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 D
E ERL  MSAD üyeleri ve sektör payda lar m z… n aat sektörü 7,5 trilyon 
dolarla dünyadaki üretimin yüzde 13,4’ünü temsil ediyor. 2020 y l na kadar 
dünya üretimindeki bu önemli pay n yüzde 15’e yakla mas  bekleniyor. 
Ülkemizde sektörümüzün son dönemdeki görünümünde bir ivme kayb  
ya ad k. Bu kayb  2012 y l n n ilk 6 ay  sonunda GSYH‘de yüzde 3,1 bü-
yümeye kar n, in aat sektörü büyümesi yüzde 1,5 olarak gerçekle ti. Bu 

sonuç hükümetimiz taraf ndan aç klanan Orta Vadeli Program’da (OVP) oldu u gibi 2012 
y l  için beklentilerimizi negatif yönde revize etmemizi gerektirse de y l n ikinci yar s ndaki 
geli imin pozitif yönde olaca n  öngörüyoruz. Di er taraftan OVP’de MSAD olarak üze-
rinde çok durdu umuz enerji verimlili ine aç kl kla dikkat çekilmi  olmas n  olumlu de er-
lendiriyoruz. Bunu ülkemizde binalarda enerji verimlili i sa lanmas  hedefi yolunda önemli 
bir ad m olarak görüyoruz. Geçti imiz aylarda MSAD yönetimi olarak ilk defa Ankara’da 
partilerimizle temaslar gerçekle tirdik ve sektörümüzle ilgili görü lerimizi, sorunlar m z  ve 
çözüm önerilerimizi parti üst yönetimleriyle payla t k, dosyalar m z  sunduk. Bu temaslar  
gelecek dönemde de sürdürmekte büyük fayda görüyoruz.

Kentsel dönü üm projesi ba lad . n aat sanayicileri olarak bu önemli projenin bir payda  
olaca z. Konuyla ilgili son dönemde MSAD olarak pekçok temaslarda bulunduk, toplan-
t lara kat ld k. Projeyle ülkemizde sa l kl  ve kay tiçinde bir bina envanterinin olu mas  ve 
belki en önemlisi afetlere kar  güvenli binalara kavu ulmas n n yan nda çevre dostu, ye il 
binalara dönü ümü de bir f rsat olarak görüyoruz. te tam da bu noktada, TÜS AD’ n stra-
tejik ortakl yla stanbul’da 13 Kas m 2012 tarihinde gerçekle tirece imiz 4. Uluslararas  
n aatta Kalite Zirvesi’nden bahsetmek isterim. Zirvemizin bu y l temas  Sürdürülebilirlik ve 
Küresel Rekabet. Bu y lki zirvenin önemli yan  iki önemli ara t rmay  ilk kez aç klayacak 
olmam z. Birincisi TÜS AD’ n sürdürülebilirlik konusundaki katk lar yla MSAD-UNG çal -
ma grubumuzun çal mas yla ortaya ç kan n aat Sektöründe Sürdürülebilirlik, Ye il Binalar 
ve Nanoteknoloji Stratejileri raporumuz. kincisi ise bu y l tamamlayaca m z AB projemiz 
EUbuild EE’nin bir anlamda sonuç çal mas  olan Binalarda Enerji Verimlili inin Finans-
man  konusunda mevcut durum ve gelecek perspektifini ortaya koyan Rehber Kitap. 
lk defa Türkiye, AB ve Balkan ülkelerinin binalarda enerji verimlili i aç s ndan mevcut 
durumunu aç klayan ve k yaslama ortaya koyan bu çal man n da önemli bir kaynak 
kitap olaca n  dü ünüyoruz.

4. Uluslararas  n aatta Kalite Zirvesi bu y l, de erli orta m z TÜS AD’ n da katk lar yla 
yerli, yabanc  önemli konuklara ev sahipli i yapacak ve sektörümüzün gündemini or-
taya koyacak. Aç klanacak ara t rmalar yan nda sürdürülebilirlik ve kentsel dönü üm 
konular n  oturumlarda gün boyu ele alaca z. EUbuild EE projemizin ortaklar  da geçen 
y l oldu u gibi bu y l da zirvede konu umuz olacak. Bu önemli bulu ma yakla rken 
bir taraftan da art k önemli bir marka haline gelen Uluslararas  n aatta Kalite Zirvesi’nin 

gelece i bizlere heyecan veriyor. Aral k ay nda MSAD ekonomi toplant s nda y l n son 
ekonomik de erlendirmesini yaparak 2013 y l n  kar layaca z. Planlama ve tahmin çal -
malar m zla birlikte sürdürülebilirlik konusunda haz rlad m z anketimizi önümüzdeki gün-
lerde aç klayaca z. Bu faaliyetlerimizden de görüldü ü gibi sürdürülebilirlik stratejilerimizi 
olu turmak ve uygulamak art k kaç n lmaz görünüyor.

Pozitif gelişim beklentisi ve 
sürdürülebilirlik… 
Y l n ilk yar s  sonunda sektörümüz için ortaya ç kan 
olumsuz tabloya ra men ihracatta liderli imiz ve cari 
aç a net pozitif katk m z sürüyor. Bu y l ihracatta pay m z 
ortalama yüzde 13 seviyesinde. Y l n ikinci yar s nda pozitif 
bir beklenti içinde olan sektörümüz hem bu beklentisini 
korumaya devam ediyor hem de kendi gündemine 
odaklan yor. Bu gündemlerden birini, 4. Uluslararas  
n aatta Kalite Zirvesi’nde iki önemli ara t rmay  sektörle 
payla arak hayata geçirece iz.
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 M
ERHABA, Kas m ay  geldi. Gelenekselle en Uluslararas  n aatta 
Kalite Zirvesi zaman nday z. Bu y l zirvenin dördüncüsünü yapma-
n n heyecan n  ya yoruz. Güçlü, dinamik Türk in aat sektörünün ve 
sanayisinin alg s n  yükselten bir imaj etkinli i olan zirve, her geçen 
y l biraz daha büyüyor. Çok popüler bir ba l k olan “sürdürülebilir-
lik” zirvemizin bu y lki  temas  oldu. Çünkü tüm yönetim stratejileri, 

pazarlama aksiyonlar , mesajlar bu temadan hareketle olu turuluyor. En üst birimden 
en alt birime bir kurum kültürü olarak yerle iyor. Tüm bu noktalar  göz önünde bulun-
durdu umuzda, bu temay  uzun süre sürdürülebilir k laca z gibi görünüyor. Ama fark 
yaratmak art!

Bu y l zirveyi TÜS AD’ n stratejik ortakl yla gerçekle tiriyoruz. ki kurumun sinerjisini 
eminim sizler de zirve gününün sonunda fark edeceksiniz. Bizler ekip olarak haz rl k 
sürecinde TÜS AD’la çal maktan büyük keyif ald k. Zirvede önemli konular ve konu -
mac lar kadar haz rlanan raporlar n da ilk defa kamuoyuyla payla lmas na hep birlikte 
tan kl k edece iz.

Kas m ay  dergimizi de zirve dergisi olarak haz rlamay  uygun gördük. Kapak habe-
rimizde de ana tema sürdürülebilirlik ve küresel rekabet... Haberimizde, Türk in aat 
sektörü ve in aat malzemesi sanayisinin nerede oldu unu, sektörün önde gelen der-
neklerinin ba kanlar n n görü lerini alarak haz rlad k. 

MSAD Yönetim Kurulu Ba kan  Hüseyin Bilmaç ve zirvedeki stratejik orta m z TÜ-
S AD Ba kan  Ümit Boyner’le ana tema üzerine söyle i yapt k. Son iki y ld r zirvemizin 
moderatörlü ünü yapan ve zirvemize renk katan Sunay Ak n’la, entelektüel bir alan 
olarak tan mlad  in aat sektörünü, edebiyatla harmanlayarak konu tuk. 

Türk in aat malzemesi sanayisinin önemli alt sektörlerinden çimento sektörünü ise 
TÇMB Ba kan  Mustafa Güçlü anlatt . Kilsan CEO’su Fuat Ekmekçio lu tu la ve kire-
mit sektörünü, TÜYAK Ba kan  smail Turanl  da yang ndan korunma sektörünü tüm 
ayr nt lar yla aktard .

MSAD Deprem ve Yap  Güvenli i Komitesi Ba kan  ve BASF Yap  Kimyasallar  Pazar-
lama & Sat  Direktörü Galip Say l kentsel dönü üm süreci ve yap  güvenli i ile ilgili 
bilgiler verirken, K l ço lu Genel Müdürü Bar  Özaydemir ve DemirDöküm Sat  ve 
Pazarlama Direktörü Erdem Ertuna ile kendi sektörleri üzerine yapt m z söyle ileri 
keyifle okuyaca n zdan eminiz.

Bir sonraki say da görü mek dile iyle…
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Enerji verimlili i ve sürdürülebilirlik bizim için her eyden önce gelir”
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SEKTÖREL GÜÇ
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KAPAK / 4. ULUSLARARASI N AATTA KAL TE Z RVES
Türk in aat sektörü, 13 Kas m 2012 tarihinde dördüncü kez Uluslararas  
n aatta Kalite Zirvesi için toplan yor. Zirve, geçen sene oldu u gibi s f r kar-
bon bir etkinlik olarak düzenlenecek ve gün boyu salonda karbon emisyonu 
ölçülecek. Zirveye çok say da sektör yöneticisi ve yabanc  uzman kat lacak.  
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“Zirve, i  dünyas nda birbirini tamamlayan iki STK’n n ortak etkinli i olacak”

STRATEJ K BAKI
Dr. Y lmaz Argüden
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İMSAD’dan AK Parti,
MHP ve CHP’ye ziyaret

MSAD Yönetim Kurulu üyeleri AK Parti, MHP ve CHP’yi ziyaret ederek yürütülmekte 
olan projeler ve sektör hakk nda bilgi verdi. Yönetim kurulu üyeleri AK Parti Genel 

Ba kan Yard mc s  Dr. Bülent Gedikli ve ekonomiden sorumlu yöneticiler, MHP Grup 
Ba kan Vekili Oktay Vural ve CHP Genel Ba kan Kemal K l çdaro lu’yla bir araya 

gelerek sektöre ili kin temaslarda bulundu. 

MSAD Yönetim Kurulu üyeleri, Ankara’da AK Parti, MHP ve CHP’yi ziyaret ederek sektöre ili kin 
temaslarda bulundu. Yönetim Kurulu Ba kan  Hüseyin Bilmaç, Yönetim Kurulu Ba kan Yard m-
c s  Dündar Yeti ener, Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s  Levent Akgerman, Yönetim Kurulu 
üyeleri Oktay Alptekin, Dr. Veysel Yayan, Ertu rul en, Kenan Arac , Nesim Zalma, Genel Koor-
dinatör Selda Ba bu o lu ve  Geli tirme Koordinatörü Aygen Erkal’ n yer ald  MSAD heye-
tinin ilk dura  AK Parti Genel Merkezi’ydi. Heyet, AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Ba kan 
Yard mc s  Dr. Bülent Gedikli, Ekonomi leri Ba kan Yard mc s  Esen Ermi  ve Erdin Özel’le bir 
araya geldi. Gedikli, MSAD’ n ziyaretinden çok memnun oldu unu belirterek, di er sektörlerde 
de in aat sektöründeki gibi küresel lig oyuncular n n artmas n  istediklerini bildirdi. MSAD Yöne-
tim Kurulu Ba kan  Hüseyin Bilmaç ve MSAD Genel Koordinatörü Selda Ba bu o lu taraf ndan 
MSAD’ n kurumsal yap s  ve in aat sektörü hakk nda güncel bilgiler verildi. 

Görü menin devam nda kentsel dönü üm hakk nda beklentilerin sektör üzerindeki etkisine de-
inilerek AK Parti’nin yeni yasama döneminde sektörle ili kilendirilecek çal ma planlar  hakk n-

da görü  al veri inde bulunuldu. Gedikli de çal malar n  seçime endekslemediklerini, ekonomi 
artlar  ne gerektiriyorsa onu yapt klar n  özellikle belirterek, “ MSAD’la yap lacak çal malar  Türk 

ekonomisini daha iyiye götürmek için yap lan bir çal ma olarak görüyoruz” dedi. MSAD üyeleri 
yap  güvenli i ve deprem konusunun öneminden, haks z rekabet, piyasa denetim ve gözetim 
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konular nda uygulama sorunlar ndan, binalarda enerji verimlili i için güçlü bir yeni koordinatör 
kurum eksikli inden bahsedilerek Gedikli’den bu konular hakk nda destek istedi. MSAD taraf n-
dan haz rlanan sektörel veri ve AB ara t rmalar n  içeren dosya ilgililere sunuldu.

MHP ve CHP GÖRÜ MELER
Heyet, günün ikinci görü mesini MHP Grup Ba kan Vekili Oktay Vural’la TBMM’deki makam n-
da gerçekle tirdi. Sektörün büyüklü ünden ve sorunlar ndan söz edilen toplant da ayr ca enerji 
verimlili i konusunda yap lan çal malar ve MSAD’ n AB projeleri hakk nda bilgiler de aktar ld . 
Oktay Vural bu ziyaretten memnuniyet duydu unu, sektörün s k nt lar ndan bir yere kadar ha-
berdar olduklar n  ve kar l kl  ili kilerin geli tirilmesinde i  birli ine haz r olduklar n  dile getirdi. 

MSAD heyeti daha sonra CHP Genel Merkez binas nda CHP Genel Ba kan  Kemal K l çda-
ro lu ile dari ve Mali lerden Sorumlu Genel Ba kan Yard mc s  Umut Oran’la bir araya geldi. 
MSAD Yönetimi sektörle ilgili konularda kar l kl  ileti imin önemine de indi. Toplant da Genel 
Ba kan K l çdaro lu MSAD’ n emsiye yap s yla temsil etti i geni  kitleyi önemli gördüklerini be-
lirtti. Genel Ba kan ayr ca CHP’nin enerji verimlili i hakk nda da bir çal ma grubu oldu undan 
söz etti. MSAD’ n haz rlad  raporlar ve yürütülen AB projeleri hakk nda detayl  bilgi alan K l ç-
daro lu sektörle ilgili bir düzenleme taleplerini Meclis gündemine getirebiliceklerini belirterek 
kendilerine ba vurulmas  halinde deste e haz r olduklar n  ifade etti. 

1, İMSAD Heyeti,
AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı
Dr. Bülent Gedikli’yi, 

2, MHP Grup Başkan Vekili
Oktay Vural’ı ve

3, CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

1

2

3
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İMSAD: “İnşaat sektöründeki 
güç kaybının önüne geçilmeli…”

Y l n üçüncü ekonomi toplant s na, 10 Eylül 2012 tarihinde TÜ K taraf ndan 
aç klanan rakamlar damgas n  vurdu. Toplant ya kat lan ve yapt  sunumla 

ekonominin gidi at  hakk nda bilgi veren MSAD Ekonomi Dan man  Prof. Dr. 
Kerem Alkin, in aat sektörünün 2012’nin ikinci yar s nda gelece i noktan n Türkiye 

ekonomisinin izledi i yola ba l  oldu unu vurgulad .  

N AAT Malzemesi Sanayicileri Derne i’nin ( MSAD) düzenledi i y l n üçüncü ekonomi top-
lant s nda, Türkiye in aat sektörünün gelece i ve sürdürülebilir binalar konular  ele al nd . 11 
Eylül 2012 tarihinde TOBB Plaza’da gerçekle tirilen toplant ya MSAD Yönetim Kurulu Ba kan  
Hüseyin Bilmaç, MSAD Ekonomi Dan man  Prof. Dr. Kerem Alkin, Soyak Holding CEO’su Dr. 
M. Emre Çaml bel ve Çevre Dostu Ye il Binalar Derne i (ÇEDB K) Yönetim Kurulu Ba kan  ve 
ULI Türkiye Ba kan  Haluk Sur konu mac  olarak kat ld . 10 Eylül 2012 tarihinde Türkiye sta-
tistik Kurumu’nun (TÜ K) aç klad  rakamlar n damgas n  vurdu u toplant da, in aat sanayisi 
masaya yat r ld  ve sektörde sürdürülebilir büyümenin önemine dikkat çekildi.

“Ekonominin can damar  olan in aat sektörümüzün son dönemdeki görünümü olumlu de il” 
diyerek konu mas na ba layan MSAD Ba kan  Bilmaç, sektördeki ivme kayb n n alt n  çizdi. 
Gayrisafi yurt içi has la (GSMH) geli me h z nda yüzde 2,9 oran nda art  ya and n , ayn  dö-
nemde in aat sektörünün bir önceki y l n ayn  dönemine göre yüzde 0,4 oran nda büyüdü ünü 
söyleyen Bilmaç, TÜ K verilerine gore ilk alt  ayda  GSYH‘de yüzde 3,1, in aat sektöründe ise 
yüzde 1,5’lik büyüme gerçekle ti ine dikkat çekti. 2009 y l nda görülen negatif geli me dönem-
lerinden bu yana ilk defa sektörün s f rl  büyümelere yakla t n  vurgulayan Bilmaç, Türkiye’nin  
yüzde 4 büyüdü ü bir ortamda, 2012 y l  için in aat sektörü büyüme beklentilerini yüzde 7 
civar nda belirlediklerini ancak genel büyümenin yüzde 3’ü a mamas  durumuna uygun olarak 
sektörel büyümenin eksi yönde revize edilmesi gerekti ini söyledi.
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Sektördeki büyümenin beklentilerin alt nda kalmas na gerekçe olarak, yat r m yapma e ilimi-
nin y l n ikinci çeyre inde de dü ük seyretmesini gösteren Bilmaç, birinci çeyrekte özel sektör 
yat r mlar n n ikinci çeyre e göre iki kat daha fazla oldu unu vurgulayarak “Bireylerin harcama 
ve yat r m yapma e iliminin y l n ikinci çeyrekte zay f seyretmesi de in aat sektörünün güç kay-
betmesinde etkili oldu” dedi. MSAD Ba kan  Bilmaç in aat malzemeleri ihracat  konusunda da 
unlar  söyledi. “Haziran 2012’de gerçekle en toplam ihracat n yüzde 13.1’i in aat malzemele-

rine ait. Buna kar l k sektörde ihracat n ithalat  kar lama oran  yüzde 247. Toplam 1 milyar 726 
milyon dolarla in aat malzemesi, haziran ay nda ihracatta liderli ini korudu.” 

“ N AAT SEKTÖRÜNDE VME KAYBI YA ANIYOR”
MSAD Ekonomi Dan man  Prof. Dr. Kerem Alkin de in aat sektöründe bir ivme kayb  oldu u-
nu ve ikinci alt  ayda ekonomide ya anacak geli melerin sektörün y l sonu yönünü belirleyece-

ini belirtti. Prof. Dr. Alkin, “ kinci çeyrek büyüme sonuçlar n n aç kland  bugünlerde yumu ak 
ini in sonunun gelip gelmedi ini merak ediyoruz. Küresel ekonomide zaten var olan risklere 
yenileri de eklenebilir mi, hep beraber görece iz” diye konu tu. Ekonomik büyüme konusunda 
da dü üncelerini aç klayan Prof. Dr. Alkin unlar  kaydetti:

“Bölgemizdeki Suriye ve terör gerginli i dikkate al nd nda ve küresel ekonomik belirsizlikle ilgili 
da lm l k hesaba kat ld nda, Türkiye’nin 2012 y l n  yüzde 4’ün alt nda, hatta belki de yüzde 3’e 
yak n bir ekonomik büyümeyle tamamlamas  kaç n lmaz gözüküyor. Bu temel risklerin nda, 
2013 için de büyümeyi yüzde 5’in üzerine ç karmamak, do ru bir strateji olarak tart labilir.”

MSAD Ekonomi Dan man  Alkin, Türkiye’nin  bu zorlu tabloya ra men, büyüme, enflasyon, 
bütçe, cari aç k gibi temel makro göstergeleri dengeli yönetti i takdirde, bu zorlu etab n bonusu 
olarak  yat r m yap labilir ülke notu kazanaca n  da sözlerine ekledi. 

Türkiye’de binalarda enerji verimlili i konusunda son y llarda at lan ad mlar n umut verici ol-
du unu belirten Soyak Holding CEO’su Dr. M. Emre Çaml bel, yeni yürürlü e giren Enerji Ve-
rimlili i Strateji Belgesi’nde yap  stokunun dörtte birinin sürdürülebilir yap  haline getirilmesinin 
hedeflendi ini vurgulad . Dr. Çaml bel, “Türkiye’de hâlâ mantolamas  olmayan büyük bir bina 
stoku varken sadece mevcut binalar n kimliklendirilmesi yetmez yapt r mlar da olmal d r.  Yap-
t m z çal malar sonucunda gördük ki, mevcut binalar  iyile tirmek, yeni bir HES yat r m  yap-
maktan 6,6 kat daha verimlidir. Türkiye’de bundan sonra yap lacak konutlar n tamam  ye il bina 
olarak yap lsa, 2023 y l nda toplam tasarruf 25 milyar dolar olur” dedi.

ÇEDB K Yönetim Kurulu Ba kan  ve ULI Türkiye Ba kan  Haluk Sur da toplant da yapt  
konu mada, ye il binalar n de erlemesi, ye il krediler ve devletin rolü konular na de indi. 
Gayrimenkul sektörü de er tablosunda ye il olan ve olmayan binalar n ayr  liglerde de-

erlendirilmeleri gerekti ini söyleyen Sur, Sermaye Piyasas  Kurulu’nun gayri-
menkul de erlemelerinde, ye il bina belgeli binalar n daha de erli olarak ni-

telendirilmesi için çal ma yürütmesi gerekti ini vurgulad . “Ye il bina al c s  
için uygun kredi ko ullar  ve faiz oran  indirimleri uygulanmal ” diyen Sur, 

devletin sürdürülebilirlik konusunda öncü rol üstlenmesi gerekti ini 
vurgulad . ÇEDB K Ba kan  Sur, tüm ye il uy-
gulamalara te vik verilmesinin, ye il binalara 
KDV ve emlak vergisi indirimlerinin yap lma-
s n n önemine de de indi.

1, Hüseyin Bilmaç
2, Haluk Sur
3, Dr. Emre Çamlıbel
4, Prof. Dr. Kerem Alkin

1
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3
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İMSAD: “Suriye’ye
İnşaat malzemesi ihracatı 

durma noktasına geldi”
N AAT Malzemesi Sanayicileri Derne i’nin 

( MSAD) yay mlad  Ekim 2012 in aat sek-
törü de erlendirme raporunda, Orta Do u’da 
ya anan geli melerin in aat malzemesi sektö-
rünün ihracat rakamlar  üzerindeki etkisi ele 
al nd . A ustos ay nda in aat malzemesi ih-
racat düzeyinin 1,58 milyar dolar seviyesinde 
olu tu una dikkat çekilen rapora Irak, Birle ik 
Arap Emirlikleri ve Rusya’n n ihracatta a rl  
tespiti de yer ald . “ hracat yapt m z ülkeler s -
ralamas nda 3,6 milyon dolarla 58. s rada yer 
alan Çin, in aat malzemesi ithalat nda 182,3 
milyon dolar ile birinci s rada bulunmaktad r. 
K saca Çin’in Türkiye’nin d  ticaret dengesi-
ne olumsuz etkisi burada da görülmektedir” 
denilen raporda Orta Do u ülkeleriyle yap lan 
ticaret de önemli yer tuttu. Raporda u verilere 
yer verildi: “Orta Do u ülkelerine yap lan in a-
at malzemesi ihracat rakam  a ustos ay nda 
toplamda 707,5 milyon dolar  bulmu tur. Buna göre Orta Do u’ya yap lan ihracat n in aat mal-
zemesi ihracat na oran  yüzde 44,84 seviyesinde olu mu tur. Yani Orta Do u, in aat malzeme-
si ihracat nda belirgin bir ekilde stratejik bir konuma sahiptir. Ülke baz nda incelendi inde Orta 
Do u ülkeleri aras nda in aat malzemesi ihracat  aç s ndan en önemli ülke hiç ku kusuz Irak’t r. 
237,25 milyon dolarla in aat malzemesi ihracat nda birinci s rada yer alan Irak’a yap lan ihracat, 
a ustos ay nda bir önceki y l n ayn  ay na göre yüzde 29,3 art  göstermi tir. Dikkat edilmesi 
gereken bir di er nokta, son dönemde sava  olas l yla gündeme gelen Suriye’dir. Suriye’ye 
yap lan in aat malzemesi ihracat  kalem baz nda incelendi inde neredeyse tüm kalemlerde 
yüzde 100’e varan azalma meydana geldi i görülmektedir. Yani Suriye’ye yap lan in aat malze-
mesi ihracat  durma noktas na gelmi tir. Bu noktada risk unsuru olarak takip edilmesi gereken 
unsur, Suriye ile meydana gelen gerilimin di er bölge ülkeleriyle de ya anmas d r.”

 

Ocak 2009 / Say  1.     MSAD AYLIK RAPOR 

  TTÜÜRRKK YYEE  &&  DDÜÜNNYYAADDAA  GGÜÜNNDDEEMM  

  DDÜÜNNYYAA  EEKKOONNOOMM SS   

  DDÜÜNNYYAA  NN AAAATT  SSEEKKTTÖÖRRÜÜ  

  TTÜÜRRKK YYEE  EEKKOONNOOMM SS   

  TTÜÜRRKK YYEE  NN AAAATT  SSEEKKTTÖÖRRÜÜ  

 

N AAT MALZEMES  SANAY C LER  DERNE  
www.imsad.org 
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TİMFED’den kentsel dönüşüm toplantısı
Tesisat n aat Malzemecileri Federasyonu’nun (T MFED) ev sahipli inde 11 Ekim 2012 tarihinde TOBB Plaza’da gerçekle tirilen 
“Kentsel Dönü üm Öncesinde n aat Sektörü Sorunlar  ve Gelece i” toplant s nda, kamuoyunda çok tart lan ama detaylar  fazla 
bilinmeyen konular ele al nd . Toplant ya T MFED Yönetim Kurulu Ba kan  Y. Ali Tung, Dumankaya n aat Yönetim Kurulu Üyesi Ali 
Osman Dumankaya, MSAD Yönetim Kurulu Ba kan  Hüseyin Bilmaç ve Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) Yönetim Kurulu Ba kan  
Zeynep Bodur Okyay konu mac  olarak kat ld . Toplant n n moderatörlü ünü Tesisat n aat Malzemecileri Derne i (T MDER) Ekono-
mi Dan man  Prof. Dr. Emre Alkin üstlenirken, medya ve in aat sektörünün her kolundan yöneticiler de etkinlikte yer ald .



13İ M S A D ’ D A N



14 İ M S A D ’ D A N

Ekim 2012

Kentsel Dönüşümde Sektörler Buluştu

YAPEX Yapı Fuarı Antalya’da düzenlendiTürk-Belçika
İş Forumu yapıldı

TÜRK YE aç s ndan büyük önem ta yan kentsel dönü üm sürecinde stanbul, zmir ve 
Bursa’da kentsel dönü üm müdürlükleri kurup çal maya start veren Çevre ve ehircilik Ba-
kanl , kamu ve özel sektörden birçok önemli temsilciyi bir araya getiren “Kentsel Dönü ümde 
Sektörler Bulu uyor” toplant s n , 29 Eylül 2012 tarihinde stanbul’da gerçekle tirdi. Çevre ve 

ehircilik Bakan  Erdo an Bayraktar’ n ev sahipli indeki toplant ya, stanbul Valisi Hüseyin Avni 
Mutlu, stanbul TOK  Emlak Dairesi Ba kan  Ali Seydi Karao lu, ekonomiden sorumlu eski Dev-
let bakanlar ndan I n Çelebi’nin yan  s ra MKOM, MSAD, KONUTDER ve GYODER gibi sektör 
derneklerinin ba kanlar , kamu ve özel sektörden birçok önemli temsilci kat ld . Toplant  çerçe-
vesinde düzenlenen “Beklentiler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” oturumunda, MSAD Yönetim 
Kurulu Ba kan  Hüseyin Bilmaç da bir konu ma yapt .

Yap  endüstrisinin önde gelen fuarlar  aras nda yer alan YAPEX Yap  Fuar , 18-
21 Ekim 2012 tarihleri aras nda 20’nci kez kap lar n  açt . Ulusal ve uluslararas  
düzeyde tan n rl  her geçen y l artan, yurt içi ve yurt d  300’ün üzerinde ka-
t l mc yla 30 binin üzerindeki sektör ilgilisini a rlayan YAPEX Yap  Fuar , bu y l 
ilk kez Restorasyon, Renovasyon ve Kültür Miras n  Koruma Fuar  ile e zamanl  
düzenlendi. ÇEKÜL Vakf  i  birli i, Tarihi Kentler Birli i ve Heritage Europe ku-
rumlar n n deste iyle düzenlenen fuara 30’un üzerinde belediye de kat ld .  Fu-
ar n, Akdeniz Tan t m A  Genel Müdürü Fatih Onkar’ n ev sahipli indeki bas n 
toplant s na, MSAD Yönetim Kurulu Üyesi Galip Say l konu mac  olarak kat ld . 
Toplant da ayr ca ÇEKÜL Vakf  Ba kan  Prof. Metin Sözen, Tarihi Kentler Birli i 
Ba kan  ve Gaziantep Büyük ehir Belediye Ba kan  As m Güzelbey de birer 
konu ma yapt .  

TOBB ve D  Ekonomik li kiler Kurulu (DE K) 
i  birli iyle düzenlenen Türk-Belçika  Foru-
mu, 17 Ekim 2012 tarihinde Swissotel’de ger-
çekle tirildi. Belçika Veliaht Prensi Philippe, 
Belçika Ba bakan Yard mc s , D i leri, D  
Ticaret ve Avrupa leri Bakan  Didier Reyn-
ders ile Ekonomi Bakan  Zafer Ça layan’ n 
da kat ld  Türk-Belçika  Forumu’nun in a-
at sektörü panelinin aç l  konu mas  MSAD 
Yönetim Kurulu Ba kan  Hüseyin Bilmaç ta-
raf ndan yap ld . 
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WILO Pompa Sistemleri Genel Müdürü Ercüment Yalçın: 

“Enerji verimliliği
ve sürdürülebilirlik bizim 

için her şeyden önce gelir”
“Sürdürülebilir rekabet için yaln zca dünya standartlar nda üretim yapmak veya 

hizmet sunmak yeterli olmuyor. Tüm mü teriler ve yat r mc lar gelece ine güvenle 
bakan irketlerle çal mak istiyor. Bu güveni vermenin yolu da kurumsalla maktan 
geçiyor. Dünyan n kaynaklar na sayg l  bir ekilde çal an, enerjiyi verimli kullanan, 

insan kayna na yat r m yapan, ARGE’ye önemli bir kaynak ay ran, inovasyon yapan 
irketler küresel rekabette avantaj yakal yor.”  

 
N AAT MALZEMES  SANAY C LER  DERNE  ( MSAD) TARAFINDAN DÖRDÜN-
CÜSÜ DÜZENLENECEK ULUSLARARASI N AATTA KAL TE Z RVES ’N N BU YILK  
ANA TEMASI “SÜRDÜRÜLEB L RL K VE KÜRESEL REKABET.” Dört organizasyon-
dur, sektörün nabz n  tutan ve sektör profesyonellerini bir araya getiren zirve, in aat sek-
töründeki son geli melerin ve gelecek vizyonunun tart ld  bir dü ünce platformu olma 
yolunda ilerliyor. Biz de, bu say m zda “Ayaküstü Söyle iler” kö emizin konusunu “Sürdü-

rülebilirlik ve Küresel Rekabet” olarak belirledik. Pompa sektörünün öncü firmalar ndan, 140 
ya ndaki Almanya merkezli WILO, Türkiye’de 20. y l n  kutluyor. WILO Pompa Sistemleri A  
Genel Müdürü Ercüment Yalç n’a i in özüne dair sorular yönelttik. 
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Türkiye sürdürülebilir küresel rekabette hangi noktada? Türk irketlerinin dünyadaki 
rakipleriyle etkin mücadele edebilmek için ne yapmas  gerekiyor? 
Türkiye büyüyen ekonomisiyle küresel rekabetteki a rl n  giderek art yor. irketlerimiz pek 
çok pazarda dünyadaki rakiplerine oranla yükseli e geçmi  durumda. Sürdürülebilir rekabet, 
öncelikle dünya standartlar nda ürün ve hizmet sunmay  gerektiriyor. Dünya ligine ç kmak 
isteyen irketlerimizin bu temel unsurlar , stratejik planlamalar yla birlikte yerine getirmi  ol-
malar  gerekiyor. Fakat sürdürülebilir rekabet için yaln zca dünya standartlar nda üretim yap-
mak veya hizmet sunmak yeterli olmuyor. Tüm mü teriler ve yat r mc lar gelece ine güvenle 
bakan irketlerle çal mak istiyor. Bu güveni vermenin yolu da kurumsalla maktan geçiyor. 
Dünyan n kaynaklar na sayg l  bir ekilde çal an, enerjiyi verimli kullanan, insan kayna na 
yat r m yapan, ARGE’ye önemli bir kaynak ay ran, inovasyon yapan irketler küresel rekabet-
te avantaj yakal yor.  

WILO, sürdürülebilir küresel rekabete nas l yakla yor ve neler yap yor?
WILO, dünyada 71 ülkede 6 bini a k n çal an yla faaliyet gösteren, 140 y ll k köklü bir firma. 
Bu y l WILO Türkiye olarak kurulu umuzun 20. y l n  kutluyoruz. Sektörümüzde pazar lideri 
konumunday z. WILO, sirkülasyon pompalar n n mucidi oldu ve dünyan n ilk elektronik pom-
pas n  geli tirdi. WILO markas  bugün dünyan n her yerinde kaliteli ürün ve hizmet anlam na 
geliyor. WILO dün oldu u gibi bugün de pompa sektöründe dünyan n en iyi firmalar  ara-
s nda gösterilen, gelece e büyük bir güvenle bakan bir firma. WILO bu prestijli konumunu, 
sürdürülebilir i  stratejileriyle koruyor. Ç k  noktam z her zaman kullan c ya kolayl k ve daha 
fazla enerji tasarrufu sa layan ekipmanlar üretmek olmu tur. Bu konuda sertifikal  ve ödül-
lü ürünlerimiz bulunuyor. Sabit devirli bir pompayla k yasland nda yüzde 80-90 oranlar na 
kadar enerji tasarrufu sa layan ürünlerimiz bulunuyor. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesiyle bir-
likte çal anlar m z n mutlulu una ve e itimlerine büyük önem veriyoruz. ARGE çal malar yla 
kendimizi sürekli geli tiriyoruz. Sadece sektörümüzün de il dünyan n gitti i yönü de analiz 
etmeye ve ad mlar m z  buna göre atmaya çal yoruz. 

Sürdürülebilirlik ad na yapt n z çal malardan bugüne kadar nas l bir sonuç elde et-
tiniz? 
Enerji verimlili i ve sürdürülebilirlik bizim için her eyden önce geliyor. Kendi öz sermaye-
mizle yapt rd m z bu tesis, 11 milyon dolardan fazla bir rakama mal oldu ve u ana kadar 
Türkiye’de pompa sektöründe yap lm  en büyük yabanc  sermayeli yat r m. Tesisimiz hem 
Türkiye’de ve hem de Avrupa’da bir ilki ba ard  ve sektörümüzün ilk LEED alt n sertifikal  ye il 
ve çevre dostu binas  oldu. u anda sektörümüzde LEED sertifikal  Avrupa’n n ilk ve hâlâ tek 
üretim tesisidir. 9 bin metrekarelik alana kurulu, 8 bin metrekarelik kapal  alana sahip ye il 
binam zda 70 ki ilik bir ekip çal yor. Binam z enerji tasarrufu yap yor, çal anlar na konforlu 
bir ya am alan  sunuyor. Binada yap lan düzenlemelerle enerjiden yüzde 24, su kullan m n-
dan ise yüzde 50 tasarruf sa l yoruz. Çevre dostu ye il binam z, bu konudaki duru umuzun 
en somut örneklerinden biridir. 
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“ n aat sektörü, gerek toplam üretim, d  ticaret ve istihdamdaki pay , gerekse 
di er sektörlerle yak n ili kisi sebebiyle ülkemiz için stratejik önem arz eden 
sektörlerden biridir. Sektörün y llar içinde edinmi  oldu u ulusal ve uluslararas  
tecrübe ile bilgi birikimi ülkemize önemli bir rekabet gücü kazand rm t r. 

TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner:

“ İnşaat sektörü 
 stratejik önem arz eden 
 sektörlerden biridir”

 T
ÜRK  DÜNYASININ ÖNEML  TEMS LC LER NDEN B R S  TÜRK SANAY -
C LER  VE ADAMLARI DERNE  (TÜS AD). SADECE  DÜNYASI TEM-
S LC LER N N B R ARAYA GELD  B R DERNEK DE L TÜS AD, AYNI 
ZAMANDA DA B R DÜ ÜNCE KURULU U. Türkiye ekonomisi üzerine ger-
çekle tirdi i çal malar kadar, toplumsal, siyasal ve kültürel konularda haz rlad  
raporlar yla da ülke gündemi üzerinde etkili bir sivil toplum örgütü.  4. Uluslararas  

n aatta Kalite Zirvesi’nin düzenlenmesinde MSAD’ n stratejik orta  olan TÜS AD, bu zirvede 
önemli bir raporu da kamuoyuyla payla acak. Zirve öncesinde, hem Türkiye ekonomisindeki 
genel durumu hem de zirvenin ana temas  olan “Sürdürülebilirlik ve Küresel Rekabet” konular -
n  TÜS AD Ba kan  Ümit Boyner’le konu tuk. 

TÜS AD olarak, ekonomi yönetiminin stratejilerini ve ald  kararlar  nas l de erlen-
diriyorsunuz? Türkiye’nin 2012 ekonomi karnesinde gördü ünüz pozitif ve negatif 
geli meler nelerdir?
Küresel kriz sonras  Türkiye ekonomisinde olan geli meleri büyük bir dikkat ve heyecanla 
takip ediyoruz. Türkiye ekonomisinin, büyüme performans  aç s ndan 2010 ve 2011 y lla-
r nda ortaya koydu u ve dünya s ralamas nda zirveyi zorlayan geli im, ülkemiz ekonomisini 
küresel i  âlemi aç s ndan cazibesi yüksek bir çekim merkezi haline getirdi. 2010 ve 2011 
y l ndaki yüksek, hatta rekor seviyelere ula an büyüme oranlar n n ard ndan, 2012 y l nda 
geli mekte olan ekonomilerin ço una benzer bir ekilde yava layan, ancak halen geli mi  
ekonomilerden olumlu yönde farkl la an bir büyüme tablosu çiziyoruz. Bu büyüme tablosu, 
bugün çok az ülkede gördü ümüz bir istihdam tablosunu da beraberinde getiriyor. Haziran 
2012 verileri, bize istihdam art ndaki yava lamaya ra men art n yine de devam etti ini 
ve i sizlik oran n n son gerilemeyle yüzde 8’e indi ini gösteriyor. Belki, mevsimsel etkileri 
ç kar rsak bu oran yüzde 8,9 olarak gözüküyor ama birçok geli mi  ülkede i sizlik h zla yük-
selirken, bu oranlar halen önemli bir farkl la maya i aret ediyor. Üretici fiyatlar  enflasyonu 
yava lamaya devam ederken, tüketici fiyatlar  enflasyonunda son aylarda yumu ama gör-
mekteyiz. Türkiye’nin ülke risk primi gerilemeye devam ederken, henüz irketler ve tüketici-
lere yans masa da bankalar aras  faizlerde bir gev eme söz konusu. Dolar kurunda Merkez 
Bankas ’n n (MB) sa lad  dü ük oynakl kla birlikte bu olumlu geli me, dünya genelinde 
enerji ve emtia fiyatlar nda art  sinyallerine kar l k enflasyonist bask lar  hafifletiyor. Büyüme 
yava  da olsa devam ederken, mal ve hizmet ihracat m z n büyümeye pozitif katk s , ba ta 
Avrupa olmak üzere geli mi  ülkelerle ticaretin giderek azald  bir ortamda büyümeyi daha 
da de erli k l yor. Ülke riski primlerinin ortaya koydu u üzere, Türkiye ekonomisine olan d  
güven güçlenirken, içeride de reel sektör ve tüketici güveni gücünü korumaya devam ediyor. 
Bu orta vadede güçlerimizin yan nda, uzun vadede art lar m z olan ve olmaya devam edecek, 
genç ve dinamik insan gücümüzü, giri imcilik yeteneklerimizi, uyum ve rekabet becerilerimizi 
ve güçlü bir iç pazar  da, en sorunlu zamanlarda bile cetvelin art  taraf nda tutmakta fayda var.

Orta Vadeli Program hakk nda neler dü ünüyorsunuz? 
Yeni aç klanan, 2013-2015 y llar  için haz rlanm  Orta Vadeli Program’da (OVP) çok daha 

“Bugün, bankac l k kesimi ve genel 
anlamda finans sektörü, dünyan n 
ve Avrupa’n n maruz kald  toksik 
finansal varl klardan çok uzak bir 

yap ya sahip. O nedenle, krizlere kar  
dirençli, uluslararas  ölçülerde güçlü 

bir sermaye yap s  var. htiyac m z 
olan d  tasarruf kaynaklar n n 

teminine etkin bir ekilde arac l k etme 
yetene inden de söz etmek gerekiyor. 
Ayr ca, bilançolardaki düzelmelerden 

geriye gidi ten de bahsetmek zor. 
Hem kamu hem de özel kesimde 
borç dinamikleri birçok geli mi  ve 

geli mekte olan ekonomiye göre çok 
daha sürdürülebilir yap da.”

“Bankacılık ve 
finans sektörü, 

güçlü bir sermaye 
yapısına sahip”
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ihtiyatl  bir tavr n hâkim oldu unu görüyoruz. Nitekim geçen y lki OVP’de yüzde 4 büyüme-
si öngörülen Türkiye ekonomisinin, bu y l n sonunda yüzde 3,2 büyümesi ve bir sonraki y l 
da yüzde 4’lük büyüme oran na yakla mas  tahmininin OVP’de yer almas , önümüzdeki y l 
için de s n rl  bir büyüme beklendi inin resmi a zlardan teyididir asl nda. Bu nedenledir ki, 
yüksek büyüme sürecinin gerekli ko ulu makroekonomik istikrard r. Ancak yeterli ko ulu 
üretkenlik art n n sa lanmas  ve sürdürülebilmesidir. Mikro yap sal politikalar TÜS AD’ n 
da temel yakla m n  olu turan ve inovasyon kapasitesinden esnek i  gücü piyasas na, re-
kabet hukukundan kay t d yla mücadeleye uzanan bir yelpazedir. Mikro yap sal reformla-
r n aksat lmadan hayata geçirilmesi ko uluyla yüksek ve sürdürülebilir büyüme oranlar n  
sa lamak mümkün olacakt r.

“EKONOM N N GENEL ST KRARINDA Y  YOLDAYIZ”
Cari aç k sorununun azalt lmas  ve ithalata ba ml  bir ekonomiden iç piyasaya yö-
nelerek sorunun çözülmesi noktas nda TÜS AD olarak öneri ve stratejiniz nelerdir?
Türkiye ekonomisinin mevcut bütün bu güçlü yanlar n n yan  s ra, birtak m zay fl klar  da 
var. Bunlar n en ba nda, enerji, ham madde ve sermaye mal  konusunda ithalat ba ml l -
m z geliyor. Do al olarak, bu ba ml l k yurt d  tasarruflara olan ihtiyac m z  art r yor ve k sa 
vadede, büyümenin finansman  aç s ndan bizi sermaye giri ine ba l  b rak yor. Bu nedenle 
de, küresel oklara, di er geli mekte olan ekonomilerden daha fazla aç k durumday z. 
Özellikle de, 2011 y l  sonunda cari aç n milli gelire oran n n yüzde 10’lara ula mas  bu 
k r lganl n en belirginle ti i alanlardan biri. Önce MB, yurt içi kredi arz n , maliyetleri etki-
leyerek kontrol etmeye çal t . Ard ndan, BDDK, bu arz  do rudan etkileyebilecek önlemler 
ald  ve en nihayetinde vergiler yoluyla iç talebin kontrol edilmesine yönelik ad mlar at ld . 
2012 y l nda iç talep, özellikle de özel sektör tüketim ve yat r mlar  önemli ölçüde yava lad . 
ç talepteki bu yava lama, ithalatta gerileme dolay s yla da cari i lemler aç nda belirli bir 
düzelme sa lam  görünüyor. Bu aç dan, ekonominin, özellikle de baz  kesimlerinin, bir 
balon gibi i ip patlamas n  önleyebilir bir hale geldi imizi söyleyebiliriz. Yani ekonomi-
nin genel istikrar nda iyi yolday z. Tabii, bu yava lama sürecinin ba ka sorunlar yaratma 
risklerini de ak lda tutmal y z. Öncelikle, orta vadede d a ba ml  enerji ve üretim yap m z  
de i tiremezsek -ki bu konuda son y llarda sürekli bir gayret içinde oldu umuzun burada 
alt n  çizeyim- yeniden büyüme h z m z  art rd m zda yüksek cari aç k oranlar na dönme 
tehlikesi devam ediyor. Üretim ve enerjiyle ilgili sorunlara çözüm buluncaya kadar yüksek 
büyüme oranlar ndan feda edelim dedi imizde ise kar m za istihdam n sürdürülebilirli i 
ve i sizlikte art  riskleri ç k yor. Ayr ca, dü ük büyüme oranlar n n bir di er riski de, eko-
nomik büyüme ile vergi gelirleri aras ndaki ba lant . Ekonomideki yava lamayla beraber 
yava layan vergi geliri art lar , son aylardaki bütçe rakamlar n n da gösterdi i üzere kar -
m za kamu maliyesi dengelerinde bozulma riskini ç kar yor. 

Son te vik paketine bak ld nda sürdürülebilir bir kalk nman n yarat lmas n  müm-
kün görüyor musunuz? Yeni te vik paketi, uzun y llard r az geli mi  bölgelere yat -

“Son küresel ekonomik krizden 
ç kmaya ba layan Avrupal  
rakiplerimize bakt m zda, 
rekabetçilik anlam nda onlara daha 
yakla t m z  söylemek yanl  olmaz. 
Ancak u unutulmamal d r ki, Avrupal  
rakiplerimizin krizin etkilerinden 
silkelenmesinin ard ndan uzun dönem 
içerisinde olu turduklar  sa lam alt 
yap  ile üst s ralarda yerlerine geri 
dönebilecektir. Öte yandan, sadece 
Avrupa’y  de il, Çin, Endonezya, 
Hindistan, Rusya, Meksika ve Brezilya 
gibi geli en piyasa ekonomilerini 
de yak ndan takip etmeliyiz. 
Türkiye’nin bilgi, bilim, teknoloji, 
beceri ve kaynaklar n  yönetirken, 
2032 y l nda geli mi  ekonomileri 
geride b rakaca  öngörülen bu 
yükselen piyasa ekonomilerini dikkatle 
incelemesi gerekiyor.” 

“Yükselen piyasa 
ekonomileri 
dikkatle takip 
edilmeli”
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Orta vadede reform alanlar ndan, 
Türkiye’de i  ve yat r m ortam n  
dünyadaki rakiplerinden daha 
güçlü ve daha yat r m yap labilir 
hale getirecek reform alanlar n , 
di er bir ifadeyle, Türkiye’de Yat r m 
Ortam n  yile tirme ve Koordinasyon 
Kurulu kapsam nda dikkat çekilen 
ve i  dünyas  örgütlerimizin sürekli 
gündemde tuttu u konular  
anlamal y z. Bunlar n ba nda, yurt içi 
tasarruflar n art r lmas ; vergi sisteminin 
etkinli inin ve öngörülebilirli inin 
art r lmas ; kay t d  ekonomiyle 
mücadelenin sürdürülmesi; 
hukuki çerçevenin i  hayat n n 
ihtiyaçlar na cevap verecek ekilde 
düzenlenmesi; yarg  sisteminin 
h z n n, etkinli inin, tutarl l n n 
ve öngörülebilirli inin art r lmas ; 
kamu yönetimi uygulamalar n n 
iyile tirilmesi; KOB ’lerin ve giri imcili in 
desteklenmesi; mesleki e itim 
sisteminin geli tirilmesi; e itim ve 
istihdam ili kisinin güçlendirilmesi; 
enerji sektörünün liberalizasyonu; 
ula m altyap s n n geli tirilmesi; 
yayg n sulama sistemleri yoluyla 
sürdürülebilir tar m n güçlendirilmesi 
konular  geliyor.

Orta vade reform 
alanlarından ne 
anlamalıyız ve bu 
reform alanları 
nelerdir?

r m yapmaktan kaç nan i  dünyas n  tatmin edecek mi?
Yeni te vik sistemi yat r mc lar aç s ndan oldukça cazip olanaklar bar nd r yor. Yeni pake-
ti, önceki te viklerle k yasland nda daha geni  kapsaml  olmas  ve bölgesel geli mi lik, 
stratejik yat r mlar, ekonomik ölçek (büyük yat r m), sektörel tercihleri göz önünde bulun-
duran yap s  nedeniyle olumlu yönde bir ad m olarak de erlendiriyoruz. Her ne kadar, 
yeni te vik paketi Do u ve Güneydo u Anadolu gibi bölgelere yönelik hâlihaz rdaki en 
kapsaml  paket olsa da ve bu yönde bölgesel, sürdürülebilir kalk nmaya olumlu etkileri 
olaca  dü ünülse de tek ba na yeterli olmayacakt r. Zira i  dünyas n n yat r m yapmas  
için gereken ana unsur rekabetçiliktir. Rekabetçili i sa layan unsurlar n ba nda ise gü-
venlik, lojistik, yeti mi  i  gücünün tesis edilebilmesi ve altyap  gelmektedir. Bu nedenle, 
yat r mc  aç s ndan vergi indirimi, KDV istisnas , sigorta primi i veren hisse deste i vb. gibi 
destekler çok önemli olmakla birlikte bu bölgelere yat r m için tek ba na yeterli olmayabi-
lecektir. Özellikle Çin, Hindistan gibi ülkelerin yat r mc lar na sa lad  te vikler göz önüne 
al nd nda yeni te vik sisteminin bu gibi de i kenleri kapsayacak ekilde evrilmesi büyük 
önem ta maktad r. Di er yandan ulusal ve uluslararas  konjonktürde meydana gelebilecek 
de i iklerden kaynakl  olarak i  ve yat r m ortam ndaki de i imlere uyumlu olarak esnek 
bir yap daki te vik paketi i  dünyas  için 5 ve 6. bölgelere yat r m konusunda daha istekli 
olmas n  sa layacakt r. 

Türk irketlerinin sürdürülebilirlik konusundaki fark ndal n n hangi noktada oldu-
unu dü ünüyorsunuz? Dünya ve Avrupa’daki durumla k yaslad n zda yerimiz ve 

yapacaklar m z nelerdir?
 dünyas  için sürdürülebilir kalk nmay ; rekabetçi i  ortam nda, ekonomik ç karlar n yan  

s ra, çevresel ve sosyal faktörlerin de göz önünde bulundurularak operasyonlar n, ürün 
ve hizmetlerin, i  modellerinin ve tüm süreçlerin bu do rultuda yeniden düzenlenmesi 
olarak tan mlayabiliriz. Dünyan n en büyük 10 ekonomisi aras nda yer almay  hedefleyen 
Türkiye’nin sürdürülebilirli i i  stratejilerine entegre etmesi, Türk irketlerinin kurumsal iti-
bar n  art racak ve uluslararas  arenada Türkiye’yi daha rekabetçi bir konuma getirecektir. 
Mevcut uygulamalardaki eksikliklere ra men, tüm dünyada oldu u gibi Türkiye’de de sek-
töründe lider irketlerin önderli inde yürütülen ba ar l  projeler, Türk i  dünyas n n dünya-
daki geli meleri takip edebilme ve f rsatlar  de erlendirme kapasitesini ortaya koymaktad r. 
Birçok Türk irketi, Küresel lkeler Sözle mesi’ne (K S) imza atarak gönüllü taahhütlerde 
bulunmu , Türkiye K S a  bünyesinde yürütülen faaliyetler di er ülkelere örnek göste-
rilmi tir. Yeniliklere aç k, ça n geli melerine h zla uyum sa layabilen Türk i  dünyas n n, 
hâlihaz rda sahip oldu u bilgi, teknoloji, beceri ve finansal kaynaklarla sosyal sorumlulu u 
harmanlayarak hem bugünkü hem de gelecek ku aklar için sürdürülebilir kalk nma vizyo-
nunu olu turulabilece ine inan yoruz.

Küresel rekabette Avrupal  rakiplerimizle e it artlarda mücadele edebilmeleri için 
neler yap lmas  gerekiyor? TÜS AD’ n görü  ve önerilerini ö renebilir miyiz?
Küresel oyuncu olman n ba ta gelen ko ulunun da her düzeyde 
rekabet gücünü sürekli olarak art rmaktan geçti i genel kabul 
görmektedir. Ülkelerin rekabet gücünü ölçen birçok ulusla-
raras  çal ma bulunmaktad r. Bunlardan en yak n zamanda 
Dünya Ekonomik Forumu taraf ndan yay mlanan Küresel 
Rekabetçilik Raporu’na göre Türkiye geçen seneye göre 
16 s ra atlayarak 43. s rada yer ald  ve birçok ra-
kibini geride b rakt . Bu s çray n birçok ne-
deni var. Öncelikle Türkiye ekonomisinin 
makroekonomik performans n n rakipleri-
nin üzerinde olmas , çarpan etkisi 
yaratm t r. Öte yandan, 
finans sektörü geli -
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me gösterirken, finansmana ula m n kolayla t  belirtilmi ; kurumsal yap  ve yerel rekabe-
tin güçlendi i gözlemlenmi tir. Tüm bunlar 2023 y l nda ilk 10 ekonomi olmak için önemli 
geli meler olsa da, yeterli de ildir. Makroekonomik düzeyde yakalad m z istikrar , mikro 
reformlarla desteklemeli, sosyal reformlarla da sürdürülebilir k lmal y z. Yüksek düzeyde 
e itsizlik, k r lgan istihdam ve büyük kay t d  ekonomi rekabet gücümüz üzerinde orta ve 
uzun vadede ciddi bask  yapmaktayken, benzer ekilde çevre kirlili i ve tar m için yo un su 
kullan m  Türkiye’nin çevresel sürdürülebilir rekabetçili ini olumsuz etkilemektedir. Sa l k 
ve e itim gibi insan kayna na olan yat r m n hem nitelik hem de nicelik olarak art r lmas  
gerekmektedir. Tüm bunlar n gözlemlenmesi için ise kamu kurumlar n n etkinli inin ve ef-
fafl n n güçlendirilmesi gerekmektedir. 

“ARGE VE NOVASYON ODAKLI YATIRIMLARIN ARTMASI GEREK YOR”
Küresel rekabet ortam nda sürdürülebilir bir farkl l k yaratacak niteliklerin (ARGE ve 
inovasyon) Türk sanayisi için neler olmas  gerekti ini dü ünüyorsunuz? 
Türkiye’nin rekabet gücünün artmas , ekonomik büyüme ve kalk nma hedeflerini yakalaya-
bilmesi için ARGE ve inovasyon odakl  yat r mlar n artmas , yetkin insan kayna n n yeti ti-
rilmesi, rekabet gücünü art r c  alanlarda ARGE projelerinin belirlenerek hayata geçirilmesi, 
hem istihdam yaratmada hem de üretkenli i art rmada etkin bir rol oynayabilecektir. Ayr ca 
Türkiye’nin rekabet gücünü art rmas , aç k bir ekilde teknolojik yeniliklere haz rl kl  olma-
s ndan ve i  dünyas n n yenilikçi bak ndan geçmektedir. Ülkemizde ARGE harcamala-
r nda son y llarda önemli art lar kaydedilmektedir. Bu art n, ayr lan kamu kaynaklar n n 
artmas  yan nda sanayinin ARGE’ye ay rd  bütçeden de kaynaklan yor olmas  önemli bir 
geli medir. Bu e ilimin devam etmesinin yan nda, üniversite-özel sektör i  birli inin etkili 
k l nmas  ARGE ve inovasyonun geli imi aç s ndan önem ta maktad r.

Sürdürülebilir kalk nma için at lmas  gereken ad mlarda ülkemiz yol al yor mu? 
TÜS AD olarak sürdürülebilir bir gelece in bugünle ba lant s n  kurmak amac yla i  dünya-
s  bak  aç s yla “Vizyon 2050 Türkiye” raporunu haz rlayarak sürdürülebilir bir dünya he-
define ula mada i  dünyas n n kar la aca  zorluklar ,  bölgesel ve küresel ölçekte ortaya 
ç kabilecek f rsatlar  ve izlenmesi gereken yol haritas n  ortaya koyduk. At lacak bu ad mla-
r n sektörleri bire bir etkileyecek önlemler oldu u da a ikârd r. n aat sektörü, gerek toplam 
üretim, d  ticaret ve istihdamdaki pay , gerekse di er sektörlerle yak n ili kisi sebebiyle 
ülkemiz için stratejik önem arz eden sektörlerden biridir. Sektörün y llar içinde edinmi  
oldu u ulusal ve uluslararas  tecrübe ile bilgi birikimi ülkemize önemli bir rekabet gücü 
kazand rm t r. Ancak rekabet gücümüzü art rman n ve ekonomik de ere dönü türme-
nin yolu, ürünlerimiz ve üretim süreçlerimizdeki katma de eri artt rarak yenilikçi çözümler 
geli tirmekten geçmektedir. Bununla beraber, sektörün çevre ve insan hayat  üzerindeki 
do rudan etkileri göz önüne al nd nda in aat sektörünün sahip olmas  gereken vizyon, i  
süreçlerinin “sürdürülebilir kalk nma” anlay yla paralel hale getirilmesini temel almal d r.

Kentsel dönü ümün gündemimizde oldu u bir dönemde sürdürülebilir çevrenin ve 
binalar n önemi tam alg lanabiliyor mu?
Çarp k kentle me ve afetlere kar  bugün kadar geli tirilen politikalar, mevzuat çal malar  ve 
gerçekle tirilen uygulamalar maalesef yetersiz kalm t r. Ülkemizdeki mevcut yap lar  ince-
ledi imizde büyük bir k sm n n eski mevzuat uyar nca in a edildi ini, dolay s yla dayan ks z 
ve sa l ks z oldu unu görüyoruz. Bu yap lar n büyük ço unlu unda yol, su, kanalizasyon 
ve elektrik hatlar  ise eski ve yetersiz. Dolay s yla bu binalar n depreme dayan kl  olarak yeni-
lenmesi veya yeniden in as  için çözümlerin geli tirilmesi ülkemizin ve in aat sektörünün en 
önemli gündem maddelerinden biri. Kamuoyunda k saca Kentsel Dönü üm Yasas  olarak da 
bilinen afet riski alt ndaki binalar n iyile tirme, tasfiye ve yenilemelerine ili kin düzenlemeyi bu 
kapsamda önemli buluyoruz. Bununla birlikte, konunun sosyal boyutunu göz ard  etmeden 
ve dönü ümün gerçekle tirildi i mahallelerde ya ayan insanlar  ma dur etmeden gerçek-
le tirilecek insan odakl  bir kentsel dönü üm, ya anabilir kentlere ula mam zda ku kusuz 
önemli bir ad m olacakt r. Söz konusu kentsel dönü üm projeleri sadece afete haz rl k olarak 
de il, sürdürülebilirli i de kapsayacak ekilde ele al nd  takdirde, mevcut binalar n sürdü-
rülebilir binalara dönü ümü aç s ndan da büyük bir f rsat yaratacakt r. Yasa kapsam nda otu-
rulamaz derecede riskli görülen binalar y k larak yenileri in a edilecek, mevcut birçok bina 
ise yenilecektir. Söz konusu bak m, yenileme ve y k m süreçlerinde binalar n sürdürülebilirlik 
prensiplerine uygun olarak tasarlanmas  daha güvenli binalara kavu man n yan  s ra, daha 
kullan l , daha verimli ve çevreyle dost ehirlere ula mam z  da sa layacakt r. 

“Sürdürülebilir kalk nma sosyal, 
çevresel ve ekonomik boyutlar  

olan bir kavramd r. Bu nedenle tüm 
bu de i kenleri içinde bar nd ran 
sürdürülebilir kalk nma kavram n n 
sadece ekonomik ihtiyaçlar göz 

önünde bulundurularak sa lanmas  
mümkün de ildir. Sürdürülebilir 
kalk nmay  tesis edebilmek için 

kullan labilecek en önemli araçlardan 
biri yine rekabet etti imiz ülkelerde 

yürürlükte olan ye il te vik paketleridir. 
Küresel finansal daralmadan ç kmak 

için geli mekte olan birçok ülke bu 
yöntemi kullanm t r. Sürdürülebilir 
kalk nmay  sa lamak ve bu yolda 

ye il ekonomiyi desteklemek bir 
amaç ise, te viklerin de bu bak  

aç s yla olu turulmas  sürece destek 
verecektir.”

“Sürdürülebilir 
kalkınmanın en 

önemli aracı yeşil 
teşvik paketleridir”
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Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Başkanı Mustafa Güçlü:

“Türk çimento sektörü, 
Avrupa’nın en büyük 

ihracatçısı”
“2011 y l nda Türk çimento sektörü, yakla k 4 milyar dolar cirosu,

900 milyon dolar tutar ndaki ihracat , do rudan ve dolayl  15 bin ki iye yaratt  
istihdamla Türkiye ekonomisi içinde önemli yere sahip bir sanayi dal  oldu unu 

gösterdi” diyen TÇMB Ba kan  Mustafa Güçlü, Türkiye çimento sektörünün 
Avrupa’n n en büyük ihracatç s  oldu unu vurguluyor.
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 G
EÇM  ÇOK ESK  YILLARA KADAR G DEN VE HER TÜRLÜ YA AM 
ALANININ YAPIMINDA BA LAYICI B R MADDE OLARAK KULLANI-
LAN Ç MENTO, KEL ME T BARIYLA YONTULMU  TA  KIRINTISI AN-
LAMINA GEL YOR. lk betonarme yap  1852 y l nda in a edilmekle birlikte, 
yap lar n in as nda ba lay c  malzemelerin kullan m  çok eskilere dayan yor. 
Ba lay c  madde olarak kullan lan ilk madde ise kireç. Kirecin ba lay c  

özelli inin insanl k tarihinin erken dönemlerinde MÖ 2000’li y llarda ke fedildi i, Anadolu’da 
Çatalhöyük’teki evlerin yap m nda kullan lan s van n da 7 bin y l öncesine tarihlendi i biliniyor. 
Geçmi ten günümüze Türk in aat malzemesi sanayisinin ve in aat sektörünün en önemli sek-
törlerinden biri bu sebeplerle çimento sektörü. Çimento sektörü sadece yap lar n ihtiyaç duy-
du u ba lay c lar  üretmekle kalm yor, in aat malzemesi sanayisinin de katma de er yaratan 
ihracat kalemlerinden birini olu turuyor. 

Türk çimento sektörü 1911 y l nda 20 bin ton/y l kapasiteli bir f r nla Dar ca’da üretime ba lad . 
1950’den sonra Türkiye Çimento Sanayisi TA ’nin (Ç SAN) kurulmas yla üretimde art  ya an-
mas na ra men 1970’lere kadar talep yeterince kar lanamad , bu nedenle ithalata devam edil-
di. 1978-1983 y llar  aras nda dünyada patlayan in aat krizi, Türkiye’nin büyük oranda ihracat 
yapmas n  sa lad . 2001-2007 y llar  aras nda yüzde 64 büyüyen Türkiye çimento pazar , 2008 
y l nda da global krizin etkisine ra men yüzde 2’lik bir büyüme kaydetti.

Günümüzde sektör, ham madde konusunda tamamen kendi kaynaklar n  kullan rken, üretimiy-
le de ülke ihtiyac n  kar layabiliyor. 2009 y l nda üretim 54 milyona ula rken, tüketim ise 39 
milyona dü tü. thalattaki pay  az olan çimento sektörü, ihracattaki pay n  ise her geçen gün art r-
mas yla dikkat çekiyor. Dünyan n 54 ülkesine sat  yapan Türk çimento sektörü firmalar n n en 
önemli ihracat kap lar  ise Rusya, Irak, Suriye ve talya pazarlar ndan olu uyor. 2009 y l nda Kuzey 
Afrika gibi yeni pazarlara aç lan sektör, bu dönemde ihracat n  da yüzde 150 oran nda art rmay  
ba ard . Bugün Türk çimento sektörü Avrupa’n n en büyük ihracatç s  konumunda bulunuyor.

“Ç MENTO SEKTÖRÜ, TÜRK EKONOM S N N ÖNEML  B R SANAY  DALI”
“2011 y l nda Türk çimento sektörü, yakla k 4 milyar dolar cirosu, 900 milyon dolar tuta-
r ndaki ihracat , do rudan ve dolayl  15 bin ki iye yaratt  istihdamla Türkiye ekonomisi 
içinde önemli yere sahip bir sanayi dal  oldu unu gösterdi” diyen Türkiye Çimento Müstah-
silleri Birli i (TÇMB) Yönetim Kurulu Ba kan  Mustafa Güçlü, sektörün önemini u sözlerle 
dile getiriyor: 

“Sektör, 2011 y l nda yakla k 68 milyon ton üretim gerçekle tirdi. 2010 y l nda üretim yak-
la k 66,2 milyon ton düzeyindeydi. Çimento üretiminde 2011 y l nda bir önceki y la oranla 
ciddi bir art  ya anmamas na ve özellikle küresel ölçekteki ekonomik krize ra men, bir 
önceki y l n de erlerini az da olsa ileri ta yarak korumu  olmas  bile önemli bir ba ar  
olarak de erlendirilmelidir. 2011 y l ndaki toplam 68 milyon tonluk üretimin sadece 4,6 
milyon tonu TÇMB üyesi olmayan tesisler taraf ndan üretilmi tir. Basit bir oranlama, üyeleri 
arac l yla TÇMB’nin çimentonun üretim ve özellikle de kalite sürecine katk s n  vurgula-
mak aç s ndan önemli olacakt r.” 

2012 y l n n ilk alt  ay nda, sektörün çimento üretiminde geçen y la oranla yüzde 4,38’lik 
azalma ya and n  belirten Güçlü, buna kar l k, üretilen çimentonun yüzde 17’sinin ihraç 
edildi ini vurguluyor. 2012 y l nda yakla k 58,5 milyon tonluk bir tüketimin olaca n  ön-
gördüklerini söyleyen Güçlü, “Yine bu dönemde iç sat larda yüzde 1,78, ihracatta yüzde 
14,82 oranlar nda daralmalar ya and . Sektör, çok sert geçen k  aylar ndan sonra topar-
lanmaya ba lad  ancak henüz geçen y l n rakamlar na ula amad . Bölgesel olarak bakt -
m zda, üretimde Do u Anadolu Bölgesi d nda, iç sat ta Ege ve Do u bölgeleri d nda 
dü ü ler ya an rken, ihracatta neredeyse tüm bölgelerde dü ü ler oldu. En sert dü ü ler 
üretimde ve iç sat larda yakla k yüzde 9 ile Marmara Bölgesi’nde gerçekle irken, ihra-
catta ise Do u Anadolu Bölgesi’nde dü ü  oran  yüzde 84’ler mertebelerinde ortaya ç kt ” 
diye konu uyor.

Türk çimento sektöründe bölgesel üretim ve tüketimin en yüksek oldu u bölge, dü ü lere 
ra men Marmara Bölgesi olarak görülüyor. lk 10 ayl k süreçte Marmara Bölgesi’nde top-
lam 12,9 milyon ton (yüzde 23,9) çimento üretildi ve 11,1 milyon ton (yüzde 24) çimento 
sat  (ihracat hariç) gerçekle tirildi ini söyleyen TÇMB Ba kan  Güçlü, üretimde ikinci bü-
yük bölgenin yüzde 21,2 ile Akdeniz oldu unu, tüketimde de yüzde 19,3 ile ç Anadolu 
Bölgesi’nin geldi ini söylüyor.
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“KÜRESEL KR Z YEN  PAZARLAR YARATTI”
Türk çimento sektörünün 2011 y l nda üretiminin yakla k yüzde 18’ini ihraç etti ini belirten 
TÇMB Ba kan  Mustafa Güçlü, sektörün küresel krizle birlikte  Avrupa pazar n n daralmas  so-
nucunda ihracatta yeni pazarlar geli tirdi ini söylüyor. Türkiye’nin yak n kom ular n n d nda 
özellikle Bat  ve Kuzey Afrika’da kendisine yeni pazarlan bulan Türk çimento sektörü, Avrupa 
Birli i’nde ya anan krizde azalan ihracat rakamlar n  da telafi etti. Bu pazarlardan birisinin Ce-
zayir oldu unu ifade eden Güçlü, “2009 ve 2010 y llar nda ihracata ba lanan Bat  Afrika bölge-
sine sevkiyat, 2011 y l nda da devam etti. Üretim kalitemiz ve mevcut kapasite büyüklü ümüz, 
sahip oldu umuz ihracat potansiyeli, gerçekle tirdi imiz yayg n e itimler, üniversitelerle yak n 
i  birli i, mesleki e itime sa lad m z katk , çevreye, insana ve i  sa l na olan duyarl l m zla 
sektörümüzün dünya çimento sektöründe son derece önemli ve sayg n bir konuma eri ti i 
söylenebilir” diyor.

“Çimento in aat sektörünün ana 
malzemesidir. Kaliteli çimento ve 
beton kullanarak yap lan binalar n 
depreme daha dayan kl  olduklar  
bilinmektedir. 
Sektör, üretim kalitesi ve mevcut 
kapasite büyüklü ü, sahip olunan 
ihracat potansiyeli, gerçekle tirilen 
yayg n e itimler, üniversitelerle yak n 
i  birli i, mesleki e itime sa lanan 
k ymetli katk , çevreye, insana ve 
i  sa l na olan duyarl l kla in aat 
malzemeleri sektöründe son derece 
önemli ve sayg n bir konuma 
eri mi tir.” 

“Çimento inşaat 
sektörünün ana 
malzemesidir”

Ülkeler Ton
Irak 2.527.642
Suriye 1.980.588
Rusya 1.046.977
M s r 766.023
Nijerya 705.584
srail 701.549
talya 411.531
Fransa 251.120
Libya 225.079
Kaynak: TÇMB

Ülkeler Ton
Brezilya 556.188
talya 429.934
Gana 280.750
spanya 229.861
Benin 139.025
Kamerun 112.540
Romanya 100.567
Fildi i Sahili 99.620
Gürcistan 78.870
Kaynak: TÇMB

2011 yılı
çimento ihracatı

2011 yılı
klinker ihracatı 
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Baz  önemli geli mi  ülkelerdeki ciddi s k nt lara ra men dünya çimento üretimi ve tüketiminin 
artt n  ifade eden Güçlü, 2008 ekonomik krizinden en çok ABD, AB, Japonya ve Rusya’n n 
etkilendi ini aktar yor. AB’nin 27 ülkesindeki toplam tüketim 190 milyon ton. Türkiye’nin bugün 
ula t  seviyenin üç kat . Güçlü, bu durumu “Ancak bu rakam 27 ülkenin tamam …” diyerek 
öyle özetliyor: “ spanya belirgin örneklerden biridir. spanya’da çimento sektörü, 2007’lerde 

55 milyon ton tüketim seviyelerinden 2011’de 20 milyon ton seviyelerine kadar dü tü. talya’da 
ise, 47 milyon tonluk tüketim seviyesinin 30 milyon ton civar na geriledi i görülüyor. Ekonomik 
s k nt lara ra men böyle bir büyümenin ba  etkeni Çin’dir. 2011 y l nda dünyadaki toplam tü-
ketim tahmini olarak 3,56 milyar ton olarak gerçekle ti ve bu rakam n yüzde 56’s n  Çin temsil 
ediyor. Kuzey Amerika’da ise bir toparlanma söz konusu. 2011 y l nda yüzde 2’lik bir art  gös-
terdiler. Bat  Avrupa’da durgunluk devam ederken, Latin Amerika, Orta Do u, Do u Avrupa’n n 
baz  bölgelerinde dünya trendlerine uygun geli meler görüyoruz. Brezilya, Suudi Arabistan ve 
Polonya’da da olumlu geli meler var.” 

“2013’TE TALEB N YÜZDE 59’UNU Ç N GERÇEKLE T RECEK”
Dünya çimento sektöründe de küresel anlamda talebin büyük bir ço unlu unu kar layan Çin, 
2013 y l nda pazardan yüzde 3’lük bir pay daha alacak gibi görünüyor. TÇMB Ba kan  Güç-
lü, “2013 y l na gelindi inde dünya talebinin 4 milyar tona ula aca  ve yine bu talebin yüzde 
59’unun Çin taraf ndan gerçekle tirilece i tahmin ediliyor. Bu veriler nda ülkemizdeki du-
ruma bakt m zda memnuniyet verici bir tabloyla kar la yoruz. lgili ekonomilerde ya anan 
ciddi s k nt lara ra men 2011 y l nda sektörümüz ad na iyi bir performans sergiledi imizi söy-
leyebiliriz” diyor. 

Dünya çimento sektöründe geli im kaydeden ülkelere ili kin olarak da Güçlü u bilgiyi aktar -
yor: “Endonezya, Nijerya gibi ülkeler sektörde geli irken; M s r, Güney Kore, Filinpinler’de bir 
gerileme görülüyor. Afrika’n n ve Asya’n n baz  bölümleriyle Latin Amerika’n n kapasite art lar  
gündemde. Dü ük kapasite kullan m  gerçe ini en çok ya ayacak ülkeler önümüzdeki y l Yu-
nanistan, spanya, Bulgaristan, Macaristan, Irak, Ürdün ve Birle ik Arap Emirlikleri olarak gö-
rünüyor. Genelde 2012 Asya Bölgeleri, Latin Amerika ve Orta Do u’da ortalama yüzde 6’l k, 
Afrika’da yüzde 4’lük bir geli me tahmini yap l yor.” 

“Sektörün 2011 y l nda kar la t  
önemli sorunlardan biri, ihracatta 
ya anan azalmayd . Özellikle Arap 
Bahar ’n n olumsuz etkileriyle Türkiye’nin 
bölge ülkelerine yapt  ihracatta 
önemli oranda dü ü ler meydana 
geldi.  Bu azalma 2012 y l nda Rusya 
pazar n n tekrar canlanmas yla bir 
miktar telafi edilmeye çal ld  ancak 
Suriye’de ya anan politik durum, 
ihracat m z  yine olumsuz etkiledi.”

“2011’de en önemli sorun 
ihracattaki azalmaydı”
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MAL YET N YÜZDE 65’  ENERJ
Çimento üretiminde enerji maliyetleri önemli bir yer tutuyor. TÇMB’ye göre, sektör maliyet-
lerinin -yüzde 40’ n  yak t, yüzde 25’ini ise elektrik olmak üzere- yakla k yüzde 65’ini enerji 
olu turuyor. Yeni yürürlü e giren elektrik tarifeleri de sektörü kötü yönde etkileyen di er 
bir etken. Üretici, özellikle gece tarifelerinde yüzde 46,1 olarak gerçekle en fiyat art ndan 
oldukça ikâyetçi. 2012 y l n n ekim ay n n ilk günlerinde do al gaza ve elektri e yap lan 
yeni zamlarla bu oran artacak gibi görünüyor.

“Önümüzdeki y llarda enerji maliyetlerinin dü ürülmesine ili kin kararlar hayati önem ta-
maktad r” diyen TÇMB Ba kan  Mustafa Güçlü sektörün ya ad  di er sorunlarla ilgili 
unlar  söylüyor: “Bunu yan  s ra sektörün sürdürülebilir bir büyüme sa layabilmesi için 

hükümetimizin özellikle altyap  yat r mlar na önem vermesi gerekmektedir. TÇMB olarak 
önem verdi imiz konulardan biri de beton yol ve beton bariyer uygulamalar d r. TÇMB son 
y llarda Türkiye’de kara yollar n n kaplanmas nda betonun asfaltla birlikte kullan lmas  yö-
nünde önemli faaliyetlerde bulunmu tur. Hatta Türkiye’de örnek beton yol uygulamalar na 
TÇMB bizzat öncülük etmi tir. Bu çal malardaki amaç öncelikle ülkemizdeki kara yolu 
a n n kalitesini yerli malzemeyle art rmaya dönüktür. Ayn  oranda da tüketimin artmas na 
paralel olarak, sektörümüzün geli imine katk  sa layacakt r. Betonun Türkiye’nin zor co -
rafyalar nda kalc  ve dayan kl  yollar n yap m nda kullan m n n çok tarafl  yararlar sa layaca-

na dönük çabalar m z da sürecektir.”

Yüzde yüz yerli mal  olan çimentoyla yap lacak beton yollar n hem ülke ekonomisi hem de 
güvenli bir karayollar  a  için önemli bir katma de er sa lad n  söyleyen Güçlü, sektör 
olarak hedeflerinin de ekonomik ve sosyal anlamda sürdürülebilirlik oldu unun alt n  çizi-
yor. Çimento sektörüne yol gösteren ilkenin, Türkiye’ye daha fazla de er yaratmak oldu-

unu ifade eden Güçlü, ‘’ Çok iyi biliyoruz ki, bir bilimsel gerçek olarak ispatlanan küresel 
s nman n yaratt  tehdit çerçevesinde Çevre ve klim De i ikli i Mevzuat  yak n gelecekte 
sektörümüz için de yeni uygulamalar ortaya koyacakt r. TÇMB, üyelerinin sadece üretim 
ve sat  sorunlar na de il, ayn  zamanda, toplumumuzun ve tüm insanl n ortak de eri 
olan çevrenin korunmas na da odaklanarak önemli ve öncü bir rol üstlenmektedir” diyor.

Türk in aat sektörü ve in aat 
malzemesi sanayisinin bekledi i 
kentsel dönü üm çal malar nda ilk 
y k m 5 Ekim 2012 tarihinde Esenler’de 
ba lad . Kentsel dönü üm projelerinin 
sektöre olumlu yans yaca n  dü ünen 
TÇMB Ba kan  Mustafa Güçlü’nün 
konuyla ilgili de erlendirmesi öyle:
“Kentsel dönü üm projelerine 
yo unla lmas  da hem in aat hem 
de çimento sektörünün büyümesi 
aç s ndan alt  çizilmesi gereken bir 
konudur. Türkiye’de yenilenmesi 
gereken sekiz milyon konut bulunmas , 
2B yasas n n ç kmas yla yeni arsa 
sahipleri yat r m yapabilecek. 
Mütekabiliyet konusunda yap lacak 
düzenlemeyle de yabanc  yat r mc lar 
Türkiye’ye daha çok yat r m yapar hale 
gelecek.”

Kentsel dönüşüm
ve çimento sektörü
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“Can ve mal güvenli ine dönük önlemler almak için 
çaba gösteriyoruz. Gerek yap m sonras  gerekse de 

yap m esnas nda can ve mal güvenli ini sa lamak için 
çal yoruz. Yang n bir felakettir. Öyle bir felakettir 

ki, kaynaklar  çöpe çevirir, yok eder. ster can, 
ister mal güvenli i aç s ndan bak n meseleye; çöpe 

çevrilen kaynaklar ülkenin kaynaklar d r. Her bir bina 
yand nda ya da her bir a aç küle dönü tü ünde, 

Türkiye’nin kaynaklar  da yan yor. Yang ndan korunma 
sektörünün in aat sektöründeki önemi varl klar m z  

muhafaza etmesidir.”

TÜYAK  Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Turanlı: 

“ Yangın
 öyle bir felakettir ki,

 kaynakları çöpe çevirir,
yok eder”

 D
EPREM KADAR ÖNEML  B R FELAKET YANGIN. DO AL AFET DEP-
REME KAR I, YAPILARI GÜÇLEND REREK VE UYGUN ZEM NE 
DAYANIKLI YAPI N A EDEREK CAN VE MAL KAYBINI AZALTMAK 
MÜMKÜN. Yang n da öyle. Bir ülkenin milli serveti say lan can ve mal kay p-
lar , gerekli tedbirler al nd  takdirde önlenebiliyor. Sadece binalar m z de il, 
ormanlar m z için de yang ndan korunmak, toplumsal bilinci art r p, tedbirleri 

eksiksiz yerine getirmekle mümkün. Türkiye Yang ndan Korunma Derne i (TÜYAK), sadece 
üretim yapan bir sektörü de il, ayn  zamanda dü ünce kurulu u gibi çal an bir sivil toplum 
örgütünü de temsil etmesi aç s ndan in aat malzemesi sanayisinin alt sektör derneklerinden 
farkl  bir yap da faaliyetlerini sürdürüyor. 

“Sektörümüzü sadece malzeme sat c s  olarak alg lamak do ru de il. Biz hizmet sektörüyüz. 
Çünkü biz, bir sistem olu turmak için üç ayr  üreticiden bir eyleri topluyor veya üretip sistem 
haline getiriyoruz; bunun üzerine mühendislik bilgimizi kat p ihraç ediyoruz. Biz sadece ürün 
satm yoruz, o ürünü hizmetle donat p sat yoruz. Türkiye’de yap m sektöründe bunun kar l -
n  bire bir bulmak zordur” diyen TÜYAK Yönetim Kurulu Ba kan  smail Turanl  ile yang ndan 
korunma sektörü ve toplumsal bilinci art rma çal malar n  konu tuk.

Yang ndan korunma sektörü, in aat malzemesi sanayisinde ne anlam ifade ediyor? 
Nas l bir önem sahip?
Yang ndan korunma sektörünü büyüklük olarak ifade edersek yakla k 300 milyon dolar 
civar nda bir yer kapl yor. n aat malzemesi sanayisi aç s ndan ele ald m zda Türkiye’de en 
h zl  büyüyen sektörlerden birisidir. Bunun için de sektörün geçmi ine bakmak gerekiyor. 
Türkiye’de ilk yang ndan korunma mevzuat  1992 y l nda stanbul Büyük ehir Belediyesi ta-

s

eksiks
üretim
örgütü
farkl  b

“Sektö
Çünk
haline
satm y
n  bire
korun

Yang
Nas l 
Yang
civar n
h zl  b
Türkiy
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“Sektörümüzü alg larken, sadece 
malzeme sat c s  olarak alg lamak 
do ru de ildir. Biz hizmet sektörüyüz. 
Çünkü biz, bir sistem olu turmak için 
üç ayr  üreticiden bir eyleri topluyoruz 
veya üretip sistem haline getiriyoruz; 
bunun üzerine mühendislik bilgimizi 
kat p ihraç ediyoruz. Biz sadece 
ürün satm yoruz, o ürünü hizmetle 
donat p sat yoruz. Türkiye’de yap m 
sektöründe bunun kar l n  bire bir 
bulmak zor olabiliyor.”

“Biz hizmet 
sektörüyüz”

raf ndan yay mland . Ülke genelindeki mevzuat ise 2002 y l nda... Dolay s yla 2002 y l ndaki 
sektör büyüklü ü ile bugünkü sektör büyüklü ü aras nda 10 kattan fazla bir ilerleme söz ko-
nusu. Bu sektördeki geli im, kriz dönemleri de dâhil olmak üzere hep art  yöndedir. Bu biraz 
da insanlar n ya am kalitesinin ve refah n n yükselmesiyle alakal d r. Refah n z yükseldikçe, 
do al olarak güvenlikle ilgili kayg lar n z da artmaya ba lar. Ama ki i ba na yang ndan ko-
runma ve güvenlikle ilgili harcamalar m za bakt m zda Avrupa’n n ve geli mi  ekonomilerin 
gerisinde oldu umuzu görüyoruz. Bu sebeple son birkaç y ld r Türkiye’ye ve sektörümüze 
çok uluslu irketlerin ilgisi söz konusu. Bu çok uluslu irketler ya irket evlilikleriyle ya da 
yerle ik bir Türk irketi olarak ülkemiz yang ndan korunma sektöründe faaliyet göstermek ve 
pazarda yer edinmek için geliyorlar.

Yang ndan korunma sektörü olarak neler yap yorsunuz? 
Biz, can ve mal güvenli ine dönük önlemler almak için çaba gösteriyoruz. Gerek yap m son-
ras  gerekse de yap m esnas nda can ve mal güvenli ini sa lamak için çal yoruz. Hat rlars -
n z, çok büyük bir al veri  merkezi in aat nda, i çilerin bulundu u çad rda ç kan yang n can 
kayb na neden olmu tu. Yap m a amas nda veya i letme safhas nda yap lmas  gerekenleri 
birbirinden farkl  boyuttad r. Her iki safha içinde uygun önlemlerin al nmas  zaruridir. Yang n 
bir felakettir. Öyle bir felakettir ki, kaynaklar  çöpe çevirir, yok eder. ster can, ister mal güvenli-

i aç s ndan bak n çöpe çevrilen kaynaklar ülkenin kaynaklar d r. Yang ndan korunma sektö-
ründe yapt klar m z  sadece yap lar çerçevesinde ele almak da gerekmiyor. Her y l ormanlar -
m z yan yor, do a felaketinin yan nda maddi olarak da milyonlarca liral k kay p ya yoruz. Her 
bir bina yand nda ya da her bir a aç küle dönü tü ünde, Türkiye’nin kaynaklar  da yan yor. 
Yang ndan korunma sektörünün in aat sektöründe ya da in aat malzemesi sanayisindeki 
önemi, varl klar m z  muhafaza etmesi yönündedir.

“KR ZDEN BAZI SEKTÖRLER HEMEN ETK LEN R,
BAZILARININ ETK LENMES  ZAMAN ALIR”
2011 y l nda sektör nas l bir performans sergiledi? 2012’nin ilk 9 ay nda sektörün 
geldi i nokta neresidir?
Yang ndan korunma sektörünün pasif önlemler haricindeki ana pazar n  olu turan aktif önlem-
lerin büyük bir ço unlu u yap  sektörünün finish malzemesidir. O yüzden biz krizi biraz daha 
farkl  ya ar z. 2008’de ya anan s k nt  sektörümüzü 2009 y l nda de il, 2010 
y l nda vurdu. Çünkü yüzde 90 safhas na gelmi  bir yap da durmak 
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daha maliyetlidir. Yap y  tamamlamak zorundas n z. 2008 krizi sonras nda 2009 y l na girildi in-
de firmalar yeni yat r mlar konusunda frene bast . Bu frene basma 2010 y l nda sektörümüzü de 
etkiledi. Krizden baz  sektörler hemen etkilenir, baz lar n n etkilenmesi zaman al r. Beton, demir 
çelik ve çimento sektörleri belki krizi ilk hisseden ve krizden ilk etkilenen sektörlerdir. Bunun yan  
s ra seramik, mutfak ve banyo sektörü yap n n son a amas nda devreye girdi i gibi, yang ndan 
korunma sektörünün etkilendi i gibi gecikmeli bu etkiyi hissedebilir.

Yang ndan korunma sektörü olarak 2011 y l n  nas l geçirdiniz? 
2011 y l  sektörümüz aç s ndan toparlanma senesiydi. Sektörümüzde krizlere ra men bir 
büyüme trendinden bahsetmek mümkün. Sadece, büyümenin yava lamas  söz konusu 
olabiliyor.  Kendimizi de aldatmayal m; bu durum sektörümüzün performans n n çok yük-
sek olmas ndan ziyade, konunun ülke s n rlar  içinde yeni olmas ndan kaynaklanmaktad r. 
Pazar n bu manada aç k olmas ndan kaynaklanan bir geli me trendi var. Dolay s yla sek-
törün yap s ndan kaynaklanan duraklama veya ilerlemeyi büyümedeki farkl  oranlarla ele 
alabiliriz. Her y l sektörümüz yüzde 15 civar nda bir büyüme gerçekle tiren yap ya sahiptir. 
Kriz dönemlerinde bu rakam yüzde 4-5’lere dü er. Hep bir pozitif de er art  söz konusu-
dur. Son 10 y ldaki verilere bakt m zda bütün sektörlerde bir büyüme söz konusu. n aat 
sektörüyle ilgili çok ciddi bir büyüme var. Ku kusuz bu, onun sonucu olarak büyüme ra-
kamlar na yans maktad r.

Sektörün en önemli s k nt s  nedir?
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun getirdi i çok ciddi s k nt lar ya yoruz. Özellikle Çek Kanunu ile 
ilgili yap lan de i ikli i anlamak mümkün de il. Bütün sektör ve piyasa bunu bilir ki, iyi niyetli 
bir tüccar dara dü tü ünde dahi kar l ks z çek vermez. Ancak kötü niyetli organizasyonlar, 
yap lanmalar Çek Kanunu’ndaki de i ikli i de kullanarak piyasadaki güveni k rar. Maalesef 
bu güveni k rd klar nda, kendilerine kar  olan güveni de il, bütün ticaretin güvenini zedelerler. 
Çek Türkiye’de i  hayat n n çok önemli bir ticaret argüman d r. Ödenmeyen çekler 4-5 kat na 
ç km t r. 2012 senesiyle ilgili sektörümüzün ya ad  en büyük s k nt  budur.  S k nt n n devam 
edece i de gözüküyor. Ama mutlaka sektör/piyasa kendisine ba ka bir yol bulacakt r.

“ n aat sektörü Türkiye’nin lokomotif 
sektörüdür. n aat sektöründe bu sürat 

oldu u müddetçe, elbette mal ve 
hizmet üreten sektörlerde canl l n  

devam ettirecektir. stanbul gibi 
metropollerde deprem riskinin de 

var oldu unu dikkate alarak kentsel 
dönü ümün kaç n lmaz oldu u 
bir gerçektir. Kentsel dönü üm 

çal malar  sektöre canl l k getirece i 
gibi istihdam da sa layacak ve ülke 

ekonomisini büyütecektir.” 

“Kentsel dönüşüm 
sektöre canlılık 

getirecek”

smail Turanl , “Her bir bina yand nda ya da her 
bir a aç küle dönü tü ünde, Türkiye’nin kaynaklar  
da yan yor. Yang ndan korunma sektörünün in aat 

sektöründe ya da in aat malzemesi sanayisindeki önemi 
varl klar m z  muhafaza etmesi yönündedir” diyor.
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“TÜRK MÜTEAHH TLER N N OLDU U HER YERDEY Z”
Sektörün ihracat potansiyeli hangi seviyelerde? A rl kl  olarak yurt içi mi, yurt d  
m  çal yorsunuz?
Türkiye’deki in aat malzemesi sanayisini olu turan sektörlerde oldu u gibi yang ndan ko-
runma sektörü de Türk müteahhitlerini takip eden bir yap  içinde hareket ediyor. Sektörü-
müz yüzde 40 civar nda bir ihracat gerçekle tiriyor. malat oran  sektörümüzde dü üktür. 
300 milyon dolarl k pazar n yüzde 30-35’i yerli imalatt r. Toplam pazar n yüzde 40’  ihracat 
gelirlerinden elde ediliyor. Bu ihracat n temel aya n  ise Türk müteahhitleri ve onlar n yurt 
d nda gerçekle tirdikleri yat r mlar  olu turuyor. Türk müteahhitleri nerede varsa, yang ndan 
korunma sektörü de di er in aat malzemesi sanayisi gibi, hizmet veya mal üretenler gibi 
oralarda oluyor. Yang n ihbar sistemleri konusunda Türkiye’de imalat yapan ve 60 ülkeye 
bunun sat n  gerçekle tiren imalatç lar m z var. Yang n kap lar  konusunda imalat yapan ve 
bunu ihracata yönlendiren, sadece yap m sektörü arac l yla de il, ticaret sektörü arac l yla 
hizmet satan üreticilere de sahip bir sektörüz.

TÜYAK nas l bir yap ya sahip? Dernek olarak ne gibi faaliyetler gerçekle tiriyorsu-
nuz?
TÜYAK, mal veya hizmet üreticileri birli i de ildir. Amac , üretilen mal ve hizmet sat n  art r-
mak, ihracat n , daha yüksek rakamlara ç kartmak de ildir. TÜYAK bir dü ünce kurulu udur 
ve bu dü ünce kurulu u, bu konuda mal ve hizmet üreten gerçek ve tüzel ki ilerden olu-
ur. TÜYAK’ n gerçek amac  Türkiye kamuoyunda yang ndan korunma ve güvenlik bilinci-

ni art rmak, insanlarda fark ndal k yaratmak, Türkiye’nin varl klar n  muhafaza etmek, çöpe 
atmamakt r. Bununla ilgili yay n haz rlamak, seminer düzenlemek, fark ndal  kamuoyunun 
tamam na yaymak ve çaba göstermektir. Kamuoyuyla payla acak ekilde bilgi üretmeye ça-
l yoruz. Türkiye’de pek çok alanda oldu u gibi bu konuda bilgi eksikli i söz konusu. Alg y  
art rmak için çaba sarf ediyoruz ancak ülke genelinde bu konuya dikkate çeken mevzuat 
2002 y l nda yay mland . 10 y ll k bir geçmi ten bahsediyoruz. 2010 ve 2011 y llar nda 10 ilde 
kamuda çal an mimar ve mühendislere dönük yönetmelik çerçevesinde yang ndan aktif ve 
pasif korunma konusunda fark ndal k e itimleri düzenledik. Yakla k 8 bin mimar ve mühen-
dise eri tik. Sadece stanbul merkezli de il, Antep, Samsun, Erzurum, zmir, Antalya merkezli 
de yapt k. Çal man n bu derece etkin olmas nda Çevre ve ehircilik Bakanl  ile yapt m z 
protokolün de etkisi vard r. 

Dünyada ve Avrupa’da yang ndan korunma sektörü nas l bir geli im gösteriyor? Pa-
zar n büyüklü ü ne kadar? Hangi ülkeler bu konuya öncülük ediyor?
Dünyaya bakt m zda, bu konunun öncülü ünü Amerika Birle ik Devletleri orijinli irketlerin 
yapt n  görüyoruz. Çok aç k bir nedeni var; yang nla mücadele konusunda ilk standartlar n  
1896 y l nda yay mlad lar. Yani yüzy l  a k n bir süredir bu konuda faaliyet gösteriyorlar. Üre-
tim, hizmet ve standart olu turuyorlar.

Avrupa ve geli mi  ülkelerdeki yang ndan korunma mevzuat yla Türkiye’deki mevzu-
atlar aras nda ne gibi farklar söz konusu?
Temel mevzuat olarak detay farkl l klar  haricinde dünyadan çok farkl  oldu umuzu söylemek 
mümkün de il. Ancak uygulamada her alanda oldu u gibi eksikliklerimiz var. Süratle bu 
fark  kapatmaya gayret ediyoruz. Umar m yak n bir gelecekte, onlar bize yeti meye çal rlar.
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ÜRK YE’N N ULUSLARARASI ALANDA B R ÇEK M VE LG  MERKEZ  HAL -
NE DÖNÜ MES N N GEREKÇELER NDEN B R S  SON 10 YILA DAMGASINI 
VURAN MAKRO REFORMLAR VE EKONOM K YAPIDAK  C DD  DÖNÜ ÜM 
SÜREC YSE, B R D ER GEREKÇE DE TÜRK YE’N N TAH KABARTAN 
YATIRIMLARIDIR. Dünya Bankas ’n n 2005 y l nda yay mlad  bir rapora göre, 
Türkiye milli servet de eri aç s ndan dünyada 22. s rada yer alan bir ülkeydi. Bu-

nunla birlikte, birinci s rada yer alan ABD’nin milli servet de eri 150 trilyon dolar n üzerindeyken, 
Türkiye’nin milli servet büyüklü ü 3 trilyon dolar düzeyindeydi. Anla lmas  gereken nokta, bir 
ülkenin milli serveti ne kadar büyükse, o milli serveti kullanarak üretti i gayrisafi yurt içi has lan n 
(GSYH) da o kadar büyük oldu u gerçe idir. Türk ekonomisinin 2023 y l nda 2,5 trilyon dolarl k 
bir GSYH üretmesi hedefleniyorsa, milli servetimizin en az dört be  kat artmas  gerekiyor. O 
halde enerji, sa l k, ula t rma, çevre ve tar m sektörlerinde 2023 y l na kadar 300 ile 350 milyar 
dolar düzeyinde, 2024 ile 2050 y llar  aras nda da 750 ile 900 milyar dolar düzeyinde bir yat r m 
hamlesi söz konusu olacak. Yat r mlar n çarpan etkisiyle bu tablonun 12 trilyon dolar düzeyinde 
bir milli servete dönü mesini sa layaca z. Savunma sektörü yat r mlar yla 2050’ye kadar bu 
kritik sektörlerde toplam yat r m hacmi 1,5 trilyon dolara ula acak. E itimi de dâhil edersek bu 
rakam 2 trilyon dolar olacak.

Buraya kadar payla t m z veriler, Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektör Yard mc s  
Prof. Dr. Murat Yülek’in önemli bir uluslararas  çal mas ndan sadece küçük bir al nt . Prof. 
Yülek’in alt n  çizdi i nokta, söz konusu 1,5 trilyon dolarl k yat r m için gerekli olan makine park , 
araç, elektronik ve mekanik teçhizat, t p cihaz , kara, deniz, demir ve hava yolu ula m arac , i  
makinesi al mlar n n boyutu. Mesela, söz konusu 1,5 trilyon dolarl k yat r mlar n in as , yürütül-
mesi ve faaliyete geçirilmesi boyutunda, bir an için bu yat r m bedelinin en az üçte biri kadar bir 
araç ve makine park  al m n  ithalat yoluyla temin edece imizi gözünüzde canland r n. Demek 
ki Türkiye önümüzdeki 40 y l için en az 500 milyar dolarl k bir makine park  ithalat  cazibesine 
i aret ediyor. Bunun yan  s ra, Türk yap  malzemesi sektörünün rolü ne düzeyde olacak, in aat 
makineleri konusunda, i  makineleri konusunda Türkiye nas l bir at l m planlamal , bunlar çok 
çok önemli. Önümüzdeki 10 y l boyunca Avrupa Birli i ve k smen ABD’de sabit sermaye yat r -
m  i tah n n k smen azalaca  dikkate al nd nda, Türkiye’nin de aralar nda yer ald  G-20’nin 
11 üyesinin geli mekte olan ekonomilerinin gerçekle tirece i yat r mlar (makine park , araç, 
elektronik araç, t bbi cihaz ithalat ) bunlar  üreten uluslararas  firmalar n i tah n  kabartacakt r. 
Prof. Dr. Yülek bir perspektifte, Dr. Can Fuat Gürlesel bir ba ka perspektifte, Türkiye’yi d a 
ba ml  olmaktan kurtaracak bir stratejiye i aret ediyorlar.

TÜRK YE, TEKN K MÜ AV RL K SORUNUNU ÇÖZMEL
Prof. Dr. Yülek, Kamu hale Kanunu’nun yeniden yap land r lmas , Ba bakanl k genelgesiyle yerli 
mal  pay n n zorunlu hale getirilmesi, kritik önem ve büyüklükteki projelerde yerli pay n n en az 
yüzde 50 düzeyinde tutulmas  noktas nda, kamunun cesaretlendirici ve te vik edici rolünün öne-
mine i aret ediyor. Ama teknik mü avirlik boyutu son derece zay f oldu undan, yerel yönetimler 
ve kamu kurumlar  dahi uluslararas  mü avirlik kurumlar na rapor haz rlatt klar ndan, sonunda 
Türkiye yerli al m yapam yor. Bu nedenle, mü avirlik hizmetlerini güçlendirmemiz gerekiyor. Dr. 
Can Fuat Gürlesel’in de ifade etti i gibi, yüksek katma de er boyutunda ciddi bir makine park  
üretimi gerçekle tirirsek, Türkiye’yi önemli bir cari aç k sorunundan da kurtarm  olaca z.

Maliye Bakan  Mehmet im ek’in, 16 Ekim 2012 tarihinde gerçekle tirdi i bas n toplant s nda, 
2012 y l n n ilk 9 ayl k bütçe gerçekle mesi ve 2013 y l  bütçe hedefleriyle ilgili sunumunda, 

Türkiye’nin 1,5 trilyon dolarlık 
yatırım hacmi iyi kurgulanmalı

MSAD Ekonomi Dan man

Prof. Dr. Kerem Alkin

Anla lmas  gereken nokta, bir ülkenin milli serveti ne kadar büyükse, o milli serveti 
kullanarak üretti i gayrisafi yurt içi has lan n (GSYH) da o kadar büyük oldu u gerçe idir. 
Türk ekonomisinin 2023 y l nda 2,5 trilyon dolarl k bir GSYH üretmesi hedefleniyorsa, milli 

servetimizin en az dört be  kat artmas  gerekiyor.
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2013 y l  için hane halk  tüketim harcamalar n n fazla canland r lmayaca n  ifade etmesi önemli 
bir noktayd . 2011 y l nda reel, yani enflasyondan ar nd r lm  olarak yüzde 7,8 artan hane halk  
tüketim harcamalar , yüzde 8,5 düzeyindeki büyümeye katk  sa lam  olmakla birlikte, cari aç -

n da 78 milyar dolarla rekor düzeye ula mas nda da rol oynad . Al nan her makroekonomik 
tedbirin etkisini ancak 6 ayda gösterdi i gerçe inden hareketle, Merkez Bankas  ve Bankac l k 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu tedbirleriyle etkisi güçlendirilen yumu ak ini  süreci, 2012 
y l  büyümesinde daha etkili hissedildi ve hane halk  tüketim harcamalar n n 2012 y l ndaki reel 
art  yüzde 0,6 düzeyine geriledi. Bir y l içinde yüzde 7,8’lik art tan yüzde 0,6 art a gerilemek 
i  dünyas  aç s ndan ho  olmasa gerek. Bu sert yava laman n bir uzant s  olarak, vergi gelirlerin-
deki performansta dü tü ve bütçe aç  tahmini 21 milyar TL’den 33 milyar TL’ye revize edildi.

FA Z DI I HARCAMALARDAK  REEL ARTI  ÇOK YÜKSEK
Ba bakan Recep Tayyip Erdo an’ n da onay  do rultusunda, 2012 y l nda gerçekle tirilen per-
sonel al m  ve kamuda farkl  kurumlarda ayn  görev ve pozisyona sahip kamu çal anlar  aras n-
daki maa , ücret uyumsuzluklar n n giderilmesine yönelik düzenlemeler sonras nda, personel 
harcamalar  ba ta olmak üzere, faiz d  bütçe harcamalar n n ciddi ölçüde artt n  gözlemle-
dik. Bir önceki y l n ilk 9 ay nda 55 milyar TL olan personel giderleri, 2012 y l n n ilk 9 ay nda 
66 milyar TL’ye gelmi  durumda. Yüzde 20’lik art , y l sonu için tahmin edilen yüzde 7,4’lük 
enflasyonun çok üstünde ve reel olarak ciddi bir art a i aret ediyor. Cari transferler de ise, 80 
milyar TL’den 97 milyar TL’ye, yüzde 21’lik art  söz konusu. Tüm faiz d  bütçe harcamalar n-
daki yüzde 18’lik art , vergi gelirlerindeki yüzde 8’lik art a 10 puan fark at yor. O halde, bütçe 
aç n n 21 milyar TL’den 33 milyar TL’ye sapmas  a rt c  olmamal . Hatta e er 2012 y l  Eylül 
ay ndaki ek vergi düzenlemeleri olmasayd , tablo daha da kötü olabilirdi. Vergi gelirindeki art n 
zay f kalmas nda, hem hane halk  tüketim harcamalar ndaki ciddi ivme kayb  hem de ithalattaki 
ivme kayb ndan dolay  gözlenen vergi performans dü üklü ü etkili oldu.

Bu durumda, 2013 y l  aç s ndan, tütün mamullerine yönelik vergi ayarlamas ndan ba layarak 
ek önlemler kaç n lmaz gözüküyor. Çünkü Maliye Bakan  im ek’in de bas n toplant s nda al-
t n  çizdi i yumu ak ini  sürecinden, Türk ekonomisinin göreceli olarak daha canl  olaca  bir 
döneme yumu ak geçi  isteniyor. Yüzde 4’lük büyüme için hane halk  tüketim harcamalar n-
daki art n reel olarak yüzde 3’ü geçmemesi hedefleniyor. 2013 y l nda bütçe aç n n reel 
olarak büyümemesi için bütçe gelirleri sa lam tutulacaksa, ekonomideki hareketlenmenin sa -
layaca  vergi geliri k p rdamas  yeterli olmayacakt r. Bu nedenle, hafif ticari araçlara ek ÖTV 
ve gelir vergisindeki imtiyazlar n kald r lmas  gibi seçenekler de masada olacak. 2013 y l nda 
daha fazla vergi için ekonominin çok s nmas , cari aç k ve enflasyon aç s ndan ciddi risk. Bu 
nedenle, kendimizi imdiden ek vergilere haz rlayal m. Bakan im ek’in Meclis Bütçe ve Plan 
Komisyonu’ndaki 2013 Bütçe Yasa Tasar s  sunu  konu mas  da, Ba bakan Yard mc s  Ali 
Babacan’ n mesajlar  da, gelir kazand r c  ek düzenlemelerin kaç n lmaz oldu unu teyit ediyor.

CUMHUR YET N 100. YILINA “A” DÜZEY NDE NOTLA G RMEL Y Z
Son yaz m zda, Türkiye’nin uluslararas  not art n n eli kula nda oldu unu ifade etmi tik. Ulus-
lararas  derecelendirme kurulu u Fitch’in Türkiye’nin not de erlendirmesinde bir kademe daha 
art  uygun görmesi yönünde beklentinin kuvvetli olmas , sadece yerli yat r mc lar ve profes-
yoneller taraf ndan dillendirilen bir konu de il. Uluslararas  düzeyde de bu beklentinin kuvvetli 
oldu unu ve fiyatland r ld n  gözlemliyoruz. Nitekim MKB 100 Endeksi’nde bitirdi imiz hafta 
yeni tarihi rekorlara ahit olduk. Hazine kâ tlar n n ikinci el faizi yüzde 7’nin dahi alt n  gördü. Bu 
nedenle, söz konusu not art  beklentisinin gerçekle memesi gerek yurt içi piyasalar gerekse 
de yurt d  piyasalar aç s ndan beklenmedik ve a rt c  bir geli me olacak. Kald  ki, beklenti-
lerin gerçekle mesiyle, Türkiye’nin notunun, en dü ük yat r m yap labilir ülke derecelendirme 
(rating) notuna yükselmesi de, asl nda mutlu olabilece imiz bir konu de il. Biz zaten y llard r 
daha iyi bir derecelendirme notu düzeyini hak etti imizi söyleyip duruyoruz ve bize haks zl k 
yap ld na i aret ediyoruz. Bu noktadan hareketle, Türkiye’nin makro ve mikro reformlar n  sür-
dürerek, esasen 5-10 y l içerisinde A kategorisinde bir nota ula mas  gerekiyor. 100. y la 11 
y l kala, Türkiye en az 1,5 y lda bir notunun artaca  bir ekonomik performans gösteremezse 
Cumhuriyetimizin 100. y l n  buruk kutlamak durumunda kalabiliriz.

Asistanl k dönemimden bu yana geçen 25 y lda, reel sektör ve finans kesimiyle olan diyalo u-
muzu da hesaba katarak, Türk ekonomisinin dinamikleri aç s ndan unu çok net ö rendim: 
“Bizde ekonomik belirsizlikler de il, siyasi belirsizlikler yat r mc lar  daha fazla tedirgin ediyor.” 
Türk ekonomisi, tarihi ölçüde a r yerel ekonomik krizleri -ödedi i bedelleri de hesaba katarak 
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ifade ediyorum- ba ar yla atlatt  ve her defas nda daha iyi bir makroekonomik dengeyi yaka-
lamay  bildi. Bu nedenle, h zla yükselen cari aç k, zaman zaman dalgalanan enflasyon, kimi 
zaman hedefin üzerine ç kan bütçe aç  art k korkutmuyor. Çünkü al nan makro tedbirler ve 
yap sal reformlar sonucu, Türkiye’nin ekonomik sorunlar yla ba  edebildi i görüldü. Küresel 
krizin birbirinden kötü fazlara geçti i bir konjonktürde, Türk ekonomisinde dalgal  büyüme 
kavram  etraf nda, makroekonomik performans m z  diledi imiz kadar yava latarak, cari aç k 
ve enflasyonu iyile tirmeyi bildik. Yani, para ve maliye politikas  tedbirlerinin etkinli ini ve es-
nekli ini öldürmemeyi ba ar yoruz, sonuç alabiliyoruz. Ama konu siyasi belirsizlik ve gerginlik 
oldu unda, i ler bir anda de i iyor. Yerli ve yabanc  yat r mc , artan terör eylemlerini, Suriye 
gerginli ini, petrol ve do al gaz boru hatlar na sald r lar , ekonomik belirsizliklere e  de er bir 
toleransla kar lam yor.

BAZEN S YAS  ST KRAR YETMEYEB L R
Türkiye’nin son dönemde ekonomik ba ar  öyküsünün, makroekonomik yap daki büyük dönü-
ümün arkas nda AK Parti hükümetlerinin ortaya koydu u siyasi istikrar n çok ciddi katk s  var. 

1990’l  y llar  ve 2001 Krizi’ni dikkate ald m zda, koalisyon hükümetleriyle kaybedilen f rsatlar 
ortada. Ancak, kritik önem ve de erdeki siyasi istikrara ra men, ülkemizin topraklar  sürekli 
olarak dü ük yo unluklu bir sava  içerisindeymi  gibi ulusal ve uluslararas  kamuoyu nezdinde 
haber oldu unda, gayrimenkul sektörü, do rudan yat r mlar, döviz kurlar , faiz oranlar , hisse 
senedi piyasas  ve hatta hane halk n n tüketimi dahi negatif bir etkilenmeyle kar  kar ya kal -
yor. Bu noktada, Türk ekonomisi aç s ndan, uluslararas  derecelendirme notumuzun en dü ük 
yat r m yap labilir ülke notu düzeyine yükseltilmesi aç s ndan bir süreç yönetiyoruz. Bu süreç, 
kas m ay  ba ndan ocak ay  ba na kadarki bir zaman diliminde tamamlanacak. Moody’s in 
aç klamas , Türkiye’nin cari aç k, enflasyon ve mali disiplin gibi ba l klarda gözlenen göreceli 
k r lganl klar n , yumu ak ini , kamu maliyesi aç s ndan ek gelir ve harcama k s nt s  tedbirleriyle 
telafi etmesi halinde, bir not art ndan esasen uzak olmad na i aret ediyor. Ancak döviz kur-
lar ndaki ve Hazine faiz oranlar ndaki yukar  yöndeki dalgalanman n i aret etti i siyasi belirsiz-
liklere yönelik yat r mc  tedirginli i kendisini daha yo un hissettirirse bu süreç derecelendirme 
notumuzun yükselmesine yönelik kuvvetli beklentiyi de zorlayabilir.

Bir hususu hat rlatmak gerekir: 2013-2015 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da (OVP) 
yer alacak hedefler, ekonomi yönetiminin uluslararas  ve yerel ekonomi çevrelerine izlenecek 
makroekonomik politikalar ad na yol haritas n  takdim edece i bir belge olma özelli i ta yor-
du. Ba bakan Yard mc s  Babacan’ n stanbul Finans Zirvesi’nde yapt  konu mada verdi i 
mesajlardan ald m z izlenim, OVP’nin 29 Ekim 2012 ya da 5 Kas m 2012 tarihine ba lad -

m z hafta aç klanaca  yönündeydi. Sürpriz bir geli meyle ekonomi yönetimi 15 Ekim 2012 
tarihinde ba layan hafta yeni OVP’yi aç klad . Bu defa yeni OVP’nin kritik noktalar ndan birisi, 
Türkiye’nin uluslararas  derecelendirme notunun bir kademe daha yükselmesine yönelik bek-
lentilerin dillendirildi i bir dönemde, OVP hedeflerinin bu beklentinin gerçekle mesine katk  
sa lamas  umuduydu.

TÜRK YE YEN  B R NOT ARTIRIMINA ÇOK YAKIN
Ba bakan Erdo an’ n siyasi olarak onaylad  OVP hedeflerinin dengeli büyüme sürecini des-
teklemesi, 2013 y l  için de, temkinli büyüme ve makroekonomik k r lganl klarda iyile menin 
öne ç kar lmas , piyasa profesyonellerinin umuduydu. Yani, ekonomi yönetiminin cari aç k, 
bütçe aç  ve enflasyonda iyile menin sürmesine yönelik kararl l  ve gereken siyasi deste i 
alm  olmas , Türkiye’nin derecelendirme notunun yükselmesi ad na sinyal niteli i ta yacakt . 
Nitekim 2013 y l  için öngörülen yüzde 4’lük büyüme hedefi, bu beklentiyi teyit eden bir veri 
oldu. Keza, 2012 sonu için beklenen yüzde 7,4 düzeyindeki enflasyonun, 2013 sonunda yüzde 
5,3’e inece i öngörüsü, 2011 y l nda yüzde 10’lar  görmü ken, 2012 sonunda yüzde 7,3’e geri-
leyen cari aç k/GSYH oran n n, 2013 y l nda da yüzde 7,1’e çekilece i öngörüsü kritik önemde 
hedefler olarak belirtilebilir.

Ayr ca, 2012 y l  için yüzde 1,5 olarak öngörülmü ken, y l sonunda belirli bir sapmayla yüzde 
2,3’ü bulmas  beklenen bütçe aç /GSYH oran n n da, 2013 y l  için yüzde 2,2 düzeyinde 
tutulaca  öngörüsü, makroekonomik k r lganl klar n kontrollü olarak iyile tirilece i yönünde-
ki kararl l  teyit ediyor. Kimi ekonomistler, hedefler aras nda belirli tutars zl klar n oldu unu 
i aret etse de, OVP, Türkiye not art n  hak ediyor anlam nda bir mesaja i aret ediyor. Umar z 
bu beklenti gerçekle ir ve zaten gerçekle ti inde 2013 hedeflerini tutturmak daha da müm-
kün hale gelir.
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“Kentsel dönü üm sürecinde en önemli kavram olan yap  güvenli i, 
deprem ku a  üzerinde yer alan ülkemiz için depreme kar  al nmas  

gereken önlemler aç s ndan büyük önem ta maktad r… Ana sorun, 
yeni yap lar n depreme dayan kl  tasarlanmas n n ve in as n n 

gereklili inden önce, mevcut yap  stokunun deprem güvenlili inin 
sa lanmas  olarak kar m za ç kmaktad r…”

BASF  Yapı Kimyasalları Pazarlama ve Satış Direktörü Galip Sayıl: 

”Kentsel dönüşüm 
sürecinde en önemli 

kavram yapı güvenliğidir”
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 Y
API K MYASALLARI SEKTÖRÜNDE DÜNYANIN ÖNDE GELEN RKET-
LER NDEN BASF, TÜRK YE PAZARINDA DA YEN L KÇ , TEKNOLOJ  YO-

UN VE YAPI GÜVENL N  ARTIRAN ÜRÜNLER YLE ÖNE ÇIKIYOR. Dep-
rem ku a ndaki ülkemizde gerek yeni gerekse de mevcut yap lar n güvenli i 
için yap  kimyasallar  son y llarda kendine önemli bir yer açm  durumda. n aat 
malzemesi sanayisinin önemli bir alt sektörü olan yap  kimyasallar na kentsel dö-

nü üm çal malar nda da ihtiyaç duyulaca  aç k. Bu süreçte hem deprem ve yap  güvenli ini 
hem de yap  kimyasallar n n etkisini BASF Yap  Kimyasallar  Pazarlama ve Sat  Direktörü M. 
Galip Say l ile konu tuk. 

Sürdürülebilirlik kavram  sizin için ne ifade ediyor? Bu kavram  üretim süreçlerine ve 
kurum kültürüne nas l yans t yorsunuz? 
BASF olarak sürdürülebilirli e çok geni  bir pencereden bak yoruz. irkete ekonomik anlamda 
de er katan ba ar n n, çevresel ve sosyal sorumlulukla bütünle mesini sürdürülebilirlik olarak 
gördü ümüzü söyleyebilirim. Bu vizyon, uzun vadede sektörel ba ar m za da katk  sa l yor. 
BASF olarak, 2008 y l ndan bu yana kurumsal karbon ayak izini düzenli aral klarla ve detayl  bir 
biçimde aç klayan tek endüstriyel kurulu uz. Tüm üretim süreçlerimiz, enerji verimlili ini esas 
alan do a dostu uygulamalar nda ilerliyor. Örne in, BASF olarak Türkiye’de sahip oldu u-
muz biri LEED Gold, di eri LEED Platin sertifikal  binalar, sürdürülebilir ye il bina konseptine 
ba ar l  birer örnek te kil ediyor. Türkiye’nin ilk LEED Gold sertifikal  renovasyon projesi olan 
BASF Dilovas  Yönetim Binas ’n n yan  s ra, Gebze’de in a edilen BASF Yap  Kimyasallar  Lo-
jistik ve Teknik Geli tirme Merkezi binas  da, Türkiye’de LEED Platinum sertifikas na sahip ilk 
endüstriyel bina olma özelli ini ta yor. Söz konusu binalar m z, çevre ve do al ya am, enerji 
verimlili i ve insan sa l  birinci derecede göz önünde bulundurularak dizayn edilmeleriyle 
di er binalardan farkl la yor.
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 Kentsel dönü üm sürecinde en önemli kavram olan yap  güvenli i için neler yap lmal ?

Yap  güvenli i, deprem ku a  üzerinde yer alan ülkemiz için depreme kar  al nmas  gereken 
önlemler aç s ndan büyük önem ta maktad r. Depremlerin neden oldu u can kay plar  incelen-
di inde, düzensiz yap la man n ve dü ük yap  kalitesinin önemli birer etken oldu u anla lmak-
tad r. Düzensiz yap la ma, a rl kl  olarak merkezi ve yerel yönetimlerin sorumlulu u alt ndaki 
bir olguyken, dü ük yap  kalitesi özel kurulu lar n ve vatanda lar n da sorumlulu unun oldu u 
bir etkendir. 
Yönetmeliklere uyularak projelendirilen ve uygulamas  gerçekle tirilen bir yap n n in as nda, 
proje sürecinde tan mlanan kalitede malzemelerin kullan lmamas  veya yanl  uygulanmas , ya-
p lar n deprem hareketi alt nda öngörülen davran  gösterememesi ve a r hasarlar almas  so-
nucunu do uracakt r. Bu nedenle yap lar n in as  s ras nda kullan lacak malzemelerin yüksek 
kalitede olmas  çok önemli bir etkendir. Kamu kurulu lar  ilgili yasal düzenlemeleri olu tururken 
özel kurulu lar n da yap  kalitesini art racak yönde üretim yapmas  ve kaynaklar n  bu yönde 
de erlendirmesi gerekmektedir. 

Yap  güvenli i konusunda BASF olarak yürüttü ünüz çal malardan k saca bahsedebilir 
misiniz?
Yap  güvenli inin sa lanmas nda iki farkl  a ama söz konusudur. Bunlardan ilki depreme 
dayan kl  olarak tasarlanm  yeni yap lar n in a edilmesidir. Betonun, yap n n ta y c  sistemini 
olu turan en önemli malzemelerden biri olmas , dayan m  ve durabilitesi yüksek betonlar n kul-
lan lmas n  zorunlu k lar. Betonun ana karakterini belirleyen en önemli etkenlerden biri ise beton 
içerisinde kullan lan kimyasal katk  malzemeleridir. BASF Yap  Kimyasallar  ise 40 y l  a k n bir 
süredir beton katk  kimyasallar nda dünya genelinde teknolojik liderli ini korumaktad r. BASF, 
üretti i kimyasallarla betonlar n çok daha yüksek performansl  ve durabiliteli olmas n  sa laya-
rak yap  kalitesinin art r lmas nda çok önemli bir rol oynamaktad r. BASF Yap  Kimyasallar  ile 
dünyan n en aktif sismik bölgelerinde bile gökdelenler, deniz üstü uzun köprüler, okyanus üze-
rinde petrol platformlar , uzun ve derin tüneller, çok büyük barajlar, nükleer santraller vb. yüksek 
teknoloji gerektiren çok özel yap lar n çok daha güvenli bir ekilde in as  sa lanabilmektedir. 
Yüksek teknolojiyle üretilen süperak kanla t r c  (Rheobuild) ve yeni nesil süper ak kanla t r c  
(Glenium) katk  kimyasallar yla üretilen, kendili inden yerle en betonlar daha bo luksuz, yük-
sek performansl  ve durabiliteli bir yap ya sahip olarak hem deprem etkileri alt nda yap n n sa -
lam iskeletini olu turma hem de geçirimsizlik özellikleriyle uzun y llar boyunca yap n n ayakta 
kalmas n  sa layabilme imkân  sunmaktad r. BASF, sahip oldu u korozyon önleme teknolojile-
riyle (Protectosil, Masterseal) insanlar n lay k olduklar  yüksek kaliteli yap lar n çok uzun süreler 
boyunca güvenli kalmas n  sa lamay  amaçlamaktad r.

GÜVENL , KOLAY VE HIZLI GÜÇLEND RME
Yeni teknolojilerin yap lara kazand rd klar  sadece yap  güvenli iyle de s n rl  de il galiba…
Ana sorun, yeni yap lar n depreme dayan kl  tasarlanmas n n ve in as n n gereklili inden 
önce, mevcut yap  stokunun deprem güvenlili inin sa lanmas  olarak kar m za ç kmaktad r. 
stanbul’da riskli binalar n say s n n çok olu u ve büyük bir nüfusu etkilemesi, bu binalar n y k l p 
yeniden yap lmas n  hem ekonomik hem de fiziksel artlar göz önünde bulunduruldu unda 
imkâns z k lmaktad r. Çok say da binan n bo alt larak geleneksel yöntemlerle (betonarme ve 
çelik sarg  uygulamalar ) güçlendirilmesi yüz binlerce insan n geçici olarak evlerini terk etmesini 
gerektirecek ve büyük bir bar nma sorunu ortaya ç kacakt r. Bina güçlendirme uygulamalar n-
da yüksek teknolojiye duyulan gereksinim bir kez daha kar m za ç kmaktad r. nsanlar n evle-
rini bo altmalar na gerek kalmadan güvenli, kolay ve h zl  olarak güçlendirme uygulamalar n n 
gerçekle tirilmesi için yeni teknolojilerden yararlanmak kaç n lmazd r.

Kompozit malzeme teknolojilerinde ne gibi yenilikler söz konusu? BASF olarak bu konu-
da nas l bir çal ma yürütüyorsunuz?
Kompozit malzeme teknolojilerinde son y llarda ya anan geli meler bu malzemelerin yap  sek-
töründe de kullan lmalar na olanak vermi tir. Lifli polimer (FRP) olarak isimlendirilen bu malze-
meler BASF Yap  Kimyasallar ’nda Mbrace markas  alt nda 10 y l  a k n bir süredir yap  sektö-
rüne sunulmaktad r. Mbrace sistemleri karbon, cam ve aramid lifli kuma , ön-üretimli plaka ve 
çubuklardan olu an FRP malzemelerini ve bu malzemelerin yap  elemanlar yla birlikte kompo-
zit yap  kazanmalar n  sa layan özel kimyasal yap t r c lar  içermektedir. Mbrace FRP sistemleri 
uzman uygulay c lar  taraf ndan son derece kolay uygulanabilen, uygulama s ras nda yap n n 
bo alt lmas n  gerektirmeyen, k smi s n rlamalarla uygulanarak ya am konforunu etkilemeyen 
yüksek teknolojili ürünlerden olu ur.

“Betonarme yap lar n deprem 
güvenliklerini tehdit eden bir di er 
önemli etken ise korozyondur. 
Korozyon donat  çeli ine zarar verirken 
donat y  koruyan beton yap y  da 
çatlama ve dökülmelere neden 
olarak zay flatmakta ve çelikle beton 
aras nda oldu unu varsayd m z tam 
aderans n kaybolmas na, dolay s yla 
betonarmenin ta y c  özelli ini 
yitirmesine neden olabilmektedir. 
Betonarmenin ta y c l k özelliklerini 
yitirmesi ise deprem hareketi alt nda 
öngörülen kapasitesine ula madan 
çok daha dü ük yüklerde yap n n 
göçmesine neden olmaktad r. 
Dolay s yla korozyon, depreme 
dayan kl  olarak tasarlanm  yap lar n 
ekonomik ömürlerini doldurmadan 
zaman içerisinde bozulmalar na ve 
ta y c l k özelliklerini yitirmelerine sebep 
olur. Bu nedenle yap lar n korozyona 
kar  korunmas  da depreme kar  
al nmas  gereken önemli bir tedbirdir.” 

“Betonarme 
yapılarda bir başka 
tehlike de korozyon”
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Hasarl  binalar n onar m ve güçlendirmesinde neler yap l yor? BASF’nin bu alandaki et-
kinli inden bahseder misiniz?
Mevcut binalar n deprem güvenliklerinin sa lanmas n n yan nda depremleri hafif ve orta ha-
sarla atlatm  yap lar n da onar l p güçlendirilmesi yoluyla tekrar kullan ma kazand r lmas  ülke 
ekonomisi için vazgeçilemez bir gerçektir. Hasarl  binalar n onar m  ve güçlendirilmesi de son 
derece ciddi, profesyonellik isteyen bir süreçtir. Onar m ve güçlendirme sürecinde kullan lacak 
malzemelerin de üstün özelliklere sahip olmalar  gerekmektedir. Hasarl  beton onar m nda kul-
lan lacak tamir harçlar  mevcut betonla e de er veya üstün mekanik özelliklere (bas nç dayan -
m , e ilme dayan m , elastisite modülü vs.) sahip olmal d r. Bunun yan  s ra mevcut betona göre 
durabilitesinin çok daha yüksek olmas  gerekmektedir. Bu ana prensiplerden yola ç k larak 
BASF Yap  Kimyasallar  ARGE merkezlerinde 30 y la yak n bir süredir Emaco tamir harçlar  ge-
li tirilmektedir. Emaco serisi hemen hemen her türlü betonun onar m n  gerçekle tirecek ve o 
betonlara uyum sa layacak çok farkl  tiplerde tamir harçlar  içermektedir. Bununla birlikte ona-
r m malzemelerine yönelik en güncel standartlar (EN 1504) nda ürün gam  geli tirilmekte 
ve standartlar n tarif etti i özellikler kazan lmaktad r.

BASF Yap  Kimyasallar  olarak hangi kalite standard na sahipsiniz?
BASF Yap  Kimyasallar , ülkesine ve insanlar na kar  duydu u sorumlulu un alt nda sürekli 
çal arak ya am kalitemizi yükseltmeyi amaç edinmi  ve uluslararas  ça da  standartlar  benim-
semi tir. BASF Yap  Kimyasallar , CE, G, EN, ISO, TSE vb. standartlar çerçevesinde üretim ve 
sat  süreçlerini gerçekle tirirken, ürün kalitesini her zaman en üst düzeyde tutarak teknolojik 
üstünlü ünü tüm dünyada ba ar yla sürdürmektedir. BASF Yap  Kimyasallar  olarak sürdür-
dü ümüz bu faaliyetlerimizin yan nda sosyal sorumluluk bilinciyle ilgili konularda sivil toplum 
örgütlerinde de yöneticilerimizin aktif olarak yer almas yla ülke yarar na katk  sa lamay  sürdür-
mekteyiz. Bu amaçla ben de 2004-2006 y llar  aras nda yürüttü üm MSAD Ba kanl  görevim 
sonras  hâlihaz rda MSAD Yönetim Kurulu Üyeli i ve MSAD Yap  Güvenli i ve Deprem Komi-
tesi Ba kanl  görevini üstlenmi  bulunmaktay m. 

“Özellikle betonarme ve çelik sarg yla 
güçlendirme uygulamalar nda 

kimyasal yap t r c lar oldukça 
önemli bir konumda bulunmaktad r. 

Concresive serisi epoksi yap t r c  
ve onar m harçlar  da BASF’nin 

güçlendirme alan ndaki önemli 
teknolojilerindendir. Ankraj 

uygulamalar , çelik veya farkl  yap  
malzemelerinin yap t r lmalar , 

yüzeysel beton koruma katmanlar n n 
te kil edilmesi vb. birçok alanda 

ba ar yla uygulanan Concresive serisi 
yap t r c lar ve harçlar geli tirilmi tir.”

“Güçlendirmede 
kimyasal 

yapıştırıcılar 
önemli”
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YAPI MALZEMES  TEDAR KÇ LER NE DÜ EN GÖREV
Yap  malzemesi tedarikçilerine dü en görev ve sorumluluklar nelerdir?
Deprem olgusu birlikte ya amak zorunda oldu umuz bir gerçek olsa da sahip oldu umuz 
bilgi birikimi, tecrübe ve teknoloji çaresiz kalma-
mam z , bilimsel çözümler üretmemizi sa lamak-
tad r. Resmi kurumlar n yürüttü ü çal malar n 
ve ald  önlemlerin yan  s ra özel kurulu lar n da 
önemli sorumluluklar ta d  gerçe i ya ad -
m z depremlerin yol açt  felaketler incelendi in-
de daha yak ndan anla lm t r. Özel i letmelerin 
sosyal sorumluluklar , ülkelerine ve insanlar na 
kar  göstermeleri gereken duyarl l k da oldukça 
önemlidir ve vizyonlar  içerisinde yer almal d r. Sa-
dece kar amac  güderek üretilen ve sat lan dü ük 
kaliteli ürünler insanlar m z n hayat na mal olmak-
la kalmamakta, deprem hasarlar n n boyutlar  dü-
ünüldü ünde ülke ekonomisine de a r zararlar 

verebilmektedir. Önemli endüstri merkezlerinin 
gördü ü zararlarla üretime ara vermelerinin yol 
açt  ekonomik zararlar n boyutlar  hesaplana-
mayacak kadar büyük olabilmektedir. Bu neden-
le yap  malzemesi tedarikçileri ne denli büyük 
sorumluluk alt nda olduklar n n bilincine varmal , 
kaliteden asla taviz vermemelidir.

Kentsel dönü üm çal malar  için verilen start özellikle in aat sektörünün önümüzdeki 
dönemde hareketlenece ini gösteriyor. Sektörümüz kentsel dönü üm çal malar na ha-
z r m ? Neler yap lmas  gerekiyor?
Kentsel dönü üm, kentteki sorunlu alanlar n daha sa l kl  ve ya anabilir hale getirilmesi için y -
k l p yeniden yap lmas d r. Ülkemizde özellikle stanbul’da yap  stokuna bak ld nda ekonomik 
servis ömrünü doldurmu  ve insanlar n hayat n  tehdit eden birçok yap  oldu u görülmektedir. 
Risk alt ndaki yap lar n y k l p yeniden sa lam yap lara dönü türülmesi kentsel dönü ümün 
önemli bir boyutudur.
Kentsel dönü üm süreciyle birlikte insanlar m z deprem yönetmeli ine uygun olmayan, mühen-
dislik hizmeti almam  yap lar n yerine, depreme dayan kl , güvenli yap larda ya amaya ba laya-
caklard r. Burada müteahhitler, mü avirler, proje haz rlayanlar, uygulayanlar ve yap  malzemesi 
tedarikçilerinin güncel yönetmelikler nda hareket etmesi gerekmektedir. Yap lar n deprem 
güvenliklerinin sa lanmas nda deprem yönetmeli ine uyulmas , projelendirilen yeni yap larda 
da proje sürecinde tan mlanan standartlara uygun kalitede malzemelerin kullan lmas  önem 
ta maktad r. Betonun, yap n n ta y c  sistemini olu turan en önemli malzemelerden biri olmas  
sebebiyle depreme dayan kl  yeni yap lar n in as nda binalar n tasar m performanslar n  servis 
ömürleri boyunca korumalar  için, TS EN 206-1 Standard nda tarif edilmi  betonda çevresel etki 
s n flar n n göz önünde bulundurulmas , dayan m  ve durabilitesi yüksek betonlar n kullan lmas  
gerekmektedir.

Sektör bu konuda talebi kar layacak arz  yaratabilecek mi? 
Kentsel dönü üm sürecinde in aat sektörüne ve dolay s yla in aat malzemesi sanayisine 
önemli görev dü mektedir. Türkiye in aat malzemesi sanayisi uluslararas  pazarda söz sahibi 
konumdad r ve sektörde kaliteli, uluslararas  standartlara uygun, teknolojik, çe itli ve yeterli ka-
pasitede in aat malzemesi bulunmaktad r. Kentsel dönü üm süreci, in aat sektörünün büyü-
mesine ve ülke ekonomisinin canlanmas na katk da bulunacakt r ve in aat sektöründe büyük 
istihdam sa lanacakt r. 
Bugün ülkemizde yakla k 20 milyonluk konut stokunun yüzde 45’inin sa l ks z ve ruhsats z ya-
p la madan oldu u söylenmektedir. Dönü üm süreci ile birlikte gecekondular n yo un oldu u 
plans z geli en bölgelerde geli tirilecek yeni projelerle modern ya am için gerekli ye il alanlar, 
spor sahalar  ve bunun gibi birçok sosyal alanlar sa lanm  olacakt r. Sosyal faydalarla ehirle-
rimize bir kimlik kazand r lacak, bunun uzant s  olarak ekonomik faydaya etkisi olacakt r. Ancak 
bütün bu çal malar n sa l kl  bir ekilde yürütülebilmesi için Kentsel Dönü üm Yasas ’nda be-
lirtilen hususlara ili kin teknik ve idari altyap n n çok iyi olu turulmas , i levsellik aç s ndan büyük 
önem ta maktad r. 

“Lifli polimer (FRP) sistemleriyle 
yap lacak güçlendirmelerin ilgili 
yönetmeliklere uygun olarak 
projelendirilmesi çok önemlidir. 
Herhangi bir yönetmeli e 
dayanmadan tamamen sezgisel 
olarak haz rlanan uygulama projeleri 
binan n statik yap s n  olumsuz 
etkileyebilmektedir. Ülkemizde 2007 
y l nda yürürlü e giren Deprem 
Bölgelerinde Yap lacak Binalar 
Hakk nda Yönetmelik’te yer alan 
“Mevcut Binalar n De erlendirilmesi 
ve Güçlendirilmesi” ba l kl  bölüm FRP 
sistemleriyle güçlendirme esaslar n  
da içermektedir. Güçlendirme 
projelerinin ve uygulamalar n n 
konusunda uzman mühendisler 
taraf ndan yap lmas  binan n deprem 
hareketi alt nda öngörülen davran  
göstermesi aç s ndan son derece 
önemlidir.”

“Güçlendirme 
projeleri uzmanlar 
tarafından 
yapılmalı”

“Bugün stanbul’da bulunan yakla k 
3 milyon binan n 1,6 milyonunun 
riskli oldu u, hatta 500 bin binan n 
çökme riskiyle kar  kar ya oldu u 
söylenmektedir. Riskli binalar n say s n n 
bu denli çok olu u ve büyük bir nüfusu 
etkilemesi, söz konusu binalar n 
hepsinin y k l p yeniden yap lmas n  
hem ekonomik hem de fiziksel artlar 
göz önünde bulunduruldu unda 
imkâns z k lmaktad r. Bu nedenle 
mevcut yap  stoku içinde insan 
hayat  aç s ndan risk ta yan binalar 
belirlenmeli, sonras nda bu binalar n 
y k l p yeniden yap lmas na veya 
güçlendirilmesine karar verilmelidir. 
Kentsel Dönü üm Yasas ’yla birlikte 
depreme dayan kl  yeni yap lar n in a 
edilmesi ve yap lar n güçlendirilerek 
depreme dayan kl  hale getirilmesiyle 
insanlar daha güvenli binalarda 
oturacakt r.”

“Kentsel dönüşümle 
insanlar daha 
güvenli binalarda 
oturacak”
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Sürdürülebilirlik ve 
küresel rekabet...
Türk in aat sektörü, 13 Kas m 2012 tarihinde dördüncü kez
Uluslararas  n aatta Kalite Zirvesi için toplan yor. Zirve, geçen sene oldu u gibi 
s f r karbon bir etkinlik olarak düzenlenecek ve gün boyu salonda karbon emisyonu 
ölçülecek. Zirveye çok say da sektör yöneticisi ve yabanc  uzman kat lacak.  

İMSAD’ın düzenleyeceği ve TÜSİAD’ın stratejik ortak olarak destek verdiği 
4.Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nde ana tema

 T 
ÜRK N AAT SEKTÖRÜNÜN KALB  SON ÜÇ YILDA OLDU U G B  BU 
YIL DA ULUSLARARASI N AATTA KAL TE Z RVES ’NDE ATACAK. 
“KÜRESEL REKABET VE SÜRDÜRÜLEB L RL K” ANA TEMASIYLA S-
TANBUL FOUR SEASONS OTEL ’NDE 13 KASIM 2012 TAR H NDE GER-
ÇEKLE T R LECEK 4. ULUSLARARASI N AATTA KAL TE Z RVES , 
TÜRK N AAT SEKTÖRÜNÜN VE N AAT MALZEMES  SANAY S N N 

KÜRESEL REKABETTE NELER YAPMASI GEREKT NE ODAKLANIRKEN, SÜRDÜ-
RÜLEB L RL K KAVRAMININ GEREK YAPILAR GEREKSE DE N AAT MALZEMELER  
SANAY S  AÇISINDAN NASIL B R GELECEK ÖNGÖRDÜ Ü MASAYA YATIRILACAK. 
n aat sektörü ve in aat malzemesi sanayisi temsilcilerini bir araya getirecek olan Zirve,  geçen 
y l oldu u gibi bu y l da s f r karbon bir etkinlik olarak düzenlenecek. Zirvenin gerçekle tirilece-

i salonda toplant ya kat lanlar n karbon sal m n  ölçecek cihazlar gün boyu ölçüm yapacak. 

n aat Malzemesi Sanayicileri Derne i ( MSAD) Yönetim Kurulu Ba kan  Hüseyin Bilmaç, 
MSAD’ n misyonunu bir ad m öteye ta yan s f r karbon etkinli iyle ilgili olarak 2011 y l nda dü-
zenlenen 3. Uluslararas  n aatta Kalite Zirvesi’nde u mesaj  vermi ti: “ MSAD’ n tüm stratejile-
rinin temelini olu turacak olan sürdürülebilirlik çal malar m z n ilk somut ad m n  bu zirvemizle 
at yoruz. Bu y l ilk kez etkinli imizi karbon sal m n  ölçümleyerek, s f r karbon olarak gerçekle -
tirece iz. Bundan sonra da faaliyetlerimizi kademeli olarak s f r karbon olarak planlayaca z.” 

3. Uluslararas  n aatta Kalite Zirvesi’nde, günün sonunda hesaplanan emisyonlar  silmek 
için Türkiye’de geli tirilen sürdürülebilirlik kriteri yüksek bir projeden karbon kredisi sat n 
al nm t . Bu y l da benzer bir etkinli in düzenlenecek olmas , MSAD’ n gelece i in a eder-
ken dikkate ald  çevresel ve toplumsal duyarl l  da gösteriyor.

KÜRESEL REKABETTE 16 SIRA B RDEN YÜKSELD K
Bir ülkenin küresel rekabet gücünün, üretti i hizmetleri ve ürünleri uluslararas  piyasalarda ba-
ar yla pazarlayabilme becerisine, sosyal ve çevresel dengeleri gözeten bir ekonomik geli meyi 

sürdürülebilirlik bilinciyle sa layabilmesine, elde edilen gelirin ya am kalitesine ve ki i ba na 
ulusal gelire yans mas na ba l  oldu unu söyleyen Türk Mü avir Mühendisler ve Mimarlar Bir-
li i Ba kan  (TMMMB) Ba kan  Demir nözü, rekabet gücünü ekonomik performans, kamu ve-
rimlili i, özel sektör verimlili i ve altyap  gibi dört ana etkenin belirledi inin alt n  çiziyor. Küresel 
rekabette ülkelerin nerede olduklar n  tespit eden Dünya Ekonomik Forumu 2012-2013 Küre-
sel Rekabet Raporu da her y l bu kriterlerden yola ç karak yay mlan yor. Bu rapora göre Türkiye, 
2012 y l nda 2011’le k yasland nda 16 s ra birden yükselmi  görünüyor. 144 ülke aras nda 
43’üncü s rada yer alan Türkiye’nin yine ayn  raporun Küresel Rekabet Endeksi’ni olu turan 
üç alt grubunda 2011 y l na oranla kayda de er bir geli im gösterdi i de izlenebiliyor. Türkiye, 
Temel Gereklilikler Endeksi’nde geçen y la göre 7, Verimlilik Art r c lar Endeksi’nde 10 ve Yeni-
likçilik ve Geli mi lik Faktörleri Endeksi’nde de 8 basamak yükselme ba ar s yla dikkat çekiyor.

Bu geli meler umut verici olsa da, sonuçlar Türkiye’nin dünyan n en büyük 10 ekonomisi 
aras na girmesi, küresel rekabet ve sürdürülebilirlikte istedi i sonuçlar  almas  için daha 
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yapmas  gereken çok ey oldu unu i aret ediyor. Türkiye’nin Dünya Küresel Rekabet 
Endeksi’nde 16 s ra birden yükselmesine vurgu yapan  Dünyas  ve Sürdürülebilir Kal-
k nma Derne i (SKD) Ba kan  Galya Frayman Molinas, “Türkiye’nin genel skoru 4,3’ten 
4,5’e yükseldi. Türkiye’de ‘i  yapma aç s ndan sorunlar’ listesinde yüzde 14,1 ile finans ilk 
s rada yer al yor. Finans ; vergi oranlar n n yüksekli i, e itimsiz i  gücü, bürokratik engeller, 
yabanc  kur düzenlemeleri, vergi düzenlemeleri, yetersiz altyap , i  gücü s n rlamalar  izliyor. 
Türkiye ‘etkinlik’ bazl  ekonomiden ‘inovasyon’ bazl  ekonomiye geçi  a amas ndaki ülke-
lerden biri olarak gösteriliyor. irketlerin art k çevresel ve sosyal risklerini iyi tan malar  ve 
yönetebilmeleri gerekiyor. Kamu politikalar n n rekabeti çevreci ve sosyal unsurlar içeren 
eksende destekleyecek ekilde olmas  ve bu konuda özel sektör–kamu i  birli i yap lmas  
büyük önem ta yor” diyor. 

Küresel rekabette avantaj sa lamak için Türkiye ekonomisinin yüksek katma de erli üre-
tim yapan bir yap ya kavu turulmas  ve irketlerin sürdürülebilir i  modelleri uygulamalar  
gereklili ine i aret eden SKD Ba kan  Molinas unlar  ekliyor: “Sürdürülebilirli i önemse-
yen, katma de eri oldu una inanan irketler, raporlamadan ba lay p kal c  sürdürülebilirlik 
stratejileri geli tiriyor. Konuyla ilgilenen ama harekete geçmemi  irketlerin özellikle üst 
yönetimlerinin bu konuda çal malar  var. Konu hakk nda bilgisi olmayanlar ise yaln zca 
hay r i leri ve sosyal sorumluluk projeleriyle ilgileniyor. Sürdürülebilirlik deyince çevresel, 
sosyal ve ekonomik performans n anla lmas  gerekiyor. Türkiye’nin rekabette sürdürülebi-
lir politikalar izleyebilmesi bu alanlardaki performans n  art rmas na ba l .”     

KÜRESEL REKABETTE AYAKTA DURMAK…
Küresel krizin dalgalar n n dünya ekonomisini vurmaya devam etti i bir dönemde enerji 
arz ve talep güvenli inin ülkeler için bir kat daha fazla önem ta maya ba lad n  belirten 
MSAD Yönetim Kurulu Ba kan  Hüseyin Bilmaç da, “Küresel rekabette ülkelerin ayakta 
durma mücadelesiyle küresel iklim de i ikli i ve enerji verimli i ba l klar  aras nda ‘trade-
off’ ya anan bir süreçten geçiyoruz. Dünya ticaretinin son yüzy l içinde en zorlu etab  ya a-
d  bugünlerde ülkelerin makroekonomik performanslar n  yani büyümeyi, fiyat istikrar n  
(enflasyon), finansal istikrar n  (cari denge) ve mali disiplini (bütçe performans ) ba ar yla 
yürütebilmesi, 2020’den itibaren ba ar l  ülkelerle yeterince ba ar l  olamayan ülkeler ara-
s ndaki kopmay  h zland racak. Bu nedenle aralar nda Türkiye’nin bulundu u önde gelen 
geli mekte olan ülkelerin; enerji verimlili i, inovasyon, ya am standartlar n n iyile tirilmesi 
ve özel sektör yat r mlar n n sürdürülebilirli i konusunda ad mlar atmas  gerekiyor” diyor.

Bu noktalar n, stratejik öneme sahip sektörler boyutunda da sürdürülebilir projeleri kal c  
k lmay  gerektirdi ini vurgulayan Bilmaç, in aat sektöründe sürdürülebilir gelece e yönelik 
projelerin daha fazla desteklenmesi ihtiyac na dikkat çekiyor. Enerjide d a ba ml  olan 
Türkiye’nin küresel rekabette etkinli ini art racak in aat malzemeleri ve yeni in aat tekno-
lojilerine öncelik vermesi gerekti ini söyleyen Bilmaç konuyu öyle aç kl yor: “Türkiye’nin 
bu alanda ortaya koyaca  ba ar lar, yerel kaynaklar n ekonomiye en verimli ekilde ka-
zand r lmas , karbon emisyonunu azaltan in aat malzemelerinde Türkiye’nin daha iddial  
bir konuma gelmesi, hem 2023 hedeflerinin gerçekle mesi hem de Türk ekonomisinin 
küresel boyutta kilit bir ülke olmas  konusunda kritik bir önem arz edecektir.” 

Sektör lideri sanayici kurulu lar ve derneklerle birlikte 20 bin üreticiye ula an bir ileti im 
a na sahip bulunan MSAD’ n, in aat malzemesi sanayisini her platformda temsil ederek, 
bu sektörün gerek yurt içinde ve gerekse yurt d nda sürdürülebilir geli imini hedefledi ini 
söyleyen Bilmaç, “Önde gelen sivil toplum örgütleriyle olan organik ba m z, 38 alt sektörü 

“Türk irketlerinin 
sürdürülebilirlik 
konusunda 
bilinçli 
davrand n  
söylemek ne 
yaz k ki mümkün 
de il. Ancak 
bu konudaki 
duyarl l n 
yayg nla makta oldu u ve çok az 
say da olmakla birlikte baz  irketlerde 
dünya standartlar nda geli mi  oldu u 
da bir gerçek.
Bir di er önemli husus 
sürdürülebilirli in, insanl n ve 
toplumlar n gelece ini ilgilendirmekle,  
tek ba na irketlerin inisiyatifine 
b rak lamayacak kadar önemli bir 
konu oldu u. Bu alanda uluslararas  
kurulu larla merkezi ve yerel kamu 
kurulu lar n n da aktif rol almalar , 
mevzuat, kurumsal yap lanma, 
üretim süreçlerinin denetimi ve 
tüketicinin bilinçlendirilmesi boyutlar yla 
performans  güvence alt na alacak, 
özendirecek ve ödüllendirecek 
araçlara i lerlik kazand rmalar  
gerekmektedir. Piyasaya sunulan 
ürünlere, bunlar n arka plan ndaki 
üretim süreçlerine, bu ürünleri 
üretenlere ve piyasaya sunanlara 
konuya taraf tüm kesimlerce bu bilinç 
ve duyarl l k içerisinde yakla lmas na 
ihtiyaç vard r. Öte yandan, piyasa 
aktörlerinden beklenen toplumsal 
sorumlulu un, irketlerin sosyal 
payda lar yla etkile imini güçlendirdi i, 
marka de erini, rekabet gücünü 
ve uzun dönemli karl l n  art rd  
ölçüde geli me gösterece i de 
aç kt r. K sacas , sürdürülebilirli in 
çok büyük ölçüde toplum yarar na 
i leyen bir piyasa mekanizmas n  
gerçekle tirebildi imiz, toplumun 
kendi gelece ini gözeten de erleri 
içselle tirmesini ve bunlar  siyasi 
tercihlerinden ba layarak tüketim 
al kanl klar na uzanan geni  bir 
yelpazede davran lar na yans tmas n  
sa layabildi imiz ölçüde geli ece ini 
ve yayg nla aca n  vurgulamak 
gerçekçi bir yakla m olacakt r.”

TMB Başkanı 
Emin Sazak: 
“Sürdürülebilirlik 
duyarlılığı 
yaygınlaşıyor”
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kapsayan hinterland m z, in aat sektörünün gelece ine k tutan faaliyet, etkinlik ve rapor-
lar m z, Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda köprü kurulmas n  sa layan projelerimizle Türki-
ye ve Türk insan  için katma de er yaratmaya devam ediyoruz. Bugün bir araya gelmemize 
vesile olan Uluslararas  n aatta Kalite Zirvesi’ni de bu nedenle çok önemsiyoruz. Sektör 
ve sanayiciler olarak, kaliteli ve rekabet gücü yüksek ürünleri üretmeyi sürdürerek, küresel 
arenada sektörümüzü daha fazla ülkede temsil etmeyi hedefliyoruz” diyor.

TÜRK MÜTEAHH TL  MARKASINI OLU TURMAK
Türk müteahhitleri, Türk in aat sektörünün küresel rekabette öne ç kmas n  sa layan pro-
jeleriyle dikkat çekiyor. Küresel rekabette Türk müteahhitli i markas n  olu turmay  2023 
vizyonu olarak benimsediklerini söyleyen Türkiye Müteahhitler Birli i (TMB) Yönetim Ku-
rulu Ba kan  Emin Sazak, bu vizyonu gerçekle tirmek için yap lmas  gerekenleri öyle s -
ral yor: “TMB’nin öncülü ünde, yurt içinde yap lanmas n  tamamlam , dünya taahhüt sek-
töründe a rl  olan ve bölgesinde lider ‘Türk Müteahhitli i’ markas n  olu turmak temel 
vizyonlar m zdan birisidir. Bu vizyonu gerçekle tirmek için yap lmas  gerekenler üretimde 
kaliteyi, verimlili i, insan kaynaklar n  ve fiziki sermayeyi sürekli geli tirmek, yenilikçili e, i  
birli ine, toplumsal sorumlulu a, kurumsalla maya ve irket evlilikleri yoluyla daha güçlü 
finansal yap lara ula maya önem vermektir.”

TMB taraf ndan 2004 y l nda Marmara Üniversitesi ö retim üyelerinden olu an üç ki ilik 
bilim adam  grubuna yapt r lan “ n aat Sektörü Stratejik Plan ” ara t rmas n n en önemli 
sonuçlar ndan birinin “Dünyada ki i ba na milli gelirin Türkiye’deki kadar oldu u hiç bir 
ülkede; yurt d ndaki rekabet gücü Türkiye’ninki kadar geli mi  bir in aat taahhüt sektörü 
mevcut de ildir” te hisi oldu una dikkat çeken TMB Ba kan  Sazak, Türk müteahhitlerin 
uluslararas  rekabetteki konumuna k tutan bir di er önemli de erlendirmenin de Engi-
neering News Record (ENR) dergisi taraf ndan her y l yay mlanan “Dünyan n En Büyük 
225 Uluslararas  Müteahhidi” listesi oldu unu söylüyor. Sazak bu listeyi öyle yorumluyor:

“Bu listede 2011’de 31 olan Türk müteahhitlik firmas  say s  2012’de 33’e yükseldi; Türki-
ye bu say  ile dünyada Çin’den sonra ikinci gelmeye devam ediyor. Türk müteahhitlerinin 
söz konusu 225 firman n toplam i  
hacmi içerisindeki 2010’da yüzde 
3,8 olan pay  2011’de yüzde 3,5 ola-
rak gerçekle ti. Küresel krizin devam 
eden etkilerine, ana pazarlar m zdaki 
keskinle en rekabete ve Türk müte-
ahhitlerin en önemli iki pazar ndan biri 
olan Libya’daki olumsuz geli melere 
ra men gerçekle en bu performans 
ve son dört y lda ilk 225’e giren mü-
teahhit say s n  30’un üzerinde tutarak 
2012’de yeniden 33’e yükseltmi  ol-
mak Türkiye için önemli bir ba ar d r.”

“Sürdürülebilir 
kalk nma, 
Türkiye için 
oldukça yeni bir 
konu. Özellikle 
Avrupa’da 
y llar önce 
çal lmaya 
ba lanan 
bir alan. 
Çevresel ve sosyal bask lar n 
yönetilmesi ile ba layan süreç, 
irketlerin politikalar n n yenilenmesine 

ve geli mesine katk da bulundu. 
Sürdürülebilir kalk nma birçok ülkede 
i  dünyas n n temel stratejilerinden biri 
haline geldi. Küresel krizin ard ndan 
bu kavram n dünya çap nda 
önemi art yor. Çin ve Hindistan 
gibi h zla büyüyen pazarlar n yan  
s ra di er geli mekte olan ülkeler 
de çal malar n  art r yorlar. Dünya 
çap nda öne ç kan konular, enerji 
verimlili inin sa lanmas , orman 
kay plar n n önüne geçilmesi, dü ük 
emisyon teknolojilerinin büyümesi, 
yenilenebilir yak t ve enerji depolama 
altyap lar n n geli tirilmesi, yüksek 
karbonlu yak tlar n yerine dü ük 
karbonlu yak tlar n tercih edilmesi, 
karbon tutma ve depolama, biyolojik 
çe itlili in korunmas , su ve geri 
dönü üm modelleri ve teknolojileri 
olarak özetlenebilir. Sürdürülebilir 
kalk nma ülkemizde henüz emekleme 
safhas nda. Ancak Türkiye’de faaliyet 
gösteren baz  uluslararas  kurumlarla 
yine baz  lider Türk irketlerinin 
konuyla ilgili çok önemli çabalar  
var. Türkiye’de sürdürülebilir kalk nma 
konusu Kalk nma Bakanl  liderli inde 
yürüyor. AB uyum çal malar n n 
neredeyse tümünün temelinde 
sürdürülebilirlik var. Türk ekonomisi için 
yap labilecek en de erli katk lardan 
biri sürdürülebilirlik bilincinin Türk i  
dünyas nda yayg nla t r lmas d r.”

SKD Başkanı Galya 
Frayman Molinas: 
“Sürdürülebilir 
kalkınma ülkemizde 
henüz emekleme 
safhasında”
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“Arap Bahar  
s ras nda 

ya anan olaylar 
olmasayd  

yurt d ndaki 
ba ar lar m za 

yenilerini 
ekleyece imiz 

kesindi. 
Bugün Türk 

müteahhitleri olarak dünyada büyük 
ve önemli projeleri üstleniyoruz, 

dünyada ikinci s raday z ama 
bu yetmez. Bu deneyimlerle, bu 

marka de eriyle art k daha kârl  ve 
sermaye birikimimizi art racak i lerde 

çal mam z gerekti ini biliyoruz ve 
bunun bilinciyle hareket ediyoruz. 
Bizim için sürdürülebilirlik kavram , 
krizlere dayan kl  firmalarla katma 

de eri yüksek i ler yapmak la 
e de er. Ancak bunun için topyekûn 

hareket etmek gerekiyor. Bunun en 
önemli ko ulu da, devlet özel sektör 

i  birli i. Bu konuda taleplerimizi 
payla makta yarar görüyoruz. 

Teminat mektubu deste inin ve 
Türk Eximbank kredilerinin art r lmas  

bizim için hayati konular. Bunlar n 
yan  s ra yurt d nda çal t rd m z 
Türk mühendis ve i çileri için vergi 

ve sosyal güvenlik kesintisi muafiyeti 
tan nmas n  bekliyoruz. 

Ba ar lar m za yenilerini ekleyebilmek 
için bir ba ka talebimiz ise sosyal 

güvenlik anla mas  olmayan 
baz  ülkelerde ya ad m z çifte 
vergilendirme sorununun acilen 

çözülmesi. Bu destekler, bize yeter 
de artar bile! Biz bu desteklerle 
küresel rekabette öne ç karak 
Türk markas n  dünyan n dört 

bir yan na ta r z. Ba ar lar m z  
taçland r r z. Ekonomi Bakan m z 

Zafer Ça layan’ n, sektörümüz 
için koydu u bir hedef var: H z m z  
kesen engeller kald r ld nda k sa 

dönemde, 50 milyar dolar y ll k 
hacmi yakalamam z n hiç de 
zor olmayaca na inan yoruz. 

2011 y l nda dünya ikincisi olduk, 
bundan sonraki hedefimiz dünya 

ampiyonlu u.” 

İNTES Başkanı
M. Şükrü Koçoğlu: 
“Hedefimiz dünya 

şampiyonluğu!”

Türkiye n aat Sanayicileri veren Sendikas  ( NTES) Yönetim Kurulu Ba kan  M. ükrü 
Koço lu da TMB Ba kan  Sazak’  teyit eden rakamlar verirken unlar  ekliyor: “Dünyada 
ilk 100 in aat firmas  içinde de 6 Türk firmas  yer al yor. Bu ba ar  çok önemli ancak bu 
bizim için yeterli de il. Bundan sonraki süreçte kâr transferi yapmam z ve kazand klar m z  
ülkemizde teknoloji, know-how ve sabit yat r mlara aktarmam z gerekti inin fark nday z.” 

Türk müteahhitlerinin güçlü rakiplerine ra men, bugün dünyan n birçok ülkesinde i  yap-
t klar n  hat rlatan NTES Ba kan  Koço lu, “Ba ar  öykümüz dikkatli incelendi inde, bu 
ba ar n n tesadüf olmad  çok aç k.  Müteahhitlerimiz dünyada haritada yerini bulmakta 
zorland m z yerlerde i  yap yor. Hem kazan yor hem de Türkiye’ye kazand r yor! Kongo, 
Fildi i Sahili, Uganda, Nijerya, Banglade , Venezuela sadece birkaç örnek…” diyor.

EKONOM K CANLILI IN GÖSTERGES  N AAT SEKTÖRÜ
n aat sektörünün sadece Türkiye’de de il, dünyada da ekonomik canl l n, büyümenin 
bir göstergesi oldu unu söyleyen NTES Ba kan  Koço lu, 2008 krizinin etkilerinin de i-
erek sürdü ü son dönemde bile Türk in aat sektöründe yükseli  trendinin devam etti-
ini belirtiyor. Dünya in aat sektörü has las n n 2012 y l nda 7,2 trilyon dolara ula t n , 

2020’de bu rakam n 12 trilyon dolara ula mas n n öngörüldü ünü ifade eden Koço lu’na 
göre küresel rekabette rakiplerine göre tecrübe ve kalite gibi önemli art lar  olan Türk mü-
teahhitlerinin de pastadan ald klar  pay paralel olarak art yor. Koço lu’nun i aret etti i bir 
ba ka önemli husus da, Türkiye’nin de aralar nda bulundu u geli mekte olan ülkelerin 
2020’de in aat sektöründeki paylar n n yüzde 55’e ç kmas n n beklendi i…

Türk in aat sektörünün yurt d nda rekabet gücünü art rabilmesi için yap lacaklar  da 
TMMMB Yönetim Kurulu Ba kan  Demir nözü öyle aktar yor: “ n aat sektörümüzün yurt 
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“Sürdürülebilirlik kavram  toplumsal bilincin ve de erler sisteminin bir parças  haline 
geldi inde, ki iler ve kurumlar üzerlerine dü en yükümlülükleri gönüllülükle yerine 
getirdiklerinde, hedeflenen amaçlara ula lm  olur. irketlerimizin çevresel, iklimsel, 
kültürel, sosyal ve ekonomik ko ullar  en uygun ekilde de erlendirerek uygulad klar  
sürdürülebilirlik politikalar n n ba ar s ; verimlilikteki art , i letmede sa lanan tasarruf 
ve firma sayg nl n n ve güvenilirli inin art yla ölçülebilir. irketlerimiz kurumsal 
sürdürülebilirlik politikalar n  yönetim stratejileriyle bütünle tirebilmeli ve olabildi ince 
ayr nt l , ölçülebilir, gözlenebilir hedefler koyarak karar alma süreçlerinde ve 
çal malar n n her a amas nda çevresel ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket 
etmelidir. Konulan hedefler ve ula lan sonuçlar her y l yay nlanan Kurumsal Sorumluluk 
Raporlar ’nda yer almal  ve de erlendirilmelidir. Günümüzde Türk irketlerinde 
sürdürülebilirlik bilincinin geli mekte oldu unu, kurumsal sürdürülebilirlik politikalar n  
uygulamaya çal t klar n , ancak konulan hedeflere ula lmas  konusunda irketlerimizin 
ço unun henüz istenen noktaya gelemedi i gözlemleniyor. Enerji verimlili i, at k 
yönetimi ve geri dönü ümü, yenilenebilir enerji kaynaklar n n kullan lmas , karbondioksit 
ve di er zararl  gazlar n sal m n n azalt lmas , çal ma ko ullar n n iyile tirilmesi, i çi 
sa l  ve i  güvenli i, ayr mc l n ortadan kald r lmas , çal anlar n e itimi gibi 
ba l ca sürdürülebilirlik konular ndaki yat r mlar n ve uygulamalar n Türkiye’de baz  
büyük holdinglerde, önde gelen baz  in aat irketlerinde, finans sektöründe ve küresel 
irketlerde hayata geçirildi ini, ancak pek çok irkette bu kavramlar n henüz firma 

kültürlerinin bir parças  haline gelmedi ini ve uygulanmad n  görüyoruz.”

TMMMB Başkanı 
Demir İnözü: 

“Sürdürülebilirlik 
noktasında henüz 
istenen seviyeye 

gelemedik”

d nda rekabet gücünün art r labilmesi için firmalar m z n i lerini istenen kalitede ve zama-
n nda tamamlamaya özen göstermeleri, yurt d nda Türk firmalar  aras nda a r  bir rekabet 
ortam nda çok dü ük fiyatlarla i  almak yerine aralar nda i  birli i yaparak daha uygun fiyat-
larla i  almaya çal malar ;  teknoloji geli tirme, ARGE ve yenilikçilik (inovasyon) çal ma-
lar na öncelik vermeleri; yönetsel becerilerin geli mesine, meslek içi e itime, firma içi bilgi 
payla m na, risk yönetimi ve sözle me yönetimi konular na a rl k vermeleri büyük önem 
ta maktad r. n aat firmalar m z n sosyal, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik stratejileri 
geli tirmeleri ve uygulamalar ; hedeflenen ülkelerde Türk teknik mü avirlik firmalar yla bir-
likte çal arak pazar ara t rmalar  yapmalar ,  gereksinimleri belirlemeleri ve proje geli tir-
meleri; Mühendislik-Sat n Alma-Yap m (EPC) sözle melerine yönelmeleri gerekmektedir.” 

TMMMB Ba kan  nözü ve NTES Ba kan  Koço lu, küresel rekabet konusunda devlete 
dü en sorumluluklar noktas nda ortak bir görü e sahip. Her iki ba kan da firmalara dü en 
görevler kadar devlete de sorumluluk dü tü ünü söylüyor: “Devletimizin müteahhitlik fir-
malar n n teminat mektubu temininde kar la t klar  zorluklar n çözümüne yard mc  olma-
s , firmalar n yurt d  faaliyetlerde çal an elemanlar yla ilgili vergi yüklerinin azalt lmas n  
sa lamas , devlet te viklerinin artmas , Türk Eximbank ve di er finansman kaynaklar ndan 
daha uygun ko ullarla yararland r lmas  firmalar m z n yurt d  rekabet gücünü art racakt r. 
Ayr ca yap  malzemeleri üretiminin standardizasyonu, üretilen malzemelerin kalite kontro-
lünün düzenli ve artnamelere uygun ekilde yap lmas n n sa lanmas  in aat malzemesi 
sanayisinin uluslararas  pazarlardaki güvenilirli ini ve pay n  art racakt r.”

Sektörün önde gelen derneklerinin ba kanlar n n görü leri, sektör yöneticilerinin küresel reka-
bette neler yapt klar , sürdürülebilirlik yakla m  çerçevesinde ye il bina konseptinde son y llar-
daki geli meler ve daha fazlas  4. Uluslararas  n aatta Kalite Zirvesi’nde tart lacak. Türk in aat 
sektörü ve in aat malzemesi sanayisi, 2023 vizyonu çerçevesinde gelece e haz rlanacak.
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“Uluslararas  n aatta Kalite Zirvesi’nin bu y l, i  dünyas nda birbirini tamamlayan 
iki sivil toplum kurulu unun, MSAD ve TÜS AD’ n ortak etkinli i olacak olmas  
bizim için ayr ca önem ta yor. Zirve in aat sektörüne odaklan yor, ancak her 
y l bir ana temayla konuyu detayland r yoruz. Bu senenin ana temas n  ise 
‘Sürdürülebilirlik ve Küresel Rekabet’ olarak belirledik.”

İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bilmaç:

“Zirve, iş dünyasında
birbirini tamamlayan
iki STK’nın ortak
etkinliği olacak”

 
N AAT MALZEMES  SANAY C LER  DERNE  ( MSAD) TARAFINDAN BU YIL DÖR-
DÜNCÜSÜ DÜZENLENECEK OLAN ULUSLARARASI N AATTA KAL TE Z RVES , 
TÜS AD’IN STRATEJ K ORTAKLI IYLA ÖNEML  B R A AMA DAHA KAYDETT . 
Sürdürülebilirlik ve küresel rekabet, i  dünyas n n birbirini tamamlayan iki sivil toplum 
kurulu unun güç birli iyle 13 Kas m 2012 tarihinde Four Seasons Bosphorus Otel’de 
sektör temsilcileri, payda  dernekler, yerli ve yabanc  konuklarla masaya yat r lacak. 

Aç l  konu malar n  Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakan  Nihat Ergün, TÜS AD Ba kan  Ümit 
Boyner ve MSAD Yönetim Kurulu Ba kan  Hüseyin Bilmaç’ n yapaca  zirvede, lansman  
gerçekle tirilecek iki önemli rapor da ilk kez kamuoyuyla payla lacak. MSAD-TÜS AD i  
birli iyle haz rlanan Ye il Binalar ve n aat Sektöründe Nanoteknoloji Stratejisi Raporu ile 
MSAD’ n iki y ld r üzerinde çal t  binalarda enerji verimlili inin gelecek perspektifini or-
taya koyan Rehber Kitap’ n sunum ve tan t mlar  sektörün önde gelen uzmanlar  taraf ndan 
gerçekle tirilecek. Zirvenin arifesinde, MSAD Yönetim Kurulu Ba kan  Hüseyin Bilmaç ile 
nas l bir etkinlik planlad klar n  konu tuk.

MSAD taraf ndan zirve bu y l dördüncü kez düzenleniyor. Dört y lda inan lmaz bir ge-
li im kaydettiniz ve ç tay  yükselttiniz. 4. Uluslararas  n aatta Kalite Zirvesi’ne nas l 
haz rland n z, süreç ne zaman ba lad ? 
Geçen sene düzenledi imiz 3. Uluslararas  n aatta Kalite Zirvesi’nin kapan ndan sonra, 
bu y l düzenleyece imiz zirveyle ilgili kafam zda bir fikir vard . Süreç geçen seneki zirvenin 
tamamlanmas yla ba lad . Ancak son alt  ayd r çok yo un bir ekilde çal yoruz. TÜS AD’ n 
da stratejik orta m z olmas  bu süreçte ortaya ç kt . Güzel ve do ru bir stratejik ortakl k 
oldu una inan yoruz. Onlar n hedefleriyle geçen seneki zirvenin sonuç bildirisi birbiriyle ör-
tü tü. Zirvenin bu y l i  dünyas nda birbirini tamamlayan iki sivil toplum kurulu unun ortak 
etkinli i olacak olmas  bizim için ayr ca önem ta yor. Zirve in aat sektörüne odaklan yor, 
ancak her y l bir ana temayla konuyu detayland r yoruz. Bu senenin ana temas n  ise “Sür-
dürülebilirlik ve Küresel Rekabet” olarak belirledik. Zirveyi ilk günden bugüne hep özel ba -
l klar  ele alarak ta d k. Konusunun uzman  insanlar  getirdik. Zirvede ele ald m z konular, 
zirve sonras nda da gündem yaratmaya devam etti. 
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Bu y l n ana temas  Sürdürülebilirlik ve Küresel Rekabet. Bu temay  neden tercih 
ettiniz?
Sürdürülebilirlik günümüzün çok önemli kavramlar ndan biri. Birçok MSAD üyesi ve büyük 
irket de sürdürülebilirli i kendi bünyesinde bir yönetim biçimi olarak ele al p, bunlar  uygu-

lamaya koyuyor. Bu durum irketlerin kendi geli meleri kadar, bugün ulusal, yar n ulusla-
raras  boyutta gelecek ku aklara nas l yans yaca n n da planlamas n  içeriyor. Bu konuyu 
canl , bire bir ya ayan reel sektör temsilcileriyle zirvede masaya yat raca z. TÜS AD’ n stra-
tejik orta m z olmas yla sadece in aat malzemesi sektörünü de il, i  dünyas nda sürdürü-
lebilirli i de farkl  sektörlerden örneklerle konu aca z.
Di er önemli ba l m z küresel rekabet ise uzun süredir bizim gündemimizde, rekabeti iki-
ye ay rabiliriz. Kalitede serviste rekabet ve haks z rekabet… Haks z rekabetin engellenmesi 
konusuna MSAD olarak ayr  bir önem veriyoruz. Bu konuda bu y l MSAD Ba kan Yard m-
c s  Levent Akgerman ba kanl nda bir komisyon kurduk ve çal malar m z  sürdürüyoruz. 
MSAD’ n çat s  alt ndaki derneklerimiz de bu tür çal ma gruplar  kurup konunun takipçisi 
oluyor ve çal malar n  sürdürüyor. Tüm bu çal malar  MSAD’ n bünyesinde konsolide 
ederek in aat sektörüyle ilgili baz  yapt r mlar  Ankara’ya daha güçlü bir ekilde ta mak 
istiyoruz ve sistematik bir yap la ma olu turmay  istiyoruz.

Zirvenin ana temas  Sürdürülebilirlik ve Küresel Rekabet ama gün içine yay lan de i-
ik oturumlar da olacak san r m? Yerli ve yabanc  konu mac larla davetlilerin profili 

nas l ekillendi?
Bu sene yabanc  konu mac lar m z,  yerli ve yabanc  kat l mc lar m z da zirvede yer alacak. 
EUbuild Enerji Verimlili i projemizin ortaklar  olan Balkan ülkeleri, geçen sene zirveye kat l-
d  ve hep beraber bir deklarasyona imza att k. Bu y l ise EUbuild EE Proje ortaklar m zla ar-
t k sona erecek olan projenin son çal ma toplant s n  zirveyle e  zamanl  olarak stanbul’da 
gerçekle tirece iz. Ayr ca EUbuild EE Projesi’nin sonucu olan rehber kitab m z  da ngiliz-
ce ve Türkçe kat l mc larla ilk kez payla aca z. Raporun sonuçlar  ise ayr ca oturumlarda 
ele al nacak. Raporda ilk kez Türkiye ile Balkan ülkeleri ve AB’de binalarda enerji verimlili i 
uygulamalar  detayl  ele al n yor ve ülkeler aras  k yaslama yap l yor. Uluslararas  arenadaki 
i  ortaklar m z  da zirveye davet ettik. Gecen y l zirvede imzalad m z deklarasyon, enerji 
verimlili inde hükümetlerin itici gücünü arkam za alabilmek için bir güç birli i ortaya koy-

“Küresel alanda rekabet edebilmek 
için haks z rekabeti önce kendi 
ülkenizde engellemelisiniz. Herkesin 
temizli e kendi evinin önünü 
süpürerek ba lamas  gerekiyor. 
Bu ba lamda MSAD olarak bir 
ba ka çal ma olan Etik lkeler 
Taahhütnamesi’ni de bu y l 
uygulamaya koyduk. Üyelerimiz 
birer birer imzalamaya ba lad . Bu 
taahhütnamenin bir ba lay c l  
var. Bugün geli mi  Bat  ülkelerinde 
de haks z rekabetin bir k sm  sivil 
toplum kurulu lar n n, bu tür ilkelerin 
sektöre yerle mesine öncülük 
etmesiyle ve gönüllülük ilkesiyle 
önlenebiliyor. MSAD kurumsal 
yap lanmas n  tamamlamak üzere 
ve bu tür yapt r mlar  üyelerimiz 
aras nda yaymay  hedefliyoruz. 
MSAD üyesi olman n temel ilkeleri 
aras na, tüzü ümüzde belli olanlar n 
yan na art k bu tip beyanlar  da 
al yoruz. Üyenin ilkelere uyaca n  
taahhüt etmesini, Meclis’te 
milletvekillerinin yemin etmeleri gibi 
de erlendirebiliriz.”

“Haksız rekabeti 
kendi ülkenizde 
engellemelisiniz”
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mak ve yapabileceklerimizi taahhüt etmekti. MSAD olarak bunu yerine getirdik. Haz rlad -
m z raporlar  Enerji bakan m za, Ekonomi bakan m za ve ilgili tüm bakanlar m za sunduk. 

Bu sunumlar m z ses getirdi. Ayn  süreç Balkan ülkelerinde de ya and . 

“ENERJ  AJANSI KURULMASINI ÖNEMS YORUZ”
EUbuild Proje orta  Balkan ülkeleriyle Türkiye’yi k yaslarsan z, enerji verimlili inde 
nas l bir tablo ortaya ç k yor?
Bu co rafyada enerji verimlili iyle ilgili bizim gibi STK’lar n bir ey yapmay  istemesi yetmi-
yor. Asl nda sonuçta hükümetlerin liderli ine büyük ihtiyaç var. Balkan ülkeleri daha h zl  
ve ciddi ekilde kanun ve yönetmelikler ç kartarak, uygulamaya almaya ba l yorlar. MSAD 
olarak sürekli Türkiye’de eksikli ini dile getirdi imiz Enerji Ajans  ya da Enerji Verimlili i 
Merkezi baz  Balkan ülkelerinde hayata geçmi  durumda. Türkiye’de enerji verimlili iyle 
ilgili konularda tek elden h zl  karar alacak bir kurum olmamas n n çal malar  yava latt n  
dü ünüyoruz.  Bugün gerek Çevre ve ehircilik Bakanl , Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
l  hatta di er tüm bakanl klar n her birinin enerjiyle ilgili noktasal sorumluluklar  var. Dola-
y s yla çe itli alt komiteler, komisyonlar kurulsa da bunlar n yapt r m gücü yok. Bu yüzden 
Almanya, Fransa, Avusturya gibi çe itli AB ülkelerinde faaliyette olan enerji ajans  benzeri 
bir yap n n ülkemizde de kurulmas n  MSAD olarak çok önemsiyoruz.

AB ülkelerindeki enerji ajanslar  nas l bir faaliyet içinde? Etkinliklerinden ve yapt r m 
güçlerinden bahsedebilir misiniz?
Genel olarak enerji ajanslar  sadece kamu kurum ve kurulu lar ndan temsilci bürokratlar n 
kat l m yla olu muyor. lgili STK’lar, akademisyenler, ara t rma kurulu lar ,  konusundaki 
uzman bilim adamlar n n da görev ald  yar  resmi, yar  özel bir yap dan bahsediyoruz. 
Bu kurumun özerk yap s n n bulunmas  da önem ta yor. Bu tip yap lanmalar herhangi bir 
bakanl a ba l  veya bir bakanl n bünyesinde kurulmuyor. Tüm taraflar n bir araya geldi i 
ve bir masa etraf nda toplan p kararlar n al nd  platformun olu turulmas  önem ta yor. Bi-
zim önerdi imiz gibi bir ajans n kurulmas  ve enerji verimlili iyle ilgili tüm mekanizmalar n, 
te vik ve desteklerle birlikte hayata geçmesi belli bakanl klar m z n enerjiyle ilgili bir k s m 
gelirlerinin kaybedilmesi eklinde yorumlansa da, yap lacak tasarruflarla bunun kar l  
fazlas yla al nacak. Bu ajanslar n enerji verimlili iyle ilgili alaca  kararlar ve uygulamalar 
ülke ekonomisinin hem bugününe hem de gelece ine katk da bulunacak. 

AB ülkelerinde enerji ajanslar n n çal malar  sonucunda enerjide ne kadar tasarruf 
ediliyor?
Türkiye enerjide yüzde 75 d a ba ml . MSAD’ n Balkan ülkesi ortaklar n n enerjide d a 
ba ml l k oran  ise yüzde 100‘e yakla yor. AB’de  ise bu oran yüzde 50’lerde. AB enerji 
kullan m nda yüzde 20-25 oran nda bir dü ü  hedefliyor. Enerji verimlili inde d a ba m-
l l n  azaltacak bir Avrupa hedefi var. Enerji verimlili iyle ilgili kararlar bir an önce al n p 
gerçekle mezse, d a ba ml l k konusunda politik riskleri de hesaba katarsak ekonomik 
kay p kesinlikle söz konusu olacak. Cari aç n en önemli etmenlerinden birisi de yine ener-
ji. Kamu kurum ve kurulu lar  bir eyler yapmaya çal yor ama koordinasyonun bir yerde 
toplanmas yla daha h zl  karar al nabilir. Zirvemize kat lacak EUbuild Proje orta m z Balkan 
ülkeleri bu noktada bizden ileride. Bu ülkelerin baz lar  demokrasisini yeni yeni oturtuyor ve 
AB’ye girmeye çal yor. Zirvemizin içinde bu konular n baz  ba l klar n  tart aca z. 

BU YIL TAMAM, HEDEF GELECEK YIL…
Sürdürülebilirlik ve Küresel Rekabet temal  4. Uluslararas  n aatta Kalite Zirvesi’nde 
hangi konular  ele alacaks n z?
2023 hedefimizi MSAD olarak 2009 y l nda ilan etmi tik. hracata dönük hedefimiz için 
Türkiye hracatç lar Meclisi’yle (T M) çal yoruz. Ülkemizin 2023 y l nda toplam 500 milyar 
dolarl k ihracat hedefinin 100 milyar dolar n  in aat malzemesi sanayisinin kar lamas n  he-
defliyoruz. Bu konuda T M Ba kan  Mehmet Büyükek i zirvede bir sunum yapacak. Sürdü-
rülebilirlik konusunda hedeflerimizle ilgili in aat sanayisi hakk nda iki de erli MSAD üyesi 
de konu mac lar aras nda olacak. MSAD olarak yakla k bir buçuk y ld r üzerinde çal t -

m z ve TÜS AD’ n katk lar yla tamamlad m z Ye il Binalar ve Nanoteknoloji Raporu’nu 
kamuoyuyla payla aca z. Raporun amac n  ve çal ma sürecini ilgili çal ma grubumuzun 
ba kan  Orhan Turan kat l mc lara anlatacak.
Sürdürülebilirlikten herkes bahsediyor ama sürdürülebilirlikte liderin rolü nedir? Bu konu-

 “Enerji ajanslar n n oldu u ülkelerde 
bugün art k pasif evler, s f r enerjili 

binalardan bahsediliyor. Bütün bu 
ad mlar hem yeni yap  ihtiyac  yüksek 

hem de mevcut yap  stokunu afet 
riski nedeniyle zorunlu yenileyerek kay t 
alt na almas  gereken ülkemiz için lüks 

de il. Konunun gündeme gelmesi 
ve entegre politikalar olu turulmas n n 

da tam zaman . Bizim bu süreci 
acilen ba latmam z laz m. Hem 

özerk olacak hem de yapt r m gücü 
olacak. 25 AB ülkesinde mevcut 

yap lanmalar ve hayata geçirilen 
projelerle ilgili bilgi içeren çal mam z  

hükümet temsilcilerimize ve muhalefet 
partilerimize ilettik. Art k konuyla ilgili 
at lacak pozitif ad mlar n takipçisiyiz 

ve katk  koymaya haz r olarak 
çal malar m z  sürdürüyoruz.”

“Özerk ve yaptırım 
gücü yüksek

enerji ajansına 
ihtiyaç var”
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yu masaya yat raca z. Gelecek 
durumuyla ilgili sadece sektör 
de il, genel trendleri de konu a-
ca z. Sürdürülebilir kentler diye 
bir ba l m z var. Bu da kentsel 
dönü üm süreciyle örtü en bir 
konu. Büyük ehir belediye ba -
kanlar m z bizimle birlikte ola-
cak. Kentsel dönü üm projesini 
MSAD olarak çok önemsiyo-
ruz. Dönü üm projesinde in aat 
malzemesi sanayisi de önemli 
bir aktör olarak rol alacak. Bu 
yüzden zirveye kat lacak ve 
kentsel dönü ümde önemli rol 
üstlenecek belediye ba kanlar -
m z  ilgiyle dinleyece iz.

TÜS AD’ n katk s yla IBM’in ak ll  ehirler projesini kat l mc larla payla aca z. n aat en-
düstrisindeki rekabeti ve ye il binalar  tart aca z. EUbuild Projesi Rehber Kitab ’n n so-
nuçlar n  kat l mc larla payla aca z. Bu kadar yo un program içinde kat l mc lar n ilgilerini 
s cak tutmak için gün içinde baz  sürpriz çal malar olaca n  da söyleyebilirim.  

Gelecek seneki zirve için çal maya ne zaman ba layacaks n z? Gelecek senenin 
temas yla ilgili belirginle en dü ünceler var m ?
Gündemi belirleyerek devam etmek istiyoruz. Kentsel dönü üm Türkiye’de in aat sektörü-
nü kökünden de i tirecek ve pazar  etkileyecek bir çal ma. Dünyada bu boyutta yap lm  
bir proje yok. Baz  uygulamalar var. Böyle bir konunun partneri MSAD olarak dönü üm 
sürecinin irdelendi i tart ld  bir zirve gerçekle tirebiliriz gelecek y l. Önümüzdeki y l 
inan yorum ki, elimizde uygulamaya dönük çal malar da olacak. Bu projelerin tart ld , 
ele tirildi i ve do rular n bulundu u bir zirve planlayabiliriz. Ye il binalar da olabilir. Bu 
konunun malzeme aç s ndan irdelenmesini de içerebilir. Zirvenin ana temas n  yine titiz 
çal arak arkada lar mla birlikte bu çerçevede belirleyece imizi dü ünüyorum.

MSAD taraf ndan TÜS AD’ n stratejik 
ortakl nda düzenlenen zirvede 
stanbul Büyük ehir Belediye Ba kan  
Dr. Kadir Topba  ve Bursa Büyük ehir 
Belediye Ba kan  Recep Altepe özel 
birer sunum yapacak. GYODER, 
NTES, KALDER, SKD Türkiye, T M, 
TürkMMMB ve TMB’nin destekledi i 
etkinli in moderatörü son iki y lda 
oldu u gibi Sunay Ak n. Zirvede 
televizyon programc s  Fatih 
Türkmeno lu da özel bir oturumda 
“Sürdürülebilirlik ve Hedefler” ba l n  
kat l mc larla tart acak. 
BASF A ’in ana sponsorlu unda 
düzenlenen zirvenin özel sponsoru 
Demirdöküm A . 4. Uluslararas  
n aatta Kalite Zirvesi’nin sponsorlar  
aras nda AKG Gazbeton, Eczac ba  
Yap , Duravit, DYO, Wilo Pompa, 
Enka Holding, Nurol Gayrimenkul 
de bulunuyor. stanbul Kimyevi 
Maddeler ve Mamülleri hracatç lar 
Birli i ile Traçim Çimento’nun destek 
sponsoru oldu u etkinli in s f r 
karbon sponsorlu unu ise Escarus 
Sürdürülebilir Dan manl k firmas  
üstleniyor.

Sponsorlardan 
zirveye hep destek 
tam destek
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stanbul’un fethinden bir sene önce do an Leonardo da Vinci, sadece dünyada yap lm  en iyi 
resimler aras nda say lan “Mona Lisa” ve “The Last Supper - Son Yemek” gibi eserleri meyda-
na getiren bir ressam de il, ayn  zamanda tan nm  bir mimar ve heykelt ra ; uçan bir makina, 
bir helikopter, para üt, bugün itfaiyecilerin kulland  uzayan merdiven, dünyan n ilk dönen 
sahnesi gibi bulu lar  olan bir mucit; gerçekleri kendisinden dört yüzy l sonra ortaya ç kacak 
olan z rhl  tank, makineli tüfek, güdümlü mermi ve denizalt  gibi silahlar n planlar n  yapan bir 

askeri mühendis; anatomi, botanik, jeoloji ve fizik alan nda öncü çal malar  olan bir bilim adam  
ve nal  eliyle bükebilecek düzeyde güçlü bir sporcudur.  

Kopernik’ten 40 y l önce güne in hareket etmedi ini ve dünyan n evrenin merkezi olmad n  not 
etmi ; Galileo’dan 60 y l önce gök cisimlerini incelemek için iri bir büyüteç kullan lmas n  öner-
mi ; Newton’dan 200 y l önce “Her a rl k mümkün olan en k sa yoldan merkeze do ru dü me 
e ilimindedir ve dünya yuvarlak olmak zorundad r” diye yazm  ve Darwin’den 400 y l önce “ n-
sanlar tesadüfi durumlar d nda hayvanlardan farkl  de ildir” diyerek insanlar  maymunlarla ayn  
kategoriye koymu tur. Leonardo da Vinci ya am n  “Her eyi ö renmek mümkündür” anlay yla 
sürdüren örnek bir insand r. Onun hayata bak  ve ilkeleri, içimizdeki yarat c l  ortaya ç karma-
m za yard mc  olabilir.  

Leonardo hayat n  yedi ilkeye uyarak ya am t r. Onu hayata ba layan ve bu kadar farkl  alanda 
zaman n n çok ötesinde bulu lar yapmas na imkân sa layan ilk ilkesi merak ve sürekli ö renme 
için bitmeyen bir ara t rma güdüsüydü.  Çevresindeki her olaya merakl  bir gözle bakard . “Neden 
deniz kenar nda bulunan deniz kabuklar  da lar n tepesinde de bulunuyor? Neden y ld r m n yol 
almak için zamana ihtiyac  varken, meydana gelir gelmez gözle görünür hale geliyor? Bir ku  
nas l kendini havada tutabiliyor?” sorular  onu jeoloji, fizik ve anatomi dallar nda bulu lar yapmaya 
sürüklemi ti. O bir eyin nas l çal t n  ö renmekle tatmin olmuyordu. Nedenini de bulmak isti-
yordu. te bu merak  onu bir teknisyenin ötesinde bir bilim adam na çevirmi ti.

Leonardo 42 ya nda Latince ö renmi ti. Hayalini kurdu umuz yeni bir lisan, yeni bir spor veya 
sanatsal faaliyete ba lamak için hiçbir zaman geç de ildir. Üstelik yepyeni eyler ö renmek zihni 
zinde tutar. Leonardo’nun ikinci ilkesi hatalardan ders alma arzusuyla bilgiyi test etme dürtüsüydü. 
Bu ilke kendi kendine ö renebilme yetene ini geli tirmesine yard mc  olmu tu. Hatadan korkan, 
hata yapmayan ne i  yapar ne de yeni bir ey ö renir. Çocuklar n h zl  ö renmelerinin en önemli 
sebeplerinden biri hata yapmaktan korkmamalar d r. 

HER TANI TI IMIZ NSAN B R ZENG NL K KAYNA IDIR
Ba kalar n n hatalar ndan ders alma olgunlu unu gösterenler daha h zl  ilerler. Bu yönüyle her 
tan t n z insan yeni bir zenginlik kayna d r. Sorgulay c  bir zihin ve ö rendiklerini uygulayarak 
test eden insan ö renme h z n  art r r. Leonardo’nun üçüncü ilkesi deneyimlerini daha canl  hale 
getirmek için tüm duyular n  kullanmaya çal makt . nsan duyma, koku alma, tatma, dokunma 
ve görme duyular n  geli tirdikçe hayattan daha çok zevk al r, çevresini daha iyi alg lar ve daha 
h zl  ö renir. Bir duyuyu di er bir duyu ile tan mlamaya çal mak alg lamay  geli tirir. S cak-so uk 
renkler, tatl -ek i bir tat, kadife gibi bir ses... Çiçekleri, havay  koklamak için zaman ay rmak, ye-
mekleri bir an önce mideye transfer edilecek bir meta olman n ötesinde her bir lokmas n n tad na 
var lacak bir zenginlik olarak görmek, müzik setinizin dü meleri ile oynayarak ayn  melodiyi farkl  

İçimizdeki
Leonardo da Vinci’yi

uyandırmak
Leonardo hayat n  yedi ilkeye uyarak ya am t r. Onu hayata ba layan ve bu kadar 

farkl  alanda zaman n n çok ötesinde bulu lar yapmas na imkân sa layan ilk ilkesi 
merak ve sürekli ö renme için bitmeyen bir ara t rma güdüsüydü.

Çevresindeki her olaya merakl  bir gözle bakard .

ARGE Dan manl k
Yönetim Kurulu Ba kan

Dr. Y lmaz Argüden
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dinlemek, bak m z  kompüter ekranlar n n ötesinde bir 
ufka ta yabilmek, bir kelebe in renklerine konsantre 
olabilmek, sessizli i duyabilmek hayattan ald m z zev-
ki art racakt r. 

Leonardo’nun dördüncü ilkesi belirsizli i kucaklama ar-
zusuydu. üpheleri olmayan bir insan çok az ey ba a-
rabilir. Leonardo’nun Do u felsefesine de ilgisi oldu u 
söylenir.  Mona Lisa’n n z tl klardan denge bulma anlay -

n  içeren yin-yang felsefesinden etkilenerek yap ld n  
savunan ele tirmenler vard r. Freud bu eseri kad n n a k 
hayat na hâkim olan kontrastlar n en mükemmel ifadesi 
olarak tan mlam t r. Mona Lisa’n n gülümsemesi iyi ile 
kötünün, efkat ile gaddarl n, ba tan ç kar c l k ile ma-
sumiyetin fanilik ile ebedili in kesi mesidir.  

Belirsizlikle dost olmak ve a k nl a dayanmay  ö renmek de i imin h zlanarak artt  dünya-
m zda önemli bir yetenek haline gelmektedir. Paradoks ile kar  kar ya kal nd nda sükûneti 
korumak, günümüzde sadece etkil olman n de il, ayn  zamanda sa l kl  bir zihne sahip olman n 
da anahtar d r. Bunun için dü üncelerimiz kadar içimizden gelen sese de kulak vermekten çe-
kinmemeliyiz. 

Leonardo’nun be inci ilkesi bilim ve sanat, mant k ve hayal aras ndaki dengenin geli mesi için 
beynin bütünüyle dü ünmekti. Günümüzde Tony Buzan taraf ndan popüler hale getirilen zihin 
haritalar  yapma fikrini Leonado bundan 500 y l önce uyguluyordu. Olaylara beynin sa  ve sol 
taraf yla birlikte yakla mak, niceliksel oldu u kadar niteliksel olarak da alg lamaya çal mak insan  
ve dü ünceyi zenginle tirir. Leonardo’nun alt nc  ilkesi vücüt ve zihin dengesini korumak ve geli -
tirmekti. Goethe, Leonardo için “Yak kl  ve görkemli fizi iyle, o insan mükemmeliyetinin bir mo-
deli gibiydi” diye yazm t r. Leonardo, Floransa halk  aras nda di er özelliklerinin yan  s ra dengesi, 
zarafeti ve sporculu u ile de tan n rd . nsan n ki isel sa l  için gücünü ve becerikli ini art rmak 
üzere düzenli olarak çal mas , onun hayat n ba ka alanlar ndaki ba ar s na da katk da bulunur. 

Leonardo’nun yedinci ilkesi her eyin birbiriyle ili kisini ara t rmakt . Bir bütün, parçalar n n top-
lam ndan büyüktür. Olaylar n ili kilerini ara t rmak sistematik dü ünmeyi, bütünü daha iyi kavra-
may  getirir. Leonardo bir do a a yd . Anotomiden uzay bilimine kadar çok geni  bir alanda 
ar t rmalar  bulunan Leonardo öyle yazm t : “Her ey her eyden gelir ve her ey her eyden 
yap lm t r ve sonuçta her ey her eye döner.” Dünyan n de i imine bu kadar büyük boyutta 
katk da bulunan bu de erli insandan ve onun ya am ilkelerinden al nacak çok ders var. Ba ka-
lar n n deneyimlerinden ö renerek ya amdaki davran lar mz  geli tirebildi imiz ölçüde bizler de 
dünyaya yapt m z katk lar  art rabiliriz. Özetle, Leonardo’nun ö retisi sorgulamaya, ö renmeye, 
kendimize ve do aya zaman ay rmak ve dengeli ya amakt r.

Belirsizlikle dost 
olmak ve a k nl a 

dayanmay  ö renmek 
de i imin h zlanarak 

artt  dünyam zda 
önemli bir yetenek 

haline gelmektedir. 
Paradoks ile kar  

kar ya kal nd nda 
sükûneti korumak, 

günümüzde sadece 
etkil olman n de il, 

ayn  zamanda sa l kl  
bir zihne sahip olman n 

da anahtar d r.
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Türkiye tu la ve kiremit sektöründe harman tu lac l yla ba layan serüven, 
bugün büyük bir endüstriye dönü tü. “Türkiye’de art k endüstriyel bir üretim 

söz konusu ancak bu üretim Avrupa’n n 40-50 y l gerisinde. Önümüzdeki 
senelerde sektörümüz yat r mlar yla bu durumu kapatacak geli meler 

sa layacakt r” diyen Ekmekçio lu, Kilsan olarak tam otomasyona geçtiklerini 
ve el de meden üretim yapt klar n  söylüyor.

Kilsan CEO’su Fuat Ekmekçioğlu: 

“El değmeden
üretim yapıyoruz”

 
N AAT SEKTÖRÜNÜ DESTEKLEYEN ANA ALT SEKTÖRLERDEN B R S  TU LA 
VE K REM T SANAY . ÇEVREC  VE EKONOM K OLAN TU LA-K REM T, K L N 

EK LLEND R LMES , KURUTULMASI VE P R LMES YLE ELDE ED LEN B R 
MALZEME. Dünya üzerinde kullan m  ise MÖ 6000’lere kadar gidiyor. n aat malzemesi 
sanayisi için önemli bir alt sektör olan tu la ve kiremit sektörü, 2011 y l nda 140 milyon 
metrekare duvar tu las , 30 milyon metrekare de çat  kiremidi üretimi gerçekle tirdi.  Sek-

törde yakla k 330 adet tu la, 70 adet kiremit fabrikas  faaliyet gösteriyor. Yüzde yüz ham mad-
deye ba l , emek yo un bir sektör olan tu la ve kiremit sanayisinin, esas dönüm noktas  ise 2. 
Dünya Sava  sonras . “Esas nda son yüz senede makinele meye geçi  oldu ama dönüm nok-
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tas  2. Dünya Sava  sonras na rastl yor. Sektörümüzde bu yüz y lda iki hayati de i im ya and . 
lki bilgisayar teknolojisinin kullan labiliyor olmas , ikincisi do al gaza geçi . Bu durum da son 
30 senenin ürünü” diyen MSAD’ n kurucu üyesi ve Kilsan CEO’su Fuat Ekmekçio lu ile tu la 
ve kiremit sanayisinin geçirdi i a amalar  ve Kilsan’ n hedeflerini konu tuk.

Geçmi te tu la üretimi dere kenarlar na kurulu küçük atölyelerde, s hhi olmayan 
ko ullarda yap l rd . Zamanla hem teknoloji hem de üretimde yakalanan kaliteyle bir-
likte önemli bir a ama kaydedildi. Sektörü yak ndan bilen bir yönetici olarak tu la 
sektörünün nereden nereye geldi ini anlat r m s n z?
Dünyada tu la ve kiremidin kullan m  çok eskiye dayan yor. Tu lan n, MÖ 6000’lere kadar gi-
den bir kullan m  söz konusu. lk endüstriyel kullan m da Babil Kuleleri’nde oluyor. 85 milyon 
adet dolu tu la kullan l yor Babil Kuleleri’nin yap m nda. Bu rakam büyük bir endüstriyel üretim 
demek. Türkiye’de de harman tu lac l yla ba l yor. Bu tu lalar, tamamen elle yap lan, elle 
ekillendirilen ve d arda iptidai artlarda kurutulup, pi irilen tu lalar. Oralardan bugünlere ge-

liyor. Türkiye’de art k endüstriyel bir üretim söz konusu ancak bu üretim, Avrupa’n n 40-50 y l 
gerisinde. Önümüzdeki senelerde sektörümüz yat r mlar yla bu durumu kapatacak geli meler 
sa layacakt r. Kilsan olarak bugün dünyada 2012 model teknoloji neyse onu kullan yoruz.

Teknolojinin evrimi sektörünüzde nas l bir geli im sa lad ? Üretim nereden nereye 
geldi? Türkiye dünya ve Avrupa pazarlar nda nas l bir konumda bulunuyor?
Tu la ürünleri a rl  ve hacmi aç s ndan bakt m zda genel olarak üretildikleri yerle üretil-
dikleri yere yak n yerde sat labilir ve nakledilirler. Dolay s yla Avrupa’daki ve dünyadaki tüm 
ülkelerde de genelde ülke içinde ve o ülkenin s n r kom ular nda pazar bulabilirler. Bu du-
rum Avrupa’daki küçük ülkelere ve s n rdaki ülkelere ithalat ve ihracat  mümkün hale getirir. 
Türkiye’nin tu lada kendi içinde sabit kalan bir üretimi var. malatç  aç s ndan ise azalan bir 
durum söz konusu. malatç lar n kapasiteleri art yor ama adetleri azal yor. Önümüzdeki sene-
lerde de böyle bir trendle gidece ini dü ünüyorum.

Sektöre yönelik herhangi bir veri vermeniz mümkün mü? 40 y lda, Türkiye’nin üreti-
minde hangi kapasite ve adede gelindi?
Sektörümüzde rakamlarla konu mak çok mümkün de il, çünkü yeterli do ru bilgi yok. 
Türkiye’nin kendi içinde nüfus art  ve kentlere göçle yeni yap lanmalar gibi farkl  dinamikleri 
var. Her y l Türkiye’de nüfus art yor. Genç nüfus art n  da dü ünerek sektörün üretimini göz-
den geçirmesi gerekiyor. Hangi ürünü ele al rsak alal m o ürün kendi içinde art yor, muadilleri 
ç kt kça, onlar n da pazarlardaki paylar  art yor. Dolay s yla Türkiye Avrupa’daki ülkelerden 
farkl l k gösteriyor. Nüfus art  in aat sektöründeki geli meler için çok ey ifade ediyor. 
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EMEK YO UN B R SEKTÖR
Avrupa tu la ve kiremit üretiminde bugün nerede?
Sektörümüz geçmi ten bugüne hep emek yo un bir sektör olmu tur. Fakat tüm teknolojik 
geli imini makinele meyle birlikte 2. Dünya Sava ’ndan sonra yapm t r. Esas nda son yüz 
senede makinele meye geçi  oldu ama dönüm noktas  2. Dünya Sava  sonras na rastl yor. 
Sektörümüzde yüz y lda iki hayati de i im ya and . lki bilgisayar teknolojisinin kullan labiliyor 
olmas , ikincisi do al gaza geçi . Bu durum da son 30 senenin ürünü. 

Avrupa’daki tu la üretimi hangi noktada? Türkiye’nin aradaki 40-50 y ll k fark  kapa-
tabilmesi için neler yapmas  gerekiyor?
Avrupa ile Türkiye’deki standartlar ve kanun-yönetmelikler bir paralellik ta yor. Avrupa Uyum 
Yasalar  çerçevesinde son 10 sene içerisinde ciddi bir ekilde de i im ya and . Bu aç dan 
fark m z yok. Avrupa ile fark m z uygulama ve denetimlerde ortaya ç k yor. Dolay s yla i in 
uygulamas  ve denetimlerin Avrupa ile paralellik ta mas  gerekiyor, yoksa yasa ve yönetme-
liklerin ayn  olmas  yetmiyor. Ancak bu durum da h zl  de i im gösteriyor.

Sektörünüzde ba  çeken ülkeler hangileri?
Dünyada tu la üretimi ve tüketimi ham maddenin bulundu u her ülkede, e er iklim artlar  
da elveriyorsa var. Çok zorlu iklim artlar nda tabii ki bu üretim daha zor. Türkiye’de ise tu la, 
al kanl klar m zda ve geleneklerimizde var. Türk insan  tu laya çok yak n ve tu lay  seven 
bir halkt r. 

Sektörünüz in aat sektörü için ne ifade ediyor? Nas l bir öneme sahip?
Bir in aatta, o in aat n gerçekten ilerledi ini gösteren en önemli olay duvarlar n n bitmesidir. 
Çat ya kadar karkas  bitmi  bir binay  insanlar ancak duvarlar örülünce daha iyi fark edebi-
liyor. Binan n içine girdi inizde de o binay  tan mlayabilmeniz ancak duvarlar örüldü ünde 
mümkün oluyor. Bu görsel olarak her eyi ifade ediyor. Son senelerde enerjiyle ilgili yönet-
meliklerin de i mesiyle farkl  ürünler öne ç kt . Dünyada tu la s  geçirgenlik direnci yüksek 
olan ekilde üretilebiliyor. Türkiye’de bu durum önümüzdeki senelerde sektör oyuncular -
n n ve firmam z n yapaca  yat r mlarla daha çok gündeme gelecek. Firmalar inovatif farkl  
malzemeleriyle-gaz beton, bimsblok, iç mekânlarda alç pan, cam tahta ve beton- piyasaya 
giriyor. Pazar n her sene de i ik rakamlarla payla lmas  söz konusu. Dünyan n gelece inde 
bugün de oldu u gibi enerji çok önemli. Dolay s yla insano lu bilinçlendikçe hem çevresel 
sonuçlar  itibar yla hem de ekonomik de erleri it bar yla enerjiden ne kadar tasarruf ederse, 
daha da önemlisi hiç kullanmazsa kârda olacak. 

“OTOMAT K PAKETLEME YAPAN TEK F RMAYIZ”
Kilsan’ n zaman içinde geçirdi i a amalar  anlat r m s n z?
Kilsan’ n geçmi inde grubun daha öncesindeki fabrikalar  var. Kilsan 1973’te kuruldu ve 
1975’te faaliyete ba lad . Kuruldu u zamanda dünyan n en büyük f r n na sahipti, bugün 
de daha büyü ü yap lm  de il. 40 bin metrekare kapal  alanda faaliyet gösteriyoruz. 1200- 
1300 tonlarda bir kurulu  hedefiyle yola ç km t k; bugün bunun 2 misli toprak çal ma kapa-
sitesiyle çal malar m za devam ediyor. Özellikle 2004 senesinden bugüne sekiz y ld r yo un 

“Sektörler yeni ürünlerle geli irken, bunu 
insan sa l  çerçevesinde yapmak 
için birilerinin bu ürünlere onay vermesi 
gerekiyor. AB’de, hem çevre hem de 
insan sa l  için politikalar belirlendi. 
Bunun için olu acak yap lar n hangi 
standart ve kriterlerle olu aca n  
kanun ve yönetmeliklerle tespit 
ettiler. Sanayi de inovatif ürünlerle 
geli meli. Bu ürünler hem standard  
olmayan yepyeni ürünler olabilir hem 
de standard  olmas na ra men bu 
standarttan sapma gösteren ürünler 
de olabilir. te bu noktada AB, 26 
ülkede teknik onay verecek 42 kurum 
olu turdu. Bu kurumlar n ana i i, yeni 
ç km  ürünlere, kendilerini beyan 
ettikleri özellikleri ve ilgili yönetmeliklere 
göre ürünlerin binalarda kullan m nda 
insan sa l na dönük incelemeleri 
yapt r p onay vermek. Bu noktada 
MSAD’ n da kurucu üyesi oldu u 
YAD ve bu derne in uzant s  olarak 
da n aat Teknik Bilimsel Ara t rma 
Kurumu ( TBAK) diye bir kurulu umuz 
var. TSE de bu ekilde çal mak üzere 
yap lanmas n  gerçekle tiriyor. Bu iki 
kurum in aat sektörüne çok büyük 
faydalar  olacak faaliyetler yap yor 
ve yapacak. TBAK’ta MSAD’  temsil 
ediyorum. MSAD’ n da çok çok önem 
verdi i ve sahip ç kt  bir kurum.”

“İTBAK, İMSAD’ın 
sahip çıktığı bir 
kurum”
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olarak yat r m sürecinin içine girdi. Bu yat r m n ilk aya  elektrik üretimini kendi bünyesinde 
yapmaya ba lad . 3,2 megavat üretimimiz var. Do al gaz m z yoktu. 9 kilometreden do al 
gaz getirdik. Uzaktan kumanda otomasyon sistemlerini  PLC’ye geçirdik. Bununla alakal  tüm 
altyap y  s f rdan yeniden yapt k. Üç hatta üretim yap yoruz. Bu üç üretim hatt n n tamam n  
süreç içinde yeniledik. Yat r mlar m z  üretim devam ederken gerçekle tirdik. u anda fabri-
kam zda 17 adet robot çal yor. Topra n girmesinden, f r ndan ç kana kadar hiçbir süreçte 
tu laya el de mez. El de meden üretim yap yoruz.

Sekiz y lda ne kadarl k bir yat r m tutar ndan bahsediyoruz?
Bugün için dünya standartlar nda büyük kabul edece imiz iki fabrika kurulmas na yete-
cek kadar yat r m yapt k. Bu yat r m  yapmasayd k bir ba ka yerde iki fabrika kurabilirdik, 
burada bir sebebimiz vard ; sekiz sene önce hedef koymu tuk. Bu hedef ürün ve sat ta 
kalite, sonras nda mü teri memnuniyetine odakl yd . Dolay s yla sekiz sene içinde bunla-
r  yapt k. Ürünlerimizi paketleyerek sat yoruz. A a  yukar  satt m z ürünlerin yüzde 40’i 
paketli ürün. Önümüzdeki senelerde bu oran  yüzde 100’e ta yaca z. Sektörümüzde 
Türkiye’de do al gaz kullanabilen iki firmadan biriyiz. Otomatik paketleme yapan da tek 
firmay z. Paketli ürünler olabilir ancak genelde elle paketleme yap yorlar. A rl kl  olarak s-
tanbul içinde sat yoruz. Ana pazar m z stanbul, stanbul d na gönderdiklerimiz ise kayda 
de er miktarlar de il. 

Sektörünüzde ARGE ve inovasyonun önemi nedir? Kilsan’ n bu konudaki çal mala-
r ndan bahseder misiniz?
Sektörümüz için çok fazlaym  gibi gözüken büyük bir laboratuvar m z var. Bu laboratuvar n 
üç fonksiyonu bulunuyor. lki önce imalat sürecine katk lar sa lamak için fikirler üretiyor ve 
ham madde aç s ndan olgunla t r yor. kincisi ham maddemizle alakal  do ru reçeteleri bul-
mak için çal yor. Üçüncüsü ise yeni ürünler olu turuyor. Bu söyledi im iki tanesini bugüne 
kadar laboratuvar m zdaki ve di er ekibimizdeki arkada lar m zla beraber çal arak yapt k. 
Yeni ürünlerle alakal  önümüzdeki seneler için plan ve programlar m z var. Bizim için labora-
tuvar, di er birimlerimizle birlikte önemli bir ç k  noktas . 

2012’nin ilk dokuz ay nda Kilsan olarak nas l bir performans sergilediniz? Kapasite, 
üretim ve sat  rakamlar  noktas nda ne durumdas n z?
Son senelerde yapt m z yat r mlar firmam z n pazarda fark yaratmas n  sa lad . Hem yat r m-
lardan kaynaklanan kapasite art  hem de farktan dolay  üretim aç s ndan ilk dokuz ay m z  
programlad m z gibi yüzde 15 büyümeyle geçirdik. 2012’yi bu büyümeyle de tamamlaya-
ca z gibi görünüyor. 2013 için ise hâlâ tart t m z ve daha iyi de erlendirmeye çal t m z 
Türkiye’nin iç ve d  politik meseleleriyle ilgili olaylar var.  Bu da ancak sene sonuna do ru, 
bütçe çal malar m zda belirginle ir ve netle ir. Zira Türkiye’nin içinde ve dünyada ya ananlar 
sektöre do rudan yans yor.

Türkiye’deki fi rmaların sürdürülebilir küresel rekabette rakipleriyle 
arayı kapatabilmeleri için neler yapması gerekiyor? Nasıl bir 
stratejinin kurgulanması önem taşıyor? 
lk s raya çevresel kanun ve yönetmelikleri koymak gerekiyor. Dünyan n 
gidece i yeri iyi anlay p bununla ilgili kendisine hedef koyan firmalar 
hem yerel olarak hem de küresel olarak kendilerini ileriye ta yabilecek. 
Ne üretirlerse üretsinler, ekonomiye ne sunarlarsa sunsunlar hem üretim 
hem de kullan m a amalar nda tüm çevresel etkileri çok iyi idrak ederek 
planlar n , programlar n  yapmalar , hedeflerini buna göre belirlemeleri 
gerekiyor. Çevresel etkileri dü ünmek bir numaral  kriter. Türkiye’nin geli mi  
ülkeler seviyesine ç kmak ve AB’nin bir üyesi olmak gibi hedefi oldu una 
göre, tüm yeni ç kan kanun, yönetmelik ve tüzüklerin tüm firmalar 
taraf ndan takibinin yap lmas  laz m. Sonra da verimlili ini art rabilmek için 
neler yapaca n  belirlemesi ve tatbikat  önem ta yor.

“Çevresel etkileri düşünmek
bir numaralı kriter”
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“KENTSEL DÖNÜ ÜMDE ZAMAN ÜRET C LER Ç N ÖNEML  B R ETKEN”
Kentsel dönü ümün sizin de içinde bulundu unuz in aat malzemesi sanayisine ve 
sektörünüze nas l etki edece ini dü ünüyorsunuz?
Ekonomik aç dan de erlendirdi imizde in aat sektörü aç s ndan kentsel dönü üm çok bü-
yük art lar getirecektir. Rakamlar  do ru ortaya koyup, do ru planlamay  yapmak gerekiyor. 
Kentsel dönü ümün süresini de iyi anlamak gerekiyor. Kentsel dönü üm dedi imiz olay insa-
na dönük ve kanunun ismi de ba ka. Afet riski yaratan binalar n bertaraf edilip, yeni binalarla 
insan n ya am standartlar na uyacak ekilde de i tirilmesini amaçl yor. Kentsel dönü ümde 
zaman üreticiler için önemli bir etken. n aat sektörüne malzeme üreten firmalar kendi kapa-
siteleri aç s ndan bu olaya yetecekler mi? Bakanl m z bunu da mutlaka planlar n n içinde 
irdeliyordur. Yetmezse bunun süresini uzatmas  gerekiyor. Türkiye AB’ye uyum paralelinde 
tar mdan geçinen nüfusunu da de i tiriyor. Kentlere göç ve yeni kentlerin olu mas  da in aat 
ve konut ihtiyac  demek. Bugüne kadar in aat sektörüne malzeme tedariki yapm  firma-
lar var. Kentsel dönü üm bu geli en olaylar n d nda da art  bir sapma yaratacakt r. Duvar 
malzemeleri olarak çabuk adapte olunaca n  dü ünüyorum. Demir çelik ve çimento sektö-
ründeki büyümeleri de gözlemledi imden bu sektörlerin de adapte olmakta zorluk ya ama-
yaca n  dü ünüyorum. 

Yo un enerji kullanan bir sektörde faaliyet gösteriyorsunuz. Sektörün enerji kullan -
m  konusunda ya ad  sorunlara çözüm için önerileriniz nelerdir?
Düzenlemeler esas nda yap l yor, bunlara uyum önemli. Uymayanlar kanunlar nezdinde hem 
de enerji aç s ndan verimliliklerini geli tirmemeleri durumunda,  rekabet edebilme anlam nda 
bir bedel ödeyecekler. n aat sektörünün ana sektörlerinde demir, çimento ve bizim sektö-
rümüzde enerji en önemli maliyet gideri. Dolay s yla verimlilikle ilgili yapaca m z her türlü 
faaliyette birinci tasarruf kalemimizin enerji olmas  laz m. Hem krizler hem de tecrübelerimiz 
bize verimlilikle alakal  hedefler koyman n sonu olmad n  gösterdi.

Kilsan enerji verimlili i sürecinde gerek üretim prosesi gerekse de di er prosesler-
de neler yap yor?
En son Avrupa Yat r m Bankas  taraf ndan kontrol edilmi  ve teyit edilmi  bir tasarruf miktar -
m z var. Yapt m z çal malar sonunda hem elektrik hem de do al gaz aç s ndan yüzde 15 
civar nda verimlili imize yans yan bir tasarrufumuz oldu. Ana hedefimiz tu la üretmek de il; 
ana hedefimiz kendi koydu umuz kriterler çerçevesinde i imizi do ru yapmak.

Kilsan olarak k sa, orta ve uzun vadeli hedef ve yat r m planlar n zdan bah-
seder misiniz?

K rm z  pi mi  toprakta büyümek istiyoruz. Saks dan tu laya, kiremit-
ten yer kaplamalar na iç ve d  mekânlardaki duvar kaplamala-

r na kadar birçok eyi kaps yor bu hedef. Bununla alakal  
çal malar m z n henüz ba nday z ve bu do rultuda 

planlar m z var. Sekiz sene önce önümüzdeki 20 
y l  programlamak ad na hedefler koyduk. Bu 

hedefler çerçevesinde programlar m -
z  revize ediyoruz. Hem Türkiye’de 
k rm z  pi mi  toprakta lider olmak 

hem de yeni yat r mlar m z  devam 
ettirmek ad na bu programlar m z  süreç 

içinde hayata geçiriyoruz.

“Sektörümüz yüzde yüz ham 
maddeye ba ml d r. Tu la üretimi 
ham maddeye çok yak n yerlerde 
olur. Ham maddeyi en fazla 15 
kilometre civar ndan almal d r. 15 
kilometrenin üzeri, tu la üretiminde 
maliyetleri zorlar. Kiremit için biraz 
daha uzak mesafeler söz konusu 
olabilir. Sektörümüz ham madde 
neredeyse ancak ve ancak orada 
konumlanabilir. Bu önemli bir 
ayr cal kt r. Ham madde aç s ndan 
bak ld nda, de i en Maden Kanunu 
ile alakal  olarak da Türkiye’deki 
kanuni zorunluluklar ve yükümlülükler 
Avrupa ve geli mi  ülkelerle ayn . 
lgili tüm bakanl klar i in bu taraf n  
son senelerde düzgün kontrol ediyor. 
Dü ünülenden çok daha h zl  bir 
düzelme söz konusu.” 

“Sektörümüz yüzde 
yüz ham maddeye 
bağımlıdır”
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“Kombi denilince ilk akla gelen marka olmam z, bizi rakiplerimizden ay ran en büyük 
fark  ortaya ç karmaktad r. DemirDöküm ayr ca iklimlendirme sektöründeki birçok 

ürünü, gam nda bulundurmaktad r. Bu da kullan c lara her türlü çözümü tek bir 
markada bulabilme ans n  vermektedir.” 

DemirDöküm Satış ve Pazarlama Direktörü Erdem Ertuna:

“Kombi denince
ilk akla gelen markayız”

 I
s tma, su s tma ve iklimlendirme sektörlerinde faaliyet gösteren DemirDöküm, döküm 
radyatör, kazan, soba, kat kaloriferi, ofben, panel radyatör ve kombi üretimini Türkiye’de 
ilk gerçekle tiren, s  konforuyla özde le mi  bir firma. Türk tüketicisini, sektöründeki bir-
çok cihaz, sistem ve hizmetle tan t ran firma, kurulu undan bugüne geçen süre boyun-
ca Türk sanayisinin geli mesine de katk da bulundu. Sektörünün tamam n  kapsayan 
ürün ve hizmetlerde faaliyetlerini sürdüren DemirDöküm, s tmadan su s tmaya, klima-

dan güne  enerjisine, radyatörden merkezi sisteme, kontrol sistemlerinden yenilenebilir ener-
jiye uzanan çok geni  bir yelpazede hem yurt içi hem de yurt d  faaliyetler gerçekle tiriyor. 
“DemirDöküm olarak misyonumuz; Türkiye’de s tma, so utma sektörünün lider kurulu u ola-
rak, rekabetçi ürünlerimizin yan nda, h zl  ve esnek yap m z, geli tirdi imiz yenilikçi i  model-
lerimiz ve hizmetlerimiz ile i  ortaklar m z ve toplum için sürekli de er yaratarak büyümektir” 
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“Türkiye yüksek pazar potansiyeli 
s tma, so utma ve iklimlendirme 
konusunda dünyada önemli bir yere 
sahiptir. Birçok global firma Türkiye’de 
üretim ve pazarlama faaliyeti 
yürütmektedir. Türkiye’de s tma, 
so utma ve havaland rma sektörü, 
di er sektörlere oranla daha hareketli 
bir yap ya sahiptir. Türkiye’nin pazar 
büyüklü ü yakla k de er olarak 
yüzde 25 büyüyerek 2011’de 1,5 
milyar dolarl k bir hacme ula t .”

“Türkiye pazarı 
1,5 milyar dolarlık 
hacme ulaştı”

diyen DemirDöküm Sat  ve Pazarlama Direktörü Erdem Ertuna ile firman n faaliyetlerini ve 
sektörü konu tuk.

DemirDöküm olarak faaliyet gösterdi iniz s tma, su s tma ve iklimlendirme sektörü 
in aat malzemesi sanayisi için ne ifade ediyor? DemirDöküm olarak sektöre ne gibi 
katk larda bulunuyorsunuz?
DemirDöküm, mü terilerine mühendislik altyap s  kuvvetli ve yayg n bayi te kilat  ile hem ürün 
sat  hem de anahtar teslim sistem sunumu konular nda hizmet vermektedir. Ayr ca, güçlü 
servis te kilat  ile de mü teri memnuniyetini daima ön planda tutarak, sat  sonras  hizmet-
lerini çok h zl  bir ekilde kar lamaktad r. DemirDöküm, ARGE yat r mlar  ve ileri teknolojiye 
yönelik çal malar yla da katma de eri yüksek ürünler yaratarak, sektöründe ve Türkiye’de 
öncü olmaya devam etmektedir. Yeni ürünlerimizin tasarlanma a amas nda dahi mü teri 
beklentileri göz önünde bulundurularak ba ms z kurulu larla birlikte ortak çal malar yap l-
makta, ürün özelliklerinin belirlenmesinde bu veriler kullan lmaktad r. Tüm bu faktörler göz 
önünde bulunduruldu unda kombi denilince ilk akla gelen marka olmam z, bizi rakiplerimiz-
den ay ran en büyük fark  ortaya ç karmaktad r. DemirDöküm ayr ca iklimlendirme sektörün-
deki birçok ürünü gam nda bulundurmaktad r. Bu da kullan c lara her türlü çözümü tek bir 
markada bulabilme ans n  vermektedir. Kombi, klima, panel radyatör, ofben, termosifon 
ve güne  enerjisi sistemleri ba ta olmak üzere 20’ye yak n ürüne sahip DemirDöküm, yar m 
as rd r tüketicisini son teknoloji ürünlerle bulu turarak pazar liderli ini devam ettirmektedir.

2012 y l  DemirDöküm için nas l bir performansla geçti? 2012 y l n n ilk 9 ay nda hem 
s tma ve so utma sektörü hem de firma olarak nas l bir performans ya and ? Üreti-
minizin ne kadar  yurt içi ne kadar  yurt d  pazarlara gönderiliyor? 
Is tma ve so utma sektöründe 2012 y l , ilk 9 ay itibar yla 2011 y l na paralel bir geli im gös-
termi tir. 2011 y l ndaki olumlu tablo nda yap lan planlar çerçevesinde üretim ve sat  
faaliyetlerimiz devam etmektedir. Tüketicilerimizin beklenti ve ihtiyaçlar  çerçevesinde ARGE 
çal malar m z sürmekte olup, yat r mlar m z bu do rultuda önümüzdeki dönemde de devam 
edecektir. Is tma, so utma ve havaland rma sektörü, çok h zl  biçimde geli en bir pazard r. 
Türkiye’de do al gaz kullanan il say s  2012 y l  itibar yla 66’ya ç km t r. Global ekonomik 
durgunluktan dolay  pazar 2009 ve 2010 y llar nda k smen yava lasa da özellikle do al gaz-
daki hareketlili in de etkisiyle 2011 ve 2012 y l nda önemli bir geli me göstermi tir. So utma 
ve havaland rma pazar n n da ülkemizde önemli derecede yüksek bir pazar potansiyeli mev-
cuttur. Pazar n önümüzdeki y llarda daha da büyüyece i öngörülmektedir. Hem do al gaz 
hem klima hem de in aat sektörünün geli meye aç k yap s , sektörün gelece ine yönelik en 
olumlu göstergelerdir. 

“50’Y  A KIN ÜLKEDE ÜRÜNLER M Z KULLANILIYOR”
DemirDöküm olarak hangi ülkelere ihracat gerçekle tiriyorsunuz? hracat stratejini-
zi hangi unsurlar belirliyor?
DemirDöküm geni  bir co rafyada ihracat yapmaktad r. Bugün Çin’den ili’ye kadar 50’yi a -
k n ülkede DemirDöküm ürünleri kullan lmaktad r. Son dönemde ise daha çok kom u ülke-
leri ile Güney Amerika’ya odaklan yoruz. Bu pazarlardaki i  ortaklar m z ile sadece ürün sat  
de il, sat  sonras  hizmetlerde de geli tirdi imiz projeler sayesinde yüksek tüketici memnu-
niyeti sa layarak büyüme hedefi ile çal yoruz. DemirDöküm’ ün 2007 y l nda Vaillant Group 
bünyesine kat lmas ndan sonra kazan lan en önemli avantajlardan biri, mevcut sat  ve pazar-
lama kanallar  olan Vaillant Group irketlerine, DemirDöküm tesislerinde üretilmi , kaliteli ve 
rekabetçi maliyet yap s na sahip ürünleri sunmak olmu tur. Bu, ayn  zamanda Vaillant Group 
irketleri için de önemli bir avantaj sa lamaktad r.

Firma olarak hem iç piyasada hem de bölgemizde nas l bir stratejik planlama ön-
görüyorsunuz? Yat r m planlar n zdan bahseder misiniz? K sa, orta ve uzun vadeli 
hedef ve planlar n z  ö renebilir miyiz?
DemirDöküm olarak gerek yetkili sat c lar m z gerekse sat  noktalar m z ve yeni i  modelle-
rimiz ile yenilikçi uygulamalara imza atmaktay z. Bu çerçevede, yurt içindeki tüm yetkili sat c  
ve sat  noktalar m z n showroomlar  kurumsal çerçevede yenilenerek tüketicilerimizin be e-
nisine sunulmaktad r. imdiye kadar toplamda 115 yetkili sat c  showroomu yenilenmi tir. 
Bu showroomlar n aç l lar  yap lmaktad r. Sat  noktalar m z ise Demir Club sistemi ile hem 
tek çat  alt nda toplanmakta hem de kampanya, prim, seyahat, e itim, toplant , teknik destek, 
puan ve hediye sistemi gibi sadece Demir Club üyesi firmalara özel hizmetler verilmektedir. 
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tedir.
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2010 y l n n ikinci yar s ndan itibaren yap lan sat &pazarlama ve teknik e itimlerle toplam 2 
bin 500 ki iye e itim verildi. Fabrikalar m zda yapt m z yat r mlara da devam ediyoruz. Son 
3 y ld r Vaillant Group’un DemirDöküm’e yapt  726 milyon TL’lik yat r mdan sonra -ki bu ya-
t r m sektörümüzde bu kadar sürede yap lan en büyük yat r md r- bu y l da önemli çal malara 
imza at lmas  hedeflenmektedir.

“2013’TE ARGE’YE 7 M LYON AVRO AYIRMAYI PLANLIYORUZ”
DemirDöküm olarak ARGE çal malar na ne kadarl k bir kaynak ay r yorsunuz ve 
ARGE departman n z irketin ürünlerine nas l bir katk  sa l yor? 
58 y ll k bir marka olarak her zaman ilklere imza atan DemirDöküm’ün stratejileri içinde 
sürdürülebilirlik önemli bir yere sahiptir. Sür-
dürülebilirlik konusunu iki ba l kta de erlendir-
di imizde üretim ve ürün teknolojisi ön plana 
ç kmaktad r. DemirDöküm ARGE olarak bu so-
rumlulukla ürünlerimizin üretim teknolojisini de 
göz önüne alarak, üretim esnas nda minimum 
enerji tüketimi ve atmosfere sal nan emisyon 
miktar n  da minimum düzeyde tutacak ekilde 
yeni projeler üretmektedir. 2013 y l  için ARGE 
harcamas  olarak 5 milyon avro, ARGE yat r -
m  olarak da 2 milyon avro planl yoruz. ARGE 
departman m z 2005 y l ndan bu yana ayr  bir 
departman olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Y ll k 
olarak ARGE’ye ayr lan bütçe 2011 y l nda ciro-
muzun yüzde 0,76’s  olarak gerçekle mi  olup 
her y l inovasyon projeleri ile birçok markaya 
hizmet verecek ekilde artan bir trende sahiptir. 
Dünyan n ikinci büyük güne  enerjisi ürünleri 
pazar  olan Türkiye’nin ve Avrupa ile Orta Do u 
ülkelerinin ihtiyac n  kar layacak yüksek verimli 
ve tüm hava artlar na kar  yüksek dirençli gü-
ne  enerjisi ürünlerinin ARGE çal malar , yeni-

“ARGE çal malar  sonras nda, 
pazar n talep etti i, yüksek teknolojiye 
sahip, güvenli, çevre  ve kullan c  
dostu, enerji tasarruflu ürünler 
ortaya ç kmaktad r. DemirDöküm 
ARGE harcamalar  2011 y l nda 
önemli ölçüde artt . Bu art  trendi 
birkaç nedene ba l d r. Bunlardan 
birincisi Bozüyük ARGE ekibinin 2011 
y l  itibar yla sadece DemirDöküm 
markas  için de il, Vaillant Group’un 
di er markalar  için de projeler 
geli tirmeye a rl k vermesi ve buna 
ba l  olarak yap lan harcamalard r. 
Di er bir neden ise proje kalitesinin 
art r lmas  amac yla yap lan 
laboratuvar, test ekipmanlar  yat r m   
ve 2011 y l nda devreye al nan yeni 
ürünlerin geli tirme maliyetleridir. 
2011 y l nda devreye al nan ürünler 
Atron, Nitromix kombi projeleri ile DT3 
termosifon projesidir.”

“ARGE 
harcamalarımız 
2011 yılında önemli 
ölçüde arttı”
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lenebilir enerji çal malar  kapsam nda sürmektedir. Mü teri al kanl klar n  kaydederek enerji 
tasarrufu sa layan ak ll  su s t c lar  da devam eden di er ARGE çal malar m z aras nda yer 
almaktad r. u ana kadar TÜB TAK te viki ile 17 adet proje gerçekle tirmi  bulunmaktay z. 
Te vik alarak gerçekle tirdi imiz ba l ca projeler Rollbond Güne  Kolektörü, Atron Kombi, 
Polimer Elektrolit Membranl  Yak t Pili Modelleme, Membran ve Bipolar Plaka Üretimi, Mikro 
Kojenerasyon Ünitesi, Ak ll  Kontrol Sistemi ve Platform Termosifon projeleridir.  

Sürdürülebilirlik kavram  sizin için ne ifade ediyor? Bu kavram  irket üretim süreçle-
rine ve kurum kültürüne nas l yans t yorsunuz?
Sürdürülebilirlik irket faaliyetlerimizin çal an, çevre ve do al kaynaklar m z n en verimli ekil-
de kullan larak negatif etkilerin ar nd r lmas  ve pozitif etkilerin uzun süreli devam n n sa lama-
s d r. Sürdürülebilirlik çerçevesinde çevreye zararl  olabilecek etkenlerimiz elimine edilirken, 
çal ma atmosferimizde yap lan iyile tirici faaliyetler çal an memnuniyetini ve verimlili ini 
art rmaktad r. irketimizde sürdürülebilirlik faaliyetlerinde ana eksenlerimiz çevre, çal an,  
yenilikçi ürün tasar mlar  ve toplum alanlar ndad r.
Çevre aç s ndan üretim faaliyetlerimizde tüketilen elektrik, su, do al gaz gibi kaynaklar n 
tüketimleri sürekli olarak izlenmekte ve bu konuda verimliliklerin art r lmas  için çal malar 
yap lmaktad r. Üretim faaliyetlerimizden ç kan at k sular de arj öncesi ar tma tesisimizde ar -
t lmakta ve çevreye zarars z olarak sisteme verilmektedir. Fabrika faaliyetlerinde olu an emis-
yonlar periyodik ölçümlerle sürekli olarak kontrol alt nda tutulmakta ve gerekti i durumlarda 
bacalarda iyile tirmeler yap lmaktad r. Fabrikada ç kan at klar cinslerine göre ayr t r lmakta 
ve yüzde 100’e yak n dönü ümleri sa lanmakta ve at klar n azalt lmas na yönelik çal malar 
yürütülmektedir. Tehlikeli at klar m z ayr  olarak toplanmakta, özel s zd rmaz zeminli alanlarda 
depolanmakta ve sadece lisansl  araçlar ile bertaraf tesislerine gönderilmektedir.
Üretim faaliyetlerimizde “S f r kaza” prensibi çerçevesinde, olu abilecek kazalar  önlemek 
amac yla, üretim süreçlerinde risk analizlerinin yap lmas , çal ma ortam nda risklerin ortadan 
kald r lmas , faaliyete uygun ki isel donan mlar n seçimi, kullan lan kimyasallar n zararl  etki-
lerinin belirlenmesi (malzeme güvenlik bilgilerinin temini ve çal an taraf ndan anla lmas ), 
gerekli periyodik sa l k kontrolleri önemli ana unsurlard r. Sürekli iyile tirme ve yal n üretim 
çal malar , verimlili i art r rken, çal an memnuniyetine katk da bulunmaktad r. Yenilikçi ürün 
tasar mlar nda ana hedef, do ayla ve kullan c yla dost, maksimum verimli cihazlar n hayata 
geçirilmesidir. 
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“Türkiye’de ortalama 500 bin konut ruhsat  al n yor.
Konut çat  pazar  40-45 milyon metrekare/y l. Türkiye’de y ll k çat  

örtüsü olarak 28 milyon metrekare pi mi  kilden mamul kiremit 
kullan l yor. Bu büyüklük 405 milyon adet kiremide kar l k geliyor.

Bu ürünlerin üretimden sat  cirosu ise 250 milyon TL büyüklü ünde.”

Kılıçoğlu Genel Müdürü Barış Özaydemir: 

“Hedefimiz
Türkiye çatı pazarının 

lideri olmaktır”
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 T
ÜRK YE CUMHUR YET ’N N LK YILLARINDA YEN DEN YAPILANMA ÇA-
LI MALARININ HIZLANDIRILDI I B R DÖNEMDE ATATÜRK’ÜN TAL -
MATIYLA 85 YIL ÖNCE ESK EH R’DE KURULAN KILIÇO LU, K REM T 
DEN LD NDE LK AKLA GELEN MARKALARDAN B R … Kiremit ve çat  
sistemleri üzerine uzmanla an firma ayn  zamanda sektörün ihtiyaç duydu u pres 
tu la, yer karolar , kaplama tu la ve terra cotta da üretiyor. Türkiye’nin ilk kiremit 

fabrikalar ndan biri olan ve Sabri K l ço lu taraf ndan temelleri at lan firman n yönetimde bugün 
ailenin ikinci ku ak temsilcileri görev yap yor. Y ll k 60 milyon adet kiremit üretim kapasitesine 
sahip K l ço lu, 80 bin metrekare arazi üzerinde 26 bin metrekare kapal  alanda üretim yap yor. 
Orta Do u ve Afrika’ya yo un ihracat yapan firman n Genel Müdürü Bar  Özaydemir ile dünden 
bugüne geldikleri noktay  konu tuk.

K l ço lu ülkemizin ilk kiremit firmalar ndan biri… Bugünlere gelirken önemli dönüm nok-
talar ndan bahseder misiniz?
1927 y l nda Eski ehir’de Sabri K l ço lu taraf ndan kurulan ve Türkiye’nin ilk kiremit fab-
rikalar ndan olan K l ço lu günümüzde yap  sektörünün önderleri aras nda yer almaktad r. 
Sektörde liderli ini sürdüren K l ço lu çat lar için Mükemmel Kiremit ve Çat  Sistemleri’nin 
üretimi yan nda yap lar n ihtiyaç duydu u pres tu la, kaplama tu la ve terra cotta yer karo-
lar n  pazarlamaktad r. Kuruldu u günden bu yana milyar adetten fazla kiremit üretimi ger-
çekle tiren firmam z, sürekli ARGE çal malar  neticesinde ürün ve hizmetlerinde çe itlilik 
sa lam , yap  sektörünün önde gelen ve lokomotif isimleri aras nda yer alm t r. Eski ehir’de 
bulunan Türkiye’nin en yüksek kapasitesine sahip tam otomatik fabrikam zda y ll k 60 milyon 
adet kiremit üretimi gerçekle tiriyoruz. Yeni yat r mlarla ürün kalitesini her geçen gün bir ad m 
daha ileriye ta maktay z. “Mükemmel Kiremit, Mükemmel Çat ” slogan yla faaliyet gösteren 
firmam z n kalitesi, mevcut standartlar n çok üzerindedir. Ça da  teknolojileri kullanarak, ka-
lite standartlar ndan ödün vermeden üretim yaparak mü teri beklentilerini a mak ve sürekli 
kendimizi geli tirmek temel hedeflerimizdir. 85 y ld r faaliyet gösteriyoruz ve Türk standartla-
r n n yan nda birçok geli mi  ülke standartlar n  da sa layarak kalitemizi dünya pazar nda da 
kabul ettirmenin gururunu ta yoruz.

Markan z nas l do du, ismi nas l yarat ld ? K l ço lu olarak Eski ehir’deki faaliyetleri-
nizden bahsedebilir misiniz? 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk y llar nda yeniden yap lanma çal malar  h zland r lm , 
o tarihlerde yap lan ara t rmalarda kiremit yap m na en elveri li toprak Eski ehir’de 
bulunmu tu. O y llarda Eski ehir’e gelen Atatürk, ziyareti s ras nda aralar nda Sabri 
K l ço lu’nun da bulundu u Eski ehirli i  adamlar yla bir araya gelerek, Eski ehir’de 
bu yap lanma çal malar nda önemli rol oynayacak nitelikte bir tu la ve kiremit üretim 
fabrikas  kurulmas  talimat n  veriyor. 

Sektöre yönelik ne gibi ürünler üretiyorsunuz?
2010 y l nda d  cephe s  yal t m  sektörüne zocephe markas yla giren K l ço lu, binalar n d  
kabu unu örtebilen tek marka oldu. zocephe Mantolama Sistemleri ile tüm detaylar  dü ünül-
mü  paket çözümleriyle do ru yal t m  sunan firmam z, karbon esasl  binili levhas  ve uluslararas  
kalite standartlar nda üretilmi  di er yal t m elemanlar yla yüksek s  yal t m performans  sa lad . 
Zaman n en modern makineleriyle üretimin yap ld  fabrikam zdaki ürünlerin bugün de devam 
eden yüksek kalitesinin temeli o günlerde at ld . K l ço lu kuruldu u günden bu yana Eski ehir 
markas  olma bilinciyle, Eski ehir’de destek oldu u ve yürüttü ü projelerle topluma ve sosyal 
hayata kar  sorumluluklar n  da yerine getiriyor.

KILIÇO LU Ç N DÖNÜM NOKTASI YILLAR…
Markan n dönüm noktas  ve ba ar s n n s rr  neydi?
Sava  Özaydemir’in 1992 y l nda yönetim kurulu ba kan  olmas yla kurumsalla ma ve marka-
la ma yolunda önemli ad mlar at ld , 1996 y l nda Eski ehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki son 
teknolojiyle üretim yapan kiremit fabrikas n n faaliyete geçmesi firmam z için dönüm noktas  
oldu. Bu fabrikaya yap lan yat r mlar, K l ço lu kalitesini ve mü teri memnuniyetini en üst düzeye 
ç karmak için y llar içinde de devam etti. K l ço lu olarak her zaman, yap lar n ihtiyaç duydu u 
yüksek kalitede kiremit, çat  sistemi ve d  cephe ürünlerini etkin da t m a  ve do ru i  süreçle-
riyle mü terilerimize ula t rmay  amaçl yoruz. 
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“Orta Do u ülkeleri ba ta olmak 
üzere Afrika k tas na da yükselen bir 
grafikte ihracat yap yoruz. hracat 
yap lan ülkelerin ba nda ise Togo, 
K rg zistan, Gürcistan, Ukrayna, M s r 
Irak, ran, Suriye, Kuzey K br s, Libya, 
Azerbaycan, Ürdün, Suudi Arabistan 
ve Romanya geliyor. Yeni yap lan 
teknolojik yat r mlar n sundu u yüksek 
kaliteli kiremitler, özellikle kom u 
ülkelerden talep görmeye ba lay nca 
ihracat rakamlar  da her geçen y l 
daha yüksek oranlara ula t .”

“Orta Doğu 
ve Afrika 
ülkelerine ihracat 
gerçekleştiriyoruz”
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Ürünlerinizi nas l bir pazarlama a yla tüketicilere, dolay s yla sektöre ula t r yorsunuz?
K l ço lu ürünleri distribütörler arac l yla Türkiye’nin her bölgesindeki bayilere ula t r lmaktad r. 
Bayiler arac l yla son kullan c lara ula an ürünler sat  sonras nda da K l ço lu hizmet garantisi 
alt ndad r. K l ço lu distribütörleri ve bayileri, K l ço lu Pazarlama Ekibi koordinasyonunda pazar 
ileti imini kesintisiz olarak sa layarak mü terilerine en kaliteli hizmeti sunmay  amaç edinmekte-
dir. Çözüm odakl  hizmet isteyen mü teri segmenti için ayr  bir yap lanma içinde çal an firmam z 
proje ekibiyle Türkiye’nin en prestijli projelerine çözüm önerileri sunup in aat süresince proje 
takibini yapmaktad r. 

Hangi projelerden söz ediyoruz?
Bu projelerden baz lar n  saymam gerekirse, stanbul’da Akaretler S ra Evler Restorasyonu, Spra-
don Evleri, Avrupa Konutlar , Pelican Hill, son dönemde stanbul-Bolu otoban nda in a edilen 
Highway AVM örnek olarak verilebilir. K l ço lu, sektördeki lider marka imaj n  Türkiye’nin bir-
çok yöresinde olu turulan yetkili bayi servisiyle Türkiye’de ilk anahtar teslim çat  hizmetini sunan 
markalardan biri olarak devam ettirmektedir. Ayr ca K l ço lu ürünleri, Türkiye’nin önemli yap  
marketlerinden Koçta , Bauhause, Baumax, Leroy Merlin gibi yap  marketlerde de yerini alm t r.

250 M LYON TL’L K PAZAR
çinde bulundu unuz sektörün toplam hacmi ve sizin pay n z ne kadar?

Türkiye’de ortalama 500 bin konut ruhsat  al n yor. Konut çat  pazar  40-45 milyon metrekare/
y l. Türkiye’de y ll k çat  örtüsü olarak 28 milyon metrekare pi mi  kilden mamul kiremit kullan l -
yor. Bu büyüklük 405 milyon adet kiremide kar l k geliyor. Bu ürünlerin üretimden sat  cirosu 
ise 250 milyon TL büyüklü ündedir. K l ço lu Türkiye’deki kiremit pazar nda lider konumda bir 
markad r.
 
Pazar n yap s  geçmi ten günümüze nas l bir a ama kaydetti? Y ll k sat , pazar pay n n 
de i imi gibi konular hakk nda bilgi verir misiniz?
K l ço lu kurulu undan beri sürekli olarak üretim kapasitesini geli tirmi  ve yapm  oldu u yat -
r mlarla kendi üretim kapasitesini katlam t r. lk kiremit fabrikas  kuruldu unda 15 milyon adet 
olan üretimimiz, bugünkü kurulu kapasiteyle 60 milyon adede ç kt . 
Enerji tüketiminin yakla k yüzde 40’  binalardan kaynaklan rken, gerek Avrupa’da gerekse de 
Türkiye’de enerji yönetimi uygulamalar  her geçen y l art yor. Is  yal t m malzemelerinin önemi 
gün ve gün artarken biz de zocephe markas yla d  cephe s  yal t m sektöründe K l ço lu gü-
veni ve kalitesini mü terilerimize sunuyoruz. Bu sayede çat da çözüm sundu umuz mü terile-
rimize cephede de çözüm sunmaya ba lad k. Böylelikle mü terilerimizin beraber yürüyen çat  
cephe i inin koordinasyonunu kolayla t rarak rahat etmesini sa lad k. Ayn  zamanda sistem 
olarak Türkiye ‘de bulunmayan bir mantolama sistemi sunduk. Daha yüksek izolasyon de eri 
için karbon esasl  ve binili yap s yla birbirine geçmeli özel bir sistemle en üst düzeyde yal t m 
sunuyoruz. Pazar n üst segment ürünleriyle ayn  yal t m de erine sahip bu ürünü çok daha 
ekonomik bir ekilde verebiliyoruz. Yat r mlar m z olarak da bu pazarlama sistemini destekle-
yecek yeni ürünler sunmak ve kapasitelerimizi art rmak gibi ad mlar m z oldu. Bugün Eski ehir 
OSB’de sahip oldu umuz tesis, üretim kapasitesi olarak tek çat  alt nda dünyadaki say l  kapa-
sitelerdendir. 

Firma olarak hedefiniz ne?

“Ça da  pazarlaman n gerektirdi i 
tüm uygulama ve araçlar  i  
metotlar nda kullan yoruz. K l ço lu 
pazarlama felsefesinin temelini, 
tüketici, sektör profesyonelleri ve 
pazarlama organizasyonu ili kilerinin 
‘kazan-kazan’ prensibi do rultusunda 
süreklili inin sa lanmas  ve her 
kesimin kazançl  bir neticeye 
ula abilmesi dü üncesi olu turuyor. 
Böylece sürekli geli en ve güçlenen 
bir pazarlama yap s n  sürdürüyoruz. 
K l ço lu tüm çal anlar , distribütörleri 
ve bayileriyle büyük bir ailedir. Bu 
ailede yer alan ki iler birbirlerine 
dürüstlük, güven ve sadakat 
ba lar yla ba lanm t r. Mimar, 
mühendis ve çat  ustalar n  da yan na 
alan firmam z geçmi ten ald  güç 
ve birikimle günden güne büyüyen 
ve geli en bir markad r.” 

“Sürekli gelişen 
ve güçlenen bir 
pazarlama yapısını 
sürdürüyoruz”
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K l ço lu, 85 y ll k deneyimi günün son teknolojisiyle birle tirerek yüksek kaliteli ürünleri üretirken 
mü terilere güven sunmaktad r. Güven veren marka imaj yla mü teri beklentilerinin en üst dü-
zeyde kar lanmas  ana amac m zd r. Sektörün ilklerini olu turmu  bir marka olarak rakiplerimize 
göre farkl l m z  ortaya koymak ve mü teri memnuniyetinin devaml l n  sa lamak için hep ayn  
dinamizmle çal maya devam ediyoruz. Hedefimiz, yapt m z yat r mlarla ve teknolojilerle ürete-
ce imiz alternatif çat  örtüleriyle Türkiye çat  pazar n n lideri olmakt r. 

“ N AAT MALZEMES  ÜRET C LER NE BÜYÜK SORUMLULUK DÜ ÜYOR”
Sektörde her üretici 2023 için hedefler belirliyor. K l ço lu’nun 2023 vizyonunu ö rene-
bilir miyiz?

irketler 2023 y l nda, farkl la an mü teri taleplerine kar l k verebildikleri ve rekabette di er 
oyunculara göre mü terileriyle ili kilerini daha iyi yönetebildikleri sürece var olacak. Bu nedenle 
K l ço lu olarak bizi tercih eden mü terilerimizin taleplerine göre yine lider konumda kalmak 
ba l ca hedefimiz. Sektörümüzde çevreci, estetik ve enerji verimli kolay uygulanabilen in aat 
malzemelerinde art  görüyoruz. Bu yönde de çal malar m z  sürdürüyoruz.

K l ço lu’nun yeni yat r m  planlar  var m ? n aat sektörünün gelece i hakk ndaki fikirle-
rinizi bizimle payla r m s n z?
Mü teri segmentlerini kendi sektörümüz için belirledik. Hangi segmentlerde ne gibi f rsatlar var, 
bizim ne gibi avantaj ve dejavantajlar m z var, bunlar  ortaya koyduk. Hedef segmentlerimizi seç-
tik ve yat r mlar m z  ona göre olu turuyoruz. Bu anlamda yal t m ürünleri, renkli beton kiremit ve 
yenilenebilir enerji ana odak noktalar m z olarak ç kt . Türkiye bu konularda yolun ba nda ancak 
gelir da l m n artmas yla beraber giderek artan bir ekilde mü teriler daha komplike ihtiyaçlar -
n n kar lanmas n  bekleyecek. 
Konutlarda enerji verimlili i ve güvenli konutlar için Türkiye’de in aat malzemesi üreticilerine bü-
yük sorumluluk dü üyor. Bu nedenle irketimizin vizyonu olarak enerji verimli ve güvenli konutlar 
için malzeme üretimi konusunda bir vizyon olu turduk. Burada enerji veriminden amac m z hem 
tüketimi yal t m yolu ile azaltmak hem de yenilebilir enerji kaynaklar yla konut sahiplerini enerji 
üreticisi hale getirmektir. Yurt d nda pasif evler denilen enerji tüketimi çok dü ük evler yap l yor 
.Türkiye bu konuda çok yol almas  gereken bir seviyede ancak artan enerji fiyatlar , konunun ile-
riki zamanlarda gündeme daha s k gelmesini sa layacakt r. Bilinç olarak da bu konuda sektöre 
daha fazla sorumluluk dü üyor.
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ÜRK Ç MENTO SEKTÖRÜ 20 B N TON/YIL KAPAS TEL  B R FIRINLA ÜRE-
T ME BA LADI INDA TAKV MLER 1911 YILINI GÖSTER YORDU. Yani geçti-

imiz y l çimento sektörü, kurulu unun 100. y l n  kutlad . 2023’te 100. ya n  kutla-
yacak olan Türkiye Cumhuriyeti için de çimento sektörü çok önemli bir yer tutuyor. 
Cumhuriyetin ilk harc , deyim yerindeyse çimentoyla kar lm t r. 1970 y l na kadar 
çimentoyu ithal eden bir ülkeydik. Bugün 2023’e on kala Türkiye, y ll k mevcut

85 milyon ton kapasitesiyle Avrupa’n n en büyük çimento üreticisi. Dünyada ise Çin, Hindistan 
ve ABD’ den sonra dördüncü s rada yer ald . Bu gurur verici bir tablodur. Bunun yan  s ra ülke-
miz, çimento sektöründe tamamen kendi ham madde kaynaklar n  kullanmakta ve üretimiyle 
de ülke ihtiyac n n tamam n  kar lamaktad r.  

Yükselerek ç kan bu ba ar  grafi ine eklenmesi gereken en önemli kalemlerden biri de ih-
racatt r. Çimento sektörü, ihracattaki pay n  her geçen gün art rmaktad r ve Türkiye dünya-
n n 90 ülkesine sat  yapmaktad r; ihracat n büyük bölümü de Afrika ülkeleri ve Karadeniz 
çana ndaki ülkelere gerçekle tirilmektedir. Mevcut durumda, yurt içi talebi kar lamakta 
s k nt  çekmeyen, bunun yan  s ra ihracat n  yakla k yüzde 150 oranlar nda art ran sektör, 
Avrupa’n n en büyük çimento ihracatç s  konumuna gelmi tir.

Ekonomi Bakanl  hracat Genel Müdürlü ü’nün rakamlar na bakt m zda 2001-2007 y l-
lar  aras nda yüzde 63 büyüme yakalayan Türkiye çimento pazar , 2008 y l ndaki küresel 
krizin etkisiyle yüzde 2’lik bir geli im göstermi tir. 2011 y l na bakt m zdaysa ilk 3 ayda 
yüzde 2’lik bir büyüme yakalanm  ve bu dönemde üretilen çimentonun yakla k yüzde 
24’ü ihracata gitmi tir. Türk çimento sektörünün 2011 y l ndaki ihracat  913 milyon dolar-
d r. 2012 y l  için de 1 milyar dolar n üstü öngörülmektedir. 

Cumhuriyet’in harcı 
çimentoyla karılmıştır

Geçti imiz y l çimento sektörü, kurulu unun 100. y l n  kutlad . 2023’te 100. ya n  
kutlayacak olan Türkiye Cumhuriyeti için de çimento sektörü çok önemli bir yer tutuyor. 

Cumhuriyetin ilk harc , deyim yerindeyse çimentoyla kar lm t r. 1970 y l na kadar 
çimentoyu ithal eden bir ülkeydik. Bugün 2023’e on kala Türkiye, y ll k mevcut

85 milyon ton kapasitesiyle Avrupa’n n en büyük çimento üreticisi.

Traçim Genel Müdürü

rfan Yorulmaz
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AVRUPA’NIN EN BÜYÜK Ç MENTO ÜRET C S Y Z
Türkiye y ll k mevcut 85 milyon ton çimento kapasitesiyle Avrupa’n n en büyük çimento 
üreticisi konumundad r. Ki i ba  y ll k tüketimin 1000 kilograma ç kaca  dü ünülürse, 
sektörümüz mevcut kapasitesiyle 2023’e fazlas yla haz r durumdad r. Yüksek kaliteli üre-
timiyle ve yüzde 90 seviyesinde kapasite kullan m yla 90’n n üzerinde ülkeye ihracat ger-
çekle tiren Türk çimento sektörü yeni pazar aray lar na devam etmektedir.  Özellikle 2008 
krizinden sonra Bat  Afrika ülkeleri önemli pazarlar m z haline gelmi tir.

2011 y l nda çimento ihraç etti imiz ülkeler s ralamas nda ise Irak, Suriye, Rusya Federas-
yonu, srail, talya ve Brezilya’n n ilk s ralarda oldu unu görüyoruz. Buna kar l k Suriye, 
M s r, Libya gibi ülkelere ihracat m z önemli oranlarda dü ü  göstermi tir. Bunun nedeni, 
söz konusu ülkelerde ya anan toplumsal olaylard r. Çimento sektörü olarak ya ad m z 
bu deneyim ihracat yap lan ülkelerin siyasal yap lar na da bakmam z gerekti i gerçe iyle 
bizi kar  kar ya getirmi tir. 

hracat n bir ba ka yönüne daha de inmek isterim. hracat ans , gelecekte di er ülkelerde-
ki yeni çimento yat r mlar n n devreye girmesiyle daha k s tl  olacakt r. Örne in Akdeniz’de 
M s r’ n 8 adet yeni yat r m yla 13 milyon tonluk ek kapasitesi 2013 sonuna kadar tamam-
lanacak. Libya’da olu abilecek yüksek potansiyel, ülkedeki liman kapasiteleri izin verdi i 
miktarda gerçekle ebilecektir. Yunanistan’daki fabrikalar da Libya’y  dört gözle beklemek-
tedir. Libya’da üretilen çimento M s r’a kara yoluyla ula abilecektir. Türkiye çimento sektö-
rünün ihracat  da, bu limanlar  daha efektif kullanabilme kabiliyetine ba l  olacakt r. 

“Türkiye dünyan n 
90 ülkesine sat  

yapmaktad r; 
ihracat n büyük 

bölümü de Afrika 
ülkeleri ve Karadeniz 
çana ndaki ülkelere 
gerçekle tirilmektedir. 

Mevcut durumda,
yurt içi talebi 

kar lamakta s k nt  
çekmeyen, bunun yan  

s ra ihracat n  yakla k 
yüzde 150 oranlar nda 

art ran sektör, 
Avrupa’n n en büyük 
çimento ihracatç s  

konumuna gelmi tir.”
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“Kentsel dönü üm çal malar , çevreye duyarl  ye il binalar n art r lmas  ve 
kentlerimiz için bir ans. Ancak, Türkiye’deki kentsel dönü üm çal malar na 

pek çok meslekta m gibi ben de maalesef ku kuyla yakla yorum. Kentsel 
dönü üm, fiziki/çevresel, sosyal, ekonomik ve yasal aç lardan çok boyutlu olarak 

ele al nmas  gereken bir konu. Ama maalesef uygulamalar n pek ço unda, 
çöküntü bölgelerindeki toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik yap s ndan 

referans al nmadan, sadece fiziki mekân düzenlemesi ve yenilemesi olarak, 
gayrimenkul yat r m  ve rant art  odakl  h zl  çözüm aray na gidiliyor.” 

Mimar Yeşim Hatırlı: 

“Kentlerimiz 
dönüşüyor ama 
neye dönüşüyor 

sorgulamak lazım”
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 A
NKARALI BA ARILI B R M MAR YE M HATIRLI. GENÇ VE D NAM K B R 
EK P VE ORTA I NAM  HATIRLI LE B RL KTE ÇALI IYOR. Hat rl  Mimarl k 
firmas , 1987 y l nda üç ortakl  olarak proje faaliyetlerine ba lad . 1993 y l nda, 
NCN Mimarl k Ltd. ti. ad yla ortakl k yap s  de i erek irketle en firma, 2010 
y l na gelindi inde unvan de i ikli ine giderek kendi binas nda yeni bir kimlikle 
çal malar n  sürdürüyor.

A rl kl  olarak konut, spor kompleksleri, ofis ve ticari yap larla e itim yap lar  üzerinde çal an 
Ye im Hat rl , 1968 Ankara do umlu. ODTÜ Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü’nden 1990 
y l nda mezun olan Hat rl , kariyerine ayn  y l MNG Targem firmas nda ba lad . 1993’ten bu yana 
Nami Hat rl  ile birlikte Hat rl  Mimarl k firmas nda kurucu ortak, proje tasar mc s  ve yöneticisi 
olarak çal an Ye im Hat rl , 2003’ten bu yana da ODTÜ Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü 4. 
s n f stüdyosunda yar  zamanl  ö retim görevlisi.
Türk Mühendis ve Mimar Odalar  Birli i (TMMOB) Mimarlar Odas  Ankara ubesi, Türk Ser-
best Mimarlar Derne i (TSMD), Mimarlar Derne i 1927, ODTÜ Mezunlar  Derne i ile ODTÜ 
Mimarl k Fakültesi Mezunlar  Bilgi ve leti im Derne i (OM M) üyesi olan Hat rl , halen TSMD 
Yönetim Kurulu Ba kanl  görevini de yürütüyor. Sözü, mimarl k kimli inden kentsel dönü üm 
projelerine uzanan bir perspektifte,  Mimarl k & n aat Dünyas  kö emizin bu say daki konu u 
Ye im Hat rl ’ya b rakal m.
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Bir mimar n mesle i, onun ki ili ini ve hayata bak n , gerçekle tirdi i projeleri na-
s l etkiliyor? Siz, mimarl k kimli inizi nas l tan ml yorsunuz?
Mimarl k e itiminin çok temel bir e itim oldu unu ve insan n hayata bak n , duru unu, ya ay -

n  çok boyutlu olarak etkiledi ini dü ünüyorum. Öte yandan mimarlar ve ürettikleri projeler de 
ya ad klar  hayattan ayn  ekilde besleniyor. Mimar olarak hep tasar m odakl  projecilik anlay -
n  benimsemi imdir. Hat rl  Mimarl k olarak mimarl k anlay m z kendini tekrarlamayan, ça da  
mimari tasar m özellikleri ve özgün kimli i olan, güncel yap  teknolojileri kullanmay  hedefleyen, 
kullan c  ihtiyaçlar n  önde tutan ve bulundu u ba lama ait projeler üretmektir.

21. yüzy l n mimarl k anlay nda art k sadece tasar m ve estetik yap lar de il, kendi 
enerjisini üreten, enerji tasarrufu sa layan çevre dostu binalar ön plana ç kmaya 
ba lad . Ye il bina veya sürdürülebilir bina kavram  da gündeme geldi. Bu, mimari 
yakla mlar  nas l etkiledi? Bir mimar olarak tasar m sürecinizde nas l bir de i iklik 
yaratt ?
Tabii ki mimari yakla mlar kaç n lmaz olarak bu geli meden etkilendi. Ancak zaten mimarl kta 
duyarl  yakla mlar, yani bulundu u yere, iklime, çevreye, ba lam na ait projeler ye il bina kri-
terlerinin bir k sm n  kar l yor diye dü ünüyorum. Hat rl  Mimarl k olarak hemen her projemizde 
tasar m sürecinde enerji verimlili i ve sürdürülebilirlik konular n  önemle tasar m m za yans t-
maya ve i verenlerimizi bu konuda bilgilendirip, proje sürecinde gerekli sistemleri kullanmaya 
ikna etmeye çal yoruz. Ancak maalesef ço unlukla önerilerin bir k sm  ön yat r m maliyetlerinin 
yüksek olmas  nedeniyle gerçekle emiyor. 

“YE L B NA N A ETME, TASARIMI SONUNA KADAR ETK LEYEN B R KARAR”
Bir binan n ye il bina olarak de erlendirilebilmesi için neleri içinde bar nd rmas  ge-
rekiyor? Bu tan mla m  sizin tasar m n z  etkiliyor yoksa tasar m süreciyle birlikte 
yürüyen bir süreç mi?
Ye il bina, çevre bilinci ve sorumlulu uyla tasarlanm , do ayla uyumlu, bulundu u ba lama, 
iklime uygun bir anlay la planlanm  enerji verimli sistemler, malzeme ve detaylarla in a edil-
mi , sürdürülebilir malzeme ve enerjileri kullanan, ekosistemlere duyarl  yap lard r. Elbette ye il 
bina in a etme karar , tasar m  en ba ndan sonuna kadar etkileyen bir karar.

Teknolojinin h zl  bir geli im ya ad  süreçte, yap  malzemeleri de enerji tasarrufu-
nu ön plana ç karan ürünlerin geli tirilmesi ve kullan m na yöneldi. n aat dünyas n-
da ve mimaride bu yeni yap  malzemeleri nas l bir katk  sa lad ? Siz bu malzemeler 
içinde en çok nas l bir tarz  ve mimari yakla m  tasar mlar n za yans t yorsunuz?
Ye il bina kavram yla birlikte ortaya ç kan standartlar in aat sektöründeki malzeme firmalar n n  
da birer çözüm orta  olarak yeni teknoloji ve yeni malzeme üretmeye te vik etti. Çe itli ye il 
bina sertifikasyonlar , enerji verimlili i konusundaki duyarl l k ve çevre bilincinin artmas , mimari 
ve di er disiplinler ve yat r mc lar taraf ndan bu bilinçle taleplerin olu mas  da bu te viki art rd . 
Biz de tabii ki pek çok mimar meslekta m z gibi tasar mlar m zda bu yeni teknolojileri ve mal-

“A rl kl  olarak konut, ofis, ticari ve 
karma yap lar, e itim yap lar  ve spor 
tesislerinin projelerini tasarl yoruz. Hat rl  
Mimarl k’ n tasar m odakl  projecilik 
anlay ; kendini tekrarlamayan, 
ça da  mimari tasar m özellikleri 
ve özgün kimli i olan, güncel yap  
teknolojileri kullanmay  hedefleyen, 
bulundu u ba lama ait projeler 
üretmektir. Kullan c n n ihtiyaçlar na 
cevap vermek ve nitelikli mekânlar 
tasarlamak öncelikli hedefimiz.”

“Enerji verimlili i 
ve sürdürülebilirlik 
konular nda 
önerilerimizin bir 
k sm  ön yat r m 
maliyetlerinin yüksek 
olmas  nedeniyle 
gerçekle emiyor.”

“Nitelikli mekânlar 
tasarlamak öncelikli 
hedefimiz”

1, Yeşim Hatırlı ve ortağı Nami Hatırlı
2, Koza Loft

1

2
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zemeleri kullanmay  tercih ediyoruz. Bazen proje tasar m sürecinin en ba nda verilen malzeme 
ve sistem kararlar  tasar m  etkileyen en önemli girdiler olabiliyor.

Sürdürülebilir ya am için sürdürülebilir bina kavram , mimariye ve in aat sektörüne 
nas l etki yapacak? Kentlerimiz bu tür bir dönü üme haz r m ?
Ye il bina tasar m kriterlerinin olu turdu u bu talep sektörün geli iminde giderek daha da etkin 
bir rol oynayacakt r. Tabii unutulmamas  ve alt  çizilmesi gereken önemli bir konu var. Ye il 
bina tasarlamak kadar, in a edilmesini ve i letmesini sa lamak, sa layabilmek ve bu konuda 
yat r mc y  ikna edebilmek de çok önemli. Maalesef pek çok sistemin ön yat r m maliyetlerinin 
konvansiyonel ve al lm  sistemlere göre daha pahal  olmas , tasar m sürecinde titizlikle çal -

lmas n n gerektirdi i zaman ve emek yat r mc y  zorlayan ve projecinin de elini ba layan bir 
durum. Yönetmeliklerin revize edilmesi ve gerekli devlet te viklerinin sa lanmas  çok önemli. 
Yani devlete de çok i  dü üyor. Bu konuda süren çe itli çal malar oldu unu biliyoruz ve h z 
kazanmas n  bekliyoruz. Kentlerin bu dönü üme haz r olmas  kolay de il. Bu noktada, yeni 
yap la man n nas l olaca  kadar mevcut yap  stokunun dönü üm modellerinin de nas l plan-
lanlanaca  ve uygulanaca  önem kazan yor.

“KENTSEL DÖNÜ ÜM ÇALI MALARINA KU KUYLA YAKLA IYORUM”
Türkiye’de 19 milyon konut bulunuyor. Bu konutlar n ye il binaya çevrilmesi için u 
günlerde kentsel dönü üm çal malar n n bir ans oldu u dü ünülüyor. Siz kentsel 
dönü üm çal malar na nas l yakla yorsunuz? 
Elbette kentsel dönü üm çal malar , çevreye duyarl  ye il binalar n art r lmas  ve kentlerimiz için 
bir ans. Ancak, Türkiye’deki kentsel dönü üm çal malar na pek çok meslekta m gibi ben de 
maalesef ku kuyla yakla yorum. Kentsel dönü üm, fiziki /çevresel, sosyal, ekonomik ve yasal 
aç lardan çok boyutlu olarak ele al nmas  gereken bir konu. Ama maalesef uygulamalar n pek 
ço unda, çöküntü bölgelerindeki toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik yap s ndan referans 
al nmadan, sadece fiziki mekan düzenlemesi ve yenilemesi olarak, gayrimenkul yat r m  ve rant 
art  odakl  h zl  çözüm aray na gidiliyor. Sonuçta bölgenin dönü mesi ve kaç n lmaz olarak 
’soylula t r lmas ’ ile var olan bölge, mevcut halk n ya am alan  olmaktan ç kar l yor. Evet, kentle-
rimiz dönü üyor, ama neye dönü üyor sorgulamak laz m. Pek çok yanl  uygulamay  kaç r lm  
f rsatlar olarak görüyorum.

Kamuoyunda “Kentsel Dönü üm” yasas  olarak bilinen tasar  Meclis’ten geçerek ya-
sala t . Bu yasa kentlerimizin afet kar s nda yeniden yap lanmas nda nas l bir etki 
yaratacak? Tek ba na bu yasa kentlerimizdeki gecekondu alanlar n n dönü türül-
mesinde etkili olacak m ?
Afet yasas  diye de bilinen bu yasa tasar s nda, soru i areti ve endi e uyand ran maddeler var. 
Bu yasayla me ru hale geliyor. Ancak biz mimar ve ehir planc lar n n tehlikeli buldu u pek çok 
madde... Elbette mevcut yap  stokunun depreme dayan kl  hale getirilmesi, getirilmesi mümkün 
olmayanlar n y k lmas  gerekir. Ancak bu yasa çerçevesinde kendi dönemini temsil eden ancak 
çe itli sebeple koruma alt na al namam , kent belle i ve mimari özgünlü üyle de erli buldu-

umuz pek çok yap n n tehdit alt nda oldu unu görüyoruz. Geli meleri hep birlikte görece iz. 
Gecekondu alanlar n n dönü türülme modellerinde gördü ümüz patates bask s  yüksek konut 
bloklar  asl nda sorunlar  çözmüyor.

Kentsel dönü üm için kriterler ne olmal ? Kentsel dönü üm sürecinin bina, insan ve 
çevre üçgeninde sa l kl  i lemesi için neler yap lmas  gerekiyor?
Öncelikle söz konusu alan n çevresel özellikleri, iklim artlar , jeolojik yap s  çok iyi de erlendi-
rilmeli. Hedef kentlerimizin ve kentsel dönü üm alanlar ndaki ya ayan yerel halk n ya am kali-
tesini artt rmak olmal d r. Mevcut kent dokusunu iyi analiz etmek, fiziksel, çevresel, toplumsal, 
kültürel, ekonomik ve altyap sal ihtiyaçlara çevap verecek modeller olu turulmal d r. Rant art  
hedef olmamal , kentlinin ihtiyaçlar na cevap vermek, kamusal alanlar n olu turulmas , nitelikli 
mimarl k ve nitelikli kentsel tasar m hedeflenmelidir. 

“ n aat  ve kontrollükleri süren konut, 
ofis ve ö renci yurdu yap lar n n yan  
s ra, u anda stanbul Küçükyal ’da 
TED Rönesans Koleji projesi üzerinde 
çal yoruz. Ankara’n n yeni geli im 
bölgelerinden birindeki bir konut 
projesi için ça r l  yar maya 
haz rlan yoruz ve Ankara’n n en 
yüksek konut bloku olmaya aday, 
LEED sertifikasyonu hedefledi imiz 
bir konut projesi tasarl yoruz. mza 
konusunda söz söylemek ve 
kendimizi de erlendirmek zor, ancak 
uygulama süreçlerinden bahsetmek 
gerekirse, orta m Nami Hat rl  ve 
kendi ad ma, projenin konsept 
tasar m ndan yap ya dönü mesi ve 
içinde ya am n ba lamas na kadar 
her a amada, süreç boyunca söz 
sahibi olmak için çaba sarf etti imizi, 
projelerimizin takipçisi oldu umuzu ve 
sahiplendi imizi söyleyebilirim.”

“Projelerimizin 
her aşamasının 
takipçisiyiz”

TED Rönesans Koleji

“Kent belle i ve 
mimari özgünlü üyle 
de erli buldu umuz 
pekçok yap n n kentsel 
dönü üm çal mas nda 
tehdit alt nda oldu unu 
görüyoruz.”
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“İnşaat sektörü 
 entelektüel
 bir alandır”

“100 sene sonra in aat sektörü ba ka bir ey olacak. 
Nas l satrançta ta lar , do ru hamlelerle yerine 
koyuyorsak, bir kentin görünümünde de böylesine 
hamleler yapmal y z. Ama satranç bilmeyen biri için 
oyun, damad r. Onun amac  ta  yedirmeden ta  
yemektir. Günü kurtarmakt r. Bu in aatç l k de ildir. 
n aat sektörü entelektüel bir aland r.”

Sunay Akın:

  
N AAT MALZEMES  SANAY C LER  DERNE  ( MSAD) TARAFINDAN DÜZENLE-
NEN VE ARTIK GELENEKSELLE EN ULUSLARARASI N AATTA KAL TE Z RVE-
S , BU YIL 12 KASIM 2012 TAR H NDE DÖRDÜNCÜ KEZ GERÇEKLE T R L YOR. 
Sektörün profesyonellerini bulu turan, farkl  tart ma konsepti ve sunumuyla ilgi oda  
olan zirvenin moderatörlü ünü son iki organizasyonda oldu u gibi bu y l da air Sunay 
Ak n üstlenecek. Zirvenin aç l ndan kapan  törenine kadar geçen bir tam gün boyun-

ca edebiyat ve iirle mimariyi, in aat sektörünü birle tiren, adeta kentin belle ini olu turan 
öyküleriyle kat l mc lara keyifli anlar ya atan Sunay Ak n’la, zirve öncesi air duyarl l yla bir 
söyle i gerçekle tirdik. 

2011’deki 3. Uluslararas  n aatta Kalite Zirvesi’nin aç l nda, “ n aatç lar malze-
meyle, airler ise sözcüklerle dünyay  in a ederler” demi tin. Her iki meslek gru-
bunun da dünyay  nas l in a ettiklerini ve in a edilen bu dünyaya nas l bir anlam 
katt klar n  dü ünüyorsun?
Asl nda in aatç n n, edebiyatç n n ve airin ortak noktas  yarat c  dü ünce. Sonuçta do ay  
dönü türüyoruz. airler sözcüklerle, in aatç lar da do adan ürettikleri malzemelerle hayat  
dönü türüyor. Sonuçta ortaya estetik bir yap  ç k yor. iirle bina bir bütün asl nda ve esas 
olan estetik. Çok güzel bir bina gördü ümde uzun uzun bak yorum. Görmek istiyorum, içini 
gezmek ve o binay  tan mak istiyorum. Orada bir yarat c  dü ünce var; bir eserdir o bina. Ama 
çirkin bir bina gözüme bile batmaz. Edebiyat ve iir de öyle de il mi? Bir airin iirini okuyor-
sun ve be eniyorsun, devam n  istiyorsun. “Bu air ba ka neler yazm ?” diyorsun. Güzel bir 
binay  yapan n da ba ka hangi eserleri üretti ini merak etmez misin? Ben merak ediyorum.

Mimar Sinan, Mihrimah Sultan Camisi’ni yaparken bu esere dü ünce ve anlam kat-
m t . Mimarlar n eserlerine bir anlam katmalar , o yarat c  dü ünce dünden bugüne 
nas l de i ti? Mimarinin geli iminde, yap lara edebi anlamlar katma yarat c l n n 
eksildi ini dü ünüyor musun?
2. Mehmet stanbul’a geldi inde, Do u Roma’n n eserlerini korumu tur. Ayasofya’y , o ma-
bedi yapt rtan kral Justinyanus’un heykelini korumu tur. Kendinden önceki kültüre, mimari 
yap ya sayg s n  sunmu tur. Ama 1509 y l nda stanbul, depremi ilk kez ta lardan yap lan 
binalar n sesiyle duydu. Depremi biliyorduk ama ah ab n içinde ya yorduk. Bilmedi imiz bir 
malzeme, ta lardan yap lan bir malzeme içinde depremi duyunca çok korktuk ve buna “Kü-
çük K yamet” dedik ve bundan sonra stanbul’u ah aba dönü türdük. Yani in aat malzeme-
si olarak ah ap kullanmaya ba lad k. Asl nda depremden daha büyük bir felaket kar m za 
ç kt : Yang n… Ah ap ev ve ah ap ev mimarisi bütün stanbul’un görüntüsüne girdi. stanbul 
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dedi imizde asl nda ah ap bir kent, ah ap malzemelerden olu an bir kent vard . Sadece 
binalar de il, stanbul’da köprüler de ah apt . Eski Galata köprüleri ah apt , ta ma araçlar , 
vapurlar, mavnalar ah apt . Bu gravürlere, foto raf makinesi ortaya ç kt nda foto raflara 
girdi. Ve stanbul’u böyle tan d k. 
Tabii ki, büyük bir metropol kentin geli imiyle ah ab  paralel tutamazs n z. Ah ap elbette bir 
yerde kalmal yd  fakat beton, ah ab  yutarcas na, kentin bütün o haf zaya, belle e kaydedil-
mi  görüntüsünü ezercesine, ah ap mimarinin getirdi i gündelik hayatlar n kaybolmas na 
neden oldu. Bu sefer stanbul alzheimer olmaya ba lad . Evet, dönü üm kaç n lmaz. Evet, 
ben Frankfurt ve Rotterdam’a hayran m. Ne var orada? Müthi  güzellikte gökdelenler. Ama 
bugün Amsterdam veya Hollanda dendi inde kimsenin akl na gökdelenler gelmiyor. Sat-
rançta yap lm  do ru hamleler gibi o kadar do ru yerlere konulmu  ki, buna kar  ç kmak 
mümkün de il. 100 sene sonra in aat sektörü ba ka bir ey olacak. Nas l satrançta ta lar , 
do ru hamlelerle yerine koyuyorsak, bir kentin görünümünde de böylesine hamleler yapma-
l y z. Ama satranç bilmeyen biri için oyun, damad r. Onun amac  ta  yedirmeden ta  yemektir. 
Günü kurtarmakt r. Bu in aatç l k de ildir. n aat sektörü entelektüel bir aland r. 

“ÇEMBERL TA , N AAT MALZEMEC LER N N SEMBOLÜ OLMALI”
Eski stanbul’da mimari yap lar tasarlan rken, ehre de er katan unsurlar yla plan-
lan rd . Günümüz mimarisinde buna pek rastlayam yoruz. airlerin zamanla kentle 
ba lar n  kopard klar n  ve kentle ileti imlerini kaybettiklerini dü ünüyor musun? 
Bu, entelektüel ç tan n dü mesinden kaynaklan yor. Bugün Japonya’da bir ki iye bir y l içinde 
dü en kitap say s  24, Fransa’da 14, Türkiye’de bir kitaba dü en ki i say s  alt . Bu nerede 
oldu umuzu ortaya koyuyor. n aat mühendisli i ve mimari, bir entelektüel aland r. Bir en-
telektüel birikim gerektirir. Bu olmad  zaman nelerin ya and n  görüyoruz. Ç ta giderek 
dü üyor. Nice in aatç lar yeti tiren bir Mustafa nan büyük entelektüel ve hocad r. Ama ayn  
zamanda Mustafa nan bir etimologdur. Mustafa nan, Ömer Hayyam’ n bütün rubailerini ez-
bere bilirdi. Bir aire hayrand . Bu her meslek için geçerlidir. Elbette ki bir bütünlük vard r ve 
ortak nokta estetiktir. Estetik kayg  çok önemlidir. Estetik kayg , insan n entelektüel yap s yla 
bire bir ili kilidir.

“ stanbul bir av alan  ve insanlar da 
stanbul’u av alan  olarak görüyor. 
Ünlü çizgi film Red Kit’te kasaban n 
giri inde yazan tabela gibi ‘Yabanc  
girdin ama mezar n burada 
olacak!’ stanbul’da ise u yaz yor: 
‘Ho geldiniz stanbul. Altta kalan n 
can  ç ks n!’  Pippa Bacca isimli bir 
talyan k z Gebze’de öldürülmü tü. 
Gebze’yi geçseydi ona bir ey 
olmazd . Av sahas n n sonunda 
öldürüldü. Anadolu’ya geçse, kimse 
ona dokunmaz, herkes evinde 
misafir eder, yedirir, içirirdi. Kamyon 
oförlerini severim ve kamyon 
oförlerinin yemek yedi i yerlerde 

yemek yerim. Çok güzel insanlard r 
ve öyküleri vard r. Ama ayn  kamyon 
oförü stanbul’dan geçerken 

canavar oluyor. Niye? Çünkü buray  
av sahas  gibi görüyor ve ezilmemek 
için di lerini gösteriyor.” 

“İstanbul
bir av alanı”
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“Birçok kongre merkezine ve otele 
gösteri yapmak için gidiyorum. 

Türkiye’de be  bin ki ilik çok güzel bir 
salon yap ld . smini vermeyece im. 
Bunu bir mimar ve in aat mühendisi 

yapt . Fakat salonun arkas ndaki 
kuliste tuvalet yok. Tuvalet o kadar 
uzak ki, arka binaya geçiyorsun ve 
üst kat na ç k yorsun. Mimar ya da 
mühendis unu bilmiyor: Sahneye 

ç kaca n son be  dakikada 
heyecan ihtiyac  ç kar; ya l d r prostat  

vard r, tuvalete gitmesi gerekiyordur. 
Bu yap y  yapan arkada lar 

hayatlar nda hiç sahne gösterisi 
izlememi  veya hiç o sanatç lar n 
durumuyla ilgili empati kurmam . 

Ne kadar muhte em bir yap  olursa 
olsun, bu küçük detay bile i i bo a 

ç kartt  i te. skambil kâ d ndan 
yap lan bina neyse benim için de o 

bina y k ld  bitti.” 

İskambil 
kâğıdından

yapılan bina…

Gitti in kentlerde harita ve rehber almad n , kaybolmay  sevdi ini biliyorum. Bir 
kenti ancak kaybolarak tan r z. stanbul’u bugün tan yabilmek için kaybolmak yeterli 
mi? Yoksa stanbul zaten yeterince kaybolmu  mu?
stanbul hâlâ ayakta duruyor, böyle semtleri var. Geçenlerde Mercan’da, Tahtakale’de kay-
boldum. Oran n eski ad  Melek Girmez Mahallesi’ydi. Çünkü bekâr odalar  oradayd . Bizim 
tarihimizde bekârlara ev verilmezdi. Çünkü ailelerin oldu u yerlere bekârlar giremezdi ve on-
lar da tek bir yerde otururlard . Ne zaman Çemberlita ’a ç ksam, Afrika’dan getirtilen köleler 
gelir akl ma. Çünkü orada Esir Han vard  ve Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde anlat r “Bir 
bina vard  ve 300 tane hücresi vard ” diye. Ke ke y k lmasayd . O binan n kent tarihinde bir 
haf zas , birikimi vard . Çemberlita , deprem kültüründen dolay d r. Y k lmas n diye onu çem-
bere ald k. stanbul’un in as nda deprem kültürünün üretti i bir yerdir Çemberlita . Neden 
siyaht r? Yang ndan dolay . Çemberlita , Çemberlita  yang n ndan dolay  kararm t r. Bütün 
anlatt m stanbul tarihinde in aat malzemesinin de i iminin ve geli iminin simgesidir Çem-
berlita . Bence Çemberlita  in aat malzemecilerinin sembolü olmal d r.  

Eskiden sokak isimlerinin bir anlam  vard  ve kentin haf zas ndan izler ta rd . Bugün 
art k kent kendi haf zas n  unutmaya zorlan yor.
Evet, çok güzel bir ey söylüyorsun. u anda kentsel dönü üm projesi içinde Fikirtepe’yi 
ele alal m. Fikirtepe ne demek? Onu oraya kim kurdu. 3. Selim’den sonra giderek alevlenen 
ayd nlanma ve reform hareketleri demokrasiyi de zorlad . Meclisin aç lmas n  ve demokra-
tikle meyi isteyen insanlar gizli gizli bir kö kte toplan yordu. Aralar ndan biri, “Bundan böyle 
topland m z bu yerin ad  Fikirtepe olsun” dedi. Ne güzel de il mi? O ad  oraya koyan Nam k 
Kemal. Fikirtepe, Nam k Kemal’in koydu u bir add r. “Fikirtepe’yi dönü türece iz” diyenlerin 
beyninde bu bilgi var m ? Varsa çizece i çizgi, bilmeden çizece i çizgiden farkl  olur. Entelek-
tüel birikimden kastetti im de budur. Tabii ki yeni çizgilere ihtiyac m z var. Hayat m zda hep 
ayn  elbiseyi giymiyorsak, kentin de yenili e ihtiyac  var. Fakat hayat m zdaki gard ropta bir 
tarif, bellek ve izlek vard r. Bir sürdürülebilirlik vard r. Sürdürülebilirli i bu aç dan niye kimse 
dü ünmüyor. Terziler de öyledir. n aatç lar, terziler ve airler bir bütündür. Bir terzinin kap -
s ndan içeri giren mü terinin üzerine neyin yak aca n  en iyi terzi bilir. Her yap  da stanbul’a 
olmaz. Buradaki ortak yap , kentin haf zas  ve belle i kadar entelektüel haf zad r.  

Sadece mimarlar n ve sanatç lar n de il, halk n da kente kar  sorumluluklar  var. 
Kentli olmak demek sadece o kentte ya amak de il, o kentin sorunlar na sahip ç k-
mak, o kentin haf zas n  gelecek ku aklara ta mak demek. Bugün toplumda bu ilgi-
nin azald n  gözlemliyor musun?
Simitçi Salih Soka  vard . stanbul’da bir simitçinin ad  bir soka a verilir mi art k? Elektrikçi 
Hamdi Soka , Keresteci Ali Soka … Bunlar n hepsi gitti. nsan merkezliydi. stanbul Oyun-
cak Müzesi’nin bulundu u soka n ad  Dr. Zeki Zeren Soka ’d r. Kim yapt  bilmiyorum ama 
bir akl evvel buran n ad n  dil Soka  olarak de i tirdi. Böyle bir ey olabilir mi? Zeki Zeren 
ordinaryüs profesördür. Anatominin Türkiye’deki babas d r, hocalar n hocas d r. Büyük bir 
dehad r. Kaç defa yeti tirirsin sen böyle bir insan . dil Sokak ne demek? nsanlar sokak ad  
de i ti inde tepki koymuyor.

“HAYDARPA A GARI, ANADOLU’NUN GARDIROBUDUR”
Kentsel dönü üm çal malar yla birlikte stanbul’un nereye do ru evrildi ini dü ü-
nüyorsun?
1992 y l nda K zkulesi’ni iir Cumhuriyeti ilan ettim ve “K zkulesi bir müze ve sanat merkezi olsun” 
dedim. Bunu anlayacak entelektüel birikim ne o zaman vard  ne de bugün. Elbette bir müzenin 
kafeteryas  ve lokantas  olacak. Bugün Louvre ve British Museum’a gitti inizde de lokantalar 
görürsünüz. As l olan o binan n içini neyle dolduraca m zd r. Bugün K zkulesi’nin içi tamamen 
lokanta yap lm  ve içinde kente dair hiçbir ey kalmam . lk yaz l  a k iiri bir Sümer tabletidir. 
Be  bin y l önce bir kad n taraf ndan yaz lm t r ve ben bu iiri K zkulesi’ne getirmek istemi tim. 
Bunu anlayacak birikimde olan airler, yazarlar yoktu; s k nt  burada. Bu ülkenin air, yazar kimli-

iyle ortaya ç kanlar entelektüel de il, ço u yar  ayd n. Ben, Haydarpa a Gar ’n  istiyorum karde-
im. Haydarpa a Gar ’n  müze yapaca m. Yapar m y m yapamaz m y m görürsün. Haydarpa a 

Gar , Anadolu’nun gard robudur ve müze olmal d r. Bulu malar n, ayr l klar n, özlemlerin, Ana-
dolu medeniyetlerinin müzesidir. stanbul bilir ki aslolan Anadolu’dur. stanbul’u stanbul yapan 
Anadolu’dur. Bu yüzden Haydarpa a Gar ’na trenle gelen insanlar merdiven ç kmaz, merdiven-
lerden iner. stanbul Anadolu’yu el üstünde tutar. Bu bile yetmez mi? Sirkeci Gar , Avrupa’ya 
aç lan kap , ark mimarisidir. Haydarpa a Gar  ise Do u’ya aç lan kap , Bat  mimarisidir.

“Bugün Taksim Meydan  üzerine bir 
sürü proje çiziliyor. 1920 y l nda Taksim 
Meydan ’na bir heykel yapacak olan 
talyan Pietro Canonica, Cumhuriyet 

An t ’n  koymadan önce ‘Taksim ne 
demektir?’ diye soruyor. ‘Sular n taksim 

edildi i, da t ld  yer” diyorlar. Bir 
talyan, stanbul’a heykel koyacak 

ve bunun için an t n konaca  
yerin haf zas n , belle ini soruyor. 

Cumhuriyet An t ’n  bir havuzun içine 
koyuyor, sonras nda an t yar m kal yor. 
Bugün Taksim için konu ulan projelere 

bakt mda, hiçbirinde bundan 
80 y l önce bir talyan heykelt ra n 
yakla t  duyarl l  göremiyorum. 

Meydan kültürümüz yok, meydanlar  
tan m yoruz.”

“Meydan 
kültürümüz 

yok, meydanları 
tanımıyoruz”
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Müzeler kentlerin haf zas d r. stanbul’un bir kent müzesi yok. Oyuncak Müzesi ile 
deli cesareti bir ad m att n. Dört y l önce röportaj yapm t k seninle. O günden bugü-
ne Oyuncak Müzesi’nde neler de i ti?
Çok ey de i ti. Kültür Bakanl ’na ba l y z. Dünya Müzeler Birli i’ne üye kabul edildik, bu 
dört y lda. Avrupa Müzeler Birli i’ne ve Avrupa Müze Akademisi’nde üyeyiz. Dünya Çocuk 
Müzeleri Birli i’ne de üye kabul edildik. Bu örgütlere üye olmak kolay de il; müze olma-
n n artlar n  sorup denetliyorlar. Dünyadaki bu kadar müze örgütünü bir araya getirmi  
Türkiye’de kaç müze var? Bu y l Avrupa Müze Akademisi taraf ndan dünyadaki oyuncak mü-
zeleri aras nda en iyi oyuncak müzesi ilan edildik. Bu, müze Oscar ’d r.  Avrupa Çocuk, Oyun 
ve Oyuncak Müzeleri Birli i’ni 2012 y l n n Kas m ay nda stanbul’da kuruyoruz. Avrupa’n n 
en seçkin, en elit müzeleri ve müze temsilcilerini stanbul’da bulu turaca z. Sponsorlar m za 
çok te ekkür ediyorum. Dört y lda bu noktalara geldik. Kendi koleksiyonumuzu da o kadar 
zenginle tirdik ki, birazdan gezdi imizde sen de ç ld racaks n. Oyuncak tarihinin en seçkin 
eserlerini toplad k. 

Toplumun ve kentlerin haf zas ndan bahsediyoruz ya, asl nda çocuklar m z  bu tür-
den müzelere getirip onlar n hayal gücünü geli tirip gelece i ekillendirsek, toplu-
mun haf za birikimini oyuncaklar üzerinden aktarm  olsak bugün ya ad m z so-
runlar  daha kolay çözerdik de il mi? Sen ne diyorsun?
Çok güzel ve do ru söylüyorsun. Korumac l k dü üncesi çok önemli. Kentlerimize bakt -
m zda çarp k ve yanl  yap lanma görüyoruz ve “Kapitalizmden kaynaklan yor” diyoruz. Fran-
sa, ngiltere, Almanya kapitalist de il mi? Git o ülkelere, bir a ac n dal n  k r ya da bir tarihi 
eserin tu las n  sök. Bak bakal m ne olacak! Burada önemli olan korumac l k dü üncesi. Bir 
topluma korumac l k dü üncesi müzelerinden verilir. Gelecek nesillerin gezece i müzeler ço-

ald kça bütün bu sorunlar ortadan kalkacakt r. Bugün ehircilik, çevre düzenlemesi, in aat, 
mimari ve ekolojik denge ad na s k nt lar m z var ve herkes bir eyler yapmak istiyor. Ku ak 
olarak biz beceremiyorsak, müzelerimizi ço altmal y z ve o müzelerdeki koridorlardan geçen 
ku aklar zaten o hatalar  yapmayacakt r. 

“Fransa ve ngiltere sesten h zl  
giden uça a Concorde ad n  verdi. 
Concorde, Paris’te bir meydand r. Bu 
meydanda demokrasi ve özgürlük 
ad na nice insan n kafas  giyotinde 
kesildi. Sesi susturuldu. Fransa’ya 
bak! Demokrasi ve dü ünce 
özgürlü ü ad na insanlar n seslerinin 
susturuldu u meydan n ad n  sesten 
h zl  giden uça a verdi. Taksim 
Meydan ’na bak p önündeki bo  
kâ t ve cetveli alan kaç ki i bunu 
dü ünüyor? te bu satranç oyunudur. 
Görürsen ta lar  hamle yapars n. 
Göremezsen, amaç ta  yedirmeden 
ta  yemektir, günü kurtarmakt r 
ve bizde maalesef günü kurtaran 
projeler çiziliyor.”

“Günü kurtaran 
projeler çiziliyor”
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 T
ÜRK YE EKONOM S  2012 YILININ K NC  ÇEYRE NDE VME KAYBETT . 
ÖZELL KLE Ç TALEB N ZAYIFLAMASINA BA LI OLARAK K NC  ÇEYREK 
BÜYÜME RAKAMI YÜZDE 2,9 DÜZEY NDE KALDI. BÖYLECE 2008’DE YA-

ANAN GLOBAL KR ZDEN BER  EN DÜ ÜK BÜYÜME RAKAMI KAYDED L-
D . Harcamalar taraf nda, iç tüketim, ikinci çeyrekte y ll k yüzde 0,5 büyüme oran  
krizden sonraki en dü ük art n  kaydetti. Burada ilgi çekici olan özellikle iki çey-

rektir güçlü baz etkisinin deste iyle büyümeye katk  sa layan “net d  talep” kalemi. Nitekim iç 
talepte meydana gelen gerileme e ilimi belirgin bir ekilde artan ihracat rakamlar  ile destekle-
niyor. 2012 y l n n ilk iki çeyre inde ihracatta meydana gelen art  s ras yla yüzde 11,9 ve yüzde 
19,8 seviyelerinde seyretti.

Yat r m aya nda ise dikkat çekici unsur özel sektör yat r mlar nda meydana gelen azalma. 
Uzun bir süre sonra ilk kez azalma gösteren özel sektör yat r mlar ndaki azal  yüzde 7,9 düze-
yinde gerçekle ti. Böylece 2012 y l na kadar çift haneli büyüme rakamlar  kaydedilen özel sek-
tör yat r mlar nda ciddi bir zay flama ya and  görüldü. Kamu sektörü yat r mlar nda da yüzde 
4’lük daralma ya anmas  büyüme rakamlar ndaki olumsuz tabloda etkili oldu. Büyümeye katk -
lar incelendi inde 2012 y l n n ikinci çeyre inde imalat sanayinin büyümeye katk s  25,9 puan 
olurken, bu katk  ula t rma sektöründe 15,4 puan, perakende ticaret sektöründe ise 13,5 puan 
olarak gerçekle ti. Böylece ekonomik faaliyet aç s ndan, sanayi en önemli katk  sa lay c  olma-
ya devam etti. Buna paralel olarak, ticaret ve ula t rma kalemleri de ikinci çeyrekte büyümeyi 
destekledi. Finansal kurumlar da son çeyrekte kredi büyümesini k smaya yönelik tedbirlerle bir 
hayli zay flayarak yüzde 3,6’l k büyüme kaydetti. n aat ve tar m da y l n ikinci çeyre inde s n rl  
da olsa büyümeye katk  sa lamaya devam etti. 

N AAT SEKTÖRÜ UZUN SÜRE SONRA LK KEZ SIFIRA YAKLA TI
2008 krizi sonras nda 2009 y l nda ya ad  eksili büyüme rakamlar  sonras nda in aat sektö-
ründe ilk kez s f ra yak n bir büyüme kaydedildi. Yüzde 0,4’lük büyüme kaydeden in aat sek-
törü yüzde 2,9’luk Türkiye’nin genel büyüme rakam n n da alt nda kald . Büyüme rakam n n 
dü ük gelmesinde özellikle yat r m yapma e iliminin y l n ikinci çeyre inde dü ük seyretmesi 
etkili oldu. n aat sektörünün büyüme rakam ndaki ivme kayb  bir trend görünümü kazand . 

Orta Doğu
inşaat sektörü için önemli

MSAD - Ekonomist

Fatih Ye eno lu

Orta Do u ülkelerine yap lan in aat malzemesi ihracat rakam  a ustos ay nda toplamda 
707,5 milyon dolar  buldu. Buna göre Orta Do u’ya yap lan ihracat n in aat malzemesi 

ihracat na oran  yüzde 44,84 seviyesinde gerçekle ti. Yani Orta Do u, in aat malzemesi 
ihracat nda belirgin ekilde stratejik bir konuma sahip.
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2010 y l n n üçüncü çeyre inde yüzde 23,7 
seviyesini gören in aat sektörü büyümesinde 
bu dönemde 2012’nin son çeyre ine kadar 
s ras yla yüzde 18,7, yüzde 15,5, yüzde 13,1, 
yüzde 10,3, yüzde 7 ve yüzde 2,7’lik art  
gerçekle ti. Yani in aat sektörünün büyüme 
rakamlar ndaki ivme kayb  a a  yönlü bir 
trendi ortaya koydu. Son gelen yüzde 0,4’lük 
ikinci çeyrek rakam  da bu durumu destekle-
di. Tabii bu rakamlarda baz etkisinin bulun-
du u da unutulmamal … 

Çeyreklik bazdaki ivme kayb na kar n in a-
at sektörünün ülke ekonomisine katk s n n 
artmas  bu noktada kritik bir geli me. 2011 
y l n n ikinci çeyre inde 2008 y l ndan beri ilk 
kez yüzde 6 seviyesini yakalayan in aat sek-
törünün büyümeye katk s , üçüncü çeyrekte 
yüzde 5,5 seviyesine geriledikten sonra 2011 y l n n son çeyre inde yüzde 5,9 düzeyine ç kt . 
2012 y l n n ilk çeyre inde bu rakam bir ara yüzde 5,8’e gerilese de ikinci çeyrek verilerine göre 
yüzde 5,9’luk bir oran  yakalad . Yani in aat sektörü büyüme rakamlar nda görülen ivme kayb  
sektöre özel olmay p ülke ekonomisinin genelinden kaynakland . n aat sektörünün büyüklü-

ünde ise çeyreklik bazda cari fiyatlarla daha önce dikkat çekti imiz 10 milyar TL’nin yerine 
15 milyar TL’nin takip edildi i görüldü. 2009 y l n n dördüncü çeyre inde 9,32 milyar TL’ye, 
2010’un birinci çeyre inde ise 9,8 milyar TL’ye ç kt  da tespit edildi. n aat sektöründe ivme-
lenme bu çeyrek sonras nda ya and . Buna göre h zl  bir ç k  trendinin içine giren in aat sek-
törünün büyüklü ü 2010 y l n n ikinci çeyre inde 11,85 milyar TL, üçüncü çeyre inde 11,38 
milyar TL, dördüncü çeyre inde 12,12 milyar TL düzeyine yükseldi. 2011 y l nda da ivmesini 
koruyan sektör ilk çeyrekte 12,85 milyar TL, ikinci çeyrekte ise 15,3 milyar TL seviyesine ula t . 
Üçüncü çeyrekte mevcut 15 milyar TL düzeyinde gerçekle en sektör büyüklü ü dördüncü 
çeyrekte 14,7 milyar TL seviyesine geldi. 2012 y l nda ise 15 milyar dolar seviyesinin de yava  
yava  geride kalmaya ba lad  görüldü. 2012 y l n n ilk çeyre inde 15,1 milyar TL düzeyinde 
gerçekle en in aat sektörü büyüme rakamlar , 2012 y l n n ikinci çeyre inde 16,5 milyar TL 
düzeyinde kald . 

n aat yat r mlar nda özel-kamu ayr m na bak ld nda özel sektör ile kamu aras ndaki uçuru-
mun oldukça artt  görüldü. 2008’de krizin etkili oldu u dönemlerde ekonomiyi canl  tutmak 
için in aat yat r mlar na a rl k veren kamu sektörünün frene bast  biliniyordu.  Nitekim y l n 
ikinci çeyre inde kamu sektörünün in aat yat r mlar  yüzde 6,3 dü ü  kaydederken, özel sektö-
rün in aat yat r mlar ndaki art  yüzde 1,9’da kald . 2012 y l n n birinci çeyre inde bu rakamlar 
s ras yla yüzde 0 ve yüzde 3,1 düzeyindeydi. Yine 2011 y l  rakamlar  da bu durumu destekle-
di. 2011 y l nda kamunun in aat yat r mlar n n dördüncü çeyrekte yüzde 8,1 azald  görüldü. 
2011 y l n n ikinci çeyre inde de yüzde -2 ile negatif büyüyen kamunun in aat yat r mlar  birinci 
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ve üçüncü çeyrekte yüzde 0,4 ve yüzde 3,8 
de i im gösterdi. 2011 y l nda özel sektörün 
in aat yat r mlar  ise s ras yla yüzde 21, yüzde 
20,1, yüzde 13,2 ve yüzde 12,3 art  kaydet-
ti. Yine bireylerin harcama ve yat r m yapma 
e iliminin y l n ikinci çeyre inde zay f seyret-
mesi de in aat sektörünün güç kaybetme-
sinde etkili oldu. Bununla birlikte son aylarda 
gelen veriler dü ük faizler nedeniyle içeride 
gayrimenkule yönelimin artmaya ba lad n  
gösterdi. Bu nedenle y l n üçüncü ve dördün-
cü çeyre ine ili kin rakamlar n in aat sektörü 
aç s ndan daha iyi bir tablo ortaya koymas  
beklenmeli.

YATIRIMCI UZUN VADEL  DÜ ÜNÜYOR
Yap  izinleri rakamlar  incelendi inde in aat sektörünün rasyonel çizgisini korudu u görüldü. 
Buna göre 2012’nin ikinci çeyre inde TBMM’den ç kan kanunlara yönelik pozisyon alan 
yat r mc lar 2012’nin ikinci çeyre inde de yap  ruhsat  al m na a rl k verdi. Bunun sonucu 
olarak yap  kullan m izinlerinde geçen y l n ayn  dönemine göre s n rl  bir art  ya and  gö-
rülürken, yap  ruhsatlar nda yükseli  oranlar  yüksek bir düzeyde gerçekle ti. Buna göre yap  
ruhsatlar nda yüzölçümü baz nda 2012 y l n n ikinci çeyre inde geçen y l n ayn  dönemine 
göre yüzde 37’lik art  ya and . Yap  kullan m izinlerinde ise ayn  dönemdeki yüzde 5,1’lik 
dü ü  gerçekle ti. Yani in aat sektörü yeni projelerin i aretçisi olan yap  ruhsat  al m na yöne-
lirken, yap  kullan m izni alma konusunda temkinli hareket etti. Buna ba l  olarak y l n ikinci 
çeyre inde 72,2 milyon metrekare yap  ruhsat  al n rken, 46,2 milyon metrekare yap  kullan m 
izni talep edildi.

Bu tablo da in aat sektörü büyüme verilerinin y l n üçüncü ve dördüncü çeyre inde daha olum-
lu bir tablo ortaya koyaca na yönelik görü ümüzü destekliyor. Alt ba l klar  inceledi imizde 
konutta yap  kullan m izinleri ile yap  ruhsat  al mlar  aras ndaki görünümü destekler nitelikte 
rakamlar görülüyor. Buna göre iki veya daha fazla daireli ikamet amaçl  binalarda ikinci çeyrek-
te bir önceki y l n ayn  dönemine göre yap  ruhsatlar nda yüzde 36,2’lik art  ya an rken, yap  
kullan m izinlerinde yüzde 4,7’lik dü ü  kaydedildi.

ORTA DO U’DAK  GEL MELER KR T K
Orta Do u ile son dönemde artan gerilim in aat sektörü aç s ndan oldukça kritik bir geli me. 
Özellikle Suriye ile artan tansiyonun etkilerini h zl  bir ekilde hisseden in aat sektörü aç s ndan 
bölgesel bir tansiyon art n n olas  etkileri yak ndan takip edilmeli. Bu konuda ihracat rakamlar  
aç s ndan Orta Do u ülkelerinin durumu gözlenmeli. Bu noktada yurt d  talebe yönelik sektö-
rümüz için haz rlad m z ve geli erek devam eden in aat sektörü d  ticaret verileri çal mam z 
yard mc  olacakt r. Buna göre Gümrük Tarife statistik Pozisyon Kodlar  dikkate al narak TÜ K 
veri taban ndan sa lanan in aat malzemesi verileri üzerinden in aat sektörünün ihracat ve itha-
lat rakamlar  hesaplanmaktad r. Buna ek olarak bu rakamlar baz al narak sektöre özel cari den-
ge ve ihracat n ithalat  kar lama oranlar  ortaya konmaktad r. Bu raporumuzda bunlar n yan  
s ra ülkelerin in aat malzemesi ihracat  ve ithalat ndaki yeri de ele al nd . n aat sektörünün d  

ticaret verilerinde ilk dikkat edilmesi gereken 
nokta ihracat rakamlar n n seyri. Bu noktada, 
in aat malzemesi ihracat verilerinin durumunu 
korudu u görüldü.

Bu veriler nda in aat malzemesi sektörü-
nün ihracat verileri en yüksek düzeyine 2,53 
milyar dolar ile 2008 y l n n Eylül ay nda ula t . 
Yani sektör ihracat  global krizin ba lad  Ekim 
2008’den hemen önce zirve yapt . Bu noktadan 
sonra dü ü e geçen sektör ihracat  2011 y l n-
da ayl k bazda ortalama 1,51 milyar dolarl k bir 
düzeyde gerçekle ti. 2012 y l n n ilk sekiz ay n-
da ise ayl k ortalama in aat malzemesi ihracat  
1,62 oldu. Son aç klanan a ustos ay  rakamla-



95E K O N O M İ K  P E R S P E K T İ F

r na göre ise in aat malzemesi ihracat düzeyi 
1,58 milyar dolar seviyesinde gerçekle irken, 
a ustos ay  rakamlar  bu y la ili kin ortalaman n 
da alt nda kald . n aat malzemesi sektörü itha-
lat verilerinde ise 2011 y l , 700 milyon dolarl k 
ortalama ile geçildi. 2012 y l nda ise bu rakam 
660 milyon dolarl k bir ortalamaya gerilemi ti. 
A ustos ay nda kaydedilen 700 milyon dolarl k 
ithalat, bu rakam n üzerinde gerçekle ti.

Yani sektörün ithalat rakamlar  ihracat rakam-
lar n n belirgin bir ekilde gerisinden geldi. Bu-
nun sonucunda sektörün cari dengeye olumlu 
katk  yapt  görüldü. Bu do rultuda sektörün cari dengeye do rudan olumlu katk s  a ustos 
ay nda 880 milyon dolar düzeyinde olu tu. Son dönemde toparlanma e ilimine giren ancak 
2012 y l  içinde Türkiye ekonomisinin yumu ak karn  olarak beliren cari aç n azalt lmas nda 
in aat sektörünün oyna  rol bu rakamlardan net bir ekilde görüldü. Nitekim 2011 y l n n ge-
nelinde 9,78 milyar dolar cari fazla veren sektör, 2012 y l n n ilk sekiz ay nda 7,71 milyar dolarl k 
fazla verdi. Bu rakamlar ülke ölçe inde meydana gelen cari aç n s n rlanmas nda önemli rol 
üstlendi. 2012 y l nda cari aç n kontrol alt na al nmas nda in aat malzemesi sektörünün etkisi 
buradan da görülebiliyor. 

Bu noktada önemli bir di er husus sektörün genel ihracat rakamlar ndaki konumu. Sektörün 
ihracat içinde a rl  a ustos ay na göre bir miktar azald . hracat rakamlar  içindeki pay na 
bak ld nda ise Türkiye’nin a ustos ay nda gerçekle tirdi i ihracat n yakla k yüzde 12,25’ni 
sektör tek ba na yapt . Alt sektörlere bak ld nda ihracatta lider konumda yüzde 24,62’lik pay 
ve 388,4 milyon dolarl k ciro ile demir/çelik çubuklar ilk s rada yer ald . Bunu yüzde 7,55’lik 
pay ve 119,15 milyon dolar ile di er elektrik iletkenleri izlerken, üçüncü s rada yüzde 7,45’lik 
pay ve 117,6 milyon dolarl k ciro ile demir/çelikten in aat aksam  da ihracat  s rtlayan in aat 
malzemeleri aras ndayd . Yine dikkat çekici unsur demir/çelik bazl  ürünlerin ihracattaki pay n n 
toplamda yüzde 42,91 düzeyini yakalamas .  

A ustos ay nda ihracat yap lan ülke listesine bak ld nda Irak, Birle ik Arap Emirlikleri ve 
Rusya’n n a rl  görüldü. Yani kom u ülkelere yönelik yap lan ihracat, sektör ihracat n n önem-
li bir k sm n  olu turdu. Buna göre özellikle yüzde 16,08’lik pay ve 237,25 milyon dolarl k ihracat 
rakam  ile Irak dikkat çekti. hracattaki kom u ili kisini ele almadan önce ihracat/ithalat denge-
sinde Çin faktörüne dikkat çekmek yerinde olacakt r. 

hracat yapt m z ülkeler s ralamas nda 3,6 milyon dolar ile 58. s rada yer alan Çin, in aat mal-
zemesi ithalat nda 182,3 milyon dolar ile 1. s rada bulunuyor. Yani Çin’in Türkiye’nin d  ticaret 
dengesine olumsuz etkisi burada da görülüyor. 

GER L M SUR YE T CARET N  VURDU
Bu noktada, ihracat/ithalat dengemize olumlu yans yan Orta Do u ülkelerini yak ndan iz-
lemek sa l kl  olacak. Orta Do u ülkelerine yap lan in aat malzemesi ihracat rakam  a us-
tos ay nda toplamda 707,5 milyon dolar  buldu. Buna göre Orta Do u’ya yap lan ihracat n 
in aat malzemesi ihracat na oran  yüzde 44,84 seviyesinde gerçekle ti. Yani Orta Do u, 
in aat malzemesi ihracat nda belirgin bir ekilde stratejik bir konuma sahip. Ülke baz nda 
incelendi inde Orta Do u ülkeleri aras nda in aat malzemesi ihracat  aç s ndan en önemli 
ülke hiç ku kusuz Irak. 237,25 milyon dolarla in aat malzemesi ihracat nda birinci s rada 
yer alan Irak’a yap lan ihracat a ustos ay nda bir önceki y l n ayn  ay na göre yüzde 29,3 
art  gösterdi.

Dikkat edilmesi gereken bir di er nokta son dönemde sava  olas l  ile gündeme gelen 
Suriye. Suriye’ye yap lan in aat malzemesi ihracat  kalem baz nda incelendi inde neredey-
se tüm kalemlerde yüzde 100’e varan azalma meydana geldi i görüldü. Yani Suriye’ye ya-
p lan in aat malzemesi ihracat  durma noktas na geldi. Bu noktada risk unsuru olarak takip 
edilmesi gereken unsur Suriye ile meydana gelen gerilimin di er bölge ülkeleriyle ya an-
mas . Son dönemde Irak’la da t rmanan tansiyonun ticareti etkilemesi durumunda özellikle 
in aat malzemesi ihracat nda olumsuz bir tablo ya anmas  kuvvetle muhtemel. Bu nedenle 
sektör ihracat n n neredeyse yar s n n gerçekle tirildi i bu bölgeye yönelik geli meler yak n-
dan takip edilmeli…
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Türk müteahhitlerinden umutlu!
Türkiye ile ekonomik, ticari, politik 
ve di er birçok alanda i  birli inin 

geli mesi için gerekli altyap  
çal malar n  h zland ran Kosova’yla 

ekonomik ili kiler, mal ticaretinin yan  
s ra hizmet ve in aat sektörlerinde 

yo unla yor.

 K
osova’n n ekonomik büyümesinde en önemli katk y  
yapan sektörlerin ba nda geliyor in aat sektörü. Son 
y llarda genel olarak yabanc  yat r mlarla finanse edi-
len projeler için yap lan harcama yüz milyon avroyu 
geçiyor. Bu yat r mlar aras nda a rl kl  olarak konut, 
kara yolu tamir bak m ve yeni yol in aat  projeleri 

önemli yer tutuyor. Önümüzdeki birkaç y lda 60 bin yeni konuta 
ihtiyaç duyulaca  ifade ediliyor. Yeni konut in aatlar ,  yol, okul, din-
lenme tesisleri in aatlar n  da beraberinde getirece inden, Kosova 
in aat sektörü, Türk müteahhitleri için büyük avantajlar ta yor. Bu 
avantajlar aras nda Kosova hükümetinin, otoyollarla ülkeyi S rbistan, 
Arnavutluk ve Makedonya’ya ba lamay  hedeflemesi yer al yor. 

Arnavutluk’un Adriyatik’teki Durres Liman  ile Kosova’n n S rbistan 
s n r ndaki Merdare kasabas  aras nda bir otoyol in aat , orta vadeli 
bir hedef olarak öngörülüyor. Bu otoyol projesi in aat  2010 y l nda 
ba lat ld , yabanc  kaynaklarla finanse edilen projenin bitirilme tari-
hi ise 2014. Devam eden bu otoyol projelerinin yat r m tutar  ise 1 
milyar avro. 4,2 milyar avro gayri safi yurt içi has laya (GSYH) sahip 
Kosova’n n yakla k 1,3 milyar avro olan toplam bütçesinin yüzde 
40’ n  yat r m harcamalar  olu turuyor. Yat r m harcamalar n n tama-
m na yak n  ise projelerin in aat harcamalar ndan meydana geliyor 
ve her y l binlerce konut in a ediliyor. 

Türk firmalar n  Kosova’da ciddi rakipler bekliyor. Avrupa Birli i (AB) 
üyesi ülkelerin ve ABD’nin di er alanlarda oldu u gibi ekonomik ve 
ticari alanda da ciddi bir rekabeti söz konusu. Kosova’da yat r m yap-
mak isteyen Türk firmalar n n rekabetten ziyade i  birli i yapmalar  
gerekti ini söyleyen D  Ekonomik li kiler Konseyi (DE K) Kosova-
Türk  Konseyi Ba kan  Zeki Çal kan unlar  söylüyor: “Kosova 
ile tarihi ve kültürel yak nl m z önemli bir avantajd r. Müteahhitlik 
sektöründe yabanc  firmalara yönelik önemli bir k s tlama mevcut 
de ildir. Kosova’n n statüsünden dolay  siyasi risk hâlâ devam et-
mektedir.” 

TÜRK F RMALARININ ÜSTLEND  ÖNEML  PROJELER
Türk firmalar  Kosova’da önemli in aat projeleri üstlenmi  durumda. 
Özellikle ula m altyap s , konut, kentsel altyap , al veri  merkezi, otel, 
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enerji ve madencilik sektörü, ülkede gelecek vadeden önemli projelerin gerçekle tirilece i sek-
törler olarak öne ç k yor. Türk in aat sektörünün Kosova’da üstlendi i önemli projelerden biri, 
Pri tine ehir merkezine 3 kilometre uzakl kta, 8 bin metrekare alan üzerinde üç bloktan olu an 
215 lüks konut ve sosyal tesis in aat n  bar nd ran Prishtina Stars Projesi. Bu proje Konak n aat 
taraf ndan yürütülüyor. Uluova n aat da, 2009’dan itibaren Arnavutluk’tan sonra Kosova’da da 
faaliyet gösteriyor. Arnavutluk s n r  Morine’den ba lay p S rbistan s n r ndaki Merdare’ye kadar 
uzanan 117 kilometre uzunlu undaki 800 milyon avro tutar ndaki otoyol, Türk-Amerikan Enka-
Bechtel Konsorsiyumu taraf ndan yap l yor. Pri tine Havaalan ’n n yap-i let-devret modeliyle 20 y l 
imtiyaz süreli in aat n  ise Türk-Frans z Limak-Airport De Lyon Konsorsiyumu üstlenmi  durumda. 
n aat sektörüne dönük projelerin yan  s ra Türk irketlerinin bankac l k, sigorta, tekstil ve g da 
sektörlerinde de Kosova’da önemli yat r mlar  bulunuyor. Türk Ekonomi Bankas  (TEB)  20, Çal k 
Grubu’na ait Banka Kombetare Tregtrare (BKT) 15 ubeyle Kosova’da faaliyet gösterirken, Kü-
rüm Holding taraf ndan özelle tirme kapsam nda sat n al nan Kosova e Re Sigorta irketi sigorta-
c l k alan nda hizmet veriyor. Özelle tirme kapsam nda, Özer Holding’in bir kurulu u olan Newko 
Balkan, Kosova’da konveyör bant, V-kay  ve çelik kord, Isparta’da yerle ik Remateks firmas  
Daraga  bölgesinde el örgü ve triko ipli i, en Karde ler irketler Grubu’na ait N.T.P. Kamila 
firmas  Cakova’da çikolata üretimi yap yor. Aksoy Group, 2007 y l nda özelle tirme kapsam nda 
Pri tine’deki un fabrikas n  sat n alarak, modernizasyon i lemlerini tamamlad ktan sonra, 2009 y l  
kas m ay nda 500 ton ö ütme kapasitesiyle faaliyete geçirdi. Ülker ba ta olmak üzere birçok ürü-
nün distribütörlü ünü üstlenen Atlantik Distribution g da sektöründe, Motto Company ofis, okul 
ve k rtasiye malzemeleri alan nda, FTM Group ise elektrikli cihazlar konusunda faaliyetlerine de-
vam ediyor. Kosova’n n ba kenti Pri tine’de Kad n Hastal klar  Bahçeci Do um ve nfertilite Özel 
Dal Hastanesi’yle, kalp hastanesi olarak bilinen International Medicine Hospital hizmet veriyor. 
Nobel laç Sanayi, Kosova pazar nda eczac l k ürünlerinin lisans ve pazarlama faaliyetini yürütür-
ken, Mehmet Akif Koleji’nin Pri tine ve Prizen’deki okullar nda, okul öncesi, ilk-ortaokul ve lise se-
viyesinde e itim veriliyor. Bunlar n d nda Orta Do u Teknik Üniversitesi’nin, Kosova’da kampüs 
kurma giri iminde bulunmas , Gülistan firmas na ait okullar n Kosova’da faaliyete geçmesi, iki ülke 
aras ndaki ili kilerin gelmi  oldu u noktan n önemini ortaya koyuyor.

YILLAR İHRACAT İTHALAT X/M DENGE HACİM
2006 76,046 2,014 37.75 74,032 78,06
2007 120,429 3,052 39.45 117,377 123,481
2008 279,423 5,148 54.27 274,275 284,571
2009 278,078 10,178 27.32 267,9 288,256
2010 294,049 13,607 21.61 280,442 307,659
2010/6 127,028 7,146 17.78 119,882 134,174
2011/6 130,570 5,358 24.37 125,212 135,928

Türkiye-Kosova Dış Ticareti (milyon dolar)
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KOSOVA’NIN THALATINDA TÜRK YE YÜZDE 15’L K PAYA SAH P
Uluslararas  Para Fonu’nun (IMF) 2010 y l nda yay mlad  rapora göre, ekonomi büyüme ora-
n nda Kosova, Avrupa’da üçüncü s rada yer al yor. Kosova’n n y ll k 500 ile 600 milyon dolar  
bulan ithalat nda Türkiye yüzde 15’lik paya sahip. Yüzde 4,6’l k büyüme oran yla Türkiye ve 
Belarus’un ard ndan gelen Kosova, buna ra men y llar içinde ekonomisinde istenen istikrar n 
sa lanamamas , kalabal k nüfusu, tar m n geri kalm l  ve yüzde 50’lere varan i sizlik oran yla 
“Yugoslavya’n n en fakir evi” diye de adland r l yor. Zengin maden yataklar na sahip olan ülke-
nin ekonomisi daha çok ticarete dayan yor. Ekonomide olumlu göstergelere ra men istenen 
istikrarl  bir büyüme h z n  yakalayamayan Kosova’da, halk n ba l ca geçim kayna  ise tar m ve 
hayvanc l k. Ormanc l k ve madencilik de di er geçim kaynaklar  aras nda yer al yor.

Yer alt  zenginlikleriyle bilinen Kosova, Tito Yugoslavyas  döneminde linyit rezervlerinin yüzde 
58’ine sahipti. Ayn  zamanda zengin kur un, çinko, nikel, magnezit, boksit, krom, bak r, demir, 
kömür, gümü  ve alt n maden yataklar n  da bar nd ran Kosova’n n en me hur maden ocaklar  
Trepça, Tregu, Vjeter, Novobrdo ve Ayval ’da yer al yor. Kosova’n n yer alt  zenginlikleri Roma 
mparatorlu u döneminden 2. Dünya Sava ’na kadar geçen sürede ülkenin kaderini de belir-
ledi. Bu kader sava tan sonra da ülkenin tarih boyunca süren makûs talihini de i tirmiyor ve 
hep bir hâkimiyet alt nda ya amak zorunda b rakt  Kosova’y . 17 ubat 2008’de S rbistan’dan 
ayr larak ba ms zl n  ilan eden Kosova’y , ilk tan yan ülke Kosta Rika olurken, ard ndan s ras y-
la ABD, Türkiye, Arnavutluk, ngiltere, Afganistan, Japonya ve H rvatistan geldi.

SAVA  MA DURU B R EKONOM
Kosova’n n özerk bölge statüsünü kazanmas ndan sonra ayr lan bütçenin yerel yönetim tara-
f ndan k s lmas , ayr lan kamu yat r mlar n n S rp yerle imcilere tahsisi, 1989 y l nda çok say da 
Kosoval n n polis zoruyla i ten at lmas , Kosova’da ekonomik bunal ma yol açt . 1991-1996 y l-
lar  aras nda 500 bin genç çal mak için Kosova’y  terk etmek zorunda kald . Yurt d ndan ge-
len yard mlarla ayakta durmaya çal an Kosova’da, o dönemde bu yard mlar GSMH’nin yüzde 
25’ine denk gelirken, sava la birlikte bu rakam artt . Nüfusunun büyük bölümü bu yard mlarla 
ayakta duran Kosova’n n sava  sonras  yeniden yap lanmas  da yine bu yard mlar sayesinde 
gerçekle ti. Ancak yard mlar n miktar n n özellikle 2007 ve sonras nda azalmas , Kosova ile di-

er kom ular  aras ndaki ekonomik geli mi lik düzeyi fark n n aç lmas na sebep oldu. 

Son y llarda her ne kadar d  ekonomik ili kilerinde bir ilerleme söz konusu olsa da Kosova ha-
len yeniden yap lanma ve ekonomik geli mesinde uluslararas  topluma ve diasporadan gelen 
yard mlara muhtaç bir ülke. Ki i ba na dü en yakla k 1800 avroluk milli geliriyle Avrupa’n n en 
yoksul ülkesi olan Kosova, ayn  zamanda 2 milyon 200 bine yakla an nüfusuyla da Avrupa’n n 
en genç nüfusuna sahip. Güneydo u Avrupa’da yer alan Kosova, bölgenin sergiledi i yüksek 
büyüme oran nda özellikle hizmet sektörüne olan yabanc  ilgisi nedeniyle önemli bir katk  sa -
l yor. Ekonomi uzmanlar na göre, para birimi olarak avronun kabul edilmesi, Kosova ekonomi-
sinde, enflasyon ve döviz kuru istikrar  ad na sa lanan en büyük geli melerden biri olarak kabul 
ediliyor. 2008 y l nda dünyan n girdi i küresel kriz, zaten ekonomisi büyük ölçüde yabanc  yat -
r ma ve diasporadan gelen paraya dayanan ülkenin genel durumunu olumsuz yönde etkilese 
de 2006 ile 2010 y llar  aras nda büyümesini ortalama yüzde 3’ler seviyesinde tutmay  ba aran 

Türk firmalar  
Kosova’da önemli 

in aat projeleri 
üstlenmi  durumda. 
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Kosova’n n bu büyüme h z  büyük ölçüde özel sektörün yapt  yat r mlardan kaynaklan yor. 

Kosova’n n 2010 y l  ihracat  bir önceki y la göre yüzde 5 artarak 278 milyon dolar olurken, 
ayn  dönemde ithalatta yüzde 3 artarak 10 milyon 600 bin dolar olarak gerçekle ti. Ayn  y l 
toplam ticaret hacmi ise yüzde 6 oran nda art . Ülkenin 2011 y l  ilk alt  ay nda ticaret hacmi ise 
bir önceki y l n ayn  dönemine oranla yüzde 1,3 oran nda yükseldi. Kosova ktisadi ve Maliye 
Bakanl  taraf ndan yay mlanan rapora göre 2011 y l na ait büyüme oran n n yüzde 5,9 olmas  
bekleniyor. Bu oran Kosova’y , yüzde 6,2 oran nda büyüyen Belarus’un ard ndan Avrupa’n n en 
h zl  büyüyen ikinci ekonomisi haline getirdi.

ELEKTR KTE L NY T N A IRLI I BÜYÜK
htiyac  olan petrol ve petrol türevi ürünlerin tamam n  ithal etmesine ra men Kosova’n n enerji 
kaynaklar  aras nda linyit çok önemli bir yer tutuyor. Kosova 14,7 milyon tonluk linyit rezerviyle 
dünya linyit rezervlerinin be te birine sahip. 1,1 avro/GJ’lik enerji üretim maliyeti dikkate al nd -

nda, ülkede daha fazla linyit ç kar lmas  için yeni imtiyazlar verilmesi dü ünülüyor. Kosova’da 
elektrik üretiminin büyük bölümü Kosova A ve Kosova B adl  iki ayr  termik elektrik üretim sant-
rali taraf ndan gerçekle tiriliyor. Kosova A Enerji Santrali özellikle yabanc lar n ilgisini çekiyor. 
Konuyla ilgili olarak, Türkiye’nin yan  s ra talya ve Almanya’dan da heyetler santralde inceleme-
lerde bulundu. Santralin yeniden i lerlik kazanmas  için 300 milyon avroluk bir yat r m n gerekli 
oldu u tespit edildi.

Ülkenin zengin kömür yataklar na sahip olmas  üretimin çok büyük bir k sm n n linyit kullan -
larak (yüzde 97) gerçekle tirilmesini sa l yor. Her iki santralinden y ll k 1513 megavat elektrik 
üreten Kosova, yeni santrali Kosova C’nin yap m  için çal malar n  sürdürüyor. 3,5 milyar avro 
civar nda bir maliyetinin olaca  hesaplanan Kosova C santraliyle birlikte linyit kaynakl  enerji 
santrallerinin in a edilmesi Kosova’n n ekonomik büyüme potansiyeline önemli bir katk  sa la-
yacak gibi görünüyor. Gazivode’de yer alan 35 megavat elektrik üretme kapasiteli hidroelektrik 
santrali ve ülkenin çe itli yerlerinde kurulu birkaç küçük hidroelektrik santral ise üretime küçük 
de olsa katk  yap yor. 

Bu rakamlara ra men Kosova, kendi elektrik ihtiyac n  kendi üretimiyle kar lamaktan uzak bir 
görüntü çiziyor. Üretim ve tüketim aras ndaki uçurum, enerji de Kosova’n n d a ba ml l n  

Zhur Hidroelektrik Santrali Projesi: Projenin kapasitesi 300 megavat, tahmini proje 
bedeli 287 milyon avro. Yap-i let-devret modeli ile ihale edilecek proje, 40 y l süreyle 
özel sektöre verilecek. halede k sa listeye u firmalar kald : “KI-Kelag nternational 
GmbH (Avusturya), Palet n aat ve Union D Energy System Development Corporation 
Konsorsiyumu (Türkiye- ngiltere), Limak Group (Türkiye).” K sa listeye kalan bu firmalar 
2010 y l n n Eylül ay nda ilan edildi ve ihale süreci devam ediyor.

Kosova e Re Termik Santral Projesi: Projenin kapsam nda 600 megavat kapasiteli 
bir santral in aat , yeni bir maden sahas n n aç lmas  ve mevcut termik santral B’nin 
rehabilitasyonu planlan yor. Projenin tahmini yat r m tutar  1 milyar avro. Yap-i let-devret 
modeliyle ihale edilecek proje, 40 y l süreyle özel sektöre verilecek. 
5 Mart 2010 tarihinde ihalede k sa listeye kald  aç klanan firmalar öyle: “Adani Power/
PT Adani Global Konsorsiyumu (Hindistan-Endonezya), AES Electric Ltd/Demir Export A.  
Konsorsiyumu (ABD-Türkiye), Park Holding (Türkiye), PPC/Contour Global LLP Konsorsiyumu 
(Yunanistan- ngiltere-ABD).” Bu projeye ili kin ihale süreci de devam ediyor, ihaleyi 
kazanan firman n 2012 y l n n Aral k ay nda aç klanmas  bekleniyor.
                                                                 
Yol Projeleri: 60 kilometre uzunlu undaki New Motorway R6, Pristina–Han-i Elezit 
(Border with Macedonia) Yol Projesi, 40 kilometre uzunlu undaki Upgrading of National 
Road M2,  Pristina–Mitrovica Yol Projesi ve 70 kilometre uzunlu undaki Upgrading 
of National Road M9, Pristina–Peja–Montenegro Border Yol Projesi. lk projenin 2012 
y l  tamamlanmadan ihaleye ç kart laca  dü ünülüyor. Di er iki projede ise ihtiyaç 
duyulan kaynak sa lanamad  için ihalenin 2014 y l nda yap lmas  öngörülüyor.

Kosova’da kısa ve orta vadede ihaleye çıkılacak önemli projeler 
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art r yor. Kom u ülkeleri olan S rbistan ve Arnavutluk, Kosova’ya petrol ve petrol ürünleri ihraç 
ederken, petrol ve petrol ürünleri ülkeye boru hatt yla de il, kara yoluyla ta n yor. Ülkenin içeri-
sinde yedi önemli ticaret noktas  bulunuyor ve ithalat n tamam  bu noktalardan geçi te kontrol 
ediliyor. Kosova’da do al gaz kullan m na yönelik altyap  henüz mevcut de il. Son y llarda ya-
p lan çal malar neticesinde Kosova’ya do al gaz sa lanmas  ve kullan m na yönelik projeler 
geli tiriliyor.

H ZMET VE N AAT SEKTÖRLER NDE YO UN K L  L K LER
Türkiye ile ekonomik, ticari, politik ve di er birçok alanda i  birli inin geli mesi için gerekli altya-
p  çal malar n  h zland ran ülkede, Kosova Türkiye Ticaret Odas ’n n kurulmas  yönünde çal -
malar devam ediyor. Di er taraftan DE K i  birli iyle kurulan Kosova-Türk  Konseyi geli mekte 
olan altyap n n en somut örneklerinden biri olarak kar m zda duruyor. Türkiye ve Kosova ara-
s nda ekonomik ili kiler mal ticaretinin yan  s ra hizmetler ve in aat sektörü üzerine yo unla -
yor. 2009 y l nda Türkiye’den 10 milyon 179 bin dolarl k ithalat gerçekle tiren Kosova’n n bu 
ithalat , 2010 y l nda yüzde 33,6 oran nda artarak 13 milyon 607 bin dolara ç kt . Kosova’n n 
Türkiye’den ithalat etti i ürünler incelendi inde tekstil liflerinin ilk s rada oldu u görülüyor. 
Kosova’n n Türkiye’ye ihraç etti i ürünlere bak ld nda ise de i ik sanayi kollar nda kullan lan 
makina ve cihazlar öne ç k yor. Mobilyalar, metal d  mineral mamuller ve çe itli mamul e yalar 
ise ihraç edilen di er ba l ca ürünler aras nda yer al yor. Kosova’da altyap  ve üstyap  yat r m-
lar n n yan  s ra, büyük miktarda konut aç , in aat sektörünü ülkenin en öncelikli sektörleri 
aras na yerle tiriyor. Kosova’da önümüzdeki birkaç y l içerisinde 60 bin yeni konutun in as  
ve söz konusu konutlarla ba lant l  olarak in a edilmesi gereken kentsel altyap  (yollar, içme 
suyu, kanalizasyon, telekomünikasyon vb.) okullar, lokantalar ve al veri  merkezlerinin, sektöre 
canl l k kazand rmas  bekleniyor. Ülkedeki ula t rma altyap s n n kötü durumda olmas ndan do-
lay  ülkeye yap lan uluslararas  yard mlar n önemli bölümünün yol ve otoyol yat r mlar na tahsis 
edilece i dü ünülüyor.

Kosova hükümeti, ülkenin Makedonya, Arnavutluk ve S rbistan’la kara yolu ba lant s n  iyile -
tirmeyi hedefliyor. Orta vadeli hedeflerden biri olarak aç klanan ba ka bir proje ise Kosova’n n 
kuzey ve orta bölgelerini Üsküp’e ba layacak yeni otoyol projesi. Bir ba ka önemli proje ise 
Merdare-Kukës-Durrës ba lant  yolunun in a edilmesi. Bu projeyle Kosova ekonomisinin 
Arnavutluk’un Durrës Liman  yoluyla uluslararas  pazarlara aç lmas n n sa lanmas  amaçlan -
yor. Söz konusu otoyol ayn  zamanda Adriyatik Denizi’ni Bat  Avrupa’ya ba layacak olan 10 nu-
maral  Trans-Avrupa Koridoru’nun da bir parças . Projelerin toplam bedelinin ise 1,3 milyar avro 
civar nda olaca  tahmin ediliyor. Ülkedeki yollar n iyile tirilmesi ve otoyollar n in as n n yabanc  
yat r mlarla finanse edilmesi planlan yor. 18 adet küçük hidroelektrik santralinin de yap m n n 
planland  Kosova’da, bu santrallerin tamam n n özel sektör sermayesi ve yap-i let-devret yön-
temiyle in a ettirilmesi öngörülüyor. 

Temmuz 2008’de Brüksel’de yap lan Donör Konferans ’nda Kosova’da devlet yap lanmas na 
yard m edilmesi amac yla yakla k 40 ülkeden toplam 1,2 milyar avroluk destek sa lanaca  aç k-
lanm t . Kosova’ya sa lanan bu tür kaynaklarla ülkede planlama a amas nda olan birçok proje 
hayata geçirilebilecek. Çok yak n bir zamanda gerçekle tirilmesi beklenen konut, otoyol ve di er 
altyap  ve üstyap  projeleriyle birlikte önemli enerji projelerinin haz rlanmas , geli tirilmesi ve yürütül-
mesi a amalar nda Türk teknik mü avirlik firmalar n n önemli roller üstlenebilece i dü ünülüyor.

Kosova’da
önümüzdeki
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