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Değerli Türkiye İMSAD ailesi ve sektör 
paydaşlarımız, 

Son yıllarda yaşadığımız şehrin 
sokaklarına baktığımızda çevremizin 
adeta bir inşaat sahası haline geldiğini 
görüyoruz. Bu hazırlık süreci her ne 
kadar vatandaşlarımız tarafından pek hoş 
karşılanmasa da, tekerleklerin sürekli 
döndüğünün resmini çizen tüm bu çalışmalar 
sektörümüz adına oldukça sevindirici 
gelişmeler. Kentsel dönüşüm, henüz alanların 
dönüşümüne tam olarak geçmemiş olması, 
önceliğin binaların dönüşümüne verilmiş 
olması; 2011 Van Depremi’nden sonra ortaya 
konulan kentsel dönüşüm vizyonuna tam 
uymamış olsa da; yakın bir gelecekte bu 
durumun yeniden düzenleneceği ve yanlış 
uygulamalara son verileceği yönündeki 
beklentimiz yüksektir. Doğru seçilmiş 
bölgelerin, doğru kent ve bina projeleriyle; 
işinin ehli mühendisler ve müteahhitler 
eliyle; kalitesinden ödün vermeyen, 
kayıt içi çalışan ve uluslararası kabul 
görmüş standartlarda üretilmiş olan inşaat 
malzemelerinin kullanıldığı; eğitimli, sertifika 
sahibi ustaların uygulamasıyla elde edilecek 
yapıların insanlarımıza en yüksek katma 
değeri yaratacağından eminiz ve bu şekilde 
seçilecek yolu sonuna kadar destekliyoruz. 
Özellikle 2016 yılının ikinci yarısında 
gerçekleşen menfur darbe girişiminin 
ardından sektörümüze hakim olan 
durgunluk, 2017 yılındaki hızlı toparlanma 
ile yerini dinamizme devretti. 2017 yılında 
da referandum, Ramazan ayı ve bayram gibi 
süreçlerin sektörümüzü olumsuz etkileyeceği 
beklentisi vardı. Ama rakamlar beklenilenin 
aksine gerçekleşti ve bu noktada ezberlerimiz 
bozuldu. Piyasalarda şu sıralar memnuniyet 
söz konusu.  Endişeler yok mu? Elbette var. 

Sektörümüzün en büyük endişelerinden 
biri; sürecin böyle devam edip etmeyeceği 
yönünde, diğeri ise sektörün konut 
ağırlıklı hareket etmesiyle ilgili... Mevcut 
duruma baktığımızda, endüstriyel yatırım 
konusunda zayıf durumdayız. Sanayi 
yatırımları neredeyse yok, olanlar ise 
yatırımlarını beklemeye almış durumda. 
Büyük ticari yatırımların sayısı ise yok 
denecek kadar az... Diğer açıdan, 
konutların satılmadığı gerçeğiyle 
yüzyüzeyiz. Sokaklardaki ilanlara 
bakacak olursak, konut satışları emlak 

pazarına dönmüş durumda. Ne yazık 
ki bu durum müteahhitlerin işletme 

sermayesini sıkıntıya sokuyor. Özellikle 
İstanbul gibi büyük kentler sermaye 

konusunda risk yaratabiliyor. Birbirine 
zincirleme etki eden bu riskler dolayısıyla 

inşaat malzemesi ticaretini de olumsuz 
yönde etkiliyor. Ya malzeme alımı erteleniyor 

ya da ödemelerde gecikme yaşanıyor. Dış 
ticaretimizde ise jeopolitik konumumuz 
nedeniyle, çevremizin adeta kazan gibi 
kaynadığına şahit oluyoruz. Komşu ülkelerde 
meydana gelen her gelişmenin etkilerini 
mutlak bir şekilde hissediyoruz. Dış 
politikada yaşadığımız her gelişme, önce Türk 
müteahhitlerini, sonra onlarla birlikte hareket 
eden malzeme üreticilerini ve başta yurt dışı 
inşaat işlerinde çalışan istihdamı etkiliyor. 
Ve biz, yani inşaat malzemesi üreticileri 
de bu olumsuzluklardan nasibimizi alarak 
çıkan krizlerden etkileniyoruz. Son üç yılda 
sadece yakın çevremize yaptığımız ihracatta 
yaklaşık 3 milyar dolarlık bir kaybımız var... 
Libya, Irak, Rusya, BAE, Suudi Arabistan 
ve İran ihracatta en çok küçülmelerin 
yaşandığı pazarlar. Diğer taraftan Avrupa ile 
ilişkilerimizin de, dış ticaretimizi olumsuz 
etkileme riskleri taşımaktadır. Bu ilişkilerin 
ihracata etkileri sadece bizim sektörümüzü 
değil, tüm sektörü doğrudan ilgilendiriyor. 
Ülkemiz ihracatının büyük bölümü Avrupa 
Birliği ülkelerine gerçekleşiyor. Dileğimiz 
en kısa zamanda dış ilişkilerimizi sağlam 
zeminlere oturtmak ve 2017 yılında iç 
pazarda yaşadığımız hızlı toparlanmanın 
yarattığı bahar havasını dış ticarette de uzun 
vadede sürdürebilmek. 2017 yılının ilk 6 
ayındaki yüzde 3,5 oranındaki artış, her şeye 
rağmen umut verici olup devam etmesi en 
büyük beklentimizdir. 

Değerli dostlarım; 8. Uluslararası 
İnşaatta Kalite Zirvemize sayılı günler 
kaldı. 26 Ekim’de Hilton Bomonti Hotel’de 
gerçekleşecek olan Zirvemizin bu yılki 
teması “Geleceğe Yatırım: Dijital Dönüşüm”. 
Bu yıl da Zirvemizde hem yurt içinden 
hem de yurt dışından alanında uzman 
birçok değerli konuşmacıyla bir arada 
olacağız. Bildiğiniz gibi, hızla artan rekabet 
ortamında, değişime ayak uydurabilenler 
ayakta kalıp pastadan payını alırken, ayak 
uyduramayanlar geri planda kalacaklar... 
Sürekli değişen ve artan dinamikleri içinde 
barındıran Endüstri 4.0 yani 4’üncü sanayi 
devrimi, üretim ve hizmet sektörlerinin de 
dinamiklerini değiştirecek. İlk üç sanayi 
devrimini seyreden bir ülke olarak bu sefer 
4’üncü sanayi devriminin liderliğini üstlenme 
fırsatıyla karşı karşıyayız. Bu kapsamda 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizi, 
gelişim sürecinde ihtiyaçlarımıza cevap 
verecek teknolojik çözümleri, markaların 
geleceğini ve oluşabilecek siber tehditlerle 
nasıl mücadele edeceğimizi, geleceğin 
akıllı/dijital fabrikalarının nasıl olacağını 
Zirve’de masaya yatıracağız. Fırsatlar kadar 
tehditleri, dönüşüm önündeki bariyerleri de 
konuşacağız. 8. Uluslararası İnşaatta Kalite 
Zirvesi’nde buluşmak dileğiyle…

En büyük yatırımımız; geleceğimiz…
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Türkiye İMSAD olarak sektörün çatı ör-
gütü misyonuyla bu yıl da, inşaat malzemeleri 
sektöründeki paydaşlarımızı 8. Uluslararası 
İnşaatta Kalite Zirvesi’nde bir araya getiri-
yoruz. Sürdürülebilirliğin en güzel örnekle-
rinden biri olan ve sektörün nabzını tutan 
Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nde bu kez 
“Geleceğe Yatırım: Dijital Dönüşüm” temasını 
masaya yatırıyoruz. Son zamanlarda birçok 
etkinliğin temasının dijital dönüşüm oldu-
ğunu sizler de fark etmişsinizdir. Peki, neden 
dijital dönüşüm?

Ülkemiz konum itibarıyla stratejik açıdan 
önemli bir noktada yer alıyor. Üreticilerimizin 
küresel değer zincirinde payına düşen parça-
ları, yine ülkemizin içinde yer aldığı küresel 
konumu belirliyor. Oluşan rekabet ortamında 
yaşadığımız değişimler de şüphesiz dengeleri 
değiştiriyor. Değişime ayak uydurabilenler bu 
yolda hızla ilerlerken, ayak uyduramayanlar 
ya geri planda kalıyor ya da sahneyi tamamen 
terk ediyor… İşte tam bu noktada değişimin 
önemi devreye giriyor. Çünkü Endüstri 4.0 
üretim sektöründe de dinamikleri değiştiriyor. 
İnsan ve çevre odaklı yapılaşmanın önemi 
artarken tüketici ihtiyaçları ve bilinci gelişi-
yor. Değişen ihtiyaçlarla birlikte malzemenin 
de dönüşümü zorunlu hale geliyor. Türkiye 
İMSAD olarak bu noktadan hareketle; üretim 
faaliyetlerinden daha verimli sonuçlar alıp, 
inovasyon alanlarını doğru belirleyerek her 
türlü teknolojik gelişmeyi yakından takip edip, 
ülkemize ve ekonomiye pozitif katkı sağlama-
yı hedefliyoruz. Zirvemize sayılı günler kala 
biz de dergimizin gündemine Endüstri 4.0’ı 
getirdik. Çok değerli üyelerimiz konuyla ilgili 
görüşlerini bizlerle paylaşarak dijital dönüşü-
mün önemi bir kez daha dile getirdi. 

Bu sayımızda Türkiye İMSAD Yönetim 
Kurulu Başkanımız Ferdi Erdoğan ile sektöre 
ve Türkiye İMSAD faaliyetlerine yönelik 
oldukça kıymetli bilgiler içeren bir röportaj 
gerçekleştirdik. Ferdi Erdoğan, paylaştığı 
bilgilerde; yeni dönemde haksız rekabet-
le mücadele, yapı yasası ve etkin piyasa 
denetiminin sağlanması ile ilgili çalışmaların 
öncelikli konular arasında olacağını belirtti. 
“Jeopolitik konumumuz nedeniyle, yakın 
çevremizdeki sorunlar azaldıkça ve bu coğ-
rafyanın yeniden imar edileceği düşüncesiy-
le, inşaat sektörümüzün pazarları için doğal 
hinterland sayılan bu ülkelere ihracatımız 
eskisinden çok daha fazla olacaktır” diyen 
Ferdi Erdoğan, 2017 yılının ilk yarısını ve 
sektörün sorunlarını değerlendirdi. 

Bir diğer özel röportajımızı GYODER 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Feyzullah Yetgin 

ile gerçekleştirdik. Dünya gayrimenkul paza-
rında taşların yerinden oynamaya başladığını 
belirten Feyzullah Yetgin, “Gayrimenkul 4.0 
Versiyonu”nu dünya ile paylaşıp, bu söylemde 
öncü olmayı amaçladıklarını söyledi. Fey-
zullah Yetgin, inşaat malzemesi sanayisinin 
Türkiye’nin en güçlü sanayi kollarından biri 
olduğuna dikkat çekerek Türkiye İMSAD’ın 
da, öncülük ettiği bu sektörün gelişmesi ve 
güçlenmesine katkıda bulunan değerli bir STK 
olduğunu belirtti ve “Gayrimenkul sektörünün 
çatı örgütü GYODER olarak, sektörün gelişimi 
için Türkiye İMSAD ile ilişkilerimizi gelişti-
rerek sürdüreceğiz” dedi. Feyzullah Yetgin ile 
yeni dönem stratejileri ve yeni dönemde öne 
çıkarmak istedikleri üzerine keyifli bir sohbet 
dergimizde sizleri bekliyor. 

“Profesyonel Bakış” köşemizde İzocam 
Genel Müdürü Levent Gökçe’yi ağırladık. Yeni 
fikir ve projelere her zaman açık olduğunu 
dile getiren Levent Gökçe, İzocam’daki gö-
revleri ve öncelikleri hakkında bilgiler verdi. 
“Ekibimdeki herkes fikrini ifade edebilmeli” 
diyen Levent Gökçe, iş hayatındaki prensipleri 
de bizlerle paylaştı. 

Söyleşi köşemizde bu kez konuğumuz, 
Betek Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu oldu. 
Betek’in kuruluşundan bugüne geçirdiği aşa-
maları bizlerle paylaşan Küçükoğlu, firmanın 
sektördeki yerini değerlendirerek “Sektörde 
öncü olmaya çalışıyoruz” dedi. “Türki-
ye İMSAD’ın kurulduğu günden bu yana 
sektörümüzün sesini layıkıyla duyurduğunu 
düşünüyorum” diyen Küçükoğlu, Türkiye 
İMSAD ile sürekli bir dirsek teması halinde 
olduklarını ifade etti. “Uluslararası İnşaatta Ka-
lite Zirvesi”nin sektörümüze önemli bir renk 
getirdiğine dikkat çeken Küçükoğlu, etkinliğin 
sektörümüze renk getirdiğini belirtip sektör 
adına önemli bir prestij kaynağı haline geldiği-
nin altını çizdi. 

Söyleşi ve röportajlarımızın yanı sıra, bu 
sayımızda İhracat Kapıları bölümünde Tunus’a 
yer verdik. Tunus’un, gelişme yolunda emin 
adımlarla ilerlerken Türk müteahhit ve inşaat 
malzemesi üreticileri için Kuzey Afrika’da 
önemli bir pazar olma özelliği taşıdığını dü-
şünüyoruz. Kentler ve Mimari’de Medellin’in 
kentsel dönüşüm ile nasıl inovatif bir şehir ol-
duğunu anlattık. 1990’ların başında dünyanın 
suç başkenti olarak adlandırılan Medellin’in, 
önce etkili operasyonlar, daha sonra da başarılı 
kentsel dönüşüm projeleri ile dünyanın en ya-
şanılır şehirlerinden biri haline nasıl geldiğini 
sayfalarımızda bulabilirsiniz…

Keyifli okumalar dileğiyle…

Sürdürülebilir gelecek için 
doğru adımlar…
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İMSAD’DAN
- Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan:
 “Dış politikadaki her gelişme önce Türk müteahhitlerini, 

sonra inşaat malzemesi üreticilerini etkiliyor”
- TürkSMD Türkiye İMSAD’ı ziyaret etti
- Yapısal Yangın Güvenliği İçin Risk Değerlendirme Çalıştayı

YENİ ÜYELERİMİZ
Çevikler Enerji

ÖZEL RÖPORTAJ / FERDİ ERDOĞAN 
“Sektörün sorunlarına çözüm arıyor, geleceğe yönelik
projeleri paylaşıyoruz”

KAPAK KONUSU
8. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nde dijital çağın 
kapıları aralanacak

ÖZEL RÖPORTAJ / DR. FEYZULLAH YETGİN 
“Gayrimenkul 4.0 Versiyonu’nda öncü olmayı 
amaçlıyoruz”

MİMARİDE EĞİTİM YAPILARI
Toplumsal gelişim eğitim yapılarının kriterlerini değiştiriyor

SEKTÖREL GÜÇ / PANELDER
Yalıtımlı sandviç panel üreticileri doğru panel kullanımını 
amaçlıyor

PROFESYONEL BAKIŞ / LEVENT GÖKÇE
“Yeni fikir ve projelere her zaman açığım”

MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI / 
ERTUN HIZIROĞLU
“Türkiye’de kaliteli malzeme var ama bunu monte edecek 
kalifiye eleman yok”

KENTLER & MİMARİ / MEDELLIN
Medellin kentsel dönüşümle inovatif şehir oldu

SÖYLEŞİ / TAYFUN KÜÇÜKOĞLU
“Hedefimiz, sektör büyümesinin üstünde büyüme sağlamak”

SÖYLEŞİ / BAHADIR KAYAN 
“Seramik, cam ve çimento üretim ve ihracatını daha 
yukarılara taşıyacağız”

SÖYLEŞİ / MELTEM VANLI
“Yatırımlara devam edeceğiz”

SÖYLEŞİ / LEVENT YILMAZ
“Yenilikçi ve çözüm odaklı ürünler üretiyoruz”

SÖYLEŞİ / DR. SUAT KIROĞLU
“Yalıtım performansı yüksek yeni paneller üretiyoruz”

İHRACAT KAPILARI / TUNUS
Türk müteahhitlerinin 30 yılı aşan tecrübeli pazarı; Tunus

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

DÜNYA TURU
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 Endüstri 4.0, yani dördüncü sanayi devrimi, üretim 
ve hizmet sektörlerinin dinamiklerini etkilerken, 

dijital dönüşüm sürecinin de bir yansıması olarak 
üretim maliyetlerini değiştiriyor, verimli ve yüksek 
iş gücü ortaya çıkarıyor. Türkiye inşaat malzemesi 

sanayicilerinin çatı örgütü Türkiye İMSAD da sektörün 
geleceğine yön verecek Endüstri 4.0 ve dijital 

dönüşüm kavramlarını 26 Ekim’de yapılacak olan 
8. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nde masaya 

yatıracak. “Geleceğe Yatırım: Dijital Dönüşüm” temalı 
Zirve’de inşaat sanayinin dijital dönüşüm süreci, 

yarının yapıları için bugünden atılması 
gereken adımlar ele alınacak.

8. Uluslararası 
İnşaatta Kalite 
Zirvesi’nde dijital 
çağın kapıları 
aralanacak
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“Dış politikadaki her gelişme önce 
Türk müteahhitlerini, sonra inşaat 
malzemesi üreticilerini etkiliyor”

2017 yılının 3. Gündem Buluşmaları Toplantısı’nda konuşan 
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan:

Türkiye’nin jeopolitik konumu nedeniyle dış politikadaki her gelişmenin, 
önce dış ülkelerde inşaat işleri yapan Türk müteahhitlerini, sonrasında onlarla 
birlikte hareket eden malzeme üreticilerini ve istihdamı etkilediğini belirten 

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, “2014-2016 arası inşaat 
malzemesi ihracatında meydana gelen düşüşlerin en önemli sebebi bu 

bölgede yaşanan krizlerdir” dedi.

İMSAD’DAN
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Türkiye İMSAD’ın 
2017 yılının 
3. Gündem 
Buluşmaları 
Toplantısı’nda 
dış politikadaki 
gelişmeler ve 
bunun inşaat 
malzemesi sektörüne 
yansımaları ele alındı.

Türkiye İMSAD’ın yılda dört kez çeyrek 
periyotlarda düzenlediği Gündem Buluş-
maları kapsamında gerçekleştirilen 2017 

yılının üçüncü toplantısı, 14 Eylül Perşembe günü 
Ortaköy Feriye Lokantası’nda yapıldı. Gündem 
Buluşmaları toplantısında; “Türkiye’nin uluslara-
rası konumu”, “Dış politikamızdaki değişimler”, 
“Jeopolitik sorunlar”, “2017 yılı ikinci yarı bek-
lentileri”, “Körfez ülkeleri ve Katar sorunu, AB ile 
ilişkiler ve Almanya seçimleri”, “Trump Hükümeti 
ve tüm dünyada değer kaybeden dolar” gibi dış 
politikanın gündem konuları konuşuldu.

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi Buğra 
Kavuncu’nun moderatörlüğünü yaptığı Gündem 
Buluşmaları’nda, Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. 
Kerem Alkin dünya ve ülke ekonomisini, Dr. Can 
Fuat Gürlesel inşaat malzemesi sektörünün mev-
cut durumu ve beklentilerini, konuk konuşmacı E. 
Büyükelçi Hakkı Akil ise dış politikada ve dünyada 
yaşanan değişimlerle ilgili görüşlerini paylaştı.

“EN ÇOK İHRACAT  
YAPTIĞIMIZ PAZAR ABD OLDU”

Açılış konuşmasında, Türkiye’nin inşaat mal-
zemeleri sanayisi için önemli bir pazar çeşitliliğine 
sahip olduğunu vurgulayan Türkiye İMSAD Yö-
netim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, “Potansiyel 
tüm pazarlara uzaklık tanımaksızın ihracat yapa-
biliyoruz. Nitekim ABD, uzak bir pazar olmasına 
karşın, 2016 yılında en çok ihracat yaptığımız 
pazar olarak zirveye oturdu. ABD’nin bu yükseli-
şinde yakın pazarlara ihracatımızdaki gerilemenin 
de etkisi kaçınılmaz. Avrupa Birliği ülkeleri de 
bizim için çok önemli bir pazar. İhracatımızın 
yüzde 35’i AB ülkelerine yapılıyor. Rusya, Orta 
Asya ülkeleriyle birlikte Kuzey Afrika ve Körfez 
ülkeleri de önemli pazarlarımız arasında yer alıyor. 
Özellikle de Körfez ülkelerinin son 10 yıldır inşaat 
malzemeleri sanayisi için konumu tartışılmaz. 
Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İran, 
Yemen, Katar en çok ihracat yaptığımız Körfez 
ülkeleri” diye konuştu.

KATAR KRİZİNİN 
TÜRKİYE’YE YANSIMALARI

Haziran ayından bu yana gündeme yerleşen 
Körfez ülkeleri ve Katar sorununun Türkiye’ye 
yansımalarına değinen Erdoğan, şu değerlen-
dirmelerde bulundu: “Körfez ülkelerinde alınan 
müteahhitlik işleri ile diğer inşaat ve altyapı işleri, 
firmalarımız için önemli pazar olanakları sunuyor. 
Ama yaklaşık son üç aydır ciddi etkilerini hisset-
tiğimiz Körfez ülkeleri ile Katar arasında yaşanan 
gerginlik, Türkiye’yi de içine aldı. Dolaylı olarak 
krizin içine giren Türkiye, Katar yanında yer alır-
ken, Körfez ülkelerinin Türkiye mallarına yönelik 
talep düşüklüğü ise artmaya devam ediyor. Irak 
ciddi kan kaybettiğimiz bir yer. Bu durum özel-

likle Güneydoğu’daki ticaretimizi etkiliyor. İran’da 
da küçüldük. Ambargonun kalktığı bir dünyada 
altyapısı, enerjisi ve yetişmiş insan gücüyle İran’ın 
bizi çevre ülkelere yaptığımız ihracatta zorlayaca-
ğını söyleyebilirim.”

Son üç yılda, inşaat malzemesi sektöründe 
21.21 milyar dolardan 15.24 milyar dolara düşen 
bir ihracatın söz konusu olduğunu ifade eden 
Erdoğan, “Yine son üç yıla baktığımızda Libya’da 
yüzde 79 küçülmüş durumdayız. Rusya’da yüzde 
67, Irak’ta yüzde 54, İran’da yüzde 40, BAE’de 
yüzde 32 ve Suudi Arabistan yüzde 23 azalma 
var. Bu ülkelerin toplamındaki kaybımız 3 milyar 
dolar civarında. Sadece Katar’a ihracatımız son üç 
yılda yüzde 50 büyüme gösterdi ama bu yükselişe 
rağmen ihracat geliri artışı sadece 33 milyon dolar 
ve Katar toplam ihracatta bu ülkeler arasında son 
sırada yer alıyor” tespitinde bulundu.

“İNŞAAT MALZEMESİ İHRACATINDAKİ
 DÜŞÜŞÜN SEBEPLERİNDEN
 BİRİ DE JEOPOLİTİK SORUNLAR”

Dünyadaki en büyük müteahhitlik firmala-
rını belirleyen ENR verilerini de değerlendiren 
Ferdi Erdoğan, şunları söyledi: “ENR tarafından 
yapılan tespite göre, 2013 yılında dünyada mü-
teahhitlik yapan 250 firma 544 milyar dolarlık 
iş yaparken, iki yıl üst üste yüzde 4,1 oranında 
azalma göstererek toplam gelirleri 500 milyar 
dolara düşmüş durumda. Müteahhitlerimiz bu 
düşüşü iki soruna bağlıyor; bunlardan bir tanesi 
uluslararası likiditede sıkılaşma, diğeri ise jeopo-
litik sorunlar. Türkiye’ye baktığımızda, ülkemiz 
40 firmasıyla ENR 250 listesinde ikinci sırada 
yer alıyor. 2012-2014 döneminde yurt dışı yeni 
proje tutarları 25-30 milyar dolar iken, 2016 
yılında 12.5 milyar dolara iniyor. Yaklaşık yüzde 
60’a yakın bir küçülme var. Sebebi ağırlıklı olarak 
jeopolitik sorunlar. Dolayısıyla dış politikadaki 
her gelişme önce Türk müteahhitlerini, sonrasında 
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onlarla birlikte hareket eden malzeme üreticilerini 
ve başta yurt dışı inşaat işlerinde çalışan istihdamı 
etkiliyor. İnşaat malzemesi ihracatının başına gelen 
düşüşlerin en önemli sebebi bu bölgedeki krizler-
den kaynaklanıyor.”

“BÜYÜME BEKLENTİLERİN
ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ”

2017 yılı ikinci çeyreğinde gerçekleşen referan-
dumun ve haziran ayındaki Ramazan ve bayram 
tatilinin piyasalara olumsuz etki yaratacağı beklen-
tisi olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: 
“Bu beklentinin aksine iktisadi faaliyetlerimizde 
önemli ölçüde artış meydana geldi. Referandum 
sonrası Anayasa değişikliğinin kabul edilmesi ile 
idari olarak yeni bir süreç başlamış oldu. Buna pa-
ralel olarak ekonomimizde de yeni beklentiler or-
taya çıktı. Yılın ilk yarısını değerlendirecek olursak; 
ekonomimizin ilk yarıda gerçekleştirdiği yüzde 5,1 
oranındaki büyüme ilk yarıyıla ilişkin olumlu bir 
tablo çiziyor. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen bu 
büyüme ilk yarıda sanayi sektöründe yüzde 6,5, 
hizmetler sektöründe yüzde 6,0 olarak gerçek-
leşti. Yılın ilk yarısında yüzde 6,4 büyüyen inşaat 
sektörü genel ekonomik büyümenin de üzerinde 
bir performans gösterdi. Gayrimenkul sektörü ise 
2017 yılı ilk yarısında sadece yüzde 1,7 büyüme 
gerçekleştirdi. Bu yüzden gayrimenkul sektörün-
deki işler önemli ölçüde yavaşladı. Toplam inşaat 
harcamaları 2017 yılının ilk yarısında 190.6 milyar 

Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu 

Başkanı Ferdi 
Erdoğan, toplantı 
sonrasında konuk 

konuşmacı E. 
Büyükelçi Hakkı Akil, 

Dr. Can Fuat Gürlesel, 
Prof. Dr. Kerem 

Alkin ve  toplantının 
moderatörü Buğra 

Kavuncu ile bir araya 
geldi.

TL olarak gerçekleşti. İnşaat harcamaları 2016 yılı 
ilk yarısına göre cari fiyatlarla yüzde 32,5 yükseldi. 
İnşaat malzemeleri ihracatı yüzde 3,5 artarak 8.04 
milyar dolara yükseldi. İthalatımız ise ihracatın 
aksine aynı dönemde yüzde 18,8 gerileyerek 4.22 
milyar dolara indi.”

“BÜYÜME PERFORMANSI İYİ
ENFLASYONLA MÜCADELE YOK”

Türkiye ekonomisi performansının, gelişmek-
te olan ekonomilerin performansının üzerinde 
seyrettiğini belirten Türkiye İMSAD Ekonomi 
Danışmanı Prof. Dr. Kerem Alkin de şu değer-
lendirmelerde bulundu: “Neredeyse gelişmek-
te olan ekonomiler ortalama büyümesinin bir 
puan üzerindeyiz. G20 ülkeleri arasında Çin ve 
Hindistan’dan sonra, Endonezya ile birlikte üçün-
cü en yüksek büyüme ülkemizde gerçekleşti. 
AB’de bizden daha hızlı büyüyen ülkeler bizimle 
karşılaştırılabilecek ülkeler değil. Nüfus büyüklü-
ğü itibarıyla bize yakın ekonomiler olarak baktı-
ğımızda, Almanya’da yüzde 2,1, Fransa’da yüzde 
1,8, İngiltere’de yüzde 1,7 büyüme gerçekleşti. 
Dolayısıyla gelişmiş ekonomilerin büyümesinin 
yüzde 2’ye yakın olduğunu söyleyebiliriz. Tüm 
dünya ekonomisindeki ortalama büyüme açısın-
dan baktığımızda aşağı yukarı iki puan yukarıda 
gittiğimiz söylenebilir. AB’de Euro bölgesindeki 
üretim ve genel ekonomik anlamda toparlanma, 
bize genel anlamda olumlu bir şekilde yansıyor. 
Bu dönemde Euro bölgesindeki toparlanmanın 
da etkisini dikkate alarak, Avrupa’ya yaptığımız 
ihracatın kabul edilebilir zeminde yürümeye ve 
gelişmeye devam etmesini umuyoruz.”

Enflasyon konusunda ise durumun pek parlak 
olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Alkin, “Dünyadaki 
ortalamanın üzerine çıkmak durumunda kaldı-
ğımız bir döneme girdik. Türkiye’de enflasyonla 
mücadele yok. Mücadele ettiğimizi düşünüyor 
olabiliriz. Ancak enflasyon meselesi artık küresel 
boyutu itibariyle dünyada Merkez Bankaları’nın 
boyutunu aştı. Bugün artık enflasyon hedeflemesi, 
ihtimal dahilinde bile değil” diye konuştu.

“EKONOMİYE YÖNELİK
DESTEKLER AZALACAK”

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can 
Fuat Gürlesel de, inşaat ve inşaat malzemeleri 
sektöründe yaşanan gelişmeler ve beklentileri 
güncel rakamlar ve tablolar eşliğinde değerlendir-
diği konuşmasında, tek tip İmar Yasası’nın hayata 
geçeceğini, eylül ayı sonu itibarıyla KDV ve tapu 
harçları indirimi gibi desteklerin sona ereceğini, 
orta vadeli program ve Bakanlık programlarının 
açıklanacağını hatırlattı. Dış politika ve jeopolitik 
risklerin arttığına işaret eden Dr. Gürlesel, ekono-
miye yönelik diğer desteklerin de kademeli olarak 
azalacağına dikkat çekti.
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“Dünyadaki değişim 
Sovyetler’in çöküşü ile başladı”
Türkiye İMSAD Gündem 
Buluşmaları’nın konuk konuşmacısı 
E. Büyükelçi Hakkı Akil, bugün 
yaşanan birçok gelişmenin, 
1990’larda Sovyetler Birliği’nin 
çöküşü ile dünyanın çok dramatik 
bir değişim içine girmesiyle ortaya 
çıktığını belirterek, “İdeolojik 
kırılmadan sonra din, o ideolojik 
boşluğu doldurdu ve yerine siyasi 
bir değer ortaya çıktı” dedi.

Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları toplantısı-
na konuk konuşmacı olarak katılan E. Büyükelçi 
Hakkı Akil, önemli tespitlerde bulundu. Sovyetler 

Birliği’nin çöküşünün tüm dünya için kırılma noktası ol-
duğunu vurgulayan Akil, “Bugünkü sorunların temelinde 
de bu çöküşün yattığına inanıyorum. 90’lardan önce, soğuk 
savaş döneminde din hiçbir zaman önemli bir faktör olarak 
ortaya çıkmamıştır. Sovyetler Birliği’nden sonraki ideolojik 
kırılmadan sonra din o ideolojik boşluğu doldurdu ve 
yerine siyasi bir değer ortaya çıktı” dedi.1990’lara kadar, 
Türkiye’nin batılılığının hiçbir zaman sorgulanmadığını 
belirten Akil, “O dönem ideolojik aidiyet duygusu Demir 
Perde’nin neresinde olduğunuza bağlıydı. Ayrıca küresel-
leşme akımı başladı. Bu ciddi jeopolitik sonuçlar doğuran 
bir gelişme oldu. Bizim Müslüman olmamız ve Batı’nın 
Hıristiyan olmasından dolayı bize bakışları değişti. Yeniden 
yaptıkları değerlendirmede ‘Türkiye’nin aramızda ne işi 
var?’ demeye başladılar. Batı’da, Türkiye’nin Batılı aidiyeti 
sorgulanmaya başlandı. Küreselleşmeyle birlikte bugünkü 
Batı ülkelerinde yaşanan gelişmelerin temelinde yatan unsur 
yeni kimliklerdir. Batı’da artık aşırı sağ partilerin birinci 
parti konumuna geldiğini görüyoruz” diye konuştu.

“AB ÇITASINI ÇOK SAĞLAM
TUTMAMIZ GEREKİYOR”

E. Büyükelçi Hakkı Akil toplantıda şunlara değindi: 
“Belki sizi şoke edebilir ama Batı’daki görevlerim sırasında 
edindiğim tecrübeye göre Biz Batılı değiliz. Bizim bir olay 
karşısında verdiğimiz tepki ile Batılılar’ın verdiği tepki çok 
farklı. Örneğin Suriyeliler’e yaptığımız harcama GSMH’nin 

yüzde 1’ini geçti. Türkiye’de hiçbir zaman bu önemli bir 
konu haline getirilmedi. Dünyada, ABD’den sonra ikinci 
insani yardımı yapan (5.7 milyar dolar) ülkeyiz. Batılı ülke, 
aynı gayreti gösterse ülke ayağa kalkar. Her kültürün kendi-
ne özgü değerleri var. Batının birçok değerini paylaşıyoruz. 
Artık onları içimize sindirdik. Halkımız bunlara alıştığı için 
bu değerleri arıyor. Bunlara sıkı sıkıya sarılalım. Ama bizi 
AB’ye almayacaklarını ve bir denge politikası uygulayacakla-
rını düşünüyorum. Bizim AB çıtasını çok sağlam tutmamız, 
reformaları yapmamız ve mümkün olduğu kadar müzake-
releri açarak treni rayında tutmamız gerekir.”

“JAPONYA GİBİ BULUNDUĞUMUZ
COĞRAFYAYI KALKINDIRABİLİRİZ”

Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada büyük bir ekonomi-
ye sahip olduğunun altını çizen E. Büyükelçi Hakkı Akil, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Londra’dan Roma’ya bir çizgi, bir 
de Pekin’den Yeni Delhi’ye bir hat çekin, bu aradaki büyük 
coğrafyada en büyük ekonomi Türkiye ekonomisidir. Türk 
ekonomisinin büyümesi için amacımız bölgedeki siyasi 
istikrarın sağlanmasıdır. Siyasi istikrar olmazsa ekonomik 
büyüme de olmaz. Bugün Türkiye 700-800 milyar dolar 
arasında GSMH’ye ulaşan bir ekonomiye sahip. İç pazar 
bize dar geliyor. Türkiye dışarıya açılmak zorunda, tıpkı 
1960’larda Japonya’nın yaptığı gibi. Japonya nasıl Güney 
Doğu Asya ülkelerini kalkındırdıysa, bölge ülkelerini kal-
kındıracak ekonomi ise Türkiye ekonomisidir. Önümüzdeki 
dönemde bölgenin siyasi istikrara kavuşmasıyla birlikte 
Türkiye ekonomisinin büyümeye devam edeceğine inanı-
yorum.”
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Türk Serbest Mimarlar Derneği 
Türkiye İMSAD’ı ziyaret etti

TürkSMD tarafından Türkiye İMSAD’a yapılan ziyarette Türk inşaat sektörünün 
gündemi masaya yatırılırken, Türkiye İMSAD’ın ve TürkSMD’nin yürüttüğü çalışmalar, 

devam eden ve planlanan etkinlikler paylaşıldı.

Türk Serbest Mimarlar Derneği (TürkSMD) ile Türkiye 
İMSAD, 20 Temmuz 2017 tarihinde Cemile Sultan 
Korusu’nda bir araya geldi. 

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu, TürkSMD adına Yö-
netim Kurulu Başkanı Aytek İtez, 2. Başkan Önder Kaya, 
Yönetim Kurulu Üyesi Berna Tanverdi ve Yayınlar Sorum-
lusu Derya Yazman Noyan’ı ağırladı. TürkSMD tarafından 
yapılan ziyarette, Türk inşaat sektörünün gündemi masaya 
yatılırken Türkiye İMSAD’ın ve TürkSMD’nin yürüttüğü 
çalışmalar, devam eden ve planlanan etkinlikler paylaşıldı.

Görüşmede mimarlar açısından, Türkiye İMSAD tara-
fından yürütülen İnşaat Genel Teknik Şartnamesi çalışma-

larının çok önemli olduğunun altı çizildi, mimarların doğru 
malzemeleri kullanabilmesi için niteliklerini ve uygulama 
prensiplerini bilmesi gerekliliğine dikkat çekildi. Güncel 
ve doğru birim fiyatlarına uygun güncel şartnamelerin 
hazırlanabilmesi için her türlü işbirliğine açık oldukları 
ifade edildi.

İŞBİRLİĞİNE DEVAM MESAJI VERİLDİ
İnşaat sektörünün sorunlarının sadece malzeme üretici-

leri ile mimarları değil tüm tarafları etkilediği ve bu sorunlar 
için çözüm önerileri geliştirmek üzere işbirliğine devam 
edilmesi gerekliliği vurgulandı.



Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği, 

üretiminde tamamen yerli kaynakları kullanan ve net döviz girişi 

ile Türkiye’nin dış ticaret dengesine pozitif katkı yapan; çimento, 

cam ve seramik sektörlerinin tek ve koordinatör birliğidir. 

 

Birliğimizin yaklaşık 10 bin üyesi başta ABD, Almanya ve İngiltere 

olmak üzere 200 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor ve 65 bin kişiye 

doğrudan istihdam sağlıyor.

 

Türkiye; çimento ve seramik ihracatında dünyada 5’inci, 

cam ihracatında 17’nci sıradadır.

 

Avrupa, ABD ve Ortadoğu ülkelerinde yürüttüğümüz projelerle 

Türkiye sektörde en güçlü algıya sahip ülkelerden biridir.

www.ccst.org.tr
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Yapısal Yangın Güvenliği 
İçin Risk Değerlendirme Çalıştayı 

Binaların yangından korunması yönetmelikleri hakkındaki bilgileri paylaşmak 
amacıyla “Yapısal Yangın Güvenliği İçin Yüksek Konut Yapılarının Dayanıklı ve 

Sürdürülebilir Yapısal Mühendislik Risk Değerlendirmesi” konulu çalıştay düzenlendi. 
Çalıştay, Türkiye İMSAD ile Newton Fund ve Royal Academy of Engineering 

tarafından desteklendi. 

“Yapısal Yangın Güvenliği için Yüksek Konut Yapı-
larının Dayanıklı ve Sürdürülebilir Yapısal Mü-
hendislik Risk Değerlendirmesi” konulu çalıştay, 

26 Temmuz 2017 Çarşamba günü Boğaziçi Üniversitesi’nde 
gerçekleşti. Yrd. Doç. Dr. Serdar Selamet tarafından orga-
nize edilen çalıştayda Manchester Üniversitesi’nden Prof. 
Yong Wang, İngiltere merkezli danışmanlık firması Fire 
Design’dan Iris Chang ve bir başka danışmanlık firması 
olan Arup’tan Panos Kotsovinos konuşmacı olarak yer aldı. 
Türkiye İMSAD ile birlikte Newton Fund, Royal Academy 
of Engineering tarafından desteklenen çalıştaya; yangın 
mühendisliği danışmanları, yangından korunma sanayinin 
liderleri, araştırmacılar, bina tasarımı ve yapımı sektörlerinin 
temsilcileri, mimarlar, yerel kamu temsilcileri ve STK’lar 
katıldı. Binaların yangından korunması yönetmelikleri 
hakkındaki bilgileri paylaşmak amacıyla düzenlenen çalış-
tayda kaçış yolları, yapısal yangın davranışları ve duman 
kontrolünden İngiltere yangın yönetmeliklerine kadar çeşitli 
başlıklar ele alındı.

SUNUMLARLA BİLGİ VERİLDİ
Etkinliğe açılış konuşması ile başlayan Yrd. Doç. Dr. 

Serdar Selamet, “Türkiye’de Yangın Güvenliği Mühendisliği 
Eğitim Merkezleri” başlıklı sunumu paylaştı. Prof. Yong 
Wang’ın çalıştayın konu başlıklarını, kurgusunu ve konuş-

macıların özgeçmişini anlatan kısa bir tanıtım sunumunun 
ardından, Yangın Mühendisleri İris Chang ve Panos Kotso-
vinos, İngiltere’deki “Performansa Dayalı Yangın Mühendis-
liği” uygulamalarına ilişkin bilgi ve örnekleri anlattı. Yangın 
güvenliği mevzuatındaki kısıtlayıcı hükümlere karşın, per-
formans testleri ve simülasyona dayalı hesaplar sonucunda, 
mimar ve mühendislerin tasarımlarının yatırımcının talep 
ve beklentilerini tamamen karşılayabildiği veya en azından 
çok yaklaşabildiği bilgisi verildi.

ELE ALINAN DİĞER KONULAR
Yangında kaçış ve tahliye tasarımında “eldeki mevcut gü-

venli tahliye zamanı (available safe evacuation time-ASET)” 
ve “gerekli güvenli tahliye zamanı (required safe evacuation 
time-RSET)” yaklaşımlarıyla kıyaslamalı teorik çözüm siste-
matiği katılımcılara aktarıldı. Örnek problemlerin çözümü 
üzerinde katılımcılar gruplar halinde çalıştı.

Çalıştayda anlatılan bir diğer önemli konu da maliyet 
artırmadan dumanın can ve mal hasarlarını sıfırlayan ya da 
kabul edilebilir bir şekilde en aza indiren “Yangında Duman 
Yönetimi” yaklaşımının teorisi oldu. Bu şekilde, tasarımcıyı 
kısıtlayan mevzuat sınırlandırmalarının nasıl aşılabileceği 
üzerinde duruldu. Çalıştayın sonunda “Yapısal Yangın 
Mühendisliği”, yapıların taşıyıcı sistemlerinde alınacak ön-
lemlere değinilerek kavramsal olarak anlatıldı.
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YENİ ÜYELERİMİZ - ÇEVİKLER ENERJİ

Mermer sektöründeki faaliyetlerinin yanı 
sıra 2012-2013 yıllarında enerji sektö-
rüne de giren Çevikler Enerji, Türkiye 

İMSAD üyeleri arasında yerini aldı. Çevikler Ener-
ji Genel Müdürü Mustafa Selçuk Çevik ile şirketi 
ve Türkiye İMSAD’a üye olma sürecini konuştuk. 

Çevikler Enerji ne zaman kuruldu?
Çevikler Enerji  1995 yıl ında Kayseri 

Pınarbaşı’nda “Çevikler Mermer” adıyla kuruldu. 
2000’li yılların başlarında ilk ihracat gerçekleşti-
rildi. 1995 yılında yine Kayseri’de bulunan noche 
rengi traverten ocağı işletmeye, 2001 yılında da 
noche rengi traverten ihracatı yapmaya başladık. 
2000’li yılların başlarında ise Sivas Yıldızeli’nden 
sarı traverten ocağı satın aldık ve ihracatına başla-
dık. 2012-2013 yıllarında enerji sektörüne girdik 
ve şirketimiz Çevikler Enerji ismini aldı. 

Ürün portföyünüzde neler var?
İki adet traverten ocağımız var ve buralarda 

çeşitli seleksiyon ürünlerimiz mevcut. Sarı ve 
noche traverten üretiyoruz. Türkiye’nin hemen 
hemen mermer çıkan her şehrinden malzeme 
alıp satıyoruz. Ürün portföyümüzde Türkiye’deki 
tüm mermerler var diyebiliriz.

İhracat pazarlarında durum nasıl?
Çevikler Mermer bünyesinde bulunan fabri-

ka, 1 milyon metrekare üretim kapasitesine sahip. 
Şu anda Avrupa ülkeleri, Amerika ve Güney 
Amerika olmak üzere yaklaşık 6 ülkeye ihracatı-
mız var. Kapasitemizin yüzde 75’i ile çalışıyoruz.

“LATİN AMERİKA’YA AÇILACAĞIZ”
2017 yılı şirketiniz için nasıl geçiyor? Hedef-
leriniz nelerdir?

2017 yılı sıkıntılı bir dönem olmasına rağ-
men, ihracat yaptığımız için bize pek bir etkisi 
olmadı. İhracatımızı artırmak amacıyla çeşitli 
ülkelere, sürekli seyahatler gerçekleştiriyoruz. 
Zaman zaman vizelerde ufak tefek problemler 
yaşıyoruz. Yeni pazarlarda yer almaya açığız. 
Bunlardan biri Latin Amerika. Başlıca hedef pa-
zarlarımız, Şili, Arjantin, Panama, Costa Rica 
gibi ülkeler. Çünkü bu ülkelere hem Türkiye’den 
vizesiz gidebiliyoruz, hem de gelişmekte olan 
ülkeler olduğu için yeni bir yapılanma mevcut, 
ciddi inşaatlar var. Biz de Türkiye olarak pastadan 
kendi payımızı istiyoruz, bunun için uğraşacağız.

Türkiye İMSAD’a neden üye oldunuz? Bu 
üyelik şirketinize ne gibi katkılar sağlayacak?

Türkiye İMSAD, sektörün gerçek gücünü 
ortaya koyabilmek ve güçbirliğini sağlamak ama-
cıyla uzun yıllardır bir çatı kuruluş olarak faali-
yet gösteriyor. Biz de Çevikler Enerji olarak bu 
sinerjiyi paylaşmak amacıyla Türkiye İMSAD’a 
üye olduk. Türkiye İMSAD, sektörde yaşanan 
sorunları gündeme getirmek ve çözüm yollarını 
aramak, haksız rekabeti engellemek ve dış pa-
zarlarda da üyelerin aktif olmaları için birçok 
başarılı faaliyet gerçekleştiriyor. Özellikle belirli 
dönemlerde yayınlandıkları sektör raporlarını 
çok faydalı buluyorum.

“Türkiye İMSAD üyeliği ile 
sinerji yaratacağız”

İhracata yönelik üretim yapan Çevikler Enerji, Türkiye İMSAD’a üye oldu. Çevikler 
Enerji Genel Müdürü Mustafa Selçuk Çevik, “Türkiye İMSAD, sektörde güç birliğini 
sağlamak amacıyla bir çatı kuruluş olarak faaliyet gösteriyor. Çevikler Enerji olarak 

bu sinerjiyi paylaşmak için Türkiye İMSAD’a üye olduk” dedi.

Çevikler Enerji Genel 
Müdürü Mustafa 

Selçuk Çevik, “Türkiye 
İMSAD’ın sektör 

raporlarını çok faydalı 
buluyorum” dedi.
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“Sektörün sorunlarına 
çözüm arıyor, geleceğe 
yönelik projeleri 
paylaşıyoruz” 
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Türkiye İMSAD 2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi 
Erdoğan, yeni dönemde haksız rekabetle mücadele, yapı yasası ve 
etkin piyasa denetiminin sağlanması ile ilgili çalışmaların öncelikli 
konular arasında olacağını söyledi. Bir yandan sektörel sorunları 
çözmeye destek olurken diğer yandan sektörün geleceğine 
yönelik projeleri paylaştıklarını vurgulayan Erdoğan, “26 Ekim’de 
gerçekleştireceğimiz ‘Geleceğe Yatırım: Dijital Dönüşüm’ 
konulu Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nde inşaat malzemesi 
sanayicilerimize fırsatları, riskleri, tehditleri, işin uzmanları 
aracılığı ile aktaracağız” dedi.

Türkiye inşaat malzemeleri sektörünün çatı 
örgütü Türkiye İMSAD, sektörün gelişi-
mine katkı sağlayacak çalışmalara devam 

ediyor. Türkiye İMSAD Dergi’ye özel röportaj 
veren Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Ferdi Erdoğan, yeni dönem çalışmaları ve he-
deflerini anlattı, sektörün sorunları ve yapılması 
gerekenler hakkında önemli açıklamalarda bulun-
du. Türkiye’nin çok acil bir Yapı Yasası’na ihtiyacı 
olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Bu yasanın çıka-
rılması, bir sektörü değil, tüm ülkeyi kalkındıra-
cak bir hamle olacak. İnşaat sektöründe denetim 
çok önemli. Bu konuda disiplini sağlamak için 
de olası ihmallerin önüne geçilecek bir denetim 
mekanizması oluşturulmalı. İnşaatlarda sadece 
betonun, demirin değil, yalıtım başta olmak üzere 
tüm malzemelerin, yapım/uygulama süreçlerinin 
de denetlenmesi gerekiyor. Denetimdeki aksaklık-
ları çözemezsek kalitesiz ve plansız yapılaşmadaki 
sorunların önüne geçmemiz mümkün değil” diye 
konuştu. Başkan Erdoğan, sorularımızı yanıtladı.

“37 YILDIR KALE GRUBU’NDAYIM”
Ferdi Bey, sizi tanıyabilir miyiz? Kendinizden 
ve bugüne kadarki mesleki kariyerinizden 
bahseder misiniz?

Osmaniyelim, kendimi Akdenizli olarak his-
sederim. Ortaöğretimimi İstanbul Pertevniyal 
Lisesi’nde, üniversite eğitimimi ise İstanbul Üni-
versitesi Fen Fakültesi, Jeoloji Yüksek Mühen-
disliği Bölümü’nden 1979 yılında mezun olarak 
tamamladım. 33 yıllık evli ve iki çocuk babasıyım. 
Çalışma hayatıma öğrencilik yıllarımda, Koç Gru-
bu Motor Ticaret’te otomobil yedek parça tedarik 
ve dağıtım işinde başladım ama üniversiteye de-
vam mecburiyeti nedeniyle bu işi önce part time 
olarak sürdürdüm, sonrasında okul ağır bastı ve 

Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu 

Başkanı Ferdi 
Erdoğan, “Her sektörel 

sivil toplum örgütü 
gibi, derneğimizin 

tüzüğüne uygun 
yönetilmesini 

sağlamak başlıca 
hedeflerim arasında 

yer alıyor” dedi.

işyerinden ayrılmak zorunda kaldım. Üniversite 
sonrası Kale Grubu ile tanıştım ve tam 37 yıldır 
kesintisiz Kale Grubu’ndayım. Grup içinde dört 
şirket değiştirdim. Çanakkale Seramik ile başla-
dım, sonra Kalemaden, Kalekim ve Kaleseramik 
ile devam ettim. Son 20 yılı Genel Müdürlük 
olmak üzere hep operasyonel işlerde çalıştım, 
yani bisiklette devamlı pedal çevirdim. Son gö-
revim Kaleseramik Genel Müdürlüğü ve Yapı 
Ürünleri Grup Başkanlığı idi; bu görevlerimi 15 
Ağustos 2017’de bıraktım. Kaleseramik Genel 
Müdürlüğü görevini Kale Grubu’na yeni katılan 
Sayın Okan Gedik devraldı. Şu anda Kale Grubu 
Şirketleri’nde ve Kaleseramik Vakfı’nda Yönetim 
Kurulu üyelikleri yapıyorum.

37 yıl seramik endüstrisinin hem içinde hem 
de her iki ucunda, yani maden üretim/hammadde 
hazırlama ile yapı kimyasallarında bilfiil çalıştım. 
Sanırım benzer iş kollarında, bu tip bir kariyer 
yolculuğu yok denecek kadar azdır. İnşaat sektö-
rünün büyük bir bölümünde olduğu gibi seramik 
işi, iki ustanın elleri arasındaki bir endüstridir. 
Başlangıcı kazma kürek ile madencilik; bitişi mala 
sünger ile seramik döşeme işidir. Eğer iki taraftaki 
işler iyi yapılamaz ise siz ortasındaki seramik ve 
yapı kimyasalları endüstrileri olarak en iyi tekno-
lojiler ile ve en iyi standartlarla üretim yapsanız 
dahi sonuç hüsrandır.

Türkiye İMSAD ile ne zaman tanıştınız? 
Türkiye İMSAD’daki görevlerinizi ve 
Yönetim Kurulu Başkanı olma sürecini 
sizden dinleyebilir miyiz?

Türkiye İMSAD kurucu üyeleri arasında Kale 
Grubu da yer alır. İş hayatıma başladığımdan bu 
yana başta rahmetli İbrahim Bodur Bey olmak 
üzere Zeynep Bodur Okyay Hanım aktif olarak 
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her zaman sektörel sivil toplum örgütleri içinde 
yer aldılar, bizleri de aktif katılım için teşvik etti-
ler. 2009 yılında Sayın Orhan Turan’ın başkanlık 
döneminde Yönetim Kurulu Üyesi olarak Türkiye 
İMSAD’da aktif rol almaya başladım. Sayın Fethi 
Hinginar’ın Başkanlık dönemi sonuna doğru; Fet-
hi Bey, bir önceki başkanımız Dündar Bey, Başkan 
Vekillerimiz Oktay Bey ve Kenan Bey bana bu yeni 
dönem için başkanlık teklif ettiler. Seçimlerde 
üyelerimiz hazırladığımız listelere; seçilen Yöne-
tim Kurulu Üyelerimiz de benim başkanlığıma 
onay verdiler ve böylece 2017-2018 dönemi için 
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanlık göre-
vini üstlendim.

YENİ DÖNEMDE BAŞLICA HEDEFLER
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak hedefleriniz neler?

Her sektörel sivil toplum örgütü gibi, derne-
ğimizin tüzüğüne uygun yönetilmesini sağlamak 
başlıca hedeflerim arasında yer alıyor. Derneği-
mizin isminin başında Türkiye yazması bize çok 
önemli bir çatı örgüt misyonu yüklüyor. Üyeleri-
miz olan firmalar ve 30’dan fazla sektörel dernek 
ile ortak amaç ve ilkelerde koordinasyonu sürdür-
mek; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla sektörel 
konularda iletişimi sağlamak, kamuoyu ile sağlıklı 
bir bilgi alış verişi oluşturmak, inşaat malzemeleri 
sanayicilerinin ihtiyacı olan konularda çalışma 
grupları oluşturarak sektörel gelişmeye, sektörel 
ortak akla, toplumsal konfor ve refah için sağlıklı 
bir ekosistem kurulmasına katkı sağlamak başlıca 
hedeflerim olacak.

Türkiye İMSAD’ın sektördeki yeri ve önemi 
nedir?

İnşaat, Türkiye’nin temel ve lokomotif sektö-
rüdür. Ekonomiyi canlı tutar, tutmaya da devam 
edecek. Perakendeden hizmet sektörüne kadar 
zincirleme olarak birçok sektöre doğrudan etki 
eder. İnşaat malzemeleri sanayisi ise Türkiye’nin 
en güçlü sanayi kollarından biri. İnşaat sektö-
rü, son dönemde yaşanan gerilemelere karşın, 
hâlâ Türkiye’nin en yüksek ihracat yapan ve ülke 
ekonomisine en çok katma değer sağlayan sek-

törüdür. Türkiye İMSAD da, inşaat malzemeleri 
sanayicilerinin en etkin sivil toplum örgütü olarak 
30 alt sektörü kapsıyor. Özellikle 2014 yılında 
ulaştığı 21 milyar dolarlık ihracat performansıyla 
otomobil sektörünü geçti. Üyesi olan 30’dan fazla 
sektörel dernek ile çatı örgüt konumunda koor-
dinasyon içinde olan derneğimiz hazırlamakta 
olduğu sektörel endeksler ile inşaat sektörünün 
nabzını tutuyor. Üye firmalarımız, içinde bulun-
dukları sektörün öncü ve lideri konumundalar. 
Üyelerimiz arasında ciddi sayıda yabancı sermaye 
ile kurulmuş sektörel firmalar var. Yönetim Ku-
rulumuzdaki 20 firmanın 9’u yabancı sermayeli 
firmalar. 

Ürünlerin, firmaların, üye derneklerin amaç ve 
hedeflerinden daha çok toplumun bilinçlendiril-
mesi, refahı ve güvenliği için bir ekosistem kurul-
masını misyon edinmiş bir sivil toplum örgütü-
yüz. Kamuda temsil ettiğimiz misyon ilgi ve itibar 
görür, bizden istenilen çalışmalara ve bilgilere 
güvenilir. İlgilendiğimiz konular içinde kayıt dışı 

”Üyelerimiz olan firmalar ve 30’dan 
fazla sektörel dernek ile ortak amaç 

ve ilkelerde koordinasyonu sürdürmek, 
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla sektörel 
konularda iletişimi sağlamak, kamuoyu ile 
sağlıklı bir bilgi alış verişi oluşturmak için 
çalışacağız.”
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ile mücadele de, haksız rekabet ile mücadele de; 
ihracatı geliştirme, istihdamı artırma ve mesleki 
eğitimlere destek olma da var. Bir yandan sektörel 
sorunları çözmeye destek olurken diğer yandan 
sektörün geleceğine yönelik projeleri de sektörle 
paylaşıyoruz. Endüstri 4.0 buna bir örnektir. 26 
Ekim’de gerçekleştireceğimiz Uluslararası Kalite 
Zirvesi’nin konusunu “Geleceğe Yatırım: Dijital 
Dönüşüm” olarak belirledik. İnşaat malzemesi 
sanayicilerimize fırsatları, riskleri, tehditleri, işin 
uzmanları aracılığı ile aktaracağız.

ÖNE ÇIKAN KONULAR
Türkiye İMSAD’a başkanlık yapacağınız 
süreçte ön plana çıkacak başlıklar ve yeni 
döneme ilişkin stratejileriniz neler olacak?

Bu konuda ajandayı belirlemek amacıyla bir 
arama konferansı düzenledik. Üyelerimizin ve 
paydaşlarımızın katılımı ile düzenlenen arama 
konferansında öne çıkan konular; kamu ve kamu-
oyu ile iletişim, Türkiye İMSAD’ın bir müteahhit-

ler birliği olmadığı, inşaat malzemesi sanayicileri-
nin derneği olduğunun daha güçlü ifade edilmesi, 
sektörün ihtiyacı olan teşviklerin daha efektif 
olması yönünde çalışmalar yapılması, sektörün 
ihtiyacı olan eğitimlerin artırılması oldu. Ayrıca 
Yapı Yasası, kentsel dönüşüm, akıllı binalar, akıllı 
şehirler, teknolojik gelişmeleri takip etmek, etkin 
piyasa denetiminin sağlanması için çalışmalar 
yapmak ve sürdürülebilirlik alanında faaliyetlere 
devam etmek önceliklerimiz arasında bulunuyor. 
Türkiye İMSAD olarak bu konularda elimizden 
gelen her türlü imkanı sonuna kadar kullanarak 
kapsamlı çalışmalar gerçekleştireceğiz.

ÖZEL SEKTÖR VE KAMU İLE
YAPILAN ÇALIŞMALAR
2017 yılında Türkiye İMSAD olarak kamu 
ve özel sektör işbirlikleriniz devam edecek 
mi? Bu yönde yapacağınız veya yapmakta 
olduğunuz çalışmalardan bahseder misiniz?

Yasal zorunluluklar yeterli olsa kamu kurum 
ve kuruluşları da yeterli olur. Ancak günlük ya-
şamda insanların ve çevrenin gerçek ihtiyaçlarını 
belirlemek, yönetmek, toplumsal ve sosyal so-
rumluluk gibi nedenler, eğitim kurumları gibi 
ekonominin doğrudan içinde olan ticari ve sanayi 
kuruluşlarını da hem kamu ile hem de birbirle-
riyle çeşitli konularda işbirliği ve koordinasyona 
yönlendiriyor. Dernek olarak üye olsun olmasın 
inşaat sektörünün tüm paydaşları ile işbirliği 
halindeyiz. İnşaat sektörü çok geniş bir alanı kap-
sıyor. Mimarlar, müteahhitler, teknik müşavirler 
ve temsil edildikleri kurumlar ile sürekli dirsek 
temasındayız.

Sektörel ihtiyaçlardan türeyen 12 komite ve 
çalışma grubumuz, hem özel sektör hem üniver-
siteler hem de kamu ile işbirliği yapıyor. Örneğin, 
Türkiye İMSAD Binalarda Enerji Verimliliği Komi-
tesi, 2016 yılında bir yandan yurt içindeki ve yurt 
dışındaki gelişmeleri takip ederken, diğer yandan 
yıllık iş planına göre eğitim konusuna ağırlık ver-
di. Özellikle özel üniversitelerin mimarlık, inşaat 
mühendisliği ve makine mühendisliği bölümle-
rinden mezun olan öğrencilerin inşaat malzeme-
leri konusundaki bilgilerini artırmak, sektördeki 
gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağ-
lamak amacıyla Okan Üniversitesi ve Özyeğin 
Üniversitesi ile işbirliği yapıldı. Çevre Dostu Mal-
zeme ve Sürdürülebilirlik Komiteleri’nin yürüttü-
ğü çalışmalar kapsamında projelendirilen “Yapı 
Ürünlerinin Üretim-Kullanım Döngüsü Dersi” 
de Yıldız Teknik Üniversitesi’yle yapılan işbirliği 
çerçevesinde 2015-2016 sezonunda Mimarlık 
Fakültesi’nde başladı. Yaşar Üniversitesi’nde ise 
“Yapı Malzemesi Dersi” yine 2017 bahar döne-
minde açıldı. Bu dersler sayesinde sanayiciler, 
akademisyenler ve geleceğin mimarları-mühen-
disleri ile bir araya gelmiş oluyorlar. 
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Türkiye İMSAD olarak, sürdürülebilirlik kav-
ramının daha iyi ve daha kalıcı olması adına üni-
versite ve sanayi işbirliğinin önemli bir iyi uygu-
lama örneği olduğuna inanıyoruz.

“İNŞAAT GENEL TEKNİK
ŞARTNAMESİ HAZIRLANIYOR”
Kamu işbirlikleri hakkında bilgi verir misiniz?

Üreticisinden satıcısına, projecisinden uygu-
lamacısına kadar çok geniş bir sektörel ağ var 
ve bu ağ ülkemizin kılcal damarları gibi... Bilgi 
ve tecrübenin yoğunlaştığı bu sektörel ağ, kamu 
tarafından alınacak rasyonel ve efektif kararlar için 
bulunmaz bir fırsat. İtibarlı sivil toplum örgütleri 
ise sektörel ağdan gelecek bilgiyi rafine hale geti-
rerek ve bilgi kirliliğinden arındırarak önemli bir 
sorumluluğu yerine getiriyor.

Kamu ile sektörümüzü ilgilendiren konular-
da iletişim ve işbirliği içerisinde olmaya devam 
ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek 
Fen Kurulu ile Türkiye İMSAD tarafından yü-
rütülen çalışmayla yeni bir “İnşaat Genel Tek-
nik Şartnamesi”nin hazırlaması için çalışmalara 
başlandı. Şu anda Bakanlık yetkilileri ile derne-
ğimizin İnşaat Malzemesi Satınalma Şartnamesi 
Komitesi yoğun bir şekilde bu yeni teknik şart-
namenin hazırlığını sürdürüyor. Bu, gerek içeriği 
gerekse de “Bakanlık-STK-Özel Sektör İşbirliği” 
bakımından oldukça kıymetli bir çalışma. Bir an 
önce tamamlanarak yeni şartnamenin yürürlüğe 
girmesini arzuluyoruz.

“İNŞAAT, LOKOMOTİF SEKTÖR”
İnşaat ve inşaat malzemeleri sektörünün 
Türkiye ekonomisindeki yerini değerlendirir 
misiniz? Dış pazarlarda gücümüzü artırmak 
için neler yapılmalı?

Türkiye ekonomisi için inşaat sektörü vaz-
geçilmez bir yapı taşıdır, sektörümüz lokomotif 
sektör olarak nitelendiriliyor. Keza, bizim gibi 
genç nüfusu fazla olan bir ülkede inşaat sektörü-
ne istihdam konusunda, boşuna “sünger sektör” 
denilmemiş… Ülkemizin ihracatı iyi ise bu duru-
ma inşaat sektörünün katkısı da yüksektir. 2014 
yılında sadece inşaat malzemeleri ihracatımız 21.8 
milyar dolar ile otomobil sektörünü de geçmeyi 
başardı. Müteahhitlerimizin de o yıllarda yıllık 
aldıkları proje tutarları 25-30 milyar dolar civa-
rında. Hiçbir sektör inşaat sektörü kadar, girdi 
malzemesini ve çalışacak iş gücünü yanına alarak 
sınırlarının dışında sürekli yeni alanlarda, hem de 
lokasyondan lokasyona geçerek, ülkeden ülkeye 
giderek ve sürekli yapı üretimine devam ederek 
ülke ekonomisine katkı sağlayamaz. Türk müte-
ahhitleri ile birlikte hem iş gücü hem de malzeme 
gidiyor. İşin proje tarafında da güçlenmek ve ulus-
lararası rekabetçi güç haline gelerek, projesinden 
malzeme seçimine, temelinden çatıya, yapı ima-
latının tüm evrelerinde iş gücümüz ile uygulama 
dahil çevrimi tamamlamaya ihtiyacımız var. 

Dünyanın her köşesine ihracat yapıyoruz ve bu 
önemli bir başarı. Diğer taraftan jeopolitik konu-
mumuz nedeniyle, yakın çevremizdeki sorunlar 

Türk inşaat malzemeleri 
sektörünün dünyanın 

her köşesine ihracat 
yaptığını belirten 

Türkiye İMSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Ferdi 
Erdoğan, “Jeopolitik 

konumumuz nedeniyle, 
yakın çevremizdeki 

sorunlar azaldıkça 
ve bu coğrafyanın 

yeniden imar edileceği 
düşüncesiyle, inşaat 

sektörümüzün pazarları 
için doğal hinterland 

sayılan bu ülkelere 
ihracatımız eskisinden 

çok daha fazla olacaktır” 
diye konuştu.



azaldıkça ve bu coğrafyanın yeniden imar edileceği 
düşüncesiyle, inşaat sektörümüzün pazarları için 
doğal hinterland sayılan bu ülkelere ihracatımız 
eskisinden çok daha fazla olacaktır. Batının stan-
dartları ile ürettiğimiz inşaat malzemeleri doğu-
muzdaki coğrafya için birer markadır.

2017’nin ilk yarısı sektör açısından nasıl geçti?
Yılın ilk yarısında ekonomimiz yüzde 5,1, 

inşaat sektörümüz yüzde 6,4 büyüdü. Önce re-
ferandum, sonrasında Ramazan ayı ve bayram 
tatili nedeniyle durgunluk beklenirken tam tersine 
önemli hareketlilik yaşandı. Her ay yayınlamakta 
olduğumuz çeşitli endeksler de bu durumu doğ-
ruluyor. Gerek kentsel dönüşüm gerekse verilen 
teşvikler sektörü canlandırdı, düşük faizli krediler 
kaynak girişini hızlandırdı. Ancak gayrimenkul 
sektörü aynı şekilde büyümedi. Aksine bir dur-
gunluk dönemi yaşanıyor. Yapılan konutlar satıla-
mıyor, ticari bina inşaatları ise yok denecek kadar 
azaldı. Yenileme pazarı ciddi düşmüş durumda. 
İnsanlar ancak mecburi ihtiyaçlarını yeniliyor. Ge-
riye kalan, kentsel dönüşümün tekrar hızlanması, 
dış ticaretin canlanması ise kaçınılmaz. Kentsel dö-
nüşümde bir işletme sermayesi sorunu yaşanıyor. 
Konutlar alıcı bulmakta zorlandığı için inşaatlarda 
ya malzeme alımları ya da ödemeleri erteleniyor.

EN ÖNEMLİ SORUNLAR...
Sizce sektörün çözülmesi gereken problemleri 
neler? Türkiye İMSAD olarak bu konuda ne 
gibi çalışmalarınız olacak?

En önemli sorunlarımız, çoğu alt sektörde, 
sektöre giriş engeli olmaması. Bu durum kayıt 
dışı çalışmayı ve haksız rekabeti körüklüyor. Kayıt 
dışılık sadece malzeme satışında olmuyor; girdi 
temininde, istihdamda, çevreye olan etkilerinde, 
taşımacılıkta (hem belgesiz hem de yüksek tonajlı) 
olabiliyor. Toplam etkisi yüzde 35’lere ulaşmakta 
olup bir de ürün performans standartlarından, gir-
di malzeme ve çıktı malzeme kalitesinden ödünler 
verilince haksız rekabet kaçınılmaz oluyor. Sektör 
olarak beklentimiz, ihbarcılık yapmak değil, etkin 
piyasa denetiminde dernekler olarak görev almak.

Diğer bir sorunumuz ise etkin bir Yapı Yasası’na 
kavuşmak. Ülkemizde halen bir yapı yasamız yok. 
Yapı işleri genelde yönetmeliklerle düzenlenmiş 
durumda. Ancak birçok yönetmelikte, diğer yö-
netmeliklerle çelişen hususlar var. Örneğin, Yan-
gın Yönetmeliği ile Isı Yalıtım Yönetmeliği veya 
Deprem Yönetmeliği arasında uyumsuzluklar var. 
Bu nedenlerle de yapı kalitemiz maalesef arzu 
ettiğimiz nitelikte değil. Tüm yönetmelikleri aynı 
çatı altında bir araya getirecek bir “Yapı Yasası” 
ivedilikle oluşturulmalı. Ülkemizde binanın ta-
sarımından yapımına kadar, denetimin de içinde 
olduğu bütüncül bir sistem kurulmalı ve toplumda 
güvenli yapı bilinci oluşturulmalı. Biz, Türkiye 

İMSAD olarak, denetimin önemini her zaman 
ve her platformda vurguluyoruz. Türkiye’de 
çok acil bir Yapı Yasası’na ihtiyaç var. Bu yasa-
nın çıkarılması, bir sektörü değil, tüm ülkeyi 
kalkındıracak bir hamle olacak. 

“DENETİM MEKANİZMASI 
OLUŞTURULMALI”
Denetim konusunda neler yapılmalı?

İnşaat sektöründe denetim çok önemli. Bu 
konuda disiplini sağlamak için de olası ihmallerin 
önüne geçilecek bir denetim mekanizması oluştu-
rulmalı. İnşaatlarda sadece betonun, demirin de-
ğil, yalıtım başta olmak üzere tüm malzemelerin, 
yapım/uygulama süreçlerinin de denetlenmesi 
gerekiyor. Denetimdeki aksaklıkları çözemezsek 
kalitesiz ve plansız yapılaşmadaki sorunların önü-
ne geçmemiz mümkün değil. Binaların betonar-
me, çelik veya ahşap ya da başka bir malzemeden 
inşa edilmesinden çok daha önemli olan, neyle 
yapıldığı değil, nasıl yapıldığından emin olun-
masıdır. Ahşaptan gökdelenlerin yapılmasının 
başladığı bir zamanda, betonarme bir bina “arme” 
değilse, çelik inşaat, ihtiyaçlara uygun yapılmış 
bir çelik inşaat değilse ya da ahşap bir bina, ister 
az katlı ister çok katlı olsun istenilen evsafta 
yapılmamışsa ve bu inşaatlar yapılırken doğru 
düzgün denetlenmemişse; depremlerin 4 ya da 
7 şiddetinde olmasının, yangınlarda katlara göre 
kullanılacak malzeme tanımlarının yapılmasının 
hiçbir önemi yoktur. İnşaatı ne ile yaptığımız ka-
dar nasıl yaptığımız da son derece önemli.

Diğer bir sorunumuz, yarı mamul olan inşaat 
malzemelerimizin uygulandıktan sonra tam ma-
mul olduğu bir sektörde olmamız... Bu nedenle 
üretimler fabrikalar dışında, inşaatlarda devam 
ediyor. Müşteri için ürün, ustanın tamamladığı 
uygulamalardır. Bu nedenle sertifikalı meslek sa-
hipliliğinin ve uygulama yapan meslek erbabının 
eğitimi, işinde devamlılığı ve sonuçlara olan et-
kisi nedeniyle malzemeler kadar izlenebilirlikleri 
önemlidir. Dış ticarette beklentimizi daha önce 
açıklamaya çalıştığım için burada tekrarlama-
yacağım ama; batının kalitesi ile yarışan malze-
melerimiz doğuda birer markadır. Uluslararası 

” En önemli sorunlarımız, çoğu 
alt sektörde, sektöre giriş engeli 

olmaması. Bu durum kayıt dışı çalışmayı 
ve haksız rekabeti körüklüyor. Kayıt dışılık 
sadece malzeme satışında değil; girdi 
temininde, istihdamda, çevreye olan 
etkilerinde, taşımacılıkta olabiliyor.”
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kabul görecek ve onay alabilecek projecilerimiz ile 
müteahhitlerimiz, iş gücümüz ve inşaat malzemele-
rimiz, içinde bulunduğumuz coğrafyanın imarında 
vazgeçilmez olacaktır.

“ENDÜSTRİ 4.0 VE 
DİJİTALLEŞMEYE ODAKLANDIK”
Bir süredir Türkiye İMSAD’ın odak 
noktalarından biri de teknolojik gelişmeler. Bu 
konuda ne gibi faaliyetlerde bulunacaksınız? 
Teknolojik gelişmeler sektörü nasıl etkiliyor?

Batının standartları ile üreten ve kalite anlayı-
şında batı ile yarışan inşaat malzemelerimiz, doğal 
olarak batıda olan her değişimden her yenilikten 
doğrudan etkileniyor ve kendisine vazife çıkartı-
yor. Batıda iş gücü yaşlandığı için ve göçmen iş 
gücü katkısıyla çalışan sanayisini sürdürdüğü bir 
ortamda; küreselleşme akımı ile bir de işin içine 
gittikçe artan ölçekte milliyetçilik akımları girince, 
çare Endüstri 4.0’a geçerek emek yoğun işlerin 
yerine teknoloji yoğun iş yapmakta görülüyor. 
Diğer taraftan maliyet yönetimi ve işi bir kerede 
doğru yapma becerilerinin önemi artan rekabet ile 
kaçınılmaz hale geldi. Maliyet-Kalite-Hız arasında 
kalan alanda -ki ben buna Bermuda Şeytan Üçge-
ni diyorum- işini en iyi yönetebilenler rekabette 
ayakta kalacaklar. Türkiye ilk üç sanayi devrimini 
seyretti, dışında kaldı; bu sefer liderliği üstlenme 
fırsatı var. Biz de ülke olarak gerek iç pazarda ge-
rekse dış pazarda; bunun gerisinde kalmamalıyız 
diyerek, “Alt yapımız ne kadar yeterli, risklerimiz 
nedir, genç nüfusun işsizlik sorunlarını nasıl plan-
layacağız?” demeden önce; dünya pazarlarında 
batı ile rekabet edebilmek için Endüstri 4.0 ve 
dijitalleşmeye odaklandık. Türkiye İMSAD olarak 
biz de kendimize bir vazife çıkarttık. Görevimiz 
doğru bilgi, doğru risk analizi, siber saldırı ile baş 
etme ve alt yapı sorunları konularında üyelerimizi 

her biri alanında uzman konuşmacılar ve sektör 
temsilcileri aracılığıyla bilgilendirmek ve inşaat 
malzemeleri sanayisini Endüstri 4.0 ile tanıştırmak 
olacak. 26 Ekim’de yapacağımız Uluslararası Kali-
te Zirvesi’nin konusunu “Geleceğe Yatırım: Dijital 
Dönüşüm” olarak belirledik. 

“BIM’IN TÜM PAYDAŞLARCA
KULLANILMASI GEREKLİLİK OLDU”
Yapı Bilgi Modellemesi’ni (BIM) nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

BIM’in Türk inşaat firmalarında kullanımı son 
yıllarda giderek yaygınlaşıyor. Bunun en önemli 
sebebi yurt dışı projelerdeki gereksinimler. Tasa-
rım, inşaat ve işletmeyi kapsayan yapı endüstrisi 
genelinde çalışma süreçleri yeni gelişen tekno-
lojilerle sayısallaşıyor. Ülke ekonomisinde yapı 
endüstrisinin büyük bir payı bulunuyor. Bölge ve 
dünya pazarlarında rekabet edebilmek ve verim-
liliği artırmak için BIM ve beraberinde getirdiği 
sayısal uygulamaların tüm paydaşlarca doğru 
anlaşılıp yönlendirilmesi, geliştirilmesi ve yaygın 
olarak uygulanması kaçınılmaz bir gereklilik ha-
line geldi. Bu sebeple ekim ayından itibaren yeni 
bir çalışma grubu kuracağız. Sektörümüzün tek-
noloji alanındaki tüm gelişmeleri yakından takip 
etmesini hedefliyoruz. 

Son olarak vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
Türkiye İMSAD olarak hedefimiz, sektörümü-

zün ilk ve sürekli ihtiyaçlarını tespit etmek; ortak 
akıl ve bilgiye dayalı olarak çözümler üretmek; 
güvene dayalı işbirlikleri kurarak insanlarımızın 
ve çevremizin sağlıklı, sürdürülebilir bir ekosistem 
içinde geleceğini bugünden planlamak; vizyon ve 
misyonumuza devam etmek olacak. Yönetim Ku-
rulu olarak Türkiye İMSAD’ı bu şekilde devraldık, 
bir sonraki yönetime bu şekilde devredeceğiz.

“İnşaat ruhsatlarındaki artışlar, önümüzdeki 
dönemi etkileyecek en önemli veri. Ciddi artış 

yaşanıyor, bu artış inşaat iştahımızdan mı yoksa 1 
Ekim 2017’den itibaren değişecek uygulamalardan 

mı kaynaklanıyor, sorgulamak gerekiyor. Tek tip 
bir imar yasası uygulanmaya alınacak ve tüm 

destekler sona erecek. İnşaat maliyetleri yüzde 17, 
inşaat malzeme fiyatları yüzde 19 artmışken konut 

fiyatlarının sadece yüzde 2,8 artmış olması ciddi bir 
uyarı. Açıklanacak olan orta vadeli program sektörü 

yakından ilgilendiriyor. Almanya parlamento 
seçimleri ve Kuzey Irak referandumu da dış 

ticaretimizin geleceğini yakından ilgilendiriyor. 
Diğer taraftan büyüme beklentileri ekonomiyi canlı 

tutacağa benziyor. Bekleyip göreceğiz.”

“Önümüzdeki dönemi 
etkileyecek 

birçok konu var”
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8. Uluslararası 
İnşaatta Kalite 
Zirvesi’nde 
dijital çağın 
kapıları 
aralanacak
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 Endüstri 4.0, yani dördüncü sanayi devrimi, üretim ve hizmet sektörlerinin 
dinamiklerini etkilerken, dijital dönüşüm sürecinin de bir yansıması olarak 
üretim maliyetlerini değiştiriyor, verimli ve yüksek işgücü ortaya çıkarıyor. 

Türkiye inşaat malzemesi sanayicilerinin çatı örgütü Türkiye İMSAD da 
sektörün geleceğine yön verecek Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm kavramlarını 

26 Ekim’de yapılacak  8. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nde masaya 
yatıracak. “Geleceğe Yatırım: Dijital Dönüşüm” temalı Zirve’de inşaat 

sanayinin dijital dönüşüm süreci, yarının yapıları için bugünden atılması 
gereken adımlar ele alınacak.

Çağımızın yeni endüstriyel vizyonu olan 
Endüstri 4.0, bilgi teknolojileri, nesnelerin 
interneti, dijital üretim süreçleri ve bu ge-

lişmelerden kaynaklanan pek çok yeniliğin 
hayata geçmesi ile tüm sektörlerde devrimsel dö-
nüşümler yaratırken inşaat malzemesi sektörünün 
de bu değişime ayak uydurması kaçınılmaz.

Ülkemiz coğrafi konum itibarıyla küresel açı-
dan önemli ve stratejik bir noktada yer alıyor. Bu 
noktada üreticiler, küresel değer zincirinde payına 
düşeni almaya çalışıyor. Hızla artan rekabet orta-
mında, değişime ayak uydurabilenler ayakta kalıp 
pastadan payını alırken, ayak uyduramayanlar geri 
planda olacak. Sürekli değişen ve artan dinamik-
leri içinde barındıran Endüstri 4.0, yani 4’üncü 
sanayi devrimi, üretim ve hizmet sektörlerinin de 
dinamiklerini değiştiriyor. Dijital dönüşüm süre-
cinin bir yansıması olarak üretim maliyetleri de-
ğişirken, verimli ve yüksek iş gücü ortaya çıkıyor. 
Bununla birlikte hizmet kalitesi artıyor ve müşteri 
ağı genişleyerek çoklu kanallar vasıtasıyla üretim-
de süreklilik avantajı doğuyor. Dijital dönüşüm, 

inşaat sektöründe de dinamikleri değiştiriyor, in-
san ve çevre odaklı yapılaşmanın önemi her geçen 
gün artıyor. Tüketici ihtiyaçları ve bilinci gelişiyor. 
Değişen ihtiyaçlar malzemelerin de dönüşümünü 
zorunlu kılıyor. 

ATILMASI GEREKEN ADIMLAR
MASAYA YATIRILACAK

İnşaat malzemeleri sektörünün çatı örgütü Tür-
kiye İMSAD da bu noktadan hareketle; üretim faa-
liyetlerinden daha verimli sonuçlar alıp, inovasyon 
alanlarını doğru belirleyerek her türlü teknolojik 
gelişmeyi yakından takip edip, ülkemize ve eko-
nomiye pozitif katkı sağlamayı hedefliyor. İnşaat 
malzemeleri sektörü için yol haritası çizen çalışma-
lara imza atan Türkiye İMSAD, 26 Ekim’de Hilton 
Bomonti Hotel’de düzenleyeceği 8. Uluslararası 
İnşaatta Kalite Zirvesi’nde dijital çağın kapılarını 
aralayacak. “Geleceğe Yatırım: Dijital Dönüşüm” 
temalı Zirve’de inşaat sanayisinin dijital dönüşüm 
süreci, yarının yapıları için bugünden atılması 
gereken adımları masaya yatırılacak. 
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√ İşçi gücünden teknoloji kontrolüne geçen sistemler ile 
makine kontrolü artacak.
√ Otomatik sistemler dolayısıyla ihtiyaç olan iş gücü azalacak.
√ Sosyo-ekonomik çalışma hayatına olan etkisi hissedilecek.
√ Sanayi farklı bir değer kazanarak pazarda bu entegrasyonu 
sağlayan büyük paya ulaşacak.

Endüstri 4.0’ın etkileri

Endüstri 4.0’ın bir 
yansıması olan 

dijital dönüşüm 
teknoloji ile iş 

stratejilerini, veri 
bilimini ve cihazları 

birbirine bağlıyor. 
Yani iş süreçleri 

ile müşteriyi 
merkeze alarak iş 

yapış şekillerini ve 
müşteri deneyimini 

teknolojiyi ve 
cihazları kullanarak 

değiştirmek 
anlamına geliyor.

Endüstri 4.0, yeni bir sanayi devrimi niteliği taşıdı-
ğı için, uygarlığın geçtiği ilk üç devir sonrası gelen 
dördüncü aşama olarak adlandırılıyor. 

Su ve buhar gücü ile üretim mekanizmasının 
üzerine kurulan ilk sanayi devrimini ikinci sanayi 
devrimi olan elektrik enerjisi yardımı izlerken, 
daha sonra üçüncü sanayi devrimi olan dijital 
devrim gerçekleşerek elektronik kullanımı arttı. 
İşte Endüstri 4.0, bu makineleşme, elektrik ve 
bilgisayar teknolojilerini takip eden ve akıllı ci-
hazların birbirleriyle iletişime geçerek sanayiye 
entegre edilmesi ile ortaya çıkan sonuncu devrim 
olarak nitelendiriliyor.

NELER KONUŞULACAK?
Bilişim çağında var olabilmek için, dijital dö-

nüşümü zamanında yakalayıp doğru uygulamak 
büyük önem taşırken, bu dönüşüm sürecine inşaat 
malzemeleri sektörünün ayak uydurması sektörün 
gelecekteki konumunun belirlenmesinde önemli 
bir rol oynayacak. “Geleceğe Yatırım: Dijital Dö-
nüşüm” temalı Zirve’de “Geleceğin fabrikaları, 
binaları, şehirleri nasıl olacak/olmalı?”, “Gelişim 
sürecinde ihtiyaçlarımıza cevap verecek teknolojik 
çözümler neler?”, “Dijital dönüşümün getireceği 
siber tehditlerle nasıl mücadele etmeli?” gibi soru-
ların cevabı aranacak. 

Etkinlikte ayrıca, sektörün gelecek hedefini 
insan, çevre ve teknolojiyle nasıl entegre edeceği-
ne, bu gelişmelerin yaratacağı yeni iş modellerinin 
nasıl olacağına, proje ve risk yönetimi konusunda 
nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine ve altyapı yatı-
rımlarında küreselleşmeye nasıl uyum sağlanacağı-
na yönelik öngörüler de paylaşılacak.

İnşaat sektörünün tüm paydaşlarını buluş-
turacak Zirve’ye; Türkiye İMSAD üyeleri, sektör 
dernekleri ve üyeleri, ilgili oda yetkilileri, kamu 
kurum ve kuruluşları, gayrimenkul yatırımcıları, 
müteahhitler, mimarlar, proje&taahhüt firmaları, 
akademisyenler, finans kurumları, konularında 
uzman uluslararası kurum ve kuruluş yetkilileri, 
derneklere üye olmayan inşaat sanayicileri, AB 
Komisyon yetkilileri katılacak.

ENDÜSTRİ 4.0 NEDİR?
Peki nedir bu Endüstri 4.0 ve onun getirdiği 

dijital dönüşüm? Alman hükümetinin imalat gibi 
geleneksel sanayiyi bilgisayarlaşma yönünde teşvik 
etme ve yüksek teknolojiyle donatma projesi olan 
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Dördüncü sanayi devrimi anlamına gelen Endüstri 4.0 terimi ilk defa 2011 yılında Almanya 
Hannover Fuarı’nda kullanıldı. Ekim 2012’de ise Bosch Grubu ve SAP’ın eski CEO’su 
Henning Kagermann bir çalışma grubu oluşturarak hazırladıkları Dördüncü Sanayi Devrimi 
öneri dosyasını, Alman Federal Hükümeti’ne sundu. 2013 yılında Alman Hükümeti 
kendi Endüstri 4.0 dönüşüm yol haritasını hazırlamaya başladı. Bosch da aynı yıl, kendi 
yol haritasını hazırlamak üzere çalışma başlattı. İlk etapta Bosch, Endüstri 4.0 çalışma 
grubunda yer aldı ve ona liderlik etmesiyle öncü bir rol üstlendi.

Endüstri 4.0 nasıl doğdu?
ENDÜSTRİ 4.0’IN ÜÇ SAC AYAĞI

Endüstri 4.0, genel olarak üç temel yapıdan 
oluşuyor. Bu yapılar gelecekte tüm cihazların bir-
biriyle etkileşimini sağlayacak olan IOT (Nesne-
lerin İnterneti), IAAS (Hizmetlerin İnterneti) ve 
SPS (Siber-Fiziksel Sistemler) olarak sıralanabilir. 
Bu sistemler sayesinde tüm üretim araçlarının 
birbiriyle iletişimde olacağı, maksimum verim 
ve etkinlikte çalışacağı modellerin kurulmaya ve 
uygulanmaya başlandığı bir alan olarak ifade edile-
bilecek Endüstri 4.0, çalışan tüm sistemlerin sanal 
bir kopyasının oluşturulup kararların ve etkinliğin 
bu sanal kopyadan şekillendirileceği bir sistem.

GELİŞMELERİ ŞEKİLLENDİRECEK 
ALTI TEMEL PRENSİP

Bunun yanı sıra bu gelişimi şekillendirecek altı 
temel prensip, Endüstri 4.0’ın da temel prensipleri 
olarak ortaya çıkıyor. Bunlar, karşılıklı ve etkile-
şimli çalışabilirlik, sistemlerin sanallaştırılması, 
özerk yönetim ve otonom karar verebilme meka-
nizması, gerçek-zamanlı çalışabilirlik, modülerlik 
ve eşlenebilirlik, hizmetlerin tanımlanması olarak 
sıralanıyor. 

Bu konuya yatırım yapan firmaların üretim, 
tedarik zinciri ve lojistiği baştan başa değiştirerek 
yeniden icat ve inşa edecek olan Endüstri 4.0, bu 
firmaların süreçlerinde siparişten üretime oradan 
satışa, dağıtıma ve satış sonrasına kadar hemen her 
şeyi değiştirecek. 

Endüstri 4.0 ile gelecekte şirketler makinele-
rini, depolama sistemlerini ve üretim tesislerini 
siber fiziksel sistemler içinde birleştirecek global 
ağlar oluşturulacak. Akıllı makineler, depolama 
sistemleri ve üretim tesisleri özerk bir şekilde bilgi 

paylaşacak, aksiyonları başlatacak ve bağımsız olarak 
birbirlerini kontrol edecek. Bu; üretim, mühendislik, 
materyal kullanımı, tedarik zinciri ve ürün yaşam 
döngüsü yönetiminde yer alan endüstriyel süreçler-
de temel gelişmelere yol açacak.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM NE GETİRECEK?
Endüstri 4.0’ın bir yansıması olan dijital dönü-

şüm ise teknoloji ile iş stratejilerini, veri bilimini ve 
cihazları birbirine bağlıyor. Yani iş süreçleri ile müş-
teriyi merkeze alarak iş yapış şekillerini ve müşteri 
deneyimini teknolojiyi ve cihazları kullanarak değiş-
tirmek anlamına geliyor. 2020 yılına kadar birçok iş 
otomasyon ile ortadan kalkacak ve iş daha stratejik 
bir hal alacak. 

Dijital değişim ve yeni teknolojiler işin daha tek-
nik yetenekler tarafından yapılmasını gerektireceği 
için yakın gelecekte daha fazla teknik yetenekteki 
insanlara ihtiyaç duyulacak. Yakın gelecekte en fazla 
ihtiyaç duyulacak yetenekler inovasyon yeteneği, 
global operasyon yapabilme yeteneği ve analitik iş 
zekası yeteneği olacak.
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Türkiye’de inşaat sektörünün 1999 depreminin ardın-
dan başlayan bilinçlenme ve 2012’de ortaya konan 
Kentsel Dönüşüm Yasası ile hızlı bir dönüşüme 

uğradığını belirten Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Doğal 
Üyesi ve Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı F. Fethi Hin-
ginar, sektörün yarattığı iş hacmi, katma değer ve istihdam 
olanaklarıyla, ülke ekonomisi için kaldıraç görevini üstlenen 
bir konuma ulaştığını söyledi. 

Kentsel alanlarda yapı yoğunluğunun artması, toplumsal 
ve sosyal gelişim, tüketici alışkanlıklarındaki değişim, bili-
şimde ve teknolojideki gelişmeler, çevresel problemler gibi 
etkenlerin inşaat teknolojilerini dönüştürürken, yapı mal-
zemelerinin de bununla uyumlu olarak köklü bir değişime 
uğradığını vurgulayan Hinginar, “Son yıllarda yaygınlaşan, 
ülkemizde de kullanılmaya başlanan bina bilgi modellemesi 
(BIM), akıllı ev sistemleri, yeşil binalar, üç boyutlu baskı 
makineleri gibi yeni teknolojiler, tasarım ve inşa süreçlerini 
değiştirmeye başladı” dedi.

“YAPI MALZEMELERİ TEKNOLOJİYE 
AYAK UYDURMAK ZORUNDA”

Üretim ortamı, malzeme içeriği açısından yapı malzeme-
leri sektörünün sayısal teknolojilerdeki hızlı gelişime ayak 
uydurmasının diğer sektörler kadar hızlı olamasa da, son 
yıllarda Ar-Ge yatırımları ile gözle görülür bir fark yaratıl-
dığını ifade eden Hinginar, “Dijitalleşme, inşaat sektörünün 
geleceği için büyük fırsatlar barındırıyor. Projelerde yatırım 
maliyetlerinin optimize edilmesi, yapı ömrü boyunca ba-
kım, yenileme ve işletme maliyetlerinin öngörülmesi gibi 
konular, BIM modellemesi gibi sayısal teknolojilerle artık 
mümkün. Yapı malzemeleri de buna ayak uydurmak duru-
munda. İnşaat sektöründe gelenekselliğin yerini, çağdaş ve 
yenilikçi malzemeler almalı, bu sistemlere veri üreten bir 
konuma çıkmak zorunda” diye konuştu.

Ytong olarak sektörde bir ilki gerçekleştirerek ürünlerini 

“Dijitalleşme 
sektörün geleceği 
için büyük fırsatlar 
barındırıyor”
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Doğal 
Üyesi ve Türk Ytong Yönetim Kurulu 
Başkanı F. Fethi Hinginar, dijitalleşmenin 
sektör için fırsatlar barındırdığını 
belirterek, "İnşaat sektöründe çağdaş ve 
yenilikçi malzemeler üretilmeli" dedi.
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birer “akıllı obje” olarak tasarlayarak, çevrimiçi BIM kütüp-
hanesine paylaşmaya başladıklarını vurgulayan Hinginar, 
şunları söyledi: “Bu sayede Türkiye’de proje tasarım ve yö-
netim süreçlerine etkin bir katkı sunmayı hedefliyoruz. Yeni 
fabrikalarımızı tamamen otomatik sistemlerle donatıyoruz, 
üretimde robot kullanmaya başladık. Otomasyonla sağla-
dığımız verim ve kalite çok üst düzeyde. Şimdilik robotları 
Almanya’dan alıyoruz ama hedefimiz yakında burada da 
robot üretmek.”

“ENERJİNİN VERİMLİ KULLANILMASI 
BUGÜNÜN EN ÖNEMLİ KONUSU”

Türkiye’nin kaliteli ve ileri teknoloji kullanılan yapılara, 
bu yapıları inşa etmek için de kaliteli yapı malzemesine 
ihtiyacı olduğunun altını çizen Hinginar, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Değişen yaşam biçimlerine, çevresel ve kentsel 
gelişmeye uygun tasarlanmış, çok iyi planlanmış yapılaş-
maya ihtiyaç var. Enerjinin verimli kullanılması, bugünün 
en önemli konusu. Daha hafif, ısı yalıtımı yüksek, yangına 
dayanıklı malzemeler üretilmeli. Bu öngörüyle, son yıllarda 
ısı yalıtım performansına yönelik önemli inovasyonlar ger-
çekleştirdik. Sırasıyla Ytong 0,11 ve Ytong 0,09’u sektöre 
tanıttık. Bir devrim niteliği taşıyan Ytong 0,09, yüksek ısı 
yalıtım performansı ile standart gaz beton bloklara göre 
yüzde 30 daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor. Ytong 0,09 
duvarlar, yapıda sağladığı enerji tasarrufunu da aynı oranda 
artırıyor. Ytong 0,07’yi üretmek için Ar-Ge çalışmalarımız 
sürüyor. Bu yıl yalıtım sektörü için çok önemli bir malzeme 
olan Multipor Isı Yalıtım Levhası’nı üretmeye başladık. Mul-
tipor, ısı yalıtımı sektörü için inovatif bir ürün. Tamamen 
mineral, yüzde 100 yanmaz bir malzeme.”

Hinginar, yenilikçi malzeme üretimini destekleyecek 
yasal altyapı ve denetim sistemlerinin ilgili kamu kurumla-
rınca sağlanması ile dijital dönüşümün yaygınlaşıp, hızla-
nacağını umduğunu söyledi.



Su ve buhar gücüne dayalı mekanik üretim sistemle-
rinin ortaya çıkışıyla ilki başlayan sanayi devrimini 
ileriki yıllarda elektrik gücü ile seri üretime geçilen 

İkinci Sanayi Devrimi’nin takip ettiğini, bilgi teknolojileri 
ile otomatikleşen sürecin ise Üçüncü Sanayi Devrimi olarak 
anıldığını belirten Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Çimsa Genel Müdürü Nevra Özhatay, “Günümüzde ka-
çınılmaz olarak hayatımıza giren, nesnelerin ve hizmetlerin 
internetine dayalı olan ve gerek çapraz gerek iç örgütsel 
hizmetler sunma kapasitesine sahip Endüstri 4.0 ise hiç 
olmadığı kadar verimli, daha az maliyetli ve esnek üretim 
modellerini hayatımıza soktu” dedi.

“ŞİRKETLER DİJİTAL DÖNÜŞÜME 
DAHA FAZLA YATIRIM YAPMALI”

İletişimin, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar 
yoğun yaşandığı bir döneme şahitlik edildiğini vurgulayan 
Özhatay, “İnternetin gün geçtikçe hayatlarımızın vazgeçil-
mez bir parçası haline gelmesi ve bilgiye erişimin giderek 
kolaylaşması ile artık internetin olmadığı bir dünyayı nere-
deyse hayal bile edemiyoruz. Bu değişim sonucunda, yerel 
ya da küresel ölçekte rekabette ön plana çıkmak isteyen 
şirketlerin dijital dönüşüme her geçen gün daha fazla yatı-
rım yapmaları gerekiyor” diye konuştu.

Yaşadığımız çağın bilgi çağı olduğu kabulüyle, yenilikçi 
bilişim teknolojilerinin yavaş yavaş iş yapış biçimlerini 
değiştirmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Özhatay, 
şunları söyledi: “İnşaat sektörü de dijital dönüşümden pa-
yını fazlasıyla alıyor. Yaklaşık 50 yıldır köklü bir değişikliğe 
şahitlik etmeyen sektörümüzün, özellikle son yıllarda yeni 
teknolojileri ve süreçleri benimsemesinin yanı sıra bilgisayar 
destekli tasarım ve mühendislik yazılımlarının önem kazan-
ması ile dijital entegrasyon süreci ön plana çıkmaya başladı. 
Verimliliği artırmak ve iş gücünden tasarruf etmek adına 
geliştirilen en yeni teknolojilerden biri olan İnşaat 4.0:SAM 

“İnşaat sektörünün 
geleceği, dijital 
dönüşüme uyum 
sağlamakta”
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Çimsa Genel Müdürü Nevra Özhatay, 
“İnşaatın lokomotif sektör olma durumu 
sektörümüzün dijital dönüşüme ne 
derece uyum sağlayacağıyla yakından 
ilişkili” diye konuştu.

ile üretim sürecinin giderek robotik sistemler tarafından 
devralınması ve böylece zaman ve enerjiden tasarruf ederek 
üretkenliği azami seviyeye çıkarmak hedefleniyor.”

İnşaat sektörünün istihdama ve 200’den fazla alt sek-
törün ticaret hacmine katkı sağlaması bakımından ülke 
ekonomisinin lokomotiflerinden olduğuna dikkat çeken 
Özhatay, “Bu olumlu etkinin sürdürülebilirliği ise sektörü-
müzün vizyoner bir bakış açısıyla geliştireceği yol haritası 
çizilmesine ve bu yolda dijital dönüşüme ne derece uyum 
sağlanacağıyla yakından ilişkili. İnsan hayatını kolaylaştı-
rarak pratik hale getiren, kalite ve güvenlik unsurlarının 
ivmesini yükselten dijital dönüşüm, çağın gerekliliği ol-
manın ötesinde, sektörümüzün gelişimine katkı sağlayan 
ve bizi geliştirerek ileriye taşıyacak önemli noktalardan 
bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Biz de Çimsa olarak, 
gerek genel müdürlüğümüzde gerek fabrikalarımızda ve 
Ar-Ge Merkezimizde dijital dönüşümü süreçlerimize adapte 
ederek, verimliliğimizi artırmaya yönelik çalışmalar gerçek-
leştiriyoruz” dedi.

“DİJİTALLEŞME ÇALIŞMALARIMIZI
İLERİYE TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ”

Çimento üretim süreçlerinde, kumanda merkezlerindeki 
otomasyon sistemleri üzerinden, sahadaki her bir ekipma-
nı on-line olarak izleyip, gelen tüm verileri analiz ederek, 
sahadaki ekipmanlardan maksimum verimi alabilecekleri 
sistemler ile üretim gerçekleştirdiklerini vurgulayan Özha-
tay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üretimdeki tüm verilerimizi 
uzun yıllar saklayabileceğimiz, ERP sistemimizle entegre 
online görüntüleme ve depolama yazılımımız sayesinde 
üretim aşamasındaki tüm verilerimizi takip edebiliyoruz. 
Çimsa olarak, kârlı ve sürdürülebilir büyüme hedefiyle çık-
tığımız bu yolda değişime ayak uydurmak ve gelişimin bir 
parçası olmak adına dijitalleşme çalışmalarımızı her geçen 
gün ileriye taşımayı hedefliyoruz.”
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Dijital dönüşümün, farklılaşmayı sağlamak açısından 
önemli bir yere sahip olduğunu belirten Türkiye 
İMSAD Denetim Kurulu Üyesi ve Georg Fischer 

(GF) Hakan Plastik Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Batuhan 
Besler, aynı zamanda uzun vadeli stratejik bir süreç olan bu 
durumu doğru şekilde yürütmenin başarıyı da beraberinde 
getireceğini düşündüğünü söyledi. Bilgiye ulaşmanın, bu 
bilgiyi doğru analiz ederek ihtiyaca yönelik çözümler geliş-
tirmenin, kaynakların verimli kullanımını sağlamak, ileriye 
yönelik yatırımlar yapmak gibi birbirini etkileyen aşamalarla 
üreticilerin kendi potansiyelinin farkına varmasını sağla-
dığını ifade eden Besler, “Hatta potansiyelin yükseltilmesi 
konusunda itici bir güç oluyor” dedi.

“İNOVASYON KONUSUNDA
ÖNEMLİ GELİŞMELER KAYDEDİLDİ”

Türkiye’nin, her yıl gerçekleştirilen Küresel İnovasyon 
Endeksi içinde değerlendirilen 128 ülkeden biri olduğuna 
dikkat çeken Besler, “2017 raporuna göre Türkiye, dün-
yanın en yenilikçi ülkeleri listesinde 128 ülke arasında 
43’üncü sırada bulunuyor. İsviçre ise sıralamanın ilk ba-
samağında yer alıyor. Türkiye’nin inovasyon konusunda 
önemli bir gelişme kaydettiğini söylememiz mümkün. 
Çünkü raporun son üç yılına baktığımızda 2015 yılında 
58’inci sırada iken 2016 yılında 42’nci sıraya yükseldiğini 
görüyoruz ve 2017 yılında da yerini koruduğunu söyleye-
biliriz. İnşaat sektöründe de birçok ülkenin ötesinde işler 
yaptığımız bir gerçek. Hem bina inşaatlarında hem de inşaat 

“Yeni teknolojiler 
konusunda
kendimizi 
geliştiriyoruz”
Türkiye İMSAD Denetim Kurulu 
Üyesi ve GF Hakan Plastik Türkiye ve 
Ortadoğu Başkanı Batuhan Besler, “Yeni 
teknolojilerin öneminin farkındayız. Bu 
konuda kendimizi sürekli geliştirmeye 
gayret ediyoruz” diye konuştu.
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malzemelerindeki gelişim gözle görülür şekilde ilerliyor” 
değerlendirmesinde bulundu.

Georg Fischer’in 200 yıldan uzun bir geçmişe sahip ol-
duğunu ancak halen faaliyet alanlarında öncü olabilmesinin 
en önemli sebeplerinden birinin zamana uyum sağlayan 
teknolojiler geliştirmek ve çoğu kez de zamanın önünde 
hareket etmek olduğunu vurgulayan Besler, şöyle konuştu: 
“Bunu da geleceği planlayarak yapıyoruz. 2016 yılında 
tüm GF şirketleri için belirlenen GF Strateji 2020 içinde 
inovasyonu ‘İtici Güçlerimiz’e dahil ettik. Belirlediğimiz 
müşteri ihtiyaçları ile inovasyon sürecini sürekli olarak 
ilintili hale getirmeyi ve bu sayede de katma değeri yüksek 
ürün ve hizmetler geliştirmeyi hedefliyoruz. GF Hakan 
Plastik özelinde baktığımızda inovasyonu bu dönemde ürün 
kadar iş yapış süreçlerimizde itici güç olarak ele alıyoruz. 
Çalışmalarımızdan biri de GF ile beraber tüm dünyadaki 
şirketlerimizde uygulanan dijital CRM alt yapısını Türkiye 
için de kuracağız. Bununla beraber Türkiye’de sessiz bo-
ruyu ilk geliştiren, üreten ve pazara sunan firmayız.  Yeni 
teknolojilerin hem ürün hem de üretimdeki öneminin 
farkındayız. Bu konuda kendimizi sürekli iyileştirmeye ve 
geliştirmeye gayret ediyoruz.”  

“ATLANMAMASI GEREKEN 
ÇOK ÖNEMLİ BİR FAKTÖR VAR: İNSAN”

Dönüşüm/değişim süreci yaşanırken uygulama aşama-
sında şirket içerisinde tüm noktalardaki çalışanların da bu 
dönüşümü anlaması ve destek vermesi gerektiğinin altını 
çizen Besler, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Değişime karşı çoğu zaman bir direnç söz konusu-
dur. Değişimin neden gerektiğinin iyi anlatılması; bu 
konuda onların da desteğini alarak iç iletişimin doğru 
kurulması gerekiyor. Bunu yakaladığımız noktada daha 
motive çalışan, üretim süreçlerine katkıda bulunan, yeni 
ürünler ve çözümler için fikir üreten dinamik bir yapı 
oluşturulabiliriz.”



Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Şişecam 
Düzcam Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Ebru 
Şapoğlu, içinde bulunduğumuz dijital çağda her ge-

çen gün gelişen dijital teknoloji altyapısının, yeni iş yapma 
biçimleri ve iletişim türleri yarattığını söyledi. Hayatın her 
evresinde, dijital çağa ayak uydurabilmenin ön şartı olan 
dijital dönüşümün; yaşam ve iş yapış biçimlerindeki, ile-
tişim türlerindeki, alışkanlıklardaki değişimi beraberinde 
getirdiğini ifade eden Aydın, “Tüketiciler, dijital ortamlar-
da kendileri ile iletişim kurabilen, farklı ihtiyaçlara farklı 
çözümler sunabilen ve öneriler geliştirebilen markalara 
yöneliyor” dedi. Şişecam Düzcam olarak web sitelerinde ve 
sosyal medya hesaplarında yaptıkları birçok yeniliğin yanı 
sıra hedef kitleleri ile her an iletişimde olabilecekleri mobil 
uygulamaları hayata geçirdiklerini vurgulayan Şapoğlu, 
“Pazarlama ve teknolojinin her zamankinden daha yakın 
temasla çalıştığının bilinci ile bilgi birikimimizi mobil uygu-
lamalara aktararak nihai tüketicilerden PVC doğrama firma-
larına, mimarlar ve mühendislerden cephe danışmanlarına 
dijital iletişim yolu ile ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

İHTİYAÇLARA YÖNELİK ÇÖZÜMLER
Türkiye’de yapı sektörünün büyümesi ile projelerde kul-

lanılacak malzeme seçiminin de önem kazandığına dikkat 
çeken Şapoğlu, şunları söyledi: “Sektör ilgilileri projelerde 
doğru camı seçmek için ürünlerimizle ilgili teknik bilgilere 
ve performans değerlerine kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmak 
ihtiyacında. Bu ihtiyaca yönelik olarak, lansmanını yaptı-
ğımız ‘Isıcam Seçim Sihirbazı’, ‘Cam Akustik’, ‘Performans 
Hesaplayıcı’ ve ‘Cam Danışmanı’ mobil uygulamalarımız ile 
doğru cam seçimi konusunda hayatı kolaylaştırıyoruz. Nihai 
tüketicilere ve PVC doğrama firmalarına yönelik geliştirilen 
‘Isıcam Seçim Sihirbazı’ uygulaması, bir kaç basit soru ile 
kullanıcının ısıtma, soğutma, emniyet, güvenlik ve gürültü 
kontrolü ihtiyaçlarını belirleyerek, ihtiyaca yönelik en uy-
gun Isıcam ürünlerini alternatifli olarak öneriyor.”

“Dijital yatırımlar 
ile geleceğe 
hazırlanıyoruz”
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Şişecam Düzcam Pazarlama ve 
Satış Başkan Yardımcısı Ebru Şapoğlu, 
“Tüketicilerimizle iletişimimizin 
sürdürülebilir şekilde devam etmesi 
için, dijital yatırımlar ile geleceğe 
hazırlanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Cam Akustik” uygulamasının, kullanıcılara şehirleşme 
ile daha çok maruz kalınan gürültü kaynaklarına karşı cam 
ile çözüm üretmenin yollarını gösterdiğini belirten Şapoğlu, 
benzerlerinde olmayan ortam sesi kaydı özelliği ile kontrol 
altına alınması istenen herhangi bir gürültü kaynağına karşı 
sağlanabilecek ses yalıtımını da kullanıcılara deneyimletti-
ğini ifade etti.

MOBİL DANIŞMANLIK HİZMETİ
Şapoğlu, diğer uygulamalar hakkında da şu bilgileri 

verdi: “Performans Hesaplayıcı uygulaması, cam perfor-
mansları konusunda mobil danışmanlık hizmeti veriyor. 
Kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik doğru cam çözümünü 
seçebilmesi adına farklı cam kalınlığı ve kombinasyonla-
rının gün ışığı geçirgenliği, içe ve dışa yansıtma, güneş 
enerjisi geçirgenliği ve ısı geçirgenlik katsayısı gibi perfor-
mans değerlerini sunuyor. Yapılan hesaplamalar uygulama 
içerisinde kayıt altına alınıp, istendiğinde kolayca e-posta 
yoluyla paylaşılabiliyor. ‘Cam Danışmanı’ uygulaması ise 
projelerin cam seçim aşamasında ihtiyaca yönelik özel 
çözümlerle kullanıcıların doğru camı seçmesini sağlıyor, 
güncel referanslar, yeni ürünler ve proje ihtiyaçlarını kar-
şılayabilecek tüm ürün alternatiflerini görebilme imkanı 
sunuyor.”

Dijital çağın gereği olarak hedef kitleleri ile birden fazla 
dijital kanalda sürekli iletişim sağlayarak, mobil uygulama-
larında, web sitelerinde, tüm sosyal medya hesaplarında ve 
gerçekleştirdikleri tüm dijital faaliyetlerde, camların; nihai 
tüketiciye bireysel faydasını, ülke ekonomisine, çevreye ve 
sürdürülebilir bir dünya yaratmaya katkısını ayrı ayrı anlat-
tıklarını söyleyen Şapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dijital 
dünyada yer almanın büyük önem arz ettiği günümüzde, 
çağın getirdiği değişimleri coşku ile karşılıyor, tıpkı geç-
mişte ve bugünde olduğu gibi gelecekte de tüketicilerimiz 
ile iletişimimizin sürdürülebilir şekilde devam etmesi için, 
dijital yatırımlar ile geleceğe hazırlanıyoruz.”
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Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Wilo Tür-
kiye Genel Müdürü Ercüment Yalçın, teknolojik 
gelişim katlanarak artarken dijitalleşme evriminde 

geldiğimiz noktada artık yapay zekanın, robotların ve oto-
masyon sürecinin kısacası hayatımızı değiştirmeye başlayan 
birçok faktörün konuşulduğunu söyledi. Dijitalleşmeyle 
birlikte iş yapış biçimlerinin değiştiğini belirten Yalçın, 
“Hem sektörler hem de ürün ve hizmet alan kullanıcılar 
şirketlerden yaratıcı dönüşümler bekliyor. Azalan değerli 
kaynakları daha iyi kullanarak maksimum fayda sağlayan 
ürün veya hizmet yaratmamız gerekiyor” dedi.

“POMPALARIN DA AKILLI SİSTEMLERE 
DÖNÜŞMESİ GEREKİR”

Bilgisayar teknolojisinin büyük sıçramalar yaptığını ve 
çoğu insanın günlük yaşantısında bunu hissettiğini söy-
leyen Yalçın, işin iç yüzüne bakıldığında, konvansiyonel 
bir teknoloji olarak algılanan pompa teknolojisinin enerji 
verimliliğinin ve küresel ağ hizmetlerinin bir araya geti-
rilmesinde oldukça önemli bir rol oynadığını vurguladı. 
Yalçın, “Dijital ekosistemde pompaların da üzerine düşen 
görevi yapabilmesi için akıllı sistemlere dönüşmesi kaçınıl-
maz hale geldi. Wilo da global olarak yürüttüğü araştırma 

“Maksimum 
fayda sağlayan
ürün ve hizmet 
yaratmalıyız”
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Wilo Türkiye Genel Müdürü 
Ercüment Yalçın, “Azalan değerli 
kaynakları daha iyi kullanarak 
maksimum fayda sağlayan ürün veya 
hizmet yaratmamız gerekiyor” dedi. 

ve geliştirme çalışmalarıyla buna katkıda bulunuyor. Bu 
vizyonumuzun kaldıracı olan teknoloji yatırımlarımızı her 
geçen gün artıyoruz” diye konuştu. 

Araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla her biri yeni-
likçi teknolojilere sahip olan son derece verimli ürünleri 
sektörle buluşturduklarını ifade eden Yalçın, “Amacımız 
enerji verimliği sağlamak ve hayatı kolaylaştırmak. Örneğin 
sistem verimliliği, enerji tasarrufu ve kullanım kolaylığı 
konularında çığır açan yepyeni geliştirilmiş bir ürün olan 
‘Strotos Maxo’, pompa sistemleri sektöründe standartları 
farklı bir yere taşıyacak” değerlendirmesinde bulundu. 

“HER PROJEYİ DÖNÜŞÜME
TEŞVİK EDİYORUZ”

Sektörde inovasyonun sınırlarını zorlayarak var olduk-
ları her yeri, çözüm ortağı oldukları her projeyi dönüşüme 
teşvik ettiklerini belirten Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Wilo’nun, enerji verimliliğinden güvenilirliğe ve uzun 
hizmet ömrüne kadar pek çok kritik yönden fark yaratan 
ürünleri yeni nesil iş alanlarında da kullanılıyor. Wilo bu 
değişimi ve dijitalleşme sürecini en iyi şekilde anlayarak ve 
tasarlayarak geleceğin rotasını çiziyor. Biz Wilo olarak bu 
sürece öncülük yapmaya devam edeceğiz.”
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Umut AYDIN
Knowledge Experts - CEO

Son yılların belki de en çok konu-
şulan kavramı olan dijital dönüşü-

mün karşılığında net bir tarif bulmak 
çok güç. Çoğunlukla birçok şirket için 
süslü pazarlama malzemesi olan dijital 
dönüşüm ve Sanayi 4.0 kavramlarını 
en yalın haliyle “İnsanın teknoloji ve 
bağlı süreçlerle olan ahengi” olarak 
tarif ediyorum.

TEKNOLOJİNİN SOSYAL 
HAYATA YANSIMALARI

İnsanlık önemli ölçüde sosyal 
hayatta teknoloji ile iç içe yaşamı iç-
selleştirip refleks olarak kullanma-
ya başladı. Akşam eve geldiğimizde 
yemeksepeti’nden yemek sipariş et-
mek, Biletix’den konser bileti alıp, 
UBER çağırıp konsere gitmek, gittiği-
miz konserdeki deneyimi Instagram, 
Facebook, Twitter gibi türlü farklı sos-
yal platformlardan aktarmak yalnızca 
bir mobil cihaz ile yaptığımız kolay ve 

Dijital dönüşüm 
uzun bir yolculuk...

hayatımızın içinden örnekler.
Sosyal kullanımında bu kadar iç-

selleştirilen teknolojinin iş ve üretim 
alanlarında halen en önemli engeller-
den biri olduğu gerçeği düşünülürse 
“dijital dönüşüm” kavramının neden 
ticari hayatta öncelikli gündem olduğu 
gayet anlaşılabilir.

Gündelik hayatımızda son derece 
görünmez olan teknoloji, işimiz için 
aynı seviyede değil ve bu durum or-
ganizasyonları kuşak bağımsız olarak 
kendinden uzaklaştırıyor. Henüz ma-
kine-makine, makine-sistem etkile-
şiminde kat edilmesi gereken önemli 
mesafeler varken, insan-sistem-makine 
etkileşimindeki büyük açık şirketler 
için hem yenilikçi üretim, hem doğru-
dan müşteri etkileşimi, hem de organi-
zasyonel verimliği baltalıyor.

GRİ ALANLAR VAR
Bir diğer gri alan da net bir tarif ve 

reçetenin olmayışı. Bugün yaptığı iş, 
ucundan teknolojiye dokunsun do-
kunmasın bütün şirketler ve şahısların 

tek gündemi; “dijital dönüşüm”.
İş modeli tasarlayandan, telefon 

santrali satana kadar giden geniş bir 
yelpazeden söz ediyoruz. Ekipman ya-
tırımı, bulut geçişi, CRM, mobil telefon 
hattı veya birkaç basit IoT uygulaması 
ile işletim sistemi yükleri gibi dijital 
dönüşüm veya Endüstri 4.0’a geçme-
nin mümkün olduğu algısı konferans 
konferans satılıyor.Fakat asıl gerçek 
çıkacağınız uzun bir yolculuk. 

NEREDEN BAŞLANMALI?
Bu yolculuğunuzdaki yollar kısa 

aralıklarla değişecek. Kullandığınız 
araçlar ve kaynaklar da aynı biçimde 
kısa aralıklarla değişecek. Niyetten 
sonraki en önemli ihtiyacınız ise bir 
çerçeve stratejisi. Bu stratejinin iki te-
mel unsuru da insan ve teknoloji... 

Ne tek başına müşteri/çalışan 
odaklı, ne de salt teknoloji yatırımla-
rınız dijital dönüşüm yolunda fayda 
sağlamaz.

İNOVASYON ODAKLI
DİJİTAL YETENEKLERİN ÖNEMİ

İnovasyon odaklı dijital yetenekler 
endüstri bağımsız şirketler için gele-
ceğin en önemli varlıkları. Yeni nesil 
ürün ve servislerinizle rakiplerinizle 
aranızda fark oluşturacak yegâne kay-
nağınız dijital odaklı bu profiller ola-
cak. Bu profillerin de Google, Amazon, 
Microsoft gibi şirketler varken sizi ter-
cih etmeleri için çok çaba harcamanız 
gerekiyor. Bu noktada şirket kültürü-
nüzden daha fazlasını, alışkanlık ve 
reflekslerinizi değiştirmeniz gerekiyor.

Son olarak; doğru çerçeve planı-
nız ve doğru iş ortaklarınız olduğuna 
emin olup daima bütünsel gelişimi 
hedefleyin. 

Dijital dönüşüm yolculuğunda niyetten sonraki en 
önemli ihtiyacınız bir çerçeve stratejisi. Bu stratejinin 
iki temel unsuru da insan ve teknoloji...  Ne tek 
başına müşteri/çalışan odaklı, ne de salt teknoloji 
yatırımlarınız dijital dönüşüm yolunda fayda sağlamaz.
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Ahmet KAYA
Endüstri 4.0 Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı

1990’lı yıllardan itibaren başlayan 
ve 2000’li yılların milat kabul 
edildiği (Milenyum Çağı) dönem 

aynı zamanda, teknolojinin daha fazla 
hayatlarımıza dokunduğu ve bizleri 
etkilediği bir dönem olarak karşımıza 
çıktı.

Teknoloji çağının bir etkisi de di-
jital çağdır. Dijital çağ genel olarak 
toplumların dijitalleşme endeksine 
göre toplumlar arası refah seviyesinin 
belirlendiği ve aradaki farkın tekno-
lojiye yeterli önem verilmediği zaman 
hızlı bir şekilde giderek açıldığı bir za-
man dilimini adresliyor. Bu kapsamda 
toplumlar dijitalleşme ile ilgili olarak 
çeşitli aksiyonlar alıyorlar. Örneğin 
ülkemizde yapılan e-Devlet çalışmaları 
bunlardan bir tanesidir. e-Devlet çalış-
maları ile birlikte, merkezin devletten 
vatandaşa (adem-i merkeziye) bir an-
layışa geçiş için devletin sunduğu hiz-
metlere vatandaşın tek bir noktadan 
ulaşması hedeflenmiş (e-Devlet Kapısı) 
ve bu kapsamda devlet organizasyon-
larının yeniden yapılanmaları ve sü-
reçlerin elektronik ortama aktarılması 
konusunda çalışmalar yapılmış ve gü-
nümüzde de yapılmaya devam ediyor.

DİJİTALLEŞMENİN
YANSIMALARI

Dijitalleşmenin bir diğer yansıması 
da haberleşme ve iletişim teknolojileri 
kanalında yaşandı. Cep telefonlarının 
kapsama alanlarının genişlemesi, cep 
telefonu üzerinden ses ile birlikte veri 

İnşaat sektörü hızlı bir şekilde 
teknolojiye adapte oluyor

(data) iletişiminin başlaması ve geli-
şen teknoloji ile birlikte evlerimizde 
kullandığımız PC (kişisel bilgisayar) 
kadar gelişmiş marka ve modellerin 
ceplerimizde olması, bireyin zaman 
ve mekandan bağımsız olarak bilgiye 
ulaşması, bireyin ve dolayısıyla toplu-
mun daha hızlı olarak yaşadığı olay-
lar hakkında bilgi sahibi olmasını ve 
değerlendirme kalitesinin artmasını 
sağladı. Konuyla ile ilgili olarak diğer 
bir yansıma da günümüzde de sıkça 
karşımıza çıkan endüstrideki dijital-
leşmedir. Öncellikle Almanya menşeli 
olarak ortaya çıkan Endüstri 4.0 kav-
ramı, sanayi açısından dijitalleşmenin 
başka bir tezahürü olarak karşımıza 
çıkıyor. Artık makinelerin akıllılaşması 
ve otonom hale gelmesi, değişen bi-
rey ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen 
üretim bandları ve dünyanın başka 
yerinden gelen siparişlerin başka bir 
yerde üretilmesini olanaklı kılıyor. Bu, 
önümüzdeki yıllarda beden gücü ye-
rine beyin gücüne dayalı bir sistemi 
zorunlu kılacak.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ
GELİŞMELER

İnşaat sektörü açısından bakıldı-
ğında ise ilk akla gelen binaların akıl-
lanması ve akıllı bina dönüşümlerinin 
yaşanması. Bu kapsamda inşaat sektö-
rümüz hızlı bir şekilde gelişen tekno-
lojiye adapte oldu. Fakat dijitalleşme 
sürekli devam ediyor ve her geçen gün 
yeni teknolojileri önümüze getiriyor. 
Klasik olarak örneği verilen buzdola-
bının eksik malzeme listesini internet 
üzerinden sipariş vermesinin ötesinde 

dairemizde bulunan kameranın yüz 
ifademizden duygusal durumumuzu 
tahmin ederek en sevdiğimiz kahvenin 
yapılması emrini verebildiğini konuşa-
biliriz. Araç ile siteye girdiğimiz anda 
asansörün herhangi bir tuşa basma-
dan bizi dairemize götürmesi ya da 
alışveriş merkezlerinde çocuğumuz 
bizim yanımızdan ayrıldığı anda sis-
tem tarafından otomatik uyarı mesajı 
cep telefonumuza gelebilir. Bir diğer 
konu da, yeşil binaların yaygınlaşması 
ve bina yüzeylerinin güneş panelleri 
ve rüzgar değirmenleri ile donatılarak 
kendi enerjisini kendi üreten ve üretti-
ği enerjiyi verimli bir şekilde kullanan 
binalarla karşılaşabiliriz. 3D yazıcılar 
ile zevkimize göre kişisel evleri günler 
içerisinde oluşturabilir, beğenmediği-
miz zaman evi eriterek başka bir ev 
üretebiliriz.

DİJİTALLEŞME İLE
BİLGİYE KOLAY ULAŞIM

Bahsettiğim örneklerde görüldüğü 
üzere dijitalleşme bireylerin bilgiye 
kolay ulaşmaları sayesinde toplumları 
internet/bilgi toplumlarına dönüştü-
rüyor ve insanların daha kısa sürede 
daha hızlı gelişmelerine neden oluyor. 
Özellikle her yeni nesil ile birlikte top-
lumların dijitalleşmeleri artıyor ve bu 
da devletten, kurumlara, sanayiden 
inşaat sektörüne kadar birçok alanda 
kendi yansımalarını oluşturuyor.

Bizlere düşen ise içinde yaşadığı-
mız dijital çağın dinamiklerini ve ge-
reksinimlerini algılayarak bu yeni çağa 
uygun her sektör bazında ürün, çözüm 
ve hizmetler ortaya çıkarmamız...

KAPAK – GELECEĞE YATIRIM: DİJİTAL DÖNÜŞÜM
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“Gayrimenkul 4.0
Versiyonu’nda
öncü olmayı
amaçlıyoruz”
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Türkiye İMSAD Dergi’ye özel röportaj veren GYODER’in yeni 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Feyzullah Yetgin, dünya gayrimenkul 
pazarında taşların yerinden oynamaya başladığını belirterek, 
“Gayrimenkul 4.0 Versiyonu”nu dünya ile paylaşıp, bu söylemde 
öncü olmayı amaçladıklarını söyledi. Yetgin, “Sektörün oyuncuları 
farklı bilim dalları ve disiplinlerle bir araya gelmeli, yeni yapım 
yöntemleri, teknikler, teknolojik uygulamalar ve malzemeler 
üzerinde çalışılmalı, hatta kamusal regülasyonlarla sektörün bu 
konuda motivasyonu artırılmalı” dedi.

Kurulduğu 1999 y ı l ından bu yana 
Türkiye’de gayrimenkul sektörünün ge-
lişmesi için faaliyet gösteren Gayrimen-

kul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği 
(GYODER), önümüzdeki dönemde sektörün 
şeffaflaşması, kurumsallaşması, etik kodların be-
lirlenmesi, gayrimenkul finansmanında çeşitlilik 
gibi önemli başlıklara odaklanmayı ve “Gayrimen-
kul 4.0 Versiyonu”nda öncü olmayı hedefliyor. 
GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Feyzullah 
Yetgin, Türkiye İMSAD Dergi’ye verdiği özel rö-
portajda gayrimenkul sektörüyle ilgili değerlen-
dirmelerde bulunarak, yeni dönem stratejisi ve 
hedeflerini anlattı.

Sohbetimize başlarken öncelikle GYODER’de 
Yönetim Kurulu Başkanı olma sürecini 
sizden dinleyebilir miyiz?

İş hayatında toplam 28 yılı geride bıraktım. 
Gayrimenkul sektöründe Emlak Konut GYO, Ça-
lık Emlak ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.’de Ge-
nel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği yaptım. 
Temmuz 2016’dan itibaren de Halk GYO’nun Ge-
nel Müdürü ve son yapılan Genel Kurul toplantısı 
neticesinde de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev 
yapıyorum. GYODER Yönetim Kurulu’nda 2005 
yılından itibaren yer alıyor ve aktif görev üstleni-
yorum. Bu yıl 24 Mayıs’ta gerçekleşen GYODER 
18. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda GYODER 
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildim. Türkiye 
gayrimenkul sektörünün gelişiminde çok önemli 
bir rol oynayan GYODER, Başkanlık yaptığım dö-
nemde de sektörde değişime imza atmaya devam 
edecek. Gayrimenkul sektörünün gelişmesi için 
azimle, el birliğiyle çalışmayı sürdüreceğiz. Ortak 
amacımız, gayrimenkul sektörünün büyümesi, 
güçlenmesi ve Türkiye’nin daha güçlü bir ekono-
miye sahip olmasına katkı sağlamak.

GYODER Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. 

Feyzullah Yetgin, 
“GYODER olarak, 

büyüyen, gelişen, 
2023 hedefleri olan 
Türkiye için stratejik 

bir öneme sahip 
olan gayrimenkul 

sektörünün bu 
büyük potansiyelini, 

en doğru ve 
verimli bir şekilde 
değerlendirmeyi 

hedefliyoruz” dedi.

“SEKTÖRÜN POTANSİYELİNİ
DEĞERLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”
GYODER sektörün gelişimi için ne tür 
faaliyetler yapıyor? 

Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan gay-
rimenkul; üreten, vergi veren, 2 milyon kişiye 
istihdam sağlayan, 200’den fazla sektörü etki-
leyen ve dolayısıyla milyonlarca kişiye dokunan 
bir sektör. Büyük hedefleri olan Türkiye için 
gayrimenkul sektörü, stratejik bir öneme sahip. 
Gayrimenkul sektörünün çatı örgütü GYODER 
olarak, önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğimiz 
çalışmaları “sektör ihtiyaçlarına duyarlı, çözüm 
odaklı” ve “sosyal sorumluluk odaklı” sürdür-
meyi amaçlıyoruz. Üzerinde durduğumuz en 
önemli konular arasında; sektörün şeffaflaşması, 
kurumsallaşması, etik kodların belirlenmesi, 
gayrimenkul finansmanında çeşitlilik gibi önemli 
başlıklar bulunuyor. Ülke ve sektör olarak sahip 
olduğumuz büyük potansiyeli en doğru şekilde 
değerlendirmek için küresel rekabet koşullarında 
güçlü bir pozisyona sahip olacak stratejiler gelişti-
riyoruz. GYODER olarak, büyüyen, gelişen, 2023 
hedefleri olan Türkiye için stratejik bir öneme 
sahip olan gayrimenkul sektörünün bu büyük 
potansiyelini, en doğru ve verimli bir şekilde 
değerlendirmeyi hedefliyoruz.

“ANADOLU ŞEHİRLERİNİ 
KUCAKLAYACAĞIZ”
GYODER düzenlediği çeşitli zirvelerle sektör 
için yol gösterici bir misyon üstleniyor. Bu 
kapsamda önümüzdeki dönemdeki etkinlik 
takviminizden kısaca bahseder misiniz?

Göreve geldikten sonra yeni hedef ve stra-
tejilerimizi belirlerken önceliğimiz, tüm üyele-
rimizin talep ve beklentilerine kulak vermek, 
onların önerilerini dikkatle değerlendirmek oldu. 
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Üyelerimizin ortak görüşlerinden biri 
de, GYODER’in Anadolu’ya yönelme-
siydi. Biz bu dönem İstanbul dışın-
da, Türkiye’yi kapsayacak bir strateji 
ile Anadolu şehirlerini kucaklamayı 
hedefliyoruz. Bu amaçla bu yıl Geli-
şen Kentler Zirvesi’ni üç farklı şehir-
de düzenleyeceğiz. Gelişen Kentler 
Zirvesi’nin devamı niteliğindeki “Ana-
dolu Roadshow” etkinliği ile de önemli 
çalışmalara imza atacağız. Özellikle 
son dönemde cazibe merkezi olarak 
ilgi gören Türkiye’nin çeşitli bölge ve 
illerine yönelik gerçekleştireceğimiz 
Anadolu Roadshow çalışmasıyla; yerel 
yönetim ve önemli yatırımcılarla bir 
araya gelerek, fikir ve bilgi alışverişle-
rinde bulunacağız. Yine aynı yaklaşım-
la tüm Anadolu şehirlerindeki sektör 
oyuncularını da üyelerimiz arasında 
görmek istiyoruz. Büyükşehirlerin yanı 
sıra gelişmekte olan Anadolu şehir-

lerini de GYODER olarak kapsamayı 
arzu ediyoruz. Bu yıl düzenleyeceği-
miz Gelişen Kentler Zirvesi ve devamı 
niteliğindeki Anadolu Roadshow’ları 
ile bir Anadolu çıkarması planlıyoruz.

YENİ DÖNEMDE
ÖNCELİKLİ KONULAR
Yeni dönem stratejileriniz ve öne 
çıkarmak istediğiniz konular neler?

GYODER’in yeni yönetimi olarak, 
hedeflerimizden biri de “Gayrimenkul 
4.0 Versiyonu”nu dünya ile paylaşıp, 
bu söylemde öncü olmak. Çünkü dün-
ya gayrimenkul pazarında da taşlar 
yerinden oynuyor, oyunun kuralları 
değişiyor. Gelişmiş ülkeler 4.0 versi-
yon sanayi devrimi dönemine girdi. 
Türkiye önceki üç sanayi devrimini 
de geriden takip etmek zorunda kaldı. 
Ancak ülke olarak, dördüncü sanayi 
devrimini, iyi yetişmiş, nitelikli insan 

gücü ve ileri teknolojiyle yakalayacağı-
mıza inanıyoruz. Bazı sektörlerde çok 
hızlı teknolojik dönüşüm yaşanırken, 
gayrimenkul sektörünün konvansiyo-
nel yapısında majör değişiklikler olma-
dığını, teknolojinin sunduğu birtakım 
araçların uygulamalarda kullanılma-
sından öteye geçemediğini gözlemli-
yoruz. Fakat günümüzde standartların 
yeterli olmadığını ve salt teknolojik 
açıdan değil, çok yönlü düşünerek 
sektöre her anlamda katkı ve gelişim 
sağlamanın gerekliliğini, yeni bir ver-
siyonun tüm hazırlıklarının tamamlan-
ması gerektiğini vurgulamak istiyoruz. 
Sektörün oyuncuları farklı bilim dal-
ları ve disiplinlerle bir araya gelmeli, 
yeni yapım yöntemleri, teknikler, tek-
nolojik uygulamalar ve malzemeler 
üzerinde çalışılmalı, hatta kamusal 
regülasyonlarla sektörün bu konuda 
motivasyonu artırılmalı.
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Diğer öncelikleriniz neler?
Ülkemizin ekonomik büyümesine 

hız kazandıracak projelerden biri de 
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi 
(IUFM). Türkiye’nin finansal anlam-
da cazibesini yükseltmeyi öngören, 
küresel merkez olmayı hedefleyen, 
kamu bankaları ve kurumlarını bir 
araya getirecek İstanbul Uluslararası 
Finans Merkezi, ülkemize uluslararası 
saygınlık katacak büyük bir proje. Bu 
proje hayata geçtiğinde, ülkemizde 
yeni istihdam olanakları yaratılma-
sına ve ekonomik büyümeye katkı 
sağlayacak. Dünyanın sayılı finans 
merkezlerinin önemli özelliklerini bi-
lerek; “ülkemizin, öncelikle bölgesel 
nihai olarak da küresel finans merkezi 
olması” yönünde teşvik edici, kolay-
laştırıcı adımların atılması ve kararla-
rın alınması için öncelikle mevzuatsal 
altyapının oluşturulması gerekiyor. Bu 

kapsamda; “sermaye hareketlerinin 
kolaylaştırılması, vergi düzenlemele-
rinin yapılması, işlem maliyetlerinin 
azaltılması, yabancı mali kurumların 
yerel piyasalarda çalışabilmesi” gibi 
finans merkezine özel konularda teşvik 
edici önlemlerin alınması önemli. Teş-
vik mevzuatı önerisinin hazırlanması, 
ilgili makamlara sunulması ve bu öne-
rinin de takipçisi olunması aşamasında 
GYODER olarak öncülük edeceğiz. 

“KONUT SATIŞLARI 
2017’DE ARTTI”
Sektörün 2017 yılında şu ana 
kadar gösterdiği performansı nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Konut 
satışları geçtiğimiz yıla göre ne 
durumda? 

Türkiye küresel inşaat pazarında 
giderek yükselen, hatta pazar payı en 
hızlı artan ülkelerden biri. Gayrimen-
kul sektörünün hem büyüme hem de 
istihdam dinamikleri üzerinde göz ardı 
edilemez bir ağırlığı bulunuyor. Konut 
satışları, 2017 yılının ilk çeyreğinde 
2016’nın aynı dönemine göre yaklaşık 
yüzde 7 oranında arttı. Aynı dönemde 
ilk el satışlarda yüzde 4, ikinci el satış-
larda yüzde 10, ipotekli satışlarda ise 
yüzde 30 artış yaşandı. Son dönemde 
hayata geçirilen düzenlemelerin gay-
rimenkul sektörüne hareket kazan-
dırdığı bir gerçek. 2017 yılında nihai 
tüketiciye yansıyan; “yabancıların ko-
nut edinmesi ve vatandaşlık hakkı ve-
rilmesine ilişkin düzenlemeler”, “150 
metrekareden büyük konutların KDV 
oranlarının yüzde 8’e indirilmesi ile 
ilgili düzenlemenin 30 Eylül 2017’ye 
kadar uzatılması”, “tapu harcının 30 

Eylül 2017’ye kadar geçerli olmak 
üzere binde 20’den binde 15’e düşü-
rülmesi” gibi düzenlemeler, sektörün 
büyüme hızına katkı sağladı. Türkiye, 
bulunduğu coğrafya itibarıyla zorlu bir 
süreçten geçse de, çevresindeki birçok 
ülkeden daha güvenilir, daha istikrar-
lı bir konumda. Özellikle İstanbul, 
marka şehir olarak dünyanın dört bir 
yanından yatırımcıların ilgisini çeki-
yor. İstanbul’un finansal bir merkez 
olması için yapılan çalışmaların daha 
da somutlaşması ve altyapı projeleri bu 
ilgiyi artırıyor. Bunu yatırımcı olarak 
Türkiye’ye çekmek istediğimiz hedef 
kitleye çok iyi anlatmamız gerekiyor. 

Konut sektörü ile ilgili genel 
bir değerlendirmede bulunur 
musunuz?

Türkiye’de konut arzı ile talebi 
yavaş yavaş oturmaya başladı. Yıllık 
ortalama 1 milyon adet konutun el 
değiştirdiği ülkemizde 650 bin adet 
yeni konut ihtiyacı devam ediyor. De-
mografik ve ekonomik gelişmeler göz 
önüne alınıp dünya ile kıyaslandığında 
sektörün daha çok potansiyel içerdiği 
görülüyor. Türk inşaat ve konut sek-
törü, büyüyen Türkiye’nin lokomotif 
sektörlerinden olmaya devam edecek. 
Dolayısıyla gerek Türkiye, gerekse 
sektörle ilgili istikrar ve dinamik yapı 
sürdükçe, orta vadede eğilim büyüme 
yolunda olacak. Başta büyükşehirle-
rimiz olmak üzere, kentsel dönüşüm 
sürecini kapsamlı bir imar reformu ile 
planlamalıyız. Şehirlerimizin gelece-
ğini talep ve ihtiyaçlara göre planlayıp 
geliştirmeli, değiştirmeli ve dönüştür-
meliyiz. 
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“GAYRİMENKUL FİNANSMANI
ÇEŞİTLENDİRİLMELİ”
Sektörle ilgili düzenleme ve teşvikler 
yeterli mi? Sektörün sorunları nelerdir? Bu 
sorunların çözümü için GYODER olarak ne 
tür çalışmalar yapıyorsunuz?

Yeni “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği”ne iliş-
kin tespit edilen bazı sorunların en kısa sürede 
giderileceğine inanıyoruz. Türkiye ekonomisinin 
lokomotifi inşaat sektörünün büyümesini sür-
dürmesinin, insanlarımızın konforlu ve nitelik-
li konutlara erişiminin sağlanmasının, deprem 
risklerimiz dikkate alınarak kentsel dönüşümün 
yapılabilmesinin ve yapı hukukunun sağlıklı bir 
mevzuata sahip olmasının böylesine zorlu bir 
süreçte ülkemiz açısından çok daha önemli oldu-
ğunu değerlendiriyoruz. 

Sektörde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafın-
dan yapılacak çalışmalarla söz konusu sorunların 
giderileceği düşüncesi hakim. Sermaye piyasa-
sında sektör için yeni bir finansal kaynak olarak 
Gayrimenkul Sertifikası, Gayrimenkul Yatırım 
Fonları ve Altyapı GYO’larını daha etkin bir şe-
kilde değerlendirmeli, sektörün ihtiyaç duyduğu 
yabancı fonların Türkiye’ye gelmesinin yolunu 
açmalıyız. Dolayısıyla yalnızca konut üretip sat-
mak ile gayrimenkul sektörünü büyütmemiz 
mümkün değil. Gayrimenkul finansmanında 
çeşitlendirmeyi bir an önce hayata geçirmeliyiz. 
Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden 
olan Türkiye ekonomisinin uluslararası arenada 
varlığını daha çok hissettirmesinde, hep birlikte 
sorumluluk almalıyız.

Gayrimenkul sektöründe finansman sorunu 
nasıl aşılabilir?

Finansman maliyetinin azaltılması tüm sek-
törler ve yatırımcılar için kritik önem taşıyor. 
Türk ekonomisinde sürdürülebilir bir büyü-
me için beklentimiz yıllık bazda faizlerin yüzde 
10’un altına düşmesi. Ekonominin tüm çarkla-
rının uyum içinde çalışması ve herkesin üzerine 
düşeni büyük bir olgunlukla yerine getirmesi 
tarihi bir sorumluluktur.

“TÜRKİYE İMSAD İLE 
İLİŞKİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ”
GYODER olarak sektörün gelişmesi 
için çalışan Türkiye İMSAD gibi diğer 
derneklerle nasıl bir işbirliği içindesiniz?

GYODER olarak üzerinde durduğumuz en 
önemli konular arasında; sektörün şeffaflaşması, 
kurumsallaşması, etik kodların belirlenmesi, 
gayrimenkul finansmanında çeşitlilik gibi önemli 
başlıklar olacak. Özellikle yurt içi ve yurt dışın-
daki STK’larla çok güçlü işbirlikleri kurmayı 
hedefliyor, mevcut ilişkilerimizi de bu doğrul-
tuda geliştiriyoruz. İnşaat malzemesi sanayisi, 
Türkiye’nin en güçlü sanayi kollarından biri. 
Türkiye’de en yüksek ihracat yapan ve ülke eko-
nomisine katma değer sağlayan önemli bir sektör. 
İnşaat malzemesi sanayicilerinin çatı örgütü Tür-
kiye İMSAD da, öncülük ettiği bu sektörün ge-
lişmesi ve güçlenmesine katkıda bulunan değerli 
bir STK. Gayrimenkul sektörünün çatı örgütü 
GYODER olarak, sektörün gelişimi için Türkiye 
İMSAD ile ilişkilerimizi geliştirerek sürdüreceğiz.

“Kentsel dönüşümün hızlanmasının önündeki 
en büyük engel olan kaynak sorununu çözmek 
için de yeni adımların atılmasının sektöre moral 

verdiğini düşünüyorum. Hükümet ilk etapta 
yurt dışından ve İller Bankası’ndan bulduğu 

kaynakla beş yılda sektöre 75 milyar liralık bir 
kaynak ayırmayı planlıyor. Proje hayata geçerse 

2018 yılında dönüşüm için aktarılacak kaynak 
ise 15 milyar lira olacak. Ölçek ve lokasyona 

göre kamunun desteği olmadan dönüşümün 
olmayacağı alanlar var. Bu anlamda devletin 

bu yaklaşımı deprem riski ile karşı karşıya olan 
şehirlerimizdeki dönüşümün sağlıklı ve hızlı bir 

şekilde yapılmasına büyük fayda sağlayacak.” 

“Kentsel dönüşümü 
kaynak desteği 

hızlandıracak”





MİMARİDE EĞİTİM YAPILARI

Toplumsal gelişim 
eğitim yapılarının 
kriterlerini 
değiştiriyor
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Mimarinin bir dalı olan eğitim yapıları, insanlık 
tarihi boyunca özel bir yapı türü olmuş ve 
eğitsel faaliyetlerde insanlar daima mekânla 

bütünleşmiş. Tarihsel veriler toplumların belirli dö-
nemlerde felsefi, dini ve bilimsel gelişmelerin sonu-
cunda eğitim programlarının amacına uygun mekânlar 
düşünüp geliştirdiklerini gösteriyor. Geçmişte özellikle 
üniversite yapılarında ihtişam ön planda tutulurken 
günümüzde fonksiyonellik öne çıkıyor.

EĞİTİM YAPILARI, YAŞAM
MERKEZİNE DÖNÜŞÜYOR

Eğitim ortamlarının mimarisiyle, biçimi ve geniş 
aktivite çeşitliliğiyle öğrencileri araştırmaya, keşfetme-
ye, deney yapmaya, deneyimlemeye, tartışmaya, oyun 
oynamaya, sosyalleşmeye, hayal güçlerini ve düşünme 
kabiliyetlerini geliştirmeye yöneltmesi ve yeniliklere 
teşvik etmesi bekleniyor. Bugünün eğitim yapıları 
resmi eğitim ortamı olmanın ötesinde birer yaşam 
merkezine dönüşmek durumunda. İşte dünyanın en 
görkemli üniversite yapılarından bazı örnekler:

MİMARİDE EĞİTİM YAPILARI
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Geçmişte felsefi, dini ve bilimsel 
gelişmelerin sonucunda 

şekillenen eğitim yapıları, 
günümüzde eğitimi destekler 

nitelikteki özellikleriyle 
planlanıyor. Dünyanın önde 
gelen üniversite kampüsleri 
görkemli mimarisiyle dikkat 

çekiyor. Eğitim yapılarının 
mimarisinde; yapıların biçimi 
ve geniş aktivite çeşitliliğinin 

öğrencileri araştırmaya, 
keşfetmeye, deney yapmaya, 
deneyimlemeye, tartışmaya, 

sosyalleşmeye, hayal güçlerini 
ve düşünme kabiliyetlerini 

geliştirmeye yöneltmesi 
ön planda tutuluyor.



MİMARİDE EĞİTİM YAPILARI

Bologna 
Üniversitesi - 

İtalya
İtalya’nın en eski 

ve en büyük iki 
üniversitesinden 
biri olan Bologna 

Üniversitesi, 
aynı zamanda 
Avrupa’nın ilk 

üniversitesi. 1088 
yılında kurulan 
ve yaklaşık 100 

bin öğrencisi 
bulunan 

üniversitenin 
kampüsleri şehrin 

her tarafına 
dağılmış, hatta 

beş komşu şehre 
bile yayılmış 

durumda.

Cambridge Üniversitesi - İngiltere
Cambridge Üniversitesi, olağanüstü mimarisi ve eşsiz 
kampüsünün yanı sıra eğitimiyle de her zaman dünyanın en iyi 
üniversiteleri arasında yer alıyor. Times sıralamasında 4’üncü sırada 
bulunan Cambridge Üniversitesi, 800 yıllık tarihiyle de muhteşem 
bir keşif sunuyor.

Sydney Üniversitesi - Avustralya
Times sıralamasında 56’ncı olan Sydney Üniversitesi 
1850’de kuruldu. Sydney Üniversitesi’nde bulunan 
Great Hall, Londra’nın sembollerinden Westminster 
Sarayı’ndan alınan ilhamla inşa edildi. Modern ve 
Neo-Gotik mimarideki binaları görebileceğiniz 
üniversite kampüsü geçmişten günümüze izler 
taşıyor.

Belfast Kraliçe 
Üniversitesi - 

İngiltere
1810 yılında 

kurulan ve Times 
sıralamasında 

200’üncü sırada 
bulunan Belfast 

Kraliçe Üniversitesi 
(Queen’s University 

Belfast), pek çok 
alanda eğitim imkânı 

sunuyor. Kampüs, 
büyüklüğü ve 

görkemiyle sadece 
öğrencileri değil, tüm 

ziyaretçileri etkiliyor.
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Oxford Üniversitesi - İngiltere
Dünyanın en saygın haber ve politika 
dergilerinden biri olan Times’teki listede ikinci 
sırada yer alan Oxford Üniversitesi, 902 yıllık 
eğitim geçmişiyle, dünyanın İngilizce konuşulan 
en eski üniversitesi olma özelliği taşıyor. Aynı 
zamanda Bologna Üniversitesi’nden sonra 
dünyanın en eski ikinci üniversitesi özelliğine de 
sahip olan Oxford Üniversitesi, geniş bir alana 
yayılan ve adeta tarihe tanıklık eden mimarisiyle, 
kampüsünde geçmiş ile geleceği buluşturuyor.



EKİM 2017   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   47

MİMARİDE EĞİTİM YAPILARI

Otago Üniversitesi 
- Yeni Zelanda

1869 yılında kurulan 
Yeni Zelanda’nın en 

eski üniversitesi olan 
Otago Üniversitesi, 
doğal güzelliklerle 

bezenmiş yeni 
ve eski binaların 

muazzam uyumla 
kombine edildiği bir 

kampüse sahip. Leith 
Irmağı’nın içerisinden 

geçtiği kampüs 
büyük yeşil alanlarıyla 

öğrencilerin huzurlu 
bir yaşam sürmesi 

için ideal.

Harvard Üniversitesi - ABD
1636 yılında ABD’de kurulan ilk üniversite olan Harvard Üniversitesi, 
dünyanın en saygın üniversiteleri arasında yer alıyor. Times sıralamasına 
göre 6’ncı sırada bulunan üniversitenin ağırlıklı kırmızı renkli binaları, 
yılın her döneminde göz kamaştırıyor. Harvard Kütüphanesi de 
dünyanın en geniş akademik ve özel kütüphanesi olarak tanınıyor.

Duke Üniversitesi - ABD
Durham, Kuzey Carolina’da bulunan 
Duke Üniversitesi, öğrencileri tarafından 
“Gotik Şaheser” olarak tanımlanıyor. Duke 
Üniversitesi’nin sembolü ise Duke Şapeli. 
Kampüsün doğayla iç içe olması da ayrı bir 
güzellik katıyor. 

Toronto 
Üniversitesi - 

Kanada
Konum olarak şehrin 

içinde olmasına 
rağmen mimarisi ve 

çevre düzenlemesiyle 
şehrin dışında 

hissettiren Toronto 
Üniversitesi gotik 

mimarisiyle öne 
çıkıyor.

Notre Dame 
Üniversitesi - ABD
Tarihi 173 yıl öncesine 
dayanan ve yönetimi 
Katolik ağırlıklı 
olduğundan Katolik 
Okulu olarak da 
bilinen üniversitenin 
ana binası bir kubbe 
şeklinde tasarlanmış. 
Muhteşem 
mimarisinin yanı 
sıra kampüsün 
öğrencilerin futbol, 
basketbol, Amerikan 
futbolu, yüzme, tenis, 
rugby ve beyzbol gibi 
sporları yapabileceği 
muhteşem bir spor 
tesisi var.

Yale Üniversitesi – ABD
Times sıralamasında 12’nci sırada yer alan 
Yale Üniversitesi, 1701’den bu yana dünyanın 
en saygın üniversitelerinden biri. Üniversite 
kampüsünde geleneksel gotik mimarinin yanı 
sıra modern binalar da yer alıyor.
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MİMARİDE EĞİTİM YAPILARI

FMV Erenköy Kampüsü
Feyziye Mektepleri Vakfı’nın Erenköy’de kendisine bağışlanan bir 
konak ve koru içinde yüksek nitelikli bir eğitim kampüsü yaptırmak 
için düzenlediği çağrılı mimari yarışma sonucu elde edilen proje, 
gerekli tüm standartlara ve FMV tarafından verilen programa 
uymasına karşın son derece esnek, akışkan işlevsel ve mekansal bir 
organizasyona sahip. Bina, kompakt ve az katlı yapısı ile de üretim-
işletim aşamalarında ekonomik, güvenli ve esnek olma özelliği 
taşıyor. Genel mimari dil ve malzeme kullanımında çağdaş eğitim 
bilimi ve pedagojinin önermelerine uygun olarak aşırı renk ve biçim 
kullanımından, kurmaca motiflerden kaçınılmış, zamana dayanabilecek 
malzemeler seçilmiş.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü
Eski bir kamyon montaj fabrikasının renovasyonu olarak 

gerçekleşen birinci binanın sağ cephesi üniversitenin 
dışa açık yüzü olarak değerlendirilirken, gerekli işlevler 

verili olanaklardan faydalanılarak yerleştirilmiş. İkinci 
binada ise tüm mekânların gün ışığından maksimum 

ölçüde faydalanabileceği iç mekânda öğrencilerin 
kullanabilecekleri teneffüs alanlarının oluşturulduğu 
ve çevresel verilerin dikkate alındığı bir tasarım esas 
alınmış. Çelik strüktür, mimari yaklaşımın tercihlerini 

gerçekleştirmeyi kolaylaştırmış. Şeffaf, hareketli, akışkan, 
parçalanmış yüzeylerden oluşan hafif bir yapı olan iki bina 
arasındaki köprü ve yerleşim dokusu pek çok kez, tez, film 

ve gösteriye konu olmuş.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Teknik ve 
Endüstri Meslek Lisesi

İstanbul, Ataşehir bölgesinde Küçükbakkalköy Mahallesi 
sınırlarında yer alan lise kompleksi, MEB’in klasik eğitim 

binası formatının dışında yapısı ile dikkat çekiyor. İlk 
algılamada kompakt, tekil yapı imgesine sahip olan lise, 
aslında son derece grift ve mekânsal bir kurguya sahip. 
Sokaklar ve avlularla birbirine bağlanan aynı zamanda 
birbirinden kopan kurgusu ve çatı teraslarıyla yapının 

çevreden bir peyzaj alanı gibi algılanması amaçlanmış. 
Tüm yapı yalın ve güçlü mekanları, brüt beton ve cama 

eşlik eden az sayıda malzeme ve görünür tesisatıyla 
bir teknik lise için sadece bir eğitim mekanı değil aynı 

zamanda bir eğitim nesnesi olma özelliği taşıyor.

Ülkemizde eğitim yapıları 
mimarisinde farklı uygulamalar
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Nef İlkokulu
Önceki adıyla Ortabayır Zafer İlköğretim Okulu olarak bilinen Nef İlkokulu, 
Kağıthane’de bulunan MEB’e ait 19 derslikli bir okulun yerine programın 
genişletilmesiyle 40 derslikli olarak inşa edilmiş. Yapı, mahalli bir odak olmak 
üzere kurgulanan bir avlu etrafında toplanmış birbirine bağlı üç ana kütleden 
oluşuyor. Beş katlı sınıflar  bloğu arazinin en uzun kenarını tanımlıyor. Yapının 
camiye komşu olan cidarında daha alçak olarak kurgulanmış üç katlı idari blok 
bulunuyor. Aynı bloğun zemin katı anaokulu için ayrılmış. Yine beş katlı olarak 
tasarlanmış laboratuvar bloğu ise zemin ve bodrum katlarında kapalı spor 
alanı olarak da kullanılabilen çok amaçlı etkinlik salonunu barındırıyor.

Açı Lisesi
Bahçeköy Yerleşkesi’nin ikinci binası olarak 2007 yılında inşa edilen 
Açı Lisesi, Belgrad Ormanı’nın kıyısında Mimar Sinan’ın eseri olan 
Sultan 1. Mahmut Kemeri’nin hemen yakınındaki 11 dönümlük 
eski fabrika arazisi içinde yer alıyor. 2006 yılında dönüştürülen 
ana yapının ek binası olarak tasarlanan ikinci bina, kurumun 
azami metrekare ve asgari süre beklentisi doğrultusunda araziye 
paralelkenar dörtgen bir planla yerleşmiş. Yapıda, prekast kolon-kiriş 
ve döşeme tercih edilmiş, eklendiği ana yapıya uyum sağlaması için 
kompozit cephe kaplama panelleri kullanılmış ve ana yapıya çelik 
şeffaf bir köprüyle bağlanmış.

İTÜ Merkezi Derslik Binası
İTÜ Merkezi Derslik Binası, farklı programlara devam eden öğrencilerin 
ortak derslerinin verileceği amfiler, seminer odaları, bilgisayar 
laboratuvarları, öğretim üyesi odaları, kafeterya vb. mekânları barındırıyor. 
Bina, yerleşkenin yaya ve taşıt ulaşım akslarının kesişme noktasında 
kamusal mekânları tanımlayacak ve zenginleştirecek bir şekilde 
konumlandırılmış ve yalın bir biçimlendirmeyle ele alınmış. İç mekânlarda 
algının ve insan hareketlerinin yatay-düşey sürekliliğini güçlendiren bir 
anlayış benimsenmiş. Tasarım şemasında amfiler, seminer odaları ve ofisler 
net bir sirkülasyon ve servis zonu ile ayrılmış. Esneklik, zaman, deprem 
güvenliği gibi kriterlere göre seçilen çelik yapı sistemi ve diğer sistem 
bileşenleri iç mekânda görünür kılınmış.

TED Ankara Koleji Yumrubel Yerleşkesi
TED Ankara Koleji Yerleşkesi, Ankara’nın güneyinde 

Yumrubel’de yer alıyor. Çevresi tümüyle ODTÜ arazisi 
ile çevrili alanın doğusu ormanla sınırlanıyor. Bir kent 

simülasyonu olarak tasarlanan yerleşke bütününü 
oluşturan her bir yapı kentin adeta bir semti olarak 
tasarlanmış. Açık alanlar kentin meydanları olmuş. 

Gerçek rengini yaşayanlardan alması gerektiği düşünülen 
mekanda renksizlik ön planda tutulmuş. Çıplak beton 
ve tuğla ile mantolanan yapıyı gençlerin korkmadan, 

sakınmadan kullanabilmeleri amaçlanmış.

Kaynak: Vitra Çağdaş Mimarlık Dizisi-Eğitim Yapıları
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Eğitim yapılarında gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında 
epey yol kat etmemiz gerektiğini belirten Hatırlı 
Mimarlık Kurucu Ortağı Yeşim Hatırlı, “Bu değişim 

sadece eğitim yapılarındaki mimari nitelik açısından değil, 
eğitim sistemi ve öğrenme modellerimiz açısından da gerek-
li. Zaten eğitim anlayışı eğitim mekânlarının örgütlenmesini 
de doğrudan etkiliyor” dedi.

“YENİ YAPILAN ÖZEL OKULLAR STANDARDA UYGUN”
Mevcut eğitim yapısı stoğuna bakıldığında devlet okul-

larının yurt genelinde hem sayı olarak yetersiz, hem de 
var olanların pek çoğunun öğrenci ihtiyaçlarına cevap 
verecek donanıma sahip olmadığını vurgulayan Hatırlı, 
“Okulların çoğu sadece derslik ve koridordan ibaret. Tören 
alanı olarak beton dökülmüş bahçeler dışında çocukların/
gençlerin yeterli kapalı ve açık spor alanları olmadığı gibi, 
pek çok okulda kütüphane ve etkinlik alanları, sosyalleş-
mek ve derslik dışı öğrenim için gerekli bir araya gelme 
mekânları da bulunmuyor. Tabii yeni yapılan özel okulları 
ayrı değerlendirmek lazım, özel eğitim kurumlarının yeni 
yerleşkeleri ve yapılarının pek çoğunun gelişmiş ülkelerin 
eğitim yapıları standartlarına kavuştuğunu söyleyebilirim, 
gerçekten aralarında çok nitelikli yapılar var” diye konuştu.

Yapının türünden ve ölçeğinden bağımsız olarak, nite-
likli mimarlık, nitelikli yapı üretebilmek için öne alınması 
gereken bazı genel tasarım kriterleri olduğuna dikkat çeken 
Hatırlı, şöyle konuştu: “Hatırlı Mimarlık olarak proje tasar-
larken bağlam; yani arazinin bulunduğu coğrafya, iklim, 
varsa kentsel doku ve yapılı ya da doğal çevre, topoğrafya 
vb. kriterlerle birlikte yapının işlevinden gelen kullanıcı 
ihtiyaçları, bunlara ilave olarak çağa ait güncel teknoloji ve 
malzeme kullanımı, doğal havalandırma, doğal ışık, doğru 
ve etkin ısı yalıtımı gibi enerji etkin bina tasarım kriterle-
riyle enerji verimliliğini esas alan sürdürülebilir mimarlık 
değerlerini dikkate alıyoruz.”

OKUL YAPILARINDAKİ KRİTERLER
Okul projesi tasarlamak söz konusu olduğunda ise 

işlevinden kaynaklanan bazı farklılıklar ile öğrenci davra-
nışından kaynaklanan tasarım kararlarının dikkate alınabil-
diğini vurgulayan Hatırlı, şu değerlendirmelerde bulundu: 
“Öğrencilerin yaş grubuna göre sağlanması gereken yapı 
güvenliği gibi olmazsa olmazlar, doğal malzeme, kullanılan 
malzemelerin uzun ömürlü ve dayanıklı olması gibi kriter-
ler mimari tasarımda öne çıkıyor. Öğrencilerde görülebilen 
vandalizme karşı da önlem almak gerekiyor, tabii uzun 
ömürlü malzemelerin kullanılması ve sürekli bakım gerek-
tirmeyen yapı malzeme ve detayları da yoğun kullanımlı 
alanlarda işletme ve bakım maliyetlerini azaltan unsurlar.”

“DAHA İYİ ÖĞRENME İLE MİMARİ KURGU
ARASINDA BAĞLANTI VAR”

Daha iyi öğrenme ile mimari kurgu arasında da bağlantı 
olduğunu düşündüğünü ifade eden Hatırlı, şöyle devam 
etti: “Eğitim yapılarında mekânsal karşılıklarını aradığımız 
ve mimari kurguda etkin rol oynayan bazı kavramlardan 
söz etmek mümkün. Öğrencilerin çağdaş bir dünya görüşü 
edinmesi, çevre bilinci, topluma karşı sorumluluk duygusu 
edinmesi, kendini özgürce ifade edebilmesi, grup çalışma-
ları yapabilmesi, bilgiye tek başına ulaşabilmesi, yapıcı, 
yaratıcı, araştırmacı, hızlı ve verimli olabilmesi, yetenek 
ve ilgilerinin farkına varabilmesi, iletişim kurabilmesi vb. 
gibi… Tasarladığımız tüm eğitim yapılarında, mekânsal 
akışkanlık, dinamizim, şeffaflık gibi tasarım kriterleri, galeri 
boşlukları ve gerekli hacimlerde çatı ışıklıkları kullanılarak 
aydınlık, dinamik, birbirleri ile görsel ilişki kuran nitelikli 
ve keyifli iç mekân kurguları yaratmayı hedefliyoruz.”

Hatırlı, ayrıca günümüzde sosyal, kültürel ve sportif 
etkinliklerin merkezi olarak düşünülen okul yapılarının 
“Yaşam Boyu Eğitim”, “Toplum Merkezi” misyonlarını da 
üstlenecek altyapıya sahip olmaları gerektiğini de vurguladı.

“Türkiye’de mevcut
eğitim yapısı stoğu
ihtiyaçlara
cevap vermiyor”
Türkiye'de özellikle devlet okullarının 
ihtiyaçlara cevap verebilecek 
donanıma sahip olmadığını belirten 
Hatırlı Mimarlık Kurucu Ortağı Yeşim 
Hatırlı, "Okulların çoğu sadece derslik 
ve koridordan ibaret” dedi.



GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTIK!

Sika, ABC Kimya'yı bünyesine katarak, Türkiye yatırımlarını sürdürüyor. Yapıştırıcı ve 
Sızdırmazlık ürünlerinde müşterilerimize sunduğumuz çözümleri, ABC Kimya ile 
birlikte daha da genişleterek yolumuza devam etmekten mutluluk duyuyoruz.

www.sika.com.tr
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SEKTÖREL GÜÇ / PANELDER

Kurulduğu 2013 yılından bu yana Türki-
ye’deki yalıtımlı sandviç panel üreticilerini 
bir araya getirerek, sektörün gelişmesine 

katkı sağlamayı amaçlayan Yalıtımlı Sandviç Panel 
Üreticileri Derneği (PANELDER), üye sayısını artır-
mayı hedefliyor. Sektördeki haksız rekabetin önüne 
geçmenin yolunun tüketiciyi bilinçlendirerek, doğru 
ürünü almasını sağlamaktan geçtiğini belirten PA-
NELDER Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Yüksel, 
“Gözetim, denetim mekanizmasını çalıştırıp, tüketi-
ciyi koruyarak doğru panel almasına ve uygun stan-
dartlarda uygulama yaptırmasına yardımcı olmalıyız” 
dedi. Turgay Yüksel ile PANELDER’i ve faaliyetlerini 
konuştuk.

Sohbetimize başlarken PANELDER ne zaman 
kuruldu öğrenmek isteriz...

Derneğimiz 2013 yılında çalışmalarına başladı. 

Yalıtımlı sandviç panel 
üreticileri, doğru panel 
kullanımını amaçlıyor 

Yalıtımlı Sandviç Panel Üreticileri Derneği 
(PANELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay 

Yüksel, sektörün en büyük sorununun 
haksız rekabet olduğunu belirterek, 

“Tüketiciye doğru paneli anlatarak 
gözetim, denetim mekanizmasını çalıştırıp 
sektörde doğru panelin kullandırılmasının 

sağlanması lâzım” dedi.
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Toplam 8 üye firmanın işbirliğiyle kurulan der-
neğin şu anda 9 üyesi var.

Böyle bir dernek kurma fikri nasıl ortaya çıktı?
Sandviç paneller, son zamanlarda gelişen in-

şaat sektörüyle birlikte özellikle sanayi tesisleri ve 
lojistik depo alanlarının çatı ve cephe kaplamala-
rında tercih edilen bir ürün haline geldi. Kontinü 
panel üreticilerini bir araya getirmek, güç birliği 
sağlamak, bu firmaların sorunlarını ve pazarı 
büyütmekle ilgili ortak bir ses olabilmek, kendi 
aralarında gelişim odaklı bilgi paylaşımı sağlamak 
ve uluslararası standartlar doğrultusunda tüketi-
cileri bilinçlendirmek amacıyla böyle bir dernek 
kurma fikri doğdu.

Siz derneğin kuruluşundan bu yana 
yönetimde misiniz?

Evet, ben derneğimizin kuruluşundan beri 
kurucu üyeyim. Beş aydır da başkanlık görevini 
yürütüyorum.

“PANELDER ÜYELERİ PAZARIN 
YÜZDE 80’İNİ KAPSIYOR”
 Üye profiliniz nasıl?

PANELDER, sandviç paneli kontinü hatlarda, 
yani devamlılığı olan hatlarda üreten üreticileri 
çatısı altında toplayan bir dernek. Yani üyelerimiz 
kontinü hatlarda yalıtımlı çatı ve cephe sandviç 
panelleri üreten firmalar. Bu dokuz üye yaklaşık 
toplam pazarın yüzde 80’ini  karşılıyor diyebiliriz. 
Tabii bizim haricimizde başka üreticiler de var. 
Daha çok Anadolu’da olan bu firmalarla da temas 
halindeyiz. Onları da bir an evvel bünyemize kat-
mak için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Türki-
ye’deki bütün kontinü sandviç panel üreticilerini 
derneğimizde görmek istiyoruz ki dernek olarak 
amaçlarımıza ulaşabilelim.

Kontinü hat deyimini biraz açar mısınız?
Kontinü, malzemenin üretilmesiyle birlikte 

önceden talep edilen herhangi bir boyda  kesilerek 
verilebilmesidir. Taşınabilen ve montaja uygun 
olabilen herhangi bir boyun verilebilme özelliği-
dir. İsterseniz bir metrede isterseniz 15 metrede 
kesin, kontinü bu şekilde devam ediyor. Üretim 
bu şekilde gerçekleşiyor.

Sandviç panel ürününün özelliği nedir?
Eskiden sanayi yapıları, çelik yapılar, fabrika-

lar, lojistik depolar, hastaneler, şahıs binaları gibi 
büyük çaplı binalar tek katlı yalıtımsız malzeme-
lerle kaplanırdı. Özellikle hükümetin teşviki ile 
birlikte 2000’li yıllardan itibaren yalıtım bilinci 
çok fazla arttı. Zira en iyi tasarruf yalıtımla ge-
liyor. Dolayısıyla bu sanayi kesimine de yansıdı. 
Çatı ve cepheler artık tek kat kaplama malzemesi 
değil, içinde yalıtım dolgusu olan sandviç panel 

SEKTÖREL GÜÇ / PANELDER

PANELDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Turgay 
Yüksel, sandviç 
panelle Türkiye'nin 
30 yıl önce tanıştığını 
belirterek, "Ama 
son 15 yıldır yalıtım 
bilinci ve yatırımların 
artması sebebiyle 
daha hızlı bir büyüme 
gerçekleşti“ dedi.

şeklinde kaplanmaya başladı. Sanayi yapıları, 
lojistik depolar, büyük binalarda binanın enine 
ve boyuna göre özel imalat yapıp, çok hızlı bir 
şekilde binayı kaplatabiliyorsunuz. Binanın dört 
bir cephesini kaplayabiliyorsunuz, buna cephe 
panelleri diyoruz. Bir de çatıyı kaplıyorsunuz, 
buna da çatı panelleri diyoruz. Sandviç panel 
dememizin sebebi; iki tane yüksek yoğunluklu 
sacın ortasına uygun yoğunlukta kalın bir yalıtım 
malzemesinin gelmesiyle beraber oluşturulan bir 
ürün olduğu içindir.

Sandviç panele talep ne zaman artmaya başladı?
Sandviç panelle Türkiye 30 yıl önce tanıştı. 

Ama son 15 yıldır yalıtım bilinci ve yatırımların 
artması sebebiyle daha hızlı bir büyüme gerçekleşti.

“KALİTELİ PANEL ÜRETİMİ
İÇİN ÇALIŞIY0RUZ”
Dernek olarak kurulduğunuz günden bu yana 
ne gibi çalışmalar yaptınız?

Derneğimiz kurulduktan sonra amacımız önce 
piyasadaki paydaşları bilinçlendirmekti. Yönetim 
Kurulu haricinde her üyenin bir ya da iki temsil-
cisini gönderdiği alt bir çalışma komisyonu kur-
duk. Bu kurullarda hepsi konularında deneyimli 
arkadaşlar çalışıyor. “Doğru panel nedir? Kalınlığı 
ne olmalı? Sac kalınlığı, yalıtım kalınlığı ne olma-
lı? Nasıl uygulanmalı, nasıl üretilmeli?” bunlarla 
ilgili çalışmalar yapıp, bunu piyasadaki paydaşlara 
tanıtmaya çalışıyoruz. Ayrıca Ankara’da kamu 
nezdinde bir takım girişimlerimiz var. Bu ürünü 
daha kaliteli üretmek, pazarda daha iyi sunmak, 
üretim ve uygulama standartlarını sektöre getir-
mek amacıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bunların 
hepsi tabii ki nihai tüketici için.

Bir yatırımcı bir sanayi tesisi fabrikası kur-
duğunda doğru paneli alıp doğru uygulamacıyla 
uygularsa o çatı evladiyelik oluyor. Bu nedenle biz 
bilinçlendirme çalışmaları yapmaya çalışıyoruz.



“Türkiye İMSAD, Türkiye ve inşaat sektörü için 
önemli bir kuruluş. İnşaat sektörü ülkenin 

lokomotif sektörü ve birçok sektöre fayda sağlıyor. 
Türkiye İMSAD, inşaat malzemeleri üreten 

firmaların derneği olması sebebiyle önemli 
bir misyon üstleniyor. Biz de PANELDER olarak 
geçen sene Türkiye İMSAD’a üye olduk. Hem 

derneğimizi daha iyi tanıtmak hem de karşılıklı 
verimli çalışmalar yapmak için bu kararı aldık. 

Üye olduğumuz için de çok memnunuz. Umarım 
Türkiye İMSAD ve PANELDER kol kola kardeş 

dernekler olarak başarılı işlere imza atarlar.”

“Türkiye İMSAD ile 
verimli çalışmalar 
yapmak istiyoruz”

SEKTÖREL GÜÇ / PANELDER

Yalıtımlı panel sektörünün büyüklüğüyle ilgili 
bilgi verir misiniz?

2012 yılında Türkiye’deki pazar toplam 28 
milyon metrekare civarındaydı. 2013 yılında 30 
milyon metrekare, 2014’te 33 milyon metrekare 
oldu. 2015 ve 2016 yılında 36 milyon metrekareye 
çıktı, yani yaklaşık yüzde 10 civarında büyüyen bir 
pazar var. Ancak bu yurt içi ve yurt dışı üretimden 
satışın toplamıdır.  2017’de ise yatırımların azalma-
sıyla bir miktar düşüş gözleniyor. Yani 2016'ya göre 
daha geri kalacağı tahmin ediliyor.

Sektör sadece iç piyasaya yönelik mi üretim 
yapıyor?

Toplam üretimin yaklaşık yüzde 85-90’ı iç piya-
saya sunuluyor, yüzde 10-15’i de ihraç ediliyor. Bu 
ürünler havaleli ürün olduğu için çok fazla uzağa 
gitmiyor. Deniz yoluyla taşıma imkanı olabildiği için 
özellikle Kuzey Afrika ülkelerine, Uzakdoğu’nun 
daha yakın bölgelerine taşınabiliyor. Ortadoğu’ya, 
Azerbaycan, Gürcistan gibi Türk Cumhuriyetleri’ne 
TIR’larla taşınıyor. Eskiden Avrupa’ya da ihracatımız 
vardı ama Avrupa’da 2008 krizinden itibaren işler 
biraz yavaşladığı için oradaki üreticiler de tamamen 
pazara hakim olduklarından dolayı artık o tarafa 
fazla ürün gitmiyor.

“SEKTÖRDE DURGUNLUK VAR”
Sektörün şu anki durumu nasıl?

Binalarda sandviç panel kullanmak hem 
ekonomik açıdan, hem binanın yapı fiziği 
açısından, hem görsellik hem de hızlı montaj 
açısından önemli bir ürün. Yeni binalarda bu 
ürün tercih edilirken, eski binalarda da yenilenme 
çalışmalarında kullanılıyor. Bu nedenle sektör son 
yıllarda artan bir trend içindeydi. Sektör için en iyi 
yıl 2015 yılıydı. Fakat biliyorsunuz 2016, Türkiye 
için ezber bozan bir yıldı. Yatırımların bir miktar 
durmasıyla sektör de daha stabil gidiyor. Bu yıl 
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2016’dan geride seyrediyoruz ve yılı daha aşağıda 
tamamlayacağımızı tahmin ediyoruz.

Önümüzdeki döneme ilişkin beklentileriniz 
nedir?

Yüzde 85’i Türkiye’de satılan bu ürün tamamen 
nihai tüketiciye değil de yatırımcılara satılan bir 
ürün olduğu için Türkiye’de yatırımların devam 
etmesiyle bu sektör de gelişecektir. Yatırımların 
durmamasını umuyoruz. Yalıtım bilinci geliştikçe 
bu sektör de büyümeye devam eder. Yeter ki bizler 
doğru paneli üretelim, uygulamacılar doğru uygu-
lamaları yapsınlar, tüketiciler satın aldıkları mal ve 
uygulama hizmetinden zarar görmesinler.

Dernek olarak bu konudaki bilincin 
artırılmasına yönelik bir çalışmanız var mı?

Uygulama standartları getirmeye çalışıyoruz. 
Web sitemizde bu uygulama standartlarını, doğru 
panelin ne olduğunu anlatıyoruz. Herhangi bir 
sektörde fabrika binası, lojistik depo gibi yapıla-
cak yatırımlar için  PANELDER’in web sitesinden 
“Doğru panel nedir?” diye bakılabilir ve dernekle 
iletişime geçilebilir.

“TÜKETİCİYİ BİLİNÇLENDİRMEK
GEREKİYOR”
Sektörün genel sorunları nelerdir?

Sektörün en temel sorunlarından biri inşaat 
sektöründeki diğer dallarda da olduğu gibi haksız 
rekabet. Düşen kâr marjlarını kurtarmak ya da mev-
cut kâr marjlarını korumak amacıyla bazı üreticiler 
maalesef haksız rekabete giriyorlar. Bu kaliteden 
ödün vermek, fiyatı ucuzlatmak için standart dışı 
üretim olabiliyor. Bunun önüne geçmemiz lâzım. 
Haksız rekabetin önüne geçmenin yolu da tüketiciyi 
bilinçlendirerek, doğru ürünü almasını sağlamaktan 
geçiyor. Biz kamuyla iletişim halindeyiz, gözetim, 
denetim mekanizmasını çalıştırıp standart dışı mal-
ların üretilmesine engel olunması lâzım.

Önümüzdeki dönemde ne gibi faaliyetleriniz 
olacak?

Yeni yeni gelişen ve büyümeyi amaçlayan bir 
derneğiz. Üye sayısını artırmaya, toplumu ve pay-
daşlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Uygulama 
standartlarını getirmeye çalışıyoruz. Sektörle ilgili 
fuarlara katılıp stantlarda derneğimizi tanıtıyoruz. 
Ankara’da çeşitli kamu kuruluşlarını ziyaret edi-
yoruz. Seminerler düzenleyerek mimarlara, mü-
hendislere doğru panelin ne olduğunu anlatmaya 
çalışıyoruz. Bu seminerleri daha büyük çaplı dü-
zenlemeyi amaçlıyoruz. Uluslararası derneklerle 
de işbirliği halindeyiz. Avrupa’da bu dernekler ne 
yapıyorsa aynısını burada nasıl yapabileceğimiz 
konusunda hedeflerimiz var. Yurt dışındaki benzer 
derneklerle ortak projeler yapmaya çalışıyoruz.   
Bilinilirlik ve etkinliği artırmayı hedefliyoruz.





“Yeni fikir ve projelere 
her zaman açığım”

PROFESYONEL BAKIŞ / LEVENT GÖKÇE
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Saint-Gobain'de 18 yıllık iş hayatının ardından geçtiğimiz nisan 
ayından bu yana İzocam Genel Müdürlüğü görevini üstlenen 
Levent Gökçe, sektörün başarılı profesyonelleri arasında yer alıyor. 
İş hayatında sorgulamanın ve doğru iletişimin önemine dikkat 
çeken Gökçe, "Yeni fikir ve projelere de her zaman açığım" diyor.

İş hayatına Akzo Nobel Kemipol’de başlayan 
Levent Gökçe, 18 yıl çalıştığı Saint-Gobain 
Weber’de başarılı işlere imza attı. Geçtiğimiz 

nisan ayında İzocam Genel Müdürlüğü görevini 
devralan Gökçe yeni görevi ile ilgili; “Benim he-
defim, zaten güçlü olan şirketi olduğundan daha 
atik, daha yenilikçi, daha yüzü pazara dönük 
hale getirmek” diyor. Ayrıca Gökçe, ekibinde her 
kademeden çalışanın karar sürecine etki etmesi 
gerektiğine inandığını belirterek, “Özellikle karar 
alma süreçlerinde ortaya konulan rakamlar kadar, 
o konunun uzmanı olan çalışanların kendi sorum-
luluk alanlarıyla ilgili değerlendirmelerinin çok 
değerli olduğunu düşünüyorum” diyor. Levent 
Gökçe ile yeni görevi ve çalışma hayatına bakışı 
ile ilgili keyifli bir sohbet yaptık.

Sizi tanıyabilir miyiz? Eğitiminiz ve iş 
hayatına başlama sürecinizden bahseder 
misiniz?

1967 yılında Aydın Söke’de doğdum. Bor-
nova Anadolu Lisesi ve ardından ODTÜ Makine 
Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Deva-
mında İstanbul Üniversitesi’nde Uluslararası İş-
letmecilik eğitimimi tamamladım ve profesyonel 
iş hayatına Akzo Nobel Kemipol şirketinde “Tek-
nik Servisler Müdürü” olarak adım attım. 1999 
yılında Saint-Gobain Weber’e geçiş yaptım ve 
2002 yılına kadar Satış Müdürlüğü görevini sür-
dürdüm. 2002-2005 yılları arasında Satış Pazar-
lama Direktörlüğü yaptım. 2005 yılından Nisan 
2017’ye kadar Weber’in Genel Direktörlüğü’nü 
yürüttüm. Nisan 2017’den beri de İzocam’ın 
Genel Müdürü olarak görev yapmaktayım.

“18 YIL SONRA ŞİRKET
DEĞİŞTİRMEK FARKLI BİR HİS”
Yeni görevinizi devralırken neler hissettiniz? 
Yeni görevinizle ve şirketle ilgili ilk 
izlenimleriniz nelerdir?

18 yılımı Saint-Gobain Weber’de çalışarak 
geçirdim. Bu kadar uzun süre sonra şirket değiş-
tirmek benim için oldukça farklı bir duygu... İlk 
izlenimlerimden biri de aslında böyle bir değişik-
liğe ihtiyacım olduğuydu. İzocam, çok kuvvetli, 
profesyonel bir ekibe sahip. Sadık ve pazarında 
etkili bir bayi ağı var. Teknik anlamda bilgi biri-
kimi oldukça iyi bir seviyede. En önemlisi de 52 

PROFESYONEL BAKIŞ / LEVENT GÖKÇE

yılda elde edilmiş olan bir marka bilinirliği ve 
imaja sahip olması. Bu açılardan baktığımızda 
İzocam ile ilgili ilk izlenimlerim son derece iyi.

İzocam Genel Müdürlüğü göreviniz 
nasıl geçiyor? Hangi konulara öncelik 
veriyorsunuz?

İlk aylar yoğun bir tempoda geçti. Benim için 
yeni olan çok konu vardı. Mümkün olduğunca ba-
yilerimizle ve çalışanlarımızla beraber olma fırsatı 
yaratmaya çalıştım. Onları dinleyerek ve anlamaya 
çalışarak günlerimi geçirdim diyebilirim. 

İnsan kaynağı konusu, ajandamın ilk sırasında 
yer alıyor. İlk yapacağım eylem, çalışanlarımız için, 
bizi geleceğe taşıyacak güçlü hedefler oluşturmak. 
Tabii ki eş zamanlı olarak, kişilerin kendilerini 
geliştirmek ve hedeflerinde başarılı olabilmeleri 
için ihtiyacı olan eğitim ve mentorluk mekaniz-
malarına yatırım yapacağız. Bizim ekibimizin 
potansiyeli, şu an ortaya koyduğumuzun çok üze-
rinde. İşte bu yüzden gelecekte şu ankinden daha 
da başarılı bir İzocam görüyorum. Bir yandan da 
bayilerimizin beklentilerine odaklanarak, kapasite 
artışı, yeni ürünler ve dinamik bir yapı üzerinde 
çalışıyoruz. Bu kapsamda hem endüstriyel hem 
de insan kaynakları anlamında aralıksız yatırım 
yapacağımız bir döneme girdiğimizi ifade ede-
bilirim.  Benim hedefim, zaten güçlü olan şirketi 
olduğundan daha atik, daha yenilikçi, daha yüzü 
pazara dönük hale getirmek. Bu konularla ilgili 
çok sayıda projeyi sıraya koyduk. Önümüzdeki 
günlerde hayata geçirmeye başlayacağız.     

“EKİBİMDE HERKES
FİKRİNİ İFADE EDEBİLMELİ”
İş hayatında prensipleriniz nelerdir?

Öncelikle herkesin fikrini rahatlıkla ifade 
edebildiği bir çalışma ortamı yaratmaya özen 
gösteriyorum. Kararların sadece üst yönetim 
tarafından alınmaması, şirkette her kademeden 
çalışanın karar sürecine etki etmesi gerektiğine 
inanıyorum. Özellikle karar alma süreçlerinde 
ortaya konulan rakamlar kadar, o konun uzmanı 
olan çalışanların kendi sorumluluk alanlarıyla 
ilgili değerlendirmelerinin çok değerli olduğunu 
düşünüyorum. Çalışma tarzımı şekillendiren bir 
başka yaklaşım da her konuda “yenilik”... Yeni 
fikirlere, projelere ve önerilere her zaman açığım.

İzocam Genel 
Müdürü Levent 

Gökçe, “İş hayatında, 
karşıma çıkan 

konuları doğru 
şekilde sorgulamanın 

ve iletişimde planlı 
davranmanın 

başarıma büyük 
katkısı olduğunu  

düşünüyorum” diyor.
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Sizce iş hayatında başarının sırrı nedir? Genç 
yönetici adaylarına neler tavsiye edersiniz?

İş hayatında, karşıma çıkan konuları doğru 
şekilde sorgulamanın ve iletişimde planlı davran-
manın başarıma büyük katkısı olduğunu düşü-
nüyorum. Genç yönetici adaylarına önerim de bu 
yönde... Karşılarına çıkan her durumu koşulsuz 
kabul etmemeleri ve sorgulamaları onları geliştirir. 
Diğer taraftan, iş hayatında doğru kurulan iletişi-
min önemini yadsımamaları gerekir. İş hayatında-
ki iletişimi sosyal hayatlarındaki iletişimden biraz 
ayrıştırarak, daha planlı bir iletişim süreci geçir-
melerini öneriyorum. Bu kapsamda ilk etapta ile-
tişimin sonucunda ne elde etmek ve hangi mesajı 
vermek istediklerini doğru belirlemeleri gerekir. 
Sonrasında, iletişimde bulunacakları kişinin yani 
mesajı alanın, algı düzeyini doğru tespit etmelerini 
ve buna uygun araç ya da söylem geliştirerek ilgili 
kişi ile iletişime geçmelerini tavsiye ediyorum.

Şirketlerin başarısında çalışanların rolü nedir?
Bir şirketin çalışanları o şirketin temel yapı 

taşıdır. Çalışanlar nasılsa şirketler de o ölçüde 
şekillenir. Bir şirketi başarıya taşıyan da o şirketin 
vizyon, misyon ve değerleri ile uyumlu, o şirke-
tin kültürü ile harmanlanmış olan ve açık fikirli 
çalışanlara sahip olmasıdır. İzocam’a baktığımda 
da köklü ve sektöre öncülük eden bir firmanın 
sahip olduğu gücü görebiliyorum. Böylesi önemli 
bir markanın başarısının altında yatan en temel 
nedenin güçlü insan kaynağı olduğunu düşü-
nüyorum. İzocam, yalıtımın bu kadar çok seg-
mentinde, bu kadar büyük bir ürün portföyüyle 

pazarda olan tek firma. Bu anlamda da eşsiz bir 
konuma sahip… Ama bunu sağlayan, tabii ki 52 
yıllık birikimi ile kuvvetli, oldukça deneyimli ve 
uyumlu çalışan personel yapısı... Bu birikim de 
ancak 52 senede elde edilebilecek bir tecrübenin 
ve başarının ürünü. Bu nedenle şirketin bugünlere 
gelmesinde İzocam çalışanlarının başarısı ve rolü, 
kendi alanında başka şirketlerle karşılaştırılama-
yacak ölçüde büyük.

“İZOCAM’IN SEKTÖR İÇİNDE
KONUMU ÇOK FARKLI”
Biraz da İzocam’dan ve sektörden 
bahsetmenizi isterim. İzocam’ın sektördeki 
yerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Şu an ülkemizde 16 milyon metreküplük bir 
pazar bulunuyor. Bu rakam nüfus ve mevcut konut 
stoğu ile karşılaştırıldığında ise az bir miktar olarak 
görülüyor. Türkiye’de 2016 sonu itibarıyla, 9.4 
milyonun üzerindeki bina stoğunun iyimser bir 
tahminle sadece yüzde 14,9’u TS 825 Binalarda Isı 
Yalıtım Kuralları’na uygun yalıtılmış durumda. Bu 
rakam 23.4 milyonu aşkın mevcut konut sayısında 
yüzde 30,8. İzocam’ın ise sektör içindeki konumu 
çok farklı. Aslında burada artık Türkiye’deki yalı-
tım sektörünün de dışına çıkarak konuşuyorum. 
İzocam, yalıtımın bu kadar çok segmentinde, bu 
kadar büyük bir ürün portföyüyle pazarda var 
olan, dünyadaki tek firma. Şu anda toplam yalı-
tım pazarı içerisinde yüzde 20’nin üzerinde bir 
payımız bulunuyor. Ancak mineral yünlere bak-
tığımızda taşyününde yüzde 30, camyününde ise 
yüzde 50’ye yakın oranda bir pazar payına sahibiz.

“Türkiye’de 10 yıl öncesi ile karşılaştırıldığında 
yalıtım sektörünün büyük bir aşama kaydettiğini 
söylemek mümkün. Ancak yalıtım konusunda 
ülke olarak katedeceğimiz daha çok yol 
bulunuyor. Ülkemizde yalıtım malzemesi 
tüketiminin kişi başına 0.2 metreküp olduğunu 
görüyoruz. Avrupa doygun bir pazar olmasına 
rağmen kişi başına, bu rakamların üç katı 0.7 
metreküp yıllık yalıtım tüketimi bulunuyor. 
Ülkemizin yüksek enerji maliyetlerine sahip 
olması, çok sayıda nitelikli konut ihtiyacı 
bulunması, aynı zamanda mevcut konut 
stoğunun gelişmiş ülkelere göre düşük 
konfor şartlarında olması nedeniyle Türkiye’de 
yalıtım sektörünün önünün çok açık olduğu 
kanaatindeyim.” 

“Türkiye’de yalıtım 
sektörünün 
önü çok açık”
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“Türkiye’de kaliteli malzeme 
var ama bunu monte edecek 
kalifiye eleman yok”
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Mimarlık ve İnşaat Dünyası köşemizde bu 
sayıda Türkiye’de mimarlık mesleğinin 
duayen isimlerinden Ertun Hızıroğlu’nu 

konuk ettik. ERA Mimarlık Kurucu Ortağı olan 
ünlü mimar ile mesleğe başladığı ilk günlerden 
bugüne kadarki sürece ve mimarlığa dair keyifli 
bir sohbet gerçekleştirdik.

“MESLEĞE OKUL YILLARINDA ATILDIM” 
Sohbetimize başlarken öncelikle 
eğitiminizden ve iş hayatına atılma 
sürecinizden kısaca bahseder misiniz?

Saint Joseph Lisesi’ni bitirdikten sonra o 
zamanki adı Güzel Sanatlar Akademisi olan Mimar 
Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden 1970 
yılında mezun oldum. Daha sonra Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nde asistanlık yaptım. Önce doçent, 
1988 yılında da profesör oldum. Meslek hayatına 
okul yıllarında atıldım. Mezun olmadan önce 
Yılmaz Sanlı ve Yıldırım Sağlıkova’nın yanında 
çalıştım, daha sonra da yarışmalara katılmaya 
başladık. Türkiye’de o tarihlerde yarışmalar çok 
popülerdi. Devlet bütün yatırımlarını yarışmayla 
yaptırırdı. Birçok mimar bu yarışmalara girerdi.

“İLK PROJEMİZ DEV BİR  
SANAYİ YATIRIMI OLDU” 
Siz yarışmalara nasıl katıldınız?

1976’da 13 yarışmaya girdik, 12’sinden 
derece aldık, bir tanesinde birinci olduk. 
Birinci olduğumuz yarışma İzmit Sahil Bandı 
yarışması idi. Ancak iş yapılamadı. Ankara’ya 
defalarca gidip geldim ama bu işin yatırım 
haline gelmeyeceğini anlayınca bir karar verdim. 
Yarışmaya bir arkadaşımla beraber girmiştik. 
Yarışma hakkımı arkadaşıma devrettim ve “Ben 
artık yarışmaya girmeyeceğim” dedim, en önemli 
konu “Nasıl iş yaparım?” sorusunun cevabını 
bulmaktı. Yıl 1978’di. O sırada Adana’da bir 
fabrika yaptırılacağına dair bir gazete ilanı vardı. 
Bu işi yapmak için başvurduk ama bizim henüz 
yaptığımız bir yapı yoktu. Bu proje ise 40 bin 
metrekarelik büyük bir sanayi binasıydı. Sanayi 
binası yapan mimarlar da müracat etmişti. Ben 
detaylı bir özgeçmiş hazırlayarak yarışmaya 
başvurdum. Davet ettiler, Adana’ya gittik. Binayı 

nasıl yapacağımızı izah ettim. Birkaç görüşme 
sonunda işi bize verdiler.

ADANA’DAN İSTANBUL’A 
Daha sonra ne tür projeler yaptınız?

Adana’daki fabrika projesinden sonra başka 
sanayi projeleri de gelmeye başladı. Adana’da 
başladığımız işlere İstanbul’da devam ettik. İç 
mimar bir arkadaşım, “Ertun, Nişantaşı Vali 
Konağı Caddesi’nde bir yakınımın dairesi var. 
Yakınım ABD’ye gidiyor, daire boş kalmasın 
istiyor. Sadece masraflarını karşılayıp size 
orayı kiralayabiliriz” dedi ve onun vasıtasıyla, 
Nişantaşı’nda bir büro açtık.

ERA Mimarlık ne zaman kuruldu?
ERA Mimarlık’ın geçmişi 1972 yılına uzanır. 

İsmi o zaman Ertun Hızıroğlu’ydu, sonra ERA 
oldu. Halen ofisi mimar Ali Hızıroğlu ile birlikte 
yürütüyoruz. ERA Mimarlık’ta yaklaşık 100 kişilik 
bir kadromuz var ve çoğu uzun yıllardır bizimle 
çalışıyor. Birbirini iyi tanıyan bir ekibe sahibiz.

“PARİS VE PEKİN’DE DE BÜROMUZ VAR” 
Yurt dışında da ofisleriniz var sanırım…

Evet, şu anda ERA Mimarlık’ın İstanbul, 
Paris ve Pekin olmak üzere üç merkezi var. Paris 
ofisimiz 2000, Pekin ofisimiz ise 2010 yılından 
bu yana faaliyetini sürdürüyor.

Ofis olarak bugüne kadar yaptığınız en 
önemli projelerden bahseder misiniz?

Yaptığımız projeler arasında Garanti Bankası 
Teknoloji Kampüsü, Uniq Kültür Merkezi, 
Intertech Teknopark Ar-Ge Binası yer alıyor. 
Aksaray ilinde Balküpü Şeker Fabrikası’nı 
yaptık. 150 milyon dolarlık bir yatırımdı. 
Makina seçimine kadar organizasyonunu biz 
gerçekleştirdik.

YURT DIŞINDA ÖNEMLİ PROJELER 
Yurt dışında hangi projeleri 
gerçekleştirdiniz?

Bizim yaptığımız en önemli işlerden biri yurt 
dışında çalışabilmektir. Örneğin Sofya’da 2008’e 
kadar 18 yıl boyunca faal bir ofisimiz oldu. 

Mesleğinde yarım asra yaklaşan ERA Mimarlık Kurucu Ortağı Ertun 
Hızıroğlu, Türkiye’de çok kaliteli inşaat malzemesi üretildiğini 
belirterek, “Malzemeyi monte edecek yeteri kadar kalifiye eleman 
yok. Bu sebeple uygulamada sıkıntılar çıkıyor” diyor.

Ünlü mimar Ertun 
Hızıroğlu, “Bizim 

yaptığımız en 
önemli işlerden 
biri yurt dışında 

çalışabilmektir” diyor. 
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Sofya Havaalanı ve çevresinin bütün planlamasını 
biz üstlendik. Çin’de farklı ölçeklerde projeler 
yapıyoruz. Örneğin Starmall, Zhongiie Mall, 
Pekin’de Arts Gallery bunlardan bir kaçı.

“TEKNOLOJİK BİNALARA YOĞUNLAŞTIK” 
Ağırlıklı olarak çalıştığınız bir alan var mı?

Bugüne dek sanayi yapıları, büro binaları ve 
ticaret merkezleri tasarladık. Son dönemde ise çok 
özellikli, teknolojik binalar tasarlıyoruz.

Projeleri gerçekleştirirken nelere dikkat 
ediyorsunuz?

İşvereni çok iyi dinleyip ne istediğini iyice anlar 
ve ona göre projeyi kabul ederiz. O ne istediğini 
anlatır, biz kendi bakış açımızı ortaya koyarız, 
anlaşırsak devam ederiz.

“MALZEME ÇOK ÖNEMLİ” 
Kaliteli bir malzemenin mimari projedeki 
önemi nedir?

Malzeme çok önemli. Malzeme seçimi sizin 
tasarımınıza uygun olacak, minimum malzemeyle 
bina yapacaksınız. Yani bina malzemelerle yığılmış 
olmamalı. Ayrıca seçilen malzemelerin bakımı 
kolay olmalıdır. Bizim ülkemizde çok kaliteli 
malzeme üretiliyor ama onu monte edecek yeteri 
kadar kalifiye eleman yok. Bu sebeple uygulamada 
sıkıntılar çıkıyor. El emeğine uygun malzeme 
seçmeniz gerekiyor. Monte edecek kişi yaptığı işe 
itina etmeli. Ben prensip olarak senelerdir projesini 
yaptığımız işlerin şantiyesinde bulunuyorum. 
İnşaat temiz olmadığı sürece siz istediğiniz 3

2
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Yurt dışında başarılı 
işlere imza atan 
ERA Mimarlık’ın 

Çin’de yaptığı yeni 
projelerden olan 

Zhongjie Mall, 
toplam inşaat alanı 
250 bin metrekare 

olan büyük bir proje.
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1- Zhongjie Mall
2- Garanti Bankası Teknoloji Kampüsü
3- Uniq Kültür Merkezi
4- Lushan Park
5- Intertech Teknopark Ar-Ge Binası

5

4

malzemeyi seçin kendini göstermez. 
Onun için işverenle baştan konuşup 
temizlik ekibi kurduruyorum. O 
ekip bana bağlıdır, ben bundan hiç 
yüksünmem. Malzemenin montajının 
kaliteli yapılabilmesi için etrafın temiz 
olması gerekir.

“BİR BİNANIN SÜRDÜRÜLEBİLİR 
OLMASI İÇİN…” 
Sizce bir binanın sürdürülebilir 
olması için nelere dikkat edilmeli?

Kullanacağınız malzemeyi iyi 
seçeceksiniz, yapacağınız tasarım esnek 
olacak ve çok fazla moda akımlara 
kapılmayacaksınız. Modadan alacağınızı 
süzgecinizden geçireceksiniz ve öyle 
uygulayacaksınız. 

Projede malzeme seçimi çok 
önemli, her aklınıza gelen malzemeyi 
kullanamazsınız. Denenmiş malzemeyi 
kullanmanız lazım.Malzemenin teknik 
verilerini okumalı ve ona göre doğru 
seçim yapmalısınız.

Son zamanlarda eğrisel formda 
yapılar çok tercih edilir oldu. Siz bu 
tür mimariye nasıl bakıyorsunuz?

Bu tarz binalar 2005’ten sonra 
moda haline geldi. Organik formlu 
bina yapmak satış için, müşteriye 
hoş gözükmek için bir yol oldu. Bu 
binaların çoğunu da yurt dışından 
gelen mimarlar yapıyor. Ben herkes 
standart bina yapsın demiyorum ama 
bir tutarlılık olmalı.

“MİMAR HAYAL EDEN KİŞİDİR” 
İyi bir mimarı nasıl tanımlarsınız?

Mimar hayal eden kişidir. Gezmeli, 
görmeli, meraklı biri olmalı. Evliya 
Çelebi gibi dünyayı gezip görmeli ki 
ufku açılsın. Etrafı izleyecek, gözünü 
kapattığı zaman hayal edebilecek. 
Hiçbir şey görmeden nasıl hayal edip 
bina tasarlayacaksınız?

Mimarlık alanında çok sayıda 
ödüllü yarışma var. Bu yarışmaları 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Dünya çapında önemli ödüller 
var, onun dışında para vererek ödül 
almaya karşıyım ve bu tarz yarışmaları 
da doğru bulmuyorum.

“BIM, TİCARİ BİR  
AYRICALIK GETİRİYOR” 
Siz Türkiye’de yapı bilgi 
modellemesini (BIM) kullanan 
ilk mimarlık ofislerindensiniz. Bu 
sistem faydalı oldu mu?

Özel l ik l e  yur t  d ı ş ı  i ş l e rde 
çok faydalı oldu. Bu programları 
kul lanmak t icar i  bir  ayr ıca l ık 
getiriyor. Bu sistem çok güzel ve son 
derece iyi işliyor ama yalnız mimar 
değil, mühendis, müteahhit, işveren 
gibi diğer paydaşlar da aynı sistemle 
çalışmalı. Bu tip sistemler bir bütün 
olarak çok daha faydalı ve verimli 
işliyor.

“ARTIK BİREYSEL İŞLER 
YAPMAK İSTİYORUM” 
Önümüzdeki dönemde 
hedefleriniz neler?

Bir yıl içinde ERA Mimarlık’tan 
ayrılmayı planlıyorum. Artık biraz 
da bireysel işler yapmak istiyorum. 
ERA’da, yepyeni projelerde, başarılı 
işler yapmaya devam edeceklerinden 
emin olduğum, çok tecrübeli bir ekip 
var.

1



Medellin
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kentsel dönüşümle
inovatif şehir oldu

Suç başkenti
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1990’ların başında dünyanın suç başkenti olarak adlandırılan 
Kolombiya'nın Medellin kenti, önce etkili operasyonlar, daha 

sonra da başarılı kentsel dönüşüm projeleri ile dünyanın en yaşanılır 
şehirlerinden biri haline geldi. Suçla mücadelenin yanı sıra tasarım, 

yeni kamusal alanlar ve sosyal kalkınma yoluyla kentsel yenilenmeyi 
sağlayan en başarılı örneklerden biri olan Medellin, günümüzde 

dünyanın en güvenli ve inovatif şehirleri arasında sayılıyor.

Kolombiya denildiğinde uyuşturucu ve dolayı-
sıyla da uyuşturucu kartelleri akla gelirken, 
ülkenin ikinci büyük şehri Medellin, 90’ların 

sonunda başlayan kentsel dönüşüm hamlesi ile dün-
yanın en inovatif şehri seçilmesini sağlayacak kadar 
büyük bir değişim gösterdi.

Bir dağın eteklerindeki Aburra Vadisi’nde kuru-
lan Medellin, 20’nci yüzyılın sonunda dünyanın suç 
başkenti olarak biliniyordu. 1990’larda uyuşturucu 

kartellerinin gerçekleştirdiği yılda ortalama 6 bin suç 
ile Medellin, dünyanın en tehlikeli şehri haline gel-
mişti. Günümüzde ise dünyanın en güvenli ve inovatif 
şehirleri arasında sayılan Medellin, bu mucizeyi başarılı 
dönüşüm projeleri ile gerçekleştirdi.

PRIMED PROJESİ MİLAT OLDU
Medellin’de yapılan kentsel dönüşümün en önemli 

ayağı PRIMED projesi oldu. Esas olarak ulaşımın ve 
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sosyal hareketliliğin iyileştirilmesi, sürekli erozyona 
uğrayan yerlerin kuvvetlendirilmesi ve Medellin’in 
spesifik bölgelerindeki bazı diğer sorunların çözümü 
için finansman bulunması amacıyla yapılan proje, 
1993 yılında Kolombiya ve Almanya hükümetlerinin 
ortak çalışmasıyla pilot program olarak başlatıldı. 
Finansmanı, Alman Kalkınma Bankası (KfW) ile 
birçok ulusal ve yerel finansörün katkısıyla gerçek-
leştirilen projeden, yaklaşık 51 bin kişi istifade etti.

1992-2002 yılları arasında gerçekleştirilen pro-
jede, gecekondu bölgelerine geniş çaplı altyapı 
yatırımları yapılması öngörülürken, tüm şehri kap-
sayan bir proje olsa da, asıl müdahaleler Comuna 
Nororiental bölgesinde oldu. Projeyi yürütmek 
için kurulan ve projeye de ismini veren PRIMED 
isimli kuruluş, özerk bir yapıya, ayrı bütçeye sahip 
bir yapıdaydı. Kuruluş, bu sayede planlamadan 
işbirliğinin sağlanmasına, projenin idaresinden 
hayata geçirilmesine kadar bütün aşamalarda etkin 
adımlar atabildi.

PLANLAMA AŞAMASINA BÜYÜK ÖNEM VERİLDİ
PRIMED projesinde öncelikle, planlama aşama-

sına büyük önem verildi. Yapılan saha araştırmala-
rıyla sorunlar isabetli bir şekilde tespit edilirken, bu 
tespitlere göre yerleşim alanlarının yaşamaya elve-
rişsiz olması ve giderek artan marjinalleşme, güven-
sizliğin ve şiddet olaylarının artmasına, altyapının 
olmaması ve kamu hizmetlerinin yapılamamasına, 
kamusal alanların tahrip edilmesine, toprak kayması 
ve sel olaylarının yaşanmasına, nüfus yoğunluğunun 
aşırı artmasına ve yapıların kalitesinin düşmesine 
sebep oldu. Ayrıca PRIMED’a verilen yetkiler sa-

KENTLER & MİMARİ / MEDELLIN

Medellin’de kentsel 
dönüşüm projesi 

ile gecekondu 
bölgeleri altyapıya 

kavuşturuldu. 
Proje kapsamında 

desteklenen marjinal 
bölgelerdeki 

ekonomik hayatta, 
gözle görülür bir 

iyileşme yaşandı. Bu 
bölgelerde yaşayan 

nüfus iki katına çıktı. 
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yesinde ulusal ve uluslararası merciler tarafından 
muhatap alınması sağlandı. Proje kapsamında 
en sorunsuz işleyen süreçlerin, doğrudan yerel 
idarelere ve PRIMED’a bırakılan hususlar olması, 
PRIMED’a verilen yetkilerin projenin başarısında 
etkili olduğuna işaret ediyordu. Örneğin altyapı 
çalışmaları, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi gibi 
ihtiyaçlar sorunsuzca giderildi.

MEDELLIN’İN TEMEL SORUNLARI
Medellin’in en temel sorunları, başta şehri haki-

miyeti altında tutan çeteler ve yüksek suç oranları 
olmak üzere yetersiz kamu hizmetleri, kamusal 
alanların azlığı, toprak kayması riski altında bulu-
nan ve yıkılmaya yüz tutmuş binaların bulunması 
ve sosyal ayrışma idi. PRIMED projesi tüm bu 
sorunlara çözüm olacak önlemler öngörüyordu. 
Kamu hizmetlerinin geliştirilmesi, ortak kamu-
sal alanların inşa edilmesi, yüksek risk altındaki 
alanların ıslahı, çetelerin işgali altındaki kamusal 
alanların geri kazanılması, gelir getirici faaliyetlerin 
programlanması ve sosyal entegrasyonun sağlan-
ması amaçlandı.

PROJE KAPSAMINDA 4 BİNDEN FAZLA 
AİLENİN EVİ YENİLENDİ

Proje kapsamında fiziksel mekanda yapılan 
iyileştirmelerden, 4 binden fazla aile doğrudan 
etkilendi. Bu ailelerin evleri yenilenerek sağlam ve 
güvenilir hale getirildi. Evlerde yapılan geliştirmeler 
daha sağlıklı ve güvenli bir çevre oluşmasına da 
katkı sağladığından, doğrudan etkilenen bu aileler 
dışında kalanlar da daha iyi bir çevrede yaşama 
imkanı buldu. Dolayısıyla proje, bölgedeki herkesin 
istifade ettiği sonuçlar doğurdu.

PRIMED, şehrin sorunlarını daha önceki çö-
zümlerden daha farklı ele alan bir proje olarak 
ortaya çıktı. Projenin öncelikli hedefi marjinal böl-
gelerin entegrasyonunun sağlanması ve Medellin’de 
barışçıl bir ortamın oluşturulmasıydı. Bu bağlamda 
projenin temel hedeflerinden birinin de suçla mü-
cadele olduğu söylenebilir. Özellikle 20’nci yüzyılın 
sonlarında yaşanan gelişmeler düşünüldüğünde, 
şehirde suçla mücadeleye öncelik verilmesi oldukça 
önemliydi. 

PRIMED projesi şiddet ve suçla mücadelede 
farklı bir yöntem izleyerek başarılı oldu. Oradaki 
silahlı unsurlarla çatışmaya girmek yerine bölgede 
devletin varlığını ve gücünü hissettirmek, gençlere 
yönelik programlar yapmak, bölgenin fiziki şart-
larını iyileştirmek gibi önlemler alındı ve şiddetle 
mücadele başarılı sonuçlar verdi. Yapılan geliştir-
meler sayesinde sosyal kontrolün artması, bölge-
deki uyuşturucu trafiğinin engellenmesini sağladı, 
bu da suç oranlarında büyük düşüşe yol açtı. Proje 
ayrıca, marjinal bölgelerdeki sosyal ve ekonomik 
koşulları büyük oranda geliştirdi, alınan önlemler 
doğal afetler dolayısıyla evlerin hasar görme riskini 
büyük oranda azalttı. Proje kapsamında destekle-
nen marjinal bölgelerdeki ekonomik hayatta, gözle 
görülür bir iyileşme yaşandı. Bu bölgelerde yaşayan 
nüfus iki katına çıktı. 

HEDEFLERİN BÜYÜK BİR KISMINA ULAŞILDI
Proje başlarken en önemli üç hedefin; altyapı 

hizmetlerinin başarılı sonuç vermesi ve üç yıllık 
kullanımdan sonra hâlâ işler halde olması; eğimli 
yerlerin güçlendirilip ağaçlandırıldıktan sonra üç 
yıl sonunda yeni ev inşa edilmemiş olması ve spe-
sifik bölgelerde alınan ekonomik önlemlerin beş 
sene sonunda sonuç vermeye başlaması olduğu göz 
önüne alındığında, projenin başarı ile sonuçlandı-
ğını söylemek mümkün. Proje kapsamında ulaşıl-
ması planlanan hedeflerin büyük kısmına ulaşıldı. 

Okul ve sağlık alanları hedeflendiği gibi kulla-
nılırken; herhangi bir tamir görmemesine rağmen 
toplu ulaşım araçları işler durumda ve erozyona 
karşı oluşturulan “yeşil şerit” varlığını koruyor. 
Ancak yağmurlu mevsimlerde toprak kaymasına 
ilişkin sorunlar devam ediyor. Belediye, riskli alan-
larda yeni evlerin inşa edilmemesi hususunda sıkı 
önlemler almış durumda.

Belediye 2006 yılında 
kablobüs yapımına 
başladı. Kablobüs, en 
tehlikeli mahalleyi 
şehir merkezine 
bağlayarak bu 
mahalleyi geliştirdi;  
mahalle, ulaşıma ve 
iletişime açık hale 
geldi. 



KENTLER & MİMARİ / MEDELLIN

PROJENİN BAŞARILI VE AKSAYAN YÖNLERİ
Projenin başarılarına karşın, başarısız oldu-

ğunu dile getirenler de bulunuyor. Genel bir 
değerlendirme yapılırsa; proje ile altyapı iyileşti-
rilerek hedef bölgelere ulaşımın kolaylaştırıldığı, 
yeni kamusal alanlar üretildiği, mevcut kamusal 
binaların iyileştirildiği; evlerin büyük çoğunlu-
ğunun ruhsatlı ve daha sağlıklı hale getirildiği 
söylenebilir. Başarılı olunan bu hedeflerle birlikte 
proje, istihdam üretme, eğitim ve sağlık alanla-
rında hedeflenen etkiyi gösteremedi.

PRIMED projesi, kentsel dönüşüme hakim 
olan ilkeler açısından değerlendirildiğinde de 
büyük oranda bu ilkelere uygun bir proje oldu. 
Bu ilkelere riayeti sağlayan en önemli unsur, 
projenin planlama aşamasının büyük bir titizlikle 
yürütülmüş olmasıdır. Proje, katılım ilkesi, sosyal 
dokunun ve yaşam biçimlerinin korunması ilke-
si, dönüşümün çok boyutluluğu ilkesi ve dönü-
şümün sürdürebilirliği ilkesi açısından değerlen-
dirilebilir. Özellikle katılım ilkesi açısından çok 
büyük bir başarı sağlandı. Sosyal dokunun ve 
yaşam biçimlerinin korunması ilkesine de riayet 
edilmeye çalışılsa da, bu hususta katılım ilkesi 
kadar başarılı olunamadığı, yer yer soylulaştırma 
denen uygulamalara rastlanıldığı gözleniyor.

Dönüşümün çok boyutluluğu ilkesi, Medel-
lin gibi birden çok sorunla uğraşan şehirlerde 
hayata geçirilmesi gereken en önemli ilkelerden 
biri. Proje sonunda şehrin tüm sorunları tam çö-
zülememiş olsa da, hepsinde büyük bir iyileşme 
gösterilmesi, dönüşümün çok boyutluluğu ilke-
sine uygun bir şekilde yapıldığına işaret ediyor.

PRIMED projesinin sürdürebilir bir dönüşüm 
olmak açısından da başarılı bir proje olduğu 
savunulabilir. Zira bir yandan şehrin mevcut 
durumu düzeltilmeye, bir yandan da ileride 
ortaya çıkabilecek sorunlara da çözüm buluna-
bilmesi için çeşitli kaynak aktarımları yapılarak 
devamlılık sağlanmaya çalışıldı. Medellin’deki 
projeler, özellikle 2000’li yıllardan sonra, daha 
çok şehrin ekonomik olarak dünya şehirleriyle 

rekabet edebilecek bir kent olmasını sağlamaya 
yönelik oldu. Bu uğurda da en çok fiziksel alana 
müdahalelerle bir takım iyileştirmeler yapıldı. 
Ancak bu müdahaleler, en başlarda sadece eski 
binaların yıkılması ve kamusal alanların geniş-
letilmesi şeklinde olurken, daha sonraları şehrin 
doğal alanlarına da bir takım müdahaleler başladı 
ve kamusal alanlar, şehrin doğal alanlarına doğru 
genişledi. 2003 yılından itibaren kentsel dönüşü-
mün mottosu “yerinde yerlisi ile dönüşüm” oldu. 
Entegre altyapının ve ulaşım ağlarının oluşturul-
ması, Medellin’de en önemli ve öncelikli unsur 
olarak görülerek, bu sayede gelir seviyesine ve 
etnik kökenine bakılmadan, ulaşılabilir ve sa-
hiplenilebilecek bir şehir oluşturulmaya çalışıldı.

İNSANLARA AİDİYET DUYGUSU AŞILANDI
Projedeki en önemli detaylardan biri de bölge 

halkının yerinde kalması, dışlanmışlık ve ötelen-
meye maruz bırakılmamış olması idi. İnsanlarda 
aidiyet duygusu uyandırabilmek için şehrin en 
güzel binaları, projenin yapıldığı bölgelere inşa 
edildi. Mevcut gecekondu dokusuna dokunma-
dan, sadece orada yaşayanlara hizmet edecek, 
mimarisi düzgün kamu yapılarının yapılması, 
altyapı hizmetlerin tamamlanması, ulaşım ağının 
kurulması sağlandı. Medellin’in en fakir mahalle-
lerine en iyi kütüphaneler, spor salonları, parklar 
ve ulaşım yapıları tasarladı. Yapılan kamu yapıları 
dünyada mimari açıdan literatüre geçecek özel-
likte sanat yapıları oldu ve Medellin’in geleneksel 
yapısıyla bütünleşti. Zira yapılan çalışma ile Me-
dellin her türlü ekonomik ve kültürel çevreden 
bireyler için cazibe merkezi haline geldi, suç oranı 
yüksek oranda azaltıldı, belirli bir saatten sonra 
dışarıya çıkamayan halk bu konuda serbestlik 
elde etti.

KABLOBÜS VE YÜRÜYEN 
MERDİVENLERLE KOLAY ULAŞIM

Belediye 2006 yılında kablobüs yapımına 
başladı. Tutkulu bir sosyal ve ekonomik kent-
sel program eşliğinde kablobüs kamusal alanda 
yerini aldı ve en tehlikeli mahalleyi şehir merke-
zine bağlayarak bu mahalleyi geliştirdi; mahalle, 
ulaşıma ve iletişime açık hale getirildi. Sokakları 
birbirine bağlayan yürüyen merdivenler bölge 
halkının ulaşımını kolaylaştırdı. Yapılan tüm 
kamusal çalışmalar psikolojik olarak önemsenme 
ve katılımcılık algısı oluşturdu. 

Ulaşım ağının geliştirilmesi, geçmişten beri 
ekonomik olarak çöküntü haline gelmiş alanlara 
ticari hareketliliğin gelmesini sağladı. Bu saye-
de hem ekonomik hem de sosyal kalkınmanın 
gerçekleştirilebilmesi mümkün oldu. Projeler 
sayesinde meydana gelen sosyal hareketlilik, 
uyuşturucu ticaretine ve şiddete karşı direnen bir 
toplumsal yapıyı da beraberinde getirdi.

68   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  EKİM 2017

Sokakları birbirine 
bağlayan yürüyen 

merdivenler bölge 
halkının ulaşımını  

kolaylaştırdı
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“Hedefimiz, sektör büyümesinin 
üstünde büyüme sağlamak”

Türk boya ve ısı yalıtım sektörünün 
köklü firmalarından Betek Boya, 

sektörde büyümeye devam ediyor. 
Betek Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu, 

“Ülkemiz geleceğine güvenerek 
hayata geçirdiğimiz faaliyetlerimize, 

yatırımlarımıza hız kesmeden devam 
etmeyi, 2017 yılında sektör büyümesi 

üzerinde bir büyüme gerçekleştirmeyi 
hedefliyoruz” diyor.

Avrupalı bir ortakla üretime geçen ilk Türk boya şir-
keti olarak, 1993 yılında boya sektörüne ilk yabancı 
sermaye girişini sağlayan Betek Boya Kimya ve Sanayi 

A.Ş., geniş ürün yelpazesinin yanı sıra eğitim ve bilinçlen-
dirme çalışmaları ile de ülkemizdeki ısı yalıtım sektörünün 
büyümesine katkı sağlıyor. Betek Genel Müdürü Tayfun 
Küçükoğlu, “Betek olarak kurulduğumuz ilk günden bu 
yana her zaman ilklerin öncüsü olmaya çalışıyoruz. Vizyoner 
projelerle hem sektörümüzün hem de ülkemiz ekonomisinin 
kalkınmasına ve gelişimine destek olmaya özen gösteriyoruz” 
diyor. Küçükoğlu ile şirketi ve faaliyetlerini konuştuk.

Betek Boya’nın kuruluşu ve bugüne kadar geçirdiği 
aşamalardan kısaca bahseder misiniz?

Betek Boya Kimya ve Sanayi A.Ş., 1988 yılında kuruldu. 
Sektöre girdiğimiz ilk yıllarda, inşaat malzemeleri pazarının 
ihtiyaç duyduğu beton katkıları, hazır harçlar ve su izolasyon 
malzemeleri alanlarında yüksek kaliteli ürünler geliştirdik. 
Etkin satış ve pazarlama sistemleri sayesinde oluşan yüksek 
talep şirketin büyük bir hızla büyümesini sağladı. Ardından 
inşaat malzemeleri konusunda edindiğimiz tecrübe ve güçle 
yeni pazar arayışına girerek inşaat boyalarını da ürün gamına 
dahil ettik.  

SÖYLEŞİ / TAYFUN KÜÇÜKOĞLU
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1993 yılında ise önemli bir stratejik hamleyle inşaat bo-
yaları alanında Avrupa’nın en büyük boya markası Caparol 
ile teknolojik işbirliğine imza attık. Bu işbirliği, hem Betek 
hem de Türk boya sektörü açısından bir dönüm noktası oldu 
ve Filli Boya markası, Avrupa’nın boya konusundaki tekno-
lojik zenginliğini Türk tüketicisi ile buluşturdu. Avrupalı 
bir ortakla üretime geçen ilk Türk boya şirketi olarak, boya 
sektörüne ilk yabancı sermaye girişini de sağlamış olduk.

Betek olarak markamızın gelişim sürecinde 2003 yılı 
önemli bir mihenk taşı niteliğinde yer alıyor. Bu tarihte 
ısı yalıtımı alanındaki faaliyetlerimize başladık ve ülkemiz 
geleceği adına bir sosyal sorumluluk projesi olarak gör-
düğümüz yalıtım alanındaki çalışmalarımızla bu sektörde 
liderlik görevini üstlendik. Filli Boya Yalıtım Grubu olarak, 
geniş ürün yelpazesi ve yüksek performansa sahip Capatect 
Isı Yalıtım Sistemi’ni pazara sunmakla birlikte, eğitim ve 
bilinçlendirme çalışmalarımız ile de ülkemizdeki ısı yalıtım 
sektörünün büyümesinde büyük rol oynadık. 

“SEKTÖRDE ÖNCÜ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”
Firmanın sektördeki yeri nedir?

Betek olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana her za-
man ilklerin öncüsü olmaya çalışıyoruz. Vizyoner projelerle 
hem sektörümüzün hem de ülkemiz ekonomisinin kal-
kınmasına ve gelişimine destek olmaya özen gösteriyoruz. 
Boya sektörüne hayata geçirdiğimiz çalışmaların bir adım 
ötesinde toplumsal fayda sağlayabileceğimiz konulara da 
odaklanıyoruz. Bu doğrultuda müşteri ihtiyaçlarını doğru 
tespit ederek gelecek nesiller için sürdürülebilir teknoloji-
lerle çevreye duyarlı ürünler üretmek en önemli misyonla-
rımız arasında yer alıyor. 

Yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?
Uzman Psikolog Ayben Ertem ile birlikte gerçekleştirdi-

ğimiz araştırma ve çalışmalar sonucunda çocuklar üzerinde 
renklerin etkisini ortaya koyan “Çocuklarda Renk Etkisi” 
isimli özel koleksiyonumuzu hazırladık. Renklerin özellikle 
çocuk psikolojisindeki etkilerine önem vererek ürünleri 
geliştirdiğimizi göstermek istedik. Çocuklarda Renk Etkisi-
Bebek, Çocuk ve Genç Odaları renk koleksiyonu, renklerin 
ışığın ürettiği enerji ile çocukların gelişimine, yaratıcılığa, 
verimliliğe ve öğrenmeye olan etkisini ortaya koyuyor.

Çocuk Odaları Renk Koleksiyonu’ndan sonra renklerin 
okullarda dikkat ve öğrenme üzerindeki etkisini araştır-
dığımız “Okul Renkleri Koleksiyonu”nu hazırladık. Okul 
Renkleri Koleksiyonu, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim 
ve liseler için seçilmesi gereken renk tonlarına dikkat çeki-
yor. Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği 
sayesinde 12 pilot anaokulunda, çocuklarımızın renklerden 
olumlu etkilenmesine yönelik hazırlanan boyama çalışmala-
rını gerçekleştiriyoruz. Öte yandan proje kapsamında “www.
renketkisi.com” sitesini kurumsal sorumluluğumuzun bir 
ifadesi olarak hayata geçirdik. Bu site Türkiye’de şimdiye 
kadar renkler ve renklerin hayatımıza etkilerini anlatan ilk 
ve en kapsamlı kaynak olarak hayata geçirildi. 

Son olarak ise Türk boya sektöründe bir ilke imza atarak 
Anadolu toprakları ile bütünleşen turkuaz rengini, bütün 
dünyaya tanıtmayı misyon edindik. Bu projeyle turkuaz 
renginin ulusumuzla olan güçlü bağlarını ve tarihsel doku-
muzdaki yerini insanımızla paylaşmak, turkuaz rengine hep 
birlikte sahip çıkmak istedik. Bu kapsamda Akademisyen 
yazar Prof. Dr. Gül İrepoğlu ile ‘’Turkuaz Gökyüzünün Ve 
Yeryüzünün Mirası‘’ kitabını hazırladık. 
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“22 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ”
Üretim tesisleriniz nerelerde bulunuyor? 
Kapasiteleri hakkında bilgi verir misiniz? 
İhracat pazarlarında durum nasıl?

Filli Boya Capatect Isı Yalıtım Sistemleri ola-
rak, Gebze ve Kayseri üretim tesislerimizden 
sonra bu yıl temeli atılan Balıkesir yatırımımızla 
ülkemizdeki ısı yalıtım sektörünün büyümesin-
de önemli rol oynuyoruz. Türkiye’nin ilk 100 
sanayi kuruluşu listesindeyiz. Filli Boya olarak, 
Gürcistan, Irak, Azerbaycan, Türkmenistan, 
Özbekistan, Rusya, Kazakistan, İran, Romanya, 
Bulgaristan, Kırgızistan, KKTC, Kosova, Ukray-
na, Tacikistan, Moldovya, Gabon, Ekvator Gine-
si, Libya, Maldivler, Güney Kore ve Venezuela 
olmak üzere 22 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bunun 
yanı sıra Mısır’da 11 bin metrekarelik alan üzeri-
ne kurulan tesisimizde üretim gerçekleştiriyor ve 
bu üretim merkezi ile sadece Mısır değil, geniş 
bir coğrafyaya yayılmış onlarca ülkeye hizmette 
bulunuyoruz. 

2017 yılı Betek Boya için nasıl geçiyor?
2017 yılı geçtiğimiz yıl yaşanan olumsuz 

gelişmelerin ardından oldukça başarılı bir ivme 
gösteriyor. Özellikle referandum sürecinin de 
geride kalmasıyla ekonomide önemli oranda ha-
reketlilik görülüyor. Bir yıldır bekletilen tüketim 
faaliyetlerinin yeniden başlaması, piyasalardaki 
rahatlamayla başarılı bir yıl geçiriyoruz. Biz de 
Betek olarak her zaman başarılı bir yıl geçirdiği-
mizi söylemeliyiz. 2016 yılında ciromuz 1 milyar 
100 milyon TL olarak gerçekleşti. 

Önümüzdeki dönemde hedefleriniz nedir? 
Yeni yatırım planı var mı?

Türk boya ve ısı yalıtım sektörü lideri olarak 
2017 yılında da, ülkemiz geleceğine güvenerek 
hayata geçirdiğimiz faaliyetlerimize, yatırım-

“Türkiye İMSAD’ın kurulduğu günden 
bu yana sektörümüzün sesini layıkıyla 

duyurduğunu düşünüyorum. Betek 
olarak Türkiye İMSAD ile sürekli bir 

dirsek teması halindeyiz. Gerek sektör 
deneyimleri, gerek yürüttükleri projeler, 

gerekse de yayınladıkları raporlardan 
faydalanıyoruz.  ‘Uluslararası İnşaatta 

Kalite Zirvesi’ sektörümüze önemli bir 
renk getiriyor. Bütün inşaat sektörü için 
önemli bir prestij kaynağı haline gelmiş 

durumda. Türkiye İMSAD’ın başarılı 
faaliyetlerini takip ediyoruz.”

“Türkiye İMSAD’ın 
başarılı faaliyetlerini 

takip ediyoruz”

larımıza hız kesmeden devam etmeyi, sektör 
büyümesi üzerinde bir büyüme gerçekleştirmeyi 
hedefliyoruz.

“AR-GE YATIRIMLARINA 
BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”
Ar-Ge ve çevreci çalışmalarınızdan kısaca 
bahseder misiniz?

Kurulduğumuz ilk günden itibaren teknoloji 
ve Ar-Ge yatırımlarına büyük önem veriyoruz. 
Şirketimizin orta ve uzun vadeli Ar-Ge stratejisi; 
sektör liderliğini korumak ve uluslararası arenada 
daha önemli bir rol üstlenmek üzerine kurulu. 
Bu doğrultuda her yıl Ar-Ge çalışmalarımızın 
niteliğini artırmaya ve çeşitlendirmeye özen gös-
teriyoruz. Ar-Ge altyapımızı süreklilik arz edecek 
şekilde iyileştirmek üzere ulusal ve uluslararası 
platformda üniversiteler ve araştırma kurumla-
rıyla ortak çalışmalar yapıyoruz. 

Özellikle müşteri ihtiyaçlarını doğru tespit 
ederek inovatif çözümlerle, rekabet avantajı ve 
katma değer sağlayarak üretim yapıyoruz. Türk 
boya sanayisinin küresel rekabetçi gücünü ve 
pazar payını artırmak ve gelecek nesiller için sür-
dürülebilir teknolojilerle çevreye duyarlı ürünler 
üretmek en önemli misyonlarımız arasında yer 
alıyor. Bu doğrultuda Filli Boya olarak tüm ürün-
lerimizi uluslararası standartlarda yüksek kalite 
ve sağlık kriterlerine uygun olarak üretiyoruz. 
Kalite çıtasını daha da yükselterek uluslararası 
standartların üzerinde, Türkiye’nin biyosit ve 
VOC (Volatile Organic Compound) içermeyen iç 
cephe boyası AlpinaLife’ı ürettik. Yenilikçi silikat 
modifiye akrilik bağlayıcı teknolojisi ile üretilen 
AlpinaLife, sektörde de önemli bir inovasyon 
niteliğinde. Ar-Ge yatırımlarımız ve üretmiş oldu-
ğumuz çevre dostu ürünlerimizle çevre ve insan 
sağlığına duyarlı ve çevreyi koruyucu yaklaşımı-
mızla çalışmaya devam edeceğiz. 

SÖYLEŞİ / TAYFUN KÜÇÜKOĞLU



belgesi markanıza

artı standart

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

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

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

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

Biz Kimiz (YAD-İTBAK) ?
 T.C. Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı Türkiye’nin ilk Ulusal Teknik Onay Kuruluşu.
 Türkiye’nin ilk Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşu. Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları

Birliği (EOTA) üyesi ve bu kuruluş nezdinde ülke sözcüsü.
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOBB, ODTÜ, TÜRKİYE İMSAD ve Yapı Denetim Kuruluşları Birliği

Derneği kurucularımız, ayrıca ALÇIDER, ÇATIDER, TYÇD, TUKDER, TÇÜD, TGÜB derneğimiz
üyesi kuruluşlardır.

 Tarafsız, Bağımsız, Gizlilik Beyanını Esas Almış, Uzmanlardan Oluşan Teknik Kurulları ile
Güvenilir Ticari Amaç Gütmeyen Bilimsel Araştırma Kurumuyuz.

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

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

Yetkili Olduğumuz Malzeme Alanları

Cinnah Caddesi No:73/6 Çankaya Ankara
T: +90 312 285 63 80  F: +903122856382  itbak@itbak.org
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“Seramik, cam, çimento 
üretim ve ihracatını daha 

yukarılara taşıyacağız”
Türkiye’nin çimento ve seramik 

ihracatında dünyada 5’inci, cam 
ihracatında 17’nci sırada yer aldığını 
belirten Çimento, Cam, Seramik ve 

Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği 
Başkanı Bahadır Kayan, “Sektör 

temsilcileri olarak, dünyanın en 
büyük seramik, cam, çimento üretici 

ve ihracatçıları sıralamasındaki 
konumumuzu daha yukarılara taşımayı 

hedefliyoruz” dedi.

Yaklaşık 10 bin üyesiyle 65 bin kişiye doğrudan is-
tihdam sağlayan Çimento, Cam, Seramik ve Toprak 
Ürünleri İhracatçıları Birliği, 200’ün üzerinde ülkeye 

ihracat gerçekleştiriyor. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’ne 
bağlı olan Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhra-
catçıları Birliği’nin (ÇCST) Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır 
Kayan, Birlik olarak sektörün gelişmesi için çalıştıklarını be-
lirterek, “Birliğimiz kurulduğu yıldan bu yana çimento, cam, 
seramik sektörlerinin ihracatını artıracak faaliyetleri koordine 
ediyor, sektörlerin bilinirliğini artırıyor ve imajını yükseltmek 
için hedef ülkelerde uluslararası konferans, fuar, ödül töreni, 
tasarım günleri, sponsorluk gibi etkinlikleri organize etmeye 
ve katılım sağlamaya devam ediyor” dedi. Bahadır Kayan 
ile Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları 
Birliği’ni ve faaliyetlerini konuştuk.

Birliğinizin bağlı olduğu Orta Anadolu İhracatçı 
Birlikleri ne zaman, hangi amaçla kuruldu?

Ülkelerin gelişmelerinde büyük öneme sahip olan dış 
ticaretin en önemli ayağı ihracattır. İhracatın artması ülkede 
yaratılan zenginliği artırır, üretim verimliliğinin yükselmesi-
ne neden olur. Bu önemi kavrayan ülkemiz, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün imzasıyla 1937 yılında ilk İhracatçı Birliği’nin 

SÖYLEŞİ / BAHADIR KAYAN
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kuruluşunu gerçekleştirdi. Kuruluş amaçları arasında ih-
racatın artmasına katkı sağlamak, mesleki dayanışmayı 
artırmak, ihracatçıların mesleki faaliyetlerini ve ilişkilerini 
düzenlemek, sorunlarına çözüm bulmak, yol göstermek olan 
ve sayısı 60’ı bulan İhracatçı Birlikleri, 26 ihracatçı sektörde 
faaliyette bulunuyor. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel 
Sekreterliği; 1989 yılında Ankara’da çimento, cam, seramik 
ve diğer toprak ürünleri ihracatçılarına hizmet vermek ama-
cıyla faaliyete geçti.

“200’DEN FAZLA ÜLKEYE 
İHRACAT YAPIYORUZ”
ÇCST’nin kuruluşundan bu yana geçirdiği süreçten 
kısaca bahseder misiniz?

Çeyrek asrı aşan köklü bir geçmişe sahip olan Çimento, 
Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği, üre-
timinde tamamen yerli kaynakları kullanan ve bu anlamda 
net döviz girişi ile Türkiye’nin dış ticaret dengesine pozitif 
katkı yapan; çimento, cam ve seramik sektörlerinin tek ve 
koordinatör birliğidir. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri 
bünyesinde yer alan Birliğimiz 10 bine yakın üyesiyle 65 bin 
kişiye doğrudan istihdam sağlıyor, 200’ün üzerinde ülkeye 
ihracat gerçekleştiriyor.

Çimento ve seramik ihracatında dünyada 5’inci, cam 
ihracatında 17’inci sırada yer alan Birliğimiz, Türkiye’nin 
dış ticaret dengesine katkı yapmayı sürdürüyor. Birliğimiz 
kurulduğu yıldan bu yana çimento, cam, seramik sektör-
lerinin ihracatını artıracak faaliyetleri koordine ediyor, 
sektörlerin bilinirliğini artırıyor ve imajını yükseltmek için 
hedef ülkelerde uluslararası konferans, fuar, ödül töreni, 
tasarım günleri, sponsorluk gibi etkinlikleri organize etmeye 
ve katılım sağlamaya devam ediyor.

“SEKTÖRÜN ÖNÜNÜ AÇACAK
ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”
Birlik olarak ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

Sektörün önünü açacak ve sorunlarına çözüm arayacak 
çalışmalarda ve sektörü yakından ilgilendiren konularda 
girişimlerde bulunuyoruz. Sektörlerin gelişimi, tanıtımı, 
ihracatın artması için önemli uluslararası konferans, fuar, 
tasarım günleri gibi etkinlikleri organize ediyoruz. 

Sektördeki son gelişmelerin analiz edilmesi, tamamlanan 
ve yürütülen faaliyetlerin verimliliğinin değerlendirilmesi 
ve hedef ülkelerin belirlenmesi amacıyla çalıştaylar dü-
zenliyoruz. Uluslararası sektörel dergilere sektörü tanıtıcı 
reklamlar ve basın bültenleri gönderiliyor, sektörel dergi 
editörleri, Birliğimizi yurt dışında tanıtmaları amacıyla ül-
kemizde ağırlanarak tesis ziyaretleri gerçekleştiriyorlar. Alı-
cıları Türk ihracatçılar ile buluşturmak amacıyla Türkiye’de 
konferanslar düzenleniyor, alım ve ticaret heyetleri organize 
ediliyor. Sektör için verimli olacağı düşünülen sektörel yol 
haritalarının oluşturulması amacıyla sektör pazar analizle-
rinin gerçekleştirilmesi ve bunun fayda sağlaması amacıyla 
üyelerle paylaşılması gibi faaliyetler yürütülüyor.

ÖNEMLİ PROJELER
Diğer faaliyetlerinizden bahseder misiniz?

Bunun dışında Türk seramiklerinin profesyonellerdeki 

algısını yükseltmek ve dünya çapındaki projelerde kulla-
nılmasını sağlamaya odaklanarak mimari tasarım kalitesi 
ve mimar sayısı bakımından dünya lideri olan İngiltere, 
Birliğimizce en önemli hedef ülke olarak belirlendi. Bu 
amaçlarımız doğrultusunda Turquality kapsamında “Sera-
mik Sektörü Londra Projesi” faaliyetlerimiz devam ediyor. 
Dört yıldır süregelen PR aktiviteleri arasında; Royal Aca-
demy of Arts ile işbirliği, Londra Tasarım Bienali, BluePrint 
Ödülleri ve Architects Journel Dergisi ile ortak bir çalışma 
olan Mimar Sinan’ın eserlerinin, hayatının ve uluslararası 
mimarlık dünyasını etkileyen işlerinin yeraldığı ve incelen-
diği bir kitap ve bu kitabın içeriğinden ortaya çıkan çeşitli 
sergiler bulunuyor. Bu itibarla; İngiltere’nin önde gelen 
mimarlık firmaları, mimarlık dergileri, sanat atölyeleri ve 
dünyanın önde gelen enstitülerinden Royal Academy ile 
işbirliği yapılarak birçok başarılı faaliyet gerçekleştirildi. 
Proje süresince bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırılan 
çalışmalara göre; Londra Projesi’nde hedef kitlelerden biri 
olan mimarlık firmaları arasında seramik sektörünün bili-
nirliği üzerine yapılan ankette Aralık 2014 tarihinde yüzde 
6 olan bilinirlik oranı, Aralık 2016 tarihinde yaptırılan 
ikinci ankete göre yüzde 50’ye ulaştı. Aynı zamanda bura-
dan hareketle, Londra’da açılması planlanan Türk Ticaret 
Merkezi ile de bugüne kadar yaptığımız faaliyetlerin kalıcı 
hale getirilmesi planlanıyor.

Diğer taraftan, bilindiği üzere Körfez ve Ortadoğu ül-
keleri ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler, diplomatik 
ilişkilerin sıklık kazandığı 2007-2016 arasında önemli ge-
lişim gösterdi. Bu kapsamda Körfez ve Ortadoğu ülkelerine 
yönelik hazırladığımız Turquality projemiz ile de iki ülke 
arasındaki ticari ilişkiye olumlu katkıları olacak faaliyetle-
rimizin yoğun bir şekilde başlaması planlanıyor.

“KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLERE YÖNELMELİ”
Türkiye’nin ihracatını artırmak için neler yapılmalı? 
Birlik olarak bu konudaki önerileriniz nelerdir?

Sektörler özelinde baktığımızda talebin katma değeri 
yüksek ürünlere yöneldiğini görüyoruz. Bu anlamda ino-
vatif ürünlerle farklılaşarak, rekabetin daha düşük olduğu 
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yüksek katma değerli ürün alanına geçmemiz 
gerekiyor. İhracat pazarlarında, coğrafi bir pers-
pektifle genişlemeye ve her pazarın özelliğine, 
talebine uygun ürün çeşitlemesine gidilmesi gere-
kiyor. Enerji tasarrufunun önem kazandığı, çevre 
koruma bilincinin yüksek olduğu pazarlarda bu 
talebe yönelik ürünlerle hizmet verilmesi, alınan 
talepler doğrultusunda yeni tasarımlar ön plana 
çıkarılması, yeni marka ve tasarımlara yönelinmesi 
önem arz ediyor. Orta ve uzun vadede izlenmesi 
gereken yol, gelişmiş ülkelerde görüldüğü gibi 
daha yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi 
ve birim değeri daha yüksek ürünlerin ihraç edil-
mesi, böylece miktar olarak sınırlı değer olarak ise 
daha büyük ihracat artışları elde edilmesi.

Ayrıca, ihracatı artırma çalışmaları kapsamın-
da, yenilikçi ürünler ile farklılaşma çalışmalarına 
ilave olarak, maliyet düşürme, hizmet seviyesini 
artırmaya yönelik satış örgütlenmesi ve tedarik 
zinciri geliştirme, ürün ve marka bilinirliğini 
artırmaya yönelik pazarlama projelerinin yürü-
tülmesine devam edilecek. Artan enerji maliyetleri 
ile üretim maliyetlerinin daha da yükseldiği günü-
müzde enerjiye yönelik vergilerin düşürülmesi, 
enerji girdilerine özel fiyat tarifelerinin uygulan-
ması şeklinde önlemler sektörün rekabet gücünü 
ve ihracat potansiyelini artıracak.

“TÜRK İNŞAAT MALZEMELERİ KALİTESİYLE 
REKABET AVANTAJI ELDE EDİYOR”
İnşaat malzemeleri sektörü ihracatın 
lokomotif sektörleri arasında bulunuyor. 
İnşaat malzemeleri sektörünün ihracattaki 
yerini ve önemini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye, temel inşaat malzemeleri üretimi ve 
ihracatı açısından dünyanın sayılı ülkeleri arasın-
da yer alıyor. Bu noktada Türk inşaat sektörünün 
üretim açısından ele alındığında ithalata bağlı 
olmaması ihracat hususunda önemli bir katma 

“Türkiye İMSAD, Türkiye’nin dünya çapında 
rekabet edebilir sektörlerinden biri olan 
inşaat malzemesi sanayisi için büyük bir 

öneme sahip.  Çimento, cam, seramik 
ve toprak ürünleri sektörlerimizin inşaat 

sanayisi ile doğrudan ilişkisini düşününce, 
Dernek ile her zaman yakın bir işbirliğimiz 

bulunuyor. Türkiye İMSAD’ın düzenli 
olarak gerçekleştirdiği Uluslararası İnşaatta 

Kalite Zirvesi inşaat sektörü için bilgi ve 
fikir paylaşılması açısından önemli bir 

misyonu yerine getiren bir platform ve 
biz bu sene de Birlik olarak söz konusu 

etkinliğe altın sponsor oluyoruz.”

“Türkiye İMSAD 
ile yakın işbirliği 

içindeyiz”

değer yaratılmasına zemin hazırlıyor. Özellikle 
çimento, inşaat demiri, demir-çelik inşaat aksamı 
ve ürünleri, plastik ve alüminyum inşaat malze-
meleri, seramik, cam, boya, mermer, kablolar, 
elektrik malzemeleri ve ısıtma-soğutma cihazları, 
vb. ürünler yüksek üretim miktarıyla iç talebi 
karşılamakla kalmayıp kalitesi ile uluslararası 
pazarlarda rekabet avantajı elde ediyor.

İhracat pazarlarını çeşitlendirmek için neler 
yapılmalı?

Pazar payının az olduğu ülkelerde sektörel 
fuarlara katılım sağlanması ile sektörün önde gelen 
temsilcileri ile bir araya gelinebilecek B2B organi-
zasyonlarının düzenlenmesi ve sektör için önemli 
etkinliklere sponsor olunması, sektörel ticaret 
heyetlerinin düzenlenmesi, medya ve basın kanalı 
ile Türkiye’yi tanıtıcı reklam, ilan çalışmalarının 
gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Uluslararası faaliyetleri belirlerken bu faali-
yetleri koordine edecek firmaların da araştırılarak 
profesyonel firmalar arasından iyi seçilmesi lazım. 
Bir pazarda başarıya ulaşabilmek için kalıcı ve 
uzun dönemli planlar yapılmalı ve sürdürülebilir 
ihracat için yol haritası oluşturulmalı. 

“TANITIM FAALİYETLERİNE
DEVAM EDECEĞİZ”
Birlik olarak önümüzde dönemde hedefleriniz 
nelerdir?

Küresel ekonomi koşullarının hızla değiştiği 
günümüzde; Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir 
büyümesini sağlamak tüm sektörlerde olduğu gibi 
çimento, cam ve seramik sektörlerimiz için de 
ortak hedef. Düzenlenen çalıştaylar, toplantılar 
gibi organizasyonlar ile sektörün yol haritasının 
belirlenmesi sağlanıyor. Hedef ülkeler konumunda 
bulunan Avrupa, Amerika ve Körfez Bölgesi’nde 
birçok etkili tanıtım faaliyetleri planlanıyor ve he-
deflerimize ulaşma yolunda sektör içersinde güçlü 
markalar yaratmak, fiyat rekabetinden öte değer 
ve güçlü bir imaj yaratılması amaçları ile tanıtım 
faaliyetlerine devam ediliyor.

Bu kapsamda, sektör temsilcileri olarak, dün-
yanın en büyük seramik, cam ve çimento üretici 
ve ihracatçıları sıralamasındaki konumumuzu 
daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Ayrıca, 
Birlik olarak, “Seramik Sektörü Londra Projesi” 
isimli Turquality projesi kapsamında, Türk sera-
miklerinin profesyonellerdeki algısını yükseltme 
ve dünya çapındaki projelerde kullanılmasını sağ-
lama amacı doğrultusunda hedef ülkelerimizden 
olan İngiltere’de mimarlık ofislerine, müşavirlik 
firmalarına ve gayrimenkul dünyasına sektörümü-
zü tanıtıcı faaliyetler geliştirilip gerçekleştiriliyor. 
İngiltere’de açacağımız Türk Tasarım Merkezi ile 
Türk ürünlerini yerinde sergileme imkanı bula-
cağız. 



TÜRKİYE İMSAD ÜYELERİ
YAPILARDA KALİTENİN VE GÜVENCENİN GARANTİSİDİR.

Üye Şirketler / Company Members*

*"Logolar alfabetik sıraya göre dizilmiştir" 

Dernek Üyeler / Association Members*

Paydaş Üyeler  / Part ic ipat ing Members*
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“Yatırımlara devam edeceğiz”
Türkiye’nin yalıtım ve ambalaj alanındaki 

ihtiyaçları için yenilikçi çözümler 
geliştirdiklerini belirten Berkosan Yalıtım 

ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret 
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Meltem 

Vanlı, “Yatırımlarımıza devam edeceğiz. 
Özellikle yalıtım sektöründe daha fazla 

pay almak istiyoruz” diyor.

Kurulduğu 1993 yılında bu yana sektörde önemli bir 
yer edinen Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üre-
tim ve Ticaret A.Ş., bünyesindeki altı farklı markayla 

ısı-ses yalıtımı ve endüstriyel ambalaj malzemeleri üretimi 
gerçekleştiriyor. Berkosan’ın, Türkiye’nin yalıtım ve ambalaj 
alanındaki ihtiyaçları için yenilikçi çözümler geliştirerek 
kullandığı üretim ve teknolojik üstünlüklerle birçok sektöre 
dinamizm kattığını söyleyen Berkosan Yönetim Kurulu Üyesi 
Meltem Vanlı ile şirketi ve faaliyetlerini konuştuk. 

Berkosan hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Ne 
zaman kuruldu? Şirketin faaliyet alanı nedir?

1993 yılında polietilen bazlı yalıtım malzemelerinin 
üretimini başlatarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmek 
için kurulan Berkosan A.Ş. bugün, yaklaşık 165 çalışanıyla, 
İMKB’ye bağlı Gelişen İşletmeler Piyasası’nda hisseleri satışa 
sunulan ilk şirket olma özelliğini taşıyor. Gelişen İşletmeler 
Piyasası’nın ardından 2012 yılının nisan ayında ise 2. Ulusal 
Pazar’da işlem görmeye başlayan Berkosan, bünyesindeki 
6 farklı markayla ısı-ses yalıtımı ve endüstriyel ambalaj 
malzemeleri üretimi gerçekleştiriyor. Birinci ve ikinci kuşak 

SÖYLEŞİ / MELTEM VANLI
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yöneticilerin bir arada çalıştığı Berkosan, inşaat, 
endüstri, otomotiv, spor, tesisat, ayakkabı ve çanta 
gibi sektörlerin önde gelen kuruluşlarına kaliteyi 
artıracak hizmetler sunuyor. 

“YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER GELİŞTİRİYORUZ”
Üretim tesisleriniz nerelerde bulunuyor? 
Kapasiteleri hakkında bilgi verir misiniz?

30 bin metrekare açık alan üzerine kurulu Te-
kirdağ Saray fabrikası 7 bin 850 metrekare, 45 bin 
metrekare arsa üzerinde kurulan ve 2014 yılında 
faaliyete başlayan Bozöyük fabrikası 6 bin 500 
metrekare kapalı alana sahip. Türkiye’nin her böl-
gesine en hızlı şekilde sevkiyat yapabilme kapa-
sitesine sahip olan Berkosan, kurulduğu günden 
bu yana Türkiye’nin yalıtım ve ambalaj alanındaki 
ihtiyaçları için yenilikçi çözümler geliştirerek kul-
landığı üretim ve teknolojik üstünlüklerle birçok 
sektöre dinamizm katıyor.

Berkosan’ın inşaat ve tesisat alanındaki ürün 
kategorisinde pazardaki yeri nedir?

İnşaat ve tesisat alanındaki ürün kategorisinin 
toplam ciro içerisindeki payı ortalama yüzde 35 
civarında bulunuyor.

25’DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT
İhracat pazarlarında durum nasıl? 

1995 yılında ihracata başlayan ve bugün ge-
linen noktada cirosunun yüzde 50’sini ihracat 
gelirlerinden elde eden Berkosan, Türkiye’yi 25’i 
aşkın farklı ülkede temsil ediyor.

2017 yılı şirketiniz için nasıl geçiyor?
Değişken iç-dış ekonomik ve politik şartlara 

rağmen belirlediğimiz hedef bütçe rakamına ula-
şabilecek gibi görünüyoruz. Dolayısıyla yılın iyi 
geçtiğini söyleyebiliriz.

SÖYLEŞİ / MELTEM VANLI

Önümüzdeki dönemde hedefleriniz nelerdir?
Yatırımlarımıza devam edeceğiz. Özellikle ya-

lıtım sektöründe daha fazla pay almak istiyoruz.

“ISI VE SES YALITIMI
ÜRÜNLERİ LÜKS TÜKETİM
ÜRÜNÜ GİBİ GÖRÜLMEMELİ”
Isı ve ses yalıtımı pazarının bugünkü 
durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Öngörüleriniz nelerdir?

Denetimin olmadığı alanlarda maalesef ge-
lişim de sağlayamıyoruz. Denetlenen projeler-
de sektörün değer kazandığını, uygulamada 
ürünlerin yer bulduğunu gözlemliyoruz. Fakat, 
ısı ve ses yalıtımı ürünlerinin sadece lüks tüke-
tim ürünü gibi algılanmaması, standart ihtiyaç 
olarak tüm projelerde uygulanması gerektiğini 
düşünüyoruz.

Şirket olarak çevreci çalışmalarınızdan 
kısaca bahseder misiniz?

Üretimden çıkan atık malzemeler için geri 
dönüşüm sistemi geliştirerek hammadde kulla-
nımında verimliliği maksimum seviyeye ulaştıran 
Berkosan, tesislerinde enerji tasarrufunu artıra-
cak ve karbon ayak izini azaltacak yatırımlarını 
geliştirerek sürdürüyor.

“Türkiye İMSAD, inşaat malzemelerinin 
dönemsel değişimi, gelişimi, sürekliliği, 
iç ve dış pazarda edindiği yer açısından 
takip ve raporlamada çok iyi veriler 
sunuyor. Ekonomik ve politik gelişmeler 
ışığında yaptığı toplantıları gelecek 
öngörüsü için, yıllık toplantıları da vizyon 
kazanımı açısından başarılı buluyoruz. 
Teknik komisyon toplantılarındaki 
üyeler de teknik bilgi açısından oldukça 
donanımlı.”

Berkosan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aldıkaçtı (ortada), Berkosan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 
Genel Müdür Enis Aldıkaçtı ve Berkosan Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Vanlı.

“Türkiye İMSAD’ın
çalışmalarını 
başarılı buluyoruz”
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“Yenilikçi ve çözüm
odaklı ürünler üretiyoruz”

Türkiye'nin önde gelen yapı ve zemin 
şirketleri arasında yer alan Aspen Yapı 

ve Zemin A.Ş.’nin 28 yıldır yenilikçi 
çözümler geliştirdiğini belirten Aspen 
Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel 

Müdür Yardımcısı Levent Yılmaz, “İhracat 
pazarlarında da rakiplerimizle ciddi bir 

rekabet içindeyiz” diyor.

Asma tavan, bölme duvar, yükseltilmiş döşeme ve halı, 
ahşap ve aydınlatma sistemleri üretiminde sektörün 
öncü firmalarından Aspen Yapı ve Zemin A.Ş., yeni-

likçi ve çözüm odaklı ürünler üretmeye devam ediyor. Aspen 
Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Levent Yılmaz, “Aspen olarak, fabrikalarımızı ve üretim ka-
biliyetlerimizi daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda, 
Avrupa’daki firmalarla rekabet edecek, yurt dışındaki pazar 
payımızı artıracak, dolayısıyla ülkemizin ihracat hacmine 
katkı sağlayacak adımlar atıyoruz” diyor. Levent Yılmaz, 
şirketi ve faaliyetleriyle ilgili sorularımızı yanıtladı.

“28 YILDIR KALİTELİ ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ”
Aspen’in kuruluşu ve bugüne kadar geçirdiği süreçle 
ilgili kısaca bilgi verir misiniz?

1989 yılında kurulan Aspen, başarılı geçmişiyle 
Türkiye’nin önde gelen yapı ve zemin şirketleri arasında yer 
alırken, sektöründe bölgesel lider olma vizyonuyla hareket 
ediyor. Kurulduğu günden bu yana yapı sektörüne modern 

SÖYLEŞİ / LEVENT YILMAZ
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mimarinin gereklilikleri olan malzeme ve uygulama yön-
temlerini sunan Aspen, günden güne gücünü artırarak 
sektördeki uzman marka konumunu pekiştiriyor. Mekanı 
oluşturan tüm boyutlara en kaliteli çözümleri sunma fel-
sefesinin arkasında duran, bu sayede sektördeki liderliğini 
koruyan Aspen; tavan ve zemin ürünleriyle mekanın altını 
ve üstünü biçimlendirirken, estetik ve fonksiyonelliğin göze 
çarptığı bölme duvar sistemleriyle yapılarda yaşam kalitesini 
maksimum düzeye çıkarmayı hedefliyor. LED aydınlatma 
sistemleri ile de yaşam ve çalışma alanlarına ışık tutuyor.

Aspen’in faaliyet gösterdiği alanlar nedir? Ürün 
çeşitliliği nasıl?

Aspen, asma tavan, bölme duvar, yükseltilmiş döşeme 
ve halı, ahşap ile aydınlatma sistemlerini içeren bir ürün 
gamına sahip ve bütün bu ürün gamını bünyesinde bu-
lunduran Türkiye’deki tek firma. Endüstriyel yapılar diye 
tabir ettiğimiz; hastaneler, havaalanları, alışveriş merkezleri, 
ofisler, fabrikalar, eğitim kurumları ve spor komplekslerinde 
yapının üç boyutunda kullanılabilen ürünler üretiyor.

“ÜRETİM TESİSLERİMİZ ESKİŞEHİR VE HENDEK’TE”
Üretim tesisleriniz nerelerde bulunuyor? Kapasiteleri 
hakkında bilgi verir misiniz?

Eskişehir ve Hendek olmak üzere, iki adet üretim tesi-
simiz bulunuyor. Eskişehir’de metal asma tavan, taşıyıcı ve 
LED aydınlatma sistemleri üretiliyor. Hendek’te ise bölme 

SÖYLEŞİ / LEVENT YILMAZ

duvar sistemleri, yükseltilmiş döşeme ve ahşap sistemle-
rinin üretimi gerçekleştiriliyor. Kapasitelerimiz hakkında 
kısaca bilgi vermek gerekirse; Eskişehir’de yıllık üretim 
kapasitemiz 1 milyon 500 bin metrekare metal asma tavan 
(standart+özel çözümler), 15 milyon mtül taşıyıcı sistemdir. 
Hendek fabrikamızda ise yıllık 50 bin metrekare bölme 
duvar, 100 bin metrekare yükseltilmiş döşeme, 100 bin 
metrekare ahşap tavan ve duvar sistemleri üretiyoruz.

Faaliyet gösterdiğiniz sektörle ilgili değerlendirmede 
bulunur musunuz? Sektörün geleceğini nasıl 
görüyorsunuz?

Yapı malzemeleri sektörü, inşaat sektörüyle doğru oran-
tılı bir gidişat izliyor. Hastaneler, havalimanları, metrolar 
gibi devlet yatırımları, fabrikalar, AVM’ler gibi özel sektör 
yatırımları arttıkça pazar oluşuyor. Türkiye pazarındaki 
eksik ve gelişmesi gerektiğine inandığımız konu; kalite, yan-
gın, akustik gibi düzenleme ve yönetmeliklerin daha ciddi 
kontrolü ve takibi. Bunların oluşması halinde merdiven 
altı ve Çin malı ürünlerle haksız rekabetin ortadan kalkıp 
pazarın daha iyiye gideceğine inanıyoruz.

Şirketinizin Türkiye pazarındaki yeri nedir?
Firmamız toplamda bakıldığı zaman, alanında Türkiye 

pazarında lider konumda bulunuyor. Bu öncülüğün vermiş 
olduğu yükümlülükle her daim yenilikçi ve çözüm odaklı 
yaklaşımlar geliştiriyoruz.
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İhracat pazarlarında durum nasıl? En çok hangi 
ülkelere ihracat yapılıyor?

Aspen, ihracat pazarında kendi alanında yabancı ülke-
lerdeki rakipleriyle ciddi bir rekabet içinde bulunuyor. Başta 
Hollanda olmak üzere, Avrupa’ya, Körfez İşbirliği Konseyi 
(GCC) ülkelerine, Afrika kıtasına satış ve uygulamalarımız 
mevcut.

“HEDEFLERİMİZE UYGUN YOL ALIYORUZ”
2017 yılı şirketiniz için nasıl geçiyor? 

2017 yılında firmamız sene başında öngörülen hedefler 
doğrultusunda yol alıyor. 2016 yılına göre az da olsa büyü-
me sağlandı.

Önümüzdeki dönemde hedefleriniz nelerdir? Yeni 
yatırım planı var mı?

Aspen olarak, fabrikalarımızı ve üretim kabiliyetlerimizi 
daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda, Avrupa’daki 
firmalarla rekabet edecek, yurt dışındaki pazar payımızı 
artıracak, dolayısıyla ülkemizin ihracat hacmine katkı sağ-
layacak adımlar atıyoruz.  

“OTOMASYON SİSTEMİMİZİ
GÜÇLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”
Ar-Ge ve çevreci faaliyetlerinizden kısaca bahseder 
misiniz?

Üretimde otomasyon sistemimizi geliştirmeye çalışıyo-
ruz. Otomasyon sistemlerinin hayata geçmesiyle, üretimdeki 
hızımızın, kapasitemizin ve ürün işleme kabiliyetimizin 
daha da artacağına inanıyoruz. Bunun yanında sektördeki 
liderliğimizi sürdürebilmek için yeni ürünler araştıran bir 
Ar-Ge ve Ür-Ge ekibimiz mevcut. Çevreci faaliyetlere de 
kısaca değinmek gerekirse, hali hazırdaki belgelendirmele-
rimizin yanı sıra dünyada geçerliliği olan, çevreci sertifika 

“Türkiye İMSAD’ın uzun süreli üyelerinden biri olarak hem faaliyetlerini takdirle takip etmekte 
hem de bu başarılı yapının içerisindeki birçok kurulda yer almaktayız. Şirketimizin belli 

kademelerdeki çalışanları bu alt çalışma gruplarında yer alıyor ve çalışmalara katkı sağlıyor. Bu 
işbirliği için Türkiye İMSAD’a ayrıca teşekkür ederiz.” 

“Türkiye İMSAD’ın faaliyetlerini 
takdir ediyoruz”

EPD (Environmental Product Declaration) belgelerine tüm 
ürün gruplarında sahip olan tek firmayız. Son olarak Ulus-
lararası Mimarlık Zirvesi’nde Yeşil Aspen olarak yer alarak, 
yeşil sertifikalar ve ürünler hakkında bilgilendirmede bu-
lunduğumuzu da söyleyebilirim. 
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“Yalıtım performansı yüksek
yeni paneller üretiyoruz” 

Yalıtımlı panel sektöründe, sektörü daha 
üst seviyeye taşıyan, yüksek yangın 

direnci ve düşük ısı geçirgenlik katsayısına 
sahip ürünler ürettiklerini belirten 

Kingspan Yapı Elemanları A.Ş. Başkanı 
Dr. Suat Kıroğlu, "2017 yılı itibarıyla daha 
yüksek yangın ve yalıtım performansına 

sahip hybrid dolgulu Quadcore 
panellerimizin üretimine başladık" dedi.

Panel üretiminden, yalıtım ürünleri ve güneş enerji sis-
temli ürünlere kadar çok geniş bir pazara hitap eden 
Kingspan, Türkiye pazarında yenilikçi ürünleri ile 

önemli bir yere sahip. Kingspan Yapı Elemanları A.Ş. Başkanı 
Dr. Suat Kıroğlu, Türkiye pazarında, özellikli projelerde ter-
cih edilen markaların başında geldiklerini belirterek, “Bizim 
için çok önemli bir diğer konu da yangın konusu. Ürettiğimiz 
ürünler, yüksek yangın direncine sahip, uluslararası laboratu-
varlardan yangın sertifikalarını almış ürünler. Her geçen gün 
bu sertifikaya sahip ürünlerin tercih edilirliği artıyor” dedi. 
Dr. Suat Kıroğlu ile Kingspan’ı ve faaliyetlerini konuştuk.

“ÜRÜN YELPAZESİ ÇOK GENİŞ”
Kingspan’ın kuruluşu ve bugüne kadar geçirdiği süreçle 
ilgili kısaca bilgi verir misiniz?

1960’lı yıllarda, İrlanda merkezli küçük bir aile şirketi 
olarak kurulan Kingspan, günümüzde sektöründe lider bir 
şirket haline geldi. Kingspan, panel üretiminden, yalıtım 
ürünleri ve güneş enerji sistemli ürünlere kadar çok geniş 
bir pazara hitap eden uluslararası bir firma.

Kingspan’ın faaliyet gösterdiği alan nedir? Ürün 
çeşitliliği nasıl?

Ana iştigal konumuzu sandviç paneller oluşturuyor. Bu-
nun yanı sıra soğuk depo panelleri, mimari cephe ürünleri, 
kenetli çatı sistemleri gibi endüstriyel tesisler, havaalanı, 
stadyum gibi farklı komplekslere hitap edebilecek birçok 
entegre kaplama ürünlerimiz de bulunuyor.

SÖYLEŞİ / DR. SUAT KIROĞLU
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“60’DAN FAZLA ÜLKEDE 
100’Ü AŞKIN TESİS VAR”
Üretim tesisleriniz nerelerde bulunuyor?

Türkiye’deki üretim tesisimiz Adana Yumur-
talık Serbest Bölge’de bulunuyor. Ayrıca, Körfez 
Bölgesi ve Ortadoğu’daki ülkelere üretim yapan, 
Dubai’deki tesisimiz de 2017 yılında yalıtımlı 
panel üretimine başladı. Kingspan Grubu’nun ise 
dünyada 60’dan fazla ülkede 100’den fazla üretim 
tesisi bulunuyor.

“SEKTÖR ÇOK DİNAMİK
VE GELİŞMEYE AÇIK”
Faaliyet gösterdiğiniz sektörle ilgili 
değerlendirmede bulunur musunuz? 
Sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Sektörümüz çok dinamik ve gelişmeye açık bir 
yapıya sahip. Yalıtım bilinci her geçen gün daha da 
artıyor, pazardaki yeni yatırımlar daha kapsamlı ve 
uzun ömürlü olacak şekilde dizayn edilip tasarla-
nıyor. Bu şekildeki yapılar muadillerinin içinde ön 
plana çıkarak farklılaşıyor. Bizim için çok önemli 
bir diğer konu da yangın konusu. Ürettiğimiz 
ürünler, yüksek yangın direncine sahip, ulus-
lararası laboratuvarlardan yangın sertifikalarını 
almış ürünler. Her geçen gün bu sertifikaya sahip 
ürünlerin tercih edilirliği artıyor.

Şirketinizin Türkiye pazarındaki yeri nedir?
Türkiye pazarında, yalıtımlı panel sektöründe, 

sektörü daha üst seviyeye taşıyan, yüksek yangın 
direnci ve düşük ısı geçirgenlik katsayısına sahip 
ürünler üretiyoruz. Türkiye pazarında, özellikli 
projelerde tercih edilen markaların başında ge-
liyoruz.

“ÜRETİMİMİZİN YARISI İHRAÇ EDİLİYOR”
İhracat pazarlarında durum nasıl? En çok 
hangi ülkelere ihracat yapılıyor?

Üretimimizin yüzde 50’si ihraç ediliyor. Başta 
Körfez bölgesi olmak üzere, Suudi Arabistan, 
Kuzey Afrika, Türki Cumhuriyetler ile İran, Pakis-
tan ve Hindistan ana ihracat bölgelerimiz olarak 
sıralanıyor.

SÖYLEŞİ / DR. SUAT KIROĞLU

2017 yılı şirketiniz için nasıl geçiyor?
Yılın ilk ayındaki gerçekleşme hedeflerimizin 

altında oldu, ikinci yarıyıldan daha umutluyuz.

Önümüzdeki dönemde hedefleriniz nelerdir?
2017 yılı itibarıyla daha yüksek yangın ve ya-

lıtım performansına sahip hybrid dolgulu Quad-
core panellerimizin üretimine başladık. Kısa süre 
içerisinde müşterilerimizden olumlu geri dönüşler 
aldık. Bu yılki yatırım planlarımızı tamamladık.

“ENERJİYİ YENİLENEBİLİR ENERJİ 
KAYNAKLARINDAN TEMİN EDECEĞİZ”
Ar-Ge ve çevreci faaliyetlerinizden kısaca 
bahseder misiniz?

Quadcore panelimiz üretim öncesi yoğun bir 
Ar-Ge sürecinden geçti, tüm hammadde alımları-
nın test edildiği laboratuvarımız bulunuyor. Panel 
ve kimyasal atıklarımız lisanslı firmalar tarafından 
geri dönüşüme gönderiliyor. Ayrıca 2020 itibarıyla 
Net Sıfır Enerji’ye dönüştürme konusunda önemli 
bir vizyona sahibiz. Bu vizyon doğrultusunda, 
2020 yılı itibarıyla tüm Kingspan tesisleri ihtiyaç 
duyduğu enerjiyi, yenilebilir enerji kaynakların-
dan temin edecek. Sürdürülebilirlik, tüm küresel 
faaliyetlerimizin merkezini oluşturuyor.

“Türkiye İMSAD, inşaat malzemesi 
sanayicileri için çok önemli bir dernek. 
Biz de Türkiye İMSAD’ın sektöre yönelik 
faaliyetlerini takip ediyor, çalışmalarını 
destekliyoruz.”

“Türkiye İMSAD’ın
faaliyetlerini 
takip ediyoruz”



Tunus
Arap Baharı’nın başladığı ve demokrasiye geçiş sürecinin en başarılı 
örneklerinden biri olan Tunus, gelişme yolunda emin adımlarla 
ilerlerken Türk müteahhit ve inşaat malzemesi üreticileri için de Kuzey 
Afrika’da önemli bir pazar olma özelliği taşıyor. Türk müteahhitlik 
firmalarının hızlı, kaliteli ve modern inşaat uygulamalarını Tunuslu 
ortaklıklarıyla Tunus piyasasına taşıması halinde özellikle konut, 
emlak geliştirme, alışveriş merkezi, turizm tesisleri inşaatı alanında 
büyük fırsatlar bulunuyor.

İHRACAT KAPILARI / TUNUS

Türk müteahhitlerinin
30 yılı aşan 
tecrübeli pazarı;
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TEMEL SOSYAL GÖSTERGELER 

NÜFUSU 11.338.000 (2017, IMF)

YÜZÖLÇÜMÜ 162.155 KM²

BAŞKENTİ TUNUS

GSYİH (MİLYON $) 40.289 (2017, IMF)

KBGSYİH ($) 3.553 (2017, IMF)

BÜYÜME ORANI (%) 2,5% (2017, IMF)

Kuzey Afrika’nın 11.3 milyonluk nüfusa 
sahip ülkesi Tunus, bölge ülkeleri arasında 
rekabetçi ve istikrarlı bir ekonomiye sahip 

olmasıyla öne çıkıyor. Turizm başta olmak üzere, 
hizmet sektörü, tarım, tekstil ve konfeksiyon, hafif 
sanayiler ile petrol ve fosfat üretimine dayanan 
gelişme yolunda bir ekonomik görünüm çizen 
ülkede, 2014 yılında 50 milyar dolar civarında 
olan gayri safi milli hasılanın 2030 yılında 160 
milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Köklü bir tarihe sahip olan Tunus, 16’ncı 
yüzyıldan 19’uncu yüzyılın ikinci yarısına ka-
dar Osmanlı Devleti içerisinde bağımsız bir vi-
layet olarak varlığını sürdürdü. 1956 yılında 
Fransa’dan bağımsızlığını ilan eden ülkede 1957 
yılında Cumhuriyet ilan edildi.

KALKINMA PROJELERİNİN PAYI ARTTI
Arap Baharı’nın başladığı ve demokrasiye ge-

çiş sürecinin en başarılı olduğu Arap ülkesi olan 
Tunus’ta, 2014 Ekim ayında parlamento seçimleri 
ve Aralık ayında da cumhurbaşkanlığı seçimi ger-
çekleştirildi. 2014 yılı seçimlerinin siyasi krizler-
den uzak bir ortamda yapılmış olmasının, Tunus 
ekonomisinin ve inşaat sektörünün önümüzdeki 
dönem büyümesine olumlu katkı sağlaması bek-
leniyor. Nitekim 2015 yılında 15.69 milyar dolar 
olarak belirlenen kamu bütçesinin 3.14 milyar 
dolarlık kısmının kalkınma projelerine ayrılması 
bunu gösteriyor. Tunus’un dış ticareti ve ekono-
misinde Avrupa’nın ciddi bir ağırlığı bulunurken,  
Avrupa’daki gelişmeler Tunus ekonomisini doğ-
rudan etkiliyor. Kalkınmaya dönük yatırımlarda, 
gerek Batılı devletlerin (1990’lı yılların ikinci 
yarısından itibaren Avrupa Birliği), gerek ulusla-
rarası kuruluşların sağladığı mali destek önemli 
yer tutarken, dünya genelinde global krizden en 
az etkilenen Tunus ekonomisi dünyadaki çeşitli 
ekonomik çalkantılara rağmen nispeten olumlu 
görüntü sergilemeye devam ediyor. Tunus Hü-
kümeti, ekonomiye ilişkin müdahalelerini sosyal 
istikrar, ücretler ve istihdam üzerindeki olumsuz 
etkileri en aza indirecek şekilde uygulamaya bü-
yük gayret sarf ediyor.

YÜZDE 4’ÜN ÜZERİNDE
BÜYÜME BEKLENİYOR

Tunus iç pazarının küçük olduğu düşünül-
düğünde Tunus’un AB, Orta Doğu ve Kuzey Af-
rika’daki daha büyük pazarlara giriş imkanını da 
yatırımcılara sunduğu görülüyor. AB ile arasındaki 
Ortaklık Anlaşması, Avrupa pazarına girişte sanayi 
ürünlerinde gümrüksüz giriş imkanı sağlıyor. 
2018 yılına kadar Tunus’un GSYİH’ndaki artışın 
yılda yüzde 4’ün üzerinde olacağı tahmin ediliyor. 
Bu dönemde, sanayi üretiminin yılda ortalama 
yüzde 4,2 oranında, tarım üretiminin ise yüzde 
2,6 oranında büyümesi bekleniyor. Aynı dönemde 
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TÜRK MÜTEAHHİTLERİN
TUNUS’TA ÜSTLENDİĞİ PROJELER

Tunus’ta müteahhitlik ve inşaat sektörü, Teç-
hizat, Konut ve Alansal Planlama Bakanlığı’nın 
idaresi altında faaliyet gösteriyor. Bakanlık yol, 
köprü, havalimanı gibi altyapı çalışmaları ile 
yerleşim alanlarının planlanması, izinleri gibi fa-
aliyetleri yürütüyor. Türk firmalarınca Tunus’ta 
üstlenilen ilk proje, 1984 yılında STFA firması 
tarafından üstlenilen 16 milyon dolar tutarın-
daki Gabes Limanı Rıhtım Kaplaması ve Servis 
Rıhtım İnşası oldu. Tunus ve Japon firmalarının 
ortaklığıyla yapılan Rades-La Goulette Köprü 
projesinin köprü kazıklarının çakılması işi de 
2004 yılında STFA tarafından gerçekleştirildi.

Tunus’ta Uluslararası Enfidha Havalimanı’nın 
inşası ve 40 yıl boyunca işletilmesi ile Monastir 
Havalimanı’nın 40 yıl boyunca işletilmesi ihale-
sini kazanan TAV Holding’le Tunus hükümeti 
arasında üstlenme sözleşmesi, 2007 yılı mayıs 
ayında imzalandı. 2009 yılında hizmete giren 
Enfidha Havaalanı, Mağrip bölgesinde özel bir 
şirketin işlettiği ilk havaalanı olma özelliği taşı-
yor. Ekon-Prokon Grubu ile FLS (Danimarka) 
firmasının oluşturduğu konsorsiyum, Cartha-
ge Cement grubu için üstlendiği, yıllık 2 mil-
yon ton çimento üretim kapasiteli ve başkent 
Tunus’un yaklaşık 40 km güneydoğusunda yer 
alan Djebel Ressas bölgesindeki çimento fab-
rikası anahtar teslim kurulumu işini başarıyla 
tamamladı ve fabrika 2013 yılında üretime geçti.

Türkiye’nin Afrika Kalkınma Bankası (AKB) 
Kuruluş Anlaşmasına Katılmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun’un 17 Ocak 2013 
tarihinde TBMM’de kabul edilmesi de AKB 

enflasyonun yılda ortalama yüzde 4,6 oranında 
artması öngörülüyor.

Ülkenin dış ticaretinde yıllar itibarıyla gi-
derek artan bir şekilde dış ticaret açığı verdiği 
görülüyor. Tunus’ta 2015 yılında 14 milyar 73 
milyon dolarlık ihracata karşılık 20 milyar 223 
milyon dolar ithalat yapılırken, 2016 yılında 
13 milyar 216 milyon dolar ihracat, 16 milyar 
796 milyon dolar da ithalat gerçekleştirildi. 
2015 yılında 6.1 milyar dolar dış ticaret açığı 
veren Tunus’ta, 2016 yılında bu açık 3.6 milyar 
dolar düzeyinde oldu. Tunus’un ihracat yapısı 
ise ülkenin aynı zamanda üretim yapısını da 
yansıtıyor. İhracatta, kablo, hazır giyim, ham 
petrol, elektrik tesisat malzemeleri, zeytinyağı, 
taşıt araçları aksam ve parçaları, TV alıcıları, 
ayakkabı, spor giyim, hava taşıtlarının aksam ve 
parçaları önemli bir yer tutuyor.

TUNUS’A İHRAÇ EDİLEBİLECEK
POTANSİYEL ÜRÜNLER

Tunus’un ithalatında ise tüketim mallarının 
payı yaklaşık yüzde 30 gibi yüksek bir oran 
tutarken, bu durum endüstri açısından ülkenin 
kendine yeterli olmadığını gösteriyor. Ham-
madde ve yarı mamuller ithalatı, başta pamuk 
ve kumaş olmak üzere, tekstil hammaddeleri, 
endüstri alet ve makineleri, mineral yakıtlar gibi 
enerji hammaddeleri, oto yan sanayi, plastik 
maddeleri ve türevleri, hububat ve demir çelik 
gibi hammaddelerden oluşuyor.

Tekstil hammaddesi (iplik ve kumaş) ve 
tekstil makineleri, hububat, tütün ve mamul-
leri, çeşitli demir-çelik ürünleri, metal eşya, 
otomotiv yan sanayi ürünleri, büro makineleri 
ve haberleşme cihazları, elektriksiz makineler, 
ulaşım araçları, elektrikli makineler ve cihazlar 
ile inşaat malzemelerinin Tunus’a ihraç edilebi-
lecek potansiyel ürünler olduğu düşünülüyor.

√ Tunus’a yönelik pazara girişte, proje bazlı Hazine 
ve/veya Eximbank kredisi açılmasının en etkili 
yöntem olduğu değerlendiriliyor.
√ Gerek Tunus iç piyasasına ve gerekse Afrika 
ülkeleri pazarlarına (Libya, Cezayir başta olmak 
üzere) yönelik Türk-Tunus ortak girişimlerinin ve/
veya işbirliğinin oluşturulması amacıyla karşılıklı 
müteahhitlik heyetleri organizasyonlarının 
gerçekleştirilmesinin yararlı olacağı öngörülüyor.
√ İki ülkede sektöre yönelik fuarlar başta olmak 
üzere etkinliklere karşılıklı katılım sağlanmasına 
yönelik sektörel kuruluşlar arasında işbirliği 
sağlanabileceği öneriliyor.
√ Türk ve Tunus bankalarının birbirlerinin 
düzenlediği teminat mektuplarının kabulünü 
sağlamak üzere, doğrudan muhabirlik ilişkisi 
geliştirilmesine yönelik bankalar arası görüşmelerin 
yapılacağı organizasyonların gerçekleştirilmesinin, 
firmalarımızın teminat mektubu maliyetlerini 
azaltmasına ve pazarda rekabetçiliğine katkı 
sağlayacağı değerlendiriliyor.

Pazara girişte
kullanılabilecek enstrümanlar
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finansmanlı projelere ülkemiz müteahhitlik işlet-
melerinin katılım sağlayabilmesinin önünü açtı.

EN BÜYÜK YATIRIM
Halihazırda ülkemiz işletmeleri tarafından 

yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yapımı üst-
lenilen Enfidha Havalimanı tek seferde Tunus’ta 
gerçekleştirilen en büyük yatırım olarak görülü-
yor. Türk firmalarının gelecekte benzer yatırım-
ları üstlenmesi Tunus pazarından daha fazla pay 
alınabilmesine imkan tanıyacak.

Tunus pazarında modern inşaat teknoloji-
lerinin ve malzemesinin kullanımında sıkıntılar 
yaşanırken, projelerin tamamlanması çok uzun 
süreler alabiliyor. Bu bağlamda Türk müteahhit 
firmalarının hızlı, kaliteli ve modern inşaat uy-
gulamalarını Tunus piyasasına taşıması halinde 
özellikle konut, emlak geliştirme, alışveriş mer-
kezi, turizm tesisleri inşaatı alanında fırsatlar 
bulunduğu değerlendiriliyor.

SEKTÖRDEKİ İŞ FIRSATLARI
Türk müteahhitlik firmaları Tunuslu firma-

larla, Cezayir, Libya pazarı başta olmak üzere 
Afrika ülkeleri (özellikle Fransızca konuşulan 
ülkelerde) pazarında, Tunuslu firmaların böl-
geyle olan iyi ilişkileri, dil avantajı, yakınlık, 
ucuz kalifiye işgücü temini gibi avantajlarından 
yararlanmak üzere ortak girişim ve işbirliğinde 
bulunabilirler. Ayrıca, Tunus piyasasına yönelik 
gerek uluslararası ihaleye çıkan projelerde gerek-
se özel sektör projelerinde Tunuslu yerel ortakla 
hareket edilmesinin piyasaya girişte çok önem-
li olduğu düşünülüyor. Zira Tunus’taki devlet 
bütçesinden finanse edilen uluslararası ihaleye 
çıkan projelerde yerel şirketin yüzde 10 fiyat 
avantajı bulunuyor. Tunus’ta kurulacak Türk-
Tunus ortaklı şirketlerin, Türk ortağı açısından 
Tunuslu ortağın yerel bilgi, tecrübe birikiminden 
ve ilişkilerinden yararlanmanın yanı sıra yüzde 
10’luk bu avantajdan da yararlanmasına imkân 
sağlanıyor. Ayrıca, Tunus piyasasında müteah-
hitlik sektöründe faaliyet göstermek üzere yüzde 
100 yabancı sermayeli şirket kurulması mümkün 
olmuyor, kurulacak yabancı sermayeli şirkette 
yabancı ortak en fazla yüzde 49 oranında pay 
sahibi olabiliyor.

Türkiye ile Tunus arasındaki ticari ilişki ince-
lendiğinde ticaretin ülkemiz lehine bakiye verdiği 
görülüyor. 2000 yılında ikili ticarette Türkiye 
lehine dış ticaret fazlası 97 milyon dolarken, 
2016 yılında dış ticaret fazlası altı katın üzerinde 
artarak 696 milyon dolara ulaştı. Tunus dış tica-
ret politikasının genel yaklaşımı ile de uyumlu 
olmak üzere, Tunus’a tekstil hammaddesi (iplik 
ve kumaş) ve tekstil makineleri, hububat, tütün 
ve mamulleri, demir-çelik ürünleri, metal eşya, 
otomotiv yan sanayi ürünleri, büro makineleri 

YIL İHRACAT İTHALAT

2000 162.271 64.842

2001 140.592 72.935

2002 121.141 71.800

2003 220.015 98.139

2004 256.162 100.409

2005 294.785 117.372

2006 324.893 150.094

2007 530.277 229.788

2008 778.098 365.381

2009 647.082 234.980

2010 713.631 280.720

2011 802.791 249.789

2012 796.738 195.624

2013 892.157 289.268

2014 915.092 196.697

2015 819.061 144.077

2016 910.720 214.382

Kaynak: TÜİK

Türkiye-Tunus Dış Ticaret Değerleri (Bin ABD Doları)

ve haberleşme cihazları, elektrikli ve elektriksiz 
makineler, ulaşım araçları ihraç ediliyor.

2016 yılında Tunus’a ihracatımız bir ön-
ceki yıla göre artarak 910 milyon dolar olarak 
gerçekleşirken, ihraç edilen belli başlı ürünler; 
pamuklu kumaşlar, demir veya alaşımsız çelik-
ten yarı mamuller, petrol yağları, kağıt, karton, 
petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar, 
örme kumaş, eşya taşımaya ve insan taşımaya 
mahsus motorlu taşıtlar, otomobiller, demir/
çelikten yassı mamuller ve profiller oldu.

BAVUL TİCARETİ DE VAR
Türkiye’nin Tunus’a ihracatı kayıtlı rakam-

larla sınırlı değil. Buna paralel olarak, yılda 50 
bini aşkın Tunus vatandaşı alışveriş ve/veya 
bavul ticareti amacıyla ülkemize geliyor. Kesin 
rakam bulunmamakla birlikte, bu kapsamda 
yapılan ticaret miktarının yılda 150-200 milyon 
dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

Tunus’tan ithalatımızda Tunus’un önemli 
ihraç ürünlerinden fosfat türevleri karşılaştır-
malı üstünlüğe sahip bulunuyor. 2016 yılında 
Tunus’tan yapılan ithalat bir önceki yıla göre 
artarak 214 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Ekonomi, anti-mekanik, insanı 
merkeze yerleştiren bir bilim 
dalıdır. Neo-liberal anlayış, ne 

zaman üretici-tüketici, piyasa ilişkile-
rini mekanik bir yapıya indirgemeye 
çalışmıştır, orada çuvallamıştır. 1929 
Büyük Buhranı, 1970’lerdeki krizler ve 
son 2008’deki küresel finans krizinde 
bu hatanın ipuçlarını bulabilirsiniz. Bu 
nedenle, tüketicinin ekonomiye güveni, 
yaşam standardına yönelik beklentileri, 
ekonominin dinamikleri, büyümenin 
motivasyonu açısından diğer paramet-
relerden önce gelir. Tüketicinin ekono-
miye duyduğu güven, yaşam standartla-
rına yönelik beklentisi, gelir dağılımıyla 
doğrudan bağlantılı. Ekonomik İşbirliği 
ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) ra-
porları, Türkiye’nin son 30 yılda gelir 
dağılımını düzeltmede en iyi performan-
sı göstermiş ekonomi olduğuna işaret 
ediyor.

İYİLEŞMENİN SÜRMESİ
DAHA ÖNEMLİ BİR SORUMLULUK

Bununla birlikte, bu başarının ko-
runması ve iyileşmenin sürmesi daha 
da önemli bir sorumluluk. Konu, gelir 
dağılımındaki iyileşmenin sürdürüle-
bilir kılınması ise, bunun en temel sac 
ayaklarından birisini hiç şüphesiz mali-
ye politikası ve onun en önemli parçası 
olan vergi politikası oluşturuyor. Ekono-
mi Yönetimi’nin, Türkiye ekonomisinin 
uluslararası ölçekteki algısı açısından 
mali disipline ciddi bir önem addettiği 
aşikar. Bununla birlikte, bütçe açığının 
AB bütçe açığı kriterinin yarısı bir sevi-
yeye çekilmesi adına hayata geçirilecek 
vergi artışları, eğer hane halkı nezdinde 

yaşam standardını, gelir dağılımı algı-
sını zedeleyici bir sonuca sebep olursa, 
hane halkı harcamalarındaki azalma ve 
tasarruf etme zorunluluğuna dair artan 
eğilim, büyümeyi de olumsuz yönde 
etkiler.

Bu nedenle, gerekçesi ne olursa 
olsun, 2018-2020 Orta Vadeli Prog-
ram hedefleri kapsamında kamuoyu 
ile paylaşılan vergi düzenlemelerinden 
elde edilmesi düşünülen pozitif sonuç, 
her şeyden önce tedbirlerin algısının da 
iyi yönetilmesinden geçiyor. Kanaatim, 
açıklanan düzenlemeler bir kaç haftaya 
yayılarak izah edilseydi, kamuoyu algısı 
açısından daha yararlı olurdu. Bu nok-
tada, söz konusu düzenlemelerin gelir 
dağılımına yönelik algıyı zedelemeyecek 
bir motivasyon ile uygulanması haya-
ti önem taşıyor. 2018-2019 gibi zorlu 
bir süreçte, kendi topuğumuza kurşun 
sıkmayalım.

MALİYET ENFLASYONU
DİZGİNLENMELİ

OVP hedefleri, işsizlik ve enflas-
yonda iyileştirici adım ve sonuçların 
sürdürülebilir büyüme ile birlikte elde 
edilmesine odaklı bir programı tanım-
lıyor. Şahsi görüşüm, bu modelin, bu 
programın başarıya ulaşmasının önce-
likli koşullarından birisinin “maliyet 
enflasyonu” ile mücadele olduğuna işa-
ret ediyor. Yurt içi piyasalara mal üreten 
firmalarımızın üretim maliyetlerindeki 
artış, yani son bir yılda üretim esna-
sında katlandıkları maliyetlerdeki artış 
oranı yüzde 16,3, tarımsal üretim yapan 
firmalarımızın katlandığı maliyet artışı 
yüzde 10,5, ihracat amaçlı üretim ya-

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı 

Prof. Dr. Kerem Alkin

Maliyet enflasyonuna karşı elde edilecek başarı, 
ekonomiye istihdam, alım gücü iyileşmesi, yatırım ve 
sürdürülebilir büyüme olarak dönecek. 2018-2019'un 

iç ve dış siyasi konjonktüründe, böyle bir tablo, 
Türkiye'nin elini şüphesiz ki daha da güçlendirir.

2018’in önceliği 
maliyet enflasyonu

MAKRO-NOMİ
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pan firmalarımızın katlandığı maliyet 
artışı yüzde 24’e yakın. Söz konusu 
maliyet artışlarının yüzde 10’un aşağı-
sına çekilmesini sağlayacak  tedbir ve 
adımlar, öncelikle, firmaların kârlılığını 
ve yatırım yapma şevkini olumlu yönde 
etkileyecektir.

Bu nedenle, döviz kurlarında istik-
rarı sağlayacak tedbirlerin ve adımla-
rın hammadde ithalatında maliyetleri 
dizginlemesi, alınacak tedbirler ile 
kredi faiz oranlarındaki gerilemenin 
finansman maliyetlerinde sağlayacağı 
iyileşme, reel sektörü hem yatırım, hem 
de istihdam açısından ciddi manada 
cesaretlendirecektir. Maliyet enflasyo-
nunun dizginlenmesi, aynı zamanda 
tüketiciye yansıyan talep enflasyonunu 
da yüzde 7 ve altına çekeceğinden do-
layı, halkın “hayat pahalılığı”na yöne-
lik algısında ciddi iyileşmeye, tüketici 
güveninde yükselmeye sebep olacaktır. 
Fiyat istikrarı güçlenirken artan tüketi-
ci güveni, piyasayı canlandırarak, hem 
firmaların ciro ve kârlılığını, hem de 
büyümeyi olumlu yönde etkileyecektir. 
Unutmayalım, kamunun vergi ve vergi 
dışı normal gelirlerde gerçekleştirdiği 
ayarlamalar da maliyet enflasyonunu 
artırıyor.

Bu nedenle, 2017 enflasyonu za-
ten yüzde 10’a yakın seyrettiğine göre, 
bilhassa 2018’de enflasyonda aşağı 
inişi hızlandırmak adına, 2018 bütçe-
sine yönelik gelir artırıcı ayarlamala-
rın 2017’de yapılmasının daha yararlı 
olacağı kanaatindeyim. Maliyet enf-
lasyonuna karşı elde edilecek başarı, 
ekonomiye istihdam, alım gücü iyileş-
mesi, yatırım ve sürdürülebilir büyüme 
olarak dönecek. 2018-2019’un iç ve dış 
siyasi konjonktüründe, böyle bir tablo, 
Türkiye’nin elini şüphesiz ki daha da 
güçlendirir.

ALMANYA SEÇİMLERİ
FED’İ SÜRKLASE ETTİ

FED’in şahin kanadını temsil eden 
Başkan Yardımcısı Stanley Fischer’in 7 
Eylül’deki beklenmeyen istifası, FED 
yönetiminin para politikasını sıkılaş-
tırıcı adımları devam ettirmekte te-
reddüt içinde oldukları, Fischer’ın da 
görüş ayrılıkları nedeniyle ayrılmayı 
tercih ettiği şeklinde yorumlanmıştı. 
Bu nedenle, 19-20 Eylül tarihlerindeki 
FED FOMC toplantısından gerek faiz 
artışı, gerekse de FED’in bilançosunun 

MAKRO-NOMİ

küçültülmesine yönelik net bir karar 
çıkması beklenmiyordu. 20 Eylül’de, 
FED Başkanı Yellen kameraların karşına 
geçip, 2017’nin son çeyreğinden itiba-
ren, aylık 10 milyar dolar ile başlayıp, 
her çeyrek dönemde 10 milyar dolar 
artarak, ayda 50 milyar dolarlık bilanço 
küçülmesine ulaşıncaya kadar bu süre-
cin devam edeceğini ve 2020 yılı sonuna 
kadar bilançodaki daralmanın 3 trilyon 
dolara ulaşacağını söyleyince, küresel 
piyasalar şaşkınlık yaşadı. Piyasa pro-
fesyonelleri, bu defa Fischer’in istifasını 
Yellen’in daha şahin adımlarının önünü 
açmak adına atılmış bir adım olarak de-
ğerlendirmeye başladılar.

FOMC toplantısından çıkan sürpriz 
karar, ABD Doları’nın 6 önemli para 
birimi karşısında değerini gösteren Do-
lar Endeksi’ni 92 puanın altından 92.5 
puana taşıdı. Ancak, 22 Eylül Cuma 
akşamı Dolar Endeksi 92.2 puanın al-
tındaydı. Nitekim, euro-dolar paritesi de 
1.19 doların altına gerilemiş iken, tekrar 
1.1950 dolar seviyesine geri dönmüştü. 
FOMC bilanço küçültmeyle ilgili bu 
kadar net bir karar açıklamışken, piya-
salar dolarda daha güçlü bir toparlanma 
ve euro-dolar paritesinde daha net bir 
gerileme beklemekteydiler. Küresel pi-
yasa profesyonellerinin beklediği etki, 
FED’den değil Almanya’daki genel seçim 
sonuçlarından geldi. Merkel dördüncü 
kez Almanya Şansölyesi olmak adına 
ipi göğüslemiş olsa da, CDU/CSU’nun 9 
puanlık oy kaybı ve Schulz’un SDP’nin 
5 puanlık kayıpla uğradığı yenilgi; aşırı 
sağcı AfD’nin ise 9 puan oyunu artırarak 
parlamentoya girmesi şok etkisi yarattı. 
Almanya’da yeni kurulacak hükümet-
le ilgili aritmatiğin zorlaşması da, yeni 
model bir aşırı sağ, neo-nazi partinin 
parlamentoya girmesi de, AB’nin gelece-
ği ve değerleri açısından kaygıları artırdı.

ALMANYA SEÇİMLERİ VE
DRAGHİ’NİN TERCİHLERİ

Açıkçası, FED’in bilanço küçültme 
kararının yapamadığını, Almanya se-
çim sonuçları yaptı ve 25 Eylül günü 
euro-dolar paritesi 1.1950 dolardan, 
1.1850’nin altına, 27 Eylül günü bir 
ara 1.1720 dolara kadar çekildi. Mer-
kel, yeni hükümetin noel tatiline kadar 
kurulmasını beklediğini belirtse de, 
AB’yi esas telaşlandıran husus, Alman 
ekonomisinin koşulları hayli güçlü ol-
masına rağmen, aşırı sağın bu derece 

oy artışını hangi dinamiklerle başar-
dığı. Almanya seçimlerinin tetiklediği 
pek çok endişe, FED’i sürklase etmiş 
durumda. Almanya’daki seçim sonuç-
larının Avrupa Merkez Bankası’nın 
patronu, Başkan Draghi’nin strate-
jilerini nasıl etkileyeceğini ise ekim 
ayında göreceğiz. Draghi, olumlu bir 
toparlanma sürecine girmiş olan Euro 
Bölgesi ekonomilerine destek amacıy-
la, genişletici para politikasını bir süre 
daha devam ettirmeyi düşünür ise, 
parasal sıkılaştırmayı 2018’in ortala-
rına doğru eğer öteler ise, euro-dolar 
paritesinde 1.20-1.16 dolar bandında-
ki hareketin, 1.16-1.12 dolar bandına 
doğru çekildiğini gözlemleyebiliriz. 
Aksine, Draghi, Euro Bölgesi’nin ısın-
maya başladığını ve enflasyon riskinin 
arttığını görür ise, ECB de parasal sıkı-
laştırmaya başlayabilir ki; bu durumda 
1.16-1.20 dolar bandı daha kalıcı hale 
gelebilir.

FED VE ECB’NİN ADIMLARI
EURO-DOLAR PARİTESİNİ 
NEREYE OTURTACAK?

Kimi uluslararası finans kuruluşu 
ise, FED’in faiz artış kararlarının ge-
cikmesi, buna karşılık Almanya’nın 
baskısı ile, ECB’nin faiz artışlarına baş-
laması halinde, euro-dolar paritesinde 
2018 yılının ilk yarısında 1.26-1.28 
dolara kadar uzanacak bir hareke-
ti öngörmekteler. Fakat, FED Cha-
ir Yellen, 20 Eylül’de verdiği şahin 
mesajları sürdürecek gibi gözüküyor. 
26 Eylül’de, Ohio Cleveland’da İş 
Ekonomisi Ulusal Birliği’nin 59’uncu 
olağan toplantısında konuşan Yellen, 
enflasyon yüzde 2 seviyesine ulaşın-
caya kadar FED’in para politikasında 
beklemede kalmasının “ihtiyatsız” ol-
duğunu söylemiş. Yani, faiz artışlarını 
geciktirmenin hatalı olacağına dair 
hayli şahin bir mesaj vermiş. Yellen, 
düşük enflasyon durumunun geçici 
olduğuna inandığını ve enflasyonun 
gelecek yıllarda yüzde 2 seviyesinde 
istikrar kazanacağını belirtmiş. Ayrıca 
FED’in faiz artırımında çok fazla kade-
meli olmaktan sakınması gerektiğine 
dikkat çeken Yellen, gerekli faiz artı-
rımları olmadan iş gücü piyasasının 
aşırı ısınabileceğini sözlerine eklemiş. 
Bakalım, önümüzdeki 6 ay FED ve 
ECB’nin karşılıklı atacakları adımlar, 
euro-dolar paritesini nereye oturtacak?



Türkiye ekonomisi 2017 yılı 
ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 bü-
yümüştür. İlk çeyrek büyümesi 

ise yüzde 5,2 olarak revize edilmiştir. 
Böylece Türkiye 2017 yılında yüzde 
5,0 üzerinde bir ekonomik büyüme-
yi sürdürmektedir. 2017 yılı ikinci 
çeyreğinde Anayasa referandumu gibi 
önemli beklentiler yaratan olaylar ile 
haziran ayındaki Ramazan ayı ve yine 
haziran ayına kayan bayram tatili gibi 
gelişmelere rağmen iktisadi faaliyetler 
önemli ölçüde canlanmıştır. Bu can-
lanmada kamunun başta Kredi Ga-
ranti Fonu teminatlı krediler ile olmak 
üzere sağladığı teşvikler ve destekler 
önemli rol oynamıştır.       

İnşaat sektörü ise ikinci çeyrek-
te yüzde 6,8 büyümüştür. İlk çeyrek 
büyümesi ise yüzde 6,0 olarak gün-
cellenmiştir. Böylece inşaat sektörü 
2017 yılı ilk yarısında yüzde 6,4 bü-
yümüştür. İnşaat sektörü yılın ilk 
yarısında genel ekonomik büyüme-
nin üzerinde bir performans gös-
termiştir. Gayrimenkul sektörü 
ise 2017 yılı ilk yarısında yüzde 
1,7 büyümüştür. Gayrimenkul 
sektöründe işler önemli ölçüde 
yavaşlamıştır.  

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE 
BÜYÜME GİDEREK 

HIZLANIYOR
İnşaat sektöründe büyümenin 

İnşaat sektöründe 
hızlı büyüme sürüyor 

ancak güncellenen 
veriler sıkıntı yaratıyor

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı/ 
Ekonomi ve Strateji Danışmanlık 

Hizmetleri Başkanı 

Dr. Can Fuat Gürlesel İnşaat sektöründe büyümenin giderek hızlandığı 
görülüyor. Ancak TÜİK milli gelir açıklamalarında inşaat 
harcamalarındaki kamu-özel sektör ayrıntısını kaldırdığı 

için büyümenin nereden kaynaklandığı konusu 
belirsiz kalıyor.

EKONOMİK PERSPEKTİF

giderek hızlandığı görülmektedir. An-
cak TÜİK milli gelir açıklamalarında 
inşaat harcamalarındaki kamu-özel 
sektör ayrıntısını kaldırdığı için büyü-
menin nereden kaynaklandığı konusu 
belirsiz kalmaktadır. Bununla birlikte 
piyasalarda hem kamu yatırımlarının 
hem de özel sektör inşaatlarının bir-
likte canlandığı görülmektedir.             

Toplam inşaat harcamaları yılın 
ikinci çeyrek döneminde önemli öl-
çüde artmış ve 140.2 milyar TL ola-
rak gerçekleşmiştir. Böylece 2017 yılı 
ilk yarısında inşaat harcamaları 252.6 
milyar TL olarak gerçekleşmiştir. İkin-
ci çeyrekteki inşaat harcamaları son 
yılların en yüksek çeyrek dönem har-
caması olarak gerçekleşmiştir. İnşaat 
harcamaları 2016 yılı ilk yarısına göre 
ise cari fiyatlarla 2017 yılı ilk yarısında 
yüzde 32,5 yükselmiştir. İnşaat harca-
malarında bu önemli artış doğrudan 
inşaat malzemeleri talebine de olumlu 
yansımaktadır.    

2017 yılı ikinci çeyrek büyüme ve-
rileri eylül ayında açıklanmış ve büyü-
me oranlarında geriye dönük önemli 
güncellemeler yapılmıştır. 

En yüksek güncellemeler ise in-
şaat sektörü için yapılmıştır. İnşaat 
sektöründe yapılan yüksek oranlı 
güncellemeler verilere bağlı sağlıklı 
değerlendirmeler yapmayı giderek zor-
laştırmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu 2016 
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yılı aralık ayında milli gelir ve büyüme 
hesaplamalarını güncellemiş ve yeni 
bir yöntem kullanmaya başlamıştı. 
Bu çerçevede milli gelir büyüklüğü 
de cari fiyatlar ile yüzde 19,7 artmıştı. 
Milli gelir artışının en büyük kaynağı 
olarak ise kayıt dışında kalan inşaat 
harcamaları gösterilmişti. Buna göre 
daha önce 2015 yılı için 175.1 milyar 
TL olan inşaat harcamaları büyüklü-
ğü yeni yöntem ile 379.9 milyar TL 
olarak hesaplanmıştı. Bu hesaplama 
kayıt dışı varsayımlarına dayalı olarak 
yapılmıştı.         

İNŞAAT SEKTÖRÜ BÜYÜMESİNDE 
AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE

2017 yılı eylül ayında ise 2016 
yılı dört çeyreği ve 2017 yılı ilk çey-
reği olmak üzere son beş çeyrek için 
inşaat sektörü büyüme oranları aşağı 
yönlü revize edilmiştir. 2016 yılında 
daha önce yüzde 7,2 olarak açıklanan 
inşaat sektörü büyüme verisi yüzde 
5,4 olarak yenilenmiştir. 

İnşaat sektörü büyümesinde 1.8 
puanlık bir düzeltme yapılmıştır. An-
cak milli gelir büyüme verisi bundan 
etkilenmemiş, tam tersine yukarı yön-
lü yükseltilmiştir. 2017 yılı ilk çeyrek 
inşaat sektörü büyümesi verisi de bu 
kez yüzde 3,7’den yüzde 6,0’ya yük-
seltilerek revize edilmiştir. Son beş 
çeyrekteki inşaat sektöründe büyüme 
verileri revize edilmiş olmakla birlikte 
inşaat harcamaları büyüklükleri de 
değiştirilmemiştir. 

Yeni yöntem ile hesaplanan inşaat 
sektörüne ilişkin verilerdeki güncelle-
meler ve veriler arası oluşan tutarsız-
lıklar, inşaat sektörüne ilişkin değer-
lendirme ve öngörü yapmayı giderek 
zorlaştırır hale getirmektedir.    

DÖNEM İNŞAAT GAYRİMENKUL GSYİH

2105 4,9 2,4 6,1

2016 Q1 2,5 (5,4) 4,2 4,8 (4,5)

2016 Q2 12,8 (16,0) 4,6 4,9 (5,3)

2016 İlk Yarı 7,7 (10,7) 4,4 4,9 (4,9)

2016 Q3 2,8 (4,0) 2,8 -0,8 (-1,3)

2016 Q4 3,2 (3,7) 2,8 4,2 (3,5)

2016 5,4 (7,2) 3,6 3,2 (2,9)

2017 Q1 6,0 (3,7) 1,7 5,2 (5,0) 

2017 Q2 6,8 1,7 5,1

2017 İlk Yarı 6,4 1,7 5,1
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE BÜYÜME (YÜZDE) 
(Kırmızı veriler bir önceki açıklamalardır)                    

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÇEYREK DÖNEM BÜYÜMELER (YÜZDE)   
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Beş yılda 800 bin
konut yapılacak
Fas’ın önümüzdeki beş yıl içinde 800 bin konut inşa 
etmeyi planladığı bildirildi. Ülkenin en büyük ticaret 
kenti Kazablanka’da düzenlenen El Umran Expo 
2017 İnşaat Fuarı’nın açılışında konuşan Konut ve 
Şehircilik Bakanı Muhammed Nebil Bin Abdullah, 
Fas’ın artan konut ihtiyacını karşılamak üzere gele-
cek beş yılda 800 bin konut inşa etmeyi planladık-
larını belirtti. Konut sektörünün hükümetin kamu 
politikasında önemli bir yer tuttuğunu söyleyen 
Abdullah, konut ihtiyacına yönelik projelere büyük 
önem verdiklerini kaydetti. Konut ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın resmi verilerine göre, Fas’ta yaklaşık 2 
milyon konut açığı var.

Sahra Çölü’ne “Güneş
Enerjisi Parkı” Projesi

Londra merkezli enerji şirketi TuNur, Tunus’ta Sahra 
Çölü’ne güneş enerjisi parkı kurmayı ve burada 

üreteceği elektriği de Avrupa’ya satmayı planlı-
yor. Proje, Tunus hükümetinin onayını bekliyor. 

TuNur’un planladığı 4.5 GW’lık dev proje 
kapsamında kurulacak olan güneş enerjisi 

panelleriyle üretilecek elektriğin deniz altına 
yerleştirilecek kablolarla Malta, İtalya ve Fran-

sa’ya taşınması öngörülüyor. BBC Türkçe’nin 
haberine göre, hayata geçirilmesi halinde 

bu proje, bugüne kadar geliştirilen en 
büyük enerji ihracat projesi olacak. 

Yaklaşık 5 milyar Euro’ya mal 
olması beklenen tesisin inşaatına 

2019 yılında başlanması planlanıyor.

“Akıllı Sokak” devri başladı
İngiltere’nin başkenti Londra’daki bir sokak, insanların yürürken enerji ürettiği bir sokak haline getirildi. Avrupa’nın en işlek 
caddelerinden biri olan Oxford Caddesi’nde bir ara sokak olan “Bird Street”, dünyanın ilk akıllı sokağına dönüştürüldü. 500 

bin sterline mal olan yenileme işlemi sonrasında cadde, yürürken kinetik enerji üreten fayanslar ve atmosferdeki kirletici 
gazları uzaklaştıran “temiz bir hava tezgahı” da dahil olmak üzere dünyanın her tarafından en yeni, yeşil enerji yeniliklerini 

içeriyor. Üzerinden yürüyen insanlardan enerji üretecek olan sokakta ayrıca hava arındırıcı olarak ikiye katlanan bir otur-
ma alanı ve fosil yakıt emisyonlarında bulunan azot oksit gazı emici özel boya kaplı yüzeyler yer alıyor.

ABD inşaat harcamaları 
beklentilerin aksine 
geriledi
ABD’de inşaat harcamaları temmuzda 
yüzde 0,5 artış beklentisine karşın yüzde 
0,6 gerileyerek, düşüşünü ikinci aya taşı-
dı. ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 
inşaat harcamaları temmuzda bir önceki 
aya göre yüzde 0,6 azalarak yaklaşık 1 
trilyon 211 milyar dolara geriledi. Son iki 
aydır düşüş eğiliminde olan veriye ilişkin 
piyasa beklentisi yüzde 0,5 artış yönün-
deydi. İnşaat harcamalarının temmuzda 
gerilemesinde kamusal inşaat giderleri-
nin yüzde 1,4 ve özel inşaat harcamaları-
nın yüzde 0,4 azalması etkili oldu.

DÜNYA TURU
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En uzun asma köprü açıldı
Dünyadaki en uzun asma yaya köprüsü, İsviçre’nin Zermatt kasabasında açıldı. Yaklaşık 500 metre uzunluğunda 
ve 85 metre yüksekliğinde Europabrücke (Avrupa Köprüsü) adı verilen köprü, daha önce aynı yerde bulunan 
ve kaya düşmesi nedeniyle hasar gören eski asma köprünün yerine yapıldı. Zermatt Turizm Kurulu, sallanmaya 
karşı bir sisteme sahip olan köprünün kablolarının sekiz ton ağırlığında olduğunu açıkladı. Ancak dağlık alan-
daki doğa yürüyüşçülerinin kullandığı rotada yer alan Europabrücke, dünyadaki en yüksek asma yaya köprüsü 
değil. Avrupa’da, Avusturya’nın Reutte kentindeki 405 metrelik asma köprü, 110 metre yüksekliğe sahip.

Çin’de ekonomiyi
inşaat destekliyor
Çin imalat sektöründeki büyüme, Çin mallarına olan 
dış talebin azalmasıyla hafif hız kaybetti ancak devlet 
öncülüğündeki altyapı hamlesi inşaat sektörünü 
canlandırdı ve dünyanın en büyük ikinci ekonomi-
sinin büyümesine destek oldu. Resmi imalat sanayi 
satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Çin’in inşaat 
sektörüne aktardığı kaynağı artırması ve harcama-
lardaki artış sonucu çimentodan çelik ve diğer yapı 
malzemelerine kadar her şeye talebin artmasıyla 
büyümeyi daralmadan ayıran 50’nin üzerinde kaldı.

En yaşanabilir 
kent değişmedi
Ekonomik analiz ve öngörülerde 
bulunan The Economist Intelligence 
Unit (EIU), 140 kentin yaşanılabilirlik 
endeksine bakarak “dünyanın en ya-
şanabilir şehirlerini” belirledi. EIU’nun, 
istikrar, güvenlik, altyapı, sağlık, kültür 
ve eğitim gibi 30 farklı konuyu dikkate 
alarak hazırladığı listede sağlık, eğitim 
ve altyapı kategorilerinden tam 
not alan Melbourne, 100 üzerinden 
97,5 puanla dünyanın en yaşanabilir 
kenti seçildi. Böylece dünyanın en 
yaşanabilir şehri sıralamasında yedi 
yıldır birincilik unvanını koruyan 
Melbourne’u, Viyana (Avusturya) 97.4, 
Vancouver (Kanada) 97.3, Toronto 
(Kanada) 97.2 ve Adelaide (Avustralya) 
96.6 puanla takip etti. Böylece, geçen 
yılki sıralamada yer alan ilk beş kent 
değişmedi.
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