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 Değerli İMSAD üyeleri ve sektör paydaşlarımız...

İnşaat sektörü 2011 yılının ilk 9 ayını çift haneli 
büyüme ile tamamladı. İlk 9 ayda genel ekono-
mik büyümede yakalanan dünya liderliğine pa-

ralel olarak sektörümüz yüzde 12,7 büyüme gös-
terdi ve son çeyrek dönemde bir miktar ivme kay-
bedilse de 2011 yılı büyük olasılıkla yüzde 10 civa-
rında bir sektör büyümesi ile tamamlanacak. Di-
ğer taraftan yine 2011 yılı ilk 9 ayı sonunda sektör-
de ihracat geçen yıla göre yüzde 23 artış kaydederek 15 milyar dolara ulaştı. Ekim ayında sektörde ihra-
catın ithalatı karşılama oranı yüzde 250’ye ulaştı. 2010-2015 yıllarında iç pazarda yüzde 14,5, ihracatta ise 
yüzde 17,5 oranında bir büyüme hedefiyle yola çıkmıştık. 2011 yılı bu hedefimize ulaşmamıza büyük katkı 
koyacak. Sektörümüzün cari açığa olan pozitif katkısını bundan böyle daha sık dile getireceğiz ve dönem-
sel rakamlarla destekleyeceğiz.

Aralık ayı ekonomi toplantımızda 2012 yılına dair beklentilerimizi konuştuk. 2012’de inşaat sektörü-
nün gelişiminde iki önemli anahtarın kentsel dönüşüm ve binalarda enerji verimliliği projeleri olduğunu 
kamuoyuna açıkladık. Diğer taraftan Türkiye ekonomisinin 2012’de yüzde 4 büyüme hedefini tutturma-

sının ön koşulunun inşaat sektörünün yüzde 7-7,5 oranında büyümesi olduğunu vurguladık. Eğer özel 
sektör inşaat yatırımları 74 milyar TL, kamu yatırımları ise 43-44 milyar TL mertebelerinde gerçek-
leşirse genel büyüme hedefine +1 puan katkı sağlanabileceğini duyurduk. 2012 yılında inşaat sektö-
rünün finansmanının 2011 ve hatta 2010 yılına göre daha da zor olması ihtimal dâhilinde. Bu nedenle 
inşaat sektörü yatırımlarının temposu düşebilir. Konut sektöründe süregelen yavaşlamanın 2012 yı-
lında büyük altyapı projelerinde duraklamayla birleşmesi durumunda kentsel dönüşüm projelerine 
ağırlık verilmesi en akılcı çözüm olarak görünüyor. 

Hükümetimizin geçmişte olduğu gibi gelecekte de İMSAD gibi sektör temsilcisi örgütlerle 
diyaloğunu artırarak sürdürmesini önemle talep ettik. Üyelerimizle 2012 beklentilerine 

ilişkin yaptığımız anketin sonuçlarını ise yakında sizlerle paylaşacağız.

22 Kasım 2011’de Binalarda Enerji Verimliliği Çalıştayımızı ve 23 Kasım 2011’de 
3. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’ni İstanbul’da başarıyla düzenledik. Çalıştayın 
en önemli çıktısı EUbuild EE ortaklarımızla imzaladığımız ve hükümetlerin itici gü-
cünü talep ettiğimiz deklarasyon oldu. Bağımsız, güçlü ve etkin bir Enerji Ajansı/
Enerji Verimliliği Merkezi’nin gerekliliğini bir kez daha vurguladık. Zirve ise ulus-
lararası katılımı ve etkili içeriği ile memnuniyetle görüyoruz ki çıtayı bu yıl daha 
da yukarıya taşıdı. Zirvede aralarında Türkiye’nin de bulunduğu önde gelen geliş-
mekte olan ülkelerin; enerji verimliliği, inovasyon, yaşam standartlarının iyileşti-
rilmesi ve özel sektör yatırımlarının sürdürülebilirliği konusunda adımlar atması-
nın önemini belirttik. 3. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi, temasına uygun ola-
rak bu yıl ilk kez “sıfır karbon” etkinlik olarak hayata geçirildi. Zirvede günün so-
nunda hesaplanan 26 ton emisyonu silmek için karbon kredisi satın alındı.

İMSAD, Yapı Güvenliği ve Deprem Komitesi’nin çalışmaları sonunda Ulusal 
Deprem Stratejisi 2023 Eylem Planı’na katkı koymak için AFAD tarafından ilgili ku-

ruluş tayin edildik. Diğer taraftan İMSAD, Van depremzedelerinin ihtiyaçları doğrul-
tusunda üyelerinin desteğiyle bölgeye WC kabinleri gönderdi. Sosyal sorumluluk bi-

linciyle gerçekleştirilen bu kampanyaya katkı koyan üyelerimize teşekkür ediyorum.

Değerli üyelerimiz ve paydaşlarımız, 2012 yılının hepimiz için daha verimli geçmesi-
ni, önce sağlık, sonra mutluluk ve başarı getirmesini dilerim. 

4  Başkan’ın Mesajı4

Cari açığa net pozitif katkısıyla
Türk inşaat sektörü
pozitif ayrımcılığı hak ediyor

2011 yılı ilk 9 ayı sonunda sektörde 
ihracat geçen yıla göre yüzde 
23 artış kaydederek 15 milyar 

dolara, sektörde ihracatın ithalatı 
karşılama oranı ise ekim ayında 

yüzde 250’ye ulaştı.
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 Yeni bir yıla girdiğimiz şu günlerde, yine dopdolu bir der-
gi ile karşınızdayız. Yeni yılın hem ülkemize, hem de in-
şaat malzemeleri sanayisine başarılar getirmesini diliyo-

rum. Sektörümüz, başarılarını 2011 yılında da yükselterek, ülke 
ekonomisindeki gelişmeden daha fazla büyüyerek yine lokomo-
tif bir sektör olduğunu kanıtladı.

2011 yılının ilk üç çeyreğinde çift haneli büyüyen inşaat mal-
zemeleri sanayisinin yarattığı ivme, binalarda enerji verimlili-
ği ve sürdürülebilirlik konularında gösterdiği çalışmalar takdir-
le izleniyor. 

Nitekim 2011 yılında üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Ulus-
lararası İnşaatta Kalite Zirvesi’ne gerek katılımcı, gerekse de konuşmacı olarak yerli-yabancı çok değer-
li konukların gelmesi sektörümüzün gücünü gösterdi. 2011 yılının son İMSAD DERGİ’sinde de, sektörün 
kalbinin attığı zirveye geniş yer verdik. Zirvenin tüm detayları ve önemli gündem maddelerini ele aldığı-
mız haberler, bir kez daha aynı heyecanı yaşatacaktır, siz okurlarımıza…

Ülke ekonomisindeki büyümeye doğrudan ve dolaylı katkılar sağlayan inşaat malzemeleri sanayisi ile 
müteahhitlik sektörümüzün gücünü, katkılarını ele aldığımız özel haberimiz, sektörümüzün nasıl bir et-
kinlik içinde olduğunu gösterdi. Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan ile inşaat malzemesi sanayisi-
nin ülke ekonomisine katkısını konuştuğumuz özel söyleşimiz, aynı zamanda geleceğe dair önemli ipuç-
ları da verdi. 

Güncel Söyleşi köşemizde bu sayı, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay’la se-
ramik sektörünü ve inşaat malzemesi sanayisi içindeki önemini konuşurken, Akşan Yapı Yönetim Kuru-
lu Başkanı Melih Şimşek’le de yapısal çelik sektörü üzerine yaptığımız söyleşiyi keyifle okuyacaksınız. 

Sektörel Güç’te 1988 yılında kurulan ve aynı zamanda İMSAD üyesi de olan TİMDER Yönetim Ku-
rulu Başkanı Yalçın Ali Tung’u konuk ederken, Profesyonel Bakış sayfamızda da GYODER’le birlikte 

Yeşil GYO’nun da yönetim kurulu başkanı olan Işık Gökkaya ile Türkiye’deki gayrimenkul sektörü-
nün gelişimini ve sorunlarını masaya yatırdık.  

Van Depremi sonrasında yeniden gündeme gelen arama kurtarma çalışmalarını ve 12 yılda 
neler yapıldığını, 1999 depreminde bölgeye giderek birçok vatandaşımızı kurtaran ve adını ilk o 

zaman duyduğumuz AKUT’un başkanı Nasuh Mahruki ile konuştuk.

Türk inşaat sektörünün son yıllarda yıldızı parlayan pazarlarından Türkmenistan’ı ele 
aldığımız İhracat Kapıları köşemizde, müteahhitlerimizin neler yaptıklarına tanıklık ede-
ceğiz. Son iki yıldır Türkmenistan’ı yeniden inşa eden Türk müteahhitleri konuttan ulaşı-
ma, altyapıdan alışveriş merkezine kadar birçok alanda faaliyet gösteriyor.

Türk müteahhitlik firmalarının Türkmenistan’da şimdiye kadar yaklaşık 25 milyar do-
lar değerinde yaklaşık bin proje üstlendiği, 1980’den 2010 yılına kadar Türk Cumhuriyet-
lerinden alınan bin 500 projenin bine yakınının Türkmenistan’da gerçekleştirildiği düşü-
nüldüğünde, bu ülkenin sektörümüz açısından değeri daha net anlaşılıyor.

İMSAD DERGİ’nin 8. sayısını keyifle okuyacağınızı tahmin ediyoruz.

2012 yılının dünyada barış ve esenlik yılı olmasını diliyor, siz değerli dostlarımızla 
sektörümüze yeni ufuklar kazandıracağımıza inanıyoruz. 

Bir sonraki sayıda görüşmek dileğiyle…

6  Editör6

Merhaba...
2011 y›l›nda üçüncüsünü 

gerçeklefltirdiğimiz 
Uluslararas› ‹nflaatta Kalite 

Zirvesi’ne gerek kat›l›mc›, 
gerekse de konuflmac› 

olarak yerli-yabanc› çok 
değerli konuklar›n gelmesi 

sektörümüzün gücünü 
gösterdi.
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 NOT: Reklamlar, reklam veren şirketin sorumluluğundadır. Dergimizde yayımlanan yazı ve 

fotoğrafl ar İMSAD’ın izni alınarak, kaynak belirtilerek, tam veya özet alıntı yapılarak kullanılabilir.

İMSAD’dan
 İMSAD: 2012’de inşaat sektörünün gelişimi kentsel 
 dönüşümle mümkün
 İMSAD, Uluslararası Enerji Verimliliği Konferansı’na katıldı

AYAKÜSTÜ SÖYLEŞİLER
 Austrotherm Genel Müdürü Mutlu Şahin: 
 “İnşaat sektörümüz, küresel rekabette kaliteli markaları ile 
 kendini konumlandırmalı”

 İzocam Genel Müdürü Arif Nuri Bulut:
 ”Van Depremi, yalıtım-deprem ilişkisini gündeme getirdi”

Makro-Nomi
 Prof. Dr. Kerem Alkin

ÖZEL HABER
 İnşaat sektörü büyürse, Türkiye ekonomisi de büyür!

ÖZEL SÖYLEŞİ
 Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan: “İnşaat malzemelerinde 
 markalaşma stratejilerinin geliştirilmesi lazım”

SEKTÖREL GÜÇ
 TİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ali Tung:
 “Amacımız, satıcılar ile üreticiler arasında köprü olmak…”

KAPAK
 İMSAD, Binalarda Enerji Verimliliği Finansmanında 
 Sürdürülebilirlik Çalıştayı düzenledi
 Sıfır karbon etkinlikli III. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nde 
 küresel rekabet ve sürdürülebilirlik ele alındı
 Geleceği inşa edecekler buluştu!
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10  İMSAD’dan1

İMSAD: 2012’de inşaat 
sektörünün gelişimi kentsel 
dönüşümle mümkün

 İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) 
yılın son ekonomi toplantısını TOBB Binası’nda 
gerçekleştirdi. “2012’ye Doğru Türkiye Ekono-

misi ve Türk İnşaat Sektörünün Rotası” başlıklı 
toplantının açılışını İMSAD Yönetim Kurulu Başka-
nı Hüseyin Bilmaç yaparken, İMSAD Ekonomi Da-
nışmanı Prof. Dr. Kerem Alkin, Türk Eximbank Ge-
nel Müdür Yardımcısı Alev Arkan, Denizbank Ge-
nel Müdür Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Dr. Saru-
han Özel toplantıya konuşmacı olarak katıldı. Top-
lantıda Türk ekonomisinin ilk dokuz aylık dönemde 
yüzde 9,6 büyüdüğünü ve bu performansıyla dün-
ya lideri olduğunu belirten İMSAD Yönetim Kuru-
lu Başkanı Hüseyin Bilmaç, “Bu dönemde inşa-
at sektörünün büyüme hızında yavaşlama yaşan-
sa da çift haneli gelişim devam etti. İnşaat sektö-
rü, üçüncü çeyrekte yüzde 10,6 büyüdü. Böylece 

sektör büyüklüğü 15,03 milyar TL düzeyinde oluş-
tu. Büyümede sektörün kaynaklarını akılcı kulla-
narak mevcut projeleri sonuçlandırmaya odaklan-
ması etkili oldu” dedi. Bilmaç, 2012 yılında inşaat 
sektörünün olumlu görünümünü sürdürmesi için 
hükümetin kentsel dönüşüm ve binalarda ener-
ji verimliliği projelerine ağırlık vermesi gerektiği-
ni vurguladı. Başkan Bilmaç konuşmasında, hü-
kümetin geçmişte olduğu gibi gelecekte de İMSAD 
gibi sektör temsilcisi örgütlerle diyaloğunu artıra-
rak sürdürmesini talep etti.

“İNŞAAT SEKTÖRÜ YATIRIM
TEMPOSU DÜŞEBİLİR”

İMSAD Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Kerem Al-
kin ise 2012 yılında inşaat sektörünün finansmanı-
nın 2011 ve hatta 2010 yılına göre daha da zor ola-
cağını açıkladı. Alkin, 2012 yılının özel sektörün fi-
nansmanı ve faizlerin ne olacağı noktasında belir-
sizliğini koruduğunu belirterek inşaat sektörü yatı-
rımlarının temposunun düşebileceğine dikkat çek-
ti.  İnşaat yatırımlarında konut sektörüne oranla 
büyük altyapı projelerine doğru kayan kompozis-
yon değişikliğine dikkat çeken Prof. Dr. Alkin, ko-
nut sektöründe süregelen yavaşlamanın 2012 yı-
lında büyük altyapı projelerinde duraklamayla bir-
leşmesi durumunda kentsel dönüşüm projelerine 
ağırlık verimesinin en akılcı çözüm olacağını vur-

Türk ekonomisinin yüzde 9,6 büyüdüğü yılın ilk dokuz aylık döneminde 
inşaat sektöründe de çift haneli büyümenin devam ettiğini belirten 
İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bilmaç, “Kendi kaynaklarıyla iyi 
bir performans ortaya koyan sektörün, bu olumlu görünümünü 2012’de 
sürdürmesi için hükümetimizin kentsel dönüşüm ve binalarda enerji 
verimliliği projelerine ağırlık vermesi kritik önem taşıyor” dedi.

Fotoğraftakiler
(soldan-sağa):

Denizbank Genel Müdür 
Yardımcısı Dr. Saruhan Özel, 
İMSAD Ekonomi Danışmanı 

Prof. Dr. Kerem Alkin,
İMSAD Başkanı

Hüseyin Bilmaç ve
Türk Eximbank

Genel Müdür Yardımcısı
Alev Arkan.  
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guladı. Yılda 15-20 milyar dolar tutarında kentsel 
dönüşüm projesi ile ekonomik büyümeye en az 1 
puan katkı sağlanacağını belirten İMSAD Ekonomi 
Danışmanı Prof. Dr. Kerem Alkin, 2B arazi satışla-
rından elde edilen gelirin kentsel dönüşüme ayrıl-
ması gerektiğini söyledi. 

2012 yılında inşaat sektörü ve Türkiye ekonomi-
sinin politik ve ticari risklere karşı tedbirli olmasi 
gerektiğini söylenen Türk Eximbank Genel Müdür 
Yardımcısı Alev Arkan, 2012 yılında da inşaat sektö-
rünün katma değeri yüksek stratejik sektör olarak 
değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Denizbank 
Baş Ekonomisti ve Genel Müdür Yardımcısı Dr. Sa-
ruhan Özel ise dünyanın içinde bulunduğu global 
krizin son safhasına gelindiğine dikkat çekerek ge-
lecek beş yılda dünyada yeni bir ekonomik yapılan-
ma olacağını açıkladı. 

İMSAD Aralık 2011 Raporu: “İnşaat sektörü, 
yabancılara konut satışı izniyle sıçrama yapabilir”

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin 
(İMSAD) yayımladığı yılın son aylık inşaat sektö-
rü değerlendirme raporunda inşaat sektörünün 
büyüme rakamları, yapı ruhsatları ve kullanım 
izinleri, konut satışları ve inşaat malzemesi sek-
törüne ilişkin dış ticaret verileri ele alındı. İnşaat 
sektörünün büyüme hızında yavaşlama yaşansa 
da çift haneli gelişimin devam ettiğinin görüldü-
ğü tespiti ile yabancılara konut satışının sektörde 
sıçrama yaratacağına yer verilen Aralık 2011 ra-
porunda, şöyle denildi: 

“İnşaat sektöründe üçüncü çeyrekte kayde-
dilen büyüme yüzde 10,6 olarak gerçekleşmiştir. 
Mevsimselliğin ve baz etkisinin bir sonucu olarak 
geçen dönemlere göre daha sınırlı bir gelişim 
gösteren sektörde çift haneli büyümenin sür-
mesi olumlu bir gelişmedir. İnşaat sektörünün 
büyüklüğünde ise çeyreklik bazda cari fiyatlarla 
dikkat çektiğimiz 10 milyar TL’nin artık çok geri-
de kaldığı görülmektedir. Üçüncü çeyrekte sek-

törün büyüklüğü 15,03 milyar TL düzeyinde oluş-
muştur.”

Yapı ruhsatlarında geçen yılın aynı dönemi-
ne göre Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarındaki 
değişimlerin sırasıyla yüzde 4,97, yüzde 14,95 ve 
yüzde 21,58 düzeyinde gerileme kaydettiği belir-
tilen raporda, aynı dilimde yapı kullanım izinle-
rinde ise yüzde 25,87, yüzde 37,91 ve yüzde 31,93 
düzeyinde artış kaydedildiği aktarıldı. Yılın üçün-
cü çeyreğinde 29,82 milyon metrekare yapı ruh-
satı alınırken, 25,69 milyon metrekare yapı kul-
lanım izni talep edildiğinin ifade edildiği rapora 
göre “Son açıklanan TÜİK verilerinde konut sa-
tışlarında bir önceki döneme göre yüzde 5,18’lik 
gerileme kaydedilmiştir. Bununla birlikte bir ön-
ceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,57’lik artış 
yaşandığı görülmektedir. Yani 2010 yılının üçün-
cü çeyreğinde 83 bin 697 düzeyinde gerçekleşen 
konut satışları 2011 yılının üçüncü çeyreğinde 
101 bin 754 düzeyine çıkmıştır” denildi.



  Heinrich Böll Stiftung Derneği (HBSD) tara-
fından, 30 Eylül-1 Ekim 2011 tarihlerinde 
enerji verimliliği konusunda çalışan yerel 

yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sek-
tör temsilcilerinin katılımına açık “Uluslarara-
sı Enerji Verimliliği Konferansı” düzenlendi. Der-
neğin yürütmekte olduğu “Sivil Toplum Örgütle-
ri ve Belediyelerin Enerji Verimliliği Kapasiteleri-
nin Kuvvetlendirilmesi” başlıklı AB destekli pro-
jenin kapanış aktivitesi olarak düzenlenen kon-
feransa, proje ortağı ülkeler Bosna Hersek, Sır-
bistan ve Çek Cumhuriyeti’nden uzmanların ya-
nında Türkiye’den de sivil toplum kuruluşları, 
yerel yönetim ve özel sektör temsilcileri katıl-
dı. Konferansın ilk gününde paralel oturumlarda, 
“Finans&Enerji Verimliliği, Yerel Eylem Planları, 
Strateji ve Yöntemler ile STK&Yerel Yönetimler: 
Başarı Hikâyeleri” konu başlıklarında çalıştaylar 
düzenlendi. İkinci gün düzenlenen iki oturumun 

temaları ise “Paydaş Olarak Belediyeler Arasında 
Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde İş birli-
ği ve Enerji Verimliliği Alanında Kamu-Özel Sektör 
Ortaklığı” konularına ayrılmıştı.

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (IMSAD) 
İş Geliştirme Koordinatörü Aygen Erkal, ikinci gün 
düzenlenen oturuma konuşmacı olarak katılarak, 
İMSAD liderliğinde yürütülmekte olan EUbuild EE 
Enerji Verimliliği Projesi’ni tanıtan bir sunum yaptı. 
Enerji verimliliği alanında çalışan uluslarası örgüt-
ler, belediyeler ve finans kuruluşlarını Türkiye’de 
özellikle yerelde faaliyet gösteren ve politika üre-
tenleri aynı platformda buluşturan konferans, fikir 
ve deneyim paylaşımı ile taraflar arasındaki ilişki-
nin gelişmesine katkı sağladı. Henrich Böll Vakfı 
bu proje ile enerji verimliliği politikalarını etkileme 
potansiyeline sahip çeşitli gruplar arasında ilişki-
leri güçlendirmeyi ve bu bağlamda Türkiye, Sırbis-
tan ve Bosna Hersek’te enerji verimliliği konusun-
daki tartışmalara bütüncül bir bakış açısı katması 
ve akıllı enerji politikalarının geliştirilmesine des-
tek vermeyi hedefliyor.  

İMSAD, Uluslararası Enerji 
Verimliliği Konferansı’na katıldı

12  İMSAD’dan

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) İş Geliştirme Koordinatörü 
Aygen Erkal, ikinci gün düzenlenen oturuma konuşmacı olarak katılarak, 
İMSAD liderliğinde yürütülmekte olan EUbuild EE Enerji Verimliliği 
Projesi’ni tanıtan bir sunum yaptı.

1

Aygen Erkal
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 Van Depremi’nin ardından İMSAD’ı temsilen, 
üyeler Zafer Aslan, Hakan Gürdal ve Meh-
met Tunaman yerinde inceleme yaparak, ih-

tiyaçları tespit etti. Sonrasında İMSAD, bölgedeki 
acil mobil WC kabinleri  ihtiyacının üyeler tarafın-
dan karşılanması konusunda bir destek kampan-
yası başlattı. Prefabrik Yapı tarafından üretilen ka-
binlere yönelik kampanyaya; Saint Gobain Rigips 
(2 kabin), DOSİDER (2 kabin), Pimaş (2 kabin), Ko-
ramic (1 kabin), AKG Gaz Beton (1 kabin), Fibro-
beton (1 kabin) destek verdiler. 9 adet WC kabini, 
2011 yılının aralık ayında Van İl Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğü’ne teslim edilerek gerekli ihtiyaç kar-
şılandı. İMSAD Genel Sekreteri Selda Başbuğoğlu, 
“Bu kampanyaya katılan üyelerimize ve kabinleri 
üreten üyemize katkılarından dolayı teşekkür edi-
yoruz. Kabinlerin teslimi sırasında yapılan temas-
larda gerçekten de  ihtiyaca dönük bir katkı sağ-
lanmış olması hepimizi mutlu etti” dedi. 

İMSAD Van Depremi 
Destek Kampanyası

14  İMSAD’dan1

2011 yılında 
İMSAD üyeleri 
arasına katılan 

firmalar

İMSAD, AFAD’ın
“İlgili Kuruluş”u oldu 

• Akkon Çelik Yapı Sistemleri San. Tic. AŞ.
• Austrotherm Yalıtım Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
• AKG Gazbeton İşletmeleri San. ve Tic. AŞ.
• Çimsa Çimento San. ve Tic. AŞ.
• Çolakoğlu Metalurji AŞ.
• Dorçe Prefabrik Yapı ve İnş. San. Tic. AŞ.
• Traçim Çimento San. A.Ş.
• Wilo Pompa Sistemleri San. ve Tic. AŞ. 

İMSAD tarafından eylül 
ayında düzenlenen 
Deprem Strateji 

Raporu Değerlendirme 
Toplantısı'nın ardından 
kasım ayında İMSAD Yapı 
Güvenliği ve Deprem 
Komitesi adına İMSAD 
Genel Sekreterliği 
tarafından, Afet ve 
Acil Durum Yönetim 
Başkanlığı (AFAD) 
Ankara’da ziyaret 
edildi. Bu ziyarette 
İMSAD tarafından sorumlu kuruluşlar 
ile gerekli iş birliğini kurabilmek ve 
gerektiğinde çalışmalara katkı koyabilmek 
için  ilgili kuruluş olma talebi iletildi. AFAD 
tarafından yazılı olarak geçilen bilgiye 
göre İMSAD “İlgili Kuruluş” olarak AFAD 
kayıtlarına alındı. İMSAD’ın ilgili kuruluş 
talebi, sorumlu kuruluş olan bakanlıklara da 
ayrıca iletilecek.



 Yedi kurucu üyenin katılımıyla, 2007 yılın-
da Ankara’da temeli atılan Yapı Araştırma 
Derneği’nin (YAD) olağan seçimli genel ku-

rul toplantısı, 1 Aralık 2011 tarihinde T.C. Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Malzemesi Daire 
Başkanlığı’nda yapıldı. Üyelerin katılımıyla ger-
çekleşen genel kurul toplantısında derneğin faa-
liyetleri hakkında bilgi sunuldu. Yapılan seçimde 
yönetim kurulu belirlendi. Aynı gün yapılan yöne-
tim kurulu toplantısında başkanlığa İMSAD tem-
silcisi Dr. Veysel Yayan seçildi. Başkan yardımcılı-
ğına Hakkı Ustaömer’in getirildiği yönetim kurulu-
nun diğer üyeleri ise TOBB temsilcisi Mustafa Şa-
dan Eren, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği temsil-
cisi Nevzat Demirsoy ve ODTÜ temsilcisi Prof. Dr. 
Haluk Sucuoğlu oldu.

Dr. Veysel Yayan yaptığı konuşmada YAD’ın 
stratejik bir sektör olan Türk inşaat sektörünün 
tüm bileşenleriyle uluslararası pazarlarda rekabet 
edebilirliğinin artırılmasının, bu amaçla kalite, eği-
tim, araştırma-geliştirme ve sürdürülebilirlik gibi 
diğer ekonomik sektörlerin de rekabet edebilirli-
ğini etkileyen faktörlerden istifade ederek ulusal 
inşaat sektörünün geliştirilmesini ve daha yüksek 
katma değer üreten bir yapıya kavuşturulmasının 
hedeflendiğini belirtti. Bu kapsamlı hedefe doğru 
bugüne kadar YAD’ın sürekli bir gelişim gösterdiği-
ni belirten Dr. Yayan yeni dönemde de bu gelişimin 
sürdürülmesi için çalışacaklarını belirtti. Toplantı-
da YAD’ın tüm sektörü kucaklayan bir iş birliği plat-
formu olduğu ve sivil insiyatif olarak varlığının yanı 
sıra gelişiminin önemi bir kez daha vurgulandı.

İMSAD, kurucu üyesi olduğu
YAD’ın başkanlığına seçildi
YAD Genel Kurulu 1 Aralık 2011’de Ankara’da yapıldı. Yeni yönetim kurulu 
tarafından başkan seçilen İMSAD temsilcisi Dr. Veysel Yayan, YAD’ın Türk 
inşaat sektörü için çok önemli olan rolünün yapılacak çalışmalarla daha 
da gelişeceğini söyledi.  
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Dünya nasıl değişiyor? 
Türkiye nereye gidiyor? 
(G20 Gezegeni/Dr. Bahadır 
Kaleağası)

Kaliteli yaşam için Türkiye’den 
dünyaya yönetişim önerileri
(Keys to Governance: Strategic Leadership for 
Quality of Life) / Dr. Yılmaz Argüden

Aluslararası ilişkilerde Türkiye’nin 
deneyimli isimlerinden, TÜSİAD 
Uluslararası Koordinatörü ve Paris 

Bosphorus Enstitüsü Başkanı Dr. Bahadır 
Kaleağası’nın, G20 Gezegeni adlı 
kitabı Doğan Kitap tarafından 
yayımlandı. Kitap; dünya nüfusunun 
üçte ikini oluşturan, dünya 
ekonomisinin yüzde 90’ını temsil 
eden 20 gelişmiş ülke yani G20 
çerçevesinde Türkiye ve Avrupa 
Birliği’ne ilişkin geleceğin kısa 
tarihini sunuyor. Avrupa halklarının 
ne istediğinden, Türkiye’nin AB 
üyeliğinin neden, ne zaman, 

nasılına, Çin ve Hindistan’ın hamlelerinden, 
uluslararası futbol turnuvalarına, vize 
sorunundan, lobi faaliyetlerine kadar 
geleceğin inşasında rol oynayan birçok noktayı 
Dr. Bahadır Kaleağası’nın rahat üslubuyla 
kaleme aldığı kitapta bulabilirsiniz.
Detaylı Bilgi için: www.kaleagasi.net

ARGE Danışmanlık’ın ve Rothschild-Türkiye’nin 
yönetim kurulu başkanlığını yürüten Dr. 
Yılmaz Argüden’in yeni kitabı Kaliteli Yaşam 

İçin Türkiye’den Dünyaya Yönetişim Önerileri (Keys 
to Governance: Strategic Leadership for Quality of 
Life), Palgrave MacMillan tarafından yayımlandı.
Kitap, çağdaş yönetim dünyasına Türkiye’den bir 
katkı yapmayı amaçlıyor. Dr. Argüden, yönetim 
kalitesini geliştirmek ve sürdürülebilirliği 
sağlamak için küresel kuruluşlardan, 
devletlere; yerel yönetimlerden ülke yönetimine; 
şirketlerden, sivil toplum kuruluşlarına kadar çok farklı kurumsal 
yapılarda iyi yönetişimin nasıl çalışması gerektiğini ana hatları ile 
anlatıyor. Dünyanın önde gelen düşünür, akademisyen, CEO, devlet 
başkanı ve Nobel ödüllü sivil toplum kuruluşu liderleri kitabı “tam 
zamanında yayınlanmış, mutlaka okunması gereken, bilgelik dolu” 
bir eser olarak değerlendiriyor. Kitap, Amazon ve MacMillan’ın web 
sitesinden alınabiliyor:

http://www.amazon.com/Keys-Governance-Strategic-Leadership-Quality/dp/0230278140, http://us.macmillan.com/
keystogovernance
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  T ürk inşaat malzemesi sanayisi için dünyada-
ki rakipleriyle mücadele edebilmesinin en 
önemli anahtarı olan küresel rekabet ve sür-

dürülebilirlik konusunu Austrotherm Genel Mü-
dürü Mutlu Şahin’e sorduk. Aynı zamanda sektö-
rün 2012 yılı beklenti ve hedefleriyle ilgili görüş-
lerini de öğrenmek istediğimiz Şahin, Türk inşaat 
sektörünün, küresel rekabette kaliteli markala-
rıyla kendisini konumlandırması gerektiğini vur-
guladı. 

16  Ayaküstü Söyleşi

İnşaat sektörünün rekabet gücünün artırılması için 
Türkiye’deki teşvik ve korumaların bir kez daha mercek 
altına alınıp incelenmesinin önemli olduğunu söyleyen 

Şahin, böylelikle standartların Avrupa ülkeleri standartlarına 
getirileceğinin ve sektörün rekabet gücünün bu standartlarla 

birlikte güçleneceğinin altını çiziyor.

1

“İnşaat sektörümüz, küresel 
rekabette kaliteli markaları ile 
kendini konumlandırmalı”

Austrotherm Genel Müdürü Mutlu Şahin:



Ocak 2012   17

Avusturya kökenli bir kuruluş olan Austrot-
herm özellikle ısı yalıtım konusunda uzman ve 
öncü bir firma… Schmid Industrie Holding’e bağ-
lı olan Austrotherm Türkiye, yatırımcı bir serma-
ye olarak dokuz yıldır Türkiye inşaat sektöründe 
faaliyet gösteriyor. Altı yıl pazar araştırması ya-
pan firma, üç yıldır da Gebze Dilovası’nda üretim 
gerçekleştiriyor. Firma, Austrotherm EPS (beyaz 
ısı yalıtım levhası) , Austrotherm EPS F Plus (kar-
bonlu) markalı ürünleri ile piyasada hedeflenen 
konuma kısa sürede ulaşmasıyla da önemli bir 
başarıya imza atmış durumda.

“ENERJİDEN YÜZDE 50 VERİM ELDE 
ETMEK MÜMKÜN”

“Küresel rekabette inşaat sektörünün ya-
lıtım dalı günden güne etkinliğini daha da artır-
maktadır” diyen Şahin, enerji kullanımının küre-
sel rekabette bir başka önemli etken olduğunu da 
şu sözlerle dile getiriyor: “Enerjide dışa bağım-
lı Türkiye’nin, yerel kaynaklarının ekonomiye en 
verimli şekilde kazandırılmasını, kaliteli, marka-
lı ve karbon emisyonu azaltan inşaat malzemele-
ri ile daha iddialı bir konuma gelmesini sağlayan 
projelerin desteklenmesi gerekmektedir.”

Türkiye’de tüketilen ithal enerjinin yaklaşık 
yüzde 35’inin binalarda kullanıldığına dikkat çe-
ken Şahin, “2010 yılında binalarda 12,8 milyar do-
larlık tüketilen enerjiden, doğru ve kaliteli inşaat 
malzemeleri ile yüzde 50’nin üzerinde daha faz-
la verim elde etmek mümkün. Bu bağlamda sür-
dürülebilir cari istikrara katkıda bulunulmuş olu-
nur” diyor.

İnşaat sektörünün rekabet gücünün artırıl-
ması için Türkiye’deki teşvik ve korumaların bir 
kez daha mercek altına alınıp incelenmesinin 
önemli olduğunu söyleyen Şahin, böylelikle stan-
dartların Avrupa ülkeleri standartlarına getiri-
leceğinin ve sektörün rekabet gücünün bu stan-
dartlarla birlikte güçleneceğinin altını çiziyor.

ARGE VE İNOVASYON ETKİSİ
Küresel rekabette Türk firmalarının ARGE ve 

inovasyonla fark yaratacaklarına vurgu yapan Şa-
hin şunları ifade ediyor: “Tüketicinin istek ve ihti-
yaçlarını önceden tespit eden, ARGE ve inovasyon 
kabiliyetini artıran firmalar, farklılaşarak sürdü-
rebilirlik gösterebilir. Örneğin firmamız, yenilik-
çi ısı yalıtım uzmanı Austrotherm, 2010 yılında 
ARGE çalışmalarına 3,2 milyon avro yatırım yaptı. 
Piyasaya yüksek verimlilikte yalıtım ürünü sundu. 
İnşaat sektörünün gelecek vizyonuna ulaşmak, 
araştırma projelerinin artırılıp; nitelikli, girişim-
ci insan kaynağının ve yüksek teknolojinin buluş-
ması ile mümkündür.”

Firma olarak 2011 yılında ciddi oranda büyü-
me gerçekleştirdiklerini aktaran Şahin, dış cep-
he yalıtımında kullanılan Austrotherm EPS F Plus 
(karbonlu) ve Austrotherm EPS F (beyaz) ürünle-
riyle pazardaki paylarını 2011 yılında çift haneli 
rakamlara yükselttiklerini belirtiyor. Şahin, “Ka-

liteden ödün vermeyen firmamız, karbonlu EPS 
ısı yalıtım levhası ürünüyle son derece iddialı. Sa-
tışımızın 3’te 2’sini Austrotherm EPS F Plus (kar-
bonlu) ürünümüz oluşturuyor. Binalarda Enerji 
Performansı Yönetmeliği doğrultusunda her ge-
çen gün artan talebin 2012 yılında da yüzde 25 ci-
varında artmasını bekliyoruz” diyor.



18  Ayaküstü Söyleşi1

Yalıtım sektörünün köklü markalarından biri 
İzocam… 1967 yılında Gebze’de kurulan ilk 
fabrikasıyla camyünü üretimine başlayan 

firma, yıllar içinde sektörünün önemli oyuncula-
rından biri olmayı başardı. “Küresel rekabet ve 
sürdürülebilirlik için inşaat malzemesi sanayisi 
ve inşaat sektörünün gelecek vizyonu ne olmalı-
dır?” sorusunu yönelttiğimiz İzocam Genel Müdü-
rü Arif Nuri Bulut, sektörün geçmişinden önemli 
verileri paylaşarak şu yanıtı veriyor: “İnşaat sek-
törünün geçmiş yıllardaki büyüme grafiğine bakı-
lacak olursa sektörde 2002-2006 döneminde ya-
şanan büyüme 2007’de yavaşlamış, 2008’de ise 
küresel krizin etkisiyle yerini küçülmeye bırak-
mıştır. Sektör 2008 ve 2009 yıllarını sırasıyla yüz-
de 8,1’e ve yüzde 16,1’e ulaşan küçülme oranla-
rı ile tamamlamıştır. 2010 yılının ilk yarısını geri-
de bırakırken inşaat sektörü gelişmeye başlamış-

tır. 2011 yılında ise özellikle son dönemde gün-
deme gelen kentsel dönüşüm projeleri ile sek-
törün büyümesi hız kazanmıştır. Buna bağlı ola-
rak, 2023 yılı ihracat hedefi 500 milyar dolar ola-
rak belirlenmiştir ve bu hedefi yakalamada inşa-
at sektörüne büyük iş düşmektedir. Çünkü inşaat 

”Van Depremi, yalıtım-deprem
ilişkisini gündeme getirdi”

İzocam Genel Müdürü Arif Nuri Bulut:

“Van Depremi ile birlikte son dönemde yalıtım-deprem
ilişkisi gündeme gelmiştir. Yalıtımın hem betonu

hem inşaattaki demiri koruyacak önemli bir işlevi olduğu 
maalesef göz ardı edilmektedir.”
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sektörünün bütün bileşenlerinin 2023 ihracat he-
definde 300 milyar dolar katkı sağlayacağı öngö-
rülmektedir.”

Sektörün küresel rekabet gücünün sürdürü-
lebilirliği konusunda “Sektördeki nitelikli eleman 
sayısının artırılması, ARGE yatırımlarına ağırlık 
verilmesi ve gelişmiş ülke pazarlarına girilmesi 
gibi konulara önem verilmesi gerekmektedir. Ay-
rıca ileri teknoloji ve doğa dostu projelerin hayata 
geçirilmesi de küresel rekabet açısından avantaj 
sağlamaktadır” diyen Bulut, yalıtım sektörü öze-
linde 2010 yılının nasıl bir performansla kapatıldı-
ğını da şöyle değerlendiriyor: “Yalıtım sektörünü 
inceleyecek olursak; 2010 yılı itibarıyla sektör bü-
yüklüğü 9,4 milyon metreküp hacme ulaşmıştır. 
Üretimden satış olarak da yaklaşık 2 milyar dolar 
büyüklüğe eriştiği tahmin edilmektedir. Bu büyü-
mede toplumdaki bilincin gelişmesi, yeni yapılan 
binaların yanı sıra mevcut binalara da ısı yalıtımı 
yapılıyor olmasının payı büyük…”

“YALITIM YAPTIRMAK 
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇÖZÜMDÜR”

“Van Depremi ile birlikte son dönemde yalıtım-
deprem ilişkisi gündeme gelmiştir. Yalıtımın hem 
betonu hem inşaattaki demiri koruyacak önemli 
bir işlevi olduğu maalesef göz ardı edilmektedir” 
diyen Bulut, özellikle deprem bölgelerinde yalı-
tım uygulamalarının zorunlu tutulmasının önemli 
olduğunu belirtiyor. Binalarda Enerji Performans 
(BEP) Yönetmeliği’nin 1 Ocak 2011 tarihinden iti-
baren yeni binalar için uygulamasının zorunlu ol-
masıyla sektörün gelişiminin hızlanacağına vurgu 
yapan Bulut, “Enerji tasarrufu ve yalıtım konusun-
da dünyada çok yol alınmasına rağmen ülkemizde 
hâlâ bilinç eksikliği bulunmaktadır. Yalıtımın öne-
mini, gerekliliğini ve sanıldığı kadar pahalı bir iş-

lem olmadığını her platformda vurgulamaya gay-
ret etmekteyiz. Yalıtım, sağladığı tasarruf ile ken-
dini birkaç yıl içinde geri ödeyebilmektedir. Dola-
yısıyla yüksek ısıtma ve soğutma faturaları öde-
mek yerine yalıtım yaptırmak daha sürdürülebilir 
bir çözüm olmaktadır” diyor.

İnşaat sektöründeki hareketliliğin yalıtım 
sektörünü doğrudan etkilediğini söyleyen Bulut, 
İzocam’ın 2011 performansı ile ilgili de şu bilgi-
yi veriyor: “İzocam, 2011 yılı üçüncü çeyreği itiba-
rıyla yüzde 12,5 seviyesinde bir büyüme gerçekleş-
tirmiştir. 9 aylık iş sonuçlarına bakılırsa, UFRS’ye 
göre şirketimiz 209 milyon TL ciroya ulaşmış bulu-
nuyor. 2011 yılını da 280 milyon TL ciro ile tamam-
lamayı hedefliyoruz. 2012 yılında ise, 2011 yılında 
yakaladığımız büyümeyi sürdürmek için elimizden 
geleni yapıyor olacağız. 35 milyon dolar olan ihra-
cat hedefimizi, Avrupa ve Balkanlar’da süregelen 
ekonomik kriz ve Arap Baharı nedeniyle ihracat 
pazarlarımızda oluşan daralmalara bağlı olarak 30 
milyon dolar olarak revize ettik.” 



  Küresel ekonomiye dönük belirsizlikler, hiç 
kuşkusuz Türk ekonomisini de zorluyor. 
Ekonomi yönetimi 2012 yılında yüzde 4 dü-

zeyindeki büyüme beklentisinde ısrarını sürdü-
rürken, özel sektör ve finans kesiminde yerli ve 
yabancı şirketlerin yüzde 0,5 daralmadan, yüz-
de 2,5 büyümeye kadar farklı beklentileri dil-
lendirdiği gözleniyor. Oysa gelişen ülkeler ara-
sında kendine saygın bir konum yakalama ça-
basında olan ve artık popülaritesini kaybeden G7 
Grubu’nun (Büyük Yediler) 2020’den sonra yeri-
ni almaya hazırlanan E7 Grubu’nun (Önde Gelen 
7 Gelişmekte Olan Ülke) arasında yer alabilmesi 
için Türkiye’nin 2023 yılına kadar en az yüzde 5,7 
ortalama ile büyümesi gerekiyor. 

Bu nedenle, “Türkiye 2012 yılında yüzde 4 bü-
yüyecek mi?” gibi bir soru yerine, “Türkiye 2012 
yılında en az yüzde 4 büyümek zorunda” gibi bir 
cümlenin altını çizmemiz gerekiyor. Bunun anla-
mı, Türk ekonomisinde inşaat sektörünün nomi-
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Türk ekonomisinde inşaat sektörünün nominal, yani enflasyon 
dahil, 2012 yılında en az yüzde 12’ye yakın, enflasyondan 

arındırılmış olarak da, en az yüzde 7,5 reel büyümesi 
gerekiyor. Bu rakamlar gerçekleşmez ise ve inşaat sektörü 

yatırımları yüzde 4’ün altında büyürse, o zaman Türk 
ekonomisi için yüzde 2-2,5 büyüme şaşırtıcı olmamalı.
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2012’de yüzde 4
büyümek için yine inşaat 
sektörüne ihtiyacımız var

Prof. Dr. Kerem Alkin
İMSAD Ekonomi Danışmanı

nal, yani enflasyon dahil, 2012 yılında en az yüz-
de 12’ye yakın, enflasyondan arındırılmış olarak 
da, en az yüzde 7,5 reel büyümesi gerekiyor. Yani, 
2012 yılında özel sektörün en az 79 milyar TL’lik 
bir yatırım harcamasına imza atması gerekmekte. 
Kamu sektörünün de en az 45-46 milyar dolar in-
şaat yatırımı yapması halinde, sadece inşaat sek-
törü yatırımları 2012 yılında 125 milyar TL’lik bir 
hacme ulaşmış olacak. Bu rakamlar gerçekleş-
mez ise ve inşaat sektörü yatırımları yüzde 4’ün al-
tında büyürse, o zaman Türk ekonomisi için yüzde 
2-2,5 büyüme şaşırtıcı olmamalı.

AŞIRI GÜVEN, 2012’DE İŞİMİZİ 
ZORLAŞTIRABİLİR

Türk ekonomisinin, 2001 krizi sonrası çok ağır 
geçen iki yıllık süreci atlattıktan sonra, gerek yapı-
sal reformlardaki kararlılığı, gerekse de tek par-
ti iktidarının sağladığı siyasi istikrar ile, son 8 yıldır 
tüm dünyaca takdir gören bir performans ortaya 
koyduğu bir gerçek. Bu performans sayesinde, acil 
tedbir almada geç kalınması nedeniyle, 2009 yılı-
nın ilk 6 ayı zor geçmiş olsa da, 2009’un ikinci yarı-
sında iyi bir toparlanma ve 2010 ve 2011 yıllarında 
dünya geneli açısından büyüme rekorlarına imza 
attığı da bir gerçek. Ancak, bu performans ve özel 
sektör dinamizmine bakarak, 2012 yılına yönelik 
endişeleri hafife almanın, riskleri görmemezlikten 
gelmenin Türk ekonomisi açısından beklediğimiz-
den daha ağır faturası olabilir. 

Bu nedenle, gerek hane halkı, gerekse de şir-
ketler boyutunda borçlanmayı daha da dikkatli yü-
rüttüğümüz, kur ve faiz hadlerinde dalgalanmanın 
kimi zaman son 2 yıldan daha sert olacağı zor bir 
yıla giriyoruz. Buna mukabil, aşırı kötümserlik de 
doğru bir yaklaşım olmaz. Çünkü aşırı kötümserli-
ğe kapılmamız için, Türk ekonomisinin 2012 yılın-
da yeniden ağır bir işsizlik ve toplumun geniş bir 
kesiminde ciddi bir gelir ve/veya servet kaybına 
uğrayabileceği yönünde kimi risklerin belirginleş-
miş olması gerekir. Oysa bu düzeyde endişeye ka-
pılmamızı teyit edecek bir tablo yok.

2012’DE ENFLASYONA KARŞI
HASSAS OLMALIYIZ

2012 yılında, Türk ekonomisiyle ilgili düzelmiş 
algıyı belirli ölçüde törpüleyecek en önemli risk, 
ekonomi aktörlerinin enflasyona yönelik algıları-
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nın bozulması ve fiyatlandırma alışkanlıklarının 
değişmesi olacaktır. Merkez Bankası’nın beklenti 
anketine katılan yüze yakın ekonomist, 2011 yılının 
mayıs ayı sonu, haziran ayı başında, yıl sonu için 
yüzde 7’nin altında bir enflasyon beklentisine işa-
ret ederken, aralık ayında yıl sonu için artık yüzde 
10,26’yı telaffuz ediyor. Merkez Bankası üst yöne-
timi, 2011 yıl sonu için enflasyon hedeflemesi yüz-
de 5,5 iken, bu hedefin iki katı düzeyinde bir ger-
çekleşme nedeniyle zorlu bir etaba girmiş durum-
da. Nitekim 2012 yılı sonu için yine Merkez Banka-
sı yönetimi, yıl sonunda yüzde 5 hedefinin tutturu-
lacağını ifade etse de, ekonomistler 2012 yıl sonu 
için yüzde 7,10-7,15 düzeyinde bir enflasyon öngö-
rüsünü öne çıkarıyor. Bu öngörüler arasında, 2011 
yılı sonu gibi, 2012 yıl sonunda da yıllıklandırılmış 
manşet enflasyonun, yani yıllık TÜFE artış oranı-
nın 2011 yılı gibi yüzde 10 olacağını söyleyen de var.

Enflasyon ile ilgili algının bozulması, hiç şüp-
hesiz, tasarruf sahiplerinin faiz getirisini de, kredi 
faiz oranlarını da 1,5-2 puan düzeyinde yukarı ite-
bilir. Katılım bankalarımız 2012 yılında faiz hadleri 
öngörülenden daha fazla yükselir ise, kendi karar/
zarar hesabı getirilerinin faiz hadlerinin aşağısın-
da kalacağını belirtiyor. Bununla birlikte, katılım 
bankalarımızın kaynaklarının tümünü etkin bir şe-
kilde reel sektörü kullandırma gayretleri, son 2-3 
yıl içerisinde toplam kredi pastasında bu bankala-
rımızın ağırlığının artması gibi gelişmeyi de bera-
berinde getirdi.

YIL SONU KUR BEKLENTİSİ 1,86, 
2012’DE 1,82 TL

İlginçtir, 2011 yıl sonu dolar kuru beklentisi için 
ekonomistler ağustos ayında 1,71, eylül ayında ise 
1,75 TL’ye işaret ederken, takip eden aylarda 1,79-
1,82 TL düzeyinde tahminleri dillendirirken, bu yı-
lın sonu için tahminler bir anda 1,86 TL’ye ulaş-
mış durumda. Bununla birlikte, sanki gelecek haf-
ta cuma günü, yani yılın son işlem günü olan 30 
Aralık günü, kur yılı 1,87 TL’nin altında zor kapa-
tır gibi gözüküyor. Ekonomistler 2012 yıl sonu için 
ise, 1,80 ile 1,82 TL arasında bir kur düzeyini dil-
lendiriyor. 

Yılın ilk yarısında 1,92 ile 1,85 TL arasında dal-
galanması beklenen dolar kurunun, yılın ikinci ya-
rısında TL’nin kısmen güçlenmesiyle, 1,84-1,80 
aralığına gerilemesi bekleniyor. Ekonomi yöneti-
mi, Türk ekonomisiyle ilgili algının bozulmasıyla, 
dolar kurunun 1,92 TL’yi geçmesine kanının son 
damlasına kadar izin vermeyecektir. Ancak, do-
lar 2 TL olur mu, benzeri soruların dillendirildiğini 
de görüyoruz. Türkiye’nin dış ticaret ve cari işlem-
ler açığı sorununa bağlı olarak, 2012 yılında ortala-
ma 1,82 TL düzeyinin altında bir kur düzeyinin pek 
de müspet bir kaktı sağlamayacağı ifade edilebilir.

Önümüzdeki yıl bulunması gereken 80 mil-
yar dolarlık dış finansman kaynağına, eğer Euro 
Bölgesi’nde işler beklenen iyi giderse, Türki-
ye beklenenden daha kolay ulaşır ve döviz kurla-
rı daha çabuk yumuşar. Tersine, Euro Bölgesi’nde 

hava daha da sertleşir ve küresel ekonomide bü-
yüme daha da yavaşlar ise, Türkiye ihtiyacı oldu-
ğu dış finansman imkânını bulmakta zorlanabile-
ceğinden, döviz kurları daha sert bir seyir izleye-
bilir. Umarız, aşırı kötümserler 2012’de haklı çık-
maz. Bu nedenle, 2012 için Türk iş dünyasının tem-
kinli olması noktasında, Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan’ın uyarılarına dikkatli olalım.

2012’DE İHRACAT TEKRAR
ÖNEMİNİ ARTTIRACAK

Aralık ayı başında açıklanan üçüncü çeyrek bü-
yüme rakamları, 2010 yılının üçüncü çeyreğinden 
itibaren Türk ekonomisine net katkı sağlama be-
cerisini kaybeden ihracatın tekrar net katkı sağlar 
hale geldiğini gösterdi. İhracat hacmindeki topar-
lanma ile 2008 yılı başından beri ki performansına 
erişemiyormuş gibi gözüken ihracat, bir anda bu 
yılın üçüncü çeyreğinde hamle yaparak, 2008 ba-
şındaki en yüksek performansını yakaladı.

Ekonomi yönetiminin büyüyen ve 80 milyar do-
lara dayanan cari açığı kontrol etmek adına, yurt 
içi tüketim ve yatırım harcamalarını yavaşlatma 
çabaları, ikinci çeyrekten üçüncü çeyreğe nihai 
yurtiçi talebin ekonomik büyümeye katkısının ya-
vaşladığına işaret ediyor. Bu nedenle, 2012 yılında 
Türkiye’de, bölge ülkelerinde, Avrupa Birliği’nde 
gerçekleştirilecek fuarlara, 2012 yılı neşesiz geçe-
cek diye ilgi göstermemek Türk iş dünyası açısın-
dan stratejik hata olabilir. 

Hatta tersine, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın 
öncülüğünde 2012 yılında Uzak Doğu’daki fuarla-
ra ve uluslararası ticari temas amaçlı organizas-
yonlara katılım anlamında bir yoğunlaşma hissedi-
liyor. 2012 yılında Avrupa Birliği ve ABD gibi önem-
li ihracat pazarları durgun seyrederken, Asya ve La-
tin Amerika pazarında Türk ihraç ürünleri için daha 
geniş imkânları yakalamamız gerekiyor.

2012’NİN İLK ÜÇ AYINDA EURO 
BÖLGESİ MERCEK ALTINDA OLACAK

Önümüzdeki yılın Euro Bölgesi ve ABD açısın-
dan yine ısdıraplı bir yıl olup olmayacağını, dünya-
nın önde gelen Avrupa ve ABD kökenli bankaları-
nın akıbeti belirleyecek. Yılın son günlerini yaşar-
ken, euro-dolar paritesinin beklendiği gibi 1,30 do-
ları kırması, Türk ihracatçıları açısından iyi bir ge-
lişme olmadı. Paritenin kırılmasında, Avrupa Mer-
kez Bankası’nın (ECB) başkanlık koltuğundaki de-
ğişim sonrasında, faiz düzeyi ve piyasayı parasal 
açıdan rahatlatmak adına ciddi adımlar atmasına 
rağmen, Avrupa bankalarının bu parayı birbirleri-
ne ve reel sektöre satmak veya kullandırmak yeri-
ne, yine ECB’ye park etmeyi tercih etmelerinin cid-
di bir güvensizlik göstergesi olduğu fark ediliyor.

Bu nedenle, küresel yatırımcılar, ‘Avrupa ban-
kaları birbirlerine güvenmiyorlar ise, biz nasıl Euro 
Bölgesi’ne güveneceğiz’ deme hakkına sahip ve bu 
noktada dolar bazlı yatırım araçlarına, ABD tahvil-
lerine ve bizzat nakit olarak dolara ilgi gösterme-
leri kaçınılmaz. Bu nedenle, Avrupa bankalarına 



Satış hasılatı rekoru kıran branşlar da farklı dü-
şünmüyor. Bu durumda akla, Alman sanayicisinin 
en yüksek düzeydeyken vereceği fireden mi çekin-
diği sorusu geliyor. Enstitü Başkanı Hüther, anket-
te sanayicilerin işaret ettiği hususların yakınmanın 
değil, belli bir güvensizliğin işareti olduğunu be-
lirtiyor. Bu durum, yukarıdaki satırlarda bahset-
tiğimiz ve euro-dolar paritesinin 1,30 doları aşa-
ğı doğru kırmasına sebep olan güvensizliği de te-
yit ediyor. Çünkü kimse olası yeni bir ağır durgun-
luğun veya bir krizin nasıl tırmanıp, nelere yol aça-
bileceğini kestiremiyor. 

Alman özel sektörü 2011 yılında kârını arttır-
dı. Kazandığı parayı kumbarada saklamak niyetin-
de de değil. 29 sanayi branşı yatırım hacminin 2011 
rakamlarının altına düşmeyeceğini bildirmiş du-
rumda. 31 branşta istihdam hacminin korunaca-
ğı, sadece sekizinde ise personel sayısını azaltmak 
zorunda kalınabileceği belirtiliyor.

Enstitü Başkanı Hüther, istihdam hacminin 
korunacağını, hatta piyasanın daha da rahatlaya-
cağını vurguluyor. Çünkü Almanya’nın nüfus yapı-
sı değişiyor. Ekonomik bakımdan faal nüfus düşse 
de, işsizlik artışı önemli oranda gerileyecek. İstih-
dam piyasasının durumu güven verici. 2011 yılın-
daki özel tüketim harcamalarında görülen olumlu 
gelişmeyle de uyumlu. Çünkü birey için en önem-
li olan işini koruyabilmek. Kişi işinden emin olunca 
da özel tüketim harcamaları artıyor. Bu nedenle, 
esasen Avrupa’nın gözünün içine baktığı Almanya 
açısından 2012 yılına dönük karanlık bir tablo yok.

2012 yılına karamsar bakanların başında ise fi-
nans alanı ile enerji devleri geliyor. Borç krizinden 
en çok etkilenen banka ve sigortacılık şirketleri, 
derecelendirme kuruluşlarının ıskartaya çıkardığı 
Güney Avrupa ülkelerinin devlet tahvillerine yük-
lü yatırım yapmış durumda. Ayrıca bankalar yeni 
kurallar uyarınca ödenmiş sermayelerini de artır-
mak zorunda. Japonya’daki nükleer felaket nede-
niyle enerji şirketleri de atom santrallerini peyder-
pey kapatmak zorunda olduklarını biliyor. Ener-
ji nakil kapasitesinin genişletilmesi ve yenilenebi-
lir enerjilere geçiş de yüksek yatırımları gerektiri-
yor. Bu yatırımların finansmanı için de sıkıntı gö-
züküyor. Bakalım, Almanya 2012’de Avrupa’yı sa-
kin tutabilecek mi?
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saygınlık kazandırılması ve karşılıklı güvenin tesi-
si açısından, ECB ve onun başkanı Mario Draghi’ye 
çok iş düşüyor. Ancak, olası tüm iyi niyet çabaları-
na rağmen, 2012’nin ilk yarısında euro-dolar pa-
ritesinin 1,30-,124 dolar bandında hareket etmesi, 
yılın ikinci yarısında ise yeniden 1,30 dolara topar-
lanması noktasında beklenti kuvvetlenmiş gözü-
küyor. Bu beklentiyi, yılın son günlerinde paritenin 
1,30 doları kırması teyit etmiş durumda.

EURO BÖLGESİ’NDE TÜM UMUTLAR 
ALMANYA’YA BAĞLANDI

2012 yılında Euro Bölgesi için Almanya’nın orta-
ya koyacağı performans ve ne ölçüde lokomotif bir 
olacağı herkesin merak konusu. Pek iyi bir haber 
olmasa gerek, Alman Ekonomisi Enstitüsü’nün, 
2012 yılıyla ilgili ekonomik beklentilere ilişkin an-
ketinde, beklentilerin bir yıl öncesine göre oldukça 
mütevazı olduğu gözleniyor. 

Makine endüstrisi, otomotiv, elektroteknik, 
kimya ve imalat sanayi, Alman sanayisinin bel ke-
miğini oluşturan sektörler. En önemli 46 sana-
yi branşının meslek kuruluşları arasında yapılan 
ankette katılımcılara 2012 yılıyla ilgili beklentile-
ri sorulmuş. İlk göze çarpan, beklentilerin, 12 ay 
öncesine göre oldukça mütevazı olması. 46 sana-
yi branşından 23’ü önümüzdeki 12 aylık dönemin 
2011’i aratmasından endişe ediyor. Enstitü Baş-
kanı Michael Hüther, sanayi branşları arasındaki 
“iyimserlik farklarına” dikkat çekiyor ve genel ka-
ramsarlık ortamında münferit branşların beklen-
tileriyle ilgili farklı, somut ve sağlam veriler ortaya 
çıktığına işaret ediyor.

Uzmanlar, anketin sonuçları yakından incelen-
diğinde, 2012 yılıyla ilgili oldukça düşük büyüme 
tahminlerine rağmen ortaya iyimser bir tablo çık-
tığını da hatırlatıyor. Çünkü, iş hacminin genişleye-
ceği, en azından aynı kalacağı tahmin edilen oto-
motivcilik, makine sanayi, kimyacılık, zanaatkârlık 
ve inşaatçılık gibi branşlar Almanya’nın temel sa-
nayi dallarını oluşturuyor. 46 branş temsilciliğinin 
yarısı olumlu beklenti içinde ve üretimi daha da ar-
tıracaklarını belirtiyor. 9 sanayi branşı ise 2012’de 
2011’in satış hasılatını tutturmayı hedefliyor.

Sanayiciler, Avrupa borç krizi ve sonuçlarının 
konjonktürü daha da frenleyeceği görüşündeler. 
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Son beş yıldır müteahhitlik ve inşaat malzemesi sanayisinin yani genel 
olarak inşaat sektörünün gösterdiği yüksek büyüme oranı, Türkiye 

ekonomisinin de büyümesinde itici güç oldu. 2011’in ilk üç çeyreğinde 
çift haneli büyüme kaydeden sektör, beklentilerin üzerinde çıkan ülke 

ekonomisindeki büyümenin de anahtarı konumunda. 

2

İnşaat sektörü büyürse, 
Türkiye ekonomisi de büyür!
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Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan:
“İnşaat sektörü, Türkiye’nin büyüme hedeflerini 
gerçek kılan mevzidir”
“İnşaat sektörü; doludizgin büyüyen 
ekonomimizi canlı tutan dinamiklerden 
biridir. Aynı zamanda Türk mallarını yurt 
dışına taşımada ve Türkiye’ye yeni ihracat 
pazarları kazandırmada çok mühim bir nitelik 
taşıdığı da ortadadır. Gelecek dönemde 
de sektörün bu niteliğini koruyacağına, 
Türkiye’nin büyüme hedeflerini gerçek kılan, 
güvendiğimiz mevziler olacağına inancım 
tamdır. Gelişmekte olan ülkelerle yakın 
coğrafyamızda konut ve altyapı yatırımlarının 
hızlanarak devam edecek olması bu 
bölgedeki etkinliğimiz göz önüne alındığında 
Türkiye için bir fırsat olacaktır. Nüfus artışı 
ve kentleşmeye bağlı olarak gelişmekte 
olan ülkeler, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’da 
inşaat sektörü büyümesinin konut ve altyapı 
yatırımlarından gelmesi beklenmektedir. Bu 
bölgelerde mevcut altyapının iyileştirilmesi 
ihtiyacı ve devletlerin altyapıya yatırım yapma planları sektörün büyümesini 
destekleyecektir. Türkiye temel inşaat malzemeleri üretimi ve ihracatı 
açısından dünyanın sayılı ülkeleri arasındadır. Özellikle çimento, inşaat 
demiri, demir çelik inşaat aksamı ve ürünleri, plastik ve alüminyum inşaat 
malzemeleri, seramik, cam, boya, mermer, kablolar, elektrik malzemeleri 
ısıtma-soğutma cihazları gibi ürünler yüksek üretim miktarı ile iç talebi 
karşılamanın yanında uluslararası rekabet avantajı elde etmektedir.”

 Türkiye ekonomisinden daha yüksek bir bü-
yüme performansı sergileyen inşaat sektö-
rü, son beş yılda gayrisafi milli hasılanın yüz-

de 6’sına yaklaşan katma değer oranıyla lokomotif 
bir sektör. Sektörün toplam istihdamdaki payı da 
ekonomik büyüklüğüne paralel olarak yüzde 6 ci-
varında. Yüksek büyüme hızı yaşadığı dönemlerde 
inşaat sektörü, genel ekonomik büyümeye 1 puan-
lık katkı yaparken, banka ve finans kuruluşları ta-
rafından kullandırılan kredilerde de birçok sektö-
rü geride bıraktı. 

2010 yılında 36,5 milyar TL tutarında finans-
mana erişimin sağlandığı sektörün, tüm sektörler 
içindeki payı da yüzde 6,5’e yükseldi. 2011 yılının 
üçüncü çeyreğinde tarım sektörü yüzde 4,5, sanayi 
sektörü yüzde 8,4, hizmetler sektörü yüzde 9,1 bü-
yürken, inşaat sektöründeki büyüme oranı yılın ilk 
iki çeyreğinde olduğu gibi yine iki haneli gerçek-
leşti ve yüzde 10,6 oldu. Yine sektörün büyüklüğü 
2011 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla 15,3 milyar TL’ye 
ulaştı. İnşaat malzemeleri sanayisi ve müteahhitlik 
hizmetlerinde yani inşaat sektöründe yaşanan bu 
yüksek büyüme rakamları, şu gerçeğe işaret edi-
yor. Türk ekonomisi son beş yıldır inşaat sektörü-
nün yarattığı ivmeyle büyüdü.

İnşaat sektörünün Türk ekonomisi içindeki 
önemini görünür bir şekilde muhafaza edeceğini 
söyleyen sektör oyuncuları, sektörün üretimi kriz-
lere çok duyarlı diyerek, karşılaşılacak önemli bir 
tehlikeyi de işaret ediyor. Dış pazarlarda uzun süre 
var olabilmek için uzmanlaşma stratejisi önem ta-
şırken, Türk müteahhitlerinin gittikleri bölgelerde 
pazar doyana kadar iş yapmayı sürdürdüklerine, 
tıkanma yaşanması durumunda ise yeni pazarla-
ra kolaylıkla yöneldiklerine dikkat çekiliyor. Bu du-
rumun sadece statükoyu koruduğuna vurgu yapan 
sektör oyuncuları, sürdürülebilir bir büyüme için 
devletin aktif rolünün önemine değiniyor. Devletin, 
dış siyasi ilişkilerde aktif davranması, ihale potan-
siyeli sağlaması, Eximbank kanalıyla kredi garan-
tileri vererek, zor ve oynak dış pazarlarda sektö-
rün rekabet gücünü artırıcı destek sağlaması gö-
rüşü ağır basıyor.

“ÖNÜMÜZDEKİ BEŞ YILDA İNŞAAT 
BÜYÜMEYİ TETİKLEYECEKTİR”

Türk ekonomisinin büyümesinde inşaat sektö-
rünün etkisini değerlendiren Ekonomi Bakanı Za-
fer Çağlayan, önümüzdeki beş senede, büyümeyi 
tetikleyen unsurlar göz önünde bulundurulduğun-
da, gelişmekte olan ülkelerdeki inşaat sektörünü 
parlak bir dönemin beklediğini söyledi. Çağlayan, 
“Türkiye 2009-2014 yılları arasında inşaat sektö-
ründe yıllık ortalama yüzde 8,5 oranında büyüme 
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beklentisi ile çok olumlu gözüken ülkeler arasında 
yer almaktadır. Konut talebi, artan kentsel dönü-
şüm projeleri, doğrudan yabancı yatırımlardaki ar-
tış beklentisi, yenilenebilir enerji nakil projelerinin 
Türkiye’den geçmesi, Türkiye’de başta konut inşa-
atları olmak üzere konut dışı ve altyapı inşaatların-
daki büyümeyi de desteklemektedir” dedi.

Türkiye’deki inşaat malzemeleri sektörünün 
bugün 25 milyar dolara yakın ihracat yapmış bir 
sektör olduğunu söyleyen İnşaat Malzemesi Sa-
nayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Başka-
nı Hüseyin Bilmaç, sektörün 2015 yılına kadar olan 
büyümesiyle ilgili şunları ifade etti: “Tüm alt sek-
törlerle artan kapasitesi, hızlı büyüyen üretim ya-
pısı ile dinamik, vizyonu olan ve hedeflere yöne-
lik çalışan Türk inşaat sektörü, son beş yılda yüz-

de 15 civarında büyüme sağlamıştır. Sektörümüz-
de 2011-2015 yıllarında ortalama yüzde 14,5 ora-
nında büyüme yaşanacağını öngörüyoruz. 2015 yı-
lında inşaat malzemeleri ihracatımızın yüzde 17,5 
oranında bir büyüme kaydetmesini hedefliyor, yine 
aynı yıl inşaat malzemeleri ihracat hacmimizin 
yaklaşık 40 milyar dolar seviyesine ulaşacağını dü-
şünüyoruz. 2023 yılında ülkemizin hedefi dünyanın 
en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girmek. İMSAD 
olarak bizim 2023 hedeflerimiz ise 100 milyar do-
lar ihracat, 100 milyar dolar yurt içi pazar büyüklü-
ğü ve 100 milyar dolar yurt dışı müteahhitlik faali-
yetine ulaşmak. Yani ilk 10 ekonomiye giden yol-
da sektörümüzün ve İMSAD’ın rolü büyük olacak.”

İnşaat sektörünün Türkiye’nin milli gelirindeki 
payının yüzde 6, tarım dışı istihdamdaki payının ise 
yüzde 10 olduğunu hatırlatan Türkiye Müteahhitler 
Birliği (TMB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Sazak 
da, sektörün diğer sektörler üzerindeki doğrudan 
ve dolaylı etkileri dikkate alındığında, ekonomideki 
payının ise yüzde 30’ları bulduğunu vurguladı.

Sazak, “Öte yandan inşaat, 200’den fazla sek-
törde üretimi tetikleyen, 1,5 milyon kişiyi doğrudan 
istihdam eden, aileleri de dikkate alındığında nü-
fusun yüzde 10’una geçim kaynağı yaratan, inşa-
at malzemesi ve müteahhitlik hizmetleri ihracatı 
ile önemli ölçüde döviz girdisi sağlayan ve tüm bu 
özellikleriyle ekonominin lokomotifi olan bir sek-
tördür. Sektörün bu özelliğini devam ettirmesi bir 
yandan küresel ve ulusal ölçeklerde olmak üzere 
ekonomideki gelişmelere, diğer yandan kamu ve 
özel sektör tarafından yapılan inşaat yatırımlarının 
artarak devam etmesine bağlıdır” dedi.

93 ÜLKEDE 225 MİLYAR DOLAR
Gücünü, müteahhitlik sektöründen alan ve in-

şaat malzemesiyle bu hızlı büyümeyi ivmelendi-
ren inşaat sektörünün 2010 yılında GSYH içindeki 
büyüklüğünün 45,2 milyar TL, milli gelirdeki payı-
nın da yüzde 5,61 olduğunu belirten TMB Başkanı 
Emin Sazak, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde 
üstlenilen yeni iş tutarının ise 22,3 milyar dolar ol-
duğunu söyledi. “Türk müteahhitleri 2011 yılının ilk 
dokuz aylık dönemi sonu itibarıyla 93 ülkede 205 
milyar dolar iş aldı” diyen Sazak, Türk müteahhit-
lerinin uluslararası pazardaki konumu ve rekabet 
gücü hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Uluslararası sektör dergisi ENR (Enginee-
ring News Record) tarafından her yıl yayınlanan 
‘Dünyanın En Büyük 225 Uluslararası Müteahhi-
di’ listesi, firmaların bir önceki yılda kendi ülkele-
ri dışında gerçekleştirdikleri iş hacmi esas alına-
rak belirleniyor. Söz konusu değerlendirme, ül-
kelerin uluslararası pazardaki konumları ve re-
kabet güçleri hakkında önemli ipuçlarını da içe-
riyor. ENR tarafından 2011’de yayınlanan listede 
31 Türk firması yer aldı, Türkiye bu sayı ile önceki 
iki yılda da olduğu gibi Çin’den sonra ikinci olma-
yı sürdürdü. Diğer taraftan, Türk müteahhitlerin 
anılan 225 firmanın toplam iş hacmi içerisinde-
ki payı cüzi bir artışla da olsa yüzde 3,8’e yüksel-

İMSAD Başkanı 
Hüseyin Bilmaç:

“İnşaat 
sektörü, Türk 
ekonomisinin

can damarıdır” 

“Türkiye ekonomisi farklı dinamikleriyle 
dünyada en hızlı büyüyen ekonomilerden biri 
ve inşaat sektörü de Türkiye ekonomisinin can 
damarıdır. İnşaat sektörü stratejik bir sektör 
olarak değerlendirilmeli ve politikalar da bu 
şekilde konumlanmalıdır. Sektör temsilcilerinin 
ve önemli paydaşlarımızın ulusal ve uluslararası 
arenadaki iş birliklerinin artmasının sektöre 
ciddi katkılar sağlayacağı kanaatindeyim. 
Sektör olarak Cumhuriyet’in 100. yılında 100 
milyar dolar yurtdışı müteahhitlik geliri, 100 
milyar dolarlık iç pazar büyüklüğü, 100 milyar 
dolar inşaat malzemeleri ihracatı hedefliyoruz. 
Bu hedefleri gerçekleştirmek için kamu ile 
el ele verip daha etkin rol oynayacağımız 
kanaatindeyim. İnşaat sektörü olarak son 
dönemde ekonomimizin bu derece büyümesinde 
yarattığımız katma değer, sağladığımız istihdam, 
gerçekleştirdiğimiz ihracatla büyük pay sahibi 
olmaktan dolayı gururluyuz. Ancak önümüzdeki 
dönemde sektörümüzün sürdürülebilir gelişimi 
için çalışmaların daha aktif ve etkin bir biçimde 
hızlanması gerekiyor. Küresel arenadaki rekabet 
gücümüzü artırmak için markalaşmaya, ARGE ve 
inovasyona ağırlık verilmesi gerekliliğinin altını 
çizmek isterim.” 
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TMB Başkanı Emin Sazak: 
“Sektörün rekabet gücünün artırılması için
önlemler hayata geçirilmeli”
“Hem ekonomi, hem de inşaat sektörü için 
geçerli olan temel ilke büyümenin geniş 
tabanlı, dengeli, istikrarlı ve sürdürülebilir 
olması, niceliksel büyümenin yanı sıra yapısal 
ve niteliksel dönüşümleri de içermesidir. Bu 
açıdan bakıldığında ekonominin sadece inşaat 
sektörü üzerinden büyümesi gibi bir hedefe 
yönelmek dünyada örneği olan bir uygulama 
olmadığı gibi yukarıda belirtilen temel ilkeler 
açısından rasyonel de olmayacaktır. Yapılması 
gereken inşaat sektörünün ekonomik 
büyümenin lokomotifi olma özelliğinden ve 
bu açıdan içerdiği yüksek potansiyelden en 
geniş biçimde yararlanılması, bu çerçevede 
ülkemizin ihtiyacı olan altyapı ve üstyapı 
yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve sektörün 
yurt dışındaki rekabet gücünün artırılması 
için alınması gereken önlemlerin hayata 
geçirilmesidir.”

di. Söz konusu ENR değerlendirmesi kapsamın-
da Türkiye bu pazar payı ile dünyada dokuzuncu 
oldu. Türkiye’nin dünyadaki konumuna ışık tutan 
bir diğer önemli saptama TMB tarafından 2004 yı-
lında Marmara Üniversitesi öğretim üyelerinden 
oluşan üç kişilik bir bilim adamı grubuna hazır-
latılmış olan İnşaat Sektörü Stratejik Planı rapo-
runda yer aldı. Buna göre, kişi başına milli geli-
ri Türkiye kadar olan hiçbir ülkede rekabet gücü 
Türk inşaat sektörününki kadar yüksek bir inşaat 
sektörü bulunmamaktadır.” 

Türk inşaat sektörünün Türkiye için stratejik 
bir sektör olduğunu söyleyen İMSAD Başkanı Hü-
seyin Bilmaç da, Türk inşaat malzemeleri sanayi-
sinin birçok kategoride dünya lideri konumunda 
olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Ülkemizde 
son dönemde oluşan genel ekonomik tabloya bak-
tığımızda Türk ekonomisinin 2011’in ilk dokuz ayı-
sonunda büyüme lideri Çin’i geride bıraktığını gö-
rüyoruz. Türkiye’deki inşaat malzemeleri pazarı-
nın üretim hacmi 70 milyar TL’ye ulaşırken, bu de-
ğer 30 alt sektör ve 135 ürün grubunu kapsıyor. İn-
şaat malzemeleri sektörü, bugün 25 milyar dolara 
yakın ihracat yapmış bir sektör. Son beş yılda orta-
lama büyüme hızı yüzde 15’ler civarında.”  

2010 yılında 19 milyar dolarlık inşaat malze-
meleri ihracatı ile dünyada yedinci sıraya yerleş-
tiklerini hatırlatan Bilmaç, “Tam bir güç odağı hali-
ne geldiğimiz üretimde ise yüzde 11,5 büyüme ora-
nıyla inşaat malzemeleri sanayisi olarak dünyada 
ilk 5 ülke arasında yer alıyoruz. Sektörün büyüme 
üzerindeki olumlu etkisi ve ekonomimize sağladı-
ğımız katma değerde büyük pay sahibiyiz” dedi.

“ÜRETİM ÜSSÜ OLMA 
ÖZELLİĞİ TAŞIYORUZ”

“Türkiye bölgesinde pek çok inşaat alt sek-
töründe üretim kapasitesiyle üretim üssü olma 
özelliğini taşımaktadır. Avrupa’da krizin etkile-
ri ve çevre ile ilgili düzenlemeler, bu bölgedeki 
üretimin bir bölümünün diğer coğrafyalara kay-
makta olduğuna işaret etmektedir” diyen Ekono-
mi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye’nin bu yer de-
ğiştiren üretim kapasitesinden pay alarak üretim 
gücünü ve pazardaki yerini daha da sağlamlaştır-
ma fırsatı ile karşı karşıya olduğunu belirtti. Ba-
kan Çağlayan’a göre Türkiye’yi gelecek dönemde 
üretim odaklı olmaktan, teknoloji odaklı olmaya 
itecek önemli rekabet zorlukları görülüyor. Çağ-
layan, sektörün büyümesini sürdürülebilir olarak 
devam ettirebilmesi için neler yapılması gerektiği 
ile ilgili de şu tespitleri yaptı:  

“Türkiye’nin inşaat malzemeleri sektöründe 
üretim odaklılıktan teknoloji odaklılığa geçebil-
mesi ARGE’ye odaklanılmasını ve inovasyon ka-
biliyetinin geliştirilmesini kaçınılmaz kılmaktadır. 
Bu değişimin gerçekleştirilmesi için öncelikli ko-
nulardan biri üreticilerin pazar odaklı yapıya geç-
meleridir. Pazardaki değişimlerin, müşteri ihti-
yaç ve beklentilerinin doğru anlaşılması ve bun-
lara uygun çözümler bulunması ARGE’nin yön-
lendirilmesini sağlayacak süreçlerin ve gerek-
li organizasyonel altyapının oluşturulması önem 
taşımaktadır. Yine sektörün katma değerli ürün-
lere yönelmesini sağlayacak yetenekli insan kay-
nağını çekmesi ve elde tutması için firmaların ku-
rumsallaşma seviyelerini geliştirerek insan kay-
nağı yönetimi yaklaşımlarını da hayata geçirme-
leri gerekmektedir. Türkiye’de inovasyon kültü-
rünün oluşmasına katkıda bulunacak diğer bir 
konu ise bireysel yürütülen çalışmaların yanı sıra 
AB’de olduğu gibi sektör paydaşlarının ortak bir 
vizyon ve strateji doğrultusunda iş birliği içinde 
çalışarak sinerji yaratılması, daha büyük finans-
man kaynaklarının elde edilmesinin sağlanması 
ve gerekli altyapının oluşturulmasıdır.”
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“İnşaat malzemelerinde 
 markalaşma stratejilerinin 
 geliştirilmesi lazım”

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan: 



“Bölgesinde pek çok inşaat alt sektöründe üretim üssü 
olma özelliğini taşıyan ülkemizin inovasyon gücünün 
daha da geliştirilmesi amacıyla, Türkiye’de bulunan 
global şirketlerin yurtdışında bulunan ARGE merkezlerini 
Türkiye’ye kaydırmalarının sağlanması önemli… İnşaat 
malzemelerinde artık temel bir beklenti olan kalite ve 
teknik özelliklerin yanında müşteri odaklı üretim sürecine 
yönelik markalaşma stratejilerinin geliştirilmesi lazım.”

Ocak 2012   31

 Türk inşaat malzemeleri sanayisi ve müteah-
hitlik sektörü, Türkiye’nin son beş yıldır yaka-
ladığı yüksek büyüme rakamlarının lokomo-

tif gücü olmaya devam ediyor. 2011’in ilk üç çeyre-
ğinde çift haneli büyüyen sektörün yakaladığı hız, 
beraberinde 200 alt sektörü de yukarı taşıyarak, 
doğrudan ve dolaylı etkileriyle ekonomiye yüzde 30 
katkı sağladı. Gayrisafi milli hasılaya katkısı yüzde 
6 seviyelerine ulaşan, 2 milyon kişiyi istihdam eden 
sektörün, ARGE, inovasyon ve markalaşma strate-
jileri ile uluslararası alanda rekabet gücünü artıra-
cağına dikkat çeken Ekonomi Bakanı Zafer Çağla-
yan ile Türk inşaat sektörünün, ülke ekonomisine 
katkılarını konuştuk.

Türkiye ekonomisindeki büyümede inşaat 
sektörünün etkisi ve katkısı ne oldu?

Bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye 
ekonomisi 2011’in üçüncü döneminde yüzde 8,2’lik 
güçlü bir büyüme göstermiş ve böylece dünya sı-
ralamasında Çin’in ardından Türkiye en hızlı büyü-
yen ikinci ülke konumuna geçmiştir. İlk üç çeyrek 
ortalamasına göre Türkiye ekonomisi yüzde 9,6 
büyüdü. Türkiye ekonomisinin dünyada seyreden 
kriz ortamında bu olumlu gelişmeyi göstermiş ol-
masında inşaat sektörünün başarılı çalışmalarının 
çok önemli katkısı bulunmaktadır. GSYH’den al-
dığı yüzde 4,5 pay ile en önemli sektörlerden biri 
olan inşaat sektörü bu dönemde yüzde 10,6 büyü-
yerek, ekonomide yüzde 8,2’lik büyüme rakamının 
yakalanmasında pay sahibi olmuş ve son yedi çey-
rekte büyüme başarısı göstermiştir. 200’den faz-
la alt sektörü etkileyen inşaat sektörünün diğer 
sektörler üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkile-
ri de dikkate alındığında ise Türk ekonomisindeki 
payı yüzde 30’lara ulaşmaktadır. Ekonomide bü-
yüme rakamlarında yakalanan bu başarı, istihdam 
rakamlarına da yansımış pek çok ülkede işsizlik 
oranlarının yüksek seviyede seyrettiği bir dönem-
de Türkiye’de bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla ge-
çen yılın aynı dönemine göre, ilave 1 milyon 776 bin 
kişiye istihdam sağlanmıştır. Sonuç olarak, tüm 
sektörlerin katkısı ile 2011 yılı üçüncü çeyreğinde 
işsizlik yüzde 8,8 seviyesine gerilemiştir. 200’den  
fazla alt sektörü harekete geçirme özelliğiyle Tür-
kiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden olan 
inşaat sektörü yüzde 7,6’lık pay ile 1,9 milyon kişi-
yi istihdam ederek ekonomik büyümedeki katkısı-
nı istihdama da yansıtmıştır. Bunun yanında, inşa-
at malzemeleri sanayisi ve inşaat sektörü doğru-
dan ve dolaylı istihdamıyla Türkiye’de toplam istih-
damın yaklaşık yüzde 20’sini karşılamaktadır.

İnşaat malzemesi sanayimizin ve inşaat sek-
törümüzün ekonomimiz içindeki yeri ve etkinli-
ği nedir?

Türk inşaat malzemesi ihracatı 2004-2008 yıl-
ları arasında sürekli artış eğilimi sergilemiş, ancak 
2009 yılında küresel krizin etkisiyle yüzde 33,7’lik 
düşüşle 15,9 milyar dolara gerilemiştir. 2010 yılın-
da tekrar toparlanma sürecine giren sektör ihra-

catı 16,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2011 
yılı ocak-ekim döneminde ise sektör ihracatı ge-
çen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artarak 
16,6 milyar dolar olmuştur. 2004 yılında toplam ih-
racatımızın yüzde 12,6’sını oluşturan inşaat mal-
zemeleri sektörü, 2010 yılında toplam ihracatımız-
dan aldığı payı yüzde 14,5’e yükseltmiştir.

“ORTALAMA PROJE DEĞERLERİ
2,5 KAT ARTTI”

Türk müteahhitlerinin ve inşaat malzemesi 
sanayicilerimizin yıllardır yurt içi ve yurt dışında 
üstlendiği işlerin büyümeye ciddi katkı sağladı-
ğı ortada… Bu etkinliğin gerek iş yapma, gerek-
se de müşavirlik hizmetleri noktasında nerede 
olduğunu düşünüyorsunuz? Müteahhitlerimizin 
dünyadaki etkinliği nedir? 

Türk ekonomisinin büyümesine yıllardır ivme 
katan müteahhitlik ve inşaat malzemeleri sektörü-
nün önümüzdeki dönemde de, ülkemizin hızlı  bü-
yüme sürecinde lokomotif sektörler olarak rol oy-
namalarını bekliyoruz. Türkiye’de başta konut inşa-
atları olmak üzere, altyapı inşaatlarındaki gelişme-
ler, kişi başına düşen milli gelirin yükselmesi, dep-
rem ve enerji verimliliği konusunda alınacak ön-
lemler de pazarın büyümesini hızlandıracak. Öte 
yandan, siyasi, kültürel ve coğrafi yakınlığımız bulu-
nan Doğu Avrupa, Türk Cumhuriyetleri, Orta Doğu 
ve Kuzey Afrika bölgelerindeki yüksek büyüme bek-
lentileri de gerek müteahhitlik ve teknik müşavir-
lik, gerekse inşaat malzemeleri sektörlerimiz açı-
sından bu bölgelerin ülkemiz açısından cazip pazar-
lar olma özelliğini koruyacağını gösteriyor. Yetişmiş 
insan gücü, mühendislik birikimi ve becerisi, tekno-
lojiye adaptasyon, iş deneyimi ve disiplini gibi avan-
tajlı yönlerimizi ülke olarak son derece verimli kul-
lanmamız sonucunda Türk müteahhitleri 2011 yılı-
nın Kasım ayı sonu itibariıyla 94 ülkede yaklaşık 206 
milyar dolar değerinde 6 bin 385 proje üstlenmiş-
tir. Kamu kuruluşları ile özel sektör arasındaki ko-
ordinasyon, iş birliği ve ortak hareket etme bilinci-
nin sağlam bir şekilde yerleştirilmesi faktörünü de 
eklediğimizde, üstlenilen proje bedelinin 2002 yılın-
daki 2,4 milyar dolar seviyesinden, 2010 yılında 22,3 
milyar dolara yükselmesi; 2011 yılının Kasım ayı 
sonuna kadar üstlenilen 395 adet projenin değeri-
nin ise 18 milyar dolar seviyesini aşması başarısı-



nı göstermiş bulunmaktayız. Gelişim sadece nice-
lik olarak değil, nitelik açısından da olmuştur. Yurt 
dışında üstlenilen bir projenin 2002 yılındaki ortala-
ma değeri 19 milyon dolardan 2,5 katına çıkarak bu-
gün yaklaşık 48,5 milyon dolara ulaşmıştır. Ortala-
ma proje bedelindeki söz konusu artış, müteahhit-
lerimizin bugün havalimanı, metro, endüstriyel te-
sisler, doğalgaz-petrol rafinerileri, otoyol ve ener-
ji santralleri gibi büyük ölçekli ve katma değeri daha 
yüksek projeleri üstlenmelerinden kaynaklanmak-
tadır. 2006 yılından bu yana istikrarlı olarak 20 mil-
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yar doların üstünde seyreden performansı ile ülke-
mizde ve yakın coğrafyamızdaki ülkelerde konut ve 
altyapı yatırımlarının kısa ve orta dönemde hızlana-
rak devam etmesi beklentileri göz önüne alındığın-
da Türk müteahhitlerinin yurt dışında üstlendikleri 
iş  hacmine ilişkin hedefimiz, bu değerin 2015 yılın-
da 50 milyar dolara, 2023 yılında ise 100 milyar do-
lara çıkartılmasıdır.

Bu hedeflere ulaşılabilmesi için bakanlık 
olarak önerileriniz ve yol haritanız nedir?

Müteahhitlik sektörünün yurt dışı faaliyetleri-
nin ve iş hacminin artırılması ancak teknik müşa-
virlik sektörü ile inşaat malzemesi üreticileri ve ih-
racatçıların iş birliği ile mümkün bulunmaktadır. 
Teknik müşavirlik sektörünün yurt dışında daha 
fazla iş üstlenmesi halinde müteahhitlik firmala-
rımızın pazara girişi kolaylaşacak, üstlenecekle-
ri proje miktarı artacaktır. Daha fazla proje, hedef 
pazarlarımızda müteahhitlik sektörüne girdi nite-
liğindeki ürünlerin daha fazla ihraç edilmesi an-
lamına gelmektedir. Bu kapsamda, 2011/4 sayı-
lı Teknik Müşavirlik Şirketlerine Sağlanacak Dev-
let Yardımları Hakkında Tebliği ile yurt dışında fa-
aliyet göstermeyi hedefleyen teknik müşavirlik fir-
malarına ve sektörel kuruluşlara yurt dışı ofis, pa-
zar araştırması, fuar, seminer ve konferans, fizi-
bilite çalışması, nâzım plan ve sözleşme destek-
leri verilmektedir. Hayata geçirdiğimiz teknik mü-
şavirlik sektörümüzün yurtdışındaki faaliyetleri-
nin desteklenmesine yönelik teşvik mekanizması, 
Türk inşaat malzemelerinin uluslararası projeler-
de daha da artan bir biçimde kullanımını destekle-
meyi de öngörmektedir. 

Türk müteahhitlerinin 
stratejik bölgeleri

“Müteahhitlerimiz, hâlihazırda özellikle 
Bağımsız Devletler Topluluğu’nda (BDT), 
daha sonra Orta Doğu ve Afrika’da büyük 
projelere başarıyla imza atmaktadır. 2011 
yılında üstlenilen projelerin bölgesel 
dağılımı; BDT yüzde 49,1 (9 milyar dolar), 
Orta Doğu yüzde 27,9 (5,1 milyar dolar), 
Afrika yüzde 8 (1,5 milyar dolar), Asya yüzde 
6,9 (1,3 milyar dolar), Avrupa yüzde 2,1 (393 
milyon dolar) ve Amerika yüzde 5,9 (1 milyar 
dolar)  şeklindedir. 2011 yılında müteahhitlik 
firmalarımızca yurt dışında üstlenilen 
projelerin ülkelere göre dağılımında, 
Türkmenistan yüzde 17,5’lik oranı ile birinci, 
Rusya Federasyonu (yüzde 15,4) ikinci, Irak 
(yüzde 13,3) üçüncü sırada bulunmaktadır.”
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN ENERJİ 
VERİMLİLİĞİ

İnşaat malzemeleri sanayisinin uluslarara-
sı arenada etkinliğini sürdürülebilir kılmak için 
neler yapılması gerekiyor?

İnşaat malzemeleri sektörün etkinliğini sür-
dürülebilir kılmak için, enerji yoğun olarak faaliyet 
gösteren sektörde enerji verimliliğinin artırılması 
yoluyla rekabetçi gücümüzün yükseltilmesi, yapı-
larda enerji verimliliğini artıracak, aynı zamanda 
AB’ye yapılan ihracatın sürdürülebilmesini temin 
edecek çevreye duyarlı materyallerin kullanımının 
ve üretiminin artırılması gerekiyor. Bölgesinde pek 
çok inşaat alt sektöründe üretim üssü olma özelli-
ğini taşıyan ülkemizin inovasyon gücünün daha da 
geliştirilmesi amacıyla, Türkiye’de bulunan global 
şirketlerin yurt dışında bulunan ARGE merkezle-
rini Türkiye’ye kaydırmalarının sağlanması önem-
li… İnşaat malzemelerinde artık temel bir beklen-
ti olan kalite ve teknik özelliklerin yanında müşteri 
odaklı üretim sürecine yönelik markalaşma stra-
tejilerinin geliştirilmesi lazım. Bu önerilerin sektö-
rümüze katkı sağlamak üzere hayata geçirilmesi 
için Bakanlığımızca diğer kurumlarımız ile koordi-
neli olarak çalışmalar yürütülmektedir.

Ekonomimiz sadece inşaat malzemesi sana-
yisi ve inşaat sektörü üzerinden bir büyüme ger-
çekleştirebilir mi? Bunu etkin bir şekilde nasıl 
yapacağı konusunda Ekonomi Bakanlığı olarak 
önerileriniz nelerdir?

Dünyada hızlı büyüyen ekonomiler göz önüne 
alındığında inşaat sektörünün her zaman en önde 
gelişen sektörlerden birisi olduğu görülecektir. Ül-
kemize net döviz girdisi sağlayan ve önemli hizmet 
ihraç kalemlerinden olan yurt dışı müteahhitlik 
hizmetleri sektörü, ödemeler dengesi içerisinde, 
sadece inşaat kalemi altında değil, lojistik, işçi ge-
lirleri ve ihracat kalemleri altında da ülkemize cid-
di gelir kaynakları yaratmaktadır. Yurt dışı müte-
ahhitlik sektörümüz inşaat malzemeleri ihracatı-
mız açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu ne-
denle, müteahhitlik firmalarımızın alıştıkları yük-
sek kalite ve uygun maliyetteki Türk inşaat malze-
melerini uluslararası ölçekteki projelerde daha da 
artan bir biçimde kullanmalarına yönelik çalışma-
larda bulunuyoruz. Ancak, Türk inşaat malzeme-
lerinin uluslararası ihalelerde daha yaygın bir bi-
çimde kullanılması, ancak teknik müşavirlik sek-
törümüzün yurt dışında kalıcılaştırılması ile müm-
kün olabilecektir. Teknik müşavirlik sektörümü-
zün yurt dışında artacak iş hacmi, gerek müteah-
hitlik firmalarımızın pazara girişi açısından, gerek 
inşaat malzemelerimizin ihracatı açısından bü-
yük önem taşımaktadır. Önemli ilerlemeler sağ-
ladığımız İhracata Dönük Üretim Stratejisi kapsa-
mındaki Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) çalışmala-
rı çerçevesinde, içinde inşaat malzemeleri sanayi-
sinin de bulunduğu pek çok sektörün ortak girdi-
lerini masaya yatırarak, bu girdilerin yurt içinden 
ve/veya yurt dışından maliyet, güvenlik ve sürek-

lilik anlamında en etkin biçimde temin edilmesini 
sağlamaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Şimdi-
ye kadar GİTES kapsamında ele aldığımız sektör-
ler arasındaki demir-çelik ve kimya sektörlerinde 
kaydedilecek ilerlemelerin de inşaat malzemele-
ri sanayisine, girdi tedariki anlamında önemli re-
kabet avantajları getireceğine inanıyoruz. Ülkemi-
zin 2023 hedefleri doğrultusunda, bizi bu hedeflere 
götürecek, ileride stratejik önemi haiz, katma de-
ğeri yüksek sektörleri dikkatle inceliyoruz. Bu sek-
törlerin katma değeri yüksek, ARGE odaklı, dış pa-
zarlarda rekabetçi ürünler üretebilmelesi ve üret-
tikleri ürünlerin küresel pazarlarda kolaylıkla yer 
alabilmesi için gereken tüm adımları süratle at-
maya devam edeceğiz.

“Ekonomimiz ortalama yüzde 9,6 büyüdü”
“Son açıklanan 2011 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre ekonomimiz, ilk üç 
çeyrekte sırasıyla yüzde 12, yüzde 8,8 ve yüzde 8,2 büyüdü. Böylece 9 aylık 
büyüme ortalaması yüzde 9,6’ya ulaştı. Bu büyüme oranıyla, Çin’den (yüzde 
9,4) daha yüksek bir hız yakaladık. Bu performansta net mal ve hizmet ihracat 
artışının önemli bir payı vardır. Yedi çeyrekten sonra ilk kez net 2011 üçüncü 
çeyreğinde mal  ve hizmet ihracatı büyümeyi pozitif yönde (reel olarak) yüzde 
3,5 oranıyla destekledi. Üçüncü çeyrekte mal ihracatımız 2010’un üçüncü 
çeyreğine göre yüzde 25,4 artarak 27 milyar dolardan 33,9 milyar dolara, 
hizmet ihracatımız ise aynı dönemde yüzde 12 artarak 12,5 milyar dolardan 
14 milyar dolara yükseldi. Türkiye ekonomisindeki bu gelişmelerin, Avrupa 
Birliği’ndeki ekonomik, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki siyasi krizlere rağmen 
gerçekleşmesi son derece önemlidir. Bu durum, ekonomimizde pazar ve 
ürün çeşitlendirmesinin hayata geçirildiğinin en önemli kanıtıdır. Diğer 
taraftan, ekonomide sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme, ancak mal ve 
hizmet sektörlerinin birbirlerini desteklemeleriyle yakalanabilir. Dolayısıyla, 
ekonomik büyüme ve kalkınma hedefleri konulurken, ekonominin yapısına ve 
küresel ekonominin dinamiklerine bakarak gelecekte bizi en avantajlı konuma 
getirecek stratejiler belirlenmeli ve bu yapılırken bütüncül bir bakışla tüm 
sektörler ve aralarındaki etkileşimler ele alınmalıdır.”



 Sektörün ileri gelen inşaat malzemesi satı-
cılarını bir araya getirmek için 1988 yılında 
kurulan ve İnşaat Malzemesi Sanayicileri 

Derneği (İMSAD) üyesi olan Tesisat ve İnşaat Mal-
zemecileri Derneği (TİMDER), asil üyeleri olan 
satıcılar ile fahri üyeleri olan üreticiler arasında, 
kurulduğu günden bugüne köprü görevi üstlenen 
önemli bir meslek örgütü. Son tüketiciye ulaşan 
satıcılarının kurumsallaşması için kişisel gelişim 
eğitimleri vermek üzere altı yıl önce hayata ge-
çirdiği TİMDER Akademi ile faaliyetlerini artıran 
ve son iki yıldır da seramik sektörünün kalbi olan 
UNICERA Fuarı ile birlikte düzenlenen PIPEXPO 
Fuarı’nı düzenleyen TİMDER, gerçekleştirdiği se-
miner ve konferanslarla da üyelerinin gelişimi-
ne katkı sağlıyor. 27 Nisan 2011 tarihinde yapılan 
genel kurulu ile yeni yönetimini ve başkanını se-
çen TİMDER, inşaat malzemesi sanayisinin geli-
şimi için önemli meslek kuruluşlarından biri aynı 
zamanda… Asil üyeleri olan satıcılarla, fahri üye-
leri olan üreticiler arasında köprü görevi üstlen-
diklerini söyleyen TİMDER Yönetim Kurulu Baş-
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“TİMDER, yapı malzemesi satıcılarının oluşturduğu, 
üretici ve satıcıları bir çatı altında toplayan bir sivil 
toplum kuruluşudur. Satıcı üyelerimiz derneğimizde asil, 
üretici üyelerimiz ise fahri üye olarak tanımlanmaktadır. 
Dernek yönetim kurulumuzun da sadece asil yani satıcı 
üyelerden oluştuğunu dikkate aldığımızda biz, satıcılar 
olarak 2023 perspektifinde oluşan talebi üreticilere 
nakleden bir köprü vazifesi görmekteyiz. Bu anlamda 
doğru tercihler yaparak mümkün olduğu kadar yurt 
içindeki üreticilerin desteklenmesini sağlayarak ve bunu 
arzulayarak bu köprü vazifesi görevini yerine getirmeye 
gayret ediyoruz.”

3

“Amacımız, 
satıcılar ile 
üreticiler 
arasında 
köprü 
olmak…”

TİMDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Yalçın Ali Tung:
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kanı Yalçın Ali Tung ile sektörün gelişimini ve he-
deflerini konuştuk.  

Sektör olarak 2011 yılı değerlendirmenizi 
öğrenebilir miyiz? Tesisat inşaat malzemesi sa-
nayicileri 2011 yılında nasıl bir performans ser-
giledi? 

Sektörümüz, 2008 yılında başlayan ve 2009’a 
sarkan, tüm dünyayı etkileyen ekonomik krizden 
büyük yara almıştı. Hükümetimizce inşaat sektö-
rüne dayalı büyüme modelinin tercih edilmesiy-
le 2010 yılının ilk yarısından sonra yeniden ivme 
kazanan sektörümüz, 2011 yılının özellikle ilk 10 
ayında beklentilerin üstünde bir performans ger-
çekleştirmiştir. Üyelerimiz için de 2011 yılının 
ilk 10 ayının verimli geçtiğini söyleyebilirim. Kâr 
marjları beklendiği gibi yükselmese de cirolar-
da beklenenin üstünde gelişmeler sağlandı. 2011 
yılı, 2009 ve 2010 yılının yaralarının sarıldığı bir yıl 
oldu. Sektörümüzün zaten geçmişten bugüne kâr 
marjları ile ilgili sorunu devam ediyor. İçinde bu-
lunduğumuz ortamı da dikkate aldığımızda kâr 
marjlarında büyük değişiklikler olması beklenti-
lerimiz arasında değil. Ancak marjların en azın-
dan bir üst çıtaya yükseltilebilmesi de sektörü-
müz adına yararlı olacaktır. Geçmiş yaralarımı-
zı sardığımız bu yılın ardından 2012 yılının da in-
şaat sektörünün paydaşları açısından daha iyi ge-
çeceğini düşünüyorum. İnşaat sektörünün diğer 
sektörlere can vermesini de dikkate aldığımızda 
bu iyileşme, ülke ekonomisine de olumlu yansı-
yacaktır.

Sektörde 2011 yılında gerçekleşen büyüme 
ile ilgili bir rakam vermeniz mümkün mü?

Türkiye’nin ekonomik büyüme rakamları için-
de inşaat sektörünün rakamları diğer sektörle-
re göre oldukça yüksek bir performans sergili-
yor. İnşaat sektöründeki büyüme, toplam ekono-
mi içindeki büyümede lokomotif vazifesi görüyor. 
Özellikle Van Depremi’nin gerçeklerinden sonra 
Sayın Başbakanımızın da işaret ettiği gibi yeni ya-
pılanmalarla inşaat sektörünün önü daha da açı-
lacak. Bu noktada örgütümüzün satıcıları ve fah-
ri üyelerimiz olan üreticileri, inşaat sektörüne ya-
pılacak önümüzdeki 10 yıllık yatırımlardan katkı 
sağlayacaklardır. Bu bağlamda inşaat sektörü-
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“İMSAD’ı takdirle gözlemliyoruz”
“İMSAD’ın son dönemdeki yönetimlerinin çalışmalarını son derece başarılı 
buluyorum. TİMDER Yönetim Kurulu ve camia olarak İMSAD’ı takdirle 
gözlemliyoruz ve faaliyetlerinden yararlanmaya gayret ediyoruz. Mikro 
düzeyde sektörel, makro düzeyde ise ülke ekonomisini etkileyen iki meslek 
kuruluşu olarak iyi şeyler yapmaya gayret ettiğimizi söyleyebilirim. İMSAD’a 
yapmış olduğumuz ziyarette de açık yüreklilikle, ‘Her konuda istisnasız 
birlikte hareket etmeye ve birlikte projeler üretmeye hazırız’ dedik. Son 
derece başarılı ve giderek büyüyen bir sivil toplum örgütü olan İMSAD’ın 
yanında olmaya her zaman devam edeceğiz.” 



nün önünün son derece açık olduğunu düşünüyo-
ruz. Sadece üyelerimize dönük bir araştırma yap-
maya kalkarsak, cirosal anlamda büyüme tah-
minlerin de üzerinde olabilir. Ciroların büyüme-
sinin işletmelerin yapısal büyümelerine ne dere-
ce etkili olduğunu ise ancak yıl sonunda değer-
lendirmek mümkün olacaktır.

“HEDEFLERİN GERÇEKLEŞTİRİLE-
CEĞİNE İNANIYORUM”

Türk inşaat malzemesi sanayisinin 2023’te 
100 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşabil-
mesi için TİMDER olarak neler yapıyorsunuz? 
Gelecek 10 yıl içindeki stratejilerinizden bahse-
der misiniz?

TİMDER, yapı malzemesi satıcılarının oluştur-
duğu, üretici ve satıcıları bir çatı altında toplayan 
sivil toplum örgütüdür. Biz, satıcılar olarak 2023 
perspektifinde oluşan talebi üreticilere nakleden 
bir köprü vazifesi görmekteyiz. Bu anlamda doğ-
ru tercihler yaparak mümkün olduğu kadar yurt 
içindeki üreticilerin desteklenmesini sağlaya-
rak ve bunu arzulayarak bu köprü vazifesi görevi-
ni yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bundan son-
ra da gayret edeceğiz. Seramik sektöründeki hız-
lı büyüme ve kapasite artırımı, gerek yurt içi, ge-
rekse yurt dışı satımları bize, önü açık bir piyasa-
yı işaret ediyor. Aynı şekilde inşaat sektörüyle il-
gili tüm mamuller için de bunu söyleyebiliriz. Bu 
göstergelerin ışığında inşaat malzemeleri sektö-
rünün 2023 vizyonundaki hedeflerin gerçekleşti-
rilebileceğine inanıyorum.

Türk tesisat inşaat malzemesi sanayisinin 
dünyada geldiği yer hakkında bilgi verebilir mi-
siniz? 

Sadece TİMDER içerisindeki satıcıların per-
formansı değil, genel anlamda tüm satıcılar, üre-
ticiler ve müteahhitlerin durumunu topluca de-
ğerlendirmek gerekiyor. Türk insanının ticaret ve 
sanayide inanılmaz bir müteşebbis ruhu bulunu-
yor. Müteahhitlik hizmetlerinde dünyanın birçok 
yerinde önemli projelere imza atıyoruz. Türk in-
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“Üretime dayalı 
bir modele 
geçmemiz 

gerekiyor”

“Türkiye ekonomisi inşaat sektörü ayaklı bir 
büyüme modeliyle gelişebilir mi?” sorusuna 
TİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ali Tung 
şu cevabı verdi: “Bu merkezi yönetiminin büyüme 
modeli ile ilgili kesin niyetini bilmekle mümkün 
olabilir. 2001 krizinde ciddi yara almış ekonominin 
pansumanının yapılması ve yaraların sarılması 
açısından hizmet sektörü içerisinde ağırlığı olan 
inşaat sektörümüzle ilgili o dönemde uygulanan 
modelin faydaları, ortaya çıkan rakamlarla teyit 
edildi. İnşaat sektörü ayaklı büyüme o dönem 
için olumlu sonuçlar verdi. Özellikle bu sektör 
içinde bazı kalemler var ki; gerçekten ciddi 
anlamda ihracatta katma değeri son derece 
yüksek kalemler. Bunların başında seramik 
sektörü geliyor. Bu ülkenin toprağı, insanı ve 
ham maddesi ile ciddi anlamda çok büyük katma 
değer yaratan rakamlar oluşuyor. İnşaat, hizmet 
ve turizm sektöründen elde edilen finansal 
veriler Türkiye’nin bir üst lige çıkması için yeterli 
olmuyor. Üretime dayalı bir modelin eninde 
sonunda gündeme gelmesi gerekiyor. Bu model 
hem ihracatı ivmelendirecektir, hem de yıllardan 
beri iyileşmenin de çok yavaş olduğu istihdam 
sorununa ciddi fayda sağlayacaktır. Üretimi 
ön plana çıkararak tüm sektörlerde gelişmeyi 
sağlamamız gerekiyor.”
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 İMSAD liderliğinde, 
aralarında Arnavutluk, 
Belçika, Bosna Hersek, 
Makedonya, Karadağ, 
Sırbistan’ın da bulunduğu 
9 ülke ve 49 ortak ve 
iştirakçiyle uygulamaya 
koyulan proje, binaların 
enerji verimliliğinin 
geliştirilmesi konusunda 
yeni finansman modelleri 
oluşmasına katkı sağlamayı 
amaçlıyor. 



sanı kabına sığmayarak yurt dışında bazı fabrika-
lar satın alarak markalarını orada üretmeye gay-
ret ediyor. Türk firmaları yurt dışında bazı mağa-
zalar açarak Türk markalarını oralarda tanıtmaya 
ve satmaya çalışıyor. Bu müteşebbis ruhu gerek 
Euro Bölgesi, gerekse de dünyanın diğer bölgele-
rindeki yatırımcılarda göremiyoruz. Türk sanayi-
cisi rakiplerine göre daha hızlı ve esnek hareket 
ediyor. Oluşan olumlu veya olumsuz olaylara kar-
şı refleksimiz de çok daha esnek ve hızlı oluyor.

Daha önce üreticilerimiz krizlerde yeni pa-
zarlar bulmakta zorluk çekerken son yıllarda tı-
kanan pazarları yeni pazarlarla aşıyor. Bu duru-
mu nasıl değerlendiriyorsunuz?

2012 yılı beklentilerimiz ile ilgili en önemli ko-
nulardan biri yurt dışı dinamiklerin bize etkileri-
dir. Eskiden kendi iç dinamiklerimizle ilgili göz-
lemlerimiz vardı. Bu konuda hassastık. Kendi iç 
dinamiklerimizle ilgili birtakım olumsuz haber-
ler anında piyasalarımızı etkiler ve ciddi ekono-
mik inişler ve çıkışlar yaşardık. Şimdi istikrar or-
tamında kendi iç dinamiklerimizle ilgili böyle bir 
sıkıntı yaşamıyoruz. Artık biz, yurt dışındaki eko-

nomik verileri yakından takip ediyor ve o verile-
rin ekonomimizi etkileyip etkilemeyeceği üzerin-
de öngörüler yürütüyoruz. Bugün 2012’yi konu-
şurken kendi iç dinamiklerimizi hiç konuşmadan 
Euro Bölgesi’ndeki borç krizinin nerelere gide-
ceğini, Türkiye’ye olumlu veya olumsuz etkileri-
ni tartışıyoruz. Avrupa’nın içinde bulunduğu borç 
krizinin ekonomi yönetimimizce alınan tedbirler-
le ülkemizi çok fazla etkilemeyeceğini, Türk insa-
nının yeni pazarlar bulma ve yeni yerlere girme 
konusunda müteşebbis ruhunun devam edece-
ğini düşünüyorum. Daha yayılmacı bir politikay-
la dünyada ulaşamadığımız yerlere varacağımı-
zı tahmin ediyorum. Geçmişte Türk sanayisinin 
iki önemli sorunu vardı. İlki koruma duvarlarıydı 
ve bunlar aşağılara çekildi. Diğeri de ürettikleri-
mizin kalitesi… Kalite konusundaki sıkıntılarımızı 
dünya pazarının kabul ettiği kalite ve standartlar-
da üretim yaparak aştık. Artık Türk malı, Türk in-
sanının ulaşabileceği her yerde rağbet görüyor ve 
rekabetçi fiyatları da sağladığımız oranda dış pa-
zarda sıkıntı yaşamıyoruz. Türk sanayicisinin giri-
şimci ruhuyla yeni ülkeleri, ihracat rotalarına ka-
tacağına inanıyorum.

Türk inşaat malzemesi sanayisinin ve inşa-
at sektörünün yeni ihracat rotaları hakkında ön-
görünüz nedir?

Borç krizine girmeden önce Euro Bölge-
si ciddi ihracat bölgelerimiz arasında yer alıyor-
du. Şimdi birtakım sıkıntılar yaşanıyor. Bu sıkın-
tılar da bize yansımaya başladı. Sipariş düşüşleri 
ile birlikte yavaş yavaş iptaller söz konusu olabili-
yor. Daha önce gelişen pazarlar anlamında sana-
yicilerimiz ve müteahhitlerimiz Türk Cumhuriyet-
leri, Rusya, Arap Yarımadası ve en önemlisi Ku-
zey Afrika pazarlarına açılmışlardı.  Bu bölgeler-
de Arap Baharı’ndan önce son derece etkiliydik ve 
yükselen bir trendimiz vardı. Arap Baharı’nı mü-
teakiben, o ülkelerde oluşan yeni yönetimler, ile-
riye dönük ne olacağı konusunda bazı soru işa-
retlerini de beraberinde getiriyor. Ancak uzun va-
dede bu bölgelerde sıkıntı yaşayacağımızı düşün-
müyorum. Daha demokratik modeller ve liberal 
ekonomiler içerisinde önümüzdeki senelerde bu 
bahsetmiş olduğumuz bölgeler yeniden Türk ih-
racatçısının göz bebeği olacaktır. 
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“Kişisel gelişim eğitimlerine önem veriyoruz”
“TİMDER olarak sektörün iki ayağını temsil ediyoruz. Bir tanesi seramik ve 
vitrifiye satıcıları, diğeri ise ısı sektörü ve mekanik tesisat satıcıları Amacımız, 
asil üyelerimiz olan satıcılar ile fahri üyelerimiz olan üreticiler arasında 
bir köprü oluşturmak, onların birbiri ile olan sorun veya dileklerini bir sivil 
toplum kuruluşu olarak dinlemek ve çözümler üretmektir.  Bunu yaparken 
de her iki tarafla kol kola bu işi yürütmek, taraflar adına da empati kurmak 
gerekiyor. Şimdiye kadar giderek artan bir başarı ile bu misyonumuzu 
gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Ayrıca bilgilendirme ve eğitim 
faaliyetlerimiz artan bir ilgi ile devam ediyor. Altıncı senesini doldurduğumuz 
TİMDER Akademi ile kişisel gelişim eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimler 
sektörde son derece ses getirdi. Bu sene ekonomik konularda danışman 
olarak anlaştığımız Prof. Dr. Emre Alkin’den gerek danışmanlık, gerekse de 
Türkiye’nin makro düzeydeki ekonomik problemleri hakkında bilgi alıyoruz. 
Bunları olabildiğince hızlı şekilde üyelerimizle paylaşıyoruz. Bu arada Prof. 
Dr. Emre Alkin’le yaptığımız planlamalar doğrultusunda bir dizi seminer ve 
konferans düzenleyerek sektörümüzü aydınlatmaya gayret ediyoruz. Son 
derece ilgi gören TİMDER dergimiz ile -yılda dört kez çıkıyor- sektörden 
haberler, üyelerimizin yararına makaleler, üretici ve satıcılardan röportajlar 
yayımlıyoruz. Her konuda işin uzmanları ile çalışarak, gereksinimler 
doğrultusunda ilgili faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.”



2010 2011
1. çeyrek 2.çeyrek 3.çeyrek 4. çeyrek Ortalama 1. çeyrek 2.çeyrek 3.çeyrek

Ekonomi (GSYİH) %12.2 %10.2 %5.3 %9.2 %9 %11.6 %8.8 %8.2

İnşaat Sek %8.3 %20.4 %22.1 %17.5 %17.1 %14.7 %13.00 %10.6

İmalat Sek. %21.4 %15.7 %7.6 %11.3 %13.6 %13.7 %8 %7.5

Otomotiv %27 2011 (11 ay ortalama) %11

İnşaat malzemeleri sektörünün sorunları 
nelerdir? TİMDER olarak bu sorunların çözümü 
için neler yapıyorsunuz?

Sektörün sorunlarını ikiye ayırmak gereki-
yor. Birini üreticilerimizin, diğerini ise satıcıları-
mızın sorunları olarak değerlendirmeliyiz. Üre-
ticilerimizin en önemli sorunu; küresel rakip-
lerine nazaran pahalı enerji kullanmaları ve is-
tihdam üzerindeki vergilerin oldukça yüksek ol-
masıdır. Satıcılarda ise en büyük problem, sa-
tış prensipleri ve sistemlerinde yaşadıkları sı-
kıntılar olarak dikkat çekmektedir. Her mar-
kanın üretici–satıcı ilişkileri bağlamında paza-
ra farklı satış sistemleri ile sunulması ciddi re-
kabet sorunlarını beraberinde getiriyor.  Ayrıca 
şehir içinde yapılanan ve giderek cirolarını artı-
ran yapı marketleri amansız rekabet ortamında 
biz satıcıların karşısında önemli bir sorun olarak 
durmaktadır. Aynı zamanda TOKİ ve benzer ku-
ruluşların tedariklerini piyasaya inmeden toplu 
alım adıyla direkt üreticilerle temas ederek sa-
tın almaya çalışması haksız rekabete sebep olu-
yor. Kanımca bu konuların ilgili taraflarca masa-
ya yatırılarak bir konsensüs sağlanması şarttır.

Sorunların çözümü ile ilgili önerileriniz ne-
lerdir?  

Makro sorunlarla ilgili hazırlayacağımız ra-
porların merkezi yönetime iletilmesi sonrasın-
da, konuların değerlendirilerek çözüme kavuş-
turulması en büyük arzumuz. Enerji ve istihdam 
konusunda yapılacak iyileştirmelerin üreticile-
re ve satıcılara hangi oranda katkı sağlayaca-
ğı ile ilgili bir rakam vermek şu aşamada müm-
kün değil. Gerek enerji fiyatları, gerekse de is-
tihdam üzerindeki vergiler yadsınamaz yüksek-
likte ve bu durum Türk üreticilerinin küresel re-
kabette yurt dışındaki rakipleri ile mücadele et-
mesini zorlaştırıyor. Zira Avrupa’da bazı sektör-
lere devlet enerji kullanımında fiyat ayarlaması 
yapıyor ve teşvikler veriyor. Ancak şunu söyleye-
bilirim. Yapılacak her türlü nispi iyileşme, üreti-
cilerin bu alandan kazandıklarını yeniden yatırı-
ma döndürmeleri için artı değer sağlayacaktır.  

Binalarda enerji verimliliği konusunda sek-
törünüzde ne gibi faaliyetler söz konusu… 

Enerji verimliliğinin önemi konusunda ülke 
olarak geç uyandık. Ama şu an konuya umulan-
dan daha fazla önem veriliyor. Geçmişteki birta-
kım eksiklikler hızla kapatılmaya gayret ediliyor 
ancak yapılanların yeterli olduğunu düşünmüyo-

rum. Ciddi anlamda bu konuda kamuoyu bilinci-
nin artırılması ve bu doğrultuda herkesin üzeri-
ne düşen görevi yapması gerekiyor. Bilgilendir-
me ve bilinçlendirme noktasında daha yapılacak 
çok iş var. Enerji verimliliği ile ilgili finansman 
modellerinin belirlenmesi, bu konuda üreticile-
rin, bankaların, finans kuruluşlarının enerji ve-
rimliliği konusunda bilinçlendirilmesi çok büyük 
önem taşıyor.
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Türkiye ekonomisi ve sektörlerin büyüme rasyoları

“Kurumsallaşma alanında satıcılar ile üreticiler 
arasında makası daraltmayı hedefliyoruz”
 “Sektörün nitelikli ara elaman açığını kapatma konusunda çalışmalarımız 
oldu. Hatta bir dönem usta eğitimleri ile ilgili Avrupa Birliği’nden fon almak 
için bir dosya hazırladık. Ancak o dönemde üretici firmalarımızın da benzer 
konularda dosya hazırladığını, bu konuyla ilgili komisyona dosyalar verdiğini 
öğrendik. Bu konular üretici firmalarımızın uzmanlık alanları olduğu için 
daha iyi yapacaklarını düşündük ve geri adım attık. TİMDER biraz daha 
işin kişisel gelişim kısmına odaklandı. Fahri üyelerimiz olan üreticilerimiz 
kurumsallaşmalarının önemli bir bölümünü gerçekleştirmiş. Kurumsallaşma 
yolunda kendi içsel eğitimlerini düzenli olarak vermişler ve vermeye devam 
ediyorlar. Gelişen sektörümüzde asil üye olan satıcılarımızın kurumsallaşma 
çabaları ise çoğunda yolun başında. Üreticiler ile bayiler arasındaki 
kurumsallaşma anlamında makası daraltmak, kurum kültürlerinin birbirine 
daha yakın olmasını sağlamak gerekiyor. Bu noktada beyaz yakalıların kişisel 
gelişim eğitimleri bizim için daha önemli.”

Kaynak: TÜİK, OSD



 Enerji verimliliğini artırma çalışmaları kap-
samında İMSAD’ın liderliğini üstlendiği Eu-
build EE Projesi’nin “Binalarda Enerji Ve-

rimliliğinin Finansmanında Sürdürülebilirlik” ko-
nulu çalıştayı, 22 Kasım 2011 tarihinde İstanbul 
The Marmara Oteli’nde düzenlendi. “Binalarda 
Enerji Verimliliği için Hükümetlerin İtici Gücüy-
le Hareket Zamanı” adlı deklarasyonun projeye 
katılan tüm ortaklar tarafından kabul edilmesiy-
le sonuçlanan çalıştay, yerli ve yabancı çok sayı-

da katılımcı tarafından takip edildi. Çalıştayda ka-
bul edilen deklarasyon bir gün sonra düzenlenen 
III. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nde tüm 
ortaklar tarafından imzalandı. Katılımcılarla bir-
likte tarihi bir günün yaşanmasını sağlayan çalış-
tayda sürdürülebilir bir geleceğin olmazsa olma-
zı olan şu sorulara cevaplar arandı: “Binalarda 
Enerji Verimliliği konusunda finansman sıkıntısı 
nasıl çözülecek? Sektörler arası iş birliği bizi ne-
reye kadar götürecek? Hükümetlerin desteği na-
sıl sağlanacak? Özel sektör bu konuda neler ya-
pacak?” 

Moderatörlüğünü  CEPMC (Avrupa İnşa-
at Malzemesi Üreticileri Konseyi) Çevre Çalış-
ma Grubu Yöneticisi, ESC-European Sustainabi-
lity Consulting Kurucusu Chris Hamans ve İTÜ 
Enerji Enstitüsü’nden EUbuild EE Araştırmacı-
sı Ebru Acuner’in yaptığı çalıştaya yerli konuk-
ların yanı sıra Avrupa Birliği temsilcileri ve Bal-
kan ülkelerinden konunun uzmanı 65 konuk ka-
tıldı. İMSAD tarafından hazırlanan ve katılımcı-
ların her madde üzerinde tartıştığı deklarasyona 

40  Kapak

İMSAD’ın son beş yıldır yürüttüğü binalarda enerji 
verimliliğini artırma çalışmaları kapsamında lideri olduğu 
Eubuild EE Projesi’nin “Binalarda Enerji Verimliliğinin 
Finansmanında Sürdürülebilirlik” konulu çalıştayında 
“Binalarda Enerji Verimliliği için Hükümetlerin İtici 
Gücüyle Hareket Zamanı” adlı deklarasyon tüm 
katılımcıların ve kamuoyunun önünde imzalandı. 

4

Sonuç: Türkiye, Avrupa ve 
Balkanlar imzalı deklarasyon

İMSAD, Binalarda Enerji Verimliliği Finansmanında 
Sürdürülebilirlik Çalıştayı düzenledi



İMSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Bilmaç, 
çalıştayın açılışında yaptığı 
konuşmada, ülkelerin 
ekonomik krizle başa 
çıkabilmelerinin bir yolunun 
da binalarda enerji verimliliği 
ile ilgili atacakları adımlar 
olduğunu söyledi.
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imza koyan proje ortakları Arnavutluk AB Enerji 
Verimliliği Merkezi  (EEC), Bosna Hersek Saray-
bosna Kantonu Ekonomi Odası (CESC), Make-
donya Enerji Verimliliği Merkezi (MACEF), Kara-
dağ İşverenler Federasyonu (MEF) ve Sırbistan 
Belgrad Ticaret Odası (BCC), hükümetler başta 
olmak üzere herkesi bu konuda ilk adımları at-

maya çağırdı. 
KRİZLE BAŞA ÇIKMANIN YOLU: 
BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

İMSAD olarak binalarda enerji verimliliği için 
2010 yılından başlayarak EUbuild EE Projesi kap-
samında çalıştıklarını söyleyen İMSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Bilmaç, çalıştayın açılı-
şında yaptığı konuşmada şunlara değindi: “Bugün 
ekonomik krizle boğuşan ülkelerin bu krizle başa 
çıkabilmelerinin bir yolu olarak binalarda enerji 
verimliliği ile ilgili atacakları adımlar öne çıkıyor. 
Ülkemizin çok önemli sorunu olan cari açığa kalı-
cı çözüme katkı koyacak bu önemli konunun teş-
viki için ülkemizde şu anda oluşturulmuş tema-
tik bir program, finansal ve teşvik temelli önlem-
ler ile belki de en önemlisi kamu-özel sektör iş 
birliğinde güçlü bir koordinatör kurum olmadığı-
na kamuoyunun dikkatini çekmek için bir dekla-
rasyon hazırladık.” 

Türk inşaat malzemeleri sanayisi olarak inşa-
at demiri, demir çelik radyatör ve demir çelik profil 
gibi birçok kategoride dünya lideri olduklarını vur-



gulayan Bilmaç, son beş yılda Türk inşaat malze-
mesi sanayisindeki ihracat artış hızının ortalama 
yüzde 15, Türkiye inşaat malzemeleri ihracatı ya-
pan ülkeler arasındaki yerinin ise dünyada yedinci 
sırada olduğunu aktardı. Sektörde 2011-2015 yıl-
larında ortalama yüzde 14,5 oranında büyüme ya-
şanacağını öngördüklerini açıklayan Bilmaç, 2015 
yılında inşaat malzemeleri ihracatının yüzde 17,5 
oranında bir büyüme kaydetmesini hedefledikleri-
ni, yine aynı yıl inşaat malzemeleri ihracat hacmi-
nin ise yaklaşık 40 milyar dolar seviyesine ulaşaca-
ğını öngördüklerini belirtti.

CEPMC Çevre Çalışma Grubu Yöneticisi, 
ESC-European Sustainability Consulting Kurucu-
su Chris Hamans da enerji verimliliği projeleri-
ne imza atılacaksa bina stoklarına dikkat edilme-
si gerektiğini vurguladı. Tekli veya çoklu ailele-
rin kaldığı apartmanların, meskûn olmayan bina-
ların, meskûn olan okul, hastane gibi kamu bina-
larının her birinin kendine özgü politikalar geliş-
tirmesi gerektiğinin önemini hatırlatan Hamans, 
Avrupa’daki bina stokları hakkında bilgi verdi. Ha-
mans, “Avrupa’daki binaların yüzde 50’si sahipleri, 
kalanları da kiracılar tarafından kullanılıyor. Bun-
ların da dikkate alınması gerekiyor. Meskûn ol-

mayan binaların mülkiyeti de önemli. Binalarda-
ki enerji tüketimine bakacak olursak kömür kulla-
nımının azaldığını, gaz ve elektrik kullanımının ise 
arttığını gözlemliyoruz. Enerji verimliliği cinsin-
den bazı şeyleri hesaplayabiliyoruz. Finansal, bü-
rokratik farkındalık ve yetenek konusunda bazı ek-
siklerimiz var. Binalarımızın yüzde 28’i enerji per-
formansı sertifikası almış durumda. Hollanda ve 
İngiltere’de yüzde 25’lere ulaştık. Diğer ülkelerde 
ise halen istenen seviyelerde değiliz.”

Enerji performans sertifikasının bir maliye-
ti olduğunu sözlerine ekleyen Hamans, bu fiya-
tın 50 avro ile 2 bin avro arasında değiştiğini be-
lirtti. Enerji verimli binaların gaz salımı, bina ka-
litesini artırılması ve ömrünün uzatılmasına katkı 
sağladığının altını çizen Hamans, bu çalışmaların 
Avrupa’da yaklaşık 1,1 milyon kişiye istihdam ya-
rattığını da ifade etti. Enerji verimliliği çalışmala-
rının minimum yüzde 10 tasarruf sağladığına işa-
ret eden Hamans, tüketicilere ve finans kurumla-
rına yatırımın geri dönüşünün alınabileceği me-
sajının verilmesinin önemli olduğunu da söyledi. 

İTÜ Enerji Enstitüsü’nden EUbuild EE Araş-
tırmacısı Ebru Acuner de, Türkiye’deki binalarda 
enerji verimliği projelerinin finansal mekanizma-
larını katılımcılara aktardı. Sektörün yıllar içinde 
kullandığı enerji miktarlarını aktaran Acuner, bir 
ülkenin refah düzeyini belirleyen en önemli veri-
nin enerji tüketimiyle değerlendirildiğini vurguladı. 
İnşaat sektörünün toplam enerji tüketimi içindeki 
payının yüzde 30, elektrik tüketimindeki payının ise 
yüzde 45 olduğunu belirten Acuner, endüstri sek-
törünün enerji yoğun bir sektör olduğunu söyledi. 
Acuner, Türkiye’de enerji etkinliğinden sorumlu 
bir kuruluş olmadığını da sözlerine ekledi. Konuş-
maların ardından deklarasyon metni madde mad-
de okunarak, katılımcıların katkıları alındı ve proje 
ortakları tarafından kabul edildi.
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Avrupa Birliği'ndeki enerji 
verimliliği politikalarını 

anlatan Chris Hamans ile 
Türkiye'nin bu konularda 
bulunduğu yeri özetleyen  

Ebru Acuner,
çalıştayda katılımcılara 

öngörülerini de
aktardı. 
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 İMSAD liderliğinde, 
aralarında Arnavutluk, 
Belçika, Bosna Hersek, 
Makedonya, Karadağ, 
Sırbistan’ın da bulunduğu 
9 ülke ve 49 ortak ve 
iştirakçiyle uygulamaya 
koyulan proje, binaların 
enerji verimliliğinin 
geliştirilmesi konusunda 
yeni finansman modelleri 
oluşmasına katkı sağlamayı 
amaçlıyor. 
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Binalarda Enerji Verimliliği için 
Hükümetlerin İtici Gücüyle Hareket Zamanı
İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) olarak, binalarda enerji verimliliği için yaptığımız 
çalışmaları 2010 yılından başlayarak EUbuild EE projemiz kapsamında yürütüyor ve çok önemsiyoruz.  
Bugün ekonomik krizle boğuşan ülkelerin bu krizle başa çıkabilmelerinin bir yolu olarak binalarda 
enerji verimliliği ile ilgili atacakları adımlar öne çıkıyor. Ülkemizin çok önemli sorunu olan cari açığa 
kalıcı çözüme katkı koyacak bu önemli konunun teşviki için ülkemizde şu anda oluşturulmuş tematik 
bir program, finansal ve teşvik temelli önlemler ile belki de en önemlisi kamu-özel sektör iş birliğinde 
güçlü bir koordinatör kurum olmadığına kamuoyunun dikkatini çekmek için bir deklarasyon hazırladık. 

Bu deklarasyon İMSAD tarafından hazırlanmış ve hemen hemen ülkemizle aynı durumda olan EUbuild 
Projesi ortaklarımız Arnavutluk AB Enerji Verimliliği Merkezi  (EEC), Bosna Hersek Saraybosna 
Kantonu Ekonomi Odası (CESC), Makedonya Enerji Verimliliği Merkezi (MACEF), Karadağ İşverenler 
Federasyonu (MEF) ve Sırbistan Belgrad Ticaret Odası (BCC) tarafından kabul edilmiştir. Başta 
Hükümetlerimiz olmak üzere herkesi bu konuda ilk adımları atmaya çağırıyoruz. Aşağıdaki yorum ve 
öneriler sadece EUbuild EE projesi hedef grupları olan finans sektörü, sivil toplum örgütleri, kamu 
sektörü, akademisyenler, medya, özel sektör ve enerji yöneticileri için değil her biri enerji tüketicisi 
olan tüm bireyler/tüketiciler için de geçerlidir.

Ortak Terminoloji: Birbirimizi anlayabilmek için uluslararası standartlara ve normlara uygun en temel 
tanım ve hedeflere yönelik dil birliği sağlamalıyız.

Gelişmelerin Takibi: Enerji, ekonomi ve çevre konularında finansman alternatifleri ile ilgili gelişmeleri 
takip edebilmek için geçerli göstergelerin tanımlanması gerekir. Bu gelişmeler etkili bir iletişim ile 
her tüketiciye ulaşmalı. 

Geleceğe Dönük Planlar: Enerji verimliğinde hedef koymalı ve aksiyon planını belirlemeliyiz. Kısa ve 
orta vadeli planlar değil, uzun vadeli plan yapmalıyız.

Hedeflerimiz: Net ve gerçekleştirilebilir hedefleri kamu-özel sektör işbirliğinde kamunun öncü 
hareketleri ile belirlemeliyiz. 

Destekler: İnşaat sektörüne yönelik sağlam temelli bir pazar oluşturulabilmesi ve iyi örneklerin 
oluşabilmesi hükümetler tarafından mutlaka teşvik edilmeli.

Finansal Yöntemler: Enerji verimliliğinin teşviki için AB’de yıllardır uygulanan çeşitli finansman 
yöntemleri geliştirilmeli ve yeni yöntemler sunulmalı. 

Kamu Binaları: Enerji verimliliğinde en iyi örnekler kamu binaları olmalı.  Kamu İhale Kanunu, kamu-
özel sektör iş birliğine uygun olacak şekilde değiştirilmeli. 

Tüketicinin Farkındalığı: Mülk sahipleri ya da kiracılar temel enerji verimliliği tedbirleri ile ilgili 
bilgilendirilmeli ve önlerine fırsatlar konulmalı.

İMSAD EUbuild EE Projesi Deklarasyonu tam metni:
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Krizden Çıkış Yolu: Binalarda Enerji Verimliliği ile ilgili bugünden atılacak adımlar ekonomik krizlerle 
baş etmenin bir yoludur. Türkiye’nin büyük zarar gördüğü depremden korunmaya da hizmet edecektir. 

Veriler: Veri paylaşımı, veri yönetimi ve denetlenmesi hak ettiği önemi görmeli, sürdürülebilir kalkınma 
için Entegre Bilgi Sistemleri (IMIS), Bilgi Ağları kurulmalı. 

Medya: Prime time ve ön sayfalar her bireyin bir binada son kullanıcı olduğunu hatırlatmada etkin bir 
iletişim planıyla kullanılmalı. Tüketiciye çok basit önlemlerle çok ciddi kazançlar sağlayabilecekleri 
anlatılmalı. 

Sonuç: Bu aksiyonların gerçekleştirilmesi ve koordinasyonu için, mevcut yapılar dışında, konunun güçlü 
bir sahibi bulunmalı. Bağımsız, güçlü ve etkin bir Enerji Ajansı/ Enerji Verimliliği Merkezi kurulmalı. 

Deklarasyon, binalarda enerji verimliliği finansmanı için bir SWOT analizi olarak kabul edilebilir. 
Unutmamalıyız ki, “Boşa harcanmayan enerji boşa gitmeyen para“ demektir. Artık tartışmanın zamanı 
geçmiş ve hükümetlerin itici gücüyle harekete geçme zamanı gelmiştir. Biz, aşağıda imzası olan 
kurumlar, binalarda enerji verimliliği için kamu, finans ve özel sektör sivil toplum/sektör kuruluşları, 
üniversiteler, medya, tüketicilerle ve tüm ilgili taraflar ile iş birliği yapmaya kararlı ve hazırız. Bu 
deklarasyon bir çağrıdır, kısa vadede EUbuild EE projemizin başarısı ve sonrasında sürdürülebilir bir 
gelecek için birlik ve dayanışmamızın göstergesidir. Kamuoyuna duyurulur.
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küresel rekabet ve 
sürdürülebilirlik

tartışıldı...

Sıfır karbon etkinlikli
III. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nde

Türkiye’de ilk kez sıfır karbon etkinlik olarak düzenlenen
III. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi, küresel rekabet,

sürdürülebilirlik ve binalarda enerji verimliliği
ana temaları ışığında gerçekleşti. Yerli ve yabancı

yoğun bir katılıma sahne olan zirvede birçok ilk yaşandı.



Ocak 2012   47

 Küresel rekabet ve sürdürülebilirlik tema-
larının yanı sıra binalarda enerji verimliliği 
üzerine de önemli sunumların yapıldığı III. 

Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi, uluslararası 
katılıma sahne olan yoğun gündemiyle 23 Kasım 
2011 tarihinde gerçekleştirildi. Türkiye’de ilk kez 
sıfır karbon etkinlik olarak düzenlenen zirve kap-
samında “2023’e Doğru Gelecek Vizyonu”, “Türk 
İnşaat Sektörünün Küresel Rekabet Gücü”, “Sür-
dürülebilirlik” ve “Binalarda Enerji Verimliliği ve 
Finansmanı” başlıklı oturumlarda inşaat sektörü-
nün geleceği tartışıldı. Zirvede, İMSAD tarafından 
hazırlanan ve hemen hemen ülkemizle aynı du-
rumda olan EUbuild Projesi ortakları; Arnavutluk 
AB Enerji Verimliliği Merkezi  (EEC), Bosna Her-
sek Saraybosna Kantonu Ekonomi Odası (CESC), 
Makedonya Enerji Verimliliği Merkezi (MACEF), 
Karadağ İşverenler Federasyonu (MEF) ve Sırbis-

tan Belgrad Ticaret Odası (BCC) tarafından kabul 
edilen deklarasyonun imza töreni gerçekleştirildi. 
Zirvenin gerçekleştirildiği salonda toplantıya katı-
lanların karbon salımını ölçecek cihazlar da gün 
boyu ölçüm yaptı. 

Four Seasons Hotel İstanbul Bosphorus’ta 
yurt içi ve yurt dışından birçok uzman ve üst dü-
zey yetkilinin katılımıyla düzenlenen III. Uluslara-
rası İnşaatta Kalite Zirvesi’nin açılış konuşmala-
rı İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bilmaç, Gayri-
menkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yöne-
tim Kurulu Başkanı Işık Gökkaya, Türkiye İhracat-
çılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, 
Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı Müsteşarı Büyükel-
çi Haluk Ilıcalı tarafından yapıldı. Yoğun progra-
mı nedeniyle toplantıya gelemeyen Ekonomi Ba-
kanı Zafer Çağlayan da gönderdiği video mesaj ile 



zirveye katıldı. Üçüncüsü gerçekleştirilen zirve-
nin çok önemli uluslararası konuşmacıları da gün 
boyu düzenlenen oturumlarda bilgi ve deneyim-
lerini katılımcılarla paylaşma imkânı buldu. Bel-
çika Trend ve Gelecek Araştırma Ajansı Kurucusu 
Herman Könings, BASF Sürdürülebilirlik Merke-
zi Proje Geliştirme Yöneticisi Dr. Sabine Fisbeck-
Groh, Avrupa Komisyonu Çevre ve Sürdürülebilir-
lik Enstitüsü Başkanı Dr. Paolo Bertoldi, Üsküp 
Amerikan Koleji Üniversitesi Pazarlama Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ilıjana Petrovska gerçek-

leştirdikleri özel sunum ve katıldıkları paylaşım 
toplantılarında inşaat sektörü hakkında önemli 
bilgiler verdi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR PROJELER
BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

İnşaat sanayisinin her yıl tek ve en büyük bu-
luşması olan zirvenin artık bir marka haline geldi-
ğini söyleyen İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hü-
seyin Bilmaç, “Zirvede önceki yıllarda olduğu gibi, 
tüm sektör oyuncularıyla bir araya gelerek gelece-
ğin yaklaşımlarını ortaya koyacağız. Ayrıca sektör 
temsilcileriyle ortak bir platform oluşturarak 2012 
yılı için yeni gündemler oluşturacak, yeni projele-
re yoğunlaşacağız. Dernek olarak, binalarda ener-
ji verimliliği için yaptığımız çalışmaları 2010 yılın-
dan başlayarak EUbuild EE projemiz kapsamın-
da yürütüyor ve çok önemsiyoruz.  Bugün ekono-
mik krizle boğuşan ülkelerin bu krizle başa çıkabil-
melerinin bir yolu olarak binalarda enerji verimli-
liği ile ilgili atacakları adımlar öne çıkıyor. Ülkemi-
zin çok önemli sorunu olan cari açığın kalıcı çözü-
müne katkı koyacak bu önemli konunun teşviki için 
ülkemizde şu anda oluşturulmuş tematik bir prog-
ram, finansal ve teşvik temelli önlemler ile belki de 
en önemlisi kamu-özel sektör iş birliğinde güçlü bir 
koordinatör kurum olmadığına kamuoyunun dikka-
tini çekmek için bir deklarasyon hazırladık. Bu dek-
larasyon İMSAD tarafından hazırlanmış ve hemen 
hemen ülkemizle aynı durumda olan EUbuild Proje-
si ortakları Balkan ülkeleri tarafından da kabul edil-
miştir. Başta hükümetlerimiz olmak üzere herke-
si bu konuda ilk adımları atmaya çağırıyoruz” dedi.

Küresel krizin dalgalarının dünya ekonomisini 
vurmaya devam ettiği bir dönemde enerji arz ve ta-
lep güvenliğinin ülkeler için bir kat daha fazla önem 
taşımaya başladığını belirten Bilmaç sözlerine şöy-
le devam etti: “Küresel rekabette ülkelerin ayakta 
durma mücadelesiyle küresel iklim değişikliği ve 
enerji verimliği başlıkları arasında ‘trade-off’ yaşa-
nan bir süreçten geçiyoruz. Dünya ticaretinin son bir 
yüzyıl içinde en zorlu etabı yaşadığı bugünlerde ül-
kelerin makroekonomik performanslarını yani bü-
yümeyi, fiyat istikrarını (enflasyon), finansal istikra-
rını (cari denge) ve mali disiplini (bütçe performan-
sı) başarıyla yürütebilmesi, 2020’den itibaren ba-
şarılı ülkelerle yeterince başarılı olamayan ülkeler 
arasındaki kopmayı hızlandıracak. Bu nedenle ara-
larında Türkiye’nin de bulunduğu önde gelen geliş-

48  Kapak44444444444444444444444444444444444

İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bilmaç:
“Enerji verimliliğiyle yılda 7 milyar dolar kâr 
edebiliriz”
"İnşaat sektörünün, 30 alt sektör ve 135 ürün grubunu kapsayan bir yapıya 
sahip olması, yaklaşık 1,3 milyon kişilik çalışan sayısıyla önemli bir istihdam 
alanı yaratması ve pek çok alt sektörde net ihracatçı konumuyla özellikle 
kriz döneminde cari açığın kapatılmasına büyük katkıda bulunduğunu ifade 
eden Bilmaç, enerji verimliliğinin önemini şu sözlerle dile getirdi: “Ülkemizde 
nihai tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 35’i binalarda kullanılıyor. 2010 
yılında binalarda 12,8 milyar dolarlık enerji tüketimi kaydedildi. Oysa enerji 
tüketiminde yüzde 50’nin üzerinde sağlanabilecek bir verimlilik, bu faturanın 
en az yarı yarıya azalması anlamına geliyor. Bunun ithal edilen enerjiden 
kesileceği düşünüldüğünde; böyle bir tasarruf, cari işlemler açığının da 
en az 7 milyar dolara yakın azalması anlamına gelecektir. İmzaladığımız 
deklarasyon binalarda enerji verimliliği finansmanı için bir SWOT analizi 
olarak kabul edilebilir. Unutmamalıyız ki, boşa harcanmayan enerji boşa 
gitmeyen para demektir. Artık tartışmanın zamanı geçmiş ve hükümetlerin 
itici gücüyle harekete geçme zamanı gelmiştir. Biz ve imzası olan kurumlar, 
binalarda enerji verimliliği için kamu, finans, özel sektör, sivil toplum/sektör 
kuruluşları, üniversiteler, medya, tüketiciler ve tüm ilgili taraflar ile iş 
birliği yapmaya kararlı ve hazırız. Deklarasyonumuz bir çağrıdır, kısa vadede 
EUbuild EE projemizin başarısı ve sonrasında sürdürülebilir bir gelecek için 
birlik ve dayanışmamızın göstergesidir.”
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mekte olan ülkelerin; enerji verimliliği, inovasyon, 
yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve özel sektör 
yatırımlarının sürdürülebilirliği konusunda adımlar 
atması gerekiyor.”

Bu noktaların, stratejik öneme sahip sektör-
ler boyutunda da sürdürülebilir projeleri kalı-
cı kılmayı gerektirdiğini vurgulayan Bilmaç, “Bu 
temel gerçek, pek çok sektörden daha ivedi ola-
rak, inşaat sektöründe sürdürülebilir geleceğe 
yönelik yeni projelerin desteklenmesi ihtiyacını 
öne çıkarıyor. Türkiye gibi enerjide dışa bağım-
lı ülkelerin küresel rekabette etkinliğini artıra-
cak inşaat malzemeleri ve yeni inşaat teknolojile-
ri, Türkiye’nin öncelik vermesi gereken hususlar 
olarak dikkat çekiyor. Türkiye’nin bu alanda or-
taya koyacağı başarılar, yerel kaynakların eko-
nomiye en verimli şekilde kazandırılması, kar-
bon emisyonunu azaltan inşaat malzemelerinde 
Türkiye’nin daha iddialı bir konuma gelmesi, hem 
2023 hedeflerinin gerçekleşmesi hem de Türk 
ekonomisinin küresel boyutta kilit bir ülke olma-

sı konusunda kritik bir önem arz edecektir” diye 
konuştu.

Sektör lideri sanayici kuruluşlar ve dernekler-
le birlikte 20 bin üreticiye ulaşan bir iletişim ağına 
sahip bulunan İMSAD’ın, inşaat malzemesi sanayi-
sini her platformda temsil ederek, bu sektörün ge-
rek yurt içinde ve gerekse yurt dışında sürdürüle-
bilir gelişimini hedeflediğini söyleyen Bilmaç daha 
sonra şunları kaydetti: “Önde gelen sivil toplum ör-
gütleriyle olan organik bağımız, 38 alt sektörü kap-
sayan hinterlandımız, inşaat sektörünün geleceği-
ne ışık tutan faaliyet, etkinlik ve raporlarımız, Av-
rupa Birliği ile Türkiye arasında köprü kurulmasını 
sağlayan projelerimizle Türkiye ve Türk insanı için 
katma değer yaratmaya devam ediyoruz. Bugün bir 
araya gelmemize vesile olan Uluslararası İnşaat-
ta Kalite Zirvesi’ni de bu nedenle çok önemsiyoruz. 
Sektör ve sanayiciler olarak, kaliteli ve rekabet gücü 
yüksek ürünleri üretmeyi sürdürerek, küresel are-
nada sektörümüzü daha fazla ülkede temsil etme-
yi hedefliyoruz.”

ZİRVE, İLK ‘SIFIR KARBON’
ETKİNLİK OLDU

III. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi, temasına 
uygun olarak bu yıl ilk kez sıfır karbon etkinlik ola-
rak hayata geçirildi. Bilmaç bu konuyu da “İMSAD’ın 
tüm stratejilerinin temelini oluşturacak olan sür-
dürülebilirlik çalışmalarımızın ilk somut adımını bu 
zirvemizle atıyoruz. Bu yıl ilk kez etkinliğimizi kar-
bon salımını ölçümleyerek, sıfır karbon olarak ger-
çekleştireceğiz. Bundan sonra da faaliyetlerimi-
zi kademeli olarak sıfır karbon olarak planlayaca-
ğız” sözleriyle değerlendirdi. Zirvede günün sonun-
da hesaplanan emisyonları silmek için Türkiye’de 
geliştirilen sürdürülebilirlik kriteri yüksek bir pro-
jeden karbon kredisi satın alınacak.

Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 8,8 
büyümesinde aynı dönemde inşaat sektörünün yüz-
de 13,2 büyümesinin etkisi olduğunu söyleyen GYO-

TİM Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki:
“Türk inşaat malzemelerinin kalitesi hakkında 
dünyada bir endişe yok”
“2011 yılında en çok inşaatı Türkmenistan’da yaptık. İnşaat malzemesi 
ihracatımızda ise ilk sırayı Irak aldı. İnşaat firmalarına kendimizi iyi 
anlatmalıyız. 1972’de Libya’da başladığımız yurt dışı müteahhitlik işlerimizde 
bugün dünyanın çeşitli ülkelerinde kendimizi geliştirdik. TİM olarak inşaat 
malzemecilerimizi her gittiğimiz ülkede anlatıyoruz. Cezayir’de 10 yıl içinde 
50 milyar dolarlık bir inşaat yatırımı olacak. Bu yatırımlarda Türk inşaat 
firmalarının ve inşaat malzemesi sanayisinin de bugünden gerekli adımları 
atması gerekiyor. Dünyaya standartlarımızı kabul ettirmeliyiz. Türk inşaat 
firmaları dünyada 225 firma arasında 31 firma ile Çin’den sonra ikinci sırada 
bulunuyor. Türk inşaat malzemelerinin kalitesi hakkında dünyada bir endişe 
yok. Ancak küresel rekabette sürdürülebilirliğimizi geliştirmemiz önem 
taşıyor.”
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DER Başkanı Işık Gökkkaya, sektörün bu katkısı ile 
gayrisafi milli hasılanın yüzde 6’ya geldiğini belirtti. 
Özel sektör harcamalarının kamu harcamalarından 
yüksek olduğunu, gayrimenkul sektörünün 2004 yı-
lından bu yana sürekli geliştiğini, 2010 yılında inşa-
at ruhsatlarının 817 bin gibi Cumhuriyet tarihinin 
en yüksek düzeyine ulaştığını vurgulayan Gökka-
ya, Türkiye’deki, kentlileşme sürecinin etkisini göz 
ardı etmedi. Türkiye’deki 18 milyon konutun yüz-
de 45’inin sağlıksız ve depreme dayanıklı olmadığı-
nı dile getiren Gökkaya, hızlı kentleşme, hava kirlili-
ği, çarpık yapılaşma, gaz salımı ve çevre kirliliğinin 
kentlerimizin en önemli sorunları olduğunu aktardı.

TİM Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki de inşaat 
sektörünün Türkiye’nin vazgeçilmez sektörlerin-
den biri olduğunu, 2009’da 213 milyar dolarlık inşa-
at malzemesi ihracatı yapıldığını, 2011 yılını ise 20 
milyar dolar civarında bir rakamla kapatacaklarını 
dile getirdi. Türkiye’nin küresel rekabette sürdürü-
lebilirlik şartı içinde rakipleriyle mücadele etmesi 
gerektiğinin altını çizen Öztiryaki kalitenin önemine 
değindi. “142 ülke içinde Türkiye kalite sıralamasın-
da 59’uncu. Önümüzdeki 10 yılda dünyanın en büyük 
ilk 10 ekonomisi arasına gireceksek daha iyi yerle-
ri hak ediyoruz” diyen Öztiryaki, inşaat sektörünün 
marka yaratmaya devam ettiğini ve artık inşaatların 
markalarıyla tanındığını söyledi. Türkiye’nin dün-
yada 2 bin 500 mağazası olduğunu ve 2023 yılında 
bu rakamın 20 bin olacağını ifade eden Öztiryaki ye-
nilikçi ürün sıralamasında ise 11’inci olduğumuzu 
söyledi.

“TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİNE
GİTMEK ÖNEMLİ”

Zirveye katılan önemli isimlerden biri de Sa-
raybosna Konut Politikaları Bakanı Cedomir 
Lukic’ti. ”Günümüz dünyası küresel ekonomik ve 
siyasi kriz ortamından geçiyor. Türkiye ile iş birli-
ğine gitmek bizim için önemli” diyen konuk bakan 
şunları kaydetti:

“EUbuild konusunda birlikte hareket etmek 
önemli. Ancak bunun dışında da enerji verimliliği fi-
nansmanı konularında çalışmak ve farklı alanlarda 
da iş birliği yapmak gerekiyor. Enerji verimliliği pro-
jelerinin birçok faydası bulunuyor. Girişimciliği des-
tekliyor, istihdam yaratıyor, üretim artışı sağlıyor, 
yeni teknolojiler geliştiriyor, enerji bağımlılığı aza-

AB Bakanlığı 
Müsteşarı 
Büyükelçi 

Haluk Ilıcalı:
“İnşaat, 

ekonomimizin 
lokomotif 

sektörlerinden 
birisidir”

“Küreselleşen dünyada toplumları birbirine 
yaklaştıran, onları kaynaştıran ve onları aynı potada 
eriten unsurlar üretim ve ticarettir. Avrupa’nın 
birinci, dünyanın üçüncü büyük çimento tedarikçisi 
olan ülkemizin bu alana yaptığı katkı yadsınamaz. 
Türkiye’nin korumacı politikaları bir kenara bırakıp 
küreselleşen dünya ile bütünleşme sürecinde inşaat 
sektörü bugün hem ihracatımızın, hem de döviz 
girdilerinin lokomotif güçlerinden biri olmuştur. 
Sektör GSYİH ile imalat sanayi ve toplam sanayi 
üretimindeki payı ihracat ve bu bağlamda ekonomiye 
sağladığı net döviz girdisi, istihdam yatırımlar dışa 
açıklık gibi makroekonomik büyüklükler açısından 
Türkiye’de birinci konumdadır. Sektörün ülkemiz 
GSYİH içindeki payı yüzde 6’lara çıkmıştır. İnşaat ve 
inşaat sanayisi sektörümüzün ülkemizin ekonomik 
büyümesindeki lokomotif sektörlerinin en önde 
gelenlerinden biri olduğu artık herkes tarafından 
kabul edilmektedir. Türk inşaat sektörü ve inşaat 
malzemecileri global krizi bir fırsata çevirmiş ve 
üretim kalitesini, mal teslim avantajlarını, maliyet 
analizlerinin etkinliğini kullanarak dünyanın önemli 
markalarıyla iş ortaklığını ve üretim içerisinde 
yaptığı iş birliğini farklı alanlarda devam ettirmiştir.” 

Gerçekleştirilen başarılı
zirve sonrasında İMSAD'a
AB Bakanlığı'ndan özel ve 
anlamlı teşekkür geldi.
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lıyor… Dünyadaki enerji tüketiminin yüzde 75’i kent-
lerde gerçekleşiyor ve kentsel alanlar bu tür pro-
jelerin uygulanması için çok önemli alanlar. Enerji 
verimliliği projeleri ile ilgili bu tür alanlara yatırım-
ların yapılması gerekiyor. Buradaki en önemli nok-
ta finansmandır. Enerji verimliliği için çeşitli finans-
man sistemleri mevcut. Yasaların devreye konul-
ması ve enerji verimliliği projelerinin desteklenme-
si gerekiyor.”

AB Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Haluk Ilıca-
lı da konuşmasına, son dakika çıkan programı ne-
deniyle zirveye katılamayan AB Bakanı Egemen 
Bağış’ın selamlarını ileterek başladı. İnşaat ve in-
şaat malzemeleri üretiminin sadece yapının üreti-
mi olarak algılanmaması gerektiğini belirten Ilıca-
lı, çevreyle dost, sosyal sorumluluk taşıyan, sos-
yal yaşama, toplumsal yapıya doğrudan etki eden, 
saydam ve sürdürülebilir üretim anlamına geldiğini 
söyledi. Sektörün somut olarak yapıyı inşa etmekle 
kalmadığına, inşa ettiği yapılarla ekonomik ve sos-
yal çevre üzerinde etkili bir itici güç ve belirleyici bir 
etken olduğunu aktaran Ilıcalı, inşaat sektörünün 
sağladığı sosyal ve katma değerin sıklıkla göz ardı 
edildiğine vurgu yaptı. Ilıcalı konuşmasını şöyle sür-

dürdü: “İnşaat insanların yaşam kalitesini, huzuru-
nu etkileyen sosyal bir düzenleyici haline geldi. İn-
şaat ve kaliteli inşaat malzemesi yaşam konforunu 
yaratan ve üreten bir sektördür. İnşaat sektörünün 
sağlıklı gelişmesi, ülke ekonomisine katkısının art-
ması anlamına gelir. Geleceğe güvenle yürüme ka-
rarlılığında olan bir ülke bu yürüyüşüne hiç şüphe 
yok ki, inşaatla ve inşaatta kalite ile başlayacaktır.” 

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan da zirveye bir 
video mesajı ile katıldı. Türkiye’nin temel sanayi 
üretimi ve ihracatı ile dünyanın önemli ekonomile-
rinden biri olduğunu söyleyen Çağlayan, özellikle 
çimento, inşaat demiri, demir çelik, inşaat aksamı, 
plastik inşaat malzemeleri, cam, boya, mermer ve 
kablo gibi ürünlerimizin yüksek üretim miktarla-
rı ve kaliteleri ile uluslararası pazarlarda rekabet 
avantajı sağladığına değindi. İnşaat sektörünün 
ihracata olumlu katkı sağladığını, 200 alt sektörü 
doğrudan etkilediğini ve istihdam yarattığını ifade 
eden Çağlayan, inşaat sektörünün sünger sektör 
olarak bu özellikleri kabul edildiğine vurgu yaptı. 
Bakan Çağlayan, “İnşaat malzemesi sanayisi üre-
timi, toplam sanayimiz içinde yüzde 10, imalat sa-
nayimiz içinde yaklaşık yüzde 12, ara malı üretimi 
içinde yaklaşık yüzde 30 ve ihracatımızda da yüz-
de 15’lik bir paya sahiptir. Sektörde 6 bin 500 do-
layında üretici firma faaliyet gösteriyor. Bu firma-
larımızda 250 bin üzerinde çalışan istihdam edili-
yor. Yan sektörleri de dâhil ettiğimiz zaman inşa-
at ve inşaat malzemesi sektörleri nereden bakar-
sanız zaman zaman 2 milyon kişiye istihdam sağ-
lıyor” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından 22 Kasım 2011 
tarihinde The Marmara Oteli’nde düzenlenen “Bina-
larda Enerji Verimliliğinin Finansmanında Sürdürü-
lebilirlik” konulu çalıştayda kabul edilen “Binalar-
da Enerji Verimliliği için Hükümetlerin İtici Gücüyle 
Hareket Zamanı” adlı deklarasyon, İMSAD’ın liderli-
ğini üstlendiği EUbuild Projesi ortakları Arnavutluk 
AB Enerji Verimliliği Merkezi  (EEC), Bosna Hersek 
Saraybosna Kantonu Ekonomi Odası (CESC), Make-
donya Enerji Verimliliği Merkezi (MACEF), Karadağ 
İşverenler Federasyonu (MEF) ve Sırbistan Belgrad 
Ticaret Odası (BCC) tarafından imzalandı. Zirvenin 
kapanışında ise salonda bulunan cihazların ölçtüğü 
karbon salımı miktarı katılımcılarla paylaşıldı. Gün 
sonunda yaklaşık 13 kilogramlık bir karbon salımı 
gerçekleştirildi. 

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan: ”İnşaat malzemesi 
sektörü net ihracatçı bir sektörümüzdür”

“Türk müteahhitleri 1970’li yıllarda başladıkları yurt dışı serüvenlerini, 
dünyanın her yerinde iş yapan en iyi 225 müteahhit listesinde 31 firma ile 
yer alarak devam ettirmiş ve kendisine olan güveni asla boşa çıkarmamıştır. 
Bu nedenle inşaat ve inşaat malzemesi sektörlerimiz için 2023 vizyonu 
olarak belirlenen 100 milyar dolar müteahhitlik hizmeti, 100 milyar dolarlık 
inşaat malzemesi ihracatı ve 100 milyar dolarlık iç pazar büyüklüğü, yani 
3x100 milyar dolarlık ihracat gerçekleştireceğimizi ifade etmek isterim. 
Bu konuda Hükümetimiz, müteahhitlerimizin ve inşaat malzemecilerimizin 
önünü açacaktır. İnşaat malzemeleri sektörümüz net ihracatçı konumu ile 
ülkemizin önemli döviz kaynaklarından biridir. Sektörün ihracatı 2002 yılından 
bu yana 4 kat artarak 2010 yılında 16,5 milyar dolar gibi önemli bir seviyeye 
gelmiştir. 2011 yılında inşaat malzemesi sanayisi ihracatımızın 2010 yılıyla 
kıyasladığımızda önemli miktarda artmasını bekliyorum. Nitekim 2010 yılının 
ilk 9 ayında 12 milyar dolarlık inşaat malzemesi ihracatı yapılmışken, bu yılın 
aynı döneminde ihracatımız yüzde 23 artışla 14,8 milyar dolara çıkmıştır. 
Bu rakamlar ile önemli bir ihracat gerçekleştiren inşaat malzemeleri 
sektörlerimiz içinde 3,4 milyar dolar ile demir çelik, 1,7 milyar dolar ile 
izole edilmiş kablolar, 1 milyar dolarla da demir çelikten diğer sistemler 
olmuştur.” 

GYODER Başkanı Işık Gökkaya 
ve Saraybosna Konut Politikaları 
Bakanı Cedomir Lukic.
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 İMSAD liderliğinde, 
aralarında Arnavutluk, 
Belçika, Bosna Hersek, 
Makedonya, Karadağ, 
Sırbistan’ın da bulunduğu 
9 ülke ve 49 ortak ve 
iştirakçiyle uygulamaya 
koyulan proje, binaların 
enerji verimliliğinin 
geliştirilmesi konusunda 
yeni finansman modelleri 
oluşmasına katkı sağlamayı 
amaçlıyor. 
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Geleceği inşa 
edecekler buluştu!

 İnşaat dünyasının önemli firmalarını ve yönetici-
lerini bir araya getiren III. Uluslararası İnşaatta 
Kalite Zirvesi, ele aldığı temalar kadar, o temala-

ra uygun uzman konukların sunumlarıyla da sektö-
rün geleceğini yönlendirecek bilgileri katılımcılara 
sundu. Paylaşım toplantıları ve özel sunumlar, her 
biri kendi alanında konusuna hâkim akademisyen 
ve yöneticileri buluştururken, yurt dışından gelen 
konuşmacılardan Belçika Trend ve Gelecek Araş-
tırma Ajansı Kurucusu, Öngörü ve Trend Uzma-
nı Herman Könings, açılış konuşmalarından son-
ra yaptığı özel sunumla deyim yerindeyse tüm gün 
boyunca tartışılacak öngörülerini paylaştı. Dünya-
da İstanbul’un bir numaralı ilham verici kent olarak 

görüldüğünü söyleyen Könings, “Bir şehrin mar-
ka olması gerekiyor ve İstanbul bir marka…” dedi. 
Könings’in “Siz Türk insanları iyimsersiniz” diye-
rek, iyimser insanların, kötümser insanlardan yedi 
yıl daha fazla yaşadığına yaptığı vurgu ve geleceği 
tahmin etmekle ilgili sözleri salonu dolduran katı-
lımcılar tarafından dikkatle takip edildi. 

“Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu inşa 
etmektir. Siz de onu inşa ediyorsunuz. Görünebilir-
lik çok önemli ama herkes farklı bir şey söyleye-
cektir. Enerji verimliliği ve karbon salımının azaltıl-
ması önemli ama daha fazlasının yapılması, adil ti-
caretin olması gerekir. Nihayetinde son tüketiciden 
korkmamanız gerekir” diyen Könings, son 100 yıl-
da değişimin hızının dahi değiştiğini şöyle aktardı: 
“10 yıl önce cep telefonu olan Avrupalı sayısı yüzde 
28’di. Avrupalıların yüzde 72’si cep telefonu kullan-
mıyordu. 2004 yılında cep telefonu sanayisi demok-
ratikleşmeye başladı. 2000 yılında Avrupalı kadın-
lara ‘Gelecek 10 yılda cep telefonu kullanmayı ister 
misiniz?’ diye sorulduğunda, ‘Hayır!’ cevabı veren-
lerin bugün çift hattı ve iki telefonu var. 2008 yılın-
da cep telefonu kullanan Avrupalı oranı yüzde 78’e 
çıktı. 50 yaş üstü ve düşük gelir grubuna sahip in-
sanlar sayesinde bu artış yaşandı. Tüketicilere ge-
lecekle ilgili bir şey sormayın, siz vizyoner olun.”

“Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu inşa etmektir” 
diyen Herman Könings, geleceği inşa edecek

inşaat malzemesi sanayicilerinin üçüncü
buluşmasında katılımcıları şaşırtan sunumuyla zirveye 

renk katarken, konusunda uzman konuşmacılar 
da paylaşım toplantılarında sektörün vizyonunu 

belirleyecek bilgileri paylaştı.
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GLOBAL BÜYÜMENİN ANAHTARI
Herman Könings’in herkesi sarsan ve ara ara 

“Hadi canım, o kadar da değil!” dedirten sunu-
mu, öz güveni yüksek bir uzmanın, karşısındaki-
ni nasıl etkileyeceğini bilen iletişim diliyle katılım-
cılar tarafından keyifle izlendi. Zirvenin hareket-
li başlaması, enerjisinin yüksek olmasını sağlayan 
Könings’ten sonra sektör paydaşları, gelecek ön-
görüleri ve vizyonu ile ilgili paylaşım toplantılarına 
geçti. Forum İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ya-
vuz Canevi ve Sabancı Holding Çimento Grup Baş-
kanı Mehmet Göçmen’in konuşmacı olarak katıldı-
ğı ve ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Yılmaz Argüden’in yönettiği 1. Paylaşım toplan-
tısının konusu “2023’e Doğru Gelecek Vizyonu” idi. 

Canevi global büyümenin anahtarının belli olduğu-
nu söyleyerek, bu anahtarı şöyle özetledi: “Para ve 
mal piyasalarındaki erozyona uğrayan güvenin ye-
niden sağlanması. Her ne pahasına olursa olsun 
korumacılık yolunu açacak bir deglobalizyon poli-
tikasına dönüş yapılmaması.”

Dünyanın yeni bir dönüm noktasına geldiğini 
söyleyen Canevi, rekabet edebilirlik alanında eği-
tim ve teknoloji atılımı ile sanayileşme ve ihracata 
dayalı büyüme stratejisinin gözden geçirilmesi gibi 
üç önemli sıçrama tahtası olduğunu vurguladı. 

Mehmet Göçmen de Yavuz Canevi gibi dünya-
nın tarihi bir dönem yaşadığı fikrinde. Öyle ki, 1 ve 
2. Dünya savaşları ile Sovyetler Birliği’nin dağıldığı 
dönem kadar önemli bir noktada olduğumuzu dü-

Belçika Trend ve Gelecek Araştırma Ajansı Kurucusu, 
Herman Könings: “Hiç beklenmedik olaylar artık istisna 
değil, norm haline gelecek!”

“Değişim oranının kendisi değişti. Eskiden teknolojiden korkuyorduk. Bugün 
sürekli yeni teknolojiyi bekliyoruz. Tüketiciler teknolojinin zamansızlıklarına 
ve parasızlıklarına çare olmasını umuyor. Hiç beklenmedik olaylar artık istisna 
değil, norm haline gelecek! Başka ülkelerle rekabet etmek kadar tüketicilerle 
de rekabet etmek zorundasınız. Bugün tüketiciler kendi inşaat malzemelerini 
yapacak hale geldi. 2015 yılında kendi yiyeceklerini yapacak makineler satılacak. 
Gelecek çok daha hızlı ve çabuk gerçekleşecek. Son tüketici daha fazla teknolojik 
cihaz kullanarak daha fazla bilgiye ulaşabilecek. Bu sizin gibi firmalara daha fazla 
saydam olmayı gerektiriyor. Tüketici çok daha fazla güçlü olacak ve çevre dostu 
ürünler isteyecek. Bu güçlendirilmiş bir tüketiciyi ortaya çıkaracak. Sosyal medya 
sayesinde tüketici daha fazla güçlenecek. Sürdürülebilirlikten bahsederken, 
zamansızlıktan, parasızlıktan ve alansızlıktan bahsedelim. Sadece enerji 
verimliliği ve karbon salımından değil…”   

Fotoğraftakiler (soldan-sağa): 
ARGE Danışmanlık Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz 
Argüden, Forum İstanbul 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Yavuz Canevi ve Sabancı 
Holding Çimento Grup 
Başkanı Mehmet Göçmen.
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Forum İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Canevi: 
“Geleceğe yatırım yapmak zorundayız”
“Bugünkü yapısı ile imalat sektöründe ortalama katma değer yüzde 7, 
tasarım ve yazılım sektöründe ise yüzde 25 düzeyindedir. Bu da Türkiye’nin 
imalat sektöründe rekabetçi avantaja sahip olduğunu, katma değeri yüksek 
alt sektörlere yoğunlaşmasının önemini ortaya koymaktadır. Bunun için 
ARGE ve patent çalışmalarına daha fazla kaynak ayırarak geleceğe yatırım 
yapmak zorundayız. İnşaat sektörü kendi başına GSMH’nin yüzde 5,6’sını, 
yan ve ikincil sektör katkılarıyla birlikte yüzde 10’unu temsil etmektedir. 
Aynı şekilde yatırımlardaki payı yüzde 50, istihdamdaki payı yüzde 19-20’lere 
varmaktadır. Kaldı ki konsolide inşaat sektörün 1,2 milyar nüfuslu 16 ülkenin 
bulunduğu bir coğrafyaya hitap edebileceğini düşününce fırsatların ne denli 
bol olduğunu görmemek imkansız. 2023 vizyonu ile bakarsak bu sektörde de 
zihin kodlarımızı eğitim, teknoloji ve inovasyon süzgecinden geçirerek bugüne 
kadar geliştirdiğimiz hard-power/hard-ware üzerine soft-power/soft-ware’i 
koymanın zamanı gelmiştir. Yani şirket evlilikleri ve satın almaları yoluyla 
uluslararası kredibilitesi olan mühendislik, müşavirlik firmaları yaratmak, 
yeni teknolojileri sektöre kazandırmak ve ARGE çalışmalarını yoğunlaştırmak 
için en uygun konjonktürü yaşadığımızın farkında olalım.”

şünen Göçmen şunları söyledi: “Bugüne kadar bil-
diğimiz ezberlerimiz bozuluyor. Eğer dün yaptık-
larımızı yapmaya devam ediyorsak, çok hata yapı-
yoruz. Kapitalist sistemin tanımı değişiyor. Tabii ki 
bunun iktisadi ve siyası sonuçları olacak. Bunun bir 
kısmını görüyoruz. Bir kısmını da daha göreceğiz. 
Bu hem bireyler için fırsatların yanında birtakım 
tehditler yaratıyor, hem de ülkemiz ve bölgemiz 
için… Etki alanımızda göreceğimiz noktada siyasi 
bir hareket devam ediyor. Kimilerinin Arap Baha-
rı diye adlandırdığı süreç... Bir taraftan ‘AB’ye iyi ki 
de üye olmadık!’ diye sevineceğimiz bir sürece dön-
dük. Dolayısıyla bütün bunlar değişimin Türkiye’yi 
etkileyen yan unsurları.” 

İNOVASYON, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
VE MARKALAŞMA

Türk inşaat sektörünün küresel rekabet gücü 
ile ilgili 2. Paylaşım toplantısını ise İMSAD Yönetim 
Kurulu Üyesi Oktay Alptekin yönetti. Trakya Cam 
Kurumsal İletişim Müdürü Demet Budak, Türki-
ye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bu-
rak Talu ve Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Pazarlama Di-
rektörü Başak Cezar Kutlu’nun konuşmacı olarak 
katıldığı toplantıda ilk sözü alan Budak, gelecek-
te oluşacak mega kentlerden bahsetti. 2020 yılın-
da 20 milyon nüfusa sahip 30 mega şehir oluşaca-
ğını söyleyen Budak, tüketici davranışlarındaki de-
ğişimi de şu sözlerle anlattı:

“Tüketiciler sosyal sorumluluk gibi kavramla-
ra önem vermekte ve buna önem veren firmaların 
ürünleri almaktadır. İnternet ile birlikte tüketicinin 
bilgi edinmesi ve rakip ürünleri karşılaştırması ko-
laylaşmış olup, sosyal medyalar ürünler ve tüketi-
ci görüşlerinin hızlı bir şekilde verilmesini sağla-
maktadır. Daha bilinçli ve amacını bilen bir tüketici 
kitlesi ile karşı karşıyayız.”

2000’li yılların Türk müteahhitlerin rekabet gü-
cünün küreselleşmesi dönemi olduğunu vurgula-
yan Burak Talu, “Bu dönemde uluslararası iş hac-
mi katlanarak artmış, pazarlar ve projeler çeşit-
lenmiş, toplam işler içerisinde büyük ölçekli ve 
katma değeri yüksek projelerin payı büyümüş, 
uluslararası konsorsiyumlara daha çok girilmeye 
başlanmış, belirli proje türlerinde dünya markalığı 
hedeflenmiş ve eskiden sadece müteahhit olarak 
gidilen ülkelerde yatırımcı ve gayrimenkul yöneti-
cisi olarak faaliyet gösterme eğilimleri artmıştır” 
dedi. Türk müteahhitlerinin dünyanın 91 ülkesinde 
yapı inşa ettiklerini, üstlenilen işlerin toplam değe-
rinin 200 milyar dolar civarında olduğunu aktaran 
Başak Cezar Kutlu da, 2002’de 127 olan proje sayı-
sının 2010’da 303’e ulaştığını ve 2002’de yurt dışın-
daki iş hacmi 2 milyar dolar civarındayken 2010’da 
10 kat büyüme ile 20 milyon dolara geldiğini belirt-
ti. Kutlu ayrıca, “Müşteri ve pazar odaklı olmak için 
inovasyon ve sürdürülebilirlik ile fark yaratarak 
markalaşmayı sağlamak gerekiyor” diye konuştu.

İSTANBUL’UN GELECEĞİNDE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik temasının ela alındığı 3. Pay-
laşım toplantısını ise TÜSİAD Uluslararası Koor-
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dinatörü Dr. Bahadır Kaleağası yönetirken, BASF 
Sürdürülebilirlik Merkezi Proje Geliştirme Yöneti-
cisi Dr. Sabine Fisbeck-Groh, Türkiye Sınai Kalkın-
ma Bankası (TSKB) Genel Müdür Yardımcısı Orhan 
Beşkök ve Marka Stratejisti Dr. Engin Baran ko-
nuşmacılar arasındaydı. İklim değişikliği ile mü-
cadeleye yönelik iş stratejilerini dizayn edebilmek 
için yapılması gerekenleri Orhan Beşkök, şöyle 
aktardı: “Müşteri beklentileri ve yönetmeliklere 
uyum. Kârlılığın artması: Maliyetlerin azaltılması + 
enerji verimliliği + karbon varlığı yönetimi. Riskle-
rin azaltılması, kurumsal imajın artması, müşte-
ri tercihlerindeki değişim, kaynakların efektif kul-
lanımı ve uluslararası pazarlardaki ürün tercihle-
ri...” 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danış-
manı Prof. Dr. İbrahim Boz, özel bir sunum ile 
katılımcılara İstanbul’un 2023 vizyonunu anlattı. 
İstanbul’un nüfusunun 2023 yılında 22 ile 25 mil-
yon arasında olmasını beklediklerini ancak ken-
tin gerek altyapı gerekse hizmetler açısından sür-
dürülebilir nüfusunun 16 milyon olması gerek-
tiğine dikkat çeken Prof. Dr. Boz şunları kaydet-

ti: “İstanbul’un iskân alanları son 40-50 yılda yüz-
de 60 büyüdü. Kentin dört ana sorunu bulunuyor: 
Deprem güvensiz bölgeleri (bu alanlardaki binala-
rın 3’te 1’i risk teşkil ediyor), deprem riski taşıma-
yan ama 50-60 bin binadan oluşan sorunlu bölge-
leri, su ve tarım alanlarındaki yerleşimler ve ula-
şım sorunu…”

İstanbul’da 2000 yılında nüfusun yüzde 32’sinin 
sanayi, yüzde 60’ının hizmet ve yüzde 8’inin de ta-
rım alanlarında istihdam edildiğini söyleyen Prof. 
Dr. Boz, 2023’te bu nüfusun yüzde 25 sanayi, yüz-
de 70 hizmet ve yüzde 5 tarım alanlarında istihdam 
edilmesini hedeflediklerinin altını çizdi.  

AB’DE SIFIR ENERJİ POLİTİKASI
Binalarda Enerji Verimliliği ve Finansmanı ko-

nulu özel oturum, zirvenin son toplantısıydı. Top-
lantının yöneticiliğini İTÜ Enerji Enstitüsü Ener-
ji Planlaması ve Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Sermin Onaygil yaparken, Avrupa Komis-
yonu Çevre ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü Başka-
nı Dr. Paolo Bertoldi, Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı Enerji Verimliliği Daire Başkanı Murat Bayram, 

Trakya Cam Kurumsal İletişim 
Müdürü Demet Budak:  
“2020’de inşaat harcamaları 
yüzde 55’lere varacak”
“Dünyada inşaat harcamalarına baktığımızda 
2005 yılında yüzde 35 olan gelişmekte olan 
ülkelerin payının 2020 yılında yüzde 55’e 
varacağını görüyoruz. Bölgesel olarak 
baktığımızda ise en büyük payı yine Asya 
kıtasının alacağını söyleyebiliriz. Batı 
Avrupa’dan Asya’ya kayan bir faz var. Nüfusu 
yaşlanan ve yapı stoklarını tamamlayan 
gelişmekte olan pazarlarda ise inşaat 
sektörü enerji verimliliği kullanımı gibi 
yeni yapılanmalarla gelişme sağlayacaktır. 
Türk inşaat sektörü bu yeni yapılanmadan 
yararlanacaktır. 19 uluslararası şirketimiz 
içinde 12 şirketimiz inşaat şirketi…”

Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı Mehmet 
Göçmen: “Rekabette daha hızlı koşmamızı gerektiren 
rakiplerimiz var”

“Türkiye’nin rekabette daha hızlı koşmasını gerektiren birincil rakipleri var. 
Rekabetçilikte dünya 64’üncüsüyüz. Rakip olarak mücadele ettiğimiz ülkeler de 
31 ile 66’ncılık arasında sıralanıyor. İşin verimlilik tarafında ise 52’nciyiz. Ana 
rakiplerimiz 26 ile 55’incilik arasında sıralanıyor. Bu rakiplerimizle mücadele 
edebilmek için öncelikle kendi ev ödevlerimizi doğru yapabiliyor olmamız lazım. 
Bugünkü kurumsallık ve eğitim düzeyimiz ile zor. Emek piyasalarına ulaşmada 
dünya 133’üncüsüyüz. 142 ülke arasında… Rekabetçilikle ilgili sıkıntımız var; 
bir de işin cari açık boyutu var. İthalat ihracat dengesi bir tek kendi yarattığımız 
krizlerde düşüyor. Başkasının yarattığı krizlerde düşmüyor. Biz ilk defa 
başkasının yarattığı krizleri 2008-2009'da gördük. Biz bir tek 2011 krizinde cari 
açık sorununu çözdük. İhracatı artırmakla cari açık sorununu çözemeyiz. Bu 
sorunu çözemezsek Türkiye ekonomisi kırılganlıktan kurtulamayacak.” 
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Şekerbank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yar-
dımcısı Abdurrahman Özciğer ve Üsküp Ameri-
kan Koleji Üniversitesi Pazarlama Yönetimi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Ilijana Petrovska da konuşma-
cı olarak katıldı. 

“Binalar tüm enerji tüketiminin içinde yüzde 30 
paya sahip, elektrik tüketimi ise yüzde 46’sını oluş-
turuyor” diyen Prof. Dr. Onaygil, enerji tüketiminin 
yıllık artışına bakıldığında ortalama yüzde 3,5’lik 
oranın hizmet sektöründe yüzde 7,5’lere ulaştığını 
söyledi. Enerji verimliliğini etkin kılmak için 2007 
yılından itibaren yasal düzenlemeler de dâhil iyi bir 
ilerleme sağlandığını vurgulayan Prof. Dr. Onay-
gil, bunun yeterli olmadığını söyleyerek yapılma-
sı gerekenleri şöyle anlattı: “Yetkileri paylaşmak, 
kamusal bir altyapı oluşturmak, bilinçlenme çalış-
malarını artırmak, teknolojiyi etkin kullanmak ve 
finans kanalları yaratmak gerekiyor.” 

Son oturumun ilk konuşmacısı olan Dr. Paolo 
Bertoldi Avrupa’daki binaların eski olduğu için bir-
çoğunun renove edilmesi gerektiğini, bunun için 
de 2010 yılında yeni enerji performansı yönetme-
liğinin çıkarıldığını söyledi. 2020 yılına kadar AB’de 
binalarda sıfır enerji politikasının benimsendiği-
ne dikkat çeken Dr. Bertoldi, “Bu binaların finan-
se edilerek renovasyonunun gerçekleştirilmesi 
gerekiyor. İlk yatırımın da belediyeler ve kamu ku-
rumları tarafından yapılması önemli. Yeni bir ener-
ji verimliliği yönetmeliğini tartışıyoruz şu sıralar… 
Kamu binalarının her yıl yüzde 3’ünün renove edil-
mesi için finansman sorununun çözülmesi lazım. 
Bankalar enerji verimliliği projelerine yatırım yap-
mak istemiyor. Bu alanı riskli olarak görüyor. Fi-
nans dünyasını eğitmek, ilginç projeler sunmak, 
tüketiciyi de bilinçlendirmek kaçınılmaz bir ger-
çek artık…”

Türkiye’deki durum hakkında bilgi veren Murat 
Bayram ise şunları aktardı: “Ülkemizde enerjinin 
3’te 1’i binalarda tüketiliyor. Binalarımızda enerji-
nin yüzde 85’i bina kullanımı sırasında harcanıyor. 
Binalarımızda tüketilen enerjinin yüzde 65’i ısıtma 

soğutma, sıcak su ve havalandırma sistemlerinde, 
yüzde 20’si aydınlatma sistemlerinde, yüzde 15’i 
de beyaz eşya ve elektronik cihazlar vb. sistemler-
de tüketiliyor. Enerji yoğunluğunu düşürmek için 
enerji verimliliği programları uygulanıyor… Bina-
larda ısıtma, soğutma, sıcak su ve havalandırma 
sistemlerinde yüzde 50, aydınlatma sistemlerinde 
de yüzde 20’ye varan oranlarda enerji verimliliği ile 

“Sektörün hem yurt dışı hem de yurt içi cirosunun 100 milyar ABD dolarına 
ulaştırılması, cirosu 1 milyar doların üstündeki Türk şirketlerinin, bugün 

iki, üç olan sayısının minimum 10’a 
çıkarılması, kârın en az yüzde 1'inin 
ARGE harcamalarına ayrılması, katma 
değeri yüksek, ileri teknolojiyi ve 
inovasyonu ön plana çıkaran, doğal 
kaynakları verimli kullanabilen 
projelerin üstlenilen işler içerisindeki 
payının en az yüzde 30'a yükseltilmesi, 
beş tane EPC müteahhidi (mühendislik, 
tedarik ve inşaat hizmetlerini birlikte 
sunabilen müteahhitlik firması ) 
yaratılması, gelişmiş ülke pazarlarına 
girilmesi, müteahhitlik firmalarının 
uluslararası geçerliliği olan mali 
denetim süreçlerinden geçerek şeffaf 
mali yapıya ulaşmaları ve halen yüzde 
10 olan uluslararası geçerli mali 
denetlenme oranının yüzde 100'e 
çıkarılması, profesyonelleşmenin 
artırılması, şirketlerin yönetim 

sistemlerinde uluslararası standartları yakalamalarının sağlanması 
(çevre, iş sağlığı ve güvenliği, kalite alanlarında), dünyanın ilk 225 firması 
arasında 40 firma ile yer alınması, işlerin yüzde 20 müşavirlik hizmetinin 
Türk firmalarınca yapılmasının sağlanması, yurt içinde PPP, YİD (BOT) vb. 
finans modellerinin uygulandığı toplam proje büyüklüğünün 10 yılda beş kat 
artırılmasıdır…” 

TMB Yönetim Kurulu Üyesi Burak Talu: "Hedef, toplam 
proje büyüklüğünün 10 yılda beş kat artırılmasıdır"

Fotoğraftakiler (soldan-sağa): 
İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi 
Oktay Alptekin, Trakya Cam 
Kurumsal İletişim Müdürü 
Demet Budak, TMB Yönetim 
Kurulu Üyesi Burak Talu 
ve Eczacıbaşı Yapı Ürünleri 
Pazarlama Direktörü Başak 
Cezar Kutlu.
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ülke enerji ihtiyacının yüzde 10’unu azaltabiliriz.”
Türkiye sektörel enerji verimliliği potansiyeli 

hakkında bilgi veren Abdurrahman Özciğer de, in-
şaat sektöründe yüzde 30, imalat sanayinde yüzde 
200 ve otomotiv sanayinde yüzde 15’e varan tasarruf 
yapılabileceğini vurguladı. Her üç sektörde de top-
lam ortalama yüzde 25 tasarruf yapılabileceğinin 
altını çizen Özciğer’e göre tasarruf miktarı 3 milyar 
dolar olabilir. Özciğer ayrıca,Türkiye’nin enerji tale-
binin 2020 yılına kadar iki kat artış göstereceği ön-
görüsünde bulundu. Zirvenin son oturumunun son 
konuşmacısı olan Prof. Dr. Petrovska da finans sek-
törünün müşteri algısının nasıl yönetilmesi gerekti-
ği ile ilgili düşüncelerini katılımcılarla paylaştı.

TSKB Genel Müdür Yardımcısı Orhan Beşkök:
”Çözüm yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği 
yatırımlarında…”
“Dünya genelindeki enerji üretiminin 4’te 3’ü fosil yakıtlardan sağlanıyor. 
Sadece 4 derecelik bir sıcaklık artışında İtalya, Yunanistan, İspanya ve Türkiye 
sahra iklimine benzer bir iklim yapısına dönüşecek. 2035 yılı itibarıyla Çin, 
OECD ortalama karbondioksit emisyon seviyesine ulaşacak. Amerika ve 
Çin’in karbon salımları toplam dünya karbon salımının yüzde 50’sine denk 
geliyor. 2017 yılına kadar azami 2 derecelik artış hedefi için radikal bir önlem 
alınmazsa, günümüzde kümülatif olarak yüzde 80’ini doldurmuş olduğumuz 
kota aşılacak. İklim değişikliğinin etkisini azaltabilmek için fosil enerji 
kaynaklarının kullanımının azaltılması gerekiyor. Çözüm ise yenilenebilir 
enerji yatırımları ile enerji verimliliği uygulamalarındaki artış ile sağlanacak.” 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Enerji Verimliliği Daire Başkanı 
Murat Bayram: “Enerji Kimlik 
Belgesi zorunlu hale getirildi”
 “Gelişmiş ülkelerin uygulamaları ışığında 
ve Türkiye pratikleri dikkate alınarak 
hazırlanan ve 2007 yılında yürürlüğe giren 
5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, bina 
sektörüne ve bakanlığımıza şu yenilikleri 
ve görevleri getirmiştir: Binalarda Enerji 
Performans Yönetmeliği’ne uymayan yeni 
binalara ruhsat verilmeyecek, mevcut 
konutlarda ısı yalıtımı yapılması için kat 
maliklerinin çoğunluk kararı yeterli olacak, 
binalarımızın Enerji Kimlik Belgesi olacak, 
merkezi ısıtma sistemli binalarımızda 
ısı kontrol cihazları kullanılacak, kendi 
ihtiyaçları için yenilenebilir enerji kaynağı 
veya verimli kojenerasyon sistemi kullanımı 
özendirilecektir.”

Fotoğraftakiler (soldan-sağa):
İTÜ Enerji Enstitüsü Enerji 
Planlaması ve Yönetimi 
Ana Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Sermin Onaygil, 
Avrupa Komisyonu Çevre ve 
Sürdürülebilirlik Enstitüsü 
Başkanı Dr. Paolo Bertoldi, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Enerji Verimliliği Daire 
Başkanı Murat Bayram, 
Şekerbank Bireysel 
Bankacılık Genel Müdür 
Yardımcısı Abdurrahman 
Özciğer ve Üsküp Amerikan 
Koleji Üniversitesi Pazarlama 
Yönetimi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ilijana Petrovska.
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 İMSAD liderliğinde, 
aralarında Arnavutluk, 
Belçika, Bosna Hersek, 
Makedonya, Karadağ, 
Sırbistan’ın da bulunduğu 
9 ülke ve 49 ortak ve 
iştirakçiyle uygulamaya 
koyulan proje, binaların 
enerji verimliliğinin 
geliştirilmesi konusunda 
yeni finansman modelleri 
oluşmasına katkı sağlamayı 
amaçlıyor. 



 Gayrimenkul sektöründe 2005 yılı başında ya-
şanan patlama, 2005-2007 yılları arasında 
inşaat sektörünün yüksek büyüme oranla-

rına sahip olması, yeni konut finansman sistemi-
nin doğmasına neden olmuştur” diyen ve aslın-
da sektörün gelişimini özetleyen Yeşil Gayrimen-
kul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Işık 
Gökkaya, aynı zamanda İMSAD’ın paydaş üyesi 
GYODER’in de yönetim kurulu başkanı… 2007 yı-
lında çıkan Mortgage Yasası’nın yarattığı olumlu 
havanın, piyasaların karışık olduğu dönemde dahi 
sektörü büyüttüğüne dikkat çeken Gökkaya, “2009 
yılında yaşanan krizin kalıntılarını geride bıra-
kıp 2010 yılında toparlanan gayrimenkul sektörü, 
2011 yılında beklentilerin de üzerinde canlılık gös-
terdi. İnşaat sektöründe yaşanan bu yüzde 13,2’lik 
büyümenin temel sebebi; özel sektörün devam 
eden yatırımları ve yeni yatırımlarından kaynak-
lanıyor. İnşaat harcamaları ilk çeyreğe göre yüzde 
19,7 oranında genişleyerek, 31,2 milyar TL’ye yük-
seldi. Bu harcamaların 19,6 milyar TL’lik kısmı ise 
özel sektör tarafından gerçekleştirildi” diyor. Sözü 
daha fazla uzatmadan, Işık Gökkaya ile gayrimen-
kul sektörü üzerine gerçekleştirdiğimiz söyleşiye 
bırakalım sahneyi…

Faaliyette bulunduğunuz sektör, Türk inşa-
at malzemeleri sanayisi ve inşaat sektörü için ne 
anlam ifade ediyor? 

Gayrimenkul sektörü başta inşaat ve turizm ol-
mak üzere iş ve istihdam yaratan yüzlerce alt sek-
törle birlikte ülkemizin milli gelirine önemli katkı-
lar sağlamaktadır. Dönem dönem milli gelir artı-
şındaki en önemli sektör olduğunu da düşündüğü-
müzde, sürekli olarak teşvik edilmesi, sorunları-
nın çözüm odaklı bir anlayışla dinlenmesi ve rakip 
olarak görülen ülkelerdeki gayrimenkul yatırımla-
rı ile ilgili olarak karşılaştırılabilir avantaj sağlaya-
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“Geleceğin kentlerini bugünden planlamak şarttır. 
Sürdürülebilir kentler oluşturmak için çevreye minimum 
zarar veren gelişmeler teşvik edilmelidir. Şehirlerin daha 
düzenli ve yaşanabilir hale gelmesi amacıyla yapılan 
kentsel dönüşüm projeleri, sürdürülebilir planlama 
anlayışıyla geliştirilmelidir.”

6

”Sürdürülebilir kentler 
oluşturmak gerekiyor”

Yeşil GYO Yönetim Kurulu Başkanı Işık Gökkaya:

bileceği alanların tanımlanıp, dikkatle takip edil-
mesi gerekmektedir. Sektörde ciddi bir büyüklüğe 
ulaşmış olan inşaat şirketlerinin geliştirici nitelik-
lerini kullanarak GYO’ların dönüşümünü kolaylaş-
tıran düzenlemeler yaparak sektörde kurumsal-
laşmanın ve dolayısı ile şeffaflaşmanın yolunu aç-
mak mümkün olabilecektir. Gayrimenkul firmala-
rı farklılık oluşturmak için gayrimenkul projelerin-
de çeşitlilik yaratma yoluna yönelmişlerdir.  Pro-
jelerin mimarisi, sunulan yaşam tarzı, çevre dü-
zenlemesi, yapım hızı ya da inşaat kalitesi gibi yeni 
stratejiler geliştirmektedirler. Tüketicilerin müş-
teri memnuniyetini ön planda tutmak ve müşteri 
ilişkilerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla, özel-
likle markalaşmış şirketler hizmet kalitesini artır-
mak hedeflenmektedir.

Türk gayrimenkul sektörü 2011 yılını na-
sıl geçirdi? Gelecekle ilgili beklenti ve hedef-
ler neler?

2011 yılının ilk iki çeyreğinde inşaat sektörü-
nün yakaladığı büyüme rakamları, sektörün al-
tın çağı olarak adlandırılan 2005 yılı ilk çeyrekte 
gerçekleşen yüzde 8,2’lik büyümeyi geride bırak-
tı. İnşaat sektöründe ikinci çeyrekte yaşanan yüz-
de 14,8’lik büyümenin temel sebebi, özel sektörün 
devam eden ve yeni yatırımlarından kaynaklanıyor. 
Sektörde istikrarlı bir seyir izleneceği bekleniyor ve 
yatırımların artacağı öngörülüyor. İnşaattaki büyü-
menin önemli oranda ticari gayrimenkuldeki canlı-
lıktan beslendiğini, konuttaki durgunluğun ise de-
vam ettiğini görüyoruz. Ticari gayrimenkul sektö-
ründe canlanma ve kiralama taleplerinde artış de-
vam ediyor. Ofis, AVM kiralama talebi ve yatırımla-
rında canlanma sürüyor. 2011’de konut kredi sto-
kunun yüzde 35 büyüyeceğini düşünüyorduk ve cid-
di anlamda artış devam ediyor. Ocak–Ağustos 2011 
döneminde gayrimenkul sektörüne yapılan doğru-
dan yabancı yatırımlar 1 milyar 709 milyon dolar 
seviyesine ulaştı. Ekonomideki hızlı büyüme ve iç 
talebin artması ile Türkiye ekonomisinin 2012 yılın-
da büyümeye devam etmesi bekleniyor. 

“ANADOLU’DAKİ PROJELERE YATIRIM 
YAPMAK GEREKİYOR”

Yeşil GYO’nun geçmişten bugüne geçirdiği 
aşamalar ve dönüm noktalarından bahseder mi-
siniz? Şirket olarak hangi alanlarda faaliyet yü-
rütüyorsunuz?
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“İMSAD, sektörün sürdürülebilir gelişimini hedefliyor”
“İMSAD, inşaat malzemesi sanayisini her platformda temsil ederek, bu 
sektörün gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında sürdürülebilir gelişimini 
hedefliyor. İnşaat sektöründe sürdürülebilir geleceğe yönelik yeni projelerin 
desteklenmesi ihtiyacını öne çıkarıyor. Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı 
ülkelerin küresel rekabette etkinliğini artıracak inşaat malzemeleri ve 
yeni inşaat teknolojileri, Türkiye’nin öncelik vermesi gereken hususlar 
olarak dikkat çekiyor. Türkiye’nin bu alanda ortaya koyacağı başarılar, yerel 
kaynakların ekonomiye en verimli şekilde kazandırılması, karbon emisyonunu 
azaltan inşaat malzemelerinde Türkiye’nin daha iddialı bir konuma gelmesi, 
hem 2023 hedeflerinin gerçekleşmesi, hem de Türk ekonomisinin küresel 
boyutta kilit bir ülke olması konusunda kritik bir önem arz edecektir.”

Şirketimiz 23 Aralık 1997 tarihinde gayrimen-
kullere ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasa-
sı araçlarına, gayrimenkul projelerine ve menkul 
kıymetlere yatırım yapmak üzere kurulmuş köklü 
bir portföy yönetim şirketidir. Şirketimizin 30 Ha-
ziran 2010 tarihinde mevcut tüm aktif ve pasifle-
ri ile bir kül halinde Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme 
ve Pazarlama Tic. AŞ’yi devir alması suretiy-
le Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama 
Tic. AŞ ile birleşmesine karar verilmiştir. 
Birleşme nedeniyle şirketimizin çıkarılmış 
sermayesi 24 milyon 151 bin 319 TL’den 
235 milyon 115 bin 706 TL’ye artırılmış 
ve Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pa-
zarlama Tic. AŞ tarafından yürütülen 
Innovia Projesi’nin tamamı portföyü-
müze dahil edilmiştir. 31 Aralık 2010 
tarihinde gerçekleşen birleşme son-
rasında şirket isminin değişikliği ka-
rarı alınarak, 17 Mart 2011’de şirket 
unvanımız Yeşil Gayrimenkul Yatı-
rım Ortaklığı AŞ olarak değiştiril-
miştir. 

Şirket olarak 2011 yılını 
nasıl bir performansla kapattı-
nız? Gelecek hedef ve beklenti-
leriniz nelerdir?

Yeşil GYO olarak bugün en 
büyük montanlı yaklaşık 14 
bin konutluk Innovia Projesi’ni 
portföyümüzde bulunduruyo-
ruz. Ana markamız Innovia ile 
müşterilerimize ciddi bir gü-
ven sağladık. Önümüzdeki üç 
yıl içinde ilk üç GYO arasına gir-
meyi hedefliyoruz. Yeni projeler 
arasında İstanbul dışında, ge-
lişen ve öne çıkan diğer büyük 
kentlerde de Innovia Eko Villa-
ge projesini hayata geçirmeyi 
planlıyoruz. Anadolu’daki pro-
jelere en kısa sürede yatırım 
yapmak ve GYO sektörünü de bu 
alana yönlendirmek istiyoruz. 
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“Kentsel dönüşüm sektöre çağ atlatacaktır”
“Özellikle 1999 Marmara Depremi sonrasında inşaat sektöründe köklü bir 
dönüşüm başladı. Ön plana çıkan kurumsallaşmış firmalar ile yapı denetimi 
ve bina kalitesi gibi konulara verilen önem arttı. Bu çerçevede gayrimenkul 
sektöründe adeta çağ atlatacak çalışmalardan bir tanesi kentsel dönüşüm 
çalışmalarıdır. Şehirlerin daha düzenli ve yaşanabilir hale gelmesi amacıyla 
yapılan kentsel dönüşüm projeleri, sürdürülebilir planlama anlayışıyla 
geliştirilmelidir. Yeni kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
yürütülecek çalışmalar sektörümüzün gelişimi ve yabancı yatırımlar açısından 
önemli bir fırsattır. Gayrimenkul sektörünün sahip olduğu bu fırsat iyi 
değerlendirildiği takdirde inanıyorum ki daha sağlıklı yapı stoku ve daha planlı 
şehirlere kavuşacağız."

Kentsel dönüşüm projeleri ve kanal İstan-
bul gibi projeler gayrimenkul sektöründe nasıl 
bir ivme yaratacak? Özellikle İstanbul’da düzen-
siz yapılaşmadan kaynaklanan, deprem güvenli-
ği açısından riskli yapıların dönüştürülmesi süre-
cinde sektör olarak nasıl bir destek ve katkı sağ-
layacaksınız?

Geleceğin kentlerinin oluşturulmasında kent-
sel dönüşüm en önemli konuların başında gelir-
ken, bu sürecin kontrollü bir şekilde sürdürülme-
si de aynı şekilde önem arz ediyor. Özellikle İstan-
bul gibi büyük bir deprem bekleyen metropolde bu 
son derece önemlidir. Başarılı bir kentsel dönüşü-
mün gerçekleştirilmesi için kamu-özel sektör iş 
birliği içinde çalışmaların yapılması, büyük kentle-
rin 1/100.000’lik planlarının yapılması, ayrıca imar 
transferleri ve imar haklarının menkulleştirilme-
si önem taşımaktadır. Kentsel dönüşümün başarı-
lı olabilmesi için imar hakkı transferi ve imar hak-
larının menkulleştirilmesi sağlanmalıdır. İmar ya-
sasında yapılacak yeni düzenlemeler ile ele alın-
ması gereken bu iki yöntemin hayata geçirilme-
si projelerin ekonomik olarak getirisini artıracak-
tır. Kentsel dönüşüm ve planlama yapılırken, mar-
ka kentlerin oluşturulması önem taşır. Bakanlığı-
mızın önümüzdeki dönem vizyonu içinde en önem-
li hususlardan biri, gecekondu dönüşümleri ve do-
ğal afetlere hazırlıklı bir Türkiye için kentsel dö-
nüşümleri gerçekleştirmek olarak belirlendi. Bu 
noktada ilgili tüm kurum ve kuruluşların birlikte 
hareket etmesi büyük önem taşıyor. Uzun soluk-
lu bir süreç olan kentsel  dönüşüm  için  gerek-
li  olan  tahmini 400 milyar  doların  sağlanabilme-
si  için  sermaye  piyasası  araçlarının  geliştiril-
mesi  ve  yeni  ürünlerin  çıkarılması  gerekiyor. 
GYO’ların da  sayısının  artması  Türkiye ve sektö-
rümüz için çok önemlidir.

Türkiye’de gayrimenkul sektörünün gelece-
ği açısından ne tür riskler ve fırsatlar bulunuyor? 

Ülkemizde gayrimenkul sektörü ciddi bir po-
tansiyel konut talebi oluşturuyor. Sektörün çözüm 
bekleyen en önemli konularından biri mütekabi-
liyet konusudur. Yeni oluşturulan yasa ile bu so-
runun çözülmesi, yabancıların sermaye girişinin 
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artmasını sağlayacaktır. Ayrıca Mortgage Manu-
nu’nun gerçekleşmesi ve sistemin tam anlamıyla 
işleyebilmesi için ikincil piyasaların kurulması ge-
rekiyor. Bunlara ek olarak KDV oranlarının yeni-
den düzenlenmesi lazım. Böylece sermaye gücü-
nün ve yapısının artırılması sağlanacaktır. Gayri-
menkul sektöründe marka kentlerin kurulacağı, 
nüfusun farklı yerlere kayacağı, daire büyüklükle-
rinin değişeceği ve sürdürülebilir kentlerin oluş-
turulması amacı ile yeşil binaların ağırlık kazana-
cağı süreçler yaşanacaktır. Ülkemizde kentsel dö-
nüşüm, deprem önlem uygulamaları, imar trans-
ferleri, imar haklarının menkulleştirilmesi, müte-
kabiliyet yasası gibi enstrümanların oluşturulma-
sı gerekiyor. 

Enflasyonun düşmesi, banka kredi faizleri, 
kriz dönemleri gibi sektörü doğrudan etkileyen 
sebepler karşısında sektör ve firma olarak na-
sıl bir strateji geliştirdiniz? Önerileriniz nelerdir?

“2015’e kadar 
2,1 milyon 

konuta ihtiyaç 
var”

“Kurumsallaşma artarsa 
yatırımlar artar”

“Türkiye’de özellikle İstanbul, İzmir, Ankara ve 
Bursa gibi büyük kentlerde geliştirilen konut 
projelerinde ciddi bir artış yaşanıyor. GYODER’in 
hazırladığı konut kredileri araştırma raporuna 
göre, 2015 yılına kadar Türkiye'de konut ihtiyacı 
olduğu biliniyor. Gayrimenkul Sektörü Araştırma 
Raporu’na göre sadece İstanbul'un 2015 yılına 
kadar 2,1 milyon konut ihtiyacı olacak. Ancak bu 
potansiyelin talebe dönüşme oranını kestirmek 
zor. Bu açığın yüzde 80’inin özel sektör şirketleri 
tarafından karşılanması da bekleniyor. Rapora 
göre konut ihtiyacının artması dört farklı sebebe 
bağlanıyor: Nüfus artışı, yenileme amaçlı konut 
ihtiyacı, deprem risk kaynaklı konut ihtiyacı 
ve kentsel dönüşüm kaynaklı konut ihtiyacı. 
Güneydoğu illerindeki konut açığının büyüklüğü 
de dikkat çekiyor. Kırıkkale, İzmir, Ankara, Bursa, 
Bitlis, Hakkâri, Kars, Aksaray, Gaziantep, Adana 
ve Ardahan’da konut açığı oluşurken, özellikle 
Antalya, Bolu, Çanakkale, Muğla, Kırklareli 
illerinde konut sıkıntısı beklenmiyor.”

“Sektörün daha hızlı büyümesi için bazı 
şartların en kısa sürede çözümlenmesi, 
yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 
Sektörün çözüm bekleyen en önemli 
konularından biri mütekabiliyet konusudur. 
Kentleşme sürecinin getirdiği ihtiyaçlar 
doğrultusunda sektörümüzün en önemli 
konuları arasında yer alan kentsel dönüşümü 
önemle vurgulamak gerektiğine inanıyoruz. 
Sektörde kurumsallaşma arttığı takdirde 
büyüme de, yabancı yatırımlar da artacaktır.” 

Gayrimenkul sektöründe ciddi bir potansiyel 
söz konusu. 2011 yılı ikinci çeyreğinde konut kre-
disinde faiz oranları yükseldi ancak yine de talep 
devam etti. Konut kredilerinde yıllık büyüme hızı 
yüzde 19,4’tür. 18 Kasım 2011 itibarıyla, kullandı-
rılan yeni konut kredisi 7,4 milyar TL oldu. Kredi 
faizlerinin artmasına rağmen konut kredi stokun-
da artış yaşanıyor. Bu büyümenin sağlıklı olması 
için ikincil piyasaların kurulması gerekiyor.

Mevsimsel olarak ve ekonomik gösterge-
ler neticesinde konut talebi ve satışları görece-
li olarak yavaşladı. Ofiste yeni kiralama talepleri, 
AVM’de yeni yatırımlar ve açılımlar, istikrarlı şe-
kilde devam ediyor. İnşaat maliyetlerinin yüksel-
mesine karşın ev fiyatlarında artış beklenmemek-
te ve konut kredisi faizlerinin yıl sonuna kadar yüz-
de 1 seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor. Son ge-
lişmeler faizlerin yıl sonuna kadar bu seviyelerde 
olacağını gösteriyor.

“GELECEĞİN KENTLERİNİ BUGÜNDEN 
PLANLAMAK ŞART”

Gerek firmanızın gerekse de sektörünüzün 
sürdürülebilir bir şekilde küresel rekabet gücü-
nün devam etmesi için neler yapması gerekiyor?

Gayrimenkul sektörü giderek uluslararası ni-
telik kazanırken, gelişim süreci doğru yöneltil-
melidir. Kentsel dönüşüm ile altyapı, ulaşım ve 
çevresel sorunların çözüme kavuştuğu, enerji ta-
sarruflu binaların ön planda olduğu, yeşil alanla-
ra ağırlık verilmiş sürdürülebilir şehirlerin mey-
dana getirilmesi öncelik verilmesi gereken konu-
ların başında yer alıyor. Geleceğin kentlerini bu-
günden planlamak şarttır. Sürdürülebilir kent-
ler oluşturmak için çevreye minimum zarar ve-
ren gelişmeler teşvik edilmelidir. Şehirlerin daha 
düzenli ve yaşanabilir hale gelmesi amacıyla ya-
pılan kentsel dönüşüm projeleri, sürdürülebilir 
planlama anlayışıyla geliştirilmelidir. Dünya kay-
naklarının hızla tükendiği günümüzde, sürdürü-
lebilir, ulaşım altyapısı oluşturulmuş, ekolojik 
mimari tasarımı yapılmış, enerji tasarrufu sağla-
yan, ekonomik ve sosyal açılardan dengeli ve sağ-
lıklı kentler oluşturmak hedef edinilmelidir. Şe-
hirlerin ruhunun ve kültürünün korunarak, çev-
re bilincinin ön planda olduğu kentler oluşturmak 
gayrimenkul sektörünün yerine getirmesi gere-
ken sosyal bir sorumluluktur. 
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“Üretim odaklı olmaktan, 
teknoloji odaklı olmaya 

yönelmeliyiz”

Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay: 

 Türk seramik sektörünün öncü mar-
kalarından Kale Grubu, kurucusu 
Dr. İbrahim Bodur’un bıraktığı yer-

den yeni bir strateji ve yapılanma ile yolu-
na devam ediyor. 1957 yılında kurulan ve 
adeta seramik sektörünün tarihini yansı-
tan firmanın öyküsü, ilkler ve başarılarla 
dolu. Türkiye Seramik Federasyonu Yöne-
tim Kurulu Başkanı, İMSAD üyesi ve Kale 
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep 
Bodur Okyay ile Türk seramik sektörünün 
geldiği yeri ve Kale Grubu’nun stratejisini 
konuştuk. 

“Türkiye’nin gelecek dönemde üretim odaklı
olmaktan teknoloji odaklı olmaya yönelerek,

bu alandaki rekabetini sürdürülebilir hale getirmesi 
gerekmektedir. İnşaat malzemesi sanayisi enerji 

yoğun olduğundan, enerji verimliliğinin artırılmasıyla, 
sektörün rekabetçiliğinin yükseltilmesi ve binalarda 

enerji verimliliğini artıracak ürünlere odaklanılmasıyla 
da ülkenin cari açığının azaltılmasına katkı sağlanması 

mümkün olabilecektir.”
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Türk seramik sektörünün önemli markala-
rından biri olan Kale’nin, sektörde geçmişten bu-
güne geçirdiği aşamalar ve dönüm noktalarından 
bahseder misiniz?

İbrahim Bodur tarafından 1957 yılında Çanak-
kale Seramik Fabrikaları AŞ ile temelleri atılan 
Kale Grubu 1972 yılında, Türkiye’nin ilk yer karo-
su üreticisi Kalebodur Seramik Sanayi AŞ’yi kur-
muştur. İki firma 2000 yılında Kaleseramik ismiyle 
tek çatı altında birleştirilmiştir. Kale Grubu olarak, 
Çanakkale’nin Çan ilçesinde, bir milyon 250 bin 
metrekare açık alan ve 650 bin metrekare kapa-
lı alanda kurulu 50 fabrika, Yozgat’ta 562 bin met-
rekare açık alan ve 24 bin metrekare kapalı alan-
da kurulu bir fabrika olmak üzere toplam 51 ünite-
de üretimimizi sürdürüyoruz. 27,5 milyon metre-
kare/yıl duvar karosu, 32 milyon metrekare yer ka-
rosu ve 6,5 milyon metrekare granit seramik üre-
timinin yanı sıra Kale Grubu olarak, seramik kap-
lama malzemelerinde üretim kapasitesi ve finan-
sal büyüklük bazında bugün Türkiye’de birinci, 
Avrupa’da üçüncü, dünyada ise 13. sırada yer alı-
yoruz. Bunun yanı sıra 15 bin ton izolatör ve 40 bin 
ton frit üretimi kapasitesine sahibiz. 

Seramik sektörü, Türk inşaat malzemele-
ri sanayisi ve inşaat sektörü için ne anlam ifade 
ediyor?

Sanayi anlamında 1950’li yıllarda üretime baş-
layan Türk seramik sektörü, 1980’li yıllardan itiba-
ren hızlı bir gelişim içine girmiştir. Dünya üzerin-
deki en yeni üretim teknolojileri ve en modern se-
ramik üretim hatları ülkemize getirilerek kurul-
muştur. Modern teknoloji yatırımları ve yüksek ka-
litedeki ham madde rezervleri ile 2 milyar avroya 
ulaşan üretim kapasitesi ve 104 milyon metreka-
reyi aşan ihracatı, Türk seramik sektörünün dün-
ya pazarlarındaki rekabet gücünü artırmaktadır. 
Türk seramik sektörü ülkemizin önde gelen sek-
törlerinden birisidir. Seramik sanayi, katma de-

ğer açısından da ülkemizin önde gelen sektörle-
rindendir. Tamamına yakını yerli girdilerle hazırla-
nan ürünler ihracatta ülkemize yüzde 85 oranında 
net katkı sağlamaktadır. Seramik kaplama malze-
meleri ve sağlık gereci pazarlarına coğrafi yakınlı-
ğı firmalarımızın uluslararası pazarlara açılması-
nı sağlamaktadır.

Ülkemiz aynı zamanda, bölgesinde pek çok in-
şaat alt sektöründe üretim kapasitesiyle üretim 
üssü olma özelliğini de taşıyor. İnşaat sektörü ül-
kemizde olduğu gibi yakın coğrafyamızda da geliş-
me gösteriyor. Özellikle Doğu Avrupa, Türk Cum-
huriyetleri, Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgelerin-
de de yeni fırsatlar oluşmaktadır. 

Türk seramik sektörünün ülkemiz ve dünya-
da nasıl bir algı yarattığını düşünüyorsunuz? Bu-
gün geldiğimiz noktada Avrupa ve dünyada sek-
tör olarak neredeyiz ve hedeflerimiz nelerdir?

Türkiye 104 milyon metrekareyi aşan ihraca-
tı ile dünyanın dördüncü büyük ihracatçı ülkesi-
dir. Ülke olarak seramik kaplama malzemeleri 
sektöründe dünya üretiminin yüzde 3,2’sini, Avru-

“İnşaat sektöründe parlak bir dönem bekliyoruz”
“Önümüzdeki beş yılda, gelişmekte olan ülkelerde artan altyapı ve konut 
ihtiyacına bağlı olarak inşaat sektöründe parlak bir dönem bekliyoruz. 
Bölgesel liderliğin kârlı bir yapıda sürdürülebilmesi için iç pazar şartlarının 
ve yapılanmasının rekabetçiliği tetikleyerek üreticilerin gelişimi için uygun 
ortamı sunması da gerekiyor. Bu noktada, enerji maliyetleri, yerinde 
üretim, ham madde, yarı mamul ve teknolojide dışa bağımlılık, iç pazar 
yapısı, lojistik altyapısı gibi alanlarda gerekli adımların zamanında atılması, 
gelecek dönemde sektörün bölgedeki gücünü ortaya koymasına yardımcı 
olacaktır. Belirlenen politikaların kamu ile koordineli olarak etkin bir şekilde 
işletilmesi için sektörün kendi içinde gerekli yapılanmasının oluşturulması 
için sektörümüze önemli görevler düşmektedir. Sektörü bekleyen değişimler 
üreticilerin, satış ve dağıtım kanallarının, müteahhitlik firmalarının ve 
mimarların bir arada çalışmasını zorunlu kılmaktadır.”
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“PAZAR ODAKLI YAPIYA 
GEÇMEMİZ GEREKİYOR”

Türk seramik sektörünün sürdürülebilir bir 
şekilde küresel rekabet gücünün devam etmesi 
için neler yapması gerekiyor? Sektör enerji yo-
ğun bir sektör olduğu için bu konuda düşüncele-
rinizi, sorunları ve önerilerinizi bizimle paylaşa-
bilir miyiz?

Hemen hemen her sektörde oyuncular güçle-
nirken, petrol, su gibi doğal kaynakların azalma-
sı bizi daha kârlı ve verimli üretim yöntemleri bul-
mak için zorluyor. Türkiye’nin gelecek dönem-
de üretim odaklı olmaktan teknoloji odaklı olma-
ya yönelerek, bu alandaki rekabetini sürdürülebi-
lir hale getirmesi gerekmektedir. Bunun için çe-
şitli stratejik kararlara odaklanması lazım. İnşa-
at malzemeleri sanayisi enerji yoğun olduğundan, 
enerji verimliliğinin artırılmasıyla, bu sektörün re-
kabetçiliğinin yükseltilmesi ve binalarda enerji ve-
rimliliğini artıracak ürünlere odaklanılmasıyla da 
ülkenin cari açığının azaltılmasına katkı sağlan-
ması mümkün olabilecektir. Çevre ve sürdürüle-
bilirlik konusunda AB müktesebatına uyum süre-
ci Türkiye’de ilgili mevzuatların hayata geçmesiy-
le üreticilerin bu mevzuatlara uygun ürün geliş-
tirmeleri ve üretim faaliyetleri gerçekleştirmele-
ri anlamına gelirken, AB’ye yapılan ihracatın sür-
dürülebilmesi için de firmaların ürün ve süreçle-
rinde değişiklikler yapmaları anlamına geliyor. Bu 
anlamda sektördeki firmalarımızın inovasyon ve 
ARGE kabiliyetlerini artırmaları, bunun için üretim 
ve satış odaklılıktan pazar odaklı yapıya geçmeleri 
de kritik önem taşıyacaktır. 

Yeni reklam çalışmalarınızda şirket olarak 
strateji değişikliğine gittiğiniz gözleniyor. Bu de-
ğişiklikten bahsedebilir misiniz? İnşaat sektö-
ründe hangi alanlarda üretim yapıyorsunuz?

Türkiye ekonomisinin en köklü gruplarından 
biri olarak yıllardır başarıyla koruduğumuz sektör 
liderliğimizi, uluslararası arenaya taşımak üze-
re kurumsal kimliğimizden marka mimarimize, 
organizasyon yapımıza, müşteri ilişkileri ve insan 
kaynakları yaklaşımımızdan, teşhir mantığımı-
za bir dizi iyileştirme ve modernizasyon çalışma-

“Türk yapı 
sektöründe 

2°C Bildirisi’ni 
imzalayan ilk 

kurumuz”  

“Dünyada ilk defa Kaleseramik fabrikalarımızda 
üretilen ve sayılı üreticiler arasında yer aldığımız, 
çevreye karşı duyarlı bir teknoloji ürünü olan 
Kalesinterflex, Ecospecifer belgesine sahip. 
Geleneksel seramik üretim süreçleriyle 
karşılaştırıldığında gaz ve toz emisyonu 20 kat, 
karbondioksit emisyonu ise bin kat daha az olan 
Kalesinterflex, aynı ham maddeyi kullanarak 
dört kat daha fazla zemin kaplar. Ayrıca bir 
metrekare Kalesinterflex üretmek için sadece 
8 litre suya ihtiyaç varken, bir metrekare 
standart karo üretiminde 50 litre suya ihtiyaç 
duyuluyor. Standart karoya göre enerji tüketimi 
üç kat, elektrik tüketimi ise dört kat daha düşük 
olan Kalesinterflex’in çevreye yaydığı karbon 
emisyonu, geleneksel seramik üretimine 
göre bin kat daha az. Son olarak da dünyanın 
farklı bölgelerinden yaklaşık 300 özel sektör 
kuruluşunun CEO’ları tarafından imzalanarak, 
hükümetleri küresel iklim değişikliğine karşı 
önlem almaya davet eden 2°C Bildirisi’ni 
imzaladık. Böylece, Türk yapı sektöründe 2°C 
Bildirisi’ni imzalayan ilk kurum olduk.” 

pa üretiminin ise yüzde 11’ini karşılıyoruz. 160 mil-
yon metrekare düzeyindeki yurt içi pazar büyüklü-
ğü ile seramik karo tüketiminde dünyanın 11. bü-
yük pazarı konumundayız. 17 milyon adet üretim 
ile Avrupa’nın en büyük seramik sağlık gereci üre-
ticisi ülkeyiz. 

Türkiye, 8 milyon adet ihracatı ile Avrupa’da en 
fazla vitrifiye ihracatı yapan ülkedir. Bugün sera-
mik kaplama malzemesi üreten sektör oyuncula-
rı 113 ülkeye, sağlık gereci üreten firmalar ise 95 
ülkeye ürünlerini ihraç ediyor. Toplam cirosu 2,5 
milyar dolar olan sektörün, 2011 yılını yüzde 15 bü-
yümeyle kapatmasını ve ihracat rakamlarının  600 
milyon dolara ulaşmasını bekliyoruz.  
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ları gerçekleştirerek, gelişimi yönetmek üzere or-
ganize olduk. Hedef kitle nezdinde markaların, sa-
tış kanalları, profesyonel ve bireysel tüketiciler ta-
rafından doğru algılanması için kurumsal kimliği-
mizi yeniledik. Yapı grubunda, Çanakkale Seramik, 
Kalebodur ve Kalekim markalarımız dışında kalan 
tüm ürünlerimizi Kale markası altında topladık. 
Bu ürünleri, vitrifiye, armatür, doğal taş, cam mo-
zaik, banyo ve mutfak mobilyaları ile boya ve sıva, 
parke ve karo çini olarak belirledik. Böylece Kale, 
yapı sektörüne hizmet eden ürünlerimizin şemsi-
ye markası oldu. Bugüne kadar üç ayrı şirket al-
tında ürettiğimiz ve sattığımız kaplama malze-
meleri, vitrifiye, armatür, küvet, banyo mobilyası, 
mutfak mobilyası gibi birbirini tamamlayan ürün-
lerimizi, tasarım, verilen hizmet ve iletişim açısın-
dan tek bir yerde toplamaya karar verdik. Kalevit 
ve Kaledekor firmalarımızı Kaleseramik şirketimi-
zin içine alarak Yapı Ürünleri Başkanlığı altında yö-
netmeye başladık. Yapı ürünleri grup başkanlığı-
na bağlı pazarlama, satış, tasarım ve inovasyon ile 
operasyon birimleri altında tüm ürün gruplarından 
sorumlu olacak şekilde organize ettik. Yapı grubu-
muzun bünyesinde toplamda 3 bin adet ürün gamı 
ile seramik karo, vitrifiye, banyo ve mutfak mekânı 
çözümü sunan ürünlerimizi kendi tesislerimizde 
en çağdaş teknoloji ile üretiyoruz. Diğer taraftan 
yeni kurumsal kimliğimiz doğrultusunda gerçek-
leştirdiğimiz bayi yenileme programımız çerçeve-
sinde 2010 ve 2011 yılında bayi ağımızın çok büyük 
bir bölümünü yeni konseptimize uygun şekilde ye-
niledik. Yeni konsept mağazalarımızın ilk örneğini 
ise Fulya’da açtık. Kale Fulya Showroom’un açılı-
şının ardından diğer bayilerimizi de bu doğrultuda 
yenilemeye başladık. 

Sektör özellikle ARGE, inovasyon ve nanotek-
nolojiye yatkın. Bu konulara sektörün yaklaşım 
nasıl? Kale Grubu olarak neler yapıyorsunuz? 
ARGE ve inovasyona dönük ne kadarlık bir yatı-
rım söz konusu?

Dünya üzerinde ülkeler, kurumlar arasında re-
kabet ortamı artarken, kendine yeni bir yer edin-
mek için fırsat kollayan sektör oyuncuları da bu 
rekabet ortamının içinde varlıklarını sürdürecek-
lerdir. Bu nedenle stratejik ve inovatif çözümlerle, 
ARGE’nin önemini kavrayarak farklılaşma yaratan 
ve çözüm üretenler hep önde olacaktır. Kale Gru-
bu olarak, tasarım yönetimi ve inovasyonu odak-
lanma alanı dâhilinde görüyoruz. Beş senelik bir 
zaman diliminde tasarım odak alanımızı destek-
ler şekilde birçok ünlü tasarımcı ile iş birliği yaptık 
ve uluslararası ödüller kazandık. Türkiye’de bir ilk 
olan “Tasarım ve İnovasyondan Sorumlu Başkan 
Yardımcılığı” pozisyonunu oluşturduk ve bu pozis-
yona Sertaç Ersayın’ı atadık. 

Bünyemizdeki tasarım ekibini ayrıca daha da 
güçlendirdik. 100 kişilik bir ARGE ekibi ile de tüm 
markalarımıza hizmet vermek üzere yeniden ya-
pılandırdığımız ve 2012 yılında faaliyete geçecek 
olan Kale ARGE Merkezimizi, yeni markalarımı-

“Farklılaştırıcı marka stratejisi önem kazanıyor”
“Sağlık, güvenlik, enerji verimliliği, çevre, sürdürülebilirlik konularında bilinç 
seviyesi yükselirken, inşaat malzemeleri satın alımı yapan kişiler için artık fiyat 
ve ne aldıklarının yanı sıra ürünlerin markası da önem kazanmaya başlamıştır. 
Artık temel bir beklenti olan kalite ve teknik özellikler markaları farklılaştırmaya 
yetmezken, müşterinin önem verdiği diğer özelliklerin tespit edilmesi, 
firma yetkinlikleri ve rakipler de dikkate alınarak farklılaştırıcı bir marka 
stratejisi geliştirilmesi ve kurum içinde yaygınlaştırılması önem taşımaktadır. 
Bayilik kanalında ise artan müşteri ve hizmet seviyesi beklentilerine daha 
iyi cevap vermek, rekabete karşı ayakta kalmak için bayilerin uzmanlaşma 
ve mağazalaşmaları, birleşme ve finansal olarak güçlenmeleri, kurumsal 
yapılarını güçlendirmeleri, kalite ve sertifikasyon için operasyonların hazır 
hale getirilmesi, konsept mağazalar geliştirilmesi ve güçlü web siteleri ile 
desteklenmesi ve de bilgi teknolojisi altyapısının geliştirilmesi kritik bir önem 
kazanmaktadır. Sektöre yetenekli insan kaynağının çekilmesi, lojistik altyapısının 
iyileştirilmesi ayrıca rekabette öne geçmek için gerekli adımlardır.” 

zın ve İtalya’da satın aldığımız Fincuoghi şirketi-
nin yetkinliklerini birleştirmeyi amaçlıyoruz. Böy-
lelikle, tasarım ve inovasyonun nabzını İtalya ile eş 
zamanlı olarak tutarak, ARGE merkezimizdeki ça-
lışmalarla birlikte teknolojik öncülük ve yenilikçi-
lik anlamında çıtayı daha da yukarı çekeceğimize 
inanıyoruz. 

Enerji verimliliği ve sürdürülebilir bir çevre 
için Kale Grubu olarak neler yapmaktasınız? Pro-
jelerinizden bahsedebilir misiniz? 

Geleceğe yatırım yaparak ve daha az kaynak 
kullanarak üretmeyi, tasarruf yapan ürünlerle tü-
keticileri ekonomilerini olduğu kadar doğayı da ko-
rumaya teşvik eden grubumuz, faaliyetlerinin her 
aşamasında çevre ve enerji verimliliğine maksi-
mum katkıda bulunmayı, enerjisini, tasarım, ino-
vasyon ve teknolojiye yöneltmeyi sürdürülebilir-
liğin önemli bir koşulu olarak görmektedir. Yapı-
lan çalışmalar sonucu, 3 yıl içerisinde aynı maki-
ne ve teçhizatı kullanarak yüzde 30 daha fazla üre-
tim yapabilen, her yıl birim üretim başına enerji tü-
ketimini azaltan, Güney Marmara’da ilk enerji ve-
rimliliği belgesini almış, süreçlerini, israfı yok et-
meye ve verimliliğe odaklamış bir yapı haline gel-
dik. 2010 yılında devam eden verimlilik ve tasar-
ruf çalışmaları ile sektörümüzün en önemli girdisi 
olan doğal gaz ve elektrik tüketimlerinin her birin-
de, 2009 yılına göre metrekare başına yüzde 10’un 
üzerinde tasarruf sağladık. Aynı dönemde seramik 
sektöründe yine önemli bir kaynak olan su tüke-
timini yüzde 15 azalttık. Bu felsefeden hareketle 
çevre dostu ürünler üretmeye de odaklandık, 2,7 
litre su ile yıkama yaparak hijyen rekoru kıran klo-
zetleri, antibakteriyel, su itici ve kendi kendini te-
mizleme özellikleriyle sektörde eşi benzeri olma-
yan yüzey koruma sistemi Kaleguard’ı ve Easy Cle-
an Teknolojisi’ni, daha az ham madde kullanılarak 
tasarlanan ince lavaboları, su tasarrufu ile birlikte 
hijyen sağlayan fotoselli bataryaları ve fazla su tü-
ketimini azaltan küvetleri daha yeşil bir dünya için 
kullanıcılara sunuyoruz. 



  Bu sayımızda çevre maliyetleri adı altında 
saydığımız ISO 9000 kalite güvence siste-
mi belgeleri, ISO 14000 çevre yönetimi sis-

temi belgeleri, CE işareti, uluslararası nitelikteki 
diğer kalite ve çevre belgeleri, ISO 22000 gıda gü-
venliği yönetimi sistemi belgeleri, tarım ürünleri-
ne ilişkin belgelendirme işlemleri ile ilgili harca-
maların bir bölümünün Destekleme Fiyat İstikrar 
Fonu’ndan karşılanması konusuna ayırmak iste-
dim. Özellikle ihracat yapan firmalar, mal yolla-
dıkları ülkelerin kabul ettiği, referans aldığı bu 
belgeleri almak zorunda. Bu uygulama usul ve 
esasları kapsamındaki desteklerden Türkiye’de 
ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da 
yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler, dış ti-
caret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret 
şirketleri faydalanabiliyor.

A-ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ 
BELGE VE SERTİFİKALAR

Bu uygulama usul ve esasları çerçevesinde 
belirtilen belge ve sertifika türlerinin alım gider-
leri destekleniyor. Desteklenecek belge ve serti-
fikaların belirtildiği liste, her yılın ocak ayında ye-
niden düzenleniyor.

Bu belge ve sertifika türlerinin aşağıda belir-
tilen gider türleri desteklenir: 

a) Müracaat ve doküman inceleme
b) Belgelendirme tetkik
c) Yıllık belge kullanımı 
d) Belge veya sertifikayla ilgili yapılan testler
e) Kayıt ücreti

Bu uygulama usul ve esasları çerçevesinde 
aşağıda belirtilen gider türleri destek kapsamı 
dışındadır: 

a) Eğitim ve danışmanlık hizmetleri
b) Yol masrafları
c) Gözetim bedeli

Desteklenecek giderler her bir belge veya 
sertifika başına yüzde 50 oranında ve en fazla 25 
bin dolara kadar destekleniyor. Bu tebliğ çerçe-
vesinde daha önce destekten faydalanmamış bir 
belge veya sertifikanın yenileme giderleri destek-
lenebiliyor. Şirketlerin üretimini yaptıkları ürün-
lerle ilgili aldıkları belge ve sertifikalar destek-
leniyor. Bu çerçevede montaj kapasitesine sahip 
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İhracat yapan firmalar, mal yolladıkları ülkelerin kabul ettiği, 
referans aldığı bu belgeleri (ISO 9000 kalite güvence sistemi 

belgeleri, ISO 14000 çevre yönetimi sistemi belgeleri, CE 
işareti, uluslararası nitelikteki diğer kalite ve çevre belgeleri, 
ISO 22000 gıda güvenliği yönetimi sistemi belgeleri, tarım 

ürünlerine ilişkin belgeler) almak zorunda. Bu uygulama usul 
ve esasları kapsamındaki desteklerden Türkiye’de ticari ve 

sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde 
iştigal eden şirketler, dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel 

dış ticaret şirketleri faydalanabiliyor.

7

Çevre 
maliyetlerinin 
desteklenmesi

Yasemin Bali Çetin
Yatırım ve İhracatı Teşvik Müşaviri
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olan şirketlerin aldıkları belge ve sertifikalar des-
tek kapsamı dışında bulunuyor. Belge veya serti-
fikayla ilişkilendirilmeyen test raporlarının gider-
leri de destek kapsamı dışında yer alıyor.

Destek başvuruları: Belirtilen bilgi ve belge-
lerle beraber, desteğe konu belge veya sertifika-
nın düzenleme tarihinden itibaren 6 (altı) ay içeri-
sinde üyesi olunan ihracatçı birliği genel sekre-
terliğine yapılması gerekiyor. Bu sürenin aşılma-
sı durumunda destekten yararlanma olanağı kal-
mıyor. Bir başka önemli konu da belge veya serti-
fika için yapılan ödemelerin bankacılık sistemin-
de yapılması. EFT, havale, swift, kredi kartı ve çek 
ile yapılan ödemeler bankacılık sisteminde yapıl-
mış sayılıyor. Kredi kartı ile yapılan ödemelerin 
şirket kredi kartı veya şirket ortaklarından birine 
ait olan kredi kartı ile yapılması gerekiyor. Çek ile 
yapılan ödemelerde şirketin kendi çeki veya ciro 
edilmiş müşteri çeki kullanılabiliyor.

B-TARIM ANALİZ RAPORLARI VE 
SAĞLIK SERTİFİKALARI

Bu uygulama usul ve esasları çerçevesinde 
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) nosu 
6-14 fasılları arasında yer alan tarım ürünlerine 
ilişkin olarak düzenlenen laboratuvar analiz ra-
porları ve sağlık sertifikalarının aşağıda belirti-
len giderleri destekleniyor: 

a) Müracaat ve doküman inceleme
b) Belgelendirme tetkik
c) Analiz
d) Akreditasyon ücreti
e) Sağlık sertifika ücreti

Bu uygulama usul ve esasları çerçevesinde 
aşağıda belirtilen gider türleri destek kapsamı 
dışında yer alıyor.

a) Eğitim ve danışmanlık hizmetleri
b) Tarım ürünlerine ilişkin muayene ücretleri 

Bu uygulama usul ve esasları çerçevesin-
de laboratuvar analiz raporları ve sağlık sertifi-
kaları yüzde 50 oranında ve analiz veya sertifika 
başına en fazla 25 bin dolara kadar destekleni-
yor. Destek kapsamındaki belge ve sertifikaların 
yanda liste  halinde dökümü verilmiştir. Yazımı-
zın başında da belirtildiği üzere bu liste her yıl 
ocak ayında yenileniyor. Firmalarımızın yetkilile-
rinin listeyi tetkik etmeleri gerekiyor. Taleplerini 
de ilgili ihracatçı birliği genel sekreterliğine bil-
dirmeleri önem taşıyor.

Destek kapsamındaki belge ve sertifikalar
1. ADR
2. API Q1 SPESIFIKASYON 
3. AS/EN/JISQ 9001
4. BRC
5. CB TEST REPORT
6. CE SERİSİ BELGELERİ
7. CERTIF
8. CERTIFICATE OF FACTORY PRODUCTION CONTROL
9. CERTIFICATE OF APPROVAL MANUFACTURERS OF MATERIALS
10. CMMI
11. CSA-US
12. DIN SERİSİ
13. DNV
14. ECE R-13
15. ECE-R-43
16. EC TYPE EXEMINATION SERTİFİKALARI
17. EMC 
18. ENEC KEMA-KEUR
19. EN SERİSİ SERTİFİKALAR
20. EUREPGAP
21. FAMI-QS
22. FM APPROVALS
23. FSC CHAIN OF CUSTODY SYSTEM
24. GLOBALGAP
25. GMP-GOOD MANUFACTURING PRACTICES 
26. GOST-R
27. GOTS 
28. GS CERTIFICATE
29. HACCP
30. HİJYEN SERTİFİKALARI
31. IFS
32. ISO SERİSİ BELGELERİ (OHSAS BELGESI HARIÇ)
33. İYİ TARIM UYGULAMALARI
34. KLASS
35. KOSHER
36. LGA 
37. LPCB 
38. LVD
39. MASTER CERTIFICATE
40. NOP
41. NSF
42. OEKO-TEX
43. ORGANİK ÜRÜN SERTİFİKALARI
44. PRODUCTION FACILITY INSPECTION CERTIFICATE
45. RAL 
46. RTN (ROSTEKHNADZOR)
47. SOLAR KEYMARK
48. SUPIMA
49. TESCO
50. TEXTILE ORGANIC EXCHANGE
51. TS EN SERİSİ
52. TYPE TEST SERTİFİKALARI
53. UKRSEPRO
54. UL
55. VDE
56. YANGIN SERTİFİKALARI



 Yapısal çelik sektöründeki deneyimi 1970’li yıl-
lara kadar uzanan Akşan Grup’un ilk şirke-
ti olan Akşan Yapı, 1984 yılında kuruldu. 1999 

depreminden sonra hafif çelik yapı sistemlerine yö-
nelen firma, 2000 yılında kurduğu Akşan Çelik şir-
keti ile bu sektöre yönelik üretim yapmaya başla-
dı. Yaklaşık 2 milyon metrekare yapı inşa eden Ak-
şan Yapı, Akşan Çelik fabrikasıyla yıllık 20 bin ton 
üretim kapasitesi yakaladı ve Türkiye’nin en büyük, 
Avrupa’nın da üçüncü büyük üreticisi konumuna 
geldi. Türkiye’deki çelik yapı sistemlerinin önemine 
değinen Akşan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Melih 
Şimşek’e göre, büyük kentleri birinci derece dep-

74  Güncel Söyleşi

“İçinde bulunduğumuz yapısal çelik sektörü ülkemiz için 
öncelikle deprem sorununa çözüm getirebilme kabiliyeti 
ile stratejik bir öneme sahiptir. Ayrıca bugünlerde 
ülkemiz gündemine girmeye başlayan çevrecilik ve yeşil 
bina anlayışı için vazgeçilmez bir yapı malzemesi olarak 
kullanımı söz konusudur.”

7

”Yapısal çelik sektörü 
stratejik öneme sahip”

Akşan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şimşek: 

rem kuşağında olan Türkiye’de çelik yapı sistemle-
rinin kullanılması kaçınılmaz. Faaliyet gösterdikle-
ri sektörün gelişimini ve Akşan Yapı’nın hedefleri-
ni İMSAD üyesi Akşan Yapı Yönetim Kurulu Başka-
nı Melih Şimşek ile konuştuk.

Akşan Yapı’nın sektörde geçmişten bugüne 
geçirdiği aşamalar ve dönüm noktalarından bah-
seder misiniz? Şirket olarak hangi alanlarda faa-
liyet yürütüyorsunuz?

Akşan Yapı, Akşan Grup şirketlerinden biridir. 
Sadece çelik yapı sistemi kullanarak 99 yılından 
beri her tip yapının inşasını gerçekleştirerek, bu-
gün 2 milyon metrekare tecrübeye ulaşmıştır. Bir 
aile şirketi olan Akşan, ikinci neslin yönetiminde 
olup, tam 40 yıldır inşaat sektöründe faaliyet gös-
termektedir. Akşan Grup’un bünyesinde yıllık 35 
bin ton çelik yapı sistemi üretim kapasitesine sa-
hip Akkon Çelik ve çelik yapı sistemleri ile konut 
inşa eden Akşan Prokar Gayrimenkul bulunmakta 
olup, çok yakın bir tarihte yenilebilir enerji sistem-
leri üzerine kurulacak bir enerji şirketi ile de enerji 
sektörüne girecektir. Akşan, Türkiye’nin çelik yapı 
lideri ve uzmanıdır. 
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Akşan Yapı’nın ilkleri

Akşan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Melih 
Şimşek, firma olarak gerçekleştirdikleri 
projeleri şöyle özetledi: “2001 yılında 
Çerkezköy’de Türkiye’nin ilk hafif çelik 
üretim tesisini kurduk. Türkiye ve komşu 
ülkelere hafif çelik yapı sistemi ilk kez 
tarafımızdan tanıtılmaya başlandı. İlk 
çelik ihracatını Ukrayna’ya Akkon Çelik 
olarak yaptık. Aynı yıl Bolu’da Türkiye’nin 
ilk hafif çelik sağlık tesisi ile 2002 yılında 
Çerkezköy’de ilk hafif çelik itfaiye binasını 
inşa ettik. 2003 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nin ilk hafif çelik lisansüstü 
programına destek verdik. 2004’te Irak’ın 
Süleymaniye kentinde ilk hafif çelik konutu 
ve KKTC’nin ilk hafif çelik yurdunu inşa ettik. 
Muğla / Göcek’te 2007 yılında Türkiye’nin ilk 
hafif çelik gayrimenkul geliştirme projesini 
yaptık ve aynı yıl Azerbaycan’ın ilk hafif çelik 
otelini inşa ettik. Orta Doğu ve Avrupa'nın 
en büyük hafif çelik kompleksini, Libya’nın 
ilk hafif çelik okulunu inşa ettik. 2010 yılında 
İzmir’de Türkiye’nin en büyük hafif çelik 
konut projesini inşa etmeye başladık. 35. 
Sokak, Türkiye’nin ilk BREEAM sertifikalı 
konut projesi oldu. Bu yıl da Ankara’da 
Türkiye’nin ilk çok katlı konut projesi olan 
AnkaNatura’yı inşa etmeye başladık.” 



Faaliyette bulunduğunuz sektör, Türk inşaat 
malzemeleri sanayisi ve inşaat sektörü için ne 
anlam ifade ediyor? 

İçinde bulunduğumuz yapısal çelik sektörü ül-
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kemiz için öncelikle deprem sorununa çözüm ge-
tirebilme kabiliyeti ile stratejik bir öneme sahiptir. 
Ayrıca bugünlerde ülkemiz gündemine girmeye 
başlayan çevrecilik ve yeşil bina anlayışı için vaz-
geçilmez bir yapı malzemesi olarak kullanımı söz 
konusudur. Özellikle kentsel dönüşüm sürecinde 
çelik yapıların kullanımı hem deprem güvenli ya-
pılar inşa etmemizi sağlayacak, hem de çevreye 
saygılı yapı stokumuzu artıracaktır.

Hafif çelik yapı sistemlerinin sağladığı avan-
tajlar nelerdir? Deprem ve yapı güvenliğinde bu 
tür sistemler nasıl bir farklılık yaratıyor?

Hafif çelik yapı sistemleri hızlı ve ekonomik bir 
inşa sürecine sahiptir. Yapım süreci iklim koşulla-
rından etkilenmez. Farklı iklim koşulları için fark-
lı ve ekonomik çözümlerle yüksek enerji verimlili-
ği sağlıyor. Dünyada bilinen depreme en dayanıklı 
yapı sistemidir. Hafifliğinden dolayı en kötü zemin 
koşullarında dahi inşa edilebilir. Düşük kullanım 
giderleri, çevre dostu özelliği, ülkeye ve kullanıcıya 
ciddi avantajlar sağlıyor. Uluslararası standartla-
rı kabul eden tüm ülkelerde uygulanan bir sistem-
dir. Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konula-
rında benzersiz avantajlara sahiptir. Mimari, elekt-
rik ve mekanik çözümlerde büyük kolaylık ve es-
neklik sağlar. Uluslararası standartları kabul eden 
tüm ülkelerde uygulanan bir sistem. Kullanıcılara 
yüksek yapı fiziği olanakları sunuyor  (ısı, ses, nem, 
günışığı gibi faktörler). İnşa esnasında çevreci ve 
minimum su tüketimi tasarruf sağlıyor, su kaynak-
ları ve yer altı sularının kirlenme riskini azaltıyor. 

Uzun bir kullanım ömürlü ve estetik görünü-
me sahiptir. Kolonsuz ve kirişsiz tasarımı, iç mi-
mari ve dekorasyon rahatlığı sağlıyor, ferah ve 
geniş iç mekânlar sunuyor. Sağlıklı iç hava kalite-
sine sahip mekânların inşası için en uygun çözü-
mü oluşturuyor. İnşa sahası, çevre ve sosyal ya-
şam kalitesini etkilemiyor, sahada az miktarda 
atık bırakıyor. Yüzde 90 ve üzeri oranda geri dö-
nüştürülebilir malzemedir.

“Türkiye’nin 
en büyük çelik 

konut projesini 
yapıyoruz”

“2010 yılı kasım ayında başladığımız 35. Sokak, 
Türkiye’nin en büyük çelik konut projesi. Dünya 
mimarlık festivalinde Türkiye’den finale kalan 
10 proje arasına girdi. Türkiye’nin ilk BREEAM 
sertifikalı konut projesi olarak kayıtlara geçerek, 
çevre dostu özelliklerini dünya çapında tescil 
ettirdi. Birinci derece deprem bölgesi olan İzmir 
için hem güvenli yapı inşa bakımından hem de 
kentsel dönüşüm bakımından örnek gösterilen, 
refere edilen bir proje oldu. 200 milyon TL 
büyüklüğünde ve 130 bin metrekarelik bir alana 
sahip, 2 kilometrelik tek bir sokak üzerine 
kurulan Ege kasabası gibi… 2011 yılı ekim ayında 
lansmanını yaptığımız AnkaNatura ise Türkiye’nin 
ilk çok katlı çelik konut projesi. Akıllı, çevreci ve 
güvenli yapı özellikleri ile fark yaratıyor. 20 bin 
metrekaresi yeşil alanlara ayrılmış, toplam 69 
bin metrekare alana sahip, Hacettepe Ormanı'nın 
eteklerine serili bir proje.”
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“TÜRKİYE’DE ÇELİK KULLANIMI
YÜZDE 5’TİR”

Hafif çelik yapı sistemlerinde Türkiye nere-
de bulunuyor? Dünya ve Avrupa’daki gelişme-
leri de değerlendirdiğinizde nasıl bir kıyaslama 
yapmak mümkün?

Bugün yapılarda çelik kullanımı oranları Ja-
ponya ve ABD’de yüzde 70, İngiltere’de yüzde 
54, İskandinav ülkelerinde yüzde 40, Almanya ve 
Fransa’da ise 30’un üzerindedir. Türkiye’de ise bu 
oran yüzde 5’tir. Bunun da ancak yüzde 1 kadarı 
konut yapılarına aittir, diğer bölümü ise endüstri-
yel yapılardan oluşmaktadır.

Gerek firmanızın gerekse de sektörünüzün 
sürdürülebilir bir şekilde küresel rekabet gücü-
nün devam etmesi için neler yapması gerekiyor?

Ülkemizde çelik yapı projelerine çözüm üre-
tecek yeterli firma altyapısı mevcut. Türkiye’nin 
yıllık profil üretim kapasitesi 950 bin ton, yassı 
mamul kapasitesi 12 milyon ton, çelik işleme ka-
pasitesi ise 650 bin ton; diğer bir deyişle Türki-
ye yılda 125 bin adet 100 metrekarelik çelik sis-
temli konutu üretme kapasitesine sahip. Kamu-
nun teşviki ile bu kapasitenin bir yıl gibi bir sü-
rede üç dört katına çıkması mümkündür. Bu sü-
reçte, özellikle kamunun çelik yapılara yönelme-
si, Türk yapı sektöründe güvenli binaların gelece-
ği için belirleyici olacaktır.

Yurt içi ve yurt dışı yatırım planlarınız, gerçek-
leştirdiğiniz yatırımlar ve projeleriniz nelerdir?

Akşan Yapı hafif çelik yapı sistemleriyle 2000 
yılından bu yana Türkiye’nin yanı sıra Birleşik Arap 

Emirlikleri, Libya, Suriye, Güney Afrika, Rusya, Ro-
manya, Fransa, Ukrayna, Sudan, Kazakistan, Azer-
baycan ve Yunanistan’da depreme dayanıklı konut, 
otel, hastane ve okul gibi yaşam alanları inşa et-
mektedir. 

Ekonomik krizden sonra konut sektörüne 
başka bir gözlükle bakıyoruz. Hem müşteri bek-
lentilerini hem de sektörel konjonktürü iyi oku-
yup, sorunları doğru tespit etmek ve doğru ce-
vapları bulmak önemli. Akşan olarak yol harita-
mız bu. Çevre sorunlarına duyarsız, işletmesi pa-
halı, gereğinden fazla enerji tüketen konutların 
sonuna gelindiği bir dönemdeyiz ve ancak bu so-
runlara cevap üretebilen projelerin tercih edile-
ceği yeni bir döneme giriyoruz. Bu yoldaki ilk pro-
jemiz 555 konutluk 35. Sokak İzmir’ de başladı, 
arkasından Ankara’da 208 konutluk AnkaNatura 
projemize start verdik. 

“Yeşilsu İlköğretim Okulu’nu çelik yapı 
sistemleriyle inşa edeceğiz”
Van Depremi’nde yıkılan Yeşilsu Köyü İlköğretim Okulu’nun yerine Akşan Yapı 
tarafından yaptırılacak olan sekiz derslikli ilköğretim okulu, çelik yapı sistemi 
kullanılarak inşa edilecek. Deprem konusunda ancak pozitif bilimin çözüm 
üretebileceğinin bir kere daha anlaşıldığını söyleyen Akşan Yapı Yönetim 
Kurulu Başkanı Melih Şimşek, “Hepimizi üzüntüye boğan Van Depremi’nden 
sonra şimdi neler yapılabileceği üzerinde düşünmenin zamanı gelmiştir. 
Değiştiremeyeceğimiz gerçek, ülkemizin büyük bir bölümünün aktif deprem 
bölgesi olması gerçeğidir. Biz de firma olarak kendi projelerimizde olduğu 
gibi Yeşilsu İlköğretim Okulu’nu depreme karşı dayanıklı olması için çelik yapı 
sistemleriyle inşa edeceğiz” dedi.



  Dünya tarihinde ilk kez, dünya nüfusunun ço-
ğunluğu demokrasi ile yönetilen ülkeler-
de ve pazar ekonomisine dayalı ekonomik 

bir sistem içinde yaşıyor. Ekonomik, teknolojik 
ve politik gelişmeler dünyada herkesin birbirine 
olan bağımlılığını artırıyor. Refah düzeyinin geliş-
tirilmesi ve sürdürülebilir kılınması için bireyle-
re olduğu kadar kurumlara da önemli sorumlu-
luklar düşüyor. Küresel piyasalarda faaliyet gös-
teren şirketlerden kurumsal vatandaşlığın hakla-
rıyla birlikte küresel sorumlulukları da olduğunu 
anlamaları bekleniyor. İş dünyasında önemli kay-
naklara hükmeden yöneticilerde de devlet adam-
lığı nitelikleri aranıyor. 

Şirket denince, kaynakları etkin bir şekilde 
kullanarak piyasadaki bir ihtiyacı kârlı bir şekil-
de karşılayabilen kurumlar akla geliyor. Elbet-
te, şirketlerden en öncelikli olarak beklenenler, 
kaliteli ürün üretmeleri, kâr elde etmeleri ve ka-
nunlara uymaları. Ancak, küreselleşme ile şir-
ketlerin boyutları ve etki alanları genişledikçe, 
toplumun şirketlerden beklentileri de çeşitleni-
yor ve artıyor. Kendilerine sadece kar etme so-
rumluluğu değil, aynı zamanda kamu sektörü, 
diğer özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla 
iş birliği halinde refah artışının yaygınlaştırılma-
sı ve sürdürülebilir kılınması konusunda duyar-
lı yaklaşımlar geliştirme sorumluluğu da yükle-
niyor.

TOPLUMUN ŞİRKETLERDEN 
BEKLENTİLERİ…

Toplumun şirketlerden beklentileri farklı 
boyutlarda ele alınıyor. Özellikle küresel ısınma 

konusundaki duyarlılıklar arttıkça şirketlerin 
çevre sorumlulukları konusundaki beklentiler 
de artıyor. Bu konudaki yönetim anlayışının çev-
reyi gelecek nesillerden ödünç aldığımız şek-
linde belirlenmesi, bu konuda çalışanların eği-
tilmesi, iş süreçlerinin çevre etkilerinin incele-
nerek raporlanması ve bu konudaki incelemenin 
üretilen ürünlerin sadece şirketten çıkışına ka-
dar olan süreyi değil, aynı zamanda ürün yaşamı 
boyunca ortaya çıkabilecek çevresel etkileri de 
içermesi önem taşıyor. Çevre etkilerinin sürek-
li olarak azaltılmaya çalışılması ve bu konuda-
ki gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılması önem-
li bir gösterge oluyor.

İkinci önemli boyut çalışanlarla ilişki konu-
su oluyor. Bu ilişkide katılımcı bir anlayışın ser-
gilenmesi, performans ölçütü haricinde herhan-
gi bir nedenle ayırımcılık yapılmaması, farklılık-
ların zenginlik olarak algılanması ve bu anlayı-
şın taşeron olarak çalışanlara da uygulanması 
önem taşıyor. Ayrıca, insan kaynakları sistemle-
rinin kişisel gelişimi desteklemesi, çalışma or-
tamının güvenli ve sağlıklı olması, çalışanların 
şirketten ayrılmaları veya emekli olmaları duru-
munda tutarlı bir politika uygulanması da önem 
taşıyor. 

Üçüncü boyut, şirketin yönetişim sistemini 
ve değerlerini içeriyor. Kurumun, özellikle hal-
ka açık şirketler için zorunluluk haline gelmekte 
olan, kurumsal yönetişim ilkelerine uyumu, etik 
ilkelere uyum konusundaki kararlılığı ve bu an-
layışın kurum kültürünün bir parçası olarak ya-
şatılması önem taşıyor. Bu amaçla düzenli ola-
rak öz değerlendirme yapılıyor olması önemli bir 
gösterge sayılıyor. Benzer şekilde, bu anlayışın 
paydaş ilişkilerine ve rakiplerle ilişkilere yansı-
tılması ve sosyal konulardaki girişimler için sağ-
lanan girdilerin ve bunun sonucunda elde edilen 
çıktıların kamuoyuna açıklanması da önem veri-
len birgösterge oluyor.

Dördüncü boyut tedarikçileri içeriyor. Teda-
rikçi seçimi kriterleri içerisinde bu yönetim an-
layışına sahip olunması ve özellikle çocuk veya 
esir çalıştırılması gibi politikaların özenle takip 
edilmesi önem taşıyor. Tedarikçilerin gelişimi 
konusunda duyarlı olunması da önemli kriterler 
arasında yer alıyor. Beşinci boyut müşterilerle 
ilişkileri içeriyor. Şirketin ürün ve hizmetlerinin 

78  Stratejik Bakış

Eğer dünyanın daha iyi bir yer olmasını istiyorsak, daha rahat 
çalışabileceğimiz, daha huzurlu yaşayabileceğimiz bir ortam 

istiyorsak hem bireysel, hem de kurumsal olarak bizlere de 
sorumluluklar düştüğünü kavramalıyız. İçinde yaşadığımız 

dünyanın birer vatandaşı sıfatıyla bu sorumluluklarımızı 
da yerine getirmeliyiz. Aynı zamanda ülkemizde yapılan iyi 
çalışmaların dünyaya da örnek olabilmesi için uluslararası 

arenada iyi pazarlanması gerekiyor.

7

Kurumsal 
vatandaşlık

Dr. Yılmaz Argüden
ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı
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müşteriler için oluşturabileceği her türlü risk 
konusunda müşterilerin bilgilendirilmesi ve bu 
riskleri en aza indirecek yaklaşımların benim-
senmesi önem taşıyor. Müşterilerin yanlış veya 
eksik bilgi sunularak aldatılmaması vazgeçil-
mezi kriter olarak belirleniyor. Şirketlerin müş-
teri bilgilerinin gizliliğini korumaları ve amaç dı-
şında kullanımlarının engellenmesi bekleniyor. 

Altıncı boyut toplumla ilişkileri içeriyor. Bu 
boyutta şirketin yakın çevresine yapmış olduğu 
etkilerin analizinin yapılması ve yöredeki çeşitli 
kurumlarla ilişkilerde şeffaflığın ve karşılıklı ya-
rar anlayışının temel alınması önem taşıyor. Bu-
nun yanı sıra, şirketin çevrenin gelişimine yaptı-
ğı maddi ve manevi katkıların da ölçülmesi ve de-
ğerlendirilmesi önemli bir gösterge olarak kabul 
ediliyor. Yedinci boyut, devlet kuruluşlarıyla ilişki-
leri içeriyor.  Bu anlamda rüşvetin önlenmesi, si-
yasi partilere yapılan bağışlar için sınırların belir-
lenmesi ve bu konudaki bilgilerin şeffafça payla-
şılması da önem taşıyor.

Bu konulardaki beklentileri karşılamayan şir-
ketler ürünlerinin boykot edilmesi, kendilerine 
karşı kampanyaların geliştirilmesi, nitelikli ele-
manlara ve finans kaynaklarına erişimlerinin kı-
sıtlanması veya kendilerine karşı siyasi baskı uy-
gulanmasına kadar varan yaptırımlarla karşı kar-
şıya kalabiliyorlar. Bu nedenle, şirket yönetimle-
ri sadece ürün geliştirme, üretimi ve pazarlama-
sı gibi konularla değil, aynı zamanda bu toplum-
sal beklentileri de kapsayacak konularla yakın-
dan ilgilenmek durumunda kalıyorlar. Özetle, şir-
ket yönetiminde ticari ve yönetimsel yetkinlikler 
kadar, toplumsal duyarlılıkları da anlayabilme ve 
yönetebilme becerileri önem kazanıyor.

KURUMSAL VATANDAŞLIK NASIL 
TANIMLANIYOR?

Uluslararası camianın saygın bir üyesi ola-
bilmek için bu beklentileri karşılayan, “kurumsal 
vatandaşlık” kavramını yaşayan şirketler arasın-
da yer almak gerekiyor. Kurumsal vatandaşlık üç 
ana tema ile tanımlanıyor:  (1) Her şeyden önce 
şirketlerin ticari faaliyetlerini yürütürken kanu-
na, ahlak standartlarına, insan haklarına tam an-
lamıyla uyumlu davranmaları ve faaliyetlerinin 
dünyanın her yerinde çevreye verebileceği zararı 
en aza indirgemek durumunda olduklarını kabul 
etmeleri ve buna uygun davranmaları. (2) Şirket 
faaliyetlerinin sadece şirketin içini değil, aynı za-
manda piyasayı, tedarik piyasalarını, içinde yaşa-
nılan yöreyi, sivil toplum örgütlerini ve kamu sek-
törünü de etkilediğinin ve tüm bu sosyal paydaş-
lar ile iş birliği içinde çalışma gereğinin bilincinde 
olmaları. (3) Bu sorumluluğun en başta şirket yö-
netim kurulları, yönetim kurulu başkanları ve ge-
nel müdürlerinin olduğunun kabul edilmesi.  

Etkin bir “kurumsal vatandaşlık” bilincine sa-
hip şirketlerin en üst düzey yönetiminin bu konu-
da liderlik göstermesi, kendisi için bu kavramı ve 
sosyal paydaşlarını net olarak tanımlaması, bu 
konudaki faaliyetlerini sonuç odaklı olarak yürüt-
mesi ve yapılanlar hakkında şeffafça hesap ver-
mesi bekleniyor. Liderlik gösterilmesi, şirketin 
toplumsal sorumluluk adına hedeflerinin, ilkele-
rinin ve değerlerinin net bir şekilde üst yönetim 
tarafından kurum içi ve dışında iletişiminin yapıl-
ması ve sahiplenildiğinin eylemlerle gösterilme-
si olarak tanımlanıyor. Bu açıdan şirket liderle-
rinden, bu kavramın şirket için niçin faydalı oldu-
ğunu ve şirketin bu konudaki faaliyetlerini genel 
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kurullarda, yatırımcılarla görüşmelerde, yıllık ra-
porlarda, kurum içi ve dışı çeşitli platformlarda 
dile getirmeleri bekleniyor.  Ayrıca, zamanlarının 
bir kısmını, dünyanın daha iyi yaşanılır bir yer ha-
line gelmesi için, sivil toplum örgütlerinde ve çe-
şitli platformlarda gönüllü katkılar yaparak kul-
lanmaları bekleniyor.

Kurumsal vatandaşlık kavramı ve sosyal pay-
daşlar her şirket için daha detaylı olarak tanım-
lanmalıdır. Bir ilaç firmasının toplum için yapabi-
lecekleri ile bir çimento veya petrol şirketinin ya-
pabilecekleri arasında çok farklar var. Aynı şekil-
de farklı sektörlerde ve yörelerde faaliyet göste-
ren şirketlerin yaptıklarından etkilenen kesim-
lerde farklı oluyor. Dolayısıyla hedef kitlelerin ve 
atılabilecek adımların net olarak tanımlanması 
çalışmaların başarı derecesini takip edebilmek 
açısından önem taşımaktadır. Şirketler kurumsal 
vatandaşlıkla ilgili sorumluluklarını yerine geti-
rirken, gerek üretim ve ticari faaliyetlerinde, ge-
rekse yörelerinde, meslek örgütlerinde ve kural 
koyanlarla ilişkilerinde izledikleri ilkeleri ve he-
defleri açıkça ortaya koymalılar. 

Şirketler sadece işlerini değil, toplumsal so-
rumluluklarını da ciddi bir planlama ve uygulama 
ile gerçekleştirmeli. Dolayısıyla, bu konu da dü-
zenli olarak yönetim kurulunun gündeminde yer 
almalı. “Ölçülmeyen performans iyileştirilemez” 
ilkesi doğrultusunda, toplumsal sorumluluklar 
ile ilgili performans kriterleri de tespit edilme-
li ve düzenli olarak izlenmeli. “Bir elin nesi var, 
iki elin sesi var” anlayışıyla, toplumsal sorum-
lulukları yerine getirirken gerek başka kuruluş-
larla, gerekse sivil toplum örgütleriyle işbirlikle-
ri geliştirilmeli.  

GÖNÜLLÜ KURULUŞLARIN KATKILARI
Gönüllü kuruluşlarla yapılan iş birliğinin ba-

şarılı olabilmesi için dikkat edilmesi gereken 
bazı konular var:  Öncelikle iş birliğinin hangi 
toplumsal soruna, nasıl bir katkı için gerçekleş-

tirildiği konusunda kurumlar arasında fikir bir-
liğinin sağlanması gerekli. İkinci olarak hedef-
ler ve bu hedefe ulaşma yolunda nasıl bir ölçüm-
leme yapılacağı konusu da planlanmalı. Üçüncü 
konu iş birliği ile ilgili iletişim planlaması yapıl-
ması ve hedef kitlenin her iki kurumun ilgilile-
ri ve işbirliği içinde olduğu tüm kesimler oldu-
ğunun unutulmamasıdır. Son olarak, iş birliği-
nin topluma katkıdaki etkinliğinin takip edilme-
si ve sürekli iyileştirme çalışmalarına açık ol-
ması sağlanmalıdır. Hedeflenen sonuçlara ula-
şabilmek için yaratıcı çözümlere fırsat tanınma-
lı ve bu konuda öncü faaliyetlerde bulunan gele-
ceğin liderlerinin yetiştirilmesi ve teşvik edilme-
si sağlanmalı.

Şirketlerin, saygın birer yurttaş olabilmele-
ri için, faaliyetleri hakkında şeffaflıkla hesap ver-
me alışkanlığını kazanmaları gerekiyor. Bunun 
için öncelikle, hangi faaliyetlerin nasıl ölçümle-
neceği konusunda karar verme gereği var. Daha 
sonra düzenli olarak bu ölçümlerin yapılması ve 
performansın açıkça paylaşılması şirketlerin top-
lumsal saygınlığını artırıyor. Bu nedenle, özellik-
le dış iletişimde kullanılacak kriterler ve hedefler 
konusunda başta mütavazı ve gerçekçi bir yakla-
şım sergilenmesi, ancak zaman içinde daha zor-
layıcı hedeflere yönelinmesi toplumsal güvenin 
artmasına yardımcı oluyor. Dikkat edilmesi gere-
ken bir konu da, duyurulan hedeflere ulaşmada 
güçlükler yaşandığı durumlarda bile şeffaflıktan 
ödün verilmemesi oluyor.

Kurumsal vatandaşlık konusunu ciddiye alan 
şirketler önemli kazanımlar sağlıyorlar.  Yapılan 
çalışmalar sunucunda belirlenen faydalar şu şe-
kilde sıralanabilir: (1) Bu şirketlerin marka değer-
leri ve dolayısıyla piyasa değerleri artıyor. (2) Daha 
nitelikli personeli cezbetme, motive etme ve tutma 
imkânı doğuyor. (3) Kurumsal öğrenme ve yaratı-
cılık potansiyeli artıyor. (4) Özellikle bu konularda 
hassas yatırımcılara ulaşma imkânı oluştuğundan, 
gerek hisse değerleri artıyor, gerekse borçlanma 
maliyetleri düşüyor. (5) Yeni pazarlara girmekte 
ve müşteri sadakati sağlamada önemli avantajlar 
elde ediliyor. (6) Verimlilik ve kalite artışları yaşa-
nıyor. (7) Risk yönetimi daha etkin hale geliyor. (8) 
Kamuoyunun ve kural koyucuların şirketin görüş-
lerine önem vermesi sağlanıyor.

Eğer dünyanın daha iyi bir yer olmasını isti-
yorsak, daha rahat çalışabileceğimiz, daha hu-
zurlu yaşayabileceğimiz bir ortam istiyorsak hem 
bireysel, hem de kurumsal olarak bizlere de so-
rumluluklar düştüğünü kavramalıyız. İçinde ya-
şadığımız dünyanın birer vatandaşı sıfatıyla bu 
sorumluluklarımızı da yerine getirmeliyiz. Aynı 
zamanda ülkemizde yapılan iyi çalışmaların dün-
yaya da örnek olabilmesi için uluslararası are-
nada iyi pazarlanması gerekiyor. Sonuç olarak, 
uluslararası camianın saygın bir üyesi olabilmek 
için, Türkiye’nin de hem “kurumsal vatandaşlık” 
kavramını yaşayan, hem de bu konuda öncü ör-
nekler oluşturduğunu dünyaya iyi anlatabilen şir-
ketlere ihtiyacı var. 
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 Çizgiler ve yapı malzemeleriyle yaşam alan-
ları yaratan inşaat malzemecileri, sözcük-
lerin mimarı Sunay Akın’ın moderatörlü-

ğünde III. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nde 
buluştu. Gelenekselleşme yolunda emin adımlar-
la ilerleyen zirve, Sunay Akın’ın sunumlarıyla da 
farklı bir tat ve renk kazanmaya başladı. İlk kez 
geçen sene zirvenin moderatörlüğünü yapan Su-
nay Akın, bu yıl da zirveye hareket getirdi. İnşaat 
malzemesi sanayicileri ve inşaat sektörünün lider 
firmalarını bir araya getiren zirve, sektör temsil-
cilerinin yılda bir kez de olsa bir yandan gelişme-
leri tartıştıkları ve gelecek vizyonunu belirledikle-
ri toplantılara ev sahipliği yaparken, bir yandan da 
hasret giderdikleri bir ortam yarattı. 

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin 

(İMSAD) düzenlediği zirve, her yıl çıtayı yükselte-
rek, gündemi takip eden konu ve konuşmacıları, 
etkinlikleri ile rakipsiz olduğunu gösterdi. Zirveyi 
tasarlayan, kısa sürede yerli-yabancı birçok de-
ğerli konuşmacıyı zirveye getiren, Türkiye’de ilk 
kez sıfır karbon etkinlik düzenlenmesini sağlayan 
İMSAD yönetim kurulu ve İMSAD çalışanları bek-
lentileri yükseltti. Şimdi gözler İMSAD’ın 2012 yı-
lında düzenlenecek zirvede nasıl bir organizasyon 
gerçekleştireceğine odaklandı. 

DEKLARASYON İMZALANDI, 
TRENDLER BELİRLENDİ

Zirvenin moderatörlüğünü Sunay Akın’ın yap-
ması isabetli bir karardı. Zirvenin açılış konuşma-
sına Boğaziçi’nin ve Kızkulesi’nin hikâyesini anla-
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tarak başlayan Sunay Akın, her oturum başlangı-
cında anlattığı İstanbul öyküleriyle katılımcıların 
konsantrasyonunun düşmemesini sağladı. 

Zirvenin açılış konuşmalarından sonra otu-
rumlara geçmeden İMSAD’ın liderliğinde sürdü-
rülen Eubuild EE Projesi’nin “Binalarda Enerji Ve-
rimliliğinin Finansmanında Sürdürülebilirlik” ko-
nulu çalıştayında kabul edilen “Binalarda Ener-
ji Verimliliği için Hükümetlerin İtici Gücüyle Ha-
reket Zamanı” adlı deklarasyon, ortaklar arasın-
da imzalanarak bir başka ilk daha gerçekleştiril-
di. “Sürdürülebilir Bir Geleceğe Doğru İnşaat Sa-
nayisi” özel sunumuyla Belçika Trend ve Gelecek 
Araştırma Ajansı Kurucusu Herman Könings’in 
zirveye ayrı bir renk kattığını da söylemek gere-
kiyor. Gerçekten iyi bir konuşmacı olan Könings, 
salonu dolduran yöneticilerle kurduğu interaktif 
iletişimle zirvenin heyecanını yükselten, zaman 
zaman katılımcıların “Bu kadar da olmaz!” dedi-
ği gelecek trendleri ile ilgili anlatımlarıyla unutul-
maz bir sunum gerçekleştirdi. Özellikle “Gelece-
ği tahmin etmenin yolu, onu inşa etmektir” cüm-
lesi zirvenin temasını da özetler gibiydi. Hiç bek-
lenmedik olayların gelecekte istisna değil norm 
haline geleceğini söyleyen Könings’in küresel re-
kabete getirdiği tüketici bakış açısı hedefin tam 
on ikiden vurulmasıydı. Könings, “Başka ülkeler-
le rekabet ettiğiniz kadar tüketicilerle de rekabet 
etmek zorundasınız” diyerek, gelecekte artık tü-
keticilerin kendi inşaat malzemelerini yapacakla-
rı bir teknolojiye kavuşacaklarını belirtti.

HEDEFİ 12’DEN VURAN
KONULAR TARTIŞILDI

III. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi, bu yıl 
da teması olan “Küresel Rekabet ve Sürdürüle-
bilirlik, Binalarda Enerji Verimliliği” üzerine ger-
çekleştirilen paylaşım toplantıları ile özel otu-
rumlarda hedefi tam 12’den vuran konularıyla 
dikkat çekti. Konular kadar, o konuların uzman-
larının da zirvede gerçekleştirdiği sunumlar katı-
lımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Zirvede ya-
bancı konuk sayısındaki artış da gözlerden kaç-
madı.  Üç paylaşım toplantısı, iki özel sunum ve 
bir özel oturum, gün boyu süren zirvede bilgi pay-
laşımının yoğunluğunu ortaya koyarken, fuaye 

 İMSAD liderliğinde, aralarında Arnavutluk, Belçika, Bosna Hersek, Makedonya, Karadağ, 
Sırbistan’ın da bulunduğu 9 ülke ve 49 ortak ve iştirakçiyle uygulamaya koyulan proje, binaların 
enerji verimliliğinin geliştirilmesi konusunda yeni finansman modelleri oluşmasına katkı 
sağlamayı amaçlıyor. 
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alanında Feriha Dayanç Ebru Atölyesi öğrenci-
lerinin yaptığı Ebru Sergisi , öğle yemeği sonrası 
başlayan ikinci bölüme Canan Anderson’ın kema-
nıyla canlılık getirmesi de ayrıca not edilmesi ge-
reken etkinliklerdendi. ARGE Danışmanlık Yöne-
tim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden’in yöneti-
ciliğinde gerçekleştirilen “2023’e Doğru Gelecek 
Vizyonu” konulu ilk paylaşım toplantısının konuş-
macıları Forum İstanbul Yönetim Kurulu Başka-
nı Yavuz Canevi ve Sabancı Holding Çimento Grup 
Başkanı Mehmet Göçmen’di. 

Yavuz Canevi, TÜSİAD tarafından yayınla-
nan Vizyon-2050 raporundan çok çarpıcı ifade-
leri katılımcılarla paylaşırken, yeni dünya düze-
ninde dengelerin de nasıl değişeceğinin ipuçla-

rını verdi. Bu rapora göre dünyanın bugünkü tü-
ketim kalıplarını değiştirmemesi halinde 2050 
yılında ortaya çıkacak tablo kaynakların 2,5 ka-
tının tüketileceğini işaret ediyordu ve böyle bir 
dünyanın ise olmayacağı gerçeği ortadaydı. Ca-
nevi, “Tüm bunlar bize tek bir şey söylüyor: Yeni 
bir dünya düzenine doğru yol alıyoruz. ABD’den 
Çin’e, Avrupa’dan Japonya’ya, Rusya’dan Latin 
Amerika’ya, Afrika’dan Orta Doğu ve Asya’ya sos-
yal ve ekonomik insan hayatı ile ilgili yeni denge-
ler oluşmaktadır” dedi. 

Mehmet Göçmen ise bugün yaşananları kriz 
gibi basit cümle ile adlandırmak yerine tarihi bir 
dönemin yaşanması şeklinde ifade etmenin ge-
leceğe doğru bakmak olacağını belirtti. “En az 1. 
Dünya Savaşı’nın sonundaki kadar tarihi bir dö-
nem yaşıyoruz. En az 2. Dünya Savaşı’nın sonun-
daki kadar tarihi bir dönem yaşıyoruz. En az Sov-
yetler Birliği’nin dağıldığı dönem kadar tarihi bir 
dönem yaşıyoruz” diyen Göçmen, bugüne kadarki 
ezberlerin bozulduğunu vurguladı. 

TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN
KÜRESEL REKABET GÜCÜ

2010 yılında düzenlenen zirvede küresel reka-
betin şifreleri masaya yatırılmıştı. Bu yıl da zirve-
nin ana temasına uygun olarak düzenlenen ikin-
ci paylaşım toplantısında konu “Türk İnşaat Sek-
törünün Küresel Rekabet Gücü”ne ayrıldı. İMSAD 
Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Alptekin’in yöneti-
ciliğinde gerçekleşen toplantının konuşmacıla-
rı ise Trakya Cam Kurumsal İletişim Müdürü De-
met Budak, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Yö-
netim Kurulu Üyesi Burak Talu ve Eczacıbaşı Yapı 
Ürünleri Pazarlama Direktörü Başak Cezar Kut-
lu idi. Kırsal nüfusun büyük bir bölümünün kent-
lerde yaşadığına, şehir merkezlerinin banliyölerle 
birleşip şehir merkezi sınırlarının genişleyeceğine, 
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Çin ve Hindistan’ın yeni şehirler inşa edeceğine ve 
2020 yılında 20 milyon nüfusa sahip 30 mega şehir, 
15 mega bölge oluşacağını söyleyen Demet Budak, 
sosyal medya aracılığıyla daha bilinçli bir tüketici 
kitlesiyle karşı karşıya olduğumuza değindi. 

Burak Talu ise Türk müteahhitlik sektörünün 
1970 yılında başlayan ve bugüne uzanan yolculu-
ğu ile ilgili önemli kırılma noktalarından bahse-
derken, küresel rekabette yapılması gerekenle-
ri özetledi. Aynı zamanda 2000’li yıllardaki Türk 
müteahhitlik sektörünün küresel rekabet gücü 
hakkında bilgi veren Talu, sektörün 2023 hedef-
lerini de anlattı. Türk inşaat sektörünün global 
önemi hakkında bazı istatistiki verileri katılımcı-
larla paylaşan Başak Cezar Kutlu ise şunları söy-
ledi: “Türk müteahhitleri dünyanın 91 ülkesinde 
yapı inşa ediyor. Yapımı üstlenilen işlerin toplam 
değeri 200 milyar dolar civarında. 2002’de 127 
olan proje sayısı ise 2010’da 303’e ulaştı. 2002’de 
yurt dışındaki iş hacmi 2 milyar dolar civarı iken 
2010’da 10 kat büyüme ile 20 milyar dolar oldu.”

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AMA NASIL?
Paylaşım toplantılarının üçüncüsünün konu-

su küresel rekabette önemli olan bir konuya yani 
sürdürülebilirlik temasına ayrıldı. TÜSİAD Ulus-
lararası Koordinatörü Dr. Bahadır Kaleağası’nın 
yöneticiliğinde gerçekleştirilen oturuma konuş-
macı olarak BASF Sürdürülebilirlik Merkezi Pro-
je Geliştirme Yöneticisi Dr. Sabine Fisbeck-Groh, 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel 
Müdür Yardımcısı Orhan Beşkök ve Marka Stra-
tejisti Dr. Engin Baran konuşmacı olarak katıldı. 
BASF Grubu olarak sürdürülebilirlikten ne anla-
dıklarını açıklayan Sabine Fisbeck-Groh, ürünle-
rini geliştirme süreçlerinde çevreye değer katan 
çalışmalarından bahsetti.  Dr. Engin Baran da in-
şaat malzemeleri sanayisinde sürdürülebilirlik 
açısından markalaşma konusuna değindi. 

Bir finans kurumunun sürdürülebilirlik kav-
ramına nasıl yaklaştığını ve hangi sürdürülebilir 
ürünleri tüketiciye sunduğunu aktaran TSKB Ge-
nel Müdür Yardımcısı Orhan Beşkök, sürdürüle-
bilir bankacılık hakkında şu değerlendirmede bu-
lundu: “Çevresel ve sosyal sorumluluğun, çev-
resel ve sosyal inisiyatifler aracılığıyla bankanın 
operasyonlarına entegre edilmesi. Çevresel ve 
sosyal sorumluluğun, bankanın ana faaliyet ko-
nularına çevresel ve sosyal yaklaşımlarla ışığın-
da entegre edilmesi olarak açıklayabiliriz sürdü-
rülebilir bankacılığı…”  

“Megapol İstanbul’un Geleceği” konulu bir 
özel sunum gerçekleştiren İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi Başkan Danışmanı Prof. Dr. İbra-
him Baz, İstanbul’un bir sorunlar bölgesi oldu-
ğu kadar, fırsatlar ve güzellikler bölgesi olduğu-
na vurguladı. Türkiye ekonomisinin yüzde 40’ını 
karşılayan İstanbul’daki yapıların üçte birinin 
deprem karşısında riskli yapılar olduğunu belir-
ten Prof. Dr. Boz, İstanbul’un 2023 vizyonu hak-
kında bilgi verdi.

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
VE FİNANSMANI

Zirvenin son oturumu Binalarda Enerji Verim-
liliği ve Finansmanı konusuna ayrıldı. İTÜ Enerji 
Enstitüsü Enerji Planlaması ve Yönetimi Ana Bi-
lim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sermin Onaygil’in baş-
kanlığında gerçekleşen oturuma, konuşmacı ola-
rak Avrupa Komisyonu Çevre ve Sürdürülebilir-
lik Enstitüsü Başkanı Dr. Paolo Bertoldi, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Enerji Verimliliği Daire Baş-
kanı Murat Bayram, Şekerbank Bireysel Banka-
cılık Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Özci-
ğer ve Üsküp Amerikan Koleji Üniversitesi Pazar-
lama Yönetimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ilijana Pet-
rovska katıldı. Avrupa Birliği’nde 2020 yılına ka-
dar karbon salımı ve enerji kullanımının azaltıl-
ması konusunda alınan kararları ve politika uygu-
lamalarını paylaşan Dr. Paolo Bertoldi, 2010 yılın-
da çıkan enerji performansı yönetmeliğinin yeni 
haline ilişkin bilgileri paylaştı.

Türkiye’de tüketilen enerjinin dağılımı ile ilgili 
verileri paylaşan Murat Bayram da, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı’nın enerji verimliliği konusun-
daki yetki ve görevlerinden bahsetti. “Binalarda 
Enerji Performans Yönetmeliği yayınlanması ve 
yürütülmesinin yanı sıra merkezi ısıtma sistem-
li binalarda gider paylaşımı ile ilgili yönetmelik 
yayımlanması ve yürütülmesinin de görevleri ol-
duğunu hatırlatan Bayram, enerji verimliliği ko-
nusunda yapılan yerli ve yabancı kaynaklı proje-



ler hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Türkiye’de 
2010 yılında tüketilen enerji miktarının 40 milyar 
dolar olduğunun altını çizen Abdurrahman Özci-
ğer, finans sektörü ve enerji projeleri hakkında 
verdiği bilgilere, Şekerbank olarak hangi alanda 
destek olduklarını da ekledi. Enerji verimliliği ko-
nusunda 2009 yılında EKOkredi adı altında birey-
lere, apartmanlara, sanayicilere ve işletmelere 
kredi vermeye başladıklarını söyleyen Özciğer, bu 
alanda 304 milyon TL’ye ulaşan kredi sağladıkla-
rını dile getirdi. 

Oturumun son konuşmacısı olan Üsküp Ame-
rikan Koleji Üniversitesi Pazarlama Yönetimi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Petrovska ise finans kuru-
luşlarının kriz döneminde iletişim çalışmaların-
daki tüketici algısına dönük gerçekleştirdiği ile-
tişim çalışmalarını örneklerle açıkladı. Kriz dö-
neminde reklam ve iletişim çalışmalarını devam 
ettiren ve tüketiciye doğru mesajlar veren finans 
kuruluşlarının talep gördüklerine değinen Pet-
rovska, günümüz tüketicisinin artık teknolojik 
gelişmelerden de yararlanarak ne istediğini bi-
len, yönlendiren ve talep eden bir duruş sergile-
diğini vurguladı.

Zirvenin kapanışı, Sunay Akın’ın anlattığı ta-
rihin tozlu sayfalarına sıkışan İstanbul öyküleriy-
le gerçekleşirken, kapanışa özel “Zirve Sürpriz 
Çekilişi” ile dizüstü bilgisayarlar dağıtıldı. Dizüs-
tü bilgisayarların üçü de III. Uluslararası İnşaatta 
Kalite Zirvesi için İMSAD tarafından davet edilen 
yabancı konuklara giderken, gün sonunda top-
lantı salonundaki karbon salımı da katılımcılar-
la paylaşıldı. 13 kilograma yaklaşan karbon sa-
lımı, bu yılki zirveye özgü ilkler, konuşmacıların 
sunumları, deklarasyon ve aile fotoğrafı ile İM-
SAD çalışanları, bir organizasyondan daha başa-
rıyla çıkmanın sevincini yaşadı.
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Fotoğraftakiler (soldan-sağa): İTÜ Enerji Enstitüsü Enerji Planlaması ve Yönetimi Ana 
Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sermin Onaygil, Avrupa Komisyonu Çevre ve Sürdürülebilirlik 
Enstitüsü Başkanı Dr. Paolo Bertoldi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Enerji Verimliliği 
Daire Başkanı Murat Bayram, Şekerbank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı 
Abdurrahman Özciğer ve Üsküp Amerikan Koleji Üniversitesi Pazarlama Yönetimi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ilijana Petrovska.
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 Gölcük ve Kaynaşlı merkezli 1999 yılında ya-
şanan 17 Ağustos ve 12 Kasım depremleri 
Türkiye’de birçok şeyin eksik yapıldığını çıp-

lak bir şekilde karşımıza çıkardı. Ne yapı stokları-
mız sağlamdı ne de deprem sonrası enkaza dönen 
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“Fırtına uyarısı yapıldığında meteorolojiye bakıyoruz, 
deprem olduğunda da Kandilli’ye… Ölçemediğiniz hiçbir 
şeyi yönetemezsiniz. Ölçmek her şeyin başında…” 
diyen AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, yapı stoklarında 
deprem öncesi yapılacak risk analizi ve güçlendirme 
çalışmalarının, deprem sonrası yaşanacakların önüne 
geçebileceğini söylüyor.

8

"Ölçemediğiniz hiçbir şeyi 
 yönetemezsiniz”

AKUT Başkanı Nasuh Mahruki:

binaların altından insanları çıkartacak arama kur-
tarma ekiplerimiz yeterliydi. İşte tam da o yıllarda 
Arama Kurtarma Timi (AKUT), Everest Dağı’na tır-
manan Türk olarak bilinen Nasuh Mahruki ve bir-
kaç arkadaşı tarafından kuruldu. Türkiye’nin deği-
şik bölgelerinden gelen gönüllülerle AKUT ilk cid-
di sınavını 17 Ağustos Depremi’nde verdiğinde, 
yaptıkları çalışmalar toplumda hem takdir gördü 
hem de arama kurtarma ekiplerinin önemini or-
taya koydu. AKUT’u örnek alarak kurulan ekiple-
rin sayısı, teknik altyapıları, afetler karşısındaki 
deneyimleri arttı. Ancak çözüm, arama kurtarma 
ekiplerinin sayısının ve yeterliliğinin artması değil-
di. AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, 12 yılda gelinen 
noktayı ve çözümü anlattı. 

1999 depreminde arama kurtarma faaliyet-
lerinde gerek koordinasyonsuzluk gerekse de 
teknik ve ekip açısından yetersizlikler nedeniyle 
Türkiye sınıfta kalmıştı. Aradan geçen 12 yılda 
son Van Depremi’nde görüldü ki, koordinasyon 
konusunda hâlâ bazı sıkıntılar sürüyor. Peki, 
arama kurtarma ekipleri açısından bu 12 yılda 
nasıl bir değişim ve gelişim geçirdik?

Epey yol katettik. Arama kurtarma konusunda 
Türkiye ciddi bir kapasite artışına gitti. Bu durum 
Van Depremi’nde apaçık göründü zaten. 1999 
depremi yaşandığında Türkiye’nin enkaz ara-



Ocak 2012   89

ma kurtarma kapasitesi yaklaşık 220 kişiydi. Van 
Depremi’ne çeşitli kurumlardan 4 bin 448 kur-
tarma, bin 800 civarında da sağlık personeli git-
ti. 220 kişiden aradan geçen 12 yılda 5-6 bin kişi-
lik bir kapasite artışı yaşadı Türkiye… Burada da 
AKUT’un payı çok büyük. Arama kurtarma konu-
sunda standartları belirleme ve çizgileri koyma 
konusu AKUT üzerinden oldu. Buna Türk Silah-
lı Kuvvetleri’nin ekipleri de dâhildir. Bu gurur du-
yabileceğimiz çok güzel bir fotoğraf, bunun bir de 
fakat kısmı var. Afet yönetimi dediğimiz şey, risk 
ve kriz yönetimi olarak iki ana eksende yürütül-
mesi gereken faaliyetlerdir. Risk yönetimi, he-
nüz afet ve afet zararları başımıza gelmeden ama 
potansiyel bir tehdidin önümüzde durduğu nok-
talarda yapılması gerekenleri içeriyor. Yani afet 
başımıza gelmeden alınacak tedbirler ve zarar 
azaltıcı çalışmalar… Depremi engellemek müm-
kün değil ama deprem sonrası uğrayacağımız za-
rarı azaltabiliriz. Dolayısıyla afet yönetiminin en 
önemli bileşeni henüz afet yaşanmadan yapılma-
sı gerekenler. Türkiye ne yazık ki afet yönetimi-
nin bu en önemli bileşeni olan risk yönetiminden 
ziyade, afet başımıza geldikten sonra yapılma-
sı gerekenleri içeren kriz yönetimi safhasına cid-
di kaynak aktardı ve asıl gelişmeyi burada sağla-
dı. Bu açıdan baktığınızda ortada gerçekten güzel 
bir fotoğraf var. 

Türkiye’de arama kurtarma ekipleri arasın-
da nasıl bir eşgüdüm söz konusu? Her ekip bir-
birinden haberdar mı? Ya da bu koordinasyon, iş 
birliği nasıl gerçekleşiyor?

Van Depremi’nde biz dahi kendi ekiplerimizi 
kontrol edemedik. AKUT’un 17 ekibi farklı yerler-
den bölgeye gitti. Bir yerden sonra nereden, ne 

kadar ekibin ve gönüllünün geldiğini takip edebil-
dik. Türk insanı deprem gibi afetlerde çok hassas 
ve olay meydana geldikten sonra herkes yardım-
cı olmak istiyor. AKUT’un İzmir ve Bodrum eki-
bi de bölgeye gitti. İlk etapta biz de, o kadar uzak 
ekipleri yönlendirmeyi düşünmemiştik. Bir şekil-
de olay meydana geldikten sonra herkes kendi 
imkânlarıyla bölgeye ulaşmanın yollarını buluyor. 
Son depremde de öyle oldu ve yaklaşık 100-150 
ekip bölgeye gitti. Bir kısmı kendi imkânlarıyla 
giderken, Ankara ve İstanbul gibi belli merkez-
lerden Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetim 
Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılayı, Genelkurmay 
Başkanlığı’nın koordinasyonuyla çeşitli uçak-
lar kaldırıldı. Bu kurumlarda kabul gören ekiple-
re durumu bildirdi ve bu ekipler hava yolu ile git-

“Hiçbir arama kurtarma yapılanması yeterli değildir”
“Türkiye’nin mevcut yapı stokları göz önüne alındığında, ülkemizdeki hiçbir 
arama kurtarma yapılanması yeterli olamaz. Yani TSK’nin bütün örgütlü 
gücünü devreye soksanız yine yeterli olmaz. 76 tane Erciş’te, 14-15 tane de 
Van’da enkaz vardı. Toplamda 100 enkaz vardı ve bu enkazla yaklaşık 5-6 
bin kişi başa çıktı. 17 Ağustos Depremi’nde 60-70 bin enkaz vardı. Bu enkaz 
büyüklüğü ile hiç kimse başa çıkamaz. 1 milyon kişilik arama kurtarma 
ordunuz olsa başa çıkarsınız ancak. Bu da mantıksız olur. Bu alana böyle bir 
yatırım yapmak doğru değil, asıl yatırım yapılması gereken yer risk yönetimi 
safhasıdır. Önlemler ve hazırlık safhasıdır. Buradaki denklem 1’e 36’dır. Yani 
sizin risk yönetimi safhasına harcayacağınız 1 birim lira, kriz yönetiminin son 
safhası olan müdahale ve iyileştirmeye harcamak zorunda kalacağınız 36 
birim liradan sizi kurtarıyor. 17 Ağustos Depremi’nde olduğu gibi o 1 lirayı 
harcamadığınız için -o binayı sağlam yapmadığınız için- karşılığında 36 katını 
ödüyorsunuz ki, Türkiye o 45 saniyede 18 bin insanını kaybetti. Kaybettiği para 
ise 10 milyarlarca dolar oldu.”  
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“Yapı 
stoklarının 

hazır 
olmadığı 

depreme hiç 
kimse hazır 

değildir”

“Türkiye’nin gelişmiş donanımlı, Silahlı Kuvvetler 
olsun, özel sektör olsun, sivil toplum kuruluşları 
ve devlet olsun muazzam bir kapasitesi var. Bu 
ekipler kendini çok iyi yetiştirmiş ve Van Depremi 
ile birlikte yaklaşık 5-6 bin kişilik ekip tecrübeli 
sınıfına girdi. Tecrübe çok önemli bu konularda. 
Arama kurtarma ekiplerini oluşturduk, yetiştirdik, 
malzemelerini aldık ve afete hazırız, gibi yanlış bir 
algı var. Çünkü depremlere hazır olması gereken 
şey öncelikle binalar. Mevcut yapı stoklarının 
hazır olmadığı bir depreme hiç kimsenin 
hazır olması mümkün değil. Arama kurtarma 
konusunda gelişmemizin de böylesine yanlış bir 
yönlendirme olasılığı da var. O yüzden bu tuzağa 
hiçbirimizin düşmemesi lazım.” 

ti. Bir deprem anında arama kurtarma ekiplerinin 
nerede toplanacağı ve hangi yollarla deprem böl-
gesine ulaşacağı ile ilgili bir planlama var. Bunlar 
AFAD’ın sorumluluğunda olan konular. Daha ön-
ceden afet anında Türkiye’de birçok değişik ku-
rum vardı; bu kurumlar ya kapatıldı ya da AFAD’ın 
başkanlığında birleştirildi. AFAD da çok iyi çalışı-
yor aslında. İşi bilen insanlar var. Tabii ki büyük 
bir boşluk da ortada. Binaları sağlamlaştırmadan 
ne yaparsak yapalım problemi sonucundan çöz-
meye çalışıyoruz. Bu geçici bir çözüm. 12 yılda 
Türkiye bu konuda çok ciddi bir yol katedebilirdi. 
Maalesef çok uzak bir yerdeyiz. 

“TÜRKİYE’DE ARAMA KURTARMA 
GÖNÜLLÜLÜK ÜZERİNE KURULU”

Arama kurtarma ekipleri nasıl yetişiyor? 
Arama kurtarma ekipleri nasıl bir eğitim süre-
cinden geçiyor ve aranan kriterler neler?

Türkiye’de arama kurtarma konusu AKUT sa-
yesinde ağırlıklı olarak gönüllülük üzerine ku-
ruldu. Tabii ki, sivil savunmanın Ulusal Medikal 
Kurtarma Ekibi’nin (UMKE), TSK ve belediyele-
rin kendi personeli içerisinde oluşturdukları ara-
ma kurtarma ekipleri oldu; ama onun dışında on-
lardan çok daha kalabalık bir gönüllü kitlesi var 
Türkiye’de… Bu da biraz AKUT’un çizdiği çerçe-
ve içinde kaldığından dolayı, gönüllülük üzeri-
ne kuruldu bütün yapı… Gönüllülerden bekledi-
ğimiz, yardımseverlik ve gönüllülük üzerine ya-
pılacak bir çalışma olduğu için öncelikle insanla-
rın kapasitesi önemli. Kendini adama, fedakârlık 
ve özveride bulunma kapasitesi çok önemli. Ta-
bii, biz kendi içimizde şunu da söylüyoruz: ”Burası 
bir kurum, bu kurumu ve bu kurumun değerlerini 
benimsemeniz, kurumun belirlediği şekilde ça-
lışma yapmayı kabul etmiş olmanız ve Türkiye’de 
dernekler masasının koyduğu kurallara uymanız 
gerekiyor. Özünde tek bir şey var. Vatanını ve mil-
letini seveceksin. Hiç tanımadığı, görmediği in-
sanlar için bu çabanın içine girebilecek ve bunu 
başından sonuna kadar takibini yapabilecek. Ta-
mam, biz gönüllüyüz ama bir işi üstümüze aldığı-
mız zaman bu işin yapılması gerekiyor. Biz, kim-
seye bir iş vermiyoruz. Herkes sonuçta kendi ini-
siyatifi ile bu göreve talip oluyor. Bir kez aldıktan 
sonra onu yapmak zorunda. Burada bir zincirden 
ve dişliler sisteminden bahsediyoruz. Biri aksar-
sa ona bağlı olan şeyleri ve sonrasını aksatabilir. 

Gönüllülerin eğitim sürecinde AKUT olarak 
neler yapıyorsunuz? Sürece gönüllüleri nasıl 
hazırlıyorsunuz?

Çok ciddi eğitimlerimiz var. Bütün bölgeler-
de yaptığımız ortak eğitimler olduğu gibi tek tek 
ekiplerin kendi içinde yaptığı eğitimler de var. 
Kendi bölgelerindeki hastaneden veya üniversite-
nin bir bölümünden ilk yardım eğitimleri alabili-
yorlar. Sivil savunma ve itfaiye birimlerinden bu 
eğitimleri alabiliyorlar. Biz, bunları da destekli-
yoruz. “Kendi bölgenizdeki hastanelerden, itfai-
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Nasuh Mahruki,
"Ölçemediğiniz hiçbir
şeyi yönetemezsiniz.
Ölçmek her şeyin
başında…” diyor.

ye teşkilatından, sivil savunmadan eğitimler alın” 
diyoruz. Bu eğitimleri ne kadar çok alırsanız ve 
tekrar ederseniz o kadar iyi… AKUT’un kendi sis-
temi içerisinde enkaz arama kurtarma, sel ara-
ma kurtarma, teknik iple arama kurtarma, arazi 
arama eğitimleri gibi bir dolu eğitimi var. Bunlar 
yaklaşık 100 tane ve üç kademelidir. Bu eğitimleri 
bir taraftan kendimiz veriyoruz. Ama aynı zaman-
da da gönüllülerimizin kendi bölgelerinde bula-
bildikleri bütün eğitim fırsatlarını da değerlendir-
melerini istiyoruz. Ama aynı lisanı konuşmak için 
Antalya’da ipli kurtarma eğitimleri ve sel eğitim-
leri Yılmaz Sevgül liderliğinde oluşan bir ekip ta-
rafından veriliyor. Deprem ve enkaz eğitimleri, İs-
tanbul, Ankara ve Kocaeli ekiplerimiz tarafından 
veriliyor. Her ekip kendi bölgesindeki ihtiyaçlara 
göre tasarlandığı için hem kendi bölgesindeki acil 
durumla ilgili eğitimleri alıyor, hem de AKUT’un 
ortak eğitimlerine katılıyor. Bu bir kez yaptığınız-
da bitmiyor, yıllar süren bir şey.  

Dünyadaki benzer ekiplerle bizim ekiplerimi-
zi kıyasladığınızda nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? 

Medeni ülkeler bu tür konuları 50-60 yıl önce-
sinden çözmüşler. Muazzam bir altyapı oluştur-
muşlar. Zaten adamlarda işi baştan sağlam yap-
mak gibi bir ana ilke var. Türkiye’nin sorunu son 
40-50 yıllık süreçte yolsuzluk ekonomisi... Tabii ki 
bundan mevcut yapı stoklarımız da nasibini aldı. 
Türkiye’de en çok kayıp kamu binalarında yaşan-
dı. Bingöl depreminde 100 öğrenci Yatılı İlköğre-
tim Bölge Okulu’nda öldü. Devlet vatandaşın aya-
ğına okul getiremiyor ve başka imkânları kullanı-
yor. “Taşımalı eğitim yapacağım. Senin çocukları-
nı yatılı alacağım ve onlara bakacağım. Bana ema-
net” diyor ve bir depremde yıkılan okullarda ço-
cuklarımız ölüyor. Bu fotoğrafı gören herkesin 
ayağa kalkması lazım. Van’da da okul yıkıldı ve haf-
ta sonu olduğu için kimse yoktu ve bir şey olma-
dı. Ya okul saatinde olsaydı ne olacaktı? Türkiye’de 
ne yazık ki, Allah’a emanet gidiyoruz. Bu alanda da 
çok yol katetmemiz lazım. Türkiye’de bütün bunla-
rı aşacak potansiyel var ama bunları yapmak ge-
rekiyor. 12 yılda Türkiye’de ve özellikle İstanbul’da 
çok şey yapılabilirdi. Bir kere şu kalabalık nüfu-
sun azaltılmasına ve yapı stoklarının sağlamlaştı-
rılmasına dönük çalışmalar yapmak gerekir. Kent-
sel dönüşüm dediğiniz şey zavallı binaların yerine 
yüksek katlı binalar dikmek değil, o mevcut binayı 
yıkıp aynısını o yere yapmaktır. İnsanlar hayatları-
nın önemli bir bölümünü trafikte harcıyorken, sağ-
lıksız binalarda yaşıyorken, elbette afet yönetimin-
de de ABD veya Japonya gibi olmamızı bekleyeme-
yiz. Bunların hepsi birbiriyle entegre şeyler. O yüz-
den çıtayı birlikte yükselteceğiz.

“KURUMLARIN VERDİĞİ RAKAMLAR 
HAYATİ VE ÖNEMLİ”

Van/Erciş depreminde yaptığınız açıklama-
ları dikkatle takip ettim. Zaman konusuna de-
ğindiniz ve “1 saatin dahi önemi vardır” dediniz. 

Ekiplerin bölgeye tam teçhizatlı olarak ve iste-
nen sayıda sevk edilmesinde yaşanan gecikme 
nereden kaynaklandı? Bu tür gecikmelerin ya-
şanmaması için neler yapılması gerekiyor?

Kandilli tarafından depremin ilk önce 6,6 ola-
rak açıklanması, sonrasında 7,4 denmesi ve en so-
nunda 7,2’ye çevrilmesi bir, iki saatlik bir gecikme-
ye yol açmış olabilir… Bugün geriye dönüp baktı-
ğımızda devletin bütün imkânları arama kurtar-
ma ve insani yardım konusunda seferber edildi. 
O yüzden o rakamın bugün ne kadarlık bir gecik-
meye yol açtığını söylemek şimdiden kestirilmesi 
zor bir durum. O gün biraz öyle baktık ama 5-6 bin 
kişilik arama kurtarma ekibi de akın akın bölge-
ye ulaştı. Bu tür olaylarda fırtına uyarısı yapıldığın-
da meteorolojiye bakıyoruz, deprem olduğunda da 
Kandilli’ye… Ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemez-
siniz. Ölçmek her şeyin başında… Kandilli’den ge-
lecek veriye bakıyoruz. İlk gelen veri 6,6 olarak 
mı açıklanıyor. “Ortalığı birbirine katmanın ale-
mi yok, Bingöl, Rize, Trabzon ve Erzurum ekip-
lerimizi kaydıralım yeter” dedik. O yüzden, İz-
mir ve Bodrum ekiplerimize, “Şimdilik size ge-
rek yok” dedik. Sonradan fotoğraf değişince 
diğer ekipleri de kaydırmaya karar verdik. Bu 
tür kurumların doğru ölçümleri ve rakam-
sal verileri paylaşması çok önemli. Çünkü siz 
bu rakamı duyduğunuzda bir analiz yapıyorsu-
nuz. Kandilli deprem sonrası başarılı bir ana-
liz yaptı ve dedi ki: “Yaptığımız hesaplara göre 
500 ile 1000 kişi arasında can kaybı olur!” 
Doğru bir analizdi. İlgili bütün bi-
rimler kamu, askeri ve özel 
sektör olsun, bu referan-
sa göre hareket ediyor. 
100 bina, 500 ile 1000 
can kaybı dendiğin-
de ona göre ham-
le yapıyorsunuz, 10 
bin can kaybı den-

“BM’ye akredite tek kurum AKUT”
“Yurt dışından talep oldu ama Türkiye, Azerbaycan ve İran’dan yardım kabul 
etti. Her ekibin yıllar içerisinde yaşadığı toplumsal deneyimlerine göre 
yarattığı bir sistem ve kapasite bu. Birleşmiş Milletler'e (BM) akredite tek 
kurum AKUT. Yurt dışında Türkiye’yi temsil edecek ve onların standartlarını 
karşılayan tek ekibiz. Yurt dışındaki arama kurtarma ekipleri de yavaş yavaş 
bu akreditasyona gidiyor. Özellikle Haiti depreminde afet turisti diye yeni 
bir kavram ortaya çıktı. Bir afet haberi aldığında herkes kendi ülkesindeki 
yerel kaynaklarını harekete geçirip bölgeye teçhizatsız sadece sırt çantası ile 
gidiyor. BM sana, ‘Yurt dışında bir afete gideceksen en az 45 kişi ile 1 hafta 
boyunca tamamen kendine yeterli şekilde (duşu, tuvaleti, sağlık sistemi), aynı 
anda iki enkazda belirlenen çalışmaları yapacak şekilde bir ekip istiyorum’ 
diyor. Gündüz, bu tür ekipmanları ve imkânları ile gelmeyenler, akşam olunca 
yemek ve yatacak yer ihtiyacı arıyor. Zaten afet bölgesindesin. Bir de kurtarma 
ekiplerinin sorunlarını çözmeye çalışırsan, afet altındaki insanlara yardım 
edemezsin. BM, yurt dışındaki afetlere müdahale edecek ekiplerin kendi 
imkânlarını getirmesini istiyor.”



92  Aktüel Söyleşi999999999999999999999999999

diğinde de ona göre tedbirlerinizi alıyorsunuz. Bu 
kurumların verdiği rakamlar o yüzden son derece 
hayati ve önemli. 

AKUT olarak her türlü arama kurtarma faa-
liyetinde ön plandasınız? Türkiye’de nasıl bir ya-
pılanmaya sahipsiniz? Ekip olarak nasıl bir eği-
tim süreci izliyorsunuz?

AKUT’u ilk olarak İstanbul’da kurduk. Yıllar 
içinde sadece İstanbul’dan Türkiye’nin birçok 
bölgesindeki afetlere müdahale etmek zor ol-
maya başladı. Yılmaz Sevgül liderliğinde ilk An-
talya yapılanmamızı faaliyete aldık. 1999 depre-
mine iki ekip olarak müdahale ettik. 2000 yılın-
da Ankara ekibini kurduk ve yıllar içinde her yıl 
bir ekip kurarak Türkiye’de 30 ekibe ulaştık. Her 
ekip öncelikle kendi bölgesindeki yerel olaylara 
müdahale edecek şekilde tasarlandı. Bingöl eki-
bi kış aylarında kar araçlarıyla hasta müdaha-
lesinde çok yoğun çalışıyor. Antalya ve Olympos 
ekibi yaz aylarında yamaç paraşütü ve dağ tır-
manışı yapan turistlere yardım ediyor. Marma-
ris ve Bodrum ekibi yaz aylarında orman yangın-
larına müdahale ediyor. Kocaeli ve İstanbul eki-
bi deprem konusunda kendini yetiştirdi. Niğde 
ekibi Aladağlar’daki dağ kazalarına, Kayseri eki-
bi Erciyes Dağı’ndaki dağ kazalarına; Rize, Trab-
zon ve Giresun ekibi Karadeniz Bölgesi’ndeki sel 
ve toprak kayması olaylarına müdahale ediyor. 
Her ekip kendi bölgesindeki afet neyse ona uy-
gun çalışıyor; bir de AKUT’un ortak operasyon-
larında görev alıyor. 

“Afet öncesi çalışmalar öne çıkmalı”
“Esentepe’de genel merkezimiz, Ataşehir’de eğitim ve lojistik depomuz ile 
K-9 köpeklerimiz var. Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) acil durumlarda 
kullanmak üzere bir yerimiz var. Bir de havaalanı var. Genel buluşma 
yerlerimiz bunlar. Acil durum meydana geldiğinde AKUT gönüllüleri bu 
yerlerden hangisine ulaşabiliyorsa oraya gelecek ve kriz merkezlerinden 
nereye gönderilecekse gidecek. İstanbul ile ilgili yapılması gerekenler afet 
sonrası değil, afet öncesi çalışmalar olarak öne çıkmalı. Öncelikle İstanbul’un 
nüfus yoğunluğunun azaltılması ve önümüzdeki 25-30 yıla yayılacak şekilde 
bütün yapı stoklarının gözden geçirilmesi gerekiyor. Şu anki İstanbul’un 
yapısı Türkiye’yi 21. yüzyıla taşıyacak bir yapı değil. Bu yapının değişmesi 
lazım. Bütün ülkeler yapılanmalarını böyle değiştiriyor. Bu fotoğraf Türkiye’ye 
yakışmıyor. Bu fotoğrafı değiştirmemiz lazım ve hepimize görev düşüyor.”
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  Merkez Bankası’nın ve ekonomi yönetimi-
nin aldığı önlemlere karşın 2011’in üçün-
cü çeyreğinde ekonomi hızlı büyümesini 

sürdürmüştür. Buna göre Türkiye ekonomisi yı-
lın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 8,2 büyümüştür. Geçen yılın üçün-
cü çeyreğinde bu oran yüzde 5,3 seviyesinde ger-
çekleşmiştir. Takvim etkisinden arındırılmış ra-
kamlara göre yılın üçüncü çeyreğindeki büyüme 
yüzde 7,7 düzeyinde oluşmuştur. Mevsim ve tak-
vim etkisinden arındırılmış GSYH değeri ise bir 
önceki döneme göre yüzde 1,7 artış göstermiş-
tir. Bu sonuçlar ekonominin yılın ilk dokuz aylık 
döneminde hızlı büyümesine devam ettiğini gös-
termektedir.

BÜYÜMEYE DESTEK
TÜKETİMDEN İHRACATA KAYDI
Daha önceki dönemlerde iç tüketim odaklı kay-
dedilen büyüme üçüncü çeyrekte yapı değiş-
tirmiştir. Buna göre üçüncü çeyrekte büyüme-
nin motoru yüzde 10,8 artış gösteren ihracat ol-
muştur. İhracattaki artışta ise TL’nin değer kay-
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Kendi kaynakları ile iyi bir performans ortaya koyan sektörün, 
bu olumlu görünümünü önümüzdeki aylarda da sürdürmesi 

beklenmelidir. Pazar çeşitlemesi bu noktada önemlidir.
Yurt içi talepte ise yabancılara satış izni çıkması ile ciddi bir 

talep artışı görülebilir. Buna bağlı olarak sektörde hareketliliğin 
artarak sürdüğü gözlenebilir.

9

Yabancı
yatırımcı fırsatı iyi 

değerlendirilmeli

Fatih YEĞENOĞLU
İMSAD - Ekonomist

betmesi etkili olmuştur.  Harcamalar tarafın-
da ise yılın bu döneminde özel tüketim harca-
maları yüzde 9,2 artış kaydederken, kamu tüke-
tim harcamaları yüzde 10,2 yükseliş göstermiş-
tir. Özel sektör yatırımları yüzde 29’un üzerin-
de artarken, kamu yatırımlarındaki büyüme yüz-
de 5’te kalmıştır. Dış talebin büyümeye katkısı-
nın da negatif 3,1 puan olduğu göze çarpmak-
tadır. Sektörlerin büyümeye sağladıkları fayda 
göz önüne alındığında mevsimsellik etkisiyle ta-
rım sektörünün ön plana çıktığı görülmektedir. 
Buna göre yılın ikinci çeyreğinde büyümeye yüz-
de 7,1’lik katkı sağlayan tarım sektörü üçüncü 
çeyrekte yüzde 15,2’lik katkı sağlamıştır.

Yılın üçüncü çeyreğine ait üretim verilerine 
bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre ta-
rım sektörünün büyümeye devam ettiği görül-
mektedir. Sanayi ve hizmetler sektörlerinde de 
güçlü büyüme oranları kaydedilmiştir. İnşaat 
sektörü ise iki haneli rakamlarla büyümeye de-
vam etmiştir. Bu çerçevede, yılın temmuz-eylül 
döneminde tarım sektörü yüzde 4,5 büyürken, 
sanayi sektörü yüzde 8,4 oranında büyüme kay-
detmiştir. Hizmetler sektöründe büyüme yüzde 
9,1’i bulurken, aynı kapsamın içinde değerlendi-
rilen inşaat sektöründe de yüzde 10,6’lık büyüme 
görülmüştür. GSYH’ye net katkılar incelendiğin-
de tarım kesiminin katkısının 0,7 puan, sanayinin 
2,1 puan, hizmetler kesiminin ise 5,4 puan oldu-
ğu gözlenmektedir. 

İNŞAAT ÇİFT HANELİ
BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRDÜ

İnşaat sektörünün büyüme hızında yavaşla-
ma yaşansa da çift haneli gelişimin devam etti-
ği görülmektedir. Buna göre inşaat sektöründe 
üçüncü çeyrekte kaydedilen büyüme yüzde 10,6 
olarak gerçekleşmiştir. Mevsimselliğin ve baz et-
kisinin bir sonucu olarak geçen dönemlere göre 
daha sınırlı bir gelişim gösteren sektörde çift ha-
neli büyümenin sürmesi olumlu bir gelişmedir. 
Bunda sektörün kaynaklarını akılcı kullanarak 
mevcut projeleri sonuçlandırmaya odaklanma-
sı etkili olmuştur. Geçmiş veri seti ele alındığın-
da; inşaat sektörünün büyümesi 2010 yılının ilk 
çeyreğinde yüzde 8,3 düzeyinde gerçekleşmiş-
tir. Bu oran 2010 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 
20,4, üçüncü çeyreğinde yüzde 22,1 ve dördüncü 
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çeyreğinde yüzde 17,5 seviyesinde oluşmuştur. 
2010 yılının tamamında yakalanan büyüme raka-
mı yüzde 17,1 olmuştur. 2011 yılının ilk çeyreğin-
de ise yüzde 14,7’lik artış yaşanırken, ikinci çey-
rekte yüzde 13 düzeyinde gelişim kaydedilmiştir. 
Bu veriler son açıklanan yüzde 10,6’lık gelişme 
hızındaki ivme kaybını net bir şekilde ortaya koy-
maktadır. Bu ivme kaybının bir sonucu olarak in-
şaat sektörünün Türkiye ekonomisine katkısın-
da da gerileme yaşanmıştır. Buna göre bir önce-
ki çeyrekte, 2008 yılından beri ilk kez yüzde 6 se-
viyesini yakalayan inşaat sektörünün büyümeye 
katkısı, üçüncü çeyrekte yeniden yüzde 5,5 sevi-
yesine gerilemiştir. 

İnşaat sektörünün büyüklüğünde ise çeyrek-
lik bazda cari fiyatlarla dikkat çektiğimiz 10 mil-
yar TL’nin artık çok geride kaldığı görülmektedir. 
2009’un üçüncü çeyreğinde sektörün büyüklüğü 
8,71 milyar TL’ye kadar geriledikten sonra bu ra-
kamın 2009 yılının dördüncü çeyreğinde 9,32 mil-
yar TL’ye, 2010’un birinci çeyreğinde ise 9,8 mil-
yar TL’ye çıktığı görülmektedir. İnşaat sektörün-
de ivmelenme bu çeyrek sonrasında yaşanmış-
tır. Buna göre hızlı bir çıkış trendinin içine giren 
inşaat sektörünün büyüklüğü 2010 yılının ikinci 
çeyreğinde 11,85 milyar TL, üçüncü çeyreğinde 
11,38 milyar TL, dördüncü çeyreğinde 12,12 mil-
yar TL düzeyine yükselmiştir. 2011 yılında da iv-
mesini koruyan sektör ilk çeyrekte 12,81 milyar 
TL, ikinci çeyrekte ise 15,3 milyar TL seviyesine 
ulaşmıştır. Üçüncü çeyrekte mevcut seviye ko-
runmuş ve sektörün büyüklüğü 15,03 milyar TL 
düzeyinde oluşmuştur. 

İNŞAAT YATIRIMLARINDA
KAMU “YENİDEN OYUNDA”
Mevcut yatırımlar göz önünde bulundurulduğun-
da inşaat sektörünün büyüme potansiyeli gö-
rünmektedir. Ancak bu noktada yine global kri-
zin olası etkilerine dikkat edilmelidir. İnşaat ya-
tırımlarında özel-kamu ayrımına bakıldığında 
özel sektör ile kamu arasındaki ayrımın olduk-
ça azaldığı görülmektedir. Buna göre 2008’de 
krizin etkili olduğu dönemlerde ekonomiyi can-
lı tutmak için inşaat yatırımlarına ağırlık veren 
kamu sektörünün global krizin konuşulduğu bu 
dönemde yeniden hareketliliği koruma çabası-
na girdiği görülmektedir. Nitekim ikinci çeyrekte 
inşaat yatırımlarındaki artış kamuda yüzde 3,7, 
özelde yüzde 17,6 olurken, üçüncü çeyrekte ara-
daki fark azalmış, kamuda yüzde 9,7, özel sek-
törde yüzde 11,6 düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Yapı izinleri rakamları incelendiğinde inşa-
at sektörünün yine “akıllı adımlar” attığı görül-
mektedir. Buna göre uzun vadeli adımları at-
madan önce küresel gelişmelerin netleşmesini 
bekleyen sektör, orta vadeli yatırımlarda ise hız-
lı hareket etmektedir. Bunun sonucu olarak göre 
yapı ruhsatında geçen yıla göre bir düşüş yaşan-
dığı görülürken, yapı kullanım izinlerinde artış 
oranları oldukça yüksek bir düzeyde gerçekleş-

miştir. Buna göre yapı ruhsatlarında geçen yı-
lın aynı dönemine göre Temmuz, Ağustos ve Ey-
lül aylarındaki değişimler sırasıyla –yüzde 4,97, 
yüzde 14,95 ve –yüzde 21,58 düzeylerinde olu-
şurken, aynı dilimde yapı kullanım izinleri yüzde 



bağlı olarak yılın üçüncü çeyreğinde 29,82 milyon 
metrekare yapı ruhsatı alınırken, 25,69 milyon 
metrekare yapı kullanım izni talep edilmiştir.

Yapı ruhsatı alımındaki dağılım incelendiğin-
de ise konutun ağırlığı görülmektedir. Buna göre 
yapı ruhsatları talebinde konutun payı yüzde 70,52 
düzeyinde oluşmuştur. Yapı kullanım izinlerinde 
sektörlerin oransal dağılımına baktığımızda konut 
sektörünün payının yine yüzde 70’in üstünde oldu-
ğu görülmektedir. Bununla birlikte sektöre katma 
değer yaratan son dönemin moda yapısı alışveriş 
merkezlerinin yanı sıra ofis, hastane ve sanayi bi-
nalarının toplamdaki payı yüzde 20 düzeyinde kal-
mıştır. Alt başlıkları incelediğimizde konutta yapı 
kullanım izinleri ile yapı ruhsatı alımları arasındaki 
ayrışma net bir şekilde görülmektedir. Buna göre 
iki veya daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar-
da eylül ayında yapı ruhsatlarında yüzde 28,96’lık 
azalış yaşanırken, yapı kullanım izinlerinde yüz-
de 36,04’lük yükseliş kaydedilmiştir. Bu rakamlar 
yatırımcıların konut sektörüne mevcut durumda 
daha kısa vadeli baktığını göstermektedir.   

KONUT SATIŞLARINDA TALEP 
İSTENEN DÜZEYDE DEĞİL

Konut satışları rakamları ele alındığında 
ise üçüncü çeyrekte, ikinci çeyreğe göre tüke-
tici talebinin hız kestiği görülmektedir. Özellik-
le faizlerin yeniden yükseliş trendine girmesi 
ve Avrupa’dan gelen kriz haberleri bunda etki-
li olan unsurlar olarak ön plana çıkmaktadır. Ni-
tekim son açıklanan TÜİK verilerinde konut sa-
tışlarında bir önceki döneme göre yüzde 5,18’lik 
gerileme kaydedilmiştir. Bununla birlikte bir ön-
ceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,57’lik ar-
tış yaşandığı görülmektedir. Yani 2010 yılının 
üçüncü çeyreğinde 83 bin 697 düzeyinde gerçek-
leşen konut satışları 2011 yılının üçüncü çeyre-
ğinde 101 bin 754 düzeyine çıkmıştır. Rakama 
bakıldığında bir önceki yıla göre yaşanan artış-
ta baz etkisinin bulunduğu görülmektedir. Buna 
göre 2010 yılının üçüncü çeyreğinde düşük ger-
çekleşen konut satışları rakamının oluşturduğu 
baz etkisi bir önceki yıla göre satışların arttığına 
yönelik bir bilgi sunmaktadır. Bu noktada bir ön-
ceki çeyreğe göre değişimi dikkate almak daha 
yerinde olacaktır. Bu rakamlara göre meydana 
gelen gerilemede ise Merkez Bankası’nın adım-
larının etkili olduğunu düşünüyoruz. 

Bölgesel olarak bakıldığında ise İstanbul’da 
konut satışlarının bir önceki döneme göre Tür-
kiye ortalamasının üstünde yüzde17,23 azalış 
kaydettiği görülmektedir. Bununla birlikte do-
ğuya gidildikçe bölgesel bazda farklılaşma dik-
kat çekmektedir. Nitekim Erzurum, Erzincan ve 
Bayburt’u kapsayan TRA1’deki konut satışların-
daki azalış yüzde 7,68 olurken, Gaziantep, Adıya-
man ve Kilis’i kapsayan TRC1’de yüzde 6,29’luk 
artış yakalanmıştır. Rakamlar konut satışlarının 
ülke genelinde azalmaya başladığını göstermek-
te, bununla birlikte bazı bölgelerin gayrimen-
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25,87, yüzde 37,91 ve yüzde 31,93 düzeyinde ar-
tış kaydetmiştir. Yani inşaat sektörü yeni projele-
rin işaretçisi olan yapı ruhsatı alımında temkinli 
davranmış, buna karşın elindeki projeleri bitirme 
eğilimine giderek yapı kullanım izni alımlarında 
hızlı bir artış yaşanmasına neden olmuştur. Buna 
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kul yatırımı için daha fazla dikkat çektiğini orta-
ya koymaktadır. Bu noktada yabancıların gayri-
menkul edinmesinin yolunu açan yasa önem arz 
etmektedir. Nitekim bu yasayla birlikte yabancı 
talebine paralel olarak konut satışlarının artma-
sı beklenmelidir.

 
İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA 
ORANI YÜZDE 300’Ü AŞTI

Cari açık sorunu için önemli bir çözüm ola-
rak sunduğumuz inşaat sektörünün yarattığı cari 
fazladaki görünümünün korunduğu görülmek-
tedir. Cari fazla rakamı hesaplanırken, Ekonomi 
Bakanlığı’nın inşaat malzemesi sektörünün ih-
racatını tanımlayan Gümrük Tarife İstatistik Po-
zisyon Kodları’na üyelerimizden yapılan ekleme-
ler katılarak oluşturulan veri seti (İlgili kodlar son 
haliyle 2520, 2523, 3208, 3209, 3210, 3214, 3916, 
3917, 3918, 3922, 3925, 4411, 4412, 4418, 4814, 
6802, 6803, 6806, 6807, 6809, 6810, 6811, 6904, 
6905, 6907, 6908, 6910, 7003, 7004, 7005, 7008, 
7016, 7019, 7214, 7215, 7303, 7304, 7305, 7306, 
7307, 7308, 7317, 7318, 7327, 7324, 7604, 7610, 
7615, 8301, 8302, 8402, 8403, 8404, 8415, 841911, 
841919, 851610, 851621, 842810, 848180, 8536, 
854442–49, 9405, 9406’dır.) üzerinden hesapla-
nan ithalat ve ihracat rakamları dikkate alınmış-
tır. Bu hesaplamalar dahilinde sektörün cari den-
geye etkisi ve ihracatın ithalatı karşılama oranı 
hesaplanmıştır. Yani İMSAD olarak her ay açıkla-
dığımız sektörün ihracat ve ithalat rakamları baz 
alınarak sektöre özel cari denge ve ihracatın itha-
latı karşılama oranları ortaya konmuştur.

İnşaat malzemesi sektörünün Ekim ayı veri-
lerine göre ihracat 1,67 milyar dolar düzeyinde 
gerçekleşirken, ithalat 500 milyon dolar seviye-
sinde kalmıştır. Bunun sonucunda sektörün cari 
dengeye doğrudan olumlu katkısı 1,17 milyar do-
lar düzeyinde oluşmuştur. Yani sektör 1,17 mil-
yar dolarlık cari fazla üretmiştir. Bu rakam sek-
törün eylül ayındaki 780 milyon dolarlık katkısı-
nın yüzde 49,6’lık bir atış yaşadığını göstermek-
tedir. Dinamik bir yapıya sahip olan inşaat mal-
zemesi sektöründeki gelişimin cari denge üze-
rindeki olumlu etkisinin önümüzdeki aylarda da 
devam etmesi beklenmelidir. Bu artışın sadece 
mevcut kur seviyesi nedeniyle oluşmadığı, sek-
törün pazar çeşitleme çabasının bir sonucu oldu-
ğu da unutulmamalıdır. Bu noktada sektöre des-
teğin ülke ekonomisi açısından önemi de görül-
melidir. Nitekim ihracat rakamları içindeki payı-
na bakıldığında Türkiye’nin gerçekleştirdiği ih-
racatın yaklaşık yüzde 14’ünü sektör tek başına 
yapmaktadır. Buna göre ekim ayında Türkiye’nin 
toplam ihracatı 11,94 milyar dolar düzeyinde olu-
şurken, sektörün ihracatı 1,67 milyar dolar sevi-
yesinde gerçekleşmiş, sektörün ihracat içindeki 
payı ise yüzde 13,97 olarak kaydedilmiştir.

Sektörün ihracat rakamlarında meydana ge-
len artışa karşın henüz kriz öncesi rakamları ya-
kalayamadığı görülmektedir. Nitekim 2008 kri-

zi öncesinde aylık ihracatın 2,5 milyar doların 
üzerinde oluştuğu görülmektedir. Alt sektörle-
re bakıldığında ise ihracatta lider konumda yüz-
de 27,15’lik pay ve 452,7 milyon dolarlık ciro ile 
demir/çelik çubuklar bulunmaktadır. Bunu yüz-
de 7,01’lik pay ve 116,87 milyon dolarlık ciro ile 
demir/çelikten diğer tüpler, borular, içi boş pro-
filler izlemektedir. Üçüncü  sırada ise yüzde 7’lik 
pay ile diğer elektrik iletkenleri izlemektedir. 
Kendi kaynakları ile iyi bir performans ortaya ko-
yan sektörün, bu olumlu görünümünü önümüz-
deki aylarda da sürdürmesi beklenmelidir. Pazar 
çeşitlemesi bu noktada önemlidir. Yurt içi talepte 
ise yabancılara satış izni çıkması ile ciddi bir ta-
lep artışı görülebilir. Buna bağlı olarak sektörde 
hareketliliğin artarak sürdüğü gözlenebilir.



98  İhracat Kapıları / Türkmenistan9

TürkmenistanTürkmenistan
Türkmenistan, Türk müteahhitleri için Orta Asya’daki en büyük pazar 

konumunda bulunuyor. Enerjiden elde ettiği geliri ülkenin yeniden 
yapılanmasına harcayan Türkmenistan’da bu kapsamda, tüm şehirlerde konut, 

okul, alışveriş merkezi, hastane, kamu binaları, su ve kanalizasyon sisteminin 
yenilenmesi, şehirler arası yolların uluslararası standartlarda inşası, otoyol 

köprülerinin yapımı, havaalanlarının yenilenmesi, yeni üretim tesislerinin 
kurulması gibi pek çok yatırım hayata geçirilmeye başlandı.

Türk inşaat sektörünün yükselen pazarı:Türk inşaat sektörünün yükselen pazarı:
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  T ürk inşaatçıları, son iki yıldır Türkmenistan’ı 
yeniden inşa ediyor. Türk müteahhitleri-
nin konuttan ulaşıma, altyapıdan alışveriş 

merkezine kadar birçok alanda faaliyet gösterdi-
ği Türkmenistan, yeniden yapılanma çalışmalarına 
ayırdığı kaynakla inşaat sektörü için cazibe merkezi 
olmaya aday bir ülke… Petrol ve doğal gaz kaynak-
ları açısından zengin Türkmenistan, aynı zamanda 
Türkiye’nin ihracatta fazla vermesiyle Türk ekono-
misine de katkısı büyük olan bir ülke… Türkiye, ih-
racatının yüzde 17’sini Türkmenistan’a yaparken 
bu ülkeden ithal ettiği ürünlerin oranı ise yüzde 10 
seviyelerinde… 

Bağımsızlığını kazandıktan sonra serbest piya-
sa ekonomisine geçiş yapan Türkmenistan, mev-
cut ispatlanmış rezervi ile Bağımsız Devletler Top-
luluğu (BDT) içinde Rusya’dan sonra en büyük do-
ğal gaz üreticisi konumunda bulunuyor. 2010 yılın-
da dünya gaz üretiminde yaşanan rekor düşüşten 
etkilenen Türkmenistan, tüketimin azalmasından 
kaynaklanan nedenlerden dolayı üretiminde yüzde 
44,8’lik bir azalma yaşadı. Kanıtlanmış dünya do-
ğal gaz rezervlerinin yüzde 4,3’üne sahip ülke, 10,2 
milyar ton da kanıtlanmış petrol rezervini barındı-

rıyor. Bu da Türkmenistan’ın dünya petrol rezerv-
lerinin yüzde 5,6’sına sahip olduğunu gösteriyor. 

Türkmenistan, özellikle Çin Halk Cumhuriyeti 
ile gerçekleştirdiği doğal gaz satış anlaşması son-
rası Çin Kalkınma Bankası’ndan temin ettiği yakla-
şık 10 milyar dolar uzun vadeli kredi çerçevesinde 
doğal gaz sektöründe yeni tesislerin kurulmasına 
hız verdi. 2009 yılının aralık ayında Türkmenistan-
Çin doğal gaz boru hattı açılırken, Türkmenistan-
İran doğal gaz boru hattının kapasitesi de 2010 yı-
lının ocak ayında artırıldı. Türkmenistan-Çin doğal 
gaz boru hattı ile Çin’e 2010 yılında 6 milyar, 2011 
yılında 17 milyar, 2012 yılında 22 milyar, 

2013 yılında 33 milyar, 2014 yılında 37 milyar 
ve 2015 yılından itibaren ise yılda 40 milyar met-
reküp doğal gaz satılması hedefleniyor. Çin’e ve 
Rusya’ya 2010 yılında doğal gaz ihracatının baş-
laması ve İran’a ihraç edilen doğal gaz miktarı-
nın artırılmasıyla birlikte kalkınmakta olan ener-
ji sektörüne yapılan yatırımlar, Türkmenistan’ın 
ekonomisinin gelişmesini de sağlıyor. Bu geliş-
melerin yarattığı kaynakları Türkmenistan hü-
kümeti yatırımlara harcıyor ve son yıllarda ülke 
adeta baştan inşa ediliyor.



TÜRKİYE, TÜRKMENİSTAN’IN İLK 5 
TİCARİ ORTAĞI ARASINDA

Türkiye, 16 Aralık 1991’de Türkmenistan’ın ba-
ğımsızlığını tanıyan ilk ülke oldu. 29 Şubat 1992’de 
kurulan diplomatik ilişkilerle birlikte siyasi, kültü-
rel ve ekonomik ilişkiler oldukça yoğun bir şekil-
de gelişti. Türkiye-Türkmenistan ekonomik iliş-
kileri 1992 yılında Ekonomik ve Ticari İşbirliğine 
Dair Anlaşma kapsamında başladı. Daha sonra 
yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması ile çifte 
vergilendirmeyi önleme konularında devam etti. 
Türkiye, Türkmenistan’ın ilk 5 ticaret ortağı ara-
sında yer alırken, bu ticari ilişkilerin artarak de-
vam etmesi, Türk inşaat sektörü ve inşaat malze-
mesi sanayisinin son dönemde Arap Baharı’ndan 
dolayı tıkanan pazarlarının yerine Türkmenistan’ı 
koymasını sağladı. 

Yatırım ortamının henüz yeterince gelişme-
miş olmasına rağmen Türkmenistan, Türk doğ-
rudan yatırımlarının Orta Asya’da en fazla git-
tiği ülkelerin başında geliyor. Türk firmaları, 
Türkmenistan’a genellikle “joint venture” kura-
rak giriyor. Ülkede özelleştirmenin yaygın uygu-
lanmamış olması nedeniyle yerel ortaklar genel-
likle bir kamu kuruluşu oluyor. Türkiye ile Türk-
menistan arasındaki ticaret hacmi 2007 yılında 
735 milyon dolar iken, 2008 yılında 1 milyar dola-

rı geçti. 2010 yılında Türkiye–Türkmenistan dış ti-
caret hacmi, 2009 yılına kıyasla yüzde 19 artarak, 
1,525 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracat-
çı Birlikleri kayıtlarına göre, 2011 yılı Ocak-Nisan 
döneminde Türkmenistan’a Türkiye’nin ihraca-
tı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,7 
artarak, 372,3 milyon dolardan 456,8 milyon do-
lara yükseldi. Türkiye ile Türkmenistan arasında 
2011 yılı dış ticaret hacmindeki hedef 2 milyar do-
lar düzeyinde…

KAYIPLARI TÜRKMENİSTAN
PAZARI KARŞILADI

Türkmenistan’ın 2009 yılı toplam ithalatı içe-
risinde; demir ve çelik ürünlerinin yüzde 13,95’i, 
elektrik ve elektrik teçhizatının yüzde 32,20’si, 
makinelerin yüzde 8,52’si, plastik ve plastik ma-
mullerinin yüzde 54,67’si, mobilya ve prefabrik 
yapılarının yüzde 45,36’sı, demir ve çeliğin yüzde 
35,94’ü, tahta ve tahta ürünlerinin yüzde 37,17’si, 
alüminyum ve alüminim ürünlerinin yüzde 76,51’i, 
taş, çimento ve benzeri ürünlerinin yüzde 43,66’sı, 
boya ürünlerinin yüzde 64,40’ı, çeşitli kimyasal 
ürünlerinin yüzde 20,83’ü, halı ve diğer yer kap-
lama ürünlerinin yüzde 93,64’ü Türkiye tarafından 
karşılanıyor.

Türkmenistan’da yaklaşık 1,5 milyar dolar tu-
tarında Türk sermayeli yatırım bulunuyor. Söz ko-
nusu rakamlar Türkmenistan kayıtlarında daha 
düşük görünmekte olup, bunun nedeni bazı Türk 
firmalarının yatırımlarının Türkmen yatırımı ola-
rak görülmesinden kaynaklanıyor. Aşkabat Tica-
ret Müşavirliği’nin Türkmenistan kayıtlarına göre 
ilettiği raporda, Türkmenistan’da Türk firmaları-
nın ve vatandaşlarının yaptığı yatırımların topla-
mı yaklaşık 260 milyon dolar civarında… Türk fir-
maları, özellikle inşaat ve tekstil alanında büyük 
projelere imza atarken, kurdukları modern teks-
til tesisleri ile tekstil sanayinin temelini de oluş-
turdu. Son dönemde Türkmenistan’da Türk fir-
maları tarafından enerji, inşaat malzemeleri ima-
latı, tarım teknolojileri, bankacılık, sağlık sektö-
rü, kâğıt sanayisi ve gıda sektöründe de yatırım-
lar gerçekleştirildi.  

Türkmen resmi kaynaklarına göre ülkede ka-
yıtlı 600’ün üzerinde Türk sermayeli firma olmasına 
rağmen tam anlamıyla faal olan firmaların sayısının 
daha az olduğu ifade ediliyor. Türkiye’nin makine ve 
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Türk 
müteahhitlerinin 

yakın zamanda 
yaptığı ve 
yapacağı
projeler

• Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan 
boru hattı projesi üzerindeki görüşmeler devam 
ediyor.
• Hazar Denizi kıyısındaki Türkmenbaşı şehrindeki 
limanın yenilenmesi ve tersane kurulması 
çalışmaları devam ediyor.
• Polimeks İnşaat tarafından 2017 Asya 
Olimpiyatları için olimpiyat şehri kurulacak.
• Türk sermayeli Rönesans Türkmen İnşaat 
firmasınca Mari şehrinde Japon Kawasaki firması 
ile müşterek gübre fabrikası kurulması çalışması 
başlatıldı.
• Genç Çelikler İnşaat firmasınca Orta Asya'nın en 
büyük alışveriş merkezinin açılışı 15 Şubat 2011 
tarihinde gerçekleştirildi. Benzerlerinden diğer 
dört şehirde de yapılması talimatı verildi.
• Türkmenistan Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler 
Bakanlığı’nca büyük çaplı bir alışveriş merkezi 
yapılması planlanıyor.



Sektörel Güç 101



102  İhracat Kapıları / Türkmenistan11111111111

teçhizat, inşaat malzemeleri, gıda maddeleri, motor-
lu taşıtlar, tarım ve tohumculuk ve kimyasal ürünler, 
bilişim ve telekomünikasyon alanı Türkmenistan için 
önemli bir tedarikçi konumda olduğunu gösteriyor. 
Türkmenistan’a yapılan ihracattaki artış ve Türkme-
nistan ile kültürel ve siyasi ilişkilerin yoğunluğu dik-
kate alındığında, ihracatçı firmalarımızın pazara giriş 
imkânları bakımından diğer ülkelere göre avantajlı 
bir konuma sahip olduğu görülüyor.

ENERJİDEN ELDE EDİLEN KAYNAK 
İNŞAATA HARCANIYOR

Türkmenistan, Türk müteahhitlik firmala-
rı için Orta Asya’daki en büyük pazar. Enerjiden 
elde ettiği geliri ülkenin yeniden yapılanmasına 
harcayan Türkmenistan’da bu kapsamda, tüm 
şehirlerde konut, okul, alışveriş merkezi, hasta-
ne, kamu binaları, su ve kanalizasyon sisteminin 
yenilenmesi, şehirler arası yolların uluslarara-

Türkmenistan genel ekonomik göstergeleri

Yıl GSYİH
(Milyar Dolar)

Reel Büyüme 
Oranı (%)

Kişi Başına Gelir 
(Dolar)

Enflasyon
Oranı (%)

İhracat
(FOB-Milyar Dolar)

İthalat
(FOB-Milyar Dolar)

2005 6,4 6,0 1.361 10,7 4,9 2,9

2006 10,3 11,4 2.102 8,2 7,1 2,5

2007 12,7 11,6 2.540 6,3 9,1 3,7

2008 17,0 9,8 3.400 14,5 11,7 5,3

2009 14,7 -8 3.000 4,0 8,9 8,0

2010 17,1 6 3.489 10,0 10,4 8,6

Kaynak: Economist Intelligence Unit

Türk müteahhitlerinin
1972-2010 yılları arasında 
aldığı iş hacminin ülkelere göre 
dağılımı:

Ülkeler Toplam proje bedeli 
(dolar)

Pay (%)

Rusya 33.803.836 18,1

Libya 26.421.574 14,2

Türkmenistan 25.574.352 14,0

Kazakistan 13.096.033 7,0

Irak 10.463.049 5,6

S.Arabistan 8.625.571 4,6

Katar 7.339.274 3,9

BAE 7.330.242 3,9

Toplam 187.306.878.153
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sı standartlarda inşası, otoyol köprülerinin yapı-
mı, havaalanlarının yenilenmesi, yeni üretim te-
sislerinin kurulması gibi pek çok yatırım hayata 
geçirilmeye başlandı. Ayrıca, Avaza Milli Turizm 
Bölgesi’nde yeni otellerin kurulmasına da de-
vam ediliyor. Bununla birlikte, Hazar Denizi’nde 
gemi sektörünün gelişmesi, yeni tersane kurul-
ması, Türkmenbaşı Limanı’nın yenilenmesi de 
diğer projeler arasında yer alıyor. Halen bir şan-
tiye görünümünde olan ülkenin, önümüzdeki yıl-
larda da pek çok yatırımla hızlı bir kalkınma dö-
nemi içinde olacağı tahmin ediliyor.

Türk müteahhitlik firmalarının Türkmenistan’da 
şimdiye kadar yaklaşık 25 milyar dolar değerin-
de yaklaşık bin proje üstlendiği biliniyor. 2008 yılın-
da 5,3 milyar dolarlık 93 proje üstlenerek rekor kı-
ran Türk inşaat firmaları, 2009 yılında 2,7 milyar do-
larlık 66 proje üstlenirken, 2010 yılında ise 4,3 mil-
yar dolarlık 56 iş aldı. Türkmenistan, bu rakam ile 
2010 yılında Türk inşaat firmalarının en çok iş üst-
lendiği ülke oldu. 1980’den 2010 yılına kadar Türk 
Cumhuriyetlerinden alınan bin 500 projenin bine 
yakını Türkmenistan’da gerçekleştirildi. 36 milyar 
dolar tutarındaki projelerin yaklaşık yüzde 66’sını 
Türkmenistan’da alınan projeler oluşturdu. Türk-
menistan hükümetinin altyapı yatırımlarına verdiği 

Türkiye-Türkmenistan dış ticaret verileri
DTM Bilgi Sistemi verilerine göre ikili ticaretimiz 
(milyon dolar):

YILLAR İHRACAT
(FOB)

DEĞİŞİM
(%)

İTHALAT
(CIF)

DEĞİŞİM
(%)

HACİM DENGE

2005 181 -15,9 161 -8,56 342 20

2006 281 55,7 190 18,15 471 91

2007 340 20,8 397 108,8 737 -57

2008 662 94,9 389 -1,8 1.051 273

2009 945 42,6 327 -15,9 1.272 618

2010 1.139 20,53 386 17,95 1.525 753

2010/03 265 - 77 - 342 188

2011/03 306 15,4 108 40,2 415 198

önem ve ülkenin yeniden imarı Türk müteahhitleri 
için önemli iş imkânları yaratıyor. 
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TÜRK MÜTEAHHİTLERİNİN 
ÜSTLENDİĞİ İŞLER

Türk müteahhitlik firmalarının üstlendiği pro-
jelerin Avrasya ülkelerine göre dağılımı incelendi-
ğinde 2010 yılı verilerine göre, BDT yüzde 39,3 (8 
milyar dolar), Orta Doğu yüzde 33 (6,7 milyar do-
lar), Afrika yüzde 19 (3,9 milyar dolar) ve diğer ül-
keler yüzde 8,5 (1,7 milyar dolar) olarak gerçek-
leşti. 2010 yılında müteahhitlik firmalarımızca 
yurt dışında üstlenilen projelerin ülkelere göre 
dağılımında ise Türkmenistan yüzde 21’lik oranı 
ile birinci sıraya yükseldi. İkinci sırada yine Libya 
(yüzde 12,1) bulunurken, Irak (yüzde 10,8) sırala-
mada üçüncü sırada yer aldı. Rusya Federasyonu 
ise ( yüzde 8,4) dördüncü sıraya geriledi. 2009 yı-
lında Avrasya bölgesinde alınan 121 projenin yüz-
de 52’si Türkmenistan’da gerçekleştirildi. Toplam 
proje değeri de aynı paralelliği göstererek 4,3 mil-
yar doların 2,5 milyar dolarlık kısmını oluşturdu.

1972-2010 yılları arasında müteahhitlik firma-

larımızca yurt dışında üstlenilen projelerin ülke-
lere göre dağılımında, Rusya Federasyonu yüz-
de 18,1’lik oranı ile lider konumda yer alırken, 
Rusya’yı Libya (yüzde 14,2), Türkmenistan (yüzde 
14), Kazakistan (yüzde 7,0), Irak (yüzde 5,6), Suu-
di Arabistan (yüzde 4,6), Katar (yüzde 3,9), Birle-
şik Arap Emirlikleri (yüzde 3,9), Romanya (yüzde 
3,3) ve Cezayir (yüzde 2,8) izledi. Söz konusu veri-
ler Türk müteahhitlerinin iş yaptığı komşu ve çev-
re ülkelerde büyük bir itibarının olduğunu da gös-
termesi açısından önemli…

Türk firmalarının tamamladıkları projeler-
den bazıları şöyle: “Saparmurat Türkmenbaşı En-
ternasyonal Havaalanı, Laing Havaalanı, Ulusal 
Müze, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Türkmenbaşı 
Olimpik Stadyumu, Aşkabat Kobetdag Stadyumu, 
Ulusal Arşivler Binası, Türkmenbaşı Rafinerisi’nin 
yenilenmesi, Aşkabat ve Türkmenbaşı şehirlerin-
de çeşitli otel, sosyal tesis ve idari tesisler…”

TÜRKMENİSTAN PAZARININ 
ZORLUKLARI

Türk müteahhitlerinin iş hacminin artmasını 
sağlayan yatırımları hayata geçiren Türkmenis-
tan, aynı zamanda birtakım sıkıntıların da yaşan-
dığı bir ülke… Türk firmalarının hak edişlerinin za-
man zaman ertelenmesi, hak edişlerini zamanın-
da alamayan firmaların ödemelerini geciktirmek-
te veya malzeme temininde zorlukların yaşanma-
sına neden oluyor. Bu durumda projenin planla-
nan takvimde ilerleyememesine yol açıyor. Türk 
bankalarından alınan teminat mektuplarının ka-
bul edilmemesi ve müteahhitlerimizden A ratingi 
olan Avrupa bankalarından teminat mektubu is-
tenmesi de diğer sorunlar. Bu nedenle firmaları-
mız ihalelere daha yüksek fiyattan teklif veriyor. 
Bu hem Türkmen idarelerin proje maliyetini artı-
rıyor hem de firmalarımızın kârlılığını düşürüyor.  

Bölgede iş yapan yöneticilere göre Türk ban-
kacılığı sağlam yapısı nedeniyle küresel krizden 
hasar görmediği aksine kârlılık oranları arttığı için 
müteahhitlerimizin kamu veya özel Türk bankala-
rı ile Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı ban-
kalardan alacakları teminat mektuplarının kabul 
edilmesi iki taraf için de daha kazançlı bir durum 
oluşturacak. 

Türk müteahhitlerinin 2010 
yılında aldığı iş hacminin 
ülkelere göre dağılımı

Ülkeler Toplam proje bedeli 
(dolar)

Pay (%)

Türkmenistan 4.252.048.273 21,0

Libya 2.458.889.259 12,1

Irak 2.191.887.977 10,8

Rusya 1.694.476.675 8,4

İran 1.111.767.635 5,5

Umman 979.245.366 4,8

Gürcistan 939.634.462 4,6

Katar 882.944.593 4,4

Fas 745.010.740 3,7

Azerbaycan 666.300.853 3,3

Diğer ülkeler 4.353.988.652 21,5

Toplam 20.276.194.485        
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