçlar, sorunlar ve 

çözüm önerileri masaya yatırılacak. 
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Endüstri 4.0 ve dijitalleşme ile 
dünya yepyeni bir çağa adım 
atarken, küresel ticarette de 

oyunun kuralları yeniden yazılıyor. Re-
kabette öne geçmek için ise doğru stra-
tejileri belirleyip, gelişim ve değişime 
ayak uydurmak büyük önem taşıyor. 
Türk ekonomisini sırtlayan ihracat, 
2018 yılında yüzde 7,1 artarak 168,1 
milyar dolara yükseldi ve Cumhuriyet 
tarihimizin en yüksek yıllık ihracatı 
rakamına ulaşıldı. İhracat sağladığı 
katkı ile ekonominin en zor dönemin-
de direksiyona geçerek ekonomideki 
yavaşlamanın hızını kesti. 

Türkiye’nin toplam ihracatına en 
büyük katkılardan birini de ihracata 
daha çok ağırlık veren inşaat malze-
meleri sanayisi gerçekleştirdi. İnşaat 
malzemesi sektörünün çatı kuruluşu 
Türkiye İMSAD da sektöre yön ve-
ren faaliyetlerine devam ediyor. İnşaat 

malzemesi ihracatındaki artış trendi-
nin sürmesi, yeni pazarlara açılma ve 
rekabette öne geçebilmek için yapıl-
ması gerekenlerin masaya yatırılacağı 
bir organizasyona imza atan Türkiye 
İMSAD, inşaat sektörünün en büyük 
etkinliklerinden biri olarak kabul 
edilen “Uluslararası İnşaatta Kalite 

Zirvesi”ni bu yıl 9’uncu kez düzenli-
yor. 5 Kasım 2019 Salı günü Swissotel 
The Bosphorus İstanbul’da “Rekabetin 
Şifreleri: Sınırsız Ticaret” başlığı altın-
da gerçekleştirilecek Zirve, 500’ü aşkın 
katılımcıyı buluşturacak. İş, ekono-
mi, medya ve siyaset dünyasının önde 
gelen isimlerinin konuşmacı olarak 
yer alacağı Zirve’de sektör ihracatını 
artırmak için yol haritası belirlenecek.

FERDİ ERDOĞAN: 
“HEDEFİMİZ TÜRKİYE 
MARKASIYLA ÖNE ÇIKMAK”

Zirve ile ilgili değerlendirmeler-
de bulunan Türkiye İMSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, “Gü-
nümüz rekabet ortamında sektörel 
trendlere uyum sağlayabilenler, var-
lıklarını geleceğe taşıyacak olanlardır. 
İnşaat malzemesi sanayicileri olarak 
bu bağlamda Türkiye markasıyla öne 
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çıkıp, çok daha güçlü ve talep edilir 
konuma gelmek en büyük hedefimiz... 
Hedeflerimizi belirlemek, paylaşmak, 
hayata geçirmek için Zirvemizin tema-
sını ‘Rekabetin Şifreleri: Sınırsız Tica-
ret’ olarak belirledik. Paydaşlarımıza en 
yüksek katma değeri sağlamak, rekabet 
ortamında doğru stratejileri belirleyip 
sağlıklı bir ekonomik büyümenin yol-
larına ışık tutmayı amaçlıyoruz” dedi.

İçinde bulunduğumuz yüzyılda; 
verimliliğin temel taşları olan maliyet, 
hız ve kârlılık gibi kavramların; marka, 
teknoloji, inovasyon, lojistik, Ar-Ge 
ve insan unsuru ile bir araya gelerek 
etkin bir rekabet ortamı oluşturduğu-
nu vurgulayan Erdoğan, “Bu önemli 
parametreler birbirine entegre hareket 
ettiğinde ise hem iç pazarda hem de 
dış pazarda malzemelerimiz adından 
sıkça söz ettiriyor. Ülkemizin inşaat 
malzemelerinin kalite açısından dünya 
çapında bilinir ve güvenilir bir konum-
da olması da bizi global ticarette emin 
adımlarla ilerlemeye teşvik ediyor. Dış 
ticaret rakamlarımıza baktığımızda da 
bu tezin, istatistiklerle doğrulandığını 
görüyoruz. Bizler Batı’nın standart-
larıyla üretip Doğu’nun fiyatları ile 
rekabet ediyoruz” diye konuştu.

“KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLER
ÜRETİP, İTHAL GİRDİSİNİN
AZALMASINI SAĞLAMALIYIZ”

2017 yılından bu yana devam eden 
Ticaret Savaşları, İngiltere ve AB tara-
fında yaşanan Brexit belirsizliği, Orta 
Doğu’da süregelen krizler, Çin eko-
nomisindeki yavaşlama gibi önemli 
gelişmelerin 2019 yılında küresel ti-
carette bir daralma olasılığının sinyal-
lerini verdiğini ifade eden Erdoğan, 
şunları söyledi: “Buna rağmen; 2019 
yılı büyüme hedefi olan yüzde 2,3’ün 
neredeyse yarısından fazlasının ihra-
cattan gelmesi bekleniyor. Bu başarıyı 
yakalayabilmek adına, ihracat hacmi-
mizdeki ivmenin sürekliliği için de 
çaba harcamak önceliklerimiz arasında 
yer alıyor. Dış ticaretin bu denli önem 
arz ettiği günümüzde mevcut pazarla-
rımızın dışındaki bölgelere de odakla-
narak sınırları aşmalı, potansiyelimizin 
daha iyi farkına vararak, katma değerli 
ürünler üretip ithalat girdisinin azal-
masını sağlamalıyız. Ülkemizin dünya 
ticaretinde en iddialı olduğu ihraç ürün 
gruplarını belirlememiz, dünyada tüm 

bölgelerdeki doğru pazarlara erişme-
miz, Türkiye’nin küresel ticaretteki 
pozisyonunu daha iyi analiz etmemizi 
sağlayarak sınırsız bir ticaret gerçekleş-
tirmemize yardımcı olacaktır.”

Ferdi Erdoğan, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “2018 yılında, toplam 83 bin 
ihracatçının ilk bini 102,8 milyar do-
lar ile toplam ihracatın yüzde 61’ini 
gerçekleştirirken ortalama 100 milyon 
dolar/şirket performansına karşılık; geri 
kalan 82 bin şirket 65 milyar dolar ile 
şirket başına ortalama 2 milyon dolarlık 
bir performans sergiliyor. Bu şirketlerin 
ortalama 1 milyon dolar ihracat artışı 
sağlaması ile Türkiye’nin 2023 vizyon 
hedefleri daha hızlı sağlanabilecek.”

ZİRVE’DE buildingSMART  
TÜRKİYE BULUŞMASI

Ayrıca Zirve’de eş zamanlı olarak 
‘Rekabetin Sayısal Hali’ başlıklı buil-
dingSMART Türkiye Buluşması ger-
çekleşecek. Her biri alanında uzman 
yabancı konuşmacılar, ‘openBIM; Ha-
reket, Zihniyet ve Teknoloji’, ‘openBIM 
Eğitiminde Global Kriter: bSI Serti-
fikası’, ‘İnşaat Endüstrisinin Amazon 
Dönemi’ başlıklı özel sunumlarını ka-
tılımcılarla paylaşacak.

Türkiye’nin 2018 ihracatı 168,1 
milyar dolar ile Cumhuriyet 

tarihinin rekorunu kırdı, 2018 
yılının 10 ayında ihracatta aylık 

rekorlara imza atıldı.

Cari açığın finansmanında 
ihracat tarihsel bir görev 
üstlendi ve büyümenin 
yarısı da ihracatla sağlandı. 
Bu başarının arkasında sayısı 
80 bini aşan ihracatçı var.

2018 yılında inşaat 
malzemesi ihracatı ise önceki 
yıla göre yüzde 17,1 artarak 
21,57 milyar dolar oldu.

10 sektör, 2018 yılında tüm 
zamanların rekorunu kırdı. Çelik 

sektörü yüzde 36, mücevher 
yüzde 35, zeytin ve zeytinyağı 
yüzde 24, makine sektörü de 
yüzde 20 ile ihracatta en çok 

artış kaydeden sektörler oldu. 

2018 yılında 1 milyar dolar üzeri 
ihracat yaptığımız ülke sayısı 

39’a, 1 milyar dolar üzeri ihracat 
yapan il sayısı 17’ye yükseldi.

2018 yılında 23 sektör 1 milyar 
dolar ihracatı aştı. 15 bin 743 
firma 2018 yılında ilk defa 
ihracat yaptı.

KAYNAK: TİM İHRACAT 2019 RAPORU

İHRACATIN 2018 KARNESİ

İki ayrı oturumun yer alacağı Zirve’nin 
öğleden önceki ‘Rekabeti Bozanlar-
Maverik Sendromu’ oturumunda ih-
racatımızı artırmaya çalışırken dikkat 
etmemiz ve yapmamamız gerekenler, 
iş etiği, kurumsal strateji, yurtdışında 
marka korumanın önemi ve yurtdışı 
rekabette marka itibarı konuları ele 
alınacak. Öğleden sonraki ‘Sınırsız Ti-
caret’ başlıklı oturumda ise ihracatımı-
zı artırabilmek için çözmemiz gereken 
sorunlar, karayolu kadar demiryolu, 
deniz ve havayolu lojistiği ve tedarik 
zinciri ile ilgili yapılması gerekenler,  
birlikte hareket ederek dış ticaret per-
formansını artırmanın yolları, ihracat-
ta finansman konusu ve dış ticarette 
daha rekabetçi olabilmek için müşa-
virlik sektörünün önemi gibi konular 
irdelenecek. 
‘Markaların Rekabeti’ ve ‘Uyvar Önün-
de Bir Türk’ başlıklı sohbet oturumları-
nın moderatörü Defne Sarısoy olacak. 
Ayrıca yerli ve yabancı konuşmacılar 
‘Rekabette Oyun Teorisi’, ‘Küyerelleş-
me’, ‘Herkes İçin Arttırılmış Gerçeklik’, 
‘İnşaat Sektöründe Bilgi Daha İyi Nasıl 
Yönetilir?’ başlıklı özel sunumlar ger-
çekleştirecek.

NELER KONUŞULACAK?
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Günümüzde şirketlerin başarısı rekabette fark yaratmakla geliyor. Bunu yapabilmek 
için de akıllı üretim teknolojileri ve akıllı fabrika çözümleri kullanılarak daha verimli, 
optimum kalitede ve en düşük maliyette süreç yönetimi, üretim ve servislere 
odaklanılması gerekli. 

Başarı, rekabette
fark yaratmakla geliyor

Bora Tuncer
Schneider Electric

 Türkiye, Orta Asya ve Pakistan 
Bölge Başkanı 

Değişen dünyada rekabet, gelişen 
teknoloji ile birlikte çok yönlü ve çok 
uluslu bir yapı kazandı. Dolayısıyla 
bugün Türkiye inşaat malzemeleri 
sektörü sadece Türk şirketleriyle değil 
uluslararası şirketlerle de yarışabile-
cek güce ve donanıma kavuşmalı. Bu 
da ancak şirketlerin üretim ve bakım 
karar süreçlerinden servis operasyon-
larına kadar tüm aşamalarda dijital 
dönüşüme adapte olmuş bir işletme 
kurmaları ile mümkün. Çünkü başarı 
rekabette fark yaratmakla geliyor ve 
bunu yapabilmek için de akıllı üre-
tim teknolojilerini ve akıllı fabrika 
çözümlerini kullanarak daha verimli, 
optimum kalitede ve en düşük mali-
yette süreç yönetimi, üretim ve servis-
lere odaklanılması gerekli. 

Biz Schneider Electric olarak bu 
sürece Nesnelerin İnterneti (IoT) 
uyumlu, tak-çalıştır mantığı ile uygu-
lanabilen, operasyonlar arası çözüm 
platformumuz olan Ecostruxure™ ile 
destek veriyoruz.

 EcoStruxure mimarisinde sun-
duğumuz çözümleri üç katmanda ele 
alıyoruz. Bunlar; internet bağlantılı 
ürünler, lokal kontrol (edge kontrol), 
uygulamalar ve servisler. Pazardaki 
derin bilgi birikimimiz ve tecrübele-
rimizden yararlanarak, hedeflediğimiz 
altı sektöre hitap edecek çözümler 
sunuyoruz; Bina, Güç, Veri Merkezi, 
Makine, Tesis ve Şebeke. EcoStruxu-
re platformu, üretim bölümünden 
yönetim katına kadar işletmelerdeki 
her şey arasında bağlantı kurulma-
sını, sensörlerden buluta kadar kri-
tik verilerin toplanmasını, verilerin 
anlamlı içerikler oluşturacak şekilde 
analiz edilmesini ve bu döngüyü ger-
çek zamanlı bilgiyle tamamlayarak 
eyleme geçilmesini sağlıyor. Bu plat-
form, Schneider Electric çözümlerinin 

üzerine kurulduğu ve kullanıcılara 
ulaştırıldığı teknolojinin bel kemiğini 
oluşturuyor. Böylece müşterilerimiz 
verimliliği, kârlılığı ve güvenilirliği 
garanti altına almış oluyor. 

Bu platformun üzerine kurulu 
olan üretim tesislerimizde yarattığı-
mız sürdürülebilir başarı da ürün ve 
çözümlerimizin gücünü kanıtlıyor. 
Bugün bu platformu tüm süreçleri-
mizde kullanıyoruz. Bu sayede; ekip-
man, demirbaş yönetim-bakım mali-
yetlerimizde yüzde 75, mühendislik 
maliyetlerimizde yüzde 80 ve karbon 
ayak izimizin iyileştirilmesinde yüz-
de 50’ye varan oranlarda iyileşmeler 
sağlıyoruz.

YENİLİKÇİ ÜRÜNLERİMİZİ
80’İ AŞKIN ÜLKEYE 
İHRAÇ EDİYORUZ

Türkiye hem global hem de lokal 
rakiplerin olduğu çok rekabetçi bir 
pazar. Türkiye’de bulunan lokal ve 
global firmalar burada üretim yapıp 
iç pazarda etkin olurken, birçok farklı 
ülkeye ihracat yaparak önemli bir de-
ğer oluşturuyorlar. Yaklaşık 50 yıldır 
Türkiye’de faaliyette bulunan bir şir-
ket olarak biz de ürettiğimiz yenilikçi 
ürünlerimizi 80’i aşkın ülkeye ihraç 
ediyoruz ve böylece ülkemize güçlü bir 
katma değer sağlıyoruz. Bu kapsamda 
bugün tüm üretim birimlerimiz yerel 
ve küresel pazar ihtiyaçlarına uygun 
şekilde tasarlanmış durumda. Farklı 
ürün ve ekipmanlarımız için gelişti-
rilmiş iş ve operasyon modellerimiz 
sayesinde Türkiye’de yapılan üretim-
lerimizin dış pazarlardaki müşterileri-
mize ulaştırılmasını sağlıyoruz. 2017 
verilerine göre de Schneider Electric, 
en çok ihracat yapan ilk 100 firma 
arasında ve sektörde 7’nci sırada yer 
alıyor.
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Rusya, Kafkasya, Ukrayna, Afrika ve Tayland’da pazarı hareketlendirecek 
gelişmeler yaşanıyor. Türkiye’nin inşaat sektöründe ivmeli yükselişine devam 
edebilmesi için bu konuları göz önünde bulundurmanın etkili olacağını 
düşünüyorum.

Yurt dışı pazarlarda 
yeni fırsatlar var

Çetin Tecdelioğlu
Çetin Cıvata

Pazarlama A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye inşaat malzemeleri sek-
törünün Ocak-Ağustos 2019 ihracatı 
14,4 milyar dolar seviyesinde. En fazla 
ihracat yapılan ülkeler ise İsrail, Al-
manya ve İngiltere. 2018 yılı ihracatı 
22,2 milyar dolar ile rekor seviyedeydi, 
bu yılı yakın bir değerde kapamayı 
öngörüyoruz. 2018 yılında da 2017 
yılında olduğu gibi en fazla ihracat 
yapılan ülkeler Almanya, İngiltere ve 
ABD oldu. 2018 yılında yaşadığımız 
kur şoku sebebiyle sektör biraz etki-
lendi ancak kredi faizlerinin düşmesi 
ve konut sektöründeki kampanyalar 
gibi önlemlerle yükselen bir trendde 
devam edeceğini düşünüyorum.

RUSYA VE AFRİKA PAZARI
HAREKETLENİYOR

Rusya inşaat sektöründe 2020 yılına 
kadar yıllık yüzde 1,76 büyüme bekle-
niyor. Hükümetin orta ve düşük gelir 
gruplarına konut edindirme çalışma-
larının hedefi doğrultusunda 500 bin 
konut inşası tamamlanacak. Rusya’da 
inşaat sektörünün genel olarak topar-
lanma eğilimi içinde olması, Rus paza-
rında çok güçlü olan Türk şirketleri için 
de önemli bir gelişme. Rusya’nın yanı 
sıra Kafkasya ve Ukrayna gibi pazarlar-
da da bugüne dek ertelenen taleplerle 
artan önemli pazar fırsatları var. 

Öte yandan Afrika pazarında bir 
hareketlenme izleniyor. Türk müte-
ahhitlerinin de dikkatle takip ettiği 
pazarda, altyapıdan konuta çok yönlü 
bir talep var. Bölge ülkelerinde inşaat 
ruhsatlarıyla ilgili süreçlerin zorluğu 
bugüne dek yavaşlatıcı bir etkiye sa-
hipti. Ancak bölge genelinde hükümet-
ler son 10 yılda bürokratik süreçleri 
kolaylaştırmak ve proje inşaat süre-
lerini kısaltmak için çalışmalar yaptı. 
Örneğin Cezayir inşaatların zamanında 
tamamlanmasına yönelik yasama ça-

lışmaları gerçekleştirdi. Burkina Faso 
ve Burundi bürokratik işlemlerin hız-
lanması işin ‘tek işlem’ büroları kur-
du. Nijerya ve Liberya kurumlarına 
işlem başına zaman sınırlaması getirdi. 
Türkiye’nin inşaat sektöründe ivmeli 
yükselişine devam edebilmesi için bu 
konuları göz önünde bulundurmanın 
etkili olacağını düşünüyorum.

Tayland da ülke genelindeki proje-
lerle dikkat çekiyor. Doğu Ekonomik 
Koridoru-EEC (DEK) olarak ilan edilen 
bölgede yatırım yapacak şirketlere Tay-
land Yatırım Kurulu aracılığı ile çeşitli 
teşvikler verilerek, söz konusu alanın 
bir ekonomi bölgesine dönüşmesi plan-
lanıyor. Ayrıca hükümet, bu bölgeyi 
Tayland’ın ASEAN komşularına olan 
güçlü kara, deniz ve hava bağlantıları 
ile teknoloji üretim ve hizmet merkezi 
haline dönüştürmeyi amaçlıyor. Önü-
müzdeki beş yılda, DEİK’teki proje ve 
yatırımların toplam 50 milyar doları 
bulacağı öngörülürken, projelerin fi-
nansmanı, devlet kaynakları, kamu-özel 
sektör ortaklığı ve doğrudan yabancı 
yatırımlar aracılığı ile gerçekleştirilecek. 
Bu da inşaat sektörümüzü yakından ilgi-
lendiren önemli projelerden bir tanesi.

Ayrıca ithalatta girdi maliyetlerinin 
azaltılması önem taşıyor. Önce sektör-
deki yerli ve yabancı girdi kalemleri 
belirlenmeli ve sonra bunların üreti-
mine giren ithal ara malı/girdi payları 
bulunmalı. Daha sonra bu girdilerin 
inşaat üretimindeki payları bulunmalı 
ve ilgili değerler matristeki yerlerine 
konularak nihai maliyetler bulunma-
lı. Sonrasında ise bu paylar kamu ve 
özel sektörün ürettiği toplam inşaat 
değerleri ile karşılaştırılarak inşaat sek-
törünün toplam ithal girdi tutarı elde 
edilmeli. Bu hesaplamalar yapılırken 
bir yıllık süreçteki ortalama değerler 
temel alınmalı.
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Biz ülke olarak; üretiyor, ihraç ediyor ve marka olarak geri satın alıyoruz. 
Rekabette öne geçmek için markalaşmalı ve acilen bu yöndeki ithalat 
handikapını aşmalıyız.

Rekabette öne geçmek
için acilen markalaşmalıyız

Dündar Yetişener
Fibrobeton 

Yönetim Kurulu Başkanı

Dünya ticaretinde korumacılık 
önlemleri ve küresel ekonomideki 
yavaşlama, dünya mal ticaretinde 
2019’un ilk yarısında yüzde 2,4 da-
ralmaya neden oldu. Ticaretteki bu 
durağanlık, iç piyasalarla birlikte, 
ihracatta da rekabeti zorlaştıran bir 
etki yaratmaya devam ediyor. 

Dünya ölçeğinde kaliteli üretim 
yapma kapasitesinde tesislere ve 
yetkin insan kaynağına sahip bir 
ülkeyiz. Teknolojik devrimin ge-
reklerini yerine getiriyor, inovasyon 
çalışmalarını işimizin ayrılmaz par-
çası olarak görüyoruz. Bu özellikle-
rimizden aldığımız güçle, ekonomi-
nin negatif seyrettiği konjonktürde 
de üretim rotasından ayrılmıyoruz. 
İç pazardaki daralmayı, yurt dışı 
pazarlarda artırdığımız performan-
sımızla telafi ediyor, yeni ihracat 
pazarları bulmak için dünyanın sı-
nırlarını zorluyoruz. 

Rekabette önde olmak için sek-
tör olarak bazı mekanizmaları kur-
mamız ve bir an önce uygulamayı 
başlatmamız şart oldu. Örneğin; 
müşavirlik sektörünü geliştirmek 
için sanayiciler olarak, cirolarımızın 
uygun bir oranını, oluşturacağımız 
bir fona ayırabilir ve bu mekanizma 
üzerinden yurt dışı projelerdeki pa-
yımızı artırabiliriz. Malzemelerimizi 
datalarına ekleyerek, müşavirlerimiz 
yurt dışında proje aldıklarında, çe-
şitli bölümlerini yerli firmalara yap-
tıracakları bir mekanizma kurmuş 
olacağız. 

Biz ülke olarak; üretiyor, ihraç 
ediyor ve marka olarak geri satın 
alıyoruz. Örneğin; 350 milyon dolar 
tutarında musluk ithal etmişsek, bu-
nun yüzde 90’ına yakın bölümünü 
Türkiye’de üretiyor, parçalar halin-
de ihraç ediyor ve sonra da yabancı 
markaların adı ile ithal ediyoruz. 

Rekabette öne geçmek için marka-
laşmalı ve acilen bu yöndeki ithalat 
handikapını aşmalıyız.

İnşaat malzemesi üretiminde dün-
yanın en büyük beş ülkesinden bi-
riyiz. Küresel Rekabet Endeksi’nde 
yer alan 140 ülkenin 115’ine ihracat 
gerçekleştiriyoruz. Bugün Türkiye’nin 
toplam ihracatı içinde inşaat malze-
meleri sektörünün payı yüzde 12,7’ye 
ulaştı. 2019’da yeniden atağa kalkan 
inşaat malzemeleri sanayi ihracatımız, 
2014 yılından sonra tekrar 20 milyar 
dolar seviyesini aştı. Toplam ihracatta 
yeniden zirveyi yakalamamıza rağ-
men, ihraç ürünlerinde birim-fiyat 
konusunda geçtiğimiz yılın oldukça 
altındayız. Bu nedenle, ihraç ürünleri-
mizde birim-fiyatı artırmanın yollarını 
bulmak, sektör olarak önceliklerimiz 
arasında yer alıyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM 
SÜREÇLERİNİ 
TAMAMLAMALIYIZ

9. Uluslararası İnşaatta Kalite 
Zirvesi’nin bu yılki teması “Rekabe-
tin Şifreleri: Sınırsız Ticaret” olarak 
belirlendi. Bu zirve ile amacımız, 
Türkiye’nin ilk üç sektörü içinde yer 
aldığımız ihracattaki ivmeyi artırmak 
ve sürekli kılmak. Bunu gerçekleştir-
mek için neler yapmamız gerektiğini, 
ihracattaki sınırları nasıl aşacağımızı 
araştırıyor ve sektörümüzün büyümesi 
için yeni açılımlar sağlamaya çalışı-
yoruz. 

Dijital dönüşüm ve yapay zekanın 
egemen olmaya başladığı iş dünya-
sında rekabetin önemli şifrelerinden 
birisi de ülke olarak dijital dönüşüm 
süreçlerimizi tamamlamak olmalı. Re-
kabetçi yerli sanayi için, üretim mali-
yetleri üzerindeki yüklerin azaltılması 
da sanayi sektörünün bir diğer önemli 
konusu.
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En önemli inşaat malzemelerinden biri olan düzcamda 160 ülkeye yapılan 
ihracat, 2019 yılının ilk yedi ayında geçen seneye göre yüzde 80 oranında artış 
gösterdi. İnovatif olma ve katma değer yaratma, reel sektörün diğer alanlarında 
olduğu gibi düzcam sektöründe de kuruluşların geleceğini güvence altına alan 
en önemli unsurlar arasında yer alıyor. 

Türk düzcam sektörü 
ihracat ile büyüyor

Ebru Şapoğlu
Şişecam Düzcam 

Pazarlama ve Satış
 Başkan Yardımcısı

İnşaat sektörünün ülkemizde 
GSYH’ye sağladığı katkı ve büyümede-
ki rolü paralelinde; gelişen, büyüyen ve 
çeşitlenen inşaat malzemelerinin dış ti-
caretteki açılımı oldukça dikkat çekici. 
En önemli inşaat malzemelerinden biri 
olan düzcamda da 160 ülkeye yapılan 
ihracat 2019 yılının ilk yedi ayında 
geçen seneye göre yüzde 80 oranında 
artış gösterdi.

Şişecam Topluluğu bünyesinde 
düzcam alanında faaliyet gösteren Şi-
şecam Düzcam, sahip olduğu yüksek 
üretim kapasitesi ile bugün Avrupa’nın 
lider ve dünyanın ise en büyük beş üre-
ticisinden biri konumunda. Geniş ürün 
gamı ile faaliyet gösterdiği her pazarda 
müşterilerinin taleplerini etkin şekilde 
karşılayan Şişecam Düzcam, 10 ülkede 
üretim faaliyetlerine devam ediyor.

Türkiye’de artan üretim kapasitesi 
ve yeni ürünleri ile ihracat pazarla-
rını çeşitlendiren Şişecam Düzcam, 
ihracatını 2019 yılının ilk yedi ayında 
geçen seneye göre yüzde 113 oranında 
artırdı. Sektördeki öncü rolümüz pa-
ralelinde Türkiye düzcam ve işlenmiş 
cam ihracatını artırmak amacıyla Orta 
Anadolu İhracatçılar Birliği ile çalışma-
lar yürütüyoruz. Bu kapsamda Türk 
cam sektörünün ürün, hizmet ve faa-
liyetlerini dünyaya tanıtmak amacıyla 
2018 yılında “TurkishGlass” markası 
yaratıldı. Çimento, Cam, Seramik ve 
Toprak Ürünleri İhracatçılar Birliği 
desteği kapsamında TurkishGlass mar-
kası ile Dubai ve İngiltere’de World of 
Façades Konferansları’na katılım sağ-
lanarak, Türk cam sektörünün hayatı 
kolaylaştıran ve çevreye değer katan 
ürünleri tüm dünyadan gelen mimarlar 
ve inşaat sektörü temsilcilerine tanıtıl-
dı. Tüm bu faaliyetler ile cam sektö-

rünün daha çok ülkeye ve her geçen 
gün artan miktarlarda ihracat yapması 
destekleniyor.

GELİŞİME ÖNCÜLÜK EDEN 
ŞİRKETLER REKABETTE
ÖNE ÇIKIYOR

Sürdürülebilir üretim teknikleri-
nin, inovatif ürünlerin ve enerji verim-
liliğine katkı sağlayan uygulamaların 
öneminin arttığı günümüzde düzcam 
sektöründe de değişime ayak uydur-
manın ötesinde, gelişime öncülük ede-
bilen şirketler rekabette öne çıkıyor. 
İnovatif olma ve katma değer yaratma, 
reel sektörün diğer alanlarında olduğu 
gibi düzcam sektöründe de kuruluşla-
rın geleceğini güvence altına alan en 
önemli unsurlar arasında yer alıyor. 

Şişecam Topluluğu bünyesindeki 
Ar-Ge faaliyetleri cam bilimi ve tekno-
lojisi alanında Türkiye’nin en büyük 
ve donanımlı, dünyanın sayılı büyük 
Ar-Ge kampüsleri arasında yer alan 
Şişecam Bilim, Teknoloji ve Tasarım 
Merkezi’nde yürütülüyor. Cam bilimi 
ve teknolojisi alanında geleceğin ürün-
lerine ve üretim teknolojilerine yön 
veren merkez, Şişecam Topluluğu’nun 
inovatif teknolojiler ve katma değeri 
yüksek ürünlerle global pazarda reka-
bet gücünü daha da artırmasını sağlı-
yor. Bugün 27 ayrı uzmanlık laboratu-
varıyla hizmet veren merkezde yüksek 
performanslı, enerji tasarrufu, emniyet 
ve güvenlik sağlayan düzcam ürün-
lerinin geliştirilmesine hız kesmeden 
devam ediliyor. Bu kapsamda yüksek 
düzeyde Ar-Ge harcamaları gerçekleşi-
yor. Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak 
devlet tarafından destekleme program-
larının uygulanması, sektörün rekabet 
gücü açısından önem taşıyor. 
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Dış pazarlarda farklılaşmak istiyorsak hizmette, alt sektör işbirliklerinde müşteriler 
için yeni bir deneyim paketi hazırlamalıyız. Bunu başarmak için teknolojinin 
tüm nimetlerinden faydalanıp, dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0’ın itici gücüyle 
müşteriler için kusursuz satın alma deneyim projeleri geliştirilebilir. 

Müşteriler için yeni bir
deneyim paketi hazırlamalıyız

Erdem Ertuna
DemirDöküm 

Yönetim Kurulu Üyesi

İnşaat, alt sektörler, yapı malzeme-
leri sektörü Türkiye ekonomisinin ta-
biri yerindeyse can damarlarından biri. 
İhracattaki başarının sürdürülebilir 
olarak devam edebilmesi için iç pazar 
ve ihracat dengelerinin önceden plan-
lanması ve bu planların uzun soluk-
lu bir stratejiyle izlenmesi gerekiyor. 
İkinci önemli konu ise markalaşma. 
Sektöre baktığımızda ihracatta mar-
kalaşmış ve konumunu güçlendiren 
büyük markalarımızın yanı sıra küçük 
ve orta ölçekli firmalarımız da atılım 
yarışında. Ancak uluslararası arena-
da küçük ve orta ölçekli firmalarımız 
rakipleri markalaşma sürecini tamam-
ladığı için birçok işi kaçırabiliyor. Bu 
tabloyu değiştirmek için “markalaşma” 
harekâtı başlatmalıyız. Ürün özelinde 
baktığımızdaysa sektörün ana sorun-
ları arasında yer alan, rekabet koşul-
larını etkileyen, ihracat kanadında da 
dezavantaj oluşturan üretimde stan-
dardizasyon sağlanması, yani kalitesiz 
ürünlerin önüne geçilmesi gerekiyor.

TÜRKİYE İMSAD’IN 
ÇALIŞMALARI ÇOK ÖNEMLİ 

Dış ticarette bize ivme kazandıra-
cak konulardan biri de Ar-Ge ve ino-
vasyon. Günümüzde başlı başına bir 
ürün üretmek, rekabette fiyatla yarış-
mak mümkün değil. Dış pazarlarda 
farklılaşmak istiyorsak hizmette, alt 
sektör işbirliklerinde müşteriler için 
yeni bir deneyim paketi hazırlamalıyız. 
Bunu başarmak için dijital dönüşüm 
ve Endüstri 4.0’ın itici gücüyle müşte-
riler için kusursuz satın alma deneyim 
projeleri geliştirilebilir. Sektörün çatı 
kuruluşu olan Türkiye İMSAD’ın bu 
konularda komiteleri ile birlikte birçok 
çalışması bulunuyor. Ben de tek çatı 
altında buluşmanın, birlikte hareket 
etmenin, hepimize daha fazla güç ka-

tacağını düşünüyorum.Türkiye iklim-
lendirme sektörü 2018’de 4,5 milyar 
dolarlık ihracatıyla büyümesine devam 
etti. Sektör ihracatının bu yıl 5 milyar 
doları aşması hedefleniyor. Kurdaki 
dalgalanma ve bölgede yaşanan olum-
suz gelişmelere rağmen hedeflerimizde 
sapma olmadı. Hedefimiz 2020’de ih-
racatın ciro içindeki payını yüzde 50’ye 
çıkarmak.

SEKTÖR İHRACATINDA 
YÜKSELİŞ TRENDİ SÜRÜYOR

Avrupa ülkeleri, Rusya ve Türk 
Cumhuriyetleri başta olmak üzere 
180’den fazla ülkeye ihracat yapan sek-
törümüz, küresel pazardaki payını orta 
vadede iki katına çıkarma hedefi ile İk-
limlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği 
(İSİB) öncülüğünde ihracat yelpazesini 
genişletmeye çalışıyor. Bunun için uzak 
pazarların büyük bir bölümü gözlem al-
tına alındı. Özellikle Uzak Doğu ürünle-
rinin yaygınlaşmaya başladığı pazarlarda 
sektörel ticaret heyeti organizasyonları 
düzenleniyor. Yapılan çalışmalar neti-
cesinde sektörün ihracatı sadece dolar 
bazında değil, kilogram bazında da artış 
göstermeye başladı. Son üç yıllık ihracat 
gelişimine baktığımızda yükseliş trendi 
istikrarlı bir şekilde sürüyor. 

Yeni pazar olarak Güney Amerika 
ve Afrika ülkeleri var. Burada ticari he-
yet organizasyonları düzenleniyor, ora-
larda var olabilmenin alt yapısı oluştu-
ruluyor. Avrupa, Afrika, Uzak Doğu, 
Rusya ve Türk Cumhuriyetleri ile Arap 
bölgesindeki pek çok ülkede sektörel 
fuarlarda tanıtım stantları açılıyor. Bu 
birlik ve beraberliğin bizi başarıya gö-
türeceğine inanıyorum. İhracat strate-
jilerini müşterilerin gelecek isteklerine 
göre ürün ve hizmet alanında şekillen-
direbilirsek hep birlikte yeni bir başarı 
hikâyesine imza atacağız.
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Katma değerli ve teknoloji
odaklı üretimi hedeflemeliyiz

Kenan Aracı
Çuhadaroğlu Grup Şirketleri 

Genel Müdürü 

Çuhadaroğlu olarak 65’inci yıla 
ulaşmanın verdiği gururla metal sanayi 
ve alüminyum cephe sistemleri taah-
hütleri yapan iki ana şirket grubu ile 
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İhracat 
yaptığımız ülkelerin sayısı 35 civarında 
olup, Amerika, Avrupa, Asya, Afrika 
ve son olarak da Avustralya olarak beş 
kıtada 35 ülkeye ihracat yapıyoruz. 
2019 yılı ilk üç aylık satış ciromuzdaki 
ihracatın payı yüzde 40 seviyelerine 
geldi, hedefimiz yılsonuna kadar yüz-
de 50’lere çıkmak ve daha sonrasında 
da bu oranı artırmak. Yurtiçi pazarda 
yaşanan daralmanın olumsuz etkisini 
azaltmak için öncelikli hedefimiz ABD, 
Avrupa ve Afrika ülkelerindeki satış 
paylarını artırarak büyümeyi sürdür-
meyi planlamak.

2019 yılında kısa vadede firmalar 
olarak odaklanmamız gereken konu-
ların başında, ihracat pazarlarında bü-
yüme, etkin nakit ve nakit akışı için 
olmazsa olmaz stok yönetimi, kısa va-
dede nakit dönüşü olan yatırımların 
hızlandırılması, orta ve uzun vade-
de ise insan kaynağı yatırımlarının, 
özellikle Ar-Ge projelerinin artırılması 
yoluyla katma değerli ürünlerin artırıl-
ması ve nitelikli iş gücünün yaratılması 
gibi konular yer alıyor. Grup olarak ise 
Ar-Ge yatırımlarımızı devam ettiriyo-
ruz. Ciromuzun yüzde 1, toplam orta-
lama kârımızın da yüzde 10 kadarını 
Ar-Ge faaliyetlerine ayırıyoruz. 

KATMA DEĞERLİ ÜRÜN
SATIŞININ ARTIRILMASINI 
HEDEFLİYORUZ

Çuhadaroğlu vizyonu; inovasyon 
ve teknolojik üretim ilkeleri olduğu ka-
dar, insan kaynağımıza önem veren in-
san odaklı bir yapıyı merkez alıyor. Bu 
doğrultuda yapılan faaliyetlerle katma 

değerli ürünlerin satışlarının artırılma-
sını hedefliyoruz. Diğer önemsediğimiz 
unsur, salt yerel pazarlar değil, küresel 
pazarlardaki bilgi akışının yakından 
takip edilmesi. Çünkü artık pazarımız 
tüm dünya ve bu pazarda dijitalleşme-
nin de etkisi ile müşteri talep ve bek-
lentilerinde büyük bir değişim süreci 
ile karşı karşıyayız.

Malum olunduğu üzere, ülkemiz 
yerlileşmeye dayalı bir ekonomik dö-
nüşümün içerisinde. Bu doğrultuda, 
yerli üretimin veya Türkiye’de üretim 
yapan, istihdam eden firmaların des-
teklenmesi ve yüksek katma değere 
sahip ürünlerin, hem kamuda, hem 
özel sektörde hem de yap-işlet-devret 
modeli projelerde daha çok kullanıl-
masına teşvik edilmesi gerekiyor.

Yerli sanayi olarak, küresel pazar-
lardaki etkinliğimizi ve marka değeri-
mizi arttırmak için uzun vadeli hedefler 
koymalı ve bu hedeflere ulaşıp ulaş-
madığımızı yakından takip etmeliyiz. 
Sanayi şirketleri olarak uzun vadede 
koyduğumuz hedeflere ulaşmanın reçe-
tesi de inovasyon, Ar-Ge, markalaşma 
ve rekabet gücümüzü arttırmak için 
tasarım ve teknoloji odaklı üretim yo-
luyla ve global pazarlarda var olmaktır.

Geleceğe dönük projeksiyonda var-
mak istediğimiz hedeflere ulaşmak için 
Çuhadaroğlu Grup olarak ana iştigal 
konularımıza son 10 yılda 250 milyon 
TL yatırım gerçekleştirerek, ihtiyacımız 
olan hammadde üretiminde 32 bin 
ton, alüminyum ekstrüzyon profil üre-
timinde 20 bin ton, alüminyum kapı 
pencere ve cephe doğrama imalatında 
250 bin metrekare kurulu kapasitelere 
ulaştık. Bu doğrultuda, orta vadede he-
defimiz Cumhuriyetimizin 100. Yılı’nı 
kutlayacağımız 2023 yılında grup ola-
rak 500 milyon TL ciroya ulaşmak.

Yerli sanayi olarak, küresel pazarlardaki etkinliğimizi ve marka değerimizi 
artırmak için uzun vadeli hedefler koymalı ve bu hedeflere ulaşıp ulaşmadığımızı 
yakından takip etmeliyiz. Bunun reçetesi de inovasyon, Ar-Ge, markalaşma ve 
rekabet gücümüzü artırmak için tasarım ve teknoloji odaklı üretim yoluyla global 
pazarlarda var olmaktır.
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İhracat yapan firmalar, aslında Türkiye’nin vitrini konumunda. Bir pazara; doğru 
şirket ve doğru strateji ile girilmişse o pazarda artık Türk Malı ürünler tercih 
edilmeye başlıyor, ancak bunun tersi de mevcut. O zaman ihracatçının işi biraz 
daha zorlaşıyor. Öncelikle “Türk Malı” algısını doğru oturtmak gerekiyor.

“Türk Malı” algısını doğru
oturtmak gerekiyor

Mustafa Tolunay
Prefabrik Yapı 

Genel Müdürü

Türkiye inşaat malzemesi sektö-
rü, dış ticaretin lokomotif sektörleri 
arasında yer alıyor. İnşaat sektörünün 
ihracat potansiyeli ile mevcut ihracat 
hacmi; dönemsel ve çevresel etkiler 
nedeniyle değişkenlik göstermekle be-
raber, yukarı doğru bir ivmeye sahip. 
Önemli olan, ihracatta yakaladığımız 
bu ivmeyi sürdürülebilir kılmak ve re-
kabette öne geçebilmek. Biz Hekim 
Holding şirketleri olarak, 150’ye yakın 
ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracat yapan 
firmalar, Türkiye’nin vitrini konumunda. 
Bir pazara; doğru şirket ve doğru strateji 
ile girilmişse, o pazarda artık Türk Malı 
ürünler tercih edilmeye başlıyor, ancak 
bunun tersi de mevcut. O zaman ihra-
catçının işi biraz daha zorlaşıyor. Önce-
likle “Türk Malı” algısını doğru oturtmak 
gerekiyor. Yurt dışı müteahhitlerimizin 
yerli ürünlere yönelmeleri, Türk Malı 
ürünlerdeki kaliteyi ve hizmeti görmeleri 
sağlanmalı. Sadece üretim makinelerine 
değil, yazılım ve en önemlisi insana ya-
tırım yapılmalı, sonuçta iletişimi insan 
yapıyor. Ayrıca devlet teşviklerinin de 
detaylandırılması önemli.

Özel sektörün de kendi arasında 
daha fazla işbirliği yapması gereken bir 
dönemde olduğumuzu düşünüyorum. 
Farklı sektörlerdeki üreticiler, gerekirse 
bayi ağlarını paylaşabilir ve proje bazlı 
iş birliğine gidebilir. Böylelikle network 
ağı çok genişler ve bu da şirketlere daha 
çok kazanç sağlar. Türkiye’de Ar-Ge 
tüm şirketler için çok önemli ancak 
ürünler mutlaka uluslararası standart-
larda üretilmeli. Bir diğer önemli konu 
da belirli pazarlara bağımlı kalınma-
ması gerektiğidir. İhracatta pazar çe-
şitliliğimizi arttırmalıyız ki, belirli bir 
bölgede, bir siyasi istikrarsızlık veya 
ekonomik durgunluk meydana geldi-
ğinde bu durum ihracatımızı etkile-
mesin.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR
İHRACAT VİZYONU OLMALI

Yeni pazarlara açılabilmek için uy-
gulanabilir ve sürdürülebilir bir ihra-
cat vizyonu olmalı, gerçekçi hedefler 
koyulmalı. Bütün girişimcilerin eşit 
şartlarda mücadele ettiği bir serbest pi-
yasa ekonomisinde farkı yaratan, uzun 
vadeli stratejilerdir. Tabi ki ülkeler ara-
sı siyasi ilişkiler ve bunun neticesinde 
oluşan ticari anlaşmalar da son derece 
önemli. Aynı argümanları kullanarak 
farklı sonuçlar beklenmemeli. Pazar-
lama tanımı her geçen gün değişiyor. 
İlişkileri yönetmenin ve müşteri tat-
mininin önemi asla değişmiyor, hatta 
her geçen gün daha da artıyor. Navlun 
teşvikleri olabilir. Hedef ülkeler belir-
lenerek o ülkelere yapılacak navlun-
larda belli bir oranda teşvik olabilir. 
Ticaret odası veya başka bir kamu ku-
rumumuz hedef ülkelerde numune/
showroom hizmetleri sunabilir. Bütün 
bunların kaynağında ise doğru bilgiye 
zamanında ulaşmak var. Bugün; sadece 
ürünümüz daha iyi olduğu için değil, 
bilgilerimiz ve stratejilerimiz daha iyi 
olduğu için kazanıyoruz. 

Ayrıca bir konuya daha değin-
mek isterim. Sektördeki firmalar, BIM 
(Bina Bilgi Modellemesi) sistemine 
geçiş yapmalı ve BIM’e adaptasyon 
süreçlerini hızla tamamlamalı. Biz de, 
Hekim Holding olarak BIM’e geçişi-
mizi tamamladık. Bu sistem şirketlere 
sonraki aşamalarda çıkabilecek prob-
lemleri henüz tasarım aşamasındayken 
tespit edip çözüme kavuşturma, tekrar 
eden revizyonları engelleyerek zaman 
kaybını ve maliyeti azaltma gibi bir-
çok avantaj sağlıyor. Tüm disiplinlerin 
senkronize çalışmasını ve proje süre-
cinin bir bütün şeklinde ilerlemesini 
sağlaması da BIM’in şirketlere önemli 
getirilerinden biri. 
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Yerli üreticilerimiz ihracat pazarlarında birbiriyle rekabet etmek yerine, yabancı 
üreticiler ile rekabete girmeli. Sektörümüzün ihracat potansiyeli çok yüksek ancak 
en önemli sorunumuz rekabeti kendi aramızda fiyat kırarak yapmak.

Birbirimizle değil, yabancı
üreticilerle rekabet etmeliyiz

Müfit Ülke
Duravit Türkiye 
Genel Müdürü

Türkiye inşaat malzemeleri tedariği 
konusunda lojistik olarak en avantajlı 
ülkelerden biri olup inşaat sektöründe 
oldukça deneyimli, istikrarlı üretici ve 
tedarikçilere sahip. Bugüne kadar dün-
yada birçok inşaat projesi Türk firma-
ları tarafından yapıldı ve bu projelerde 
Türk malı ürünler kullanıldı. Bu durum 
ülkemizi dünyada belli bir yere getirdi. 
Bizim bundan sonraki hedefimiz, bu 
durumu daha ileriye taşımak ve en azın-
dan birkaç inşaat firmamızın dünyada 
marka işlerden birkaçına imza atmasını 
sağlamak olmalı. İnşaat malzemesi üre-
ticilerimiz de marka yaratma, inovatif 
ve özgün tasarımlar geliştirme ve tekno-
lojiyi ürünlerine entegre etme yönünde 
hızlı ilerlemeler sağlamalı.

Sektörümüzün ihracatı bu yıllarda 
oldukça artış gösteriyor. Bugünlerde 
yerli üreticilerimize ihracat pazarla-
rımızda birbirimiz ile rekabet etmek 
yerine, yabancı üreticiler ile rekabete 
girmemiz gerektiğini söyleyebilirim. 
Özellikle yeni girilen pazarlarda pro-
je olsun perakende olsun, ilk satışlar 
gerçekleştirilirken Türkiye’nin imajını 
ileriye taşıyacak şekilde hassas düşü-
nülerek hareket edilmesi gerekir. Yurt 
dışı ziyaretlerimizi yapan her bir tem-
silcimizin bu sorumluluk duygusunun 
bilincinde olması gerektiğini düşünü-

yorum. İmajımızdaki en ufak zedelen-
menin telafisi günümüz ortamında pek 
kolay olmuyor. Sektörümüzün ihracat 
potansiyeli çok yüksek ancak en önemli 
sorunumuz rekabeti kendi aramızda 
fiyat kırarak yapmak.

YENİ PAZARLARA
GİRERKEN ÜST DÜZEY 
BAĞLANTILAR ÖNEMLİ

Mevcut pazarlarda işlerimizi ileriye 
taşırken ya da yeni pazarlara girerken 
üst düzey bağlantıların önemli olduğunu 
düşünüyorum. Özellikle Azerbaycan, 
Türkmenistan, Kazakistan, Irak gibi 
komşu ülkelerde yeni yabancı inşaat fir-
malarının işler almaya başladığını görü-
yoruz ve bu da bize, yakın pazarlardaki 
üst düzey bağlantılarımızın artırılması 
konusunda yetkili kurumlarımızın daha 
çok çalışması gerektiğini gösteriyor.

Üretici seviyesinde yeni pazara 
girerken de özellikle ilk siparişlerde 
kesinlikle verilen terminlere uyulması-
nı, ürünlerin sağlam ve tanıtıldığı gibi 
teslim edilmesini ve ürünlerin satışının 
gerçekleştirildikten sonra da ulaşılabilir 
olunmasını önerebiliriz. Karşılaşılan 
olası bir problemde, o anda çözeme-
seniz bile müşterinizin en azından ya-
nında olduğunuzu görmesi çoğu zaman 
yeterli olacaktır.
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Gerçek gelişimi, her dönemde yurt içi ve ihracat hedefinde uluslararası 
regülasyonlara uygun verimli, rekabetçi ve teknolojik üretim seviyesini 
hedeflemeli ve başarmalıyız.

Rekabetçi ve teknolojik
üretim seviyesini 
hedeflemeliyiz

Tayfun Küçükoğlu
Betek Boya 

Genel Müdürü

Merkezinde ülkemizin bulunduğu 
yaklaşık 1 milyar nüfuslu geniş coğ-
rafyanın gelecek 20 yılda dünyanın en 
önemli gelişim bölgesi olacağı kabulü 
ile geleceğimizi planlıyoruz. Ülkemiz 
coğrafi konumu, kültürel ve tarihi iliş-
kileri ve potansiyeli ile geniş coğraf-
yamızda ihracat açısından da yüksek 
büyüme olanaklarına sahip.

Uzun vadeli vizyoner ve global 
gerçeklere göre uyumlu hamleler ile 
gerçek ve kalıcı ihracat başarıları kaza-
narak ülkemizin gelişiminde etkili katkı 
sağlayabiliriz. Ülkemizde ne zaman iç 
talep düşüşü yaşansa ihracatın önemi 

daha iyi anlaşılıyor. Ancak kısa süreli 
hamleler ile ihracat artışı kalıcı olmayan 
verimsiz sonuçlar anlamında kalıyor.

SANAYİMİZİ GLOBAL REKABET
SEVİYESİNE TAŞIMALIYIZ

Gerçek gelişimi, her dönemde yurt 
içi ve ihracat hedefinde uluslararası 
regülasyonlara uygun verimli, reka-
betçi ve teknolojik üretim seviyesini 
hedeflemeli ve başarmalıyız. Yurt içi 
standartlarımızın iç rekabet kaygısı ile 
dünya gerçeklerinden uzaklaşmasına 
izin vermeden, sanayimizi her alanda 
global rekabet seviyesine taşımalıyız. 
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Türkiye İMSAD Dergi’ye 
özel röportaj veren TİM 

Başkanı İsmail Gülle, 
inşaat malzemeleri 

sektörünün; üretimi, 
ihracat ve istihdamdaki 
katkısı ile ihracatımızda 

önemli bir yer tuttuğunu 
söyledi. Gülle, “Birçok 

sektör ile bağlantılı 
bir konumda olan bu 

stratejik sektörümüzün 
çatı kuruluşu 

Türkiye İMSAD’ın 
gelenekselleşen 

‘Uluslararası İnşaatta 
Kalite Zirvesi’ sektöre 

yön veriyor" dedi. 

Türkiye’nin ihracat hamlesinin 
itici gücü Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM), ihracatı artır-

mak için çalışmalarına hız verdi. 
Türkiye’nin ihracatının yılın ilk 9 ayın-
da yüzde 2,56 artış ile 132.5 milyar 
dolara çıktığını vurgulayan TİM Başkanı 
İsmail Gülle, “Sürdürülebilir ekonomik 
kalkınmanın odak noktasında olan İh-
racat Ailemiz, her geçen gün büyümeye 
devam ediyor. İhracat yapan firmaların 
sayısı 13 yıldır ilk defa ithalat yapanları 
geride bırakmış durumda. 2018 yılında 
79 bin 773 ithalatçımız var iken, ih-
racatçı sayımız 83 bin 286’e yükseldi. 
Daha çok çalışıp katma değer odaklı 
üretim bilinci ile 226.6 milyar dolarlık 
2023 yılı ihracat hedefimizi rahatlıkla 
aşacağız” diye konuştu. İnşaat malze-
meleri sektörünün de üretimi, ihracat 
ve istihdamdaki katkısı ile ihracatımız-
da önemli bir yer tuttuğunu ifade eden 
İsmail Gülle ile TİM’in çalışmalarını ve 
Türkiye İMSAD’ın bu yıl 9’uncusunu 
düzenlediği Uluslararası İnşaatta Kalite 
Zirvesi’nin önemini konuştk. 

Türk ekonomisinin lokomotifi ihra-
cat 2019 yılında nasıl bir performans 
çiziyor?

2019 yılında küresel ticaret savaş-
larının ve ekonomi-politik çatışmaların 
negatif etkisine rağmen, ihracatımız ön-
gördüğümüz gibi aylık performansındaki 
başarılı seyrini devam ettirdi. Eylül ayın-
da ihracatımız, Genel Ticaret Sistemi’ne 
(GTS) göre 15 milyar 220 milyon dolara 
ulaştı. Yılın ilk 9 ayında ise ihracatımız 
yüzde 2,56 artış ile 132.5 milyar dolara 
çıktı, son 12 aylık ihracat da 180.2 mil-
yar dolar oldu. Sürdürülebilir ekonomik 
kalkınmanın odak noktasında olan İh-
racat Ailemiz, her geçen gün büyümeye 
devam ediyor. İhracat yapan firmaların 
sayısı 13 yıldır ilk defa ithalat yapanları 
geride bırakmış durumda. 2018 yılında 
79 bin 773 ithalatçımız var iken, ihracat-
çı sayımız 83 bin 286’e yükseldi. Daha 
çok çalışıp katma değer odaklı üretim 

bilinci ile 226.6 milyar dolarlık 2023 yılı 
ihracat hedefimizi rahatlıkla aşacağız. Ti-
caret Bakanımız Ruhsar Pekcan öncülü-
ğünde “İhracat Ana Planı” doğrultusunda 
TİM ve ihracatçı birlikleri olarak hem 
hedef pazarlarda yoğunlaşmaya, hem de 
İhracat Ailesi’ni büyütmeye odaklandık. 
Özellikle, yüksek teknoloji yoğunluğu 
anlamında, belirlenen yüzde 5,8’lik pay 
hedefini, hem rekabetçilik, hem de ül-
kemizin marka değeri anlamında, en 
önemli hedeflerimizden birisi olarak ka-
bul etmeliyiz. 

Sektör bazında değerlendirildiğinde 
ihracatı artan ve azalan sektörler 
neler?

Yılın ilk 9 ayında geçtiğimiz yılın aynı 
dönemine göre; savunma ve havacılık 
sanayii yüzde 37,7, çimento cam seramik 
ve toprak ürünleri yüzde 18,9, makine ve 
aksamları ise yüzde 8,8’lik artışla ihraca-
tını en çok artıran sektörlerimiz olurken; 
gemi ve yat yüzde 8,2, mücevher yüzde 
6,9, madencilik ise yüzde 5,1 ile ihra-
catta düşüş yaşayan sektörlerimiz oldu.

“AVANTAJLI OLDUĞUMUZ
ÜRÜNLERİ BELİRLEDİK”
İhracatı artırmak ve yeni pazarlara 
açılmak için TİM olarak belirlediği-
niz stratejilerden bahseder misiniz?

Göreve geldiğimiz günden bugüne, 
TİM’e bir düşünce kuruluşu vizyonu 
kazandırma çabası içerisinde olduk. Bu 
hususta organizasyon yapımızda da be-
lirgin dönüşümlere girerek, bir “İhra-
cat 2019 Raporu” hazırladık. Bu rapor, 
dünya ticaretinde Türkiye olarak avan-
tajlı olduğumuz ürünleri ele alan ve bu 
ürünlerinin potansiyelini artırabilecek 
pazarlara yoğunlaşmamızı işaret eden 
bir yol haritası niteliğinde. Söz konusu 
dünya ticaretinden aldığımız payı artı-
rabilmekse, sadece avantajlı olduğumuz 
ürünlere yoğunlaşsak dahi, dünya ticare-
tinden aldığımız payı yüzde 1’in üzerine 
çıkartabilmemiz mümkün olabilir. Ocak 
ayı içerisinde dünyada en çok ithalatı 

ÖZEL RÖPORTAJ  / İSMAİL GÜLLE

“Uluslararası İnşaatta Kalite 
Zirvesi, sektöre yön veriyor”
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yapılan ilk 200 üründen yola çıkarak “açıklan-
mış karşılaştırmalı üstünlükler” metodolojisi 
ile kaleme aldığımız “İhracat 2019 Raporu”nu 
daha sonra dünyada en çok ithalatı yapılan bin 
ürüne ve 5 bin 923 ürüne genişleterek, ihracat-
çılarımıza ilettik. İthalatı yapılan ilk bin üründe 
avantajlı olduğumuz 285 ürün bulunurken, 6’lı 
GTIP kodları gözetildiğinde 5 bin 923 adet olan 
tüm ürünler içerisinde ise, bin 472 üründe Türk 
ihraç ürünlerinin karşılaştırmalı üstünlüğe sahip 
olduğunu ortaya çıkarttık. Sektörel bazda bak-
tığımızda, kimyevi maddelerde 38, otomotivde 
33, hazırgiyimde 31 ve çelik sektöründe 27 
kalem üründe karşılaştırmalı üstünlüğe sahibiz.

Avantajlı olduğumuz ürünlerin sahip olduğu 
potansiyeli incelediğimizde ise, 200 ürün için 
yaptığımız çalışmada 62 farklı ülkede karşılaş-
tırmalı üstünlüğe sahip olduğumuz 62 hedef 
pazar ortaya çıkarken, bin ürünlük çalışma-
mızda potansiyel pazar sayısı 132’ye yükseldi. 
Ürettiğimiz ürünlerin hangi pazarda boşluğu 
var, hangi pazarda rekabet ne durumda bunu 
görmelerini sağladık. 

“200 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT 
DEĞERİNE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ”
TİM’in 5G olarak ilan ettiği yol haritası kap-
samında neler yapılıyor?

Seçildiğimiz gün olan 30 Haziran 2018’de 
TİM’in yeni yönetimi olarak ihracatçılarımızla 
paylaştığımız vizyonumuzu, “Güçlü Türkiye, 
Güçlü Ekonomi, Güçlü İhracat, Güçlü İnsan 

TİM Başkanı İsmail 
Gülle, “İhracat Ana 

Planı, yeni pazarlara, 
yeni ürünlere, yeni 

yaklaşımlara yönelik 
oluşturacağımız 

stratejik yol 
haritasının yol 

göstericisi olacak” 
diye konuştu.
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Kaynağı, Güçlü Altyapı ve İhracat” ekosistemin-
den oluşan 5G, misyonumuzu ise “Dış ticaret 
fazlası veren Türkiye” olarak belirlemiştik. Bu 
doğrultuda, vizyonumuzu ve misyonumuzu 
hayata geçireceğimiz yol haritası ve stratejileri 
oluştururken, 360 derece katılım ve paylaşımı 
hedefledik. Bu amaçla; TİM yönetimi olarak 
hedeflerimizin tamamını, ihracat ailemizin gö-
rüşleri, düşünceleri ve tavsiyeleri doğrultusunda 
oluşturma kararı aldık. Çünkü gücümüzün, 
birlikteliğimizden geldiğini çok iyi biliyoruz.

2019 yılını, “İhracatta Sürdürülebilirlik ve 
Yenilik Yılı” ilan etmiştik. Nitekim belirlediği-
miz hedeflerimiz doğrultusunda da Bakanlık-
larımızın da koordinasyonu ile çeşitli faaliyet-
lere imza attık. Bunların başında, ocak ayında 
yürürlüğe giren ihracatımızın “Genel Ticaret 
Sistemi”ne göre de hesaplaması geliyor. Genel 
ticaret sistemi kapsamında ihracatımızda daha 
önceden ihracat olarak saymadığımız antrepo 
ve serbest bölgelerden yapılan ihracat da artık 
kayıt altına alındı. Bu şekilde yıllık bazda 7-9 
milyar dolar tutarları arasında bir rakamı daha 
ihracat rakamlarına dahil etmiş bulunuyoruz. 

İkinci olarak, özellikle İstanbul’da Osman-
bey, Laleli ve Merter’de bulunan ve özellikle 
bavul ticareti yoluyla ciddi miktarlarda ticaret 
yapan ihracatçı KOBİ’lerimizin önerileri ile, 
İstanbul içerisinde bir antrepo kurulması ve ba-
vul ticaretinin bu antrepo üzerinden açılan be-
yannameler ile kayıt altına alınabilmesi için de 
çalışmaları hızlandırdık. Bavul ticareti rakamları 
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sadece 2018 yılında 4.6 milyar dolara ulaştı. 
Dolayısı ile bu rakamın da zamanla daha fazla 
kayıt altına alınarak ihracat hanesine yazıldığını 
görmeye başlayacağız. Ticaret Bakanlığımız 
gümrüklerin dijital dönüşümü doğrultusun-
da “kağıtsız ihracat” projesini hayata geçirdi. 
Mayıs ayından itibaren tüm gümrüklerimizde, 
ihracatta kullanılan 154 belge dijital ortama 
geçmiş durumda. Kısa vadede, Yeni Ekonomi 
Programı’nda belirtilen 2019 yılı ihracat hede-
fini de aşarak, 2019-2020 döneminde başarmak 
üzere, 200 milyar dolarlık ihracat değerine 
ulaşabilmeyi planlıyoruz.

Türkiye’nin ihracatta hedef pazarları nereler?
2019-2023 dönemini kapsayan İhracat Ana 

Planı eylül ayı başında yayınlandı. Böylece 2023 
İhracat Stratejik Planı da yenilenmiş oldu. Yeni 
ihracat ana planı beş yıllık dönemi kapsayacak 
şekilde hazırlanmış olup, odaklanma noktalarını 
öne çıkarmış bulunuyor. Planın en önemli özel-
liklerinden birisi 17 ülkeyi hedef ve beş sektörü 
de öncelikli olarak belirlemiş olması. Öncelikli 
sektörler otomotiv, makine, kimya, elektrikli teç-
hizat ve elektronik ile gıda sektörleri olarak be-
lirlendi. Hedef ülkeler de sırasıyla; ABD, Brezilya, 
Çin, Etiyopya, Fas, Güney Afrika, Güney Kore, 
Hindistan, Irak, İngiltere, Japonya, Kenya, Ma-
lezya, Meksika, Özbekistan, Rusya ve Şili oldu.

Cumhuriyet tarihinde ilk kez açıklanan İh-
racat Ana Planı, kalkınma planlarındaki ihracat 
hedeflerinin gerçekleşmesi, hatta aşılması adına 
mihenk taşı olacak. İhracat Ana Planı, yeni pa-
zarlara, yeni ürünlere, yeni yaklaşımlara yönelik 
oluşturacağımız stratejik yol haritasının yol 
göstericisi olacak.

Dış pazarlarda rekabette firmaları öne ge-
çiren unsurlar neler? TİM’in bu konuda bir 
girişimi var mı?

İhracat kolay olmayan bir iş. Dünyadaki pek 
çok ülke ile rekabet halinde bu işi gerçekleşti-
riyoruz. Bu camiayı, bu kadar emekle, uğraş ile 
temsil etmekten de onur duyuyoruz. Bizler “Dış 
ticaret fazlası veren Türkiye” hedefimiz için çalı-
şıyoruz. Milli bir motivasyon olan ihracatımızı, 
daha iddialı çıtalara yükseltmek adına planladı-
ğımız adımlar var. Bugün, yer kürenin her köşe-
sinde varız. 223 ülke ve bölgeye ihracat yapıyor, 
ayak basıyoruz. Ticaret Savaşları ve Brexit gibi 
süreçler, özellikle önde gelen pazarlarımızda 
belirgin bir talep daralmasına sebep olurken; 
küresel gündemin sıcaklığı, bizleri daha di-
namik olmaya, ticaret politikamızı çok yönlü 
ve esnek hale getirmeye zorluyor. Burada iki 
seçeneğimiz var; ya salt fiyat rekabeti yapacağız 
ya da fiyat rekabetinin ötesinde katma değerli 
ürünlerle, sürdürülebilir satış sonrası hizmet-

lerle, yeni nesil tanıtım ve pazarlama stra-
tejilerimizle, dijital platformlarımızla; değer 
yaratarak güçleneceğiz.Üretim ve pazara giriş 
hususunda farklı firmaların, farklı yaklaşımlar 
ve farklı stratejiler izlemesinin yanı sıra, kimi 
zaman güçlü firmalarımızın da birleşerek; 
ölçek ekonomisine odaklandıkları, bilhassa 
fiyat rekabeti ve tanıtım konusunda avantaj 
sağlamak adına piyasaya hakim entegre bir 
yapı oluşturmalarını teşvik ediyoruz.

“YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM
HAMLESİNE AĞIRLIK VERİLMELİ”
İnşaat malzemesi sektörünün genel ihracat 
içindeki konumunu nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

Ülkemizin yurt içi ve yurt dışı müteah-
hitlik hizmetlerinin zaman içindeki gelişimi 
inşaat malzemeleri sektörümüzün ihracatını 
da önemli noktaya taşıdı. Sektörün ihracatı-
nın daha da yükselebilmesi için demir çelik 
ürünleri, mineral, taş ürünleri, elektrikli teç-
hizat ürünleri, metal bazlı ürünler gibi birçok 
alanda faaliyeti bulunan inşaat malzemeleri 
sektöründeki büyük ithalatçı ülkelere yoğun-
laşılmasında fayda görüyoruz. Genel olarak 
bakıldığında iç talep ve tüketim ağırlıklı büyü-
me stratejisinin yerine, ihracat odaklı ve yerli 
üretim stratejine ihtiyacımız var. İnşaat malze-
meleri sektörümüzde de yerli ve milli üretim 
hamlesine ağırlık verilmesi, ithalat bazlı üre-
timin azaltılması, hem sektörü şoklara karşı 
dirençli hale getirecek, hem de katma değerin 
ülkemizde kalması adına gelişim sağlanacak.

Türkiye İMSAD, bu yıl “Rekabetin Şifrele-
ri: Sınırsız Ticaret” başlığıyla 9. Uluslara-
rası İnşaatta Kalite Zirvesi’ni düzenliyor. 
Sektöre dış pazarlarda yol haritası olacak 
Zirve hakkında değerlendirmelerinizi 
alabilir miyiz?

İnşaat malzemeleri sektörü; üretimi, ihra-
cat ve istihdamdaki katkısı ile ihracatımızda 
önemli bir yer tutuyor. Birçok sektör ile 
bağlantılı bir konumda olan bu stratejik 
sektörümüzün çatı kuruluşu Türkiye 
İMSAD’ın gelenekselleşen “Uluslara-
rası İnşaatta Kalite Zirvesi” sektörü-
müze yön veriyor. Zirvede; ulusla-
rarası konusunda hakim kıymetli 
katılımcılar ile birbirinden de-
ğerli paneller, güncel ve değerli 
konu başlıkları ele alınıyor. Sek-
törümüze ve ihracatımıza katkı 
sağladığına düşündüğümüz bu 
zirvenin 9’uncusunun da son 
derece faydalı olacağına inan-
cımız tam.

ÖZEL RÖPORTAJ  / İSMAİL GÜLLE
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“İş hayatında sürekli gelişme
olmazsa olmazımdır”
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Elginkan Topluluğu'nda 35, Valfsel Armatür Sanayi'nde 23 yıldır görev 
yapan Hüseyin Orhan, 2013 yılından bu yana da Valfsel Armatür Sanayi 
Genel Müdürlüğü görevini başarıyla yürütüyor. İş hayatında katılımcı bir 
yönetim tarzını benimsediğini belirten Orhan, “Sürekli gelişme olmazsa 
olmazımdır. Ekip çalışması ve gelişmiş teknolojileri kullanmak temel 
prensiplerim. İşe başladığım 1984 yılından bu yana en yeni teknikleri ve 
teknolojiyi her zaman takip ettim ve uygulamaya çalıştım” diyor.

PROFESYONEL BAKIŞ / HÜSEYİN ORHAN

Valfsel Armatür Sanayi Genel Müdürü 
Hüseyin Orhan, çalıştığı şirketle ade-
ta özdeşleşmiş bir isim. 1984 yılında El-

ginkan Topluluğu’na bağlı Evar Kesici Takımlar 
Sanayi’de iş hayatına başlayan Orhan, Elginkan 
Topluluğu’nda 35, Valfsel Armatür Sanayi’nde 23 
yıldır görev yapmanın gururunu yaşadığını söylü-
yor. “Şirket prensipleri ile benim prensiplerim tam 
olarak örtüşüyor. Elde etmiş olduğumuz kazancın, 
Elginkan Vakfı tarafından sosyal sorumluluk pro-
jeleri ve eğitim hizmetleri ile milletimize artı bir 
değer olarak dönmesi ise bizlere tarif edilemez bir 
huzur ve mutluluk veriyor” diyen Hüseyin Orhan 
ile iş hayatını ve prensiplerini konuştuk.

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

Tekirdağ’da 1953 yılında doğdum. 1978 yı-
lında Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun oldum. 1984 yılında Elginkan 
Topluluğu’na bağlı Evar Kesici Takımlar Sanayi’de 
iş hayatına başladım. Çeşitli kademelerde çalışarak 
1991 yılında Fabrika Müdürü oldum. 1996 yılında 
yine bir Elginkan Topluluğu şirketi olan Valfsel Ar-
matür Sanayi’ye atandım. Halen bu şirketin Genel 
Müdürü olarak görev yapıyorum.

Valfsel’de kaç yıldır görev yapıyorsunuz? Şu 
andaki görevinize ne zaman atandınız?

Elginkan Topluluğu’nda 35 yıl, Valfsel Armatür 
Sanayi’de 23 yıldır görev yapıyorum. Şu anki göre-
vime 2013 yılında atandım.

“ŞİRKET PRENSİPLERİ İLE BENİM 
PRENSİPLERİM TAM OLARAK ÖRTÜŞÜYOR”
Bir şirkette uzun yıllar çalışmak nasıl bir duygu? 
Valfsel’deki iş hayatınızı değerlendirdiğinizde 
neler söylemek istersiniz?

Çok güzel bir duygu. Elginkan Topluluğu’nda 
ve Valfsel’de çalışanların önerilerine değer verilir ve 
onore edilir. Tabii bu öneriler komitelerde değerlen-
dirildikten sonra uygulamaya konulur. Şirket pren-
sipleri ile benim prensiplerim tam olarak örtüşüyor. 

Elde etmiş olduğumuz kazancın, Elginkan Vakfı tara-
fından sosyal sorumluluk projeleri ve eğitim hizmet-
leri ile milletimize artı bir değer olarak dönmesi ise 
bizlere tarif edilemez bir huzur ve mutluluk veriyor.

Valfsel, E.C.A markalı krom kaplı armatürleri 
üretiyor. Kuruluşundan bugüne kadar Türkiye’de 
pazar lideriyiz. Üstün kaliteye sahip olan şirketimiz 
Avrupa standartlarında üretim yapıyor. Tasarım 
ve kalite yarışmalarında birçok ödül kazanmıştık. 
Türkiye’de armatür sektörünün gelişimine katkıda 
bulunan Valfsel, birçok ilki gerçekleştirdi. Dünyada-
ki bütün ülkelerin standartlarına göre ürün geliştirip 
üretebiliyoruz. Bununla ilgili bilgi, deneyim, yatırım 
ve tecrübeye sahibiz. Bütün bu gelişmelere yön ver-
mek ve paydaşı olmak bana büyük bir haz veriyor.

“KATILIMCI BİR YÖNETİM
TARZINI BENİMSİYORUM”
İş hayatında çalışma tarzınız ve prensipleriniz 
neler?

İş hayatımda katılımcı bir yönetim tarzını benim-
siyorum. Sürekli gelişme olmazsa olmazımdır. Tabii 
ki ekip çalışması ve gelişmiş teknolojileri kullanmak 
temel prensiplerim. Üretimde teknolojiyi uygulamak 
ve alternatifler üretebilmek için birinci şart, o işi en 
ince detayına kadar bilmektir. İşe başladığım 1984 
yılından bu yana en yeni teknikleri ve teknolojiyi her 
zaman takip ettim ve uygulamaya çalıştım. Bugün 
gelmiş olduğumuz nokta, Endüstri 4.0 teknolojik 
altyapısının hazır olduğu, üretim sürecinin büyük 
oranda tam otomasyona geçilebileceği noktadır.

Şirketlerin başarısında insan kaynağı ve ekip 
çalışması lokomotif rol oynuyor. Bu konudaki 
düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Şirketlerin başarılı olması için iyi eğitim almış, 
bilgili, dürüst, çalışkan, insana değer veren ve ekip 
ruhuna inanan personel ile çalışılması şart. İstedi-
ğiniz kadar yatırım yapın, en gelişmiş teknolojiyi 
kullanın, insansız olmaz. Çünkü bu gelişmeleri in-
san yapmakta ve ona hakim olacak da insandır. En 
gelişmiş sistemleri olsun örneğin Endüstri 4.0 gibi, 
yetişmiş elemanınız yoksa sorun yaşarsınız.
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İş dışında ailenize ve sosyal hayata vakit 
ayırabiliyor musunuz? Hobileriniz var mı?

İş hayatımda olduğu gibi sosyal hayatımda 
da zamanımı iyi değerlendirmeye çalışıyorum. 
Ailemle vakit geçirmek, beraber tatil yapmak en 
büyük zevkim. Kaliteli Batı ve Türk müziğini çok 
severim. Doğada at binmek ve yürüyüş yapmak 
hobilerim arasında yer alıyor.

“DÜNYADA KABUL GÖRMÜŞ TÜM KALİTE 
STANDART BELGELERİNE SAHİBİZ”
Biraz da Valfsel’den ve sektörden bahsetmenizi 
isterim. Valfsel’in sektördeki yeri nedir?

Valfsel Armatür Sanayi’nin kuruluşu aslın-
da 1950’lere dayanır ama resmi kuruluş tarihi 
1978’dir. Sıhhi tesisat armatürleri ve muslukları-
nın ülkemizde üretimine ilk başlayan ve bu sek-
töre öncülük eden Valfsel, E.C.A markalı üretim 
yapıyor. Kuruluşundan bugüne kadar Türkiye’de 
pazar lideri olan Valfsel, bugün gelinen noktada 
dünyanın her yerine üretim yapabilecek bilgi 
ve donanıma sahip. Ürünlerimiz tüm testlerden 
rahatlıkla geçer. Dünyada kabul görmüş tüm 
kalite standart belgelerine sahiptir. Gerek dizayn 

Valfsel Armatür 
Sanayi Genel 

Müdürü Hüseyin 
Orhan, “Şirketlerin 

başarılı olması için iyi 
eğitim almış, bilgili, 

dürüst, çalışkan, 
insana değer veren 

ve ekip ruhuna 
inanan personel 

ile çalışılması şart. 
İstediğiniz kadar 
yatırım yapın, en 

gelişmiş teknolojiyi 
kullanın, insansız 

olmaz” diyor.

yönüyle gerek kalitesi ile gerekse kullanmış ol-
duğu ambalaj malzemelerinin geri dönüşümü 
projeleri ile uluslararası ödüller almış bir şirketiz. 
Bünyesinde kurmuş olduğu ve bakanlık tarafın-
dan destek kapsamına alınan Ar-Ge Merkezi ile 
araştırma, geliştirme ve inovasyon faaliyetleri 
yoğun olarak devam ediyor, TÜBİTAK ve Celal 
Bayar Üniversitesi Teknokent ile ortak çalışmalar 
yürütülüyor. Bilimin gücüne inanan bir yönetici 
olarak özellikle Ar-Ge merkezimizde doktora ve 
yüksek lisans almış mühendislerimizi istihdam 
ediyoruz.

Türkiye’de armatür sektörünün durumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

2018 yılı son çeyreğinde ve 2019 yılında, 
kredi faizlerinin yükselmesi ile birlikte konut 
stoğunda artış meydana geldi ve inşaat sektörü 
durgun bir döneme girdi. Deprem riski dolayısı ile 
bu durgunluğun yenileme projeleri ile aşılacağına 
inanıyorum. Ülkemizde armatür sektörü yan sana-
yi istenilen seviyede değil. Armatür yan sanayinin 
gelişimini yapmış olduğumuz ortak çalışmalarla 
destekliyoruz.
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MİMARİDE KÖPRÜLER

mimarileriyle şehirlere 
estetik katıyor

Köprüler 
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MİMARİDE KÖPRÜLER

Körfezleri, kıtaları ve şehirleri 
birbirine bağlayan geçitler 
olarak anılan köprüler, tarih 
boyunca medeniyetlerin 
gelişmesinde ve birbirleriyle 
ilişkiye geçmesinde önemli bir 
rol oynadı. İşlevselliklerinin 
yanı sıra mimari ve estetik 
görünüşleriyle bulundukları 
şehre kattıkları anlamla  tüm 
dikkatleri üzerine çeken bu göz 
alıcı yapılar, ülkelerin kuşaklar 
boyunca aktarılan kültürel 
mirasları arasında yer alıyor. 

Golden Gate Köprüsü - San Francisco
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Mesafeleri yok etmek için yapılan köprüler, 
kimi zaman bulunduğu ülkedeki şehrin 
simgesi, kimi zaman iki yeri birbirine bağ-

layarak ulaşımı kolaylaştıran bir araç, kimi zaman 
da  sadece güzel bir manzarayı gözler önüne sermesi 
için tasarlanmış insanlık harikası yapılar olarak 
karşımıza çıkıyor. Eski ahşap yapılardan günümü-
zün ultra modern fütüristik diyaznına doğru yol 
alınan inşa alanında köprüler ayrı bir yer tutuyor. 
Tarihte yapılan ilk köprülerin,  dereleri aşmak için 
ağaç kütüklerinin karşısından karşıya uzatılması ya 
da büyük ve düz taşların yan yana konulmasıyla 
yapıldığı tahmin ediliyor. Bir diğer yöntemin de 
ardı ardına bağlanan kayıklardan yapılan köprüler 
olduğu biliniyor.

Köprülerle ilgili en eski yazılı belgeyi, Yunan-
lı tarihçi Herodotos’un sözünü ettiği daha kalıcı 
bir yapı oluşturuyor. Bu yapı, M.Ö. VIII. yüzyılda 
Babil’de Fırat nehri üzerindeki köprü... Daha da-
yanıksız, ancak teknik açıdan dikkate değer bir 
yapı da Kral Darius’un M.Ö.512’de yaptırdığı ka-
yık köprü... Bu köprü aracılığıyla, Pers orduları 
İstanbul Boğazı’nı geçerek, Güneydoğu Avrupa 
ülkelerini istila etmeyi başarmış. Dairus’tan sonra 
Kserkeses (M.Ö. 519/485) aynı yöntemi Çanakkale 
Boğazı’nda uygulamış ve burada 674 kayıktan olu-
şan 1.4 kilometre uzunluğunda yan yana iki kayık 
köprü yapmış.

Geçmişten günümüze baktığımızda; akarsu, 
boğazlar, göller ve derin vâdiler gibi engellerin aşıl-
ması bağlamında en çok kullanılmış olan ve hâlen 
kullanılan yapıların köprüler olduğunu görüyoruz.  
Uygarlığın en temel göstergelerinden olan köprüler, 
göz kamaştırıcı mimarileriyle geçmişte olduğu gibi 
bugün de sanat yapısı olarak anılıyor ve bu deyim 
bu yapılara çok yakışıyor.

 Ne amaçla yapılırsa yapılsın köprülerin bir 
şehrin görüntüsünü çok daha güzel hale getirdiğini 
söylemek yanlış olmaz. Şehirlerin en önemli mimari 
yapıları arasında bulunan köprüler, bulunduğu 
şehre farklı bir anlam katıyor. Bu bakımdan da ül-
kelerin ve şehirlerin en önemli sembolleri arasında 
bulunuyor. Mimari özellikleriyle tüm dikkatleri 
üzerine çeken köprüler, bir şehrin mimari anlamda 
nasıl geliştiğini en güzel resmeden yapılar olarak 
karşımıza çıkıyor. Mimarilerinin yanı sıra hika-
yeleriyle de yüzyıllar boyu adından söz ettiriyor. 
Hayatımızın en önemli parçaları arasında yer alan 
insanlık harikası köprüler,  farklı boyut ve tasarım-
larla inşa ediliyor.  

KEMER KÖPRÜLER
Kemer köprülerin özü hareketli yükler dışında 

eğilmeye çalışma gibi bir durumun bulunmayı-
şıdır. Yalnız basınç etkisinde bulunurlar ve bu 
sebepten dolayı taş, dökme, çelik ve beton gibi 
çekme dayanımı zayıf yapı elemanlarından yapı-
labilirler. Günümüzde tuğla, ahşap, alüminyum ve 

Mostar Köprüsü - Bosna Hersek

Taş Köprü - Adana
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dedir. Kemer köprülerde tüm kemer 
basınç altındadır. Bu basınç mesnetlere 
aktarılmakta ve zemin gerilmesi tara-
fından karşılanmaktadır. Kemerlerde 
çekmenin olmayışı basit kirişlere göre 
çok daha fazla açıklıkların aşılabileceği 
ve çekme dayanımı olmayan malze-
meler ile inşa edilebileceği anlamına 
gelmektedir.

KIRIŞLI KÖPRÜLER / KAFES
SISTEMLI KIRIŞ KÖPRÜLER

Bir veya birden fazla kiriş sistemin-
den (her iki ucundan da mesnetli yatay 
taşıyıcı eleman) oluşur. Kirişlerde aynı 
yük ve açıklığı sahip kemerli köprülere 
nazaran çok daha büyük iç kuvvetler 
oluşmaktadır. Büyük kuvvetlerin sebe-
bi kirişlerin eğilmeye çalışmasındandır. 
Eğilmeye çalışan kirişlerde kesitin üst 
bölgelerinde basınç, alt bölgelerinde ise 
çekme gerilmeleri oluşur.

Genelde kirişler mesnetler üzerinde 
kiriş sehim yaptığında kolayca döne-
bilecek şekilde basitçe otururlar. Fakat 
kirişler bir ya da iki uçlarından ankast-
re olacak şekilde de bağlanabilirler.

Kirişlerde malzeme olarak ahşap, 
betonarme, öngerilmeli beton veya 
çelik kullanılabilir. Sistem olarak ise 
dolu gövdeli, kafesli veya sandık kesitli 
olabilir. En uzun kirişli köprüler çelik 
kafes sistemli olanlardır.

KONSOL KÖPRÜLER
Kirişli ve kemer köprülerde mes-

netlenme genellikle kirişin iki ucun-
dan olmaktadır. Konsol köprülerde ise 
mesnetlenme tek bir noktadandır. Tek 
kollu ve çift kollu olmak üzere iki tür 
konsol (çıkma) görülür. Birçok konsol 
köprüde iki yönde çıkan kollara iki 
ucundan asılı bulunan bir adet basit 
kiriş bulunur. 

Çıkmaların ucuna başka bir kiriş 
eklenebileceğinden basit bir kirişin 
geçebileceği açıklıktan daha fazlası-
nı geçmek mümkündür. Bu köprüler 
genellikle betonarme veya öngeril-
meli olarak yapılırlar. Ancak en uzun 
olanlar çeliktir. Eski dönemde Asya’da 
ahşap kullanılarak yapılan bu tür köp-
rüler de vardır. 

Kirişler gibi boyutlandırılırken 
kesitte bulunan ters yönlü basınç ve 
çekme gerilmeleri ile kayma gerilme-
leri dikkate alındığında kesitleri bü-
yük çıkar. Büyük açıklıklar geçilirken 

Tsing Ma Köprüsü - Hong Kong

sistemin kafes olarak çözülmesi yapı 
ağırlığını dolayısı ile maliyeti düşürür.

ASMA KÖPRÜLER
Asma köprülerde aynı açıklıktaki 

kemer köprülere nazaran taşıyıcının 
ince olması için kablo kullanılarak çek-
meye çalıştırılır. Burada taşıt trafiğinin 
akması için bir de düz tabliyeye ihtiyaç 
duyulur. Burada kule ana kabloları ta-
şımakta, ankrajlar ana kablonun gergin 
kalabilmesi için kabloyu dışarıya ve 
aşağıya doğru çekerler, askı kabloları 
tabliyedeki yükü ana kabloya aktarır-
lar. Ankrajlar kaya gibi zeminin sağlam 
olduğu yerlerde ya doğrudan zemine 
bağlanır ya da zayıf olduğu yerlerde 
beton ağırlık seklinde yapılabilir. Ku-
leler çelik veya betonarme olarak yapı-
labilir.  Tabliye genellikle çelikten kafes 
sistemli ya da rüzgar etkisini azaltmak 
için aerodinamik biçimli kutu kesitli 
olabilir. 

Ana taşıyıcı sistemi oluşturan kablo 
veya zincirler her zaman çekme altında 
olduğu için burkulma yapmayacağın-
dan rijitliği önemli değildir. Sadece 
çekme kuvvetini taşıyacak kadar bir 
kesite sahip olmaları yeterlidir. Kuleler 
ise tamamen basınç altında olduğun-
dan tasarımları daha kolaydır. Bu tip 
köprüler büyük açıklıkları geçebilirler. 
Asma köprülerin rijitlikleri tamamen 
tabliye ile ilgilidir. Dolayısı ile demir-
yolu gibi ağır taşıtlar için pek uygun 
değildirler. Rüzgarın oluşturacağı aero-
dinamik yüklerin etkisinin araştırılma-
sı dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. İnşa 
aşamasında kablolar ve kule rüzgardan 
oldukça etkilenirler.

KABLO GERGILI KÖPRÜLER
Kablo gergili köprüler konsol köp-

rüler ile bağlantılıdır. Burada kablolar 
çekme gerilmesine tabliye ise basınç 
gerilmesine maruz kalır. Kablo gergili 
köprüler ile konsol köprüler arasın-
daki en büyük fark tabliyelerin ası-
lı olarak durmasıdır. Gergi kabloları 
yüksek mukavemetli çeliklerden ya-
pılmaktadır. Birkaç örnekte de bu ger-
giler beton kılıf ile sarılmıştır. Kuleler 
ise genellikle betonarme yapılmakta 
bazen de çelik olmaktadır. Büyük ve 
uzun bir gergili köprünün inşası sıra-
sında iki uç kirişleri ortada birleşene 
kadar olası salınımlar büyük sorun 
oluşturmaktadır. 

dövme çelikten yapılmış kemer köprü-
ler de mevcuttur. Kemerler bir anlam-
da köprü için en basit yapıdır çünkü 
taş veya kayadan yapıldığı takdirde 
kemer formunu oluşturmaktan başka 
bir şeye ihtiyaç duyulmaz. Taşların 
uygun biçimde kesilmesi ve uygun 
açıların yakalanması durumunda ken-
diliğinden dayanak olarak çalışacaklar-
dır. Kemer köprüler basınca çalışması 
için tasarlandığından özel bir eğriliğe 
sahiptir. Bu eğriliğe “Zincir Eğrisi” de-
nir. Bu eğri herhangi bir noktada tüm 
yükler tam denge içinde olacak şekil-

MİMARİDE KÖPRÜLER
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Helix Köprüsü
Helix Köprüsü diğer adıyla Sarma 
Köprü, modern çift sarmal yapısıyla 
2010 Nisan ayında Singapur’da hizmete 
girdi. Şehirdeki marina merkeziyle 
marina koyunu bağlamasının yanı 
sıra, şehrin muhteşem manzaralarının 
da izlenebildiği bir yer olmasıyla tüm 
dikkatleri üzerine çekiyor. 

Octavio Frias de Oliveira Köprüsü
2008’de açılan  Octavio Frias de 
Oliveira Köprüsü, o günden bu yana 
Sao Paulo’nun en göz alıcı eserlerinden 
biri haline geldi.  Alışılmamış mimarisi 
ile oldukça modern bir görünüme 
sahip olan köprü, iki virajlı araç 
yolunun tek bir ayakla tutunduğu tek 
köprü olma özelliği taşıyor. 

Gökkuşağı Köprüsü
Tokyo ve Odaiba’yı birbirine 

bağlayan köprü, şehrin en görkemli 
yapılarından biri olma özelliğini 

taşıyor. 1993 yılında tamamlanan 
köprü, 800 metre uzunluğunda ve 

126 metre yüksekliğinde bulunuyor. 
Köprü yapılırken kulelerinin şehrin 

görüntüsüyle uyum içinde olmasına 
özen gösterilmiş. Gün batımının 

ardından köprü rengarenk ışıklarla 
aydınlatılıyor.  Aydınlatma için de gün 

boyu toplanan güneş enerjisinden 
faydalanılıyor. 

Köprü mimarisinden 
çarpıcı örnekler 
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Szechenyi Chain Köprüsü
Budapeşte’nin ilk yapılan ve en turistik 
köprüsü olan Szechenyi Chain Köprüsü, 
aslanlı köprü veya zincirli köprü olarak 
da anılıyor. Şehri Buda ve Peşte olarak 
ikiye ayıran Tuna Nehri üzerinde inşa 
edilen köprü, İngiliz mühendis William 
Tierney Clark tarafından tasarlandı. 1849 
yılında açılan köprünün her iki tarafında 
da bulunan aslanlar köprünün aslanlı 
köprü olarak anılmasını sağlıyor. Köprü, 
1945 II. Dünya Savaşı sırasında oldukça 
hasar görüp yıkılsa da 1949 yılında 
tekrar restore edilerek halka açıldı. 

Osmangazi Köprüsü
Temeli 30 Mart 2013’te Yalova 
Altınova Hersek şantiyesinde atıldıktan 
sonra yaklaşık 39 ayda tamamlanan 
Osmangazi Köprüsü, 252 metre kule 
yüksekliğine, 35.93 metre genişliğine, 
bin 550 metre orta açıklığına ve 2 bin 
682 metre uzunluğa sahip. Dünyanın 
en büyük orta açıklıklı asma köprüleri 
arasında 4. sırada bulunan köprünün 
yapımında, 8 bin işçi çalıştı. Kuş 
türlerinin yaşadığı “Hersek Lagünü” 
için kavis verilen Osmangazi Köprüsü, 
bu özelliğiyle de tabiata ve biyolojik 
çeşitliliğe verilen önemi gösteren 
önemli yapılar arasında yer aldı.

Forth Railway
Forth Railway köprüsü İskoçya’nın 

başkenti olan Edinburgh ile Fife 
bölgesini birbirine bağlıyor.  2.5 

kilometre  tren yolunun bulunduğu 
köprü, dünyanın en uzun konsol kirişli 
köprüsüdür. 1890 yılında açılan Forth 

Railway köprüsü, İngiltere’de inşa edilen 
ve tamamı çelik olan ilk köprü olma 

özelliği taşıyor. 
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SEKTÖREL GÜÇ / KİSAD

Kireç Sanayicileri Derneği (Kİ-
SAD), kireç üreten kuruluşlara 
ve mensuplarına mesleki, sos-

yal, teknik, ekonomik yönden yol gös-
termek, kireç ticaretinin meri kanunlar, 
yönetmelikler ve mesleki ahlak kuralla-
rı ile kamu yararına uygun yürütülme-
sine yardımcı olmak amacıyla 1987 yı-
lında kuruldu. Kireç sektörünün sanayi 

kuruluşları, sanayileşmeye çalışan orta 
ölçekli işletmeler ve 150 yıl öncesinden 
kalma yöntemlerle üretim yapan ku-
ruluşlardan oluşan bir bileşime sahip 
olduğunu söyleyen Kireç Sanayicile-
ri Derneği (KİSAD) Yönetim Kurulu 
Başkanı Erol Üçüncü, “Kireç sektörü, 
yaklaşık 1 milyar TL büyüklüğünde bir 
ciroya sahip. Kendi ihtiyacı için üreten 

kuruluşları çıkardığımız takdirde 600 
milyon TL’lik bir büyüklük söz konusu. 
Önümüzdeki dönemde teknolojik ola-
rak eskimiş tesislerin gözden geçirilece-
ği ve emisyonların azalmasını sağlaya-
cak yüksek teknolojili yeni yatırımların 
yapılacağını öngörebiliriz” dedi. Erol 
Üçüncü ile KİSAD’ın faaliyetlerini ve 
hedeflerini konuştuk. 

Kireç Sanayicileri Derneği’nin (KİSAD) üye bileşiminin pazar için kireç üreten 
sanayi kuruluşlarından oluştuğunu söyleyen KİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol 
Üçüncü, “Bu kuruluşların iki tanesi uluslararası şirketler... Üyelerimiz pazar için 
yapılan üretimin yüzde 80’den fazlasını gerçekleştiriyor” dedi. 

“Üyelerimiz, pazar için yapılan 
üretimin yüzde 80’den 
fazlasını gerçekleştiriyor”
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Kireç Sanayicileri 
Derneği (KİSAD) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Erol Üçüncü, 
"Sektörde pazar için 
yapılan üretimin 
yüzde 80’lik bölümünü 
gerçekleştiren Kireç 
Sanayicileri Derneği 
üyelerinin kapasite 
kullanımı 2018 
yılında yaklaşık olarak 
yüzde 80.05 olarak 
gerçekleşti" dedi.

KİSAD ne zaman kuruldu? Derneğin kurulu-
şundan bu yana geçirdiği süreçle ilgili kısaca 
bilgi verir misiniz?

1987 yılında kurulan Kireç Sanayicileri Der-
neği (KİSAD), sektörün endüstriyel boyutta üre-
tim yapan kuruluşlarını bünyesinde toplamış 
olan bir sanayiciler örgütüdür. Kuruluşta emeği 
geçen Çetin Hüsnü Demirman ve Turgut Işık’ı 
rahmetle anıyoruz. Kurucularımızdan hala sek-
törün içerisinde olan Lütfü Örgücü’ye sağlıklı ve 
uzun bir ömür dileriz. Dernekte yurdun çeşitli 
bölgelerinden 10 sanayici kuruluş üye bulunuyor. 
Kireç üreten kuruluşlara ve mensuplarına mesleki, 
sosyal, teknik, ekonomik yönden yol göstermek, 
kireç ticaretinin meri kanunlar, yönetmelikler ve 
mesleki ahlak kuralları ile kamu yararına uygun 
yürütülmesine yardımcı olmak amacıyla kurul-
duk. Derneğimizin, üretilen kireç çeşitlerinin 
gerek ülkemizde gerek Avrupa Birliği’nde kabul 
edilen standartlar içinde olmasını sağlamak ve 
üyeleri, ilgili yurt içi ve dışı kuruluşlar nezdinde 
temsil etmek gibi tüzük gereği görevleri bulunu-
yor. Bu görevleri yerine getirirken çeşitli eğitim 
faaliyetleri ve konferanslar düzenleniyor, birçok 
kuruluş nezdinde girişimlerde bulunuluyor ve 
çok geniş kullanım alanı bulunan ürünümüzün 
tanıtımı yapılmaya çalışılıyor. 

Derneğin üye profili nasıl?
Derneğimizin üye bileşimi pazar için kireç üre-

ten sanayi kuruluşlarından oluşuyor. Bu kuruluş-
ların iki tanesi uluslararası şirketler... Üyelerimiz 
pazar için yapılan üretimin yüzde 80’den fazlasını 
gerçekleştiriyor. 

KİREÇ SANAYİNİN GELİŞMESİ İÇİN
BİRÇOK ÇALIŞMA YAPILDI
Dernek olarak kurulduğunuz günden bu yana 
ne gibi çalışmalar yaptınız?

Derneğimiz kuruluştan itibaren kireç ticareti-
nin meri kanunlar, yönetmelikler ve mesleki ahlak 
kuralları ile kamu yararına uygun yürütülmesine 
yardımcı olmak için birçok çalışma gerçekleştirdi. 
Kireç standardının hazırlanması ve sonrasında AB 
uyum sürecinde standartların gerekli revizyonla-
rın yapılması süreçlerinde aktif rol aldı. Kireçtaşı 
ocaklarının taş ocakları nizamnamesinden çıkarı-
lıp maden yasası kapsamına alınması konusunda 
çok önemli çalışmalar yapıldı. Bu sayede sektö-
rün hammadde güvenliği sağlandı. Sektörün en 
önemli maliyet girdisi olan kömürün kullanımı 
konusunda hazırlanan mevzuata Yıldız Teknik 
Üniversitesi ile yapılan bir çalışma ile yön verildi 
ve şu andaki hali oluşturuldu.

Zaman içinde inşaat malzemelerindeki geliş-
meler ve alçı sıvaların rekabeti nedeniyle kirecin 
inşaat sektöründe kullanımında azalma gerçekleş-
mesi üzerine bu sorunu çözmek için kirecin çev-

SEKTÖREL GÜÇ / KİSAD

resel amaçlarla kullanımını artırmak amacıyla ha-
zırlanan dokümanlarla çeşitli tanıtımlar yapıldı. 
Su arıtma, baca gazında kükürt arıtımı ve briket 
kömürlere kireç katılarak kükürdün tutulmasına 
yönelik çeşitli projeler gerçekleştirildi. Killi ze-
minlerin kireç ile ıslahı konusunda çalışmalara 
dünyada yaygın olarak kullanılan, ülkemizde ise 
1980’den sonra kullanımı tamamen unutulan 
“Killi Zeminlerin Kireç ile Stabilizasyonu” konu-
sunda KİSAD yoğun bir çabaya girdi. Karayolları 
Genel Müdürlüğü, Teknik Araştırma Dairesi 
Başkanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde 2004 
yılında Gölbaşı ve Kırklareli de uygulama çalış-
maları gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sonucunda, 
kireç stabilizasyonu için teknik şartname hazır-
lanması kararlaştırıldı. Kocaeli Üniversitesi’nden 
Doç. Dr. Aydın Kavak’ın danışmanlığında Kara-
yolları ve Kireç Sanayicileri Derneği’nin katıl-
dığı çalışma grubu tarafından teknik şartname 
hazırlandı. 2006 yılında yayınlandı. İki defa 
revizyondan geçerek bugünlerde hala yürürlükte 
bulunuyor.  Bu yıllar boyunca Kireç Sanayicileri 
Derneği bir tanıtım filmi hazırlatıp üniversiteler, 
karayolları birimleri, belediyeler ve müteahhitler 
birliği ile diğer ilgili kuruluşlarda yüzlerce çeşitli 
tanıtım ve eğitim programları yaparak konunun 
önemini anlatmaya çalıştı. Sektörde pazar geliştir-
me ve Ar-Ge çalışması kabul edilebilecek. Ayrıca 
sıcak asfalt karışımlarına kireç katılması projesi 
de üniversite sanayi iş birliği kapsamında gerçek-
leştirilmeye çalışılıyor. Henüz sonuca ulaşmasa 
bile önümüzdeki dönemde bu konuda önemli 
adımların atılabileceğini umuyoruz. Bu konuların 
dışında her yıl mevzuat ya da teknik konularda 
üyelerimize, ihtiyaca göre tespit edilen çeşitli eği-
timler yapılıyor. Kireç Dünyası adında dört ayda 
bir yayınlanan periyodik yayınımız bulunuyor.

Türkiye'de kireç sektörünün bugünkü duru-
munu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sanayi kuruluşları, sanayileşmeye çalışan orta 
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ölçekli işletmeler ve 150 yıl öncesinden kalma 
yöntemlerle üretim yapan kuruluşlardan oluşan 
bir bileşime sahip olan kireç sektörü, yaklaşık 1 
milyar TL büyüklüğünde bir ciroya sahip. Ken-
di ihtiyacı için üreten kuruluşları çıkardığımız 
takdirde 600 milyon TL’lik bir büyüklük söz 
konusu. Sektörü pazar için üretim yapanlar ve 
kendi ihtiyacı için üretim yapanlar şeklinde ikiye 
ayırabiliriz. Soda sanayi, demir-çelik sanayi ve 
şeker sanayileri genellikle üretim süreçlerinde 
ara ürün olarak kullanmak üzere kendi ihtiyacı-
na yakın miktarda kireci kendileri için üretiyor. 
Kendi için üretim yapan sanayilerin üretim mik-
tarı, yaklaşık toplam ülke üretiminin yüzde 40’ı 
civarında gerçekleşiyor. 

Sektörün niteliği nedeniyle uzak mesafe-
lere mal yollanması pek mümkün olamıyor. 
Bu nedenle deniz yoluyla yapılan bazı ihracat 
uygulamaları dışında ihracat bulunmuyor. Top-
lam üretimin yüzde 1-1,5’luk bir bölümü ihraç 
edilebiliyor. Genel olarak Kıbrıs, İsrail, Mısır, 
Romanya gibi ülkelere deniz yolu ile sevkiyat 
yapılıyor. Önümüzdeki yıllarda bazı Doğu Av-
rupa ülkelerine, Kuzey Afrika’da bazı ülkelere 
ve Ukrayna’ya kayda değer satışların yapılması 
imkânı doğabilir. Ülkemizde kirecin inşaat sek-
töründe kullanımı geleneksel olarak en temel 
kullanım alanı olmasına rağmen sürekli düşü-
yor. Endüstriyel kullanımdaki artış ise yavaş 
yavaş inşaat sektöründeki düşüşü karşılamaya 
başladı. Son yıllarda düzenli olarak yüzde 5 
seviyelerinde büyüme gösteriyor. Sektörde pazar 
için yapılan üretimin yüzde 80’lik bölümünü 
gerçekleştiren Kireç Sanayicileri Derneği üyele-
rinin kapasite kullanımı 2018 yılında yaklaşık 
olarak yüzde 80.05 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl sektör ne kadarlık bir üretim ger-
çekleştirdi?

2018 yılında sektör yaklaşık bir önceki yıl se-
viyesinde üretim gerçekleştirmiş durumda. İnşaat 
sektöründeki gerileme ve demir-çelik sektörün-
deki artışla telafi edilebilmekte. 2019 yılında ge-
lişmeler olumlu bir seyir göstermemekle birlikte 
enerji kullanımı çok yüksek olan sektörümüzde 
dövizle alınan kömür kullanımı nedeni ile çok 
ciddi maliyet artışları oluştu. 2019 yılı üretimini 
en azından 2018 seviyesinde ya da çok az bir ar-
tışla tamamlayacağımızı umuyoruz. Önümüzdeki 
dönemlerde ise sektörün inşaat sektöründeki 
kayıplarını telafi etmek için Kireç Sanayicileri 
Derneği olarak iki ayrı proje geliştirdik.

Killi zeminlerin ıslahında kireç kullanıl-
masını tanıtma, tanıtılması ve yol yapımında 
zayıf zeminleri kireç ile iyileştirme konusunda 
önceden derneğimiz tarafından Karayolları Araş-
tırma Dairesi ile hazırlatılmış olan teknik şart-
namenin güncellenmesi için Kocaeli Üniversitesi 
İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydın 
Kavak’ın danışmanlığında bir çalışma başlatıldı.

Diğeri ise sıcak asfalt karışımlarına kireç ilave 
edilerek asfalt kalitesini yükseltmek amacı ile 
karışıma yüzde 2 civarında kireç katılması pro-
jesidir. Geçtiğimiz yıl, inşaat sektörünün artan 
maliyetleri, stok fazlalığı, talep azlığı gibi ne-
denlerle yaşanan kriz, inşaat sektöründe 2019’a 
dair beklentileri düşürdü. Kirecin demir-çelik 
sektöründe kullanımı, inşaat sektörüne göre 
daha fazla ama inşaattaki gerileme demir çelik 
satışlarını da olumsuz etkileyeceği için bu gerile-
menin iki kat etkisi oluyor. Bu sektör, iç pazarda 
yaşanan sorunlar nedeniyle ihracata yönelmiş 
durumda... Dolayısıyla demir-çelik sektörünün 

2018 yılında sektörün 
yaklaşık bir önceki yıl 

seviyesinde üretim 
gerçekleştirdiğini 

belirten Erol Üçüncü, 
"2019 yılı üretimini 

en azından 2018 
seviyesinde ya da 

çok az bir artışla 
tamamlayacağımızı 

umuyoruz" diye 
konuştu.

SEKTÖREL GÜÇ / KİSAD
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yapacağı ihracat bizi olumlu etkileyebilir. Toplam 
üretimimizin yaklaşık yüzde 70’ini demir-çelik 
sektörüne verdiğimiz düşünülürse onların ihracat-
ta başarılı olmasının bizim için de ne kadar önemli 
olduğu açıkça görülüyor. 

Sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Kireç, kullanım alanı çok geniş olan bir ürün-

dür. Dünyada yaygın olarak kireç kullanılan bazı 
alanlarda ise geleneksel olarak ülkemizde, kireç 
kullanılmıyor. Ekonomik koşulların iyi olduğu 
dönemlerde sektör ortalama yüzde 5 civarında 
zaten büyüyor. Derneğimizin yürütmekte olduğu 
pazar geliştirme projelerinin (killi zeminlerin 
ıslahında kireç kullanılmasını ve sıcak asfalt ka-
rışımlarına kireç ilave edilerek asfalt kalitesini 
yükseltmesi) adım adım pazar genişletme imkanı 
sağlaması durumunda büyümenin daha yüksek 
rakamlara ulaşması mümkün gözüküyor. Önü-
müzdeki dönemde teknolojik olarak eskimiş 
tesislerin gözden geçirileceği ve emisyonların 
azalmasını sağlayacak yüksek teknolojili yeni 
yatırımların yapılacağını öngörebiliriz.

"KENDİ İHTİYACI İÇİN KİREÇ ÜRETEN
FİRMALAR PAZARI DARALTTI"
Sektörün sorunları nelerdir? Bu sorunların 
çözümü konusundaki önerileriniz nelerdir?

Sektörün en önemli sorunu kendi ihtiyacını 
karşılamak üzere kireç üretmeye başlayan tesis-
lerdir. Bu tesisler üyelerimizin tedarikçisi olduğu 
kuruluşlarken, kendi ihtiyaçları için kireç üretme-
ye başlamaları pazarda daralmaya neden olmuş ve 
onları pazarın bir parçası olarak öngörerek yatırım 
yapmış üyelerimizi çok zor durumda bırakmıştır.

Diğer önemli sorunlarımızı şöyle sıralayabili-
riz: Yakıt maliyelerindeki değişkenlikler, fiyat dal-
galanmaları ve temininde güçlük her zaman ciddi 
soruna neden oluyor. Nakliye maliyeti... Ucuz bir 
ürün olan kireci bu nedenle uzak bölgelere yol-
layabilmek mümkün olamadığından bütün kireç 
fabrikaları pazara yakın yerlerde kurulabiliyor. 
Sektörde çalışacak eğitimli personel bulmak ko-
nusunda çok ciddi sorunlar var. Kurumlar kendi 
ihtiyacı için gereken elemanı kendi eğitmek zo-
runda ve böyle bir ihtiyacın başka bir yolla temini 
mümkün değil. Sektörde büyük Ar-Ge yatırımları 
yapabilecek potansiyel henüz oluşamadı. İnşaat 
sektöründeki olumsuz gelişmeler ve süreçlerin 
doğası gereği yapı malzemesi sanayisinde gelişen 
yeni ürünlerin ortaya çıkıp kirecin pazardaki ye-
rini almaya başlaması... 

Sektörde ciddi finansman sorunları olduğu 
söylenebilir. AB çevre mevzuatı uygulamaları ne-
deniyle yapılmak zorunda kalınan sabit yatırımlar 
çok yüksek bir maliyet yaratıyor. Dünyada yaygın 
olarak kullanılan kireç uygulamaları geleneksel 
olarak Türkiye’de kullanılmıyor. Bu alanlar şu baş-

Erol Üçüncü, 
önümüzdeki 
dönemlerde 
sektörün inşaat 
sektöründeki 
kayıplarını telafi 
etmek için Kireç 
Sanayicileri Derneği 
olarak iki ayrı proje 
geliştirdiklerini 
söyledi.

lıklarla ifade edilebilir: Baca gazı desülfürizasyonu 
(Kükürt arıtma), killi zeminlerin kireç ile stabili-
zasyonu konusu, sıcak asfalt karışımlarına kireç 
katılması. Dünyada bu alanlarda kullanılan kireç, 
toplam kireç kullanımının yüzde 20-25 civarında 
bir mertebeye ulaşmasını sağlıyor.

Önümüzdeki dönemde ne gibi faaliyetleriniz 
olacak?

Sektör değerlendirmesi sırasında bahsetti-
ğimiz dünyada yaygın olarak kullanılan fakat 
geleneksel olarak Türkiye’de kullanılmayan kireç 
uygulamaları olan baca gazı desülfürizasyonu, kil-
li zeminlerin kireç ile stabilizasyonu, sıcak asfalt 
karışımlarına kireç katılması gibi konularda yeni 
projeler geliştirerek kireç pazarının büyütülmesi-
ne çalışacağız. Sektörümüzün ihtiyacı olan dene-
yimli iş gücünün sağlanması için sertifikasyon eği-
timini ilgili kurumlarla birlikte planlamak ve üye 
şirketlerimizle birlikte kişileri saha oryantasyon 
eğitimleriyle yetişmiş yöneticiler ve ara kadrolar 
olarak hazırlamak için çalışmalar yapacağız.

İnşaatta iç zeminlerde sıvalarda kireç kulla-
nımı konusunda çeşitli projeler yaparak kirecin 
geleneksel üstünlüğü olan binaya nefes aldırma 
özelliğini ve sağlık açısından önemini anlatmaya 
çalışacağız. Projelerde ilk maliyet avantajından 
dolayı yanlış malzeme kullanmanın olumsuz 
sonuçlarını tüketiciye anlatarak bilincin oluştu-
rulmasını hedefliyoruz. 

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

Türkiye İMSAD ile inşaat sektörü konusunda 
yapılan çalışmalar, toplantılar, raporlar ve ko-
mitelerde katılım sağlayarak sektörün gelişmesi 
için sıkı bir iş birliği içerisindeyiz. Bu çalışmalar 
sonucunda ortaya çıkan veriler ve değerlendir-
meler sektörümüzün gelişmesine katkı sağlamış-
tır. Gelecekte bu iş birliğini geliştirmeye devam 
edeceğiz.

SEKTÖREL GÜÇ / KİSAD
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İnsanın doğadan aldığını, tekrar doğaya ve insana 
kazandırmayı hedefleyen projeler gerçekleştirdiklerini 
söyleyen Mental Design Works Kurucusu Salih Çıkman, 
"Projelerimizin zamanın gerisinde kalmaması, gelişen 
çevreye uyum sağlaması için bu gelişim içerisinde yaşayacak 
sürdürülebilir tasarımlar yapmak hedefimiz” diyor. 

Gerçekleştirdikleri her projenin kendileri 
için önemli olduğunu söyleyen Mental 
Design Works Kurucusu Salih Çıkman, 

tasarımlarındaki özgünlüğü korumak ve çeşitliliği 
sağlamak için herhangi bir sınırlama gözetmek-
sizin yaklaştıkları projelerinde, konu olarak da 
çeşitlilik yakalamaya çalıştıklarına vurgu yapı-
yor. “Bu yönde irdelediğimizde tüm canlılar için 
beslenme, öğrenme, dinlenme ve çalışma, özetle 
yaşam konforu sağlayacak tüm yapılar çalışma 
alanımızı oluşturuyor” diyen Çıkman, uzmanlaş-
tıkları yapı tiplerini ise şöyle sıralıyor: “Bireysel 
veya toplu, ekonomik ya da lüks farkı olmaksızın 
tüm konutlar, okul yapıları, ticari yapılar, alışve-
riş merkezleri, kamu yapıları, teknoloji üsleri, 
yüksek katlı yapılar, ofis binaları...” Tüketim 
sürecinin çok hızlı sürdüğü bir zaman diliminde 
bulunulması nedeniyle tasarım sürecinde hedef-
lerinin iklim, lokasyon, altyapı, doğal kaynaklar 
gibi verileri kullanarak, uzun bir süreç dilimin-
de kendi kendine yetebilen tasarımlar yapmak 
olduğunu belirten Salih Çıkman ile projeleri ve 
mimari yaklaşımı hakkında konuştuk.

Ekibiniz kaç kişiden oluşuyor?
Daimi olarak ofis kadromuz dokuz kişiden 

oluşuyor ancak proje bazında kurduğumuz iş 
ortaklıkları ve paydaşlarımız ile birlikte ekip 
üyelerimizin sayısı 30-35’i de aşıyor. Ofise bağ-
lanmadan, teknolojiyi kullanarak daha geniş bir 
ekip oluşturmak, esneklik ve bakış açısı genişliği 
kazandırıyor. 

Bugüne kadar yaptığınız en önemli projeler 
hangileri?

Bizim için her proje kendi içinde önemli... 
Getirdiği ses ve topladığı beğeni olarak soruyor-
sanız Dünya Bankası kuruluşu IFC tarafından 
Türkiye’de yeşil konut projelerine örnek pilot 
proje seçilen, yapımını 2018’de tamamladığı-
mız Greenox Urban Residence, Sign of the City 
Awards kazandıran Bursa Kültür Merkezi ve Bur-
sa Pazar Alanı projelerimiz, BMC için Ankara’da 
gerçekleştirmekte olduğumuz teknoloji üretim 
üssü, aslında 10 yıldır gerçekleştirdiğimiz ve 
gerçekleştirmekte olduğumuz tüm projelerimiz...

Şu an üzerinizde çalıştığınız projeler neler?
Şu an için devam eden projelerimiz; BMC 

teknoloji üretim üssü, Taşkent Central Park pro-
jesi, Skygarden Belgrade, Senar Kandilli Rezidans 
ve Villa projesi, 3. İstanbul Ticaret Merkezi, çeşit-
li belediyelere konsept projelerini hazırladığımız 
gençlik ve spor salonu, nikah salonu, pazar alanı 
gibi kamu projeleri... 

Yurt dışında hangi projeleri gerçekleştirdiniz?
Belgrade Skygarden and Ferre Residences, 

Konut ve Ticaret Merkezi’nin projesi devam 
ediyor. Karma kullanımlı yapı kategorisinde bu-
lunan proje rezidans, otel ve AVM fonksiyonlarını 
içeriyor. Türkmenistan, Azerbaycan, Sırbistan ve 
Karadağ’da portföyümüze yeni firmalar kazan-
dırmak için iletişimlerimiz devam ediyor. Katar, 
Dubai, Türkmenistan, Azerbaycan, Sırbistan ve 
Karadağ’da konsept proje çalışmalarımız devam 
ediyor.

Ağırlıklı olarak çalıştığınız bir alan var mı?
Tasarımlarımızdaki özgünlüğü korumak ve 

çeşitliliği sağlamak için herhangi bir sınırlama gö-
zetmeksizin yaklaştığımız projelerimizde, konu 
olarak da çeşitlilik yakalamaya çalışıyoruz. Bu 
yönde irdelediğimizde tüm canlılar için beslen-
me, öğrenme, dinlenme ve çalışma özetle yaşam 

Mental Design Works 
Kurucusu Salih 
Çıkman, “Doğal 

yaşam döngüsünü 
bozmayacak 
hassasiyette 

planlama yaparak, 
alan ve ihtiyaçları 

bir araya getiriyor, 
metrekareler ile 

çalışmıyor, hacim ve 
boşluk kazandıracak, 

nefes aldıracak, 
yeşil yapılar

 tasarlıyoruz” diyor.
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konforu sağlayacak tüm yapılar çalışma alanımızı 
oluşturuyor. Bireysel veya toplu, ekonomik ya da 
lüks farkı olmaksızın tüm konutlar, okul yapıları, 
ticari yapılar, alışveriş merkezleri, kamu yapıları, 
teknoloji üsleri, yüksek katlı yapılar, ofis binaları 
üzerinde uzmanlaşmış sayılabileceğimiz yapı 
tipleri…

Projeleri gerçekleştirirken nelere dikkat 
ediyorsunuz?

İnsanın doğadan aldığını, tekrar doğaya ve in-
sana kazandırmayı hedefleyen projeler gerçekleş-
tiriyoruz. Doğal yaşam döngüsünü, etkileşim zin-
cirini bozmayacak hassasiyette planlama yaparak, 
alan ve ihtiyaçları bir araya getiriyor, metrekareler 
ile çalışmıyor, hacim ve boşluk kazandıracak, 
nefes aldıracak, yeşil yapılar tasarlıyoruz. Proje-
lerimizin zamanın gerisinde kalmaması, gelişen 
çevreye uyum sağlaması için bu gelişim içerisinde 
yaşayacak sürdürülebilir tasarımlar yapmak hede-
fimiz. Tasarladığımız projenin o parselin projesi 
olmasına, çevre verilerini özümsemiş, analizleri 
yapılmış ve malzeme seçimlerinde zamana ve 
çevreye uygun seçimler yapılmış olmasına özen 
gösteriyoruz. 

Salih Çıkman, “Yurt 
içinde kazandığımız 

ve geliştirdiğimiz 
deneyimimizi 

kullanacağımız ve 
pekiştirebileceğimiz 

yeni yurt dışı 
projelerinde yer 

almayı hedefliyoruz” 
diye konuşuyor.

Malzeme seçimini nasıl yapıyorsunuz? Yerli mal-
zeme kullanımı konusundaki yaklaşımınız nedir?

Ülkemizde uluslararası normlara uyum sağlayan 
artık birçok yerli üreticimiz var ve zengin malzeme 
çeşitleri üretiliyor. Bunlara ulaşmak için bir içerik ve 
malzeme kütüphanesi oluşturuyoruz. Ayrıca internet 
üzerinden malzeme üreticilerine ilişkin bilgi kaynak-
larına da ulaşımımız var. Proje hazırlıklarımızda bu bi-
rikimimizden faydalanırken, çalışma gruplarımıza yeni 
üreticilerimizi de ekliyoruz. En fazla ihtiyaç duyulan 
malzemelerde tercihimizi yüksek oranda yerli üreti-

1

2
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1- ASFA OKULLARI
2- BELGRADE SKYGARDEN
3- BURSA KÜLTÜR MERKEZİ
4- GRENOOX

Sizce bir mimari proje sürdürüle-
bilir olması için hangi özellikleri 
içermeli?

Tüketim sürecinin çok hızlı sürdü-
ğü bir zaman diliminde bulunuyoruz. 
Tasarım sürecinde hedefimiz de bu 
nedenle iklim, lokasyon, altyapı, do-
ğal kaynaklar gibi verileri kullanarak; 
uzun bir süreç diliminde kendi kendi-
ne yetebilen tasarımlar yapmaktır.  Ko-
lay ulaşılabilir olması, ulaşım araçları-
na yakınlığı bildiğiniz üzere neredeyse 
birinci şart... Devamında enerji, su ve 
var olan malzemelerden oluşan kay-
nakların verimli kullanımına yönelik 
çaba sarf edilmesi önem taşıyor. Doğa-
ya dost, ısı köprüsü oluşumunu önle-
yecek malzeme kullanılması, toprağın 
ve çevrenin korunması, atık azaltımı 
hatta sıfır atık politikasının bir parçası 
olunması ile mimari projeyi sürdürü-
lebilir verimliliğe ulaştırabiliyorsunuz. 
Dışarıya bağımlılığı azaltmaya yaraya-
cak su kaynağı kullanımı, maliyetleri 
artırmadan güneş enerjisinin kullanımı 

da sürdürülebilir verimliliği maksimu-
ma taşıyor denebilir. 

Önümüzdeki dönemdeki hedefleri-
niz neler?

Yurt içinde kazandığımız ve geliştir-
diğimiz deneyimimizi kullanacağımız 
ve pekiştirebileceğimiz yeni yurt dışı 
projelerinde yer almayı hedefliyoruz. 
Bu konuda yurt dışında uygulanan şart 
ve kurallar konusunda iletişime geçti-
ğimiz yerli ve yabancı mühendislik ve 
mimarlık firmaları ile ortak çalışmalar 
konusunda temaslarımız sürüyor. Bura-
da verilmesi gereken en önemli mesaj 
dil problemi yaşamıyoruz. Bu nedenle 
milli firmalarımızın yurt dışında çalış-
mak üzere bize olanak sağlaması için 
buradan çağrıda bulunmak istiyorum. 
Yabancı mimarları tercih etmek yerine 
bizimle çalışmaları durumunda proje 
maliyetleri uygun hale gelecek, alt ve 
üst yapı teknik ekip ve kurum ilişkileri 
oluşturabildiğimiz için tecrübelerimiz-
den faydalanma imkanları olacaktır. 

3

4

cimizden sağlanması taraftarıyız. Bu-
nun için gerekli sertifikalandırmaların 
sağlanmış olmasını şart koştuğumuzu 
da ifade etmeliyim. Test ve denetleme-
lerle de öngörülen ve üretici tarafından 
bildirilen değerlerin doğruluğunu da 
denetliyoruz. 

MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI / SALİH ÇIKMAN
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SÖYLEŞİ / ÜLKÜ ÖZCAN

Çimsa 
yılın ilk çeyreğini 
18 milyon TL 
kârla kapattı
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Kurulduğu 1972 yılından bu yana sürdürülebilir ve kârlı büyüme 
hedefiyle hareket eden Çimsa, bu yolda emin adımlarla yürüyor. 2019 
yılının ilk çeyreğinde özellikle yurt dışında güçlü bir artış kaydettiklerini 
belirten Çimsa Genel Müdürü Ülkü Özcan, “Çimsa olarak 2019 yılının ilk 
çeyreğine ait net satış gelirimiz 336 milyon TL, net kârımız ise 18 milyon 
TL olarak gerçekleşti” diyor. 

Çimento ve yapı malzemeleri sektöründe 
yer alan Çimsa; Mersin, Eskişehir, Kay-
seri, Niğde ve Afyonkarahisar’da bulunan 

beş entegre fabrikası, Ankara’da bulunan 
bir öğütme tesisiyle faaliyetlerini sürdürüyor. 
Geleceğin dijital çimento şirketi olarak gri çimen-
tonun yanı sıra, ürettikleri beyaz çimento ve kal-
siyum aluminat çimentosu gibi özel ürünlerle de 
inovasyon konusunda Türkiye’de yapı malzeme-
leri sektörüne öncülük ettiklerini söyleyen Çimsa 
Genel Müdürü Ülkü Özcan, “Çimsa olarak 2019 
yılına güçlü bir performans ile giriş yaptık. Beyaz 
çimentoda dünya lideri olarak, dünyanın önde ge-
len çimento üreticilerinden İspanya’nın Valensiya 
şehrindeki Bunol Fabrikası’nı üretim ve dağıtım 
ağımıza kattık. Avrupa’nın en teknolojik beyaz 
çimento fabrikası olan Bunol Fabrikası’nın üretim 
ve dağıtım ağımıza katılması ile birlikte, daha ge-
niş bir coğrafyada söz sahibi olacak, Avrupa’nın 
yanı sıra, Kuzey Afrika ve Güney Amerika pazar-
larında güçlü bir ihracat ağı oluşturacağız” dedi. 
Ülkü Özcan ile Çimsa ve faaliyetlerini konuştuk. 

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

Mersin’de 1972 yılında kurulan Çimsa, fa-
aliyete geçtiği yıldan bu yana sürdürülebilir ve 
kârlı büyüme hedefiyle hareket ediyor. Sahip 
olduğu özellikleriyle Türkiye çimento ve yapı 
malzemeleri sektörünün öncü şirketleri arasında 
yer alıyor. Çimsa olarak, 50 yıla yakın ulusal ve 
küresel piyasa deneyimimiz, bilgi birikimimiz, 
Ar-Ge çalışmalarına dayalı inovasyon gücümüz, 
geniş ürün yelpazemiz, insana ve çevreye saygılı 
yaklaşımımızla kurulduğumuz günden bugüne 
sektörün nabzını tutarak, sürdürülebilir bir ge-
lişim sergiliyoruz. Müşterilerimizin ve sektörün 
beklentilerini öngörerek, proaktif bir bakış açısıyla 
katma değeri yüksek ürün ve hizmetler geliştiriyor 
ve böylece ihtiyaçlara hızlı ve faydalı bir şekilde 
çözüm sağlıyoruz. Topluluğumuzun gelecek viz-
yonu kapsamında, büyüme stratejisini icra ederek, 
paydaşlarımız için kalıcı değer üretmeye ve Türki-
ye ekonomisine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz.

“YURT DIŞINDA BİRÇOK 
TERMİNALİMİZ VAR”
Üretim tesisleriniz nerelerde bulunuyor? 
Kapasiteleri nedir? İnşaat sektörüne yönelik 
hangi ürün gruplarında üretim yapıyorsunuz?

Türkiye ve dünya çimento sanayinin öncü ku-
ruluşlarından biri olan Çimsa; Mersin, Eskişehir, 
Kayseri, Niğde ve Afyonkarahisar’da bulunan beş 
entegre fabrikası, Ankara’da bulunan bir öğütme 
tesisiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Yurt dışında 
Hamburg (Almanya), Trieste (İtalya), Sevilla ve 
Alicante (İspanya), Gazimagusa (KKTC), Köstence 
(Romanya) ve Novorossiysk’de (Rusya) bulunan 
terminallerimiz ile uluslararası bir çimento üreti-
cisiyiz. Bunlara ek olarak, 2017 yılında Amerika 
Birleşik Devletleri’nde Cimsa Americas Cement 
Manufacturing and Sales Corp. unvanlı şirketimizi 
kurduk. Houston’da bulunan Cimsa Americas 
öğütme tesisimizin üretim faaliyetlerinin başla-
masına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz.  

Geleceğin dijital çimento şirketi olarak gri çi-
mentonun yanı sıra, ürettiğimiz beyaz çimento ve 
kalsiyum aluminat çimentosu gibi özel ürünlerle 
de inovasyon konusunda Türkiye çimento ve yapı 
malzemeleri sektörüne öncülük ediyoruz.

Yurt içi pazar payınız ve ihracat hakkında 
bilgi verir misiniz?

2019’un ilk çeyreğinde özellikle yurtdışında 

Çimsa Genel 
Müdürü Ülkü 
Özcan, “Geleceğin 
dijital çimento 
şirketi olarak gri 
çimentonun yanı 
sıra, ürettiğimiz 
beyaz çimento ve 
kalsiyum aluminat 
çimentosu gibi 
özel ürünlerle 
de inovasyon 
konusunda Türkiye 
çimento ve yapı 
malzemeleri 
sektörüne öncülük 
ediyoruz” diyor.
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güçlü bir artış kaydettik. Çimsa olarak 2019 
yılının ilk çeyreğine ait net satış gelirimiz 336 
milyon TL, net kârımız ise 18 milyon TL olarak 
gerçekleşti.

“BEYAZ ÇİMENTODA DÜNYA LİDERİYİZ”
Şirket olarak 2019 yılına nasıl bir giriş 
yaptınız? Orta vade ve yılsonu hedefleriniz 
neler?

Çimsa olarak 2019 yılına güçlü bir performans 
ile giriş yaptık. Beyaz çimentoda dünya lideri 
olarak, dünyanın önde gelen çimento üreticile-
rinden İspanya’nın Valensiya şehrindeki Bunol 
Fabrikası’nı üretim ve dağıtım ağımıza kattık. 
Avrupa’nın en teknolojik beyaz çimento fabrikası 
olan Bunol Fabrikası’nın üretim ve dağıtım ağımı-
za katılması ile birlikte, daha geniş bir coğrafyada 
söz sahibi olacak, Avrupa’nın yanı sıra, Kuzey 
Afrika ve Güney Amerika pazarlarında güçlü bir 
ihracat ağı oluşturacağız.

Orta vadedeki hedeflerimizin en başında; ino-
vasyondaki yetkinliğimizi daha da geliştirerek, 
sektörümüzde, dijitalleşmeye öncülük edecek 
çalışmalara devam etmek geliyor. Dijital dönü-
şümün bir parçası olmak adına yürüttüğümüz 
stratejik çalışmalarla iş ortaklarımıza, istedikleri 
anda, istedikleri yerde ve zamanda çözüm ortağı 
olmak ve onları geleceğe hazırlamak da öncelikle-
rimiz arasında yer alıyor. Sahip olduğumuz beyaz 
çimento üretim kapasitemiz ile yurt içi ve yurt dışı 
yatırımlarımız ve lojistik avantajımız sayesinde, 
global beyaz çimento üreticisi kimliğimizi daha da 
güçlendirerek, ülke ekonomimize katkı sağlamak, 
kurulduğumuz ilk günden beri temel hedefleri-
mizden biri olmaya devam ediyor.

Beyaz çimentoda 
dünya lideri olarak, 

dünyanın önde gelen 
çimento üreticilerinden 

İspanya’nın Valensiya 
şehrindeki Bunol 

Fabrikası’nı üretim ve 
dağıtım ağına katan 

Çimsa,  Avrupa’ nın 
yanı sıra Kuzey Afrika 

ve Güney Amerika 
pazarlarında da 

güçlü bir ihracat ağı 
oluşturmayı hedefliyor.

Ar-Ge faaliyetlerinizden kısaca bahseder 
misiniz?

Ülkemizde Ar-Ge fonksiyonunun, tüm sanayi 
kuruluşları tarafından uluslararası rekabette öne 
çıkma aracı olarak etkin bir şekilde ele alındığı-
nı görüyoruz. Geleceğin dijital çimento şirketi 
olarak, 20 yıla yakın süredir şirket süreçlerimize 
entegre olmuş bir Ar-Ge kültüründen bahsede-
biliriz. Şirket olarak sahip olduğumuz bu Ar-Ge 
kültürünün temelinde, çimento üretiminde 
kullanılan hammaddelerden başlayarak, üretim 
süreci ve ardından ürünle devam ederek, müşteri-
lerimize kadar uzanan bir değer zinciri yer alıyor.  
2000 yılında Mersin’de kurulup, 2017 yılında 
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafın-
dan tescillenen Ar-Ge merkezimiz Formülhane, 
Türkiye’nin ilk ve tek bakanlık onaylı çimento 
araştırma ve uygulama merkezidir. Formülhane 
ile şirketimize rekabet üstünlüğü sağlarken, iş or-
taklarımızın taleplerine özel çözümler üretiyoruz. 
Önümüzdeki süreçte de Sabancı Topluluğu’ndan 
aldığımız vizyon ve birikim doğrultusunda yeni-
likçi çalışmalar yürüterek, sektörümüzün ve ülke 
ekonomimizin gelişimine katkıda bulunmaya 
devam edeceğiz.

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

Ülkemizde özel sektör ve sivil toplum ku-
ruluşlarının iş birliği tüm sektörlerin gelişimi 
için büyük önem taşıyor. Bu çerçevede Türkiye 
İMSAD’ın yürüttüğü projeler de hem inşaat hem 
de çimento sektörünün gelişiminde etkin rol 
oynuyor. 

SÖYLEŞİ / ÜLKÜ ÖZCAN
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Duravit 
üretiminin

yüzde 55’ini
ihraç ediyor
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Türk müteahhitlerin gittiği her yere ulaşmaya çalıştıklarını söyleyen Duravit 
Türkiye Genel Müdürü Müfit Ülke, “Şu anda üretimimizin yüzde 55’ini 
ihraç ediyoruz, yüzde 45’ini de iç piyasada satıyoruz. İhracatımızın büyük 
bölümü Avrupa’ya yapılıyor; Almanya, İtalya, İngiltere bizim en önemli 
pazarlarımız…  Diğer ihracatımız ise Kosova, Bosna, Azerbaycan, Gürcistan, 
Kuzey Irak, Kuzey Kıbrıs, Türkmenistan, Özbekistan gibi bize daha yakın ve 
komşu ülkelere... İsrail ve Güney Afrika’da da iyi satışlarımız var” dedi. 

Vitrifiye, banyo mobilyası, armatür ve 
aksesuar üreticisi olan Duravit, Türki-
ye’deki faaliyetlerine 2000 yılında Tuzla 

Organize Deri Sanayi’de Duravit Türkiye Yapı 
Ürünleri A.Ş.’yi kurarak başladı. Duravit’in dünya-
daki konumu itibarıyla Türkiye’de kendilerini özel 
bir yere koyduklarını söyleyen Duravit Türkiye 
Genel Müdürü Müfit Ülke, “Pazar payı peşinde 
koşan değil de en değerli marka olma peşindeyiz.  
Pazardaki algımıza bakıyoruz. Pazarda aktif olarak 
karar vericiler var. Mimarlar ve proje sahipleri 
gibi... Onlar en iyi projelerinde katma değeri yük-
sek markaları tercih ediyorlar. Pazara çok sonra 
girmemize rağmen neredeyse tüm iddialı projeler-
de varız” dedi. Müfit Ülke ile Duravit Türkiye’yi ve 
faaliyetlerini konuştuk. 

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

Duravit, Almanya’da Karaormanlar’ın içindeki 
Hornberg şehrinde George Friedrich Horn tara-
fından 1817 yılında kurulmuş. Önceleri sadece 
seramik sofra eşyası yapımına odaklanan bu fab-
rika, 1956 yılında, seramikten porselen üretimine 
geçerek ürün yelpazesini vitrifiyeyi de kapsa-
yacak şekilde genişletmiş. Daha sonra vitrifiye 
fabrikalarının sayısı artarken, ürün gamına banyo 
mobilyası, akrilik, küvet, duş teknesi, batarya ve 
duvar arkası sistemler ve gömme rezervuarlar da 
eklenmiş. Duravit; yenilikçi teknolojisi, olağandışı 
tasarımı ve yeni ürün segmentleri geliştirmesiyle 
yeni bölgelerde yer edinme konusundaki istekli-
liğini göstermeye devam ediyor.

2000 yılında da Duravit daha uluslararası bir 
marka olma stratejisinin bir parçası olarak, 1999 
yılındaki Mısır yatırımından sonra ikinci yatırımı-
nı da Türkiye’ye yapmıştır. 2000 yılında kurulan 
Duravit Türkiye Yapı Ürünleri A.Ş. ise halen Tuzla 
Organize Deri Sanayi’nin içinde faaliyet gösteriyor. 

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

Duravit olarak üç adet Almanya’da, Türkiye’de, 

Mısır’da, Hindistan’da, Tunus’ta, Fransa’da ve iki 
adet Çin’de olmak üzere 10 farklı lokasyonda 
yılda yaklaşık 4,5 milyon adetlik vitrifiye üretimi 
gerçekleştiriyoruz. Bu lokasyonlarda seramik, 
mobilya, batarya, akrilik üretimlerimiz mevcut. 
Ayrıca Almanya’da banyo mobilyası, Fransa’da 
hidromasajlı küvetler, Mısır’da akrilik ürünler, 
Çin’de de akıllı kapak üretim tesisleri bulunuyor. 

Yurt içi pazar payınız ve ihracat hakkında 
bilgi verir misiniz? İhracat pazarlarını 
çeşitlendirmek için neler yapıyorsunuz?

Duravit’in dünyadaki konumu itibarıyla 
Türkiye’de kendimizi özel bir yere koyuyoruz. 
Pazar payı peşinde koşan değil de en değerli mar-
ka olma peşindeyiz. Pazardaki algımıza bakıyoruz. 
Pazarda aktif olarak karar vericiler var. Mimarlar 
ve proje sahipleri gibi... Onlar en iyi projelerinde 
katma değeri yüksek markaları tercih ediyorlar. 
Pazara çok sonra girmemize rağmen neredeyse 
tüm iddialı projelerde varız. İkincisi de rakip-
lerimizin bizi nasıl takip ettiğini gözlemliyoruz. 
Gerek ürün tasarımında gerekse fiyatlandırmada 
pazar kendini Duravit’in bulunduğu konumun 
altına çekiyor. Demek ki amacımıza ulaşmışız 
gibi görünüyor. Ancak arkadan gelen markalar 
var ve biz daha hızlı koşmak durumundayız. Şu 
anda üretimimizin yüzde 55’ini ihraç ediyoruz, 

Duravit Türkiye 
Genel Müdürü 
Müfit Ülke, “ Bu yıl 
perakendeye yönelik 
yeni alternatif satış 
kanallarını artırmayı 
ve ihracatta daha 
etkin olmayı 
hedefliyoruz. 
Büyümeyi ihmal 
etmeden yapımızı 
finansal risklere 
karşı güçlendirmeye 
odaklanıyoruz.” dedi.
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yüzde 45’de iç piyasada satıyoruz. İhracatımızın 
büyük bölümü Avrupa’ya yapılıyor; Almanya, 
İtalya, İngiltere bizim en önemli pazarlarımız…  
Diğer ihracatımız ise Kosova, Bosna, Azerbeycan, 
Gürcistan, Kuzey Irak, Kuzey Kıbrıs, Türkmenis-
tan, Özbekistan gibi bize daha yakın ve komşu 
ülkelere... İsrail ve Güney Afrika’da da iyi satışla-
rımız var. Türk müteahhitlerin gittiği her yere de 
ulaşmaya çalışıyoruz.

“BU YIL TEMKİNLİ HAREKET EDİYORUZ”
Şirket olarak 2019 yılına nasıl bir giriş yaptınız? 
Yılsonu ve orta vade hedefleriniz neler?

2019’da ağırlıklı olarak  “temkinli” hareket 
ediyoruz. Temelde, “riskleri büyütmemek” üzerine 
kurulu bir satış konseptine geçtik. Perakendeye 
yönelik yeni alternatif satış kanallarını artırmayı ve 
ihracatta daha etkin olmayı hedefliyoruz. Maliyet 
kontrolü ve finansman maliyetleri diğer üzerinde 
en çok durduğumuz konular... Büyümeyi ihmal 
etmeden yapımızı finansal risklere karşı güçlen-
dirmeye odaklanıyoruz.

İnşaat sektörünün bugünkü durumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

2019 yılı inşaat ve yapı sektörü için kesinlikle 
kolay bir yıl olmuyor. Devletin destek olması ve 
finansman maliyetlerini düşürücü, konut satışını 
makul maliyetli faiz oranlarındaki kredilerle 
destekleyeceği önlemler alması gerekiyor. Sektörün, 
bir taraftan elindeki konut stokunu eritmesi, bir 
taraftan da mevcut konutların  “derin” yenilenmesine 
odaklanması gerektiğini düşünüyorum.

Sektörün geleceğini nasıl öngörüyorsunuz?
İnşaat sektörü sadece Türkiye’de değil, dünya-

da da ilginç bir sektör. 2008 dünya krizi ABD’de 
konut satışıyla çıktı. Orada sektörde balon tabir 
ettiğimiz bir durum söz konusuydu ve patladı. 
Bunun benzeri İspanya’da yaşandı, Dubai de 

Gelecek dönemde 
inovatif çalışmaların 

daha da hızlanacağını 
vurgulayan  Müfit 

Ülke, “Teknolojinin 
ürünlerimizde daha 
çok hissedileceğini 

söyleyebiliriz. Ar-Ge 
çalışmalarımız ağırlıklı 

bu yönde ilerliyor” 
diye konuştu. 

aynı şekilde etkilendi. Türkiye’deki inşaat faa-
liyetlerinin bir kısmının eleştirilmesini makul 
görüyor ancak yine de endişelenecek bir şey yok 
diye düşünüyorum. Yine de o kriz geldi ve bizi 
yakaladı. Türkiye’de acil bir kentsel dönüşüme 
ihtiyaç var. 20 milyon yapının 7.5 milyonu yeni 
deprem yönetmenliğine uygun değil. İki nedenle 
inşaat sektöründe kriz söz konusu... Bunun biri 
çok yüksek faizler ki kimsenin bunu göğüsle-
mesi anlamlı değil, ikincisi de geleceğe güvenin 
azalması... Geleceğe güvenle bakma konusunda 
rahat bir dönemde değiliz, yoksa talep yaratacak 
mekanizmalar halen var. Nüfus artmaya devam 
ediyor, kente göç sürüyor, kötü yapıların değişme-
si gerekiyor. Arazi yaratma konusunda inşaat sek-
törüne devletin desteği gerekiyor. Mevcut konut 
arazisinde yeni yapı finansman kaynağı sorunu 
yaratıyor ve dolayısıyla satış fiyatları yüksek kalı-
yor. Yeni çözümler bulunabilir. Bu aşamada devlet 
müdahalesi gerekiyor. Bunun çözümü sadece 
müteahhit ile arsa sahibi arasında olamaz. Var olan 
arazide yapılan kentsel dönüşümü desteklemek 
için inşaat firmalarına devlet tarafından ek arazi 
desteği sunulabilir. 

Ar-Ge faaliyetlerinizden kısaca bahseder 
misiniz?

İnovatif ürünlerimiz dendiğinde ilk akla gelen 
ve çığır açan yeniliklerle hayatımıza giren Sen-
sowash adını verdiğimiz akıllı klozet kapakları... 
Uzaktan kumanda ile elinizi kapağa değdirmeden 
açıp kapayabilir, kapak sıcaklığını ayarlayabilir, yı-
kama ve fön özelliklerini kullanıcının oturma yeri 
özeliklerine göre belirleyebilirsiniz. Hem hijyenik 
hem de kullanımı son derece kolay... Bunun yanı 
sıra el değmeden açılıp kapanabilen sensörlü ayna-
lar, bluetooth özelliği ile cep telefonuna otomatik 
bağlanma, birçok wellness ürünümüzde dahili renk 
ve ışık sistemleri, saunalar ve hidromasajlı küvetleri-
mizi sayabiliriz. Gelecek dönem bu tür çalışmaların 
daha da hızlanacağını ve teknolojinin ürünlerimizde 
daha çok hissedileceğini söyleyebiliriz. Ar-Ge çalış-
malarımız ağırlıklı bu yönde ilerliyor. 

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

Türkiye İMSAD, sektörümüzün en önemi çatı 
kuruluşu olarak, pozisyonunu her geçen gün 
daha da kuvvetlendirerek ilerliyor. Hem devlet 
kurumları nezdinde, hem de sektör paydaşları 
nezdinde sektörümüzü temsil etmede en etkin 
noktaya hızla ulaştığını görüyorum ve bundan da 
büyük bir mutluluk duyuyorum. Şahsen de iki 
dönemdir Türkiye İMSAD’ın Yönetim Kurulu’nda 
yer alıyorum. ‘Türkiye İMSAD Gündem Buluşma-
ları Toplantıları’na,  ‘İnşaatta Kalite Zirvesi’ne ve 
diğer tüm etkinliklerine hep keyifle katılıyorum.

SÖYLEŞİ / MÜFİT ÜLKE
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Ahşap işletme atölyesi olarak Avusturya‘da 1868‘de 
faaliyete başlayan Doka, 5 kıtada 160 satış ve lojis-
tik merkezinde 6 bin çalışanıyla inşaat sektöründe 

hizmet veriyor. Kalıp ve iskele firmaları arasında yüksek 
marka bilinirliliğiyle öne çıkan Doka, Gebze‘de 1999 yılında 
faaliyete geçerek her türlü alt ve üst yapı projelerinde ürün ve 
hizmetleriyle yer alıyor. Doka Kalıp İskele A.Ş. Türkiye Genel 
Müdürü Ender Özatay, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul 
Havalimanı, şehir hastaneleri gibi projelerde yer aldıklarını 
hatırlatarak, hizmetlerinde hem güvenli hem de maliyet 
avantajı sunduklarını söylüyor. Özatay, “Yurt içi ve yurt dışı 
pazarlarda önemli projelere çözüm sunuyoruz. Türkiye in-
şaat sektöründe yaşanan daralmaya karşılık ise son dönemde 
ihracattaki fırsatlara odaklandık. Bilindiği gibi kalıp ve iskele 
sektörü inşaat sektörünü takip ediyor. Biz de iç piyasadaki 
daralmayı ihracata daha fazla yoğunluk vererek dengeleme 
yoluna girdik“ diyor. Ender Özatay, Türkiye İMSAD Dergi‘nin 
hem firmasına hem de sektöre yönelik sorularını yanıtladı. 

Doka, Türk Cumhuriyetleri‘nde 
önemli projelerde yer alıyor

Şantiyelerde artan verimlilik 
seviyelerine katkıda bulunmak 

amacıyla ‘Akıllı Şantiye‘, ‘Akıllı Asistanlar‘ 
ve ‘ Akıllı Planlama‘ teknolojileri 

geliştiren Doka, Türkiye‘nin yanı sıra 
Türkmenistan’dan Özbekistan‘a, 
Irak‘tan Azerbaycan‘a kadar olan 

bölgelerde etkinliğini sürdürüyor. Doka 
Kalıp İskele A.Ş. Türkiye Genel Müdürü 

Ender Özatay, “Önemli projelere 
çözüm sunuyoruz“ diyor. 
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çalışma imkanı sağlıyoruz. Yüksek kapasiteli ağır 
yük taşıyıcı iskele sistemlerimiz ise ortaya çıkan 
yüklerin optimum düzeyde karşılanması ve pro-
jelerin güvenli şekilde ilerlemesi için en güvenli 
çözümleri sunuyor.

Yurt içi pazar payınız ve ihracat hakkında 
bilgi verir misiniz?

Doka, Türkiye’de sektör lideri konumunda. 
Doka Türkiye 2018-2019 döneminde farklı bü-
yüklükteki 300 projede yer aldı. Kuzey Marmara 
Otoyolu projesi, Şehir Hastaneleri projesi, İstan-
bul Havalimanı bunların arasında yer alıyor. 

Yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki önemli projele-
re çözüm sunan Doka Türkiye, Türkiye inşaat sek-
töründe yaşanan daralmaya karşılık son dönemde 
ihracattaki fırsatlara odaklandı. Bilindiği gibi kalıp 
ve iskele sektörü inşaat sektörünü takip ediyor. 
Biz de iç piyasadaki daralmayı ihracata daha fazla 
yoğunluk vererek dengeleme yoluna gidiyoruz. 

İhracat pazarlarını çeşitlendirmek için neler 
yapıyorsunuz?

Türkiye’ye komşu ülkeler ve Türki Cumhuri-
yetleri pazarları dolar kuru üzerinden şekillenen 
pazarlar olduğundan, krizleri de petrol fiyatları 
ve kurdaki değişimlerle gerçekleşiyor. İhracat 
pazarlarını çeşitlendirmek için gelişmelere göre 
hızlı aksiyon alıyor, buna göre yapılanmalara 
gidiyoruz. Bu bölgede zaten oldukça geniş bir 
ihracat ağına sahibiz ve Doka Türkiye olarak pek 
çok ülkeye ihracat yapıyoruz. Doka Türkiye’den 
hizmet alan ülkeler; Irak, Azerbaycan, Türkme-
nistan, Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan ve Ce-
zayir. Özellikle Irak ve Azerbaycan’da çok önemli 
projelere imza attık ve atmaya devam ediyoruz. 

Doka Kalıp İskele 
A.Ş. Türkiye Genel 
Müdürü Ender 
Özatay, “Son 
dönemlerde yoğun 
olarak alt-üst 
yapı projelerine 
ve endüstriyel 
yatırımlar gibi 
komplike çözümler 
ve sistemler 
gerektiren projelere 
odaklandık“ diye 
konuşuyor.

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

Avusturya’da 1868 yılında ahşap işletme atöl-
yesi olarak faaliyete başlayan Doka, bugün 5 kıta-
da 70’den fazla ülkede 160 satış ve lojistik merkezi 
ve 6 bin çalışanı ile sektörde marka bilinirliği ve 
güvenilirliği en yüksek olan uluslararası bir kalıp 
ve iskele firmasıdır. Türkiye’de 1999 yılından 
beri faaliyet gösteren Doka, Kocaeli’nin Gebze 
ilçesinde bulunuyor. Doka Kalıp İskele A.Ş. olarak 
bize bağlı ülkelerde ve en önemlisi Türkiye’de her 
türlü üstyapı ve altyapı projelerinde kullanılan 
endüstriyel kalıp sistemlerinin satış, kiralama 
operasyonlarının ve bakım-onarım işlemlerinin 
sağlanabilmesi için gerekli hizmetleri vermekteyiz. 

Doka, Türkiye’nin yanı sıra Türkmenistan, Ka-
zakistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Irak’a uzanan 
geniş bir bölgeyi de İstanbul’dan yönetiyor. Os-
man Gazi Köprüsü, Nissibi Köprüsü, 3. Havalima-
nı, Ankara-Sivas Hızlı Tren hattı, Eyiste Viyadüğü, 
Kömürhan Köprüsü, Ankara Kuzu Effect, Mardin 
Entegre Gübre Tesisi, Ağaoğlu Maslak 1453, Point 
Bornova, Mistral Towers gibi Türkiye’nin önemli 
projelerinde Doka yer alıyor. Son olarak İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin kısa süre önce başlayan 
dev projesi Katık Atık Yakma ve Enerji Üretim 
Tesisi’nin inşaatında da görev üstlendik.

“KALIP VE İSKELE SİSTEMLERİNDE 
UYGUN ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ”
Üretim tesisleriniz nerelerde bulunuyor? 
Kapasiteleri nedir? İnşaat sektörüne yönelik 
hangi ürün gruplarında üretim yapıyorsunuz?

Gebze’de 2008 yılında 17 bin metrekare alan 
üzerine Doka’nın en gelişmiş tesisleri kuruldu. 
Tesisler, yüzde 100 Avusturya Doka sermayesi 
ile faaliyetlerini devam ettiriyor. 2009 yılında 
Doka Türkiye’ye bağlı Azerbaycan ofisi, 2012‘de 
ise Doka Ankara ofisi faaliyete geçti. Doka olarak 
yapı sektöründe ihtiyaç duyulan tüm kalıp ve 
iskele sistemi taleplerine yönelik gereken uygun 
ürün çözümlerini ve mühendislik hizmetini su-
nuyoruz. Son dönemlerde de yoğun olarak alt ve 
üst yapı projelerine ve endüstriyel yatırımlar gibi 
komplike çözümler ve sistemler gerektiren proje-
lere odaklandık. Büyük projelerde sunduğumuz 
kalıp-iskele sistemleri ve mühendislik çözümlerle 
firmalara hem güvenli çalışma ortamı hem de 
maliyet avantajı sağlıyoruz. Ayrıca yüksek katlı 
binalar için sunduğumuz otomatik tırmanır kalıp 
sistemlerimiz ile inşaatların her hava koşulunda 
vinçten bağımsız şekilde ilerlemesini sağlayarak 
inşaatlardaki kat çıkma hızlarını artırıyor ve proje-
lerin maksimum güvenlik ve hızla planlanan bitiş 
tarihlerinden erken bitirilebilmesini sağlıyoruz. 
Bir diğer ürünümüz olan Xclimb 60 Koruma 
Perdesi ile her yükseklikte güvenli ve kesintisiz 
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Satışlarımızın yaklaşık yarısını ihracat oluşturuyor. 
Kazakistan’ın başkenti Nursultan‘da (Astana) Orta 
Asya’nın en önemli yatırımlarından Abu Dhabi 
Plaza’nın yapımında otomatik tırmanır kalıp sis-
temlerimizle yer alıyoruz. Irak’ta devam eden Irak 
Merkez Bankası projesinde yer alıyoruz. Bu proje 
ise Ortadoğu’nun en büyük projelerinden biri ola-
rak dikkat çekiyor. Yine Azerbaycan’da Port Bakü 
Projesi ve La Luna Oteli Projesi’nde yer alıyoruz. 
Köprü ve konut projelerinde de faaliyetlerimizi 
sürdürüyoruz. 

2019 yılı nasıl geçiyor? Orta vade ve yıl sonu 
hedefleriniz neler?

2019 yılı iç pazarda bir miktar daralmayla başla-
dı. Toplamda ise 2019 için agresif büyüme planları 
yerine piyasaya sunduğumuz ve sunacağımız yeni 
sistemlerle farklı projelere ve pazarlara da hizmet 
verebilmeyi amaç edindik. Diğer yandan ihracat 
satışlarımız her geçen gün arttı ve bu artış 2019 
yılında da sürüyor. Firma olarak 2019’da yıl sonuna 
kadar müşteri odaklı yaklaşımımızı koruyarak, iş 
güvenliği ve hızı ön planda tuttuğumuz sistemle-
rimizle kalıp-iskele sektörünün gelişimine katkıda 
bulunmayı hedefliyoruz.  Firmamız projelere özel 
çözümler ve mühendislik hizmeti sunan bir yapıya 
sahip. Zaten çok geniş ve her talebe adapte edilebi-
len bir ürün gamımız var. Fakat gelişen ve değişen 
talepler tabi ki bizim de ürün portföyümüzü daha 
da genişletmemizi sağlayabiliyor. Örneğin şirke-
timiz yakın zaman önce piyasaya sunduğu CFT 
hareketli köprü konsol kalıp sisteminin yanı sıra, 
özellikle bazı ihracat pazarlarında talep göreceğini 
düşündüğümüz monolitik kalıp sisteminin satışına 
da 2019 yılı içinde başlayacak. Monolitik kalıp 
sistemimizin yüksek nüfus yoğunluğu olan coğraf-
yalarda hızlı yapıma elvermesi nedeniyle özellikle 
az katlı konutlarda talep göreceğine inanıyoruz. 

Doka Türkiye, 2018-
2019 döneminde 

farklı büyüklükteki 
300 projede

 yer aldı. Kuzey 
Marmara Otoyolu 

projesi, Şehir 
Hastaneleri projesi, 

İstanbul Havalimanı 
bunların arasında

 yer alıyor. 

İnşaat sektörünün bugünkü durumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Sektör yüzde 45 seviyesinde küçülmesine 
rağmen diğer yandan ihracat çok arttı. İhracat için 
şanslı bir dönemde olduğumuzu söyleyebilirim. 
Bu dönemde büyümeye çalışmak yerine ihracatı 
ve verimliliği, dolayısıyla da karlılığı artırmaya 
odaklanmak doğru strateji olacaktır. 

Sektörün geleceğini nasıl öngörüyorsunuz?
Türkiye her alanda hızla gelişmesini sürdür-

mekte olan bir ülkedir. Bu hızlı gelişme tabii 
olarak artık zamanla yarışılan global bazda ses 
getiren büyük inşaat projelerinin başlamasına 
sebep olmaktadır. Endüstriyel kalıp sistemlerinin 
pazardaki payının artması ve akra kalıptan sistem 
kalıba geçişin sürmesi, artan iş güvenliği ve verim-
lilik bilinci ile sektörümüz Türkiye ekonomisine 
katkı sağlamaya devam edecektir. Sektörümüzde 
bir yandan da büyük bir dijital değişim yaşanmak-
tadır. Endüstri 5.0’ın konuşulduğu günümüzde 
maalesef inşaat sektörü en verimsiz iş kollarından 
birisi olarak kaldı ve verimlilik yüzde 40’lar sevi-
yesinde... Bu bize yaptığımız her işi neredeyse iki 
kez yaptığımızı söylüyor. Daralan pazarlarda artan 
marj baskısıyla başa çıkabilmek için firmaların 
verimliliklerini artırmaları gerekiyor. Bunun da 
yolu dijitalleşmeden geçiyor. Biz BİM ve benzeri 
dijital projelere 2019 yılı boyunca yatırım yaptık 
önümüzdeki dönemde de dijitalleşme alanındaki 
yatırımlarımızı artıracağız. 

 
Ar-Ge faaliyetlerinizden kısaca bahseder 
misiniz?

Doka, şantiyedeki verimliliği artırmak için 
sunduğu dijital çözümleri ile sektöre yön verme-
ye devam ediyor. Dijitalleşme, tüm inşaat süre-
cinde verimliliği ve maliyet etkinliğini artırmak 
için muazzam bir kapsam ve potansiyele sahip. 
Bu bağlamda, Yapı Bilgi Modellemesi ‘Building 
Information Modelling‘ (BIM) kesinlikle inşaat 
sektörünü etkileyen ana faktörlerden birisi olarak 
ortaya çıkıyor. Doka, bu yenilikçi yaklaşımı inşaat 
süreçlerini optimize etmek, şantiyede verimliliği 
artırmak ve ideal çözümleri tasarlamak için anah-
tar bir yöntem olarak görüyor. 

Türkiye İMSAD’ın faaliyetlerini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Türkiye İMSAD, sektörümüzün sesi haline 
geldi. Bize bir yandan farklı paydaşlarla bulu-
şup bilgi alışverişinde bulunma şansı verirken, 
diğer yandan da inşaat sektörünün çok zor elde 
edilebilen istatistiklerini her ay yayınladığı bül-
tenlerle bizlere ulaştırıyor. Türkiye İMSAD, aylık 
raporlarındaki veriler bizler için işimizi yönet-
memizde kullandığımız önemli anahtarlardan 
biri haline geldi.

SÖYLEŞİ / ENDER ÖZATAY
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Arjantin
Latin Amerika’nın üçüncü
büyük ekonomisi

umut vadediyor

İHRACAT KAPILARI / ARJANTİN
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Adı ekonomik krizle anılan Arjantin, bu kötü şöhretine rağmen GSYİH’sının 
büyüklüğü açısından Brezilya ve Meksika’nın ardından Latin Amerika’nın 

üçüncü büyük ekonomisi durumunda. Satın alma gücü paritesine göre kişi 
başına düşen milli gelirin 23 bin 84 dolar olduğu Arjantin, gelir dağılımındaki 
uçurumlara rağmen Latin Amerika ülkelerindeki kişi başına gelirin en yüksek 

olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Arjantin, Türk inşaat malzemesi sanayicileri 
ve müteahhitlerimiz açısından ise emekleme aşamasındaki bir pazar olsa da 

umut vadediyor. Türkiye'nin Arjantin'e ihracatında potansiyeli olan sanayi 
ürünleri arasında elektrik kabloları, demir-çelik profiller, yassı ürünler,  PVC 

borular ve bağlantı parçaları ve işlenmiş mermer de yer alıyor.

İHRACAT KAPILARI / ARJANTİN
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Tarım ve tarıma dayalı sanayi ağırlıklı bir 
yapıya sahip olan Arjantin ekonomisinde 
GSYİH’nın yüzde 9,9’u tarım, yüzde 30’u 

sanayi, yüzde 60,2’si hizmetlerden oluşuyor. Hızla 
artan tarım ürünleri fiyatları Arjantin ekonomisi 
için önemli bir büyüme kaynağı haline geldi. 
Gıda ve içecek, kimya ve petrokimya, otomotiv 
ve metal sanayii ülkenin en büyük sanayi kolları 
durumunda. Satın alma gücü paritesine göre kişi 
başına düşen milli gelirin 23 bin 84 dolar olduğu 
Arjantin, gelir dağılımındaki uçurumlara rağmen 
Latin Amerika ülkelerindeki kişi başına gelirin en 
yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor.

EKONOMİDE GELECEĞE
YÖNELİK BEKLENTİLER

Arjantin ekonomisine yönelik tahminler genel 
olarak olumlu olmakla birlikte hükümetin uygu-
lamalarının sonuçlarına bağlı olarak değişebile-
ceği öngörülüyor. IMF’e göre ülkede 2019-2020 
yıllarında büyüme hızının yüzde 3’ün altında 
kalacağı, 2021-2022 için yüzde 3’ün üstünde 
gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Parana Nehri’ne 
dökülen Iguazu 

Şelalesi’nin yüzde 
80’ine Arjantin,  yüzde 
20’sine ise Brezilya ev 
sahipliği yapıyor. İrili 

ufaklı tam 275 şelalenin 
bir nehre aktığı bu 

yer ziyaretçilere 
adeta görsel bir şölen 

sunuyor. 

İHRACAT KAPILARI / ARJANTİN
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TÜRKİYE İLE TİCARET
Yıllar itibarıyla incelendiğinde Arjantin ile 

ticaretimizde açık verildiği, özellikle Arjantin’de 
krizin etkili olduğu dönemlerde ihracatımızın 
daha da azaldığı gözlemleniyor. 2018 yılında 
ihracatımız bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,3 artış 
ile 169,3 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 
Arjantin’e ithalatımız ise yüzde 20,5 azalış ile 
357,9 milyon dolar oldu.

Arjantin’e ihracatımızın üçte ikisinden fazlasını 
otomotiv ana ve yan sanayi oluştururken; demir-
çelik, tütün, çimento, elektrikli ev aletleri, makine 
ve cihazlar, tekstil ve plastik ürünleri, inşaat mal-
zemeleri ilk sıralarda yer alıyor.

Arjantin’den ithalatımızdaki başlıca maddeleri; 
toplam ithalatın yarıdan fazlasını soya fasulyesi, 
yağı ve küspesi, kalanını ise motorlu taşıtlar, ay-
çiçeği tohumu, yer fıstığı, tütün, kuru baklagiller, 
yün, dozlandırılmış ilaçlar, demir cevherleri, jela-
tin ve diğer yağlı tohumlar oluşturuyor.

İki ülke ticaretinin gelecekte ulaşacağı seyrin 
ve büyüklüğün tahmini çok kolay görünmüyor. 
Zira, mevcut ticaretin önemli bölümünü ülkemiz-

Türk müteahhitleri, yeni hedef pazarlar olarak Sahra-Altı Afrika, Hindistan 
ve ASEAN Bölgesi’nin yanı sıra Güney Amerika ülkelerini de yakından takip 
ediyor. Bölgede kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasi alanlarda bütünleşme 
sağlayarak ülkeler arası entegrasyon sürecini geliştirmek amacıyla 2008 
yılında Arjantin, Bolivya, Brezilya, Ekvador, Guyana, Kolombiya, Paraguay, 
Peru, Surinam, Şili, Uruguay ve Venezuela’nın dahil olduğu Güney Amerika 
Ulusları Birliği (UNASUR) kuruldu. UNASUR ülkelerinde inşaat sektörü 
gelişim gösterirken; başta havaalanı, liman, demiryolu, su arıtma, ulaşım, 
otoyol olmak üzere büyük ölçekli projeler öne çıkıyor.
Bu çerçevede, UNASUR ülkeleri de gerek Türk müteahhitlik firmaları gerek 
Türk inşaat sektörü açısından daha çok önem kazandı. Tük inşaat sektörü, 
yurtdışı pazarlara açıldığı 1972 yılından bu yana UNASUR ülkelerinde 771 
milyon dolar tutarında toplam 23 proje üstlendi. Firmalarımızca şimdiye 
kadar iş tutarına göre sırasıyla Venezuela, Brezilya, Şili, Peru, Kolombiya 
ve Arjantin’de iş yapıldı. Firmalarımızın Güney Amerika’da en çok proje 
üstlendiği ülke 555,1 milyon dolar tutarındaki 9 proje ile Venezuela oldu. 
Brezilya 145,6 milyon dolarlık 8 proje ile ikinci, Şili 48 milyon dolarlık 
1 proje ile üçüncü, Peru 18.5 milyon dolarlık 3 proje ile dördüncü, 
Kolombiya 23 milyon dolarlık 1 proje ile beşinci, Arjantin 1.6 milyon 
dolarlık 1 proje ile altıncı sırada yer aldı.

TÜRK MÜTEAHHİTLERİ UNASUR ÜLKELERİNDE
771 MİLYON DOLARLIK 23 PROJE ÜSTLENDİ

İHRACAT KAPILARI / ARJANTİN



72   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  EKİM 2019

de üretim açığı olan tarım ürünleri oluşturuyor. İki 
ülkenin tarım ürünleri alanındaki ithalat ve ihracat 
kapasiteleri de her iki ülkedeki yıllık iklim ve üre-
tim gibi faktörler dışında dünya koşullarından ve 
fiyatlarından da büyük ölçüde etkileniyor. Ancak, 
sanayi ürünleri alanında, özellikle de makine ve 
otomobil yedek parça ticaretinde gözlenen mevcut 
eğilimin devamı halinde daha kalıcı ve öngörülebi-
lir bir ticari ilişkinin yerleşebileceği düşünülüyor.

İHRACAT POTANSİYELİ
OLAN ÜRÜNLER

  Türkiye’nin Arjantin’e ihraç potansiyeli olan 
sanayi ürünleri; oto ana ve yan sanayi, traktörler, 
takım tezgahları, ağır iş makinelerinin aksam ve 
parçaları, elektrik kabloları, otomobil lastiği, buz-
dolabı ve soğutucular, demir-çelik profiller, yassı 
ürünler, klimalar, çamaşır makineleri, camdan sofra 
mutfak ve ev eşyaları, kümes hayvancılığına mah-
sus makineler, PVC borular ve bağlantı parçaları, 
elyaf ve iplik, işlenmiş mermer olarak sıralanıyor.

Arjantin’de kamu ihalesi almak, finansman 
kaynağıyla beraber gelindiği takdirde mümkün 
olabiliyor. Finansman temininde yaşanacak güçlü-
ğün yanı sıra, coğrafi açıdan uzaklık ve pazara ya-
bancılık gibi faktörlerin de etkisiyle ülkemiz müte-
ahhitlik sektörü tarafından bu aşamada Arjantin’de 
kamu ihalesi alınması kolay görünmüyor.

Doğrudan yabancı sermaye yatırımları Arjan-
tin ekonomisinin büyümesi açısından çok önemli 

Arjantin ekonomisine 
yönelik tahminler 

genel olarak 
olumlu olmakla 

birlikte hükümetin 
uygulamalarının 

sonuçlarına bağlı 
olarak değişebileceği 

öngörülüyor. IMF’e 
göre ülkede 2019-2020 

yıllarında büyüme 
hızının yüzde 3’ün 

altında kalacağı, 
2021-2022 için 

yüzde 3’ün üstünde 
gerçekleşeceği tahmin 

ediliyor.

√ İş görüşmelerinden önce randevu almak gerekir. 
Görüşmeler kişisel bağlantılara bağlıdır. Firmanın 
isminden çok kiminle bağlantı kurulduğuna değer 
verilir.
√ İş bağlantılarında süreklilik ve güvenilirliği 
sağlamak çok önemlidir. Latin Amerika ve Avrupa 
kültürlerinden etkilenen Arjantin’de iş kıyafetleri, 
görünüş ve genel yaklaşım gösterişsiz olmalıdır.
√ Arjantinliler geleneksel olarak izinlerini yaz 
sezonu olan ocak ve şubat aylarında alırlar. 
Dolayısıyla ülkeye iş seyahati düzenlemek için en 
uygun aylar Nisan-Kasım arasındaki aylardır.
√ 1992’de iki ülke arasında imzalanan Vize 
Muafiyeti Anlaşması çerçevesinde Arjantin, Türk 
vatandaşlarına vize uygulamıyor. Ülkeye üç aya 
kadar girişlerde vize gerekmiyor.

bir unsur. Yabancı yatırımcılar, yerli firmalarla 
aynı vergi yükümlülüklerine tabi. Vergiler, tüke-
tim, ithalat ve ihracat, servet, emlak ve ücretler 
üzerinden alınıyor.

Ülkede en çok yatırım yapılan alanlar petrol 
üretim ve dağıtımı, iletişim, bankacılık olarak 
sıralanıyor. Kimya sektöründe görülen yatırımlar 
ise yine petrol ve gaz sektöründen hammadde 
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kullanmak amacıyla yapılıyor. Ülke-
nin bugünkü sanayi yapısı itibarıyla 
uluslararası piyasalara hammadde ve 
yarı işlenmiş madde sağlayan bir ülke 
konumunda olduğu görülüyor.

Son yıllarda Brezilya başta olmak 
üzere Güney Amerika ülkelerinin ül-
kedeki yatırım portföylerini artırdık-
ları dikkat çekiyor. Arjantin’e en faz-
la doğrudan yatırım yapan ülke olan 
Brezilya’yı Şili izlerken, ABD ve İspanya 
üçüncü ve dördüncü sırada yer alıyor.

YABANCI YATIRIMLARDA 
PETROL SEKTÖRÜ İLK SIRADA

Yabancı yatırım stoku sektörler 
itibarıyla incelendiğinde ülkeye yapı-
lan yatırımlarda petrol ilk sırada bu-
lunuyor. Doğrudan yabancı yatırım 
stokunun yaklaşık dörtte biri bu sek-
töre yönelmiş durumda. İmalat sanayi 
içinde kimya ve plastik, otomotiv ve 
metal önemli yatırım alanları olarak 
sıralanıyor. Uygulanan politikaların 
bir sonucu olarak hizmet sektörüne 
yapılan yatırımlar göreli olarak düşük 
düzeyde bulunuyor. İletişim, ulaştırma 
ve ticaret sektörleri hizmet sektörü 
içinde yabancı yatırımların yapıldığı 
en önemli alanları oluşturuyor. Ülkeye 

giren yabancı sermaye büyük ölçüde 
madencilik, petrol, kimya, kauçuk, 
plastik, otomotiv, gıda, makine, tica-
ret, bankacılık ve iletişim sektörlerine 
yönelmiş durumda.

Önümüzdeki dönemde de enerji 
sektörü ile madencilik ve tarım sanayi-
lerinin yabancı sermaye çekmeye devam 
edeceği düşünülüyor. Enerji sektöründe 
petrol ve doğalgazın yanında biodizel 
yatırımları da ciddi bir artış potansiye-
li taşıyor. Ülkenin zengin bir tarımsal 
üretim potansiyeline sahip olması ve 
işlenmiş tarım ürünlerinin ihracatına 
yönelik teşvik politikaları sayesinde 
tarıma dayalı sanayiye yabancı sermaye 
girişinin devam edeceği öngörülüyor.

Özellikle dış ticaret ve vergi politi-
kalarıyla başta otomotiv ile makine ve 
cihazlar alanındaki yabancı yatırımlar 
teşvik ediliyor. TV, klima, soğutucular 
ile haberleşme cihazları ve bilgisayar 
teknolojileri ürünleri olmak üzere 
birçok üründe ithalatın zorlaşması 
üzerine Samsung, LG ve Philips başta 
olmak üzere yabancı firmalar ülkenin 
Tierra del Fuego özel bölgesindeki 
yatırımlarını artırmış durumda. Ül-
kede yatırımlar cazibesini korumakla 
birlikte olumsuz siyasi ve ekonomi 
politikaları uzun vadeli yatırımların 
önündeki en önemli engel olmaya de-
vam edecek gibi görünüyor.

ORTAYA ÇIKAN YATIRIM
İMKANLARI

Arjantin’in altyapı yatırımlarında 
Dünya Bankası ve Inter-American De-
velopment Bank’ın finansman katkıları 
önemli rol oynuyor. Yolların iyileştiril-
mesi, çeşitli su ve nehir havzalarının 
ıslahı gibi projelerin önemli bir kısmı 
bu kuruluşlarca finanse ediliyor. Bu ku-
ruluşların sağladığı kredi kaynakları ile 
çıkılan ihaleler, hem bu ihalelerde ya-
bancı firmaların da eşit şekilde rekabet 
edebilmeleri hem de finansman kay-
nağının sağlamlığı dolayısıyla yabancı 
firmaların yatırımlarında teşvik edici bir 
etken oluyor. Otoyolların önemli bir kıs-
mı geçiş ücreti karşılığı yap-işlet-devret 
modeliyle gerçekleştiriliyor. Önümüzde-
ki yıllarda da çeşitli anayolları birbirine 
bağlayan bağlantı yolları dahil otoyol 
inşaatına hız verilmesi planlanıyor. Yol 
yapımının büyük bir bölümünün geçiş 
ücreti tahsilatı karşılığında özel sektöre 
yaptırılması hedefleniyor.

GSYİH (MİLYAR $) 698,1
KİŞİ BAŞI GSYİH (BİN $) 23.84

ÜRÜNLER 2016 2017 2018
TOPLAM İHRACAT 126.870 159.288 169.281

ESYA TAŞIMAYA MAHSUS MOTORLU TAŞITLAR 0 0 13.020

AZOT, FOSFOR VE POTASYUMUN İKİSİNİ VEYA 
ÜÇÜNÜ İÇEREN MİNERAL VEYA KİMYASAL 

GÜBRELER
8.626 9.358 11.543

KARAYOLU TAŞITLARI İÇİN AKSAM VE 
PARÇALAR 4.344 9.393 8.725

DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN PROFİLLER 5.585 1.809 7.480

YAPRAK TÜTÜN VE TÜTÜN DÖKÜNTÜLERİ 4.956 5.695 5.682

SENTETİK DEVAMSIZ LİFDEN İPLİK
 (DİKİŞ İPLİĞİ HARİÇ) (TOPTAN) 5.486 1.491 5.006

İZOLE EDİLMİŞ TELLER, KABLOLAR VE DİĞER 
ELEKTRİK İLETKENLER; TEK TEK KAPLANMIŞ 
LİFLERDEN OLUŞAN FİBER OPTİK KABLOLAR

4 0 4.906

BAKIRDAN DİĞER EŞYA 0 3.640 4.326

CİLASIZ VEYA SIRSIZ SERAMİKTEN DÖŞEME 
VEYA KAPLAMA KAROLARI VE KALDIRIM 

TAŞLARI, MOZAİK KÜPLER VB.
3.006 3.069 4.167

VULKANİZE EDİLMİŞ KAUÇUKTAN BORU VE 
HORTUMLAR (BAĞLANTI ELEMANLARIYLA 

BİRLİKTE OLSUN OLMASIN)
3.377 1.282 3.429

Türkiye’nin Arjantin’e  İhracatında Başlıca Ürünler (BİN DOLAR) 

YIL İHRACAT 
$ / BİN

İTHALAT 
$ / BİN

HACİM $ / 
BİN

DENGE $ 
/ BİN

2014 141.320 325.407 466.727 -184.087
2015 118.307 234.495 352.802 -116.189
2016 126.870 382.191 509.061 -255.321
2017 159.288 450.272 609.560 -290.984
2018 169.281 357.905 527.186 -188.624

2018/(1-4) 62.289 140.670 202.959 -78.381
2019/(1-4) 62.655 124.378 187.034 -61.723

Türkiye ile İkili Ticaret

Kaynak: Trade Map
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sürdürülebilirlik
yaklaşımı ile şekillenecek
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GELECEĞİN GÖKDELENLERİ

İnsanoğlunun gökyüzüne ulaşma arzusunun 
mimariye yansıması olan gökdelenler, 

günümüzde gelişmişlik ve teknoloji yarışının 
simgelerinden oldu. Gelişmiş kentler büyük 

oranda ikonik gökdelenlerin oluşturduğu siluet 
ile tanımlanırken, dünyada 68 adedi Çin'de olmak 

üzere inşaatı bitmiş toplam 144 süper gökdelen 
bulunuyor. 2019 sonuna kadar 42 yeni süper 
gökdelenin daha tamamlanması bekleniyor. 
Geleceğin gökdelenleri ise mimaride giderek 

daha fazla öne çıkan sürdürülebilirlik yaklaşımı 
ile şekillenecek. Bunun ilk adımı olarak, yeni 

yapılan gökdelenlerde gelişen teknolojinin de 
yardımıyla yenilenebilir enerji kaynaklarından 

yararlanılmaya başlandığını görüyoruz.



Dünyada kentli nüfus giderek 
artarken, şehirler de hızlı ya-
pılaşma ile büyüyor. Birleşmiş 

Milletler’e göre, 2030’a kadar dünyada 
her birinde 10 milyon ya da daha fazla 
kişinin ikamet ettiği 41 mega şehir ola-
cak. Kırsal alanlarda yaşayan insanlar 
şehirlere göç ettiği için, Hindistan ve 
Çin’de yepyeni şehirler inşa ediliyor. 
2050’de şehir merkezleri, fazladan 2.5 
milyar insanı barındırıyor hale gelecek.

Eski  Ahid ’deki  Babi l  Kules i 
hikâyesinden bugüne, insanoğlu hep 
yükseklere ulaşmaya çabaladı. Günü-
müzden bir asır önce Salisbury Kated-
rali gibi, dünyanın en yüksek yapıları 
hep dini nedenlerle inşa edildi. 20’nci 

yüzyılla birlikte, ABD’nin ticaretteki 
üstünlüğünün bir yansıması olarak 
gökdelenler doğdu. Sears Tower ve 
Empire State, Amerika’nın ekonomik 
gücünün simgeleriydi.

Modern yaşamın bilinen en belir-
leyici özelliği, her şeyin en büyüğüne 
ulaşmak şeklinde karşımıza çıkıyor. 
En yüksek binayı tasarlamak, inşa et-
mek, en yüksek tepeye tırmanmak 
veya en büyük yapıda yaşamak gibi... 
Bu açıdan bakıldığında, teknolojik 
gelişmenin de yardımıyla, binalara gün 
geçtikçe yeni katların eklenmesi, ça-
tıların gökyüzüne yaklaşması çok da 
şaşırtıcı değil. Gökdelenler ofis, konut, 
otel gibi fonksiyonlara sahip bir bina 

olmaktan daha fazlasını ifade ediyor. 
Lüks, görkemli ve yüksek yapılarıyla 
pek çok gökdelen aynı zamanda dev-
letlerin, dev şirketlerin bir çeşit güç 
gösterisi olarak algılanıyor.

Süper gökdelen deyimi genellikle 
yüksekliği 300 metreyi aşan binaları 
tarif etmek için kullanılıyor. Dünyada 
68 adedi Çin’de olmak üzere inşaatı 
bitmiş toplam 144 süper gökdelen bu-
lunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nde 
26, ABD’de 20 adet süper gökdelen 
mevcut. 2019’da ise 42 yeni süper 
gökdelenin daha tamamlanması bek-
leniyor. Bunların 25’i Çin’in 13 fark-
lı şehrine yayılmış durumda. 2019 
yılında tamamlanacak diğer süper 
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gökdelenlerin ise beşi ABD’de, dördü 
Birleşik Arap Emirlikleri’nde, ikisi Su-
udi Arabistan’da ve birer tanesi de En-
donezya, Kuveyt, Kazakistan, Meksika, 
Malezya, Rusya’da bulunuyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
VE GÖKDELENLER

Günümüzde sürdürülebilirlik kav-
ramı mimaride de giderek daha fazla 
önem kazanıyor. “Sürdürülebilir mi-
marlık”, içinde bulunduğu koşullarda 
ve varlığının her döneminde, gelecek 
nesilleri de dikkate alarak, yenilene-
bilir enerji kaynaklarının kullanımına 
öncelik veren, çevreye duyarlı, ener-
jiyi, suyu, malzemeyi ve bulunduğu 

alanı etkin şekilde kullanan, aynı za-
manda insanların sağlığının, güvenliği-
nin, psikolojik ve fiziksel konforunun 
ve üretkenliğinin devamını sağlayan 
yapılar ortaya koyma faaliyetlerinin 
bütünü olarak tanımlanabilir.

Mimarlıkta sürdürülebilirlik kav-
ramı çoğu kez gökdelenler üzerinden 
ele alınıyor. Özellikle büyük ölçekleri, 
çok fazla sayıda insan barındırıyor ol-
malarından dolayı gökdelenlerin kente 
yaptığı etkiler ve oluşturdukları çevre 
yükleri diğer yapılara göre daha faz-
la. Gökdelenler, çevrelerinde yer alan 
binaların ve canlıların güneş ışığını 
engelleyerek kentte sağlıksız koşul-
lar oluşturabiliyor. Kullanıcı sayısının 
fazlalığı nedeniyle kente trafik, tesisat 
ve iletişim alt yapısı yükü getirebiliyor, 
yapıldıkları bölgenin rüzgar hareketle-
rini değiştirerek yayalar için rahatsızlık 
verici kuvvetli rüzgarların oluşumuna 
neden olabiliyor. Gökdelenler ayrıca 
ısıtma-soğutma-havalandırma, meka-
nik, sirkülasyon ve aydınlatma sistem-
lerine gerek duyulan, bu açıdan hem 
ilk yatırım maliyeti hem de yapının 
kullanımı sırasındaki maliyeti diğer 
binalara göre daha yüksek olan bina 
türleri. Her ne kadar gökdelenlerin 
imajı sürdürülebilir mimarlık anlayışı 
içinde yer almasa da yeni yapılmakta 
olan gökdelenlerde gelişen teknoloji-
nin de yardımıyla yenilenebilir enerji 
kaynaklarından yararlanılmaya başla-
dığını görebiliriz. Ancak gökdelenlerin 
sürdürülebilirliğine ilişkin uluslararası 
ortamda iki farklı görüş mevcut. Bun-
lardan ilki kentsel yayılmayı önleyen, 

yüksek yerleşim yoğunluğunu sağ-
layarak düşeyde gelişen gökdelenle-
rin, ulaşım maliyetlerini düşürdüğü, 
bina ölçeğinin ekonomi sağladığı bu 
açıdan da gökdelenlerin doğal ola-
rak sürdürülebilir olduğudur. İkincisi 
ise gökdelenlerin inşası sırasında çok 
miktarda enerji tüketilmesi ve kentin 
sistemlerine olumsuz etkilerinden do-
layı sürdürülebilir olmadığıdır.

GÖKDELENLER İÇİN
YENİ TASARIM KRİTERLERİ

Son birkaç on yılda gökdelenle-
rin teknolojilerinde, verimliliklerinde 
ve performansında önemli gelişmeler 
olmasına rağmen, tipik bir gökdele-
nin tasarımı ve kentsel ifadesi, 1950’li 
yıllardaki Modernizm tarafından sa-
vunulan, ağırlıklı olarak da cam-çelik 
estetiğinden oluşuyor. Malzemelerin 
gelişmesi ve çok daha iyi performans 
göstermesine ve kullanılan sistemler-
deki mimari detayların çok daha geliş-
miş olmasına karşın, doğrusal, klimalı 
ve cam kaplamalı kutu formu hâlâ 
gökdelenlerin çoğunluğunun tasarı-
mında ana şablon olarak kullanılıyor.

Son on yıl içinde eğimli kutu bi-
çimlerin yanında az da olsa heykelsi 
biçimlerin de gökdelenlerin biçim-
lenmesinde uygulandığı görülüyor. 
Fakat hem “kutu” hem de “heykel” 
yaklaşımında gökdelen ve konumu 
arasındaki ilişki ağırlıklı olarak görsel 
veya ticari nitelikte oluyor. Dolayısıyla 
da gökdelenler, yaşanılan yerin özellik-
lerinden fiziksel, kültürel, çevresel ve 
çoğunlukla da sosyal açıdan ayrılıyor. 

GELECEĞİN GÖKDELENLERİ
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Mimaride yüzlerce belki de binlerce 
yıldır uygulanan arazi verileri, iklim, 
malzeme, sosyo kültürel durum vb. 
gibi yere özgü kriterler günümüz gök-
delenleri için çoğunlukla reddedili-
yor. Bunun sonucu olarak, son yirmi 
yıl içinde küreselleşmeye bağlı olarak 
dünyanın dört bir yanındaki kentlerin 
hem kültürel hem de estetik açıdan 
homojen bir görünüş kazanmasında 
mimari anlamda gökdelenler önemli 
bir rol üstleniyor.

Günümüzde ilerici kentler büyük 
oranda ikonik gökdelenlerin oluştur-
duğu siluet ile tanımlanıyor. Bu ikonik 
gökdelenler yerel olmaktan çok benzer 
özellikleri taşıyor ve bu hali ile de dün-
yanın hemen her yerine yapılabiliyor.

Sadece 130 yıllık bir geçmişe sahip 
olan ve son 20 yıllık bir sürede Kuzey 
Amerika dışında tüm dünyada yay-
gınlaşmaya başlayan gökdelenler için 
yerel özelliklerden bahsetmek kolay 
değil. Ancak günümüzde inşa edilen 
gökdelenlerin 100-200 yıl sonra ya-
pıldıkları yerin kültürlerini ve yerle-
şimlerini yansıtacaklarını düşünmemiz 
ve bu sorumlulukla hareket etmemiz 
gerekiyor. Bir bina kültürel ve yerel 
iklimle olan ilişkisini ne kadar kuvvetli 
kurabiliyorsa işte bu noktada gerçek-
ten “sürdürülebilir” olarak adlandı-
rılabilir. Gökdelenler de insanların, 
alanın, arazi kullanımının, altyapı ve 
kaynakların kullanımı yoluyla daha 

sürdürülebilir yaşam biçimleri yarat-
mak için geleceğin kentlerinin hayati 
bir parçası.

Geleceğin sürdürülebilir kentleri-
nin, yapıların sağlanmasında gökde-
lenlerin tasarımında dikkat edilmesi 
gereken bazı kriterler bulunuyor. Leb-
beus Woods’un belirlediği bu kriterler-
de amaç, dünyanın hemen her yerinde 
yapılan gökdelenlerin tasarımında ye-
rel yaklaşımlara ve bölgesel özelliklere 
verilen önemi artırmak. Bu tasarım 
ilkeleri şöyle sıralanıyor:

Gökdelenler yerin fiziksel özellik-
leri ile ilişkilendirilmeli:

Her kentin yapılaşmaya yönelik 
yasal sınırlamaları ile oluşmuş mevcut 
bir düzeni bulunuyor. Bu düzen için-
de caddeler, heykeller, park alanları, 
yapılar bir örüntü oluşturuyor. Gökde-
lenler de bu kentsel örüntü içinde çev-
resi ile uyumlu olacak ve çevresindeki 
önemli tarihi mirasa ait yapılara saygılı 
olacak biçimde tasarlanmalı.

Gökdelenler yerin çevresel özellik-
leri ile ilişkilendirilmeli:

“Sürdürülebilir” gökdelen yarat-
manın belki de en önemli ilkesi bu. 
Bu tasarım ilkesi ayrıca modernist “ev-
rensel” mimarinin en çok değişime 
uğrayan yönü olarak düşünülüyor. 
Gökdelenlerin yerel ilkimin her yö-
nüne uygun olarak tasarlanması ge-
rekiyor. Çevresel etkenlerin (güneş, 
rüzgar, yağmur iklimsel veriler vb.) 
gökdelenlerin tasarımında dikkat edil-
mesi olumsuz etkilerinin de gökde-
len tasarımında olumlu etkiye nasıl 
dönüştürüleceği düşünülmeli. Gök-
delenlerde doğal havalandırmadan, 
güneş panelleri ile güneş enerjisinden 
mümkün oldukça fayda sağlanmalı. 

Gökdelenlerde rüzgar türbinleri 
ile rüzgar enerjisinden faydalanmak 
büyük bir potansiyele sahip gibi gö-
rünmekle birlikte günümüzde sadece 
üç gökdelende bunun gerçekleştiğini 

GELECEĞİN GÖKDELENLERİ
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görebiliriz. (Bahreyn Dünya Ticaret 
Merkezi, Strata ve Pearl River binası). 
Gökdelenler için rüzgar enerjisinden 
faydalanılması yarattığı sorunlar açı-
sından tartışılıyor ve bu konu üzerinde 
daha fazla araştırma yapılıyor. LEED 
gibi birçok sürdürülebilir derecelen-
dirme sistemi yağmur suyu toplama, 
geri dönüşüm gibi konulara puan ve-
riyor. Gökdelenlerde yağmur suyunun 
toplanması açısından çatıya göre cephe 
yüzeyi çok daha fazla. Bu durum bazı 
gökdelenlerde biçimlenmede güçlü bir 
etki oluşturuyor.

Gökdelenler yerin kültürel özellik-
leri ile ilişkilendirilmeli:

İlk iki tasarım ilkesinin tanımlan-
ması daha kolay olsa da yerin kültürel 
özellikleri soyut bir nitelik olduğu için 
daha zor. Kültür, bir şehirde yaşama 
kalıplarıyla ve bunun halkın gelenek-
leri, faaliyetleri ve ifadeleriyle nasıl 
örtüştüğü ile ilişkili. Kuala Lumpur’da 
1984 yılında yapılan Dayabumi Komp-
leksi, İslami nitelikteki “Jali” ekranı 
biçimindeki giydirme dış cephesi ile 
hem güneş enerjisinden fayda sağlıyor 
hem de kültürel özellik taşıyor.

Form, doku ve programın yüksek-
lik ile ilişkilendirilmesi:

Gökdelenler tipik bir kat planı-
nın dikey çoğaltılması biçiminde ta-
sarlanmamalı. Ancak form, program 
ve kentsel doku ile yüksekliklerinde 
değişiklikler olmalı. Az katlı bir bina 
yakın çevresi ile bir ilişki içindeyken, 
gökdelenler kentin farklı noktaları 
ile potansiyel olarak bir ilişki içinde 
oluyor. Ayrıca iklimin yükseklik ile 
önemli ölçüde değişmesi gökdelenle-
rin yüksekliğe bağlı olarak formlarının 
değişmesini gerekli kılıyor. Dubai’de-
ki Burj Khalifa binasında dış hava sı-
caklığının alt ve üst katlar arasında 
6-8 derece farklılık göstermesi, form, 
cephe sistemleri ve bina programında 
değişikliklere neden oldu.

Gökdelenlerin zeminden tek bir 
monolitik form olarak yapılması yerine 
hem iklimsel hem de fiziksel olarak 
kentle olan ilişkisinde belirli görüş 
alanlarına göre tasarlanması gerekir. 
Bu, hem yapı kitlesinde, cephe sistem-
lerinde, havalandırma sistemlerinde 
hem de programda farklılıklara neden 
olabilir.

Dünyanın en uzun gökdeleni Suudi Arabistan’da inşa ediliyor. İnşaatı 
devam eden Cidde Kulesi’nin (Kingdom Tower) 2020 yılında tamamlanması 
planlanıyor. Temelleri 1 Nisan 2013’de atılan kulenin 2020’de tamamlandığında 
Dubai’deki Burj Khalifa kulesinden yaklaşık 170 metre daha uzun olması 
planlanıyor. Uzunluğu neredeyse 1 kilometre (999,7 m) olacak kulenin üst 
katlarında ziyaretçilerine bulutların üzerinde bir manzara suması bekleniyor. 
Toplam maliyeti 2,2 milyar dolar olan kulenin projesinde 157’nci katta 
dünyanın en yüksek seyir terası yer alıyor. Cidde Kulesi tamamlandığında 
dünya çapında yüksekliğe göre gökdelen sıralaması şöyle olacak:
1- The Kingdom Tower (999,7 m)
2- Burj Khalifa (828 m)
3- Shangai Tower (632 m)
4- Makkah Watch Tower (601 m)
5- Ping An İnternational Finance Centre (555 m)
6- Lotte World Tower (555 m)
7- The Freedom Tower (541,3 m)
8- CFT Finance Centre (530 m)
9- China Zun (527,7 m)
10- Taipei 101 (508 m)

BİN METRELİK CİDDE KULESİ 
EN UZUN GÖKDELEN OLACAK

GELECEĞİN GÖKDELENLERİ



Günümüzde mimarlar ve mühendisler kompleks yapıların 
şehirlerle etkileşimini daha güçlü kılabilmek adına 3D model-
leme ve simulasyon teknolojilerine daha rahat erişebiliyorlar. 
Bu sayede yüksek yapıların tüketim ihtiyaçları ve geri dönüşüm 
verimlilikleri daha kapsamlı monitör edilip kontrol edilebiliyor. 
Kullanım ihtiyacı ve kapasitesine göre bina kullanımındaki esnek 
mekan tasarımları ve enerji kontrol mekanizmaları binaları daha 
akıllı ve programlanabilir hale getirmemize imkan sağlıyor. BIM 
(Building Information Modeling) sayesinde binalar projelendir-
me aşamasından uygulamaya ve işletmeye yönelik çeşitli simü-
lasyon hesapları ile 4D planlama öngörüleri aracılığıyla yenilikçi 
bakış açılarına imkan sağlıyor.

GÖKDELENLER, 3. BOYUTTA
GENİŞLEYEN ŞEHİRLERİ OLUŞTURABİLİR

Hızla artan nüfus yoğunluğundan dolayı şehirler dikeyde 
yükselme ihtiyacı duyarken gelişen teknolojiler düşeydeki 
sirkülasyonu ve yaşam koşullarını daha erişebilir kılıyor. Mega 
yapılar olarak tanımlanan en yüksek gökdelenler ihtiyaçtan 
ziyade ekonomik güç göstergesi haline geldi. Günümüzde 
dünyanın en yüksek gökdeleni Dubai’deki SOM’in tasarladığı 
Burj Khalifa 828 metre ile zirveyi koruyor. Önümüzdeki yıllar-
da tamamlanacak Suudi Arabistan’daki Adrian Smith+Gordon 
Gill’in tasarladığı Jeddah Tower 1 km yüksekliği ile yeni rekoru 
kıracak. Sadece güç gösterisi olarak yükselmekten öte gökdelen-
lerin yoğun ve yatayda yayılmayan NYC, Tokyo, Hong Kong gibi 
metropollerde daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. 

Bir sonraki gelişimin, gökdelenlerin şehirler paralelinde 
yükselmesiyle farklı seviyelerde birbirlerine bağlanarak 3. bo-
yutta genişleyen şehirleri oluşturacağını hayal ediyorum; ki bu 
sahneyi Star Wars ve Blade Runner gibi filmlerde kurgulanan ör-
nekleriyle karşılaşmışızdır. Pekin’de OMA’nın tasarladığı CCTV 
Tower ise bu yöndeki gelişimi ifade eden başarılı bir örnektir.

AHŞAP TEKNOLOJİSİNİN
GELİŞECEĞİNİ HAYAL EDİYORUM

Gelecekteki gökdelenlerde hafif ve sıra dışı strüktürel özel-
liği sayesinde ahşap teknolojisinin kullanımının hızla gelişece-
ğini hayal ediyorum. Gittikçe malzemelerin konvansiyonel kul-
lanımlarından daha çok beton, çelik, alüminyum, ahşap, cam, 
kompozit vb. alışılagelmiş malzemelerin karma kullanımını 
artıracak. Tasarımda malzemelerin teknik özelliklerine, verim-
liliğine ve ihtiyaca yönelik programlayabileceğimiz kompleks 
gökdelen tasarımlarının ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. 
Gökdelenin komponentleri ön üretim ile oluşturulup tüm alt-
yapısal donatıları entegre olarak sahaya getirilip lego gibi inşa 
edilmesine yönelik imkanlar artacak. 

BIM TEKNOLOJİSİ BİRÇOK 
AVANTAJ SAĞLAYACAK

BIM teknolojisi sayesinde tasarım kriterlerine uygun mal-
zeme kullanımları ve zamana karşı dayanıklıkları simule edile-
bilecek. Mimar, malzeme seçimi, bütçe kontrolü, terminleri ve 
performans kriterleri bir arada orkestra edilebilecek.

 Teknoloji ve tasarım mühendisliğinin gelişmesiyle beraber 
malzemelerin kullanımının daha kontrol edilebilir olmasını 
ve ön imalat sayesinde atık sarfiyatının azalacağını ümit edi-
yorum.

Burak Pekoğlu
BINAA

 İstanbul Serbest
 Mimarlar Derneği Üyesi

Kompleks 
gökdelen

tasarımları 
ön plana çıkacak   

Gelecekteki gökdelenlerde 
beton, çelik, alüminyum, 
ahşap, cam, kompozit vb. 
alışılagelmiş malzemelerin 

karma kullanımı artacak. 
Tasarımda malzemelerin 

teknik özelliklerine, 
verimliliğine ve ihtiyaca yönelik 

programlayabileceğimiz 
kompleks gökdelen 

tasarımlarının ön plana 
çıkabileceğini düşünüyorum.
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İnsanlar yüzyıllar boyunca toprak ile iletişim halindeyken, en-
düstri devrimiyle birlikte topraktan kopuş ve günümüz anlamında 
kentler oluşmaya başladı. Kentler büyürken buna ayak uydura-
mayan yapı yapma biçimi, yangın ve deprem gibi dış etmenlerin 
üstesinden gelemedi. Endüstri devrimi süresince yaşanan teknolojik 
gelişmeler daha sağlam yapılar yapılabilmesine, yerçekimine karşı 
direniş gösterilebilmesine ve ilk örneklerini Chicago’da gördüğümüz 
gökdelenlerin doğmasına vesile oldu.

Gökdelen veya bir başka yapı, çevresiyle ve içiyle sürekli bir 
etkileşim halindedir. Dışarıdan baktığımızda sadece bir bina olan şey 
aslında birçok madde ve olay arasındaki çok ölçekli etkileşimi barın-
dırır. Odalar, insanlar, böcekler, kolonlar, kuşlar, tuğla ve atomlar... 
Yapı, kullanıcı ve çevresi arasında sonsuz parametre meydana gelir.

Çevresel etmenler sadece yapı kabuğu ile etkileşim halinde gibi 
gözükse de aslında iç dinamikler üzerinde belirleyici olur. Yüksek 
yapının ana unsuru olan yerçekimine direnme hali iç dinamikler 
ile birleştiğinde kontrol edilmesi zor durumlar ortaya çıkmaya 
başlar. Bunlar bazen inşai problemler, bazen asansör trafiği, çoğu 
zaman ise enerji verimliliği ile ilgili konulardır. Akıllı bina yani 
yapılarda bilgisayar ve sensör kullanımı bu noktada devreye 
girer. Dünya genelinde binalarda kullanılan enerjinin toplam 
enerji içerisindeki payı yüzde 35-50 civarında bulunuyor. İnsan 
parametresi bu büyük yüzdeyi etkin kullanma konusunda zafiyet 
doğurur. Yapay zeka, enerji kullanımı konusundaki yetersizlikle-
rimizi telafi edebilir. Başka bir deyişle konfor/verimlilik oranını 
yüksek tutmamıza yardımcı olabilir.

ENERJİ ÜRETEN BİNALARA
DOĞRU EVRİM GERÇEKLEŞEBİLİR

Gökdelenler fiziksel gerçekliklerinden dolayı çevresel et-
menlere daha fazla maruz kalırlar. Yüksek olma durumu, daha 
fazla güneş, rüzgar, sıcaklık, soğukluk gibi etmenlerle baş etmek 
zorunda bırakır. Gelecekte gökdelenlerin daha yüksek yapılmaya 
çalışılmasından çok, sıfır enerji (pasif bina) ve hatta enerji ürete-
bilen binalara doğru bir evrim gerçekleşebilir.

Gelecekte yapay zekanın yapılarda daha etkin kullanılabilmesi 
için özellikle cephelerde elektro-mekanik sistemlerin gelişmesi ge-
rekiyor. Yapı kabuğunun canlı bir organizma gibi çevresine uyum 
sağladığı esnek ve hareketli sistemlerin üretilmesi bunun için bir 
başlangıç olacak. Farklı coğrafyalardaki farklı etmenlere, oranın 
yerel kültürüne göre cevap verebilen yapay zeka kurgularının 
yakın bir gelecekte karşımıza çıkacağını düşünüyorum.

Hasan Sıtkı Gümüşsoy
Mimar

Yapay zeka
yetersizliklerimizi

telafi edebilir
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Kapı tarihi, insanoğlunun başını sokacak bir 
mesken edinmesiyle başlamıştır diyebiliriz. 
İlk kapılara Antik Mısır’da bulunan duvar 
çizimlerinde rastlanırken, kale ve şehirlerin 
giriş noktası olan kapılar ait oldukları 
medeniyetlerin de simgelerinden oldular. İki 
parçalı, ince bir ağaçtan yapılan ilk kapılar, 
sonralarında hem bölme, hem mahremiyet 
hem de dekor için hayatımızın önemli 
nesneleri haline geldiler.

YAPI TARİHİ / KAPILAR

EKİM 2019

Uygarlığa açılan
kapılar... 
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Açık veya kapalı bir alandan, 
etrafı çevrili diğer bir mekana, 
yapıya veya odaya girişi sağla-

yan genişliği ifade eden kapılar, kulla-
nışlarına ve onları üreten uygarlıkla-
ra göre farklı biçim ve isimler alıyor. 
Kapının tarihi insanoğlunun yerleşik 
düzene geçmesiyle başlarken, Antik 
Mısır’da bulunan duvar çizimlerinde 
ilk kapılara rastlıyoruz. İki parçalı, 
ince bir ağaçtan yapılan ilk kapılar, 
sonralarında hem bölme, hem mah-
remiyet hem de dekor için hayatımız 
için önemli nesneler haline geldiler. 
Özellikle ait oldukları kültürlerin ma-
denini, desenlerini ve ruhunu yansıtan 
kapıların yüksek zümreye ait kişilerce 
çok ihtişamlı şekilde tasarlatılmış olan-
ları da tarihin sayfalarını süsledi. Tarih 
boyunca kapılar; kale, sur ve şehirlere 
giriş-çıkış noktası oldular. Hititler’den 
Roma’ya, Bizans’tan Osmanlı’ya kadar 
kapılar ait oldukları medeniyetin izle-
rini taşıdılar.

Günlük hayatımızda kullandığımız 
tek kanatlı kapıların aksine, bir mu-

hafızın kontrolünde olan kale ve saray 
kapıları çift kanatlıdır ve planlanması 
dışarıdan açmayı zorlaştırıcı bir biçim-
de yapılmıştır. Eğer bu kapının önemi, 
savunma mekanizmalarıyla korunma-
sını gerektiriyorsa, bunlara “müstah-
kem kapı” denir. Anıtsal bir tür sayı-
labilecek taçkapılar ise; yapıların giriş 
kısmına odaklanılması ve silmelerle bu 
alanın dikkat çekici şekilde tasarlan-
masıyla ortaya çıkmış. Emevi ve Abbasi 
dönemlerinde, İslam mimarisi büyük 

kapılar üzerine yoğunlaşırken, Türk 
mimarisinin en eski anıtsal kapısı Ka-
rahanlılar’ın yaptırdığı Özbekistan’ın 
Tim şehri yakınlarındaki 978 tarihli 
Arap Ata Türbesi’nde görüyoruz.

Kapıların kendilerine has görü-
nüşleri, alınlık kısımlarında meydana 
gelen üçgen boşluklara süslemeler ya-
pılmasıyla oluşur. Yapının kim tarafın-
dan ne için yapıldığını içeren, kültür 
ve sanat tarihi bakımdan önemli bir 
konuma sahip inşa kitabeleri de bu 

EKİM 2019
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boşluklara kazınır. Kapıların belli yüzeyleri de, 
dini cümleler ve ayetlerin “kufî” ve “nesih” gibi 
hatlarla yazılışıyla doldurulur. Figürlü, geomet-
rik, bitkisel veya sade süslemelerle görsel zengin-
liği artan kapılar; tuğla, kesme taş, mermer gibi 
malzemelerden elde edilir. Süsleme ve kullanılan 
malzemelerdeki bu değişim de yapıldığı devir ve 
bölgeyle ilişkilidir.

Türk mimarisinde yaygınca kullanılan taç-
kapılar genelde ana giriş cephesinde olur. Os-
manlılar bu ana girişe genellikle “cümle kapısı”, 
Avrupalılar ise “portal” demiştir. Karahanlı, Gaz-
neli ve Büyük Selçuklu kapıları “piştak” olarak 
adlandırılır ve duvarlardan yukarıya taşan veya 
arkada kalan iskeleti gizlemek için kullanılır. Taç-
kapıların yalnız giriş cephesinde olmadığı; bazen 
iki ve hatta dört cephede birden bulunduğu 
yapılarda ise, yan cephelerdeki kapılar genellikle 
gösterişsiz olur.

Kapıların isimlendirilmeleri, yalnız teknik 
birtakım bilgilere göre değil, kapıyı kullanan 
insanların sosyal sınıflarına göre de farklılık-
lar gösterir. Topkapı Sarayı’ndaki Fatih Sultan 
Mehmet’in yaptırdığı Bab-ı Hümayun buna bir 
örnektir. Parçası olduğu yapının tipine göre 
de kale veya konak kapısı gibi isimler alırken, 
Babıali ve ağa kapısı gibi söyleyişlerde de, devlet 
işlerinin görüldüğü binalar kastedilir.

KAPI TEKNOLOJİSİ
20’NCİ YÜZYIL’DA GELİŞTİ

Kapı teknolojisindeki gelişmeler 20’nci yüz-
yılda hız kazandı. Günümüzde ahşap kapı, mo-
bilya kapı, lamine kapı, kompozit kapı, panel 
kapı ve pwc kapı olarak farklı kapı türleri kullanı-
lıyor. Otomatik kapı ise 20’nci yüzyılın ikinci ya-
rısında icat edildi. Güney Teksas’ta çok sert esen 
rüzgarlar kapı ve pencerelere zarar veriyordu. 
Daha da önemlisi içeri ya da dışarı açılan kapının 
önünde bulunan insanların yüzüne çarpmasına, 
düşmesine, yaralanmasına sebep oluyordu. 1954 
yılında Teksas’ın Corpus Christi şehrinde bulu-
nan Horton Cam Şirketi çalışanlarından Dee Hor-
ton ve Lew Hewitt, bu zararları önleyebilecek bir 
otomatik kapı sistemi üretmek üzere çalışmaya 
başladılar. İlk ürettikleri otomatik kapı, elektrikle 
etkinleştirilen bir kayan kapı sistemi idi. Kapının 
önünde duran paspasa basıldığında kapının açıl-
ması şeklinde tasarlanmıştı. Bu tasarım, sadece 
rüzgar sebebiyle açılan kapı sorununu çözmekle 
kalmadı, ayrıca elleri dolu olan müşterilerin ya 
da teslimat görevlilerinin de kapıyı ellerini kul-
lanmadan açabilmelerini sağladı.

Şehrin Kamu Hizmetleri Dairesi’ne bir test 
ünitesi kuran ekip, otomatik kayan kapıların 
satışına 1960 yılında başladı. Ticari olarak sa-
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Kapı teknolojisindeki 
gelişmeler 20’nci yüzyılda 
hız kazandı. 1881’de 
icat edilen döner kapı, 
günümüzde oldukça yaygın 
kullanılıyor.

tılan ilk otomatik kapı, Corpus Christi’deki bir 
restoranda gerçekleştirildi. Ekip, buluşlarını 1964 
yılında patentledi ve Horton Automatics kuruldu. 
Otomatik kapı kullanımı gitgide yaygınlaşmaya 
başladı. Özellikle büyük kamu binalarında otoma-
tik açılan kapıların prestijli bir giriş sunması tercih 
nedeni oldu. Ayrıca restoranlar, mağazalar, ofisler 
ve hastanelerde kullanıcılara sağladığı kolaylıklar 
nedeniyle de kullanılmaya başlandı. Teknolojik ge-
lişmelere paralel olarak otomatik kapı üretiminde 
de çeşitli sistemsel iyileştirmeler yapıldı.

DÖNER KAPI 1881’DE İCAT EDİLDİ
Döner kapı genel olarak ilk icat edildiği ta-

sarımıyla aynı kaldı. Dünyadaki döner bir kapı 
için yapılan ilk patent başvurusu, 1881’de Alman 
mucidi H. Bockhacker’a aittir. Ancak o zaman bu 
fikir gerçeğe dönüşmedi ve herhangi bir başarı 
yakalayamadı.

1888’de Pennsylvania’da yaşayan Theophilus 
Van Kannel, enerji açısından verimli ve kapı çer-
çevesi ile uyumlu hava sıyırmalı üç yönlü fırtına 
kapısı (three-way storm door) için ilk ABD paten-
tini aldı. Ürününü üretmek için kendi şirketi Van 
Kannel Revolving Door Co.’yu kurdu. 1907’de Van 
Kannel bunu International Steel şirketine sattı. 
(Bugün International Revolving Door Co. şirketi 
olarak bilinir.)

Van Kannel 1919’da 78 yaşında öldü, ancak 
döner kapılar hâlâ yaşıyor. Bugün, kapılar metal 
ve kimyasal tespit teknolojisi ile birleştirildi. Bazı 
döner kapılar yüz tanıma gözetim sistemlerine sa-
hip. Kapılar havaalanları ve gözaltı merkezlerinde 
önemli bir güvenlik cihazı haline geldi. 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası’nın (TCMB) her ay 100 
ekonomiste Türkiye’nin temel 

makro ekonomik göstergelerine yönelik 
beklentilerini sorarak oluşturduğu Bek-
lenti Anketi’nin ekim ayı raporu, mayıs 
ayındaki anket sonuçlarına göre, ekono-
mistlerin 2019 yılı sonu enflasyon oranı 
beklentisinin 6 ayda yüzde 16,68’den 
yüzde 12,69’a geldiğini gösteriyor. 
2018’in ekim ayında aylık enflasyon yüz-
de 2,67. Bitirmekte olduğumuz ekim ayı 
enflasyon verisinin bu oranın altında 
kalma olasılığı hayli yüksek olduğundan, 
yıllıklandırılmış manşet enflasyon yüzde 
8 civarına kadar gerilemeyi sürdürecek. 
Bu durumda, kasım ve aralık ayındaki 
olası enflasyon oranlarıyla, 2019 yılını 
yıllık enflasyon yüzde 9,8 ile 11,2 ara-
sında bitirebilir.

Bu durumda, yıllık enflasyonun yüz-
de 10,4 seviyesinde şekillenmesi halin-
de, yüzde 15,50 seviyesinde olan TCMB 
para politikası faiz oranı en az 5 puan 
yukarıda kalacak. Bunun anlamı, TCMB 
Para Politikası Kurulu’nun 24 Ekim’deki 
toplantısında en az 1 hatta, 1,5 puan 
daha ‘önden yüklemeli’ faiz indirimi ala-
nı daha olduğuna işaret ediyor. Nitekim, 
Anadolu Ajansı’nın ekim ayı PPK kararı 
anketine katılan 14 ekonomist 1 puanlık 
faiz indirimine işaret etmişler. Tahminler 
0,5 puanla ile 2 puan arasında indirim 
arası değişiyor. Ekonomistlerin arasında 
çok dar bir grup faizlerin sabit kalması 
gerektiğini düşünürken, ekonomistlerin 
büyük bir bölümü, ekim ayındaki olası 
1 puanlık indirim sonrasında, Aralık 
ayında 0,5 puanlık bir indirim daha bek-
liyorlar.

İlginçtir, yabancı ekonomistler ise 
Türk ekonomistlere göre PPK toplan-
tısından doğrudan 1,5 puanlık faiz in-
dirimi kararı çıkabileceği beklentisiyle 
daha cesur bir tahminde bulunmakta-
lar. Esasen, 21 Ekim Pazartesi günü 
TÜİK’in açıkladığı Yurtdışı Üretici Fiyat 
Endeksi’ne göre, geçen yıl eylül ayında 
yurt dışına mal satmak üzere üretim 
yapan firmaların maruz kaldığı maliyet 
enflasyonu yüzde 75’i dahi geçerken, 
geçtiğimiz eylül ayında ise tersine yıl-
lıklandırılmış fiyat değişim oranı yüzde 
-11,15’e gelmiş durumda. Yılın son çey-
reğindeki maliyet enflasyonu hareketi 
dikkate alındığında, yurtiçine ve yurt-
dışına mal satmak için üretim yapan 
firmaların muhatap olacağı maliyet enf-
lasyonu yüzde 9 civarında yılı bitirecek 
gibi gözüküyor.

Bu durumda, yılsonuna kadar 
TCMB’nin para politikası faiz oranı 
yüzde 13,5-13 bandına kadar gelebilir. 
Bu da Ekim sonu ve Aralık ayındaki 
toplantıda, TCMB’nin ya 1’er puan ya 
da birinde 1,5, diğerinde ise 1 puanlık 
bir faiz indirimi kararı alma olasılığının 
yüksek olduğuna işaret ediyor. 2019’un 
son çeyreğindeki büyümeye yönelik to-
parlanmanın önemi ve 2020’nin ilk 6 
ayına güçlü bir şekilde başlama adına, 
bu adımları dikkatle takip edeceğiz.

DIŞ TALEP BAZLI DEĞİŞİM
2020-2022 dönemini kapsayan Yeni 

Ekonomi Programı (YEP), ‘Değişim Baş-
lıyor’ mottosu ile tanıtıldığında, ekono-
mistler olarak yeni büyüme modeli ve 
‘değişim’in ‘dış talep’ bazlı olmasında 
mutabıkız.

TİM Genel Sekreteri

Prof. Dr. Kerem Alkin

Yılın son çeyreğindeki maliyet enflasyonu hareketi dikkate alındığında, 
yurtiçine ve yurtdışına mal satmak için üretim yapan firmaların 

muhatap olacağı maliyet enflasyonu yüzde 9 civarında yılı bitirecek gibi 
gözüküyor. Bu durumda, yılsonuna kadar TCMB'nin para politikası faiz 

oranı yüzde 13,5-13 bandına kadar gelebilir. 

TCMB’den ‘önden 
yükleme’ devam

MAKRO-NOMİ
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MAKRO-NOMİ

Türkiye ekonomisinin sürdürülebi-
lir büyüme trendini yakalaması adına, 
‘ihracat’ artık iç piyasanın, ekonominin 
iç dinamiklerinin ‘sıkıştığı’ dönemler-
de ‘kurtarıcı’ olmasının ötesine geçip, 
Türkiye’nin büyüme dinamiğinde yıllık 
bazda en az 0.5 ile 1 puan arasında kat-
kısı olan bir tempo yakalamalı.

Türkiye ekonomisinde yeni dönem, 
ekonomi bürokrasisinin bugüne kadar 
hiç önceliklendirmediği kadar ‘maliyet 
yönetimi’ne odaklanmasını gerektiri-
yor. KOBİ’lerimizin üretim maliyetlerini, 
hammadde, enerji ve finansman maliyet-
lerini rakibimiz olan ülkeler düzeyinde 
iddialı kılacak adımlara hız vermemiz 
gerekiyor. Sürdürülebilir büyüme için, 
dış talep odaklı ‘yatay’ ve ‘dikey’ büyü-
me; ‘yatay’da yeni pazarlara doğru geniş-
leyen bir ‘ihracat’ hamlesine; ‘dikey’de 
ise ‘verimlilik’ odaklı bir ‘teknoloji’ ve 
‘yerlileştirme’ hamlesi kritik önemde.

Bunun yanı sıra, döviz kurlarını ‘re-
kabetçi’ noktada tutup, dış talep ağırlıklı 
bir ekonomik dönüşümün altını çizer-
ken, sürdürülebilir büyüme adına, tüm 
sektör ve piyasalarda yeni nesil tedarik 
ve dağıtım modeline ve ödeme sistem-
lerinin gerekliliğinin de farkındayız. 
Önemli bir başka nokta, Türkiye’nin 
asla ‘yüksek reel faiz-düşük kur’ sarma-
lına düşecek bir hatayı tekrarlamaması.

Nitekim, Bakan Albayrak böyle bir 
hatanın asla tekrarlanmayacağını konuş-
malarında hep vurguluyor. Ekonomistler 
olarak ortak bir görüşümüz, ‘battaniye’ 
usulü, herkesi kapsayan teşvik model-
lerinin de artık görevini tamamladığı 
yönünde.

Batılı ülkelerin sürüklendiği ‘koru-
macılık’ eğilimlerinin gerekçesi olarak, 
gelişmekte olan ekonomilerin teknoloji 
hamlelerinin öngörülememesi hususu 
ve ABD ile AB ülkelerinde orta sınıfın 
ekonomik güç kaybının sebep olduğu 
sosyal tansiyon sorunu konusunda da; 
ancak bu tablonun tetiklediği ‘korumacı-
lık’ eğilimlerinin akıbetinin ne olacağını 
görmek için bir süre daha beklememiz 
gerektiği konusunda da mutabıkız.

VOLKSWAGEN YATIRIMI VE
EYLÜL ENFLASYONUNUN ANLAMI

Özel sektör yatırımlarını hareketlen-
direcek şekilde, piyasanın ufku görme-
sini sağlayabilirsek, 2020’yi güçlü bir 
büyüme ile tamamlayabiliriz.

Uluslararası ekonomi çevrelerinin 

birkaç aydır merakla bekledikleri Volk-
swagen Aktiengesellschaft’ın Türkiye 
mi, Bulgaristan mı, hangi ülkeye yatırım 
yapacağına dair nihai kararı, Türkiye ve 
Manisa olarak netleşti. Volkswagen’ın 
1.4 milyar dolarlık yatırımı için Cum-
hurbaşkanlığı Yatırım Ofisi uzun zaman-
dır yoğun bir çalışma yürütmekteydi. 
Yatırım Ofisi’nin başarısı bir yana, 7 bin 
yıldır ticaret ve üretimin merkezi olan 
bir coğrafyada, Türkiye’nin dünyanın 
önde gelen otomotiv üretim merkezle-
rinden birisi olduğunun fazlasıyla far-
kında olan Volkswagen isabetli bir karar 
da aldığının farkında. Yılda 300 bin adet 
üretimi hedefleyen Manisa’daki yatırım 
5 bin kişiye de istihdam sağlayacak. İlk 
etapta Skoda ve Seat’ın SUV modelleri-
nin üretilmesinin planlandığı belirtiliyor.

Türkiye 1950’li yıllardan bu yana, 
batılı ülkelerin önde gelen uluslararası 
şirketlerinin önemli bir üretim ve lojis-
tik merkezi olarak tercih ettiği bir ülke. 
2013’den bu yana Türkiye’nin küresel 
algısı saldırı altında olsa da, Türkiye’nin 
nitelikli beyaz ve mavi yaka işgücü be-
cerisi, önemli bir ticaret kavşak nokta-
sı olma özelliği, Türkiye’nin nüfus ve 
satın alma gücünün önümüzdeki 50 
yıl ortaya koyduğu cazibe, iyi analiz 
edildiğinde, pek çok uluslararası mar-
ka ve şirket için Türkiye’nin üretim ve 
yatırım üssü cazibesini öne çıkarıyor. 
Bu dönemde, Türkiye’nin dünyanın 
en önemli üretim merkezlerinden bi-
risi olduğunu gölgelemeye çalışan ‘algı 

operasyonları’nı anlamsızlaştıran bir 
adım oldu, Volkswagen’in yatırım kararı.

Gelelim, eylül ayı enflasyon verile-
rine. Aylardır, bu köşede, yıllıklandı-
rılmış enflasyon verilerinin Ekonomi 
Yönetimi’nin aldığı tedbirlerle, en geç 
2019 sonbaharında önemli bir normal-
leşme bandına gireceğine dair sayısız 
değerlendirmeyi paylaştık. Tüketici, ta-
lep enflasyonunun göstergesi olan yıllık-
landırılmış TÜFE artış oranının yüzde 
9,62’ye gerilemesi önemli bir gelişme. 
Ama, yıllardır maliyet enflasyonunun 
çok çok önemli olduğunu ısrarla vur-
gulayan bir akademisyen olarak, 2018 
yılı eylül ve ekim aylarında yüzde 45-46 
bandını görerek, çok yüksek bir seviyeyi 
test etmiş olan yıllıklandırılmış ÜFE artış 
oranının yüzde 2,45’e kadar gerilemiş 
olmasının çok önemli bir gelişme oldu-
ğunu söyleyebilirim.

G e l i n e n  n o k t a d a ,  E k o n o m i 
Yönetimi’nin sürdürülebilir enflasyon 
seviyesi olan yüzde 5 ve altı yakalanana 
kadar, yüksek bir kararlılıkla enflasyonla 
mücadelenin devam edeceğine işaret 
etmesi not alınmalı. 

Enflasyon elbette halkın satın alma 
gücünü eritir ve hayat pahalılığı algısını 
besler. Ancak, enflasyonun normalleşme-
si ve hızla gerilemesi de, istikrarlı döviz 
kurlarının sağladığı pozitif algıyla bir-
likte, piyasa psikolojisini olumlu yönde 
etkiler. Bu pozitif algıyı besleyecek bir 
tablodan, piyasaların canlanması adına 
azami yararlanalım.
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Türkiye’nin 2020-2022 döne-
mini kapsayan Yeni Ekonomi 
Programı açıklandı. 2020 yı-

lında hedeflenen yüzde 5 büyümeye 
özel sektör yatırımlarındaki artış ile 
varılması hedefleniyor.

2020 YILINDA
YÜZDE 5 BÜYÜME HEDEFİ 

Yeni Ekonomi Programı 2020 yılın-
da yüzde 5 büyüme hedefliyor. 2020 
yılında büyümenin temel belirleyicisi 
yurt içi talep olacak. Özel tüketimin er-
telenmiş talep, kredi ve güven kanalının 
desteği ile büyümeye en yüksek katkı 
veren kalem olması bekleniyor. Yatırım-
ların ise finansal koşullardaki iyileşme, 
yatırımcı güvenindeki toparlanma ve 
öngörülebilirliğin artmasıyla kuvvetli 
bir yükseliş kaydetmesi öngörülüyor. 

SANAYİDE 2020 YILINDA 
YÜZDE 6 BÜYÜME BEKLENİYOR 

Üretim yönünden değerlendirildi-
ğinde, yurt içi talepte genele yayılan 
toparlanma, turizm gelirlerindeki 
artış eğiliminin sürmesi, ihracatın 
gücünü koruması ve son dönemde 
uygulanan verimlilik odaklı poli-
tikalarla sanayi sektörünün 2020 
yılında GSYH büyüme oranının 
üzerinde yüzde büyüme kaydetmesi 
ve büyümeye 1,2 katkı sağlaması 

ve program döneminde bu katkının 
artarak devam etmesi bekleniyor. İh-
racat ve turizmdeki olumlu görünüm, 
bağlantılı hizmet sektörlerindeki üre-
tim artışı oranlarını da yukarı yönlü 
etkileyecek. 2020 yılında hizmetler 
sektörünün yüzde 5,2 oranında arta-

Yeni Ekonomi Programı ve
inşaat malzemeleri sanayi

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı/ 
Ekonomi ve Strateji Danışmanlık 

Hizmetleri Başkanı 

Dr. Can Fuat Gürlesel

Yeni Ekonomi Programı ve 2020 yılı bütçesi ilk kez reel 
sektör ve sanayi odaklı bir yapı gösteriyor. Kamunun 

önceliği sanayide dönüşümün sağlanması. Bu itibarla 
2020 yılında özel sektör yatırımları desteklenecek. 

İnşaat malzemeleri sanayisi de bu önceliğin yaratacağı 
avantajları kullanabilecek.

EKONOMİK PERSPEKTİF

rak büyümenin sürükleyicisi olması, bu 
dönemde tarım sektörünün büyümeye 
uzun dönem ortalamasının üzerinde 
katkısı olacağı öngörülüyor.

YENİ PROGRAM İLE EKONOMİDE 
DEĞİŞİM DÖNEMİ BAŞLIYOR

2018 yılında açıklanan ilk Yeni Eko-
nomi Programı, “ekonomide dengelen-
me, kamuda disiplin, ekonomide deği-
şim” hedefleri üzerine kurgulanmıştı. 
2019 yılı dengelenme ve disiplin yılı 
ilan edilmişti. 2020 yılından itibaren ise 
ekonomide değişim sürecine geçiliyor. 
Burada temel amaç özellikle yeniden 
sanayileşmeyi sağlayarak, milli ve yerli 
teknolojiyi tesis etmek, Türkiye’de üre-
tilmeyen ürünlerin üretimini sağlayacak 
yatırımlar yapmak, bu amaçla belir-
lenmiş sektörleri ve seçilmiş ürünleri 
desteklemek ve de sonuç olarak cari 
işlemler dengesinde kalıcı bir iyileş-
me sağlamaktır. Bu çerçevede değişim 
sürecinde yatırımların önemli ölçüde 
desteklenmesi ve özel sektör yatırım-
larında hızlı bir büyüme sağlanması 
hedefleniyor.

ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARINDA
YÜZDE 12,1 BÜYÜME HEDEFİ

Büyümenin en önemli kaynağı yüzde 
12,1 büyüyecek olan özel sektör yatırım-
ları olarak görülüyor. Özellikle teknoloji 
odaklı sanayileşme hamlesi ile yeni ya-
tırımlar önemli ölçüde desteklenecek. 
2018 yılı ikinci yarısı ile 2019 yılının 
büyük bölümünü mali olarak sıkıntılı 
geçiren özel sektörün böylesine yüksek 
bir yatırım iştahına ulaşması için destek-
lere ihtiyaç duyuyor.
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ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARINA 
GENİŞLETİLMİŞ DESTEKLER 

2020 ve izleyen yıllarda ekonomik 
büyümede özel sektör yatırımları bü-
yük rol oynayacak. Bu çerçevede özel 
sektör yatırımlarına yönelik olarak ve-
rilecek destekler şunlar olacaktır: İvme 
finansman paketi ve benzeri araçlar ile 
cari açığın düşürülmesine katkı veren, 
katma değerli ve teknolojik üretim 
yapan firmalar teşvik edilecek. Proje 
bazlı yatırım teşvik sistemi başta olmak 
üzere; Ar-Ge, yenilikçilik ve teknolojik 
dönüşüm ile yüksek katma değerli 
ürünlerin üretimini desteklemeye yö-
nelik uygulamalara devam edilecek. 
Yüksek ve orta yüksek teknoloji sevi-
yesindeki ürünlere yönelik yatırımları 
teşvik etmek amacıyla Teknoloji Odak-
lı Sanayi Hamlesi Programı uygulana-
cak. Türkiye Varlık Fonu, petrokimya, 
madencilik ve yerli kaynağa dönük 
enerji üretimi alanlarında özel sektör 
işbirliklerine dayanan sabit sermaye 
yatırımlarında yer alacak. Türkiye Kal-
kınma ve Yatırım Bankası’ndan oluştu-
rulan Kalkınma Fonu ile yüksek katma 
değerli ve teknolojik ürünlerin üretimi 
desteklenecek. 

BÜTÇE HARCAMALARINDA 
REEL SEKTÖR GÖZETİLİYOR 

Bütçe giderlerinin uygulanmasında 
izlenecek politikaların önemli bir bölü-
münde reel sektör ve sanayi gözetiliyor. 
Bu çerçevede özellikle sanayi için önemli 
görülen politika değerlendirmeleri yer 
alıyor; öncelikle teşvik ve destek siste-
mi sadeleştirilerek mükerrerliği önleyici 
bir yapıda kurgulanacak, yapılacak etki 
analizleri çerçevesinde etkin olmayanlar 
kaldırılacak. Kamu-özel işbirliği uygula-
malarında etkinliği ve verimliliği, ekono-
mikliği ve bütünlüğü sağlayacak çerçeve 
bir düzenleme yapılacak. Sanayide ener-
ji verimliliği yatırımlarıyla çevreyle dost 
enerji uygulamaları yaygınlaştırılacak ve 
enerji tasarrufu sağlanacak. Yatırımların 
desteklenmesi amacıyla, Hazine’ye ait 
taşınmazların tarım, hayvancılık, eğitim, 
turizm ve diğer amaçlı yatırımların teşviki 
doğrultusunda kullandırılmasına ilişkin 
faaliyetlere hız verilecek.

KAMU YATIRIMLARI 
DA ÖNCELİKLİ İMALAT 
SANAYİLERİNİ DESTEKLEYECEK 

Kamu yatırımlarında, 11. Kalkınma 

EKONOMİK PERSPEKTİF

yon lira ayrıldı. Özel sektör ve kamunun 
Ar-Ge ve inovasyon noktasında daha faz-
la kaynak ayırması, bu alandaki insan 
kaynağının artırılması, niteliklerinin geliş-
tirilmesi önemli öncelikler arasında yer 
alıyor. 2020 bütçesinde kamunun ve özel 
sektörün Ar-Ge harcamaları için ayrılan 
miktar artırılmış olup, 5.5 milyar liralık bir 
kaynak öngörüldü.

İNŞAAT SEKTÖRÜ VE İNŞAAT 
MALZEMELERİ SANAYİ İÇİN 
DEĞERLENDİRME   

Yeni Ekonomi Programı ve 2020 yılı 
bütçesi ilk kez reel sektör ve sanayi odaklı 
bir yapı gösteriyor. Kamunun önceliği 
sanayide dönüşümün sağlanması. Bu 
itibarla 2020 yılında özel sektör yatırım-
ları desteklenecek. İnşaat malzemeleri 
sanayisi de bu önceliğin yaratacağı avan-
tajları kullanabilecek. Bununla birlikte 
Yeni Ekonomi Programı’nda ve bütçede 
inşaat sektörüne yönelik özel bir öncelik 
verilmedi. İnşaat sektöründe sorunların 
çözümü ve toparlanma piyasa koşullarına 
bırakıldı. Bu nedenle inşaat sektöründe 
iyileşme zaman alacak.

Planı’nın öncelikli imalat sanayii sektör-
lerine ve bu sektörlere yönelik beşeri 
ve fiziki altyapıyı güçlendirecek Ar-Ge, 
dijitalleşme, insan kaynakları, lojistik ve 
enerji gibi yatay alanlar ile tarım, turizm 
ve savunma sanayii alanlarına öncelik 
verilecek. Yüksek katma değer yaratan, is-
tihdam artırıcı ve cari açığın azaltılmasına 
katkı sağlayan özel sektör yatırımlarının 
önünün açılması ve üretken kapasitesinin 
yükseltilmesi için gereken kamu altyapı 
yatırımları yapılacak. Eğitimden sağlığa, 
sanayide dönüşümü sağlayacak Ar-Ge ve 
inovasyon, yüksek teknolojiye dayalı yerli 
üretimde sıçrama yapılmasını sağlayacak 
hamlelerden lojistik ve finansmana kadar 
birçok alanda yeni programların başlatıl-
dığı bir bütçe hazırlandı.  

TÜRK EXIMBANK VE KALKINMA 
BANKASI SERMAYELERİ 
ARTIRILACAK

Sanayinin ihtiyaç duyduğu uzun va-
deli düşük maliyetli finansman ihtiyacı-
nı karşılamak üzere Kalkınma Bankası 
ve Eximbank’ın sermayesi artırılacak. İki 
bankaya 2020 bütçesinden 750’şer mil-

 KAYNAK: T.C. HAZINE VE MALIYE BAKANLIĞI

TABLO.1 YENI EKONOMI PROGRAMI’NDA BÜYÜME VE KAYNAKLARI 

2018 
2019

GERÇEKLEŞME 
TAHMINI

2020
PROGRAM 

HEDEFI

2021
PROGRAM 

HEDEFI

2022
PROGRAM 

HEDEFI

EKONOMIK 
BÜYÜME %

2,8 0,5 5,0 5,0 5,0

ÖZEL TÜKETIM
 BÜYÜME %

0,6 0,3 4,9 3,2 3,5

KAMU TÜKETIM 
BÜYÜME % 

5,4 4,3 3,0 2,4 2,5

ÖZEL YATIRIM
 BÜYÜME %

-0,8 -7,0 12,1 9,5 8,3

KAMU YATIRIM 
BÜYÜME %

0,9 -28,7 -14,0 2,9 4,9



Ukrayna inşaat 
sektörünün kalbi Kiev’de

 konut fiyatları artıyor
Kiev’deki yeni binalarda metrekare daire fiyatları Eylül 

ayında arttı. Buna göre, fiyatlar bir önceki aya göre 
ortalama yüzde 3,9 oranında artarak 24 bin UAH’a 

yükselirken, geçtiğimiz yılın Eylül ayına göre, 
metrekarede fiyat artışı yüzde 0,42 olarak ista-

tistiklere yansıdı. Eylül ayı fiyat artışında, inşaat 
malzemelerindeki fiyatların yukarı yönelmesi 

(yılbaşında bu yana ortalama yüzde 7-8) ile 
tüketicinin daha kaliteli binalarda oturma 
talepleri ve buna bağlı olarak inşaatlarda 

daha kaliteli malzeme kullanılması-
nın etkili olduğu bildirildi.

Fransa’da konut
kredilerinde tarihi düşüş
Fransa’da konut kredisi faiz oranları düşmeye 

devam ediyor.  Ülkede 2019 yılı Ağustos 
ayında kredi oranları tarihinin en düşük 

seviyelerinin olduğu 2016’nın Kasım ayını da 
geçti. Kredi oranlarının ortalama aylık yüzde 
1,17 oranında olduğu açıklandı. CSA Konut 
Kredisi’nden yapılan açıklamada kredilerde 

şimdiye kadar görülmemiş düşüşler yaşandığı 
açıklandı. Uzmanlar kredi oranlarının konut 

alımı için uygun bir dönemde olduğunu 
söylerken, kredi sürelerinin 19 yıldan biraz az 

227 aya kadar yapılabildiğini açıkladı.

Kuzey Akım 2’nin inşaatında sona gelindi
Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov, Rus gazını Almanya’ya taşıyacak Kuzey 

Akım-2 Doğal Gaz Boru Hattı inşaatının yaklaşık bir ay sonra tamamlanabileceğini bildirdi. 
Danimarka’nın, projenin kendi topraklarından geçecek kısmı için izin vermemesi halinde 

bile inşaatın devam edeceğini belirten Zubkov, “Eğer Danimarka’dan izin alamazsak, tarafsız 
sulardan inşaatı sürdürürüz” ifadesini kullandı.

ABD’de bekleyen 
konut satışları
Ağustos’ta 
tahminlerin 
üzerinde arttı
ABD’de bekleyen konut satışları 
Ağustos’ta faizlerdeki düşüş ve hane 
halkı gelirlerinde artışın devam etme-
siyle tahminlerin üzerinde yükseldi. 
National Association of Realtors 
(NAR) verilerine göre bekleyen konut 
satışları önceki aya kıyasla yüzde 1.6 
arttı. Beklenti yüzde 1 artıştı. Temmuz 
ayında satışlar yüzde 2.5 oranında 
gerilemişti. Satışlar yıllık bazda da 
yüzde 2.5 arttı. Veri, konut sektörünün 
yeniden ivme kazandığına işaret etti.

DÜNYA TURU
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Rusya Merkez Bankası: “Konuta
erişilebilirlik maksimum düzeyde”
Rusya Merkez Bankası yetkilileri, ülkede konuta erişilebilirliğin tarihin en yüksek seviyesinde olduğunu 
açıkladı. Kuruma göre, düşük faiz oranları ve maaş artış oranları konut edinebilmeyi olanaklı hale getiriyor. 
Merkez Bankası, bu üç parametreyi bir araya getirerek “konut erişilebilirlik endeksi” oluşturuyor. Endeks, ma-
aşın yarısını ipoteğe yatırarak kaç metrekare konut alınabileceği üzerinden hesaplanıyor. 1 Temmuz 2019 
itibarıyla endeksin değeri 35.7 metrekare.

Avustralya’da konut 
yatırımları 2022 yılına 
kadar düşecek
Avustralya ekonomisindeki büyüme, on yıl 
önceki küresel finansal krizden bu yana en zayıf 
düzeyde. Bu büyüme hızının 2022 kadar devam 
etmesi bekleniyor. Avustralya’nın Muhasebe 
Devi KPMG, 2022 ekonomi tahminlerini açıkladı. 
KPMG raporuna göre, konut yatırımlarının 2022 
yılına kadar düşmeye devam etmesi bekleniyor. 
Avustralya’nın gayri safi yurt içi hasıla artış hızı 
yüzde 1,8 ile 2009’dan bu yana görülen en düşük 
seviyede seyretti.

Dünyanın en uzun 
çift katlı asma
köprüsü trafiğe açıldı
Dünyanın en uzun açıklığa sahip 
çift katlı asma köprüsü, Çin’in Hubei 
eyaletinin başkenti Wuhan’da trafiğe 
açıldı. Köprü için herhangi bir hazine 
garantisi verilmedi. Çin Halk Cumhu-
riyeti vatandaşları ücretsiz bir şekilde 
istedikleri kadar köprüyü kullanabiliyor. 
4.13 kilometre uzunluğa sahip, Yangtze 
Nehri üzerinden geçen köprünün 
katlarındaki gidiş-geliş güzergahları 6 
şeritten oluşuyor. Aynı şekilde alt ka-
tındaki yollar da 6 şeritli olacak şekilde 
tasarlandı.
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