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 D
eğerli İMSAD üyeleri ve sektör paydaşlarımız… 2013 yılının bu ilk gün-
lerinde önce yurtta ve dünyada barışı, sonra da istikrarlı bir büyümeyi 
bekliyoruz. İstikrarlı büyüme beklentimiz hem ülke ekonomisi hem de 
sektörümüz için. Doğrusu, 2012 yılını sektör olarak çok da beklediğimiz 
gibi tamamlayamadığımızı ifade etmeliyim. Geçen yıl yüzde 7-8 civarın-
daki beklentimiz yüzde 0-1 arası bir büyüme performansı ile sonuçlandı. 

Genel sonuç böyle olsa da 2012 yılı için ilk vurgulanması gereken nokta inşaat mal-
zemesi sanayisinde 35’ten fazla alt sektörün 2012 yılı performanslarının aslında çeşitli 
nedenlerle birbirinden farklılık göstermesiydi. Bazı sektörlerimiz beklediği büyümeleri 
gerçekleştirmiş gözükürken bazı sektörlerde ise daralma söz konusu oldu. 

Yılın bu şekilde sonuçlanmasının ana nedenlerinin başında inşaat sektörünü ilgi-
lendiren pek çok yasa, mevzuat ve stratejinin 2012 yılında açıklanması geliyor. Açıkla-
nan bu yasa, mevzuat ve stratejiler şüphesiz uygulama açısından da yavaşlama getirdi. 
Bunların en başında, Kentsel Dönüşüm Yasası olarak bilinen afete karşı yasa geliyor. 
Ayrıca, deprem stratejisi eylem planı ve enerji verimliliği strateji belgeleri de açıklandı. 
Bunların her biri, inşaat sektörünün içinde yer aldığı ve inşaat sektörünün gelişimini et-
kileyecek uygulamalar. Genel kanı, tüm bu yeni yasa, mevzuat ve uygulamaların 2012 
yılında inşaat sektöründe yatırımların bir kısmında duraklama ya da ötelemeye yol açtı-
ğı yönünde. Rakamsal veriler de bunu destekliyor. 

2013 yılı için beklentimiz gayet pozitif. Eğer genel büyüme hedefi yüzde 4 olarak 
ortaya koyuluyorsa, inşaat sektörünün bunun iki katı yani yüzde 8 gibi bir büyümeyi 
gerçekleştiriyor olması gerekir. Fakat bu yılki genel değerlendirmemiz ortalama yüzde 
5 ile 6 arasında bir inşaat sektörü büyümesi. Kentsel dönüşüm ve seçim sürecinin baş-
layacak olması pozitif etki yaratırsa, yüzde 5-6 büyümenin bir iki puan daha artmasını 
sağlar, bu da reel büyümenin yüzde 6 ile 8 arasında gerçekleşmesi beklentisini artırır. 
Dolayısıyla, 2013 yılı için aslında genelde beklentiler son derece pozitif. 

2013 yılında başta kentsel dönüşüm uygulamalarının başlayacağını, çevre dostu, 
enerjiyi verimli kullanan yerleşim ve yapıların örneklerini göreceğimizi düşünüyoruz. 
Binalarda sağlanacak enerji verimliliğinin önemini her fırsatta İMSAD olarak vurgu-
luyoruz. 2013 yılı ve sonrasında, sürdürülebilir ve çevre dostu yerleşimlerin günde-
mimizde olacağına inanıyoruz. İhracatta 2012 yılını sektör olarak başarılı geçirdik. 
2013 yılında İMSAD olarak bu başarıyı rakamlarla daha etkin ortaya koymayı ve 
duyurmayı hedefliyoruz. 

Değerli üyelerimiz ve paydaşlarımız… Kentsel dönüşüm odaklı bir araştırma 
projesini yılbaşından itibaren başlattık. Yeni yılda TOKİ ve TİM ile yeni iş birliği çalış-
malarımız olacak. 2013’ün siz sektör temsilcilerimiz için risklerin öngörülebildiği ve 
fırsatların değerlendirilebildiği bir yıl olmasını diliyorum.

2013 yılında önce yurtta 
ve dünyada barış, sonra 
istikrarlı bir büyüme 
bekliyoruz
Genel ekonominin yüzde 4 büyüdüğü bir ortamda, inşaat 
sektörünün 2013 yılında yüzde 5-6 arasında bir büyüme 
gerçekleştireceğini öngörüyoruz. 
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m
erhaba, Yenilenme-yenileme-farklı bakma-farklı olma dönemi 
2013… Evet, rekabetten ayrışmak, sadece özellikler ve rasyonel 
faydalar değil, sadakati artırmaya yarayacak duygusal faydalar da 
sunmak, pazarda yerini sağlamlaştırmak, marka değerini yükselt-
mek, kısa vadeli satışları ve uzun vadeli kârlılığı da artırmak… Tüm 
firmaların amacı 2013’te bu sanırım.  Bunun için de bir sürü plan 

yapıldı ve uygulanmaya başlandı gibi görünüyor. Yapılan planlar içinde bu amaçları-
nıza doğrudan hizmet edecek olan İMSAD aksiyonlarını da unutmadığınızı biliyorum. 

Bu sayıda öngörülere yardımcı olacak bir kapak konusu işledik. Türkiye ekonomisini 
ve Türk inşaat sektörünü 2013 yılında bekleyen risklere ve fırsatlara odaklandık. Ko-
nusunda uzman ekonomistlere ve sektörün önemli meslek örgütlerinin yöneticilerine, 
2013 yılını nasıl gördüklerini sorduk. Genel kanaat olumlu ancak istenen hedeflere 
ulaşmanın kolay olmayacağı da ifade ediliyor. 2012 yılında bir yandan küresel belir-
sizlikler, diğer yandan iç ekonomik sorunlarla mücadele eden Türkiye ekonomisinin 
risklerin birçoğunu karşıladığı, 2013’ün ilk altı ayını temkinli bir iyimserlikle geçireceği 
ve ikinci altı ayda ise olumlu bir büyümenin görüleceği tespiti yapılıyor. 

Türk inşaat sektörünün en büyük buluşmalarından biri olan 4. Uluslararası İnşaatta Ka-
lite Zirvesi’ne dergimizde geniş yer verdik. İMSAD tarafından düzenlenen ve TÜSİAD’ın 
da stratejik ortak olarak destek verdiği dördüncü buluşmanın ana teması “Sürdürüle-
bilirlik ve Küresel Rekabet”ti. Alanında uzman yerli ve yabancı konuşmacılarla birlikte, 
yine yerli ve yabancı katılımcılarla yoğun ve faydalı bir zirveyi geride bıraktık. Zirve sa-
dece ele aldığı konular açısından değil, aynı zamanda üç önemli raporun kamuoyuyla 
paylaşılmasıyla da önemliydi. Bu önemi dergi sayfalarımıza fazlasıyla yansıttık.

İMSAD liderliğinde AB üyesi ve Balkan ülkeleri ortaklığında yürüttüğümüz EUbuild EE 
Binalarda Enerji Verimliliği projesinin sonuçlarını da kamuoyuyla paylaştık. Düzenlenen 
basın toplantısında İMSAD Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Bilmaç, Türkiye’de 
binalarda alınacak enerji verimliliği tedbirleriyle 12-15 milyar dolar tasarruf edilebile-
ceği üzerinde de durarak, ülkemizin geçen yıl açıklanan cari açığının yüzde 20’sinin, 
enerji ithalatının ise yüzde 30’unun enerji verimliliği yoluyla bertaraf edilebileceğinin 
altını çizdi.  

Dergimizin okurlarımız ve sektörümüz tarafından ilgiyle takip edilen bölümlerinde ise 
önemli sektör derneklerini ve yöneticilerini ağırladık. Profesyonel Bakış’ta boya sektö-
rüne DYO Boya Fabrikaları Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Serdar Oran’la birlikte 
mercek tutarken, ahşap sektöründeki son durumu Ulusal Ahşap Birliği Başkanı Nur-
gün Erdin’le konuştuk. Mimarlık ve İnşaat Dünyası köşemizin konuğu ODTÜ Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Abdi Güzer’di. Prof. Güzer’le mimarlık kimliğinden sürdürülebilirliğe, 
kentsel dönüşümden yeşil binalara uzanan bir söyleşi gerçekleştirdik. 

2013’e hem Türk ekonomisi hem de inşaat sektörü açısından güçlü başladık. Bu gü-
cün artarak sürmesi dileğiyle… 

Bir sonraki sayıda görüşmek dileğiyle…
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İMSAD’dan
» İMSAD: “Enerji verimli binalar, enerji ithalatında üç ay tasarruf sağlar”

» İMSAD Yapı Güvenliği ve Deprem Komitesi Toplantısı yapıldı

» İMSAD’dan üç yeni rapor

AYAKÜSTÜ SÖYLEŞİ
İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bilmaç:   
“Dernekler fark yaratan değer sunabilmeli,  
İMSAD bu konuda iyi bir örnek oluşturuyor”

SEKTÖREL GÜÇ
UAB Yönetim Kurulu Başkanı Nurgün Erdin:  
“Ahşap, küresel ısınmaya karşı insanlığın elindeki en önemli silahtır”

MAKRO-NOMİ
Prof. Dr. Kerem Alkin

ETKİNLİK
» 4. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nden ortak mesaj: “İnşaat sektörü 
sürdürülebilir kalkınmada stratejik öneme sahip”

» Türk ekonomisi ve inşaat sektöründe sürdürülebilirlik

» Nanoteknoloji Stratejileri Raporu ve sürdürülebilirlik yaklaşımı

» Sürdürülebilir kentler ve gelecek vizyonu

» İnşaat endüstrisinde rekabetin yeni trendleri

KAPAK 
Türkiye ekonomisini ve inşaat sektörünü bekleyen riskler ve fırsatlar/2013
2012 yılında bir yandan küresel belirsizlikler bir yandan da iç ekonomik 
sorunlarla mücadele eden Türkiye ekonomisinin, 2013’ün ilk altı ayını 
temkinli bir iyimserlik içinde geçireceği öngörülüyor. İkinci altı ayla ilgili ortak 
beklenti ise olumlu bir büyümenin gerçekleşeceği yönünde.

PROFESYONEL BAKIŞ
DYO Boya Fabrikaları Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Serdar Oran: 
“Boya, yaşam kalitesini artıran ve kentlerimizi renklendiren bir ürün”
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GÜNCEL SÖYLEŞİ
Entegre Harç Genel Müdürü Cem Çelik: 
”Ürün çeşitliliğimizle birden çok pazarda yer alan bir firmayız”

STRATEJİK BAKIŞ
Dr. Yılmaz Argüden

GÜNCEL SÖYLEŞİ
Tepe Betopan Genel Müdürü Fırat Türkfiliz:  
“Hedefimiz ihracatta daha agresif bir satış stratejisidir”

İZLENİM
Yaratıcı düşüncenin tohumları atıldı 
“Edebiyatçılarla inşaatçıların ortak noktası yaratıcı düşüncedir” diyen  
Sunay Akın’ın moderatörlüğünü üstlendiği 4. Uluslararası İnşaatta  
Kalite Zirvesi, Türk inşaat sektörü ve inşaat malzemesi sanayisinde 
Sürdürülebilirlik ve Küresel Rekabet temasıyla yaratıcı düşüncenin 
tohumlarını attı. Farklı konsepti, bilgi paylaşımlı toplantıları,  
tango gösterisi ve Sunay Akın’ın İstanbul hikâyeleriyle zirve, 
bu yıl da yoğun ve keyifli geçti.

MİMARLIK & İNŞAAT DÜNYASI
Mimar, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdi Güzer:  
“Sürdürülebilirlik bir tercih konusu değil, bir zorunluluk”

İHRACAT KAPILARI / Bulgaristan
Balkanlardaki komşumuz Bulgaristan’ın tercihi Türkiye
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İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD), AB tarafından fonlanan ve dokuz ül-
kenin ortaklığında gerçekleştirilen EUbuild EE Binalarda Enerji Verimliliğinin Finansmanı 
konulu projesinin sonuçlarını bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. İMSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Bilmaç, EUbuild EE Proje Koordinatörü Aygen Erkal ve EUbuild 
Proje Araştırmacısı Ebru Acuner’in yer aldığı toplantıya, çok sayıda sektör ve firma yöneti-
cisi de katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İMSAD Başkanı Hüseyin Bilmaç, “EU-
build projemizle İMSAD, dokuz ülke, 49 ortak ve iştirakçi kurum birlikte önemli bir sektörler 
arası iş birliği örneği göstererek binalarda enerji verimliliğinin finansmanı ile ilgili önemli 

İMSAD: “Enerji verimli 
binalar, enerji ithalatında üç 

ay tasarruf sağlar”
İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSaD), aB üyesi ve Balkan ülkeleri 

ortaklığında yürüttüğü EUbuild EE Binalarda Enerji Verimliliği projesinin 
sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Basın toplantısında birer konuşma yapan  

İMSaD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bilmaç, EUbuild EE Proje Koordinatörü 
aygen Erkal ve EUbuild Proje araştırmacısı Ebru acuner, türkiye’de binalarda 

enerji verimliliğinin sağlanması için mutlaka bir “enerji ajansı” kurulması 
gerektiğini söyledi. 

Fotoğraftakiler (soldan sağa): Aygen 
Erkal, Hüseyin Bilmaç ve Ebru Acuner 



sonuçlar elde ettik. Avrupa Birliği’ne (AB) katılım konusunda uzun bir üyelik süreci yaşayan 
ülkemizin en önemli sektör kuruluşlarından biri olan İMSAD’ın inşaat sanayisi için hazırladı-
ğı projeler, bugün artık EUbuild adı altında sürdürülebilir bir marka olmuştur. Bu projemizle 
gurur duyduğumuzu ifade etmek isterim” dedi. 

İMSAD’ın 2007 yılında EUbuild adını verdiği İnşaat Malzemeleri Sektörü’nde AB’ye 
Uyum Projesi’yle ilk defa Türkiye’den bir sivil toplum kuruluşunun, bir Avrupa fonunu 
Türkiye’ye getirdiğini hatırlatan Bilmaç, projelerin iştirakçileriyle ilgili şunları söyledi: “Bi-
rinci EUbuild Projesi’ndeki değerli ortaklarımız Bulgaristan, Romanya, Belçika ve İngil-
tere ortaklığındaki projenin başarısı 2010 yılındaki ikinci projeyi getirdi. İMSAD bu kez 
Arnavutluk, Belçika, Bosna-Hersek, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan ortaklığında, 47 
iştirakçi kurumla birlikte EUbuild Binalarda Enerji Verimliliğinin Finansmanı ile ilgili bir iş 
birliği projesini gerçekleştirdi.”

“TÜRKİYE’DE ENERJİ AJANSI KURULMALI”
Türk ekonomisinin en önemli sorunlarının başında cari açık sorununun geldiğini söyle-
yen Hüseyin Bilmaç, Türk inşaat sanayisinin cari açığa yüzde 300 oranında pozitif katkı 
sağladığını belirtti. Cari açığın büyümesinde enerji ithalatının çok önemli bir yeri oldu-
ğunu vurgulayan Bilmaç, “Cari açığımızın yüzde 67’si enerji ithalatından kaynaklanıyor. 
2012 yılının ilk dokuz ayında enerji ithalatına 45 milyar dolar verdik. AB Enerji Komiseri 
Günther Oettinger, AB’nin enerji ihtiyacının yüzde 55’inde dışa bağımlı olduğunu ve bu 
ihtiyacın günden güne arttığını açıklamıştı. Türkiye için bu oran yüzde 75, Balkan or-
taklarımızda ise yüzde 100’e yaklaşıyor. Avrupa’nın 2020 yılına kadar enerji ihtiyacını 
yüzde 20 azaltma hedefi, Türkiye ve Balkan ortaklarımız tarafından da benimsenmiş he-
deflerdir. İşte bu hedefleri gerçekleştirmede inşaat sanayisine büyük görev düşüyor ve 
düşecek. Enerjiyi verimli kullanmak zorundayız ve unutmayalım ki bunu başaran ülkeler 
gelecekte rekabette öne geçeceklerdir. Ülkemizde enerjinin yaklaşık yüzde 40’ı bina-
larda tüketiliyor. Biz İMSAD olarak binalarda sağlanacak verimlilikle yılda 12-15 milyar 
dolarlık tasarruf vadediyoruz. 2020 yılı için belirlenen yüzde 20 daha az enerji hedefine 
ancak akılcı adımlarla ulaşabiliriz“ dedi.

9İ M S A D ’ D A N

İki yıllık bir çalışmanın sonunda 
başarıyla tamamlanan EUbuild EE 
Enerji Verimliliği Projesi, İMSAD 
yöneticileri tarafından pasta kesilerek 
kutlandı.  
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Ülke gündemindeki kentsel dönüşüm sürecinin enerji verimli binaları hayata geçirmek için 
bulunmaz bir fırsat yarattığının altını çizen Hüseyin Bilmaç, gerçekleştirilecek sürdürülebilir 
projelerle yeni çevremizi güvenli ve enerji verimli yeşil binalara dönüştürme şansının yük-
sek olduğunu aktardı. “Binalarda bina kabuğu yalıtımı, ısı tasarruflu camlar, verimli pen-
cereler, ısıtma, soğutma sistemleri ve verimli cihazlarla sağlanabilecek ciddi bir verimlilik 
söz konusu. Binalarda ve özellikle 19 milyona yaklaştığı tahmin edilen, sayısı gün geçtikçe 
artan konut stokunda verimsizlik çok yüksek. Mevcut binalarda kullanılan enerjinin en az 
yüzde 50’si tasarruf edilebilir” diyen Bilmaç, bu eylemlerin hayata geçirebilmesi için gerekli 
finansman ortamının oluşturulması ve kazanımların sağlanması yolunda teşvik ve destekle-
rin yaratılmasının önemine değindi.

Toplantıda Hüseyin Bilmaç’ın ardından söz alan EUbuild EE Proje Koordinatörü Aygen 
Erkal ve EUbuild Proje Araştırmacısı Ebru Acuner, enerji konusunun tek elde toplanma-
sı gerektiğini vurgulayarak Türkiye’de bir enerji ajansının kurulmasının gerekliliğinidile 
getirdi. Toplantı, projenin sonlandırılmasının şerefine katılımcılarla birlikte pasta kesilme-
siyle ona erdi. 

ENERJİ VERİMLİĞİNDE YOL HARİTASI
Basın toplantısında, Türkiye’de binalarda enerji verimliliği ve finansmanının geliştirilmesi 
konusundaki yol haritası da kamuoyuyla paylaşıldı. Yol haritası özetle şu başlıklardan 
oluştu:
• Ülke genelinde ve uluslararası alanda binalar ve enerji sektörü terminolojilerinin uyumu-

nun sağlanması,
• Hükümet destekli verimlilik artırıcı proje ve gönüllü anlaşma desteklerinin binalar için de 

tanımlanması,
• Verilen kredilerin geniş tabanlı kullanılabilmesi için başta düşük faiz ve uzun dönemli 

olmak üzere özel durumlarının tanımlanması ve çıktılarının izlenmesi, 
• Ülkede ticari sektörde faaliyet gösteren “Eximbank” gibi, enerji verimliliği finansmanının 

geliştirilmesinden sorumlu bir çatı finans kurumunun oluşturulması, 
• Orta (2030) ve uzun dönemler (2050) için zorunlu enerji verimliliği hedefleri ile birlikte 

farklı stratejileri de içeren alternatif senaryo analizlerinin ve projeksiyon çalışmalarının 
gerçekleştirilmesi,

• Yenilenebilir enerji uygulamalarının teşviki için alım garantisi ve gönüllü salım ticareti 
uygulamalarının etkinliklerinin artırılması ve enerji verimliliği stratejileri ile sinerji etkisinin 
yaratılması, 

• Türkiye’de ilgili tüm önerilerin / stratejilerin / uygulamaların geliştirilmesi, düzenli olarak 
izlenmesi, doğrulanması ve yaygınlaştırılması için “Ajans” yapısının oluşturulması…

Türk ekonomisinin en önemli 
sorunlarının başında cari açık 
sorununun geldiğini söyleyen Hüseyin 
Bilmaç, Türk inşaat sanayisinin cari 
açığa yüzde 300 oranında pozitif katkı 
sağladığını belirtti. 
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İMSAD: “İnşaat sektörü 
büyürse ekonomi de 

büyüyecek”
İMSaD’ın düzenlediği yılın son Ekonomi toplantısı’nda ‘İnşaat Sektörünün 2013 

Beklentileri’  ele alındı.  Son ekonomik veriler çerçevesinde inşaat sanayisinin 
2013 beklentileri ve hedeflerinin tartışıldığı toplantıda uzmanlar, inşaat 

sektörünün desteklenmesi gerektiği konusunda birleştiler.

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (İMSAD) merakla beklenen ekonomi toplan-
tılarının 2012 yılına ait son toplantısı TOBB Plaza’da gerçekleştirildi. İnşaat sektörü men-
suplarının ve basının yoğun ilgi gösterdiği toplantının açılış konuşması İMSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Bilmaç tarafından yapıldı. Toplantıda inşaat sektörünü yakından 
tanıyan iki ekonomist,  İMSAD Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Kerem Alkin’le Ekonomi ve 
Strateji Danışmanlık Hizmetlerinden ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel de birer konuşma 
yaptı.

İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bilmaç, 2013 yılı beklentilerinin başında ener-
ji konusunun tek elden güçlü ve bağımsız yeni bir ajans - verimlilik merkezi tarafından 
yürütülmesinin geldiğini yineledi. Bilmaç, “2013 yılında bu önemli talebin gerçekleşmesi 
yolunda girişimlerimize devam edeceğiz. Çünkü binalarda sağlanacak verimlilikle yılda 12-
15 milyar dolar bir tasarruf sağlayacağımızı biliyoruz. Amaç doğrultusunda eylemleri haya-
ta geçirebilmek için kamu-özel sektör iş birliği, gerekli finansman ortamının oluşturulması 
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ve kazanımların sağlanması yolunda teşvik ve desteklerin yaratılması kritik önem taşıyor. 
2013’ten ilk beklentimiz bu yönde. Finansman yönünde bazı olumlu ilk mesajlar da var. 
Geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı’nın açıkladığı enerji tasarrufu ve depreme karşı yapıla-
cak güçlendirme çalışması bedellerinin beyan edilen gelir vergisinden indirilmesi çalışması 
bunların başında geliyor” dedi. 

“ÖZEL SEKTÖRÜN KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YER ALMASI KAÇINILMAZDIR”
İMSAD Başkanı Bilmaç, 2013 yılındaki ikinci beklentilerinin de kentsel dönüşüm konusun-
da olduğunu vurguladı. Buna göre Bilmaç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürü-
tülen kentsel dönüşüm hakkında şunları söyledi: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çok daha 
kavrayıcı, kapsayıcı, pratik ve uygulama tarafı olan yeni bir ‘Kentsel Dönüşüm Uygulama 
Yönetmeliği’ni açıkladı” diyerek özel sektörün de bu süreçte yer almasının kaçınılmaz oldu-
ğunu belirtti. “Her zaman tekrar ettiğimiz gibi bu sürecin bir parçası olan biz sanayiciler ola-
rak göreve hazırız” mesajını verdi. Bilmaç, 2013 yılında koordinatör bir İnşaat Malzemeleri 
İhracatçılar Birliği’nin kurulmasını da beklediklerini vurguladı. Bilmaç, 2013 için açıklanan 
yüzde 4 genel ekonomik büyüme hedefinin ancak inşaat sektörünün bu hedefin iki katı 
kadar büyümesiyle  mümkün olabileceğini belirtti. 

İMSAD Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Kerem Alkin ise 2012 için planlanan yumuşak inişin 
beklenenden daha sert olduğunu söyledi. Önümüzdeki yıl, rotamızın ne olacağını sıkça ko-
nuşacağımızı belirten Alkin, “2013’te acaba ABD ile Japonya’yı mı yoksa Fransa ile İtalya’yı 
mı konuşacağız” diyerek Türk ekonomisinin 2013’te yüzde 4 büyüyebilmesi için inşaat 
sektörünün ivme kazanması gerektiğini vurguladı. 

Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hizmetlerinden ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel de, 
“2012 yılı inşaat, konut ve gayrimenkul sektörüne baktığımızda kamu ve özel sektör inşaat 
harcamalarındaki artışın bir önceki yıla göre yeterli olmadığını görüyoruz. Buna karşın inşa-
at sektörünün istihdam yaratmadaki önemli rolü devam ediyor” dedi.

İMSAD Başkanı Hüseyin Bilmaç, 2013 
için açıklanan yüzde 4 genel ekonomik 
büyüme hedefinin ancak inşaat 
sektörünün bu hedefin iki katı kadar 
büyümesiyle  mümkün olabileceğini 
belirtti. 
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İMSAD yönetimi, üye 
derneklerle bir araya geldi

ÇŞB Yapı Malzemeleri Eğitim Seminerleri’ne 
İMSAD’dan destek

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD), 30 Kasım 2012 tarihinde TOBB Plaza’da, 
üyesi olan dernek temsilcileriyle bir araya geldi. 28 dernek üyesi bulunan İMSAD’ın yö-
netim kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda, sektörün genel değerlendirmesi yapılırken, 
sektörün doğru konumlandırılabilmesi için özellikle alt sektörlerden veri akışının önemine 
dikkat çekildi ve bu konudaki sıkıntılar tartışıldı. İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
Bilmaç, Türk inşaat malzemesi sanayisinin Türk ekonomisi için büyük bir güç olduğunu 
toplantıda dile getirdi. Bu gücün büyüklüğünün ve potansiyelinin tam anlamıyla ortaya ko-
nulmasının kritik önem taşıdığını ifade eden Bilmaç konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sektörü-
müzün rakamsal olarak ifadesi çok önemlidir. Geleceğimizi planlamak, sürdürülebilirliğimi-
zi sağlamak ve ihracat potansiyelimizi artırmak için buna tüm sektörün hatta sektörümüzün 
dolaylı paydaşlarının da ihtiyacı vardır. Ancak bu büyüklüğü ortaya koymak, kolektif bir akıl 
ve kapsamlı bir iş birliğiyle mümkündür.” Toplantı, 2013 yılında daha kapsamlı bir iş birliği 
yürütülmesi için tekrar bir araya gelinmesi dileğiyle son buldu.

ÇEVrE ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü 10 il merkezinde 
“Yapı Malzemeleri Eğitim Seminerleri” düzenledi. İMSAD bu kapsamlı eğitim faaliyetinin des-
tekçileri arasında yer alırken, İMSAD yönetim kurulu ve üyeleri eğitimlere konuşmacı olarak 
katıldı. Samsun’da İMSAD Haksız Rekabetle Mücadele Komisyonu Başkan Yardımcısı Cev-
det Yanardağ (Kalekim A.Ş.), Trabzon’da İMSAD Teknik Komite Üyesi Selim Turan (Betek 
A.Ş.), İstanbul’da İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve İMSAD Yapı Güvenliği ve Deprem Komite-
si Başkanı Galip Sayıl (BASF Yapı Kimyasalları A.Ş.), Bursa’da İMSAD Üyesi  Muhammed Ma-

raşlı   (Fibrobeton Şirketler Grubu), İzmir’de 
İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Levent Akgerman (AKG Gazbeton), 
Antalya’da İMSAD Denetim Kurulu Üyesi 
Ali Yıldırım (Koramic Yapı Kimyasalları A.Ş.), 
Gaziantep’te  İMSAD Üyesi Yakup Tümen 
(BASF Yapı Kimyasalları A.Ş.) Diyarbakır’da 
İMSAD Üyesi Abdulkadir Aslan (BASF Yapı 
Kimyasalları A.Ş.) Ankara’da İMSAD Komite 
Üyesi Serpil Çimen (DÇÜD Uzmanı) Türk 
yapı malzemelerinin üretimi, dağıtımı ve kul-
lanımı hakkında genel değerlendirmelerin 
yer aldığı birer sunum yaptı. 
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Enerji verimliliği aktiviteleri İstanbul’da tartışıldı
aVrUPa Komisyonu Enerji Genel Müdürlüğü Ortak Araştırma Merkezi (EC DC Energy JRC), 
5-6 Aralık 2012 tarihlerinde Avrupa Birliği (AB) adayı ülkelerde ilgili politikaların uygulamaları-
nı desteklemek amacıyla, yapılan enerji verimliliği aktiviteleri kapsamında bir çalıştay düzenle-
di. EVD (Enerji Verimliliği Danışmanlık) firmaları pazarı, engeller ve destek mekanizmaları baş-
lıklarının tartışıldığı çalıştay, İstanbul-Ortaköy Princess Hotel’de gerçekleştirildi. Çalıştaya AB 
adayı ülkeler, Batı Balkanlar, Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldovya, 
Ukrayna, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’dan EVD firmaları, ilgili ba-
kanlıklar ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Bu ülkelerdeki EVD aktiviteleri hakkında bilgi topla-
mak, EVD pazarını etkileyen engeller, bunları aşmak için yapılması gerekenler, hükümetlere, 
sivil toplum kuruluşlarına ve özel sektöre düşen görevler, yürütülmesi gereken politikalar ile 
uygulanması gereken mekanizmaların detaylı olarak tartışıldığı toplantıya İMSAD Genel Ko-
ordinatörü Selda Başbuğoğlu da katıldı. Başbuğoğlu, EUbuild EE Projesi ve sonuçları, proje 
boyunca Türkiye ve ortak ülkelerde EVD firmaları ve binalarda enerji verimliliği finansmanı 
hakkında elde edilen bilgilerin paylaşıldığı bir sunum yaptı.

İMSAD Yapı Güvenliği ve 
Deprem Komitesi Toplantısı

İMSaD Yapı Güvenliği ve Deprem Komitesi Toplantısı, 18 Aralık 2012 tarihinde TOBB Plaza’da 
düzenlendi. Toplantıya İMSAD üyelerinin yanı sıra, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
(AFAD), Türkiye Deprem Vakfı, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, sektör derneklerinin 
ve bankaların temsilcileri de katıldı. Toplantıda Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP) 
2023 genel değerlendirmesi, kentsel dönüşüm ve yapı güvenliği ilişkisiyle deprem güçlendir-
mesine vergi desteği başlıkları tartışıldı. İMSAD Yapı Güvenliği ve Deprem Komitesi Başkanı 
ve İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi Galip Sayıl’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, Türkiye 
Deprem Vakfı Başkanı Prof. Dr. Hasan Boduroğlu, AFAD Deprem Dairesi Başkanı Dr. Murat 
Nurlu, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Cemal Gökçe, TMMOB 
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu ve Afet Komitesi Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Tolga Akbulut ile Türkiye İş Bankası Bireysel Krediler Müdür Yardımcısı Fatih Palaz birer 
konuşma yaptı.

Konuşmasında, mevcut yapıların güçlendirilmesi veya yenilenmesiyle kentsel dönüşümün ya-
nında yeni yapıların depreme dayanıklı inşası için geniş bir platform oluşturmayı hedeflediklerini 
belirten İMSAD Yapı Güvenliği ve Deprem Komitesi Başkanı ve İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi 
Galip Sayıl, “UDSEP 2023 ile belirlenen hedef, strateji ve eylemleri önemsiyoruz. İlgili kuruluş 
olarak atanan İMSAD, çalışmalara katkı koymaya hazırdır” dedi. Sayıl sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Türkiye’de yaşayan herkesin depreme karşı güvenli yapılarda oturma hakkı olduğu kanaatin-
deyim. Mühendislik, müşavirlik, yapı malzemesi ve müteahhitlik hizmetlerinde lider ülkemizde 
yapı stokumuzu kayıt altına almak ve iyileştirmek durumundayız. Başbakanlık Afet ve Acil Du-
rum Yönetimi Başkanlığı ile iş birliği içinde olacağız. Bu doğrultuda gündemde olan, kısa adıyla 
Deprem Yönetmeliği revizyonu çalışmalarının bir an önce tamamlanmasının önemli olduğunu 
düşünüyoruz. İMSAD olarak alt komisyonlarda görev almaya hazırız.”
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İMSAD’dan üç yeni rapor
İnşaat Sektöründe Sürdürebilirlik: Yeşil Binalar ve nanoteknoloji Stratejileri, 

rehber Kitap: Binalarda Enerji Verimliliği Finansmanı (türkiye’nin Yol Haritası - 
aB’nin Durum analizi) ve Guidebook: Financing Energy Efficiency in Buildings 

Future Perspectives… 4. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nde İMSaD tarafından 
kamuoyuna açıklanan bu üç yeni rapor, sektörün yol haritası niteliğinde.

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (İMSAD) düzenlediği 4. Uluslararası İnşaatta 
Kalite Zirvesi, sadece Türk inşaat sektörü ve inşaat malzemesi sanayisinin gelecek perspekti-
finin tartışıldığı toplantı ve etkinliklerle geçmedi. Aynı zamanda, sektörü ilgilendiren yeni çalış-
malar da katılımcılarla paylaşıldı. İMSAD zirvede, Türk inşaat sektörü ve inşaat malzemesi sa-
nayisi için yol haritası niteliğindeki üç yeni raporu kamuoyuna açıkladı ve katılımcılara dağıttı. 

İnşaat Sektöründe Sürdürebilirlik: Yeşil Binalar ve nanoteknoloji Stratejileri raporu 
İMSAD, TÜSİAD ve Ulusal Nanoteknoloji Girişimi ortaklığıyla hazırlanan İnşaat Sektöründe 
Sürdürebilirlik: Yeşil Binalar ve Nanoteknoloji Stratejileri raporu beş bölümden oluşuyor. Bi-
rinci bölümde, Türkiye’de ve dünyada sektörün mevcut durumu incelenirken, Türkiye inşaat 
sektörünün dünyadaki konumu hakkında da bilgi veriliyor. İnşaat sektörünün geleceğini be-
lirleyecek olan temel eğilimler ve stratejiler; Türkiye’de inşaat sektörünün 2023 yılı vizyonu, 
hedefleri ve stratejileri de ikinci bölümde ele alınan konular. “Sürdürülebilirlik ve Yeşil Bi-
nalar” başlıklı üçüncü bölümde, inşaat sektörünün geleceğini belirleyen temel eğilimlerden 
en önemlisi olan ekolojik ve enerji verimliliği yüksek binaların tasarımı üzerinde duruluyor. 
“İnşaat Sektörüne Nanoteknolojinin Etkisi” başlıklı dördüncü bölümde, nanoteknolojinin 
inşaat sektöründeki uygulama alanları özetlendikten sonra, nanoteknoloji değer zinciri ve 
bu zincirin yaratmış olduğu piyasa faktörleriyle inşaat sektöründeki yansımaları ele alınıyor. 
Beşinci ve son bölümde ise, Türkiye’de inşaat sektörü için önerilen nanoteknoloji stratejileri; 
“Vizyon”, “Temel Amaçlar ve Politikalar”, “Öncelikler”, “Tedbirler”, “Uygulama Stratejileri” ve 
“Eylem Planı” başlıklarıyla irdeleniyor. 

rehber Kitap: Binalarda Enerji Verimliliği Finansmanı
İMSAD tarafından yürütülen EUbuild Projesi’nde iki yıl süresince elde edilen çıktılara ve du-
rum tespitleriyle çözüm önerilerine göre hazırlanan Rehber Kitap: Binalarda Enerji Verimliliği 
Finansmanı (Türkiye’nin Yol Haritası – AB’nin Durum Analizi) raporu da ilk defa zirve kapsa-
mında paylaşıldı. Rehber Kitap’ın içeriğine yönelik bilgi veren EUbuild EE Proje Koordinatörü 
ve kitabın Genel Yayın Yönetmeni Aygen Erkal şunları söyledi: “Enerji verimliliği küresel ve 
çok yönlü bir konu. AB’nin ‘Sürdürülebilir Büyüme için 2020 Stratejisi’ bu on yılın sonunda 
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enerji verimliliğini yüzde 20 oranında geliştirmeyi hedefliyor. AB’nin 2020 hedefini gerçekleş-
tirebilmesi için inşaat sektörü ve özellikle binaların çok önemli bir araç olduğunu vurgulamak 
gerekir. AB’nin 2020 yılı için yüzde 20 daha fazla enerji verimliliği sağlama hedefi Türkiye ve 
Balkan ülkeleri tarafından da yakın zamanda benimsenmiştir. Ancak asıl soru bu hedefe nasıl 
ulaşılacağıdır. Bu hedefe ulaşmak için inşaat sektörüne önemli görev düşmektedir ve bu gö-
revin gerçekleştirilmesi ancak çeşitli destekleyici finansman mekanizmalarının ve teşviklerinin 
geliştirilmesi ile mümkün olabilir. Binalarda enerji verimliliği çalışmaları ile Türkiye’de yıllık 12-
15 milyar dolar tasarruf sağlanabileceği, bu tasarrufla geçen sene açıklanan cari açığın yüzde 
20’sinin kapatılabileceği, dolayısıyla enerji verimliliği sayesinde dışa bağımlılık oranının yüzde 
30 azaltılabileceği gerçeği çok çarpıcıdır. Bu bağlamda hazırlanan Rehber Kitap, AB’deki 
enerji / çevre açısından binaların önemi ve enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve küresel 
ısınma ile ilgili genel durumu, buna bağlı olarak inşaat sektöründe enerji verimliliği için mev-
cut finansman olanaklarını, bu olanakların geleceğini ortaya koymaktadır. Ayrıca Türkiye ve 
proje ortağı Balkan ülkelerinin hem kendi içlerinde hem de AB ile karşılaştırmasını yaparak, 
Türkiye’de enerji verimliliği ve finansmanının geliştirilmesi için bir yol haritası çizmektedir.”

Guidebook: Financing Energy Efficiency in Buildings Future Perspectives
İMSAD tarafından yürütülen EUbuild Projesi’nin sonuçlarına yönelik Avrupa-Türkiye ve 
Balkanlardaki mevcut durumu ortaya koyan Guidebook: Financing Energy Efficiency in 
Buildings Future Perspectives adlı rapor, İngilizce olarak hazırlandı ve zirve kapsamında 
paylaşılan üçüncü kitap oldu. Proje çıktıları arasında bulunan ülke raporları temel alınarak ha-
zırlanan yayın, Rehber Kitap: Binalarda Enerji Verimliliği Finansmanı (Türkiye’nin Yol Haritası 
– AB’nin Durum Analizi)’nden farklı olarak proje ortağı Balkan ülkeleri ve Türkiye’nin detaylı 
SWOT analizlerine yer verildi. Arnavutluk, Bosna-Hersek, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve 
Türkiye’nin genel göstergeler, yasal ve kurumsal yapı, binalarda enerji verimliliği tedbirleri, 
mevcut finansal mekanizmalar ve gelecek beklentileri açısından karşılaştırmalar yapılarak 
sonuçlar çıkarıldı, öneriler ortaya konuldu. Raporda; binalarda enerji verimliliği konusundaki 
mevcut finansal mekanizmaların zayıflığını gösterilirken, beklentiler, nelerin gerçekleştirilip 
nelerin gerçekleştirilemediği ve hangi konuların geliştirilmesi gerektiğinin de altı çizildi. 

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) 43. Olağan Genel Kurulu, 17 Ocak 2013 tarihinde 
yapıldı.  Genel kurul toplantısında TÜSİAD Yönetim Kurulu, Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Diva-
nı, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı üyelerinin seçimi gerçekleştirildi. TÜSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’na Muharrem Yılmaz seçilirken, İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Turan da TÜSİAD yöne-
tim kuruluna yedek üye oldu. Turan, 2013-2014 yıllarını kapsayacak görev süresi boyunca, TÜSİAD Sek-
törel Politikalar ve Sektörel Kuruluşlar ile İlişkiler Komisyon Başkan Yardımcılığı görevini de yürütecek. 

TÜSİAD’da yeni dönem
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İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bilmaç: 

“Dernekler fark yaratan değer 
sunabilmeli, İMSAD bu konuda 

iyi bir örnek oluşturuyor”
Sivil toplum kuruluşlarında sürekliliğin esas olduğunu vurgulayan Bilmaç, 
İMSAD’ın ve sektörün 2023 için koyduğu hedeflere ulaşmasının önemine 

değinerek, bu sürece katkılarının devam edeceğini belirtti. İMSAD’ın 
Türkiye’de benzeri olmayan bir yapı olduğuna dikkat çeken Bilmaç, “Bu 

örnek yapının sürdürülebilir gelişimi, sektörümüzün gelişimini de beraberinde 
getirecektir” dedi.

Y
İrMİ Sekİzİncİ fAAlİyeT yılını TAMAMlAyAn İnşAAT MAlzeMe-
Sİ SAnAyİcİlerİ Derneğİ (İMSAD), yoğun geçen Bİr yılı DAhA 
gerİDe BırAkTı. Türk inşaat sanayisinin gelişimine paralel olarak İMSAD 
da, üye profili, temsil gücü, iş birlikleri, faaliyetleri ve kurumsallığıyla yenilikçi 
bir yapı ortaya koydu. Son yıllarda, Avrupa Birliği (AB) projeleriyle birlikte fa-
aliyetlerini yurt içinden AB’nin merkezi Brüksel’e de taşıyan İMSAD, başarılı 

organizasyonlar gerçekleştirdi ve farkındalık yarattı. İMSAD, Brüksel’deki temsilciliğini iki 
yıl önce hayata geçirdi. Şüphesiz, İMSAD’ın bu başarılı gelişim çizgisinde sektörel dernek-
lerde yöneticiliğe gönül veren, çıtayı yükseğe taşıma kararlılığındaki dernek yönetim kuru-
lunun, üyelerinin ve çalışanlarının payı yüksek. İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
Bilmaç da bu olguya vurgu yapıyor. Derneğin önceki dönemde başlayan yapılanmasıyla 
ilgili politika ve süreci, yönetim olarak sürdürdüklerini ifade eden Bilmaç, sürdürülebilir bir 
kurumsal yapının oturtulduğunu söyledi. Bilmaç, “İMSAD’ın kurumsallaşması hedefi doğ-
rultusunda dernek çalışanlarımızın görev tanımları artık belli ve performansa dayalı ücret 
sistemini uyguluyoruz. Kurumsal yapının başındaki genel sekreterlik, genel koordinatörlük 
olarak yapılandırıldı ve buna bağlı birimler oluşturuldu. Organizasyon şeması ortaya konul-
du. İlk defa İMSAD’ın kurumsal yetkinlikleri oluşturuldu. Yetkinlik değerlendirme çalışma-
ları gerçekleştirildi. Kadro için bir kariyer planlaması da öngörüldü. Bu temel çalışmalar 
inanıyorum ki derneğimizi geleceğe sorunsuz taşıyacaktır” dedi.

İMSAD komitelerinin geçtiğimiz dönemde aktif bir şekilde hayata geçirildiğinin ve komite ça-
lışmalarının üyeler tarafından katılımcı bir anlayışla desteklendiğinin altını çizen Bilmaç, artık 
bir marka haline gelen Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nde çıtanın her yıl daha yükseğe 
taşındığını belirtti. Bilmaç, düzenledikleri çeşitli sektör toplantıları, üye derneklerle paylaşım 
toplantıları ve artık merakla beklenir hale gelen İMSAD ekonomi toplantılarıyla sektörün ve 
gündemin nabzını tuttuklarını da söyledi. Çeşitli sektör kurumları ve önemli kuruluşlarla 
İMSAD olarak iş birliği oluşturduklarını belirten Bilmaç, “Sürdürülebilirlik: Yeşil Binalar ve 
Nanoteknoloji Stratejileri” raporunun TÜSİAD’ın katkısıyla hazırlandığını, ayrıca zirve için 

de TÜSİAD ile önemli bir stratejik ortaklığa gidildiğini belirtti. İMSAD olarak merkezi ve yerel 
yönetimlerle iş birliğine de önem verdiklerini ifade eden Bilmaç, Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı başta olmak üzere Ekonomi; Enerji ve Tabii Kaynaklar; Bilim, Sanayi ve Teknoloji ba-
kanlıklarıyla çeşitli temaslarda bulunduklarını söyledi. 2003 yılında gerçekleştirilen İMSAD’ın 
Avrupa İnşaat Malzemesi Üreticileri Konseyi (CEPMC) üyeliğini son dönemde, toplantılara 
katılım ve görüş bildirimi noktasından, alınan kararlara katılım noktasına taşıdıklarını vurgu-
layan Bilmaç Türk inşaat sanayisi için bu temsiliyetin öneminin farkında olduklarını aktardı.

“EUbuild EE BAŞARIYLA TAMAMLANDI”
İMSAD’ın AB fonlarıyla başlattığı EUbuild projelerinin ikincisi olan Binalarda Enerji Verimliliğinin 
Finansmanı EUbuild EE ile Türkiye, Avrupa ve Balkanlar arasında sektörler arası bir iş birliği 
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platformu kurulduğunu hatırlatan Bilmaç, EUbuild EE projesi’nin 2012 yılı sonunda başarıyla 
tamamlandığını, bu projenin ürünü olan Rehber Kitap: Binalarda Enerji Verimliliği Finansmanı 
(Türkiye’nin Yol Haritası – AB’nin Durum Analizi) ile Guidebook: Financing Energy Efficiency in 
Buildings Future Perspectives adlı iki rapor kitabının kamuoyuyla paylaşıldığını söyledi. 

“EUbuild’in getirdiği başarı İMSAD’ın bu tür projelerde liderlik yapabileceğini gösterdi.  
İMSAD sadece Türkiye’de sektörü yönlendiren değil, Avrupa’da da paydaşlarına, özellikle 
enerji verimliliği gibi stratejik bir konuda yol gösterici örnek bir çalışmaya imza attı” diyen 
İMSAD Başkanı Hüseyin Bilmaç için, 2012 yılında Brüksel’de düzenlenen toplantılar ayrı 
bir öneme sahip. Bu önemi Bilmaç şu sözlerle anlattı: “İMSAD, 2012 yılında katıldığı Av-
rupa Sürdürülebilir Enerji Haftası’na, heyeti ve düzenlediği etkinlikleriyle damgasını vurdu. 
Brüksel’de haziran ayında iki günde dört ayrı organizasyon düzenledik. Türkiye’den ve 
Avrupa’dan çok sayıda üst düzey temsilciyi ağırladık. Avrupa Parlamentosu’nda (AP) Türki-
ye adına çok önemli bir panel gerçekleştirdik. Özellikle bu panel, meslek hayatımda, kişisel 
yaşamımda ve İMSAD başkanı olarak, sektörümüz ve İMSAD adına koltuklarımızı kabartan, 
onur veren bir organizasyon oldu. AP çatısı altında Avrupalı paydaşlarımızla birlikte sektö-
rümüzü gündeme taşıdık. Eminim ki Türkiye bir gün AB’ye üye olacak, ancak İMSAD artık 
bir AB üyesidir diyebilirim.”

İMSAD için 2013 yılının da çok yoğun ve faal bir şekilde geçeceğine inandığını söyleyen 
Bilmaç, “Toplantılarımızla, raporlarımızla, bültenlerimizle, söylemlerimiz ve tespitlerimizle 
gündem yarattık. İMSAD 2013 yılında ihracat, ekonomi, bankacılık-finans, haksız rekabet, 
sürdürülebilirlik, iklim değişikliği (çevre yönetimi-enerji verimliliği-ekolojik yapılar vb.), hu-
kuk, vergilendirme, sigorta, inovasyon & kalite, nanoteknoloji, AB süreci gibi makro ko-
nuları ele alarak, bu başlıklarda farklı konseptlerle ulusal ve uluslararası organizasyonlar, 
faaliyetler organize edecektir. Ayrıca İMSAD dergi, aylık ekonomi raporları,  www.imsad.
org, www.eubuild.com, www.insaatzirve.com siteleriyle, İMSAD AB Gündem/bülten, İM-
SAD e-bülten ve diğer tüm araçlar geliştirilerek yeni başlıklar hayata geçirilecek ve üyelerle 
buluşmaya devam edilecektir. Bu çalışmalara mutlaka yenileri de eklenecektir”dedi. 

Sivil toplum kuruluşlarında sürekliliğin esas olduğunu vurgulayan Bilmaç, İMSAD’ın ve 
sektörün 2023 için koyduğu hedeflere ulaşmasının önemine de değinerek, bu sürece 
katkılarının devam edeceğini belirtti. “Zamanla yarışılan bu yolculukta, verimli altyapının 
sürdürülebilir kılınması önemli. Hatta üzerine pozitif anlamda yeni taşlar konulmalı” diyen 
Bilmaç, sözlerini şöyle tamamladı: “İMSAD’daki başarılı çalışma dönemini mümkün kılan, bu 
başarının gizli mimarları olan genel koordinatörümüz ve ekibine, yönetim kurulunda her türlü 
katkıyla var olan arkadaşlarımıza ve ayrıca üyelerimize teşekkür ediyorum. İMSAD, Türkiye’de 
benzeri olmayan bir yapı ve bu örnek yapının sürdürülebilir gelişimi, sektörümüzün gelişimini 
de beraberinde getirecektir.”
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“Dünyada kaynağı sürdürülebilen tek yapı malzemesi ahşaptır. 
Bu nedenle de ahşap, küresel ısınmaya karşı insanlığın 

elindeki en önemli silah olarak kabul edilmekte ve 21. yüzyılın 
yapı malzemesi olarak kabul görmektedir. Sürdürülebilir 

ormancılık uygulamaları ile sonsuza kadar ahşaptan 
yararlanılabilir. 

“Ahşap, küresel ısınmaya 
karşı insanlığın elindeki en 

önemli silahtır”

Ulusal Ahşap Birliği Başkanı Nurgün Erdin: 
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A
hşap, yapı malzemeSi olarak uzun yıllar Boyunca kul-
lanılDığı halDe Betonarme ve çelik teknolojilerinDeki 
gelişmelerle Birlikte ihmal eDilDi. Avrupa ahşap malzeme-
leri kullanarak dokuz katlı yaşam alanları inşa ederken, ülkemizde ahşap 
mekânlara estetik unsurlar katmak için tercih ediliyor. “Ahşap, küresel ısın-
maya karşı 21. yüzyılın en önemli silahı ve yapı malzemesidir” diyen Ulusal 

Ahşap Birliği (UAB) Başkanı Nurgün Erdin, dernek olarak amaçlarını da ahşabın bir yapı 
malzemesi olarak kamuoyundaki algısını değiştirmek olduğunu söylüyor. Ahşabın bir yapı 
malzemesi olarak kullanıldığında yarattığı faydayı, sektörün durumunu ve dünyadaki ör-
nekleri, Nurgün Erdin’le konuştuk.

Sektörünüz türk inşaat malzemeleri sanayisi içinde nasıl bir öneme ve yere sahip? 
Aslında ahşap, dünyada yapı sektöründe çok önemli bir konumda olduğu halde ülkemizde 
neredeyse bir yapı malzemesi olduğu unutulmuş. 2000 yılında UAB kurulduğunda, amaç-
larından biri de ahşabın bir yapı malzemesi olarak önemini kamuoyuna yeniden hatırlat-
mak ve tekrar eski itibarını kazandırmaktı. Ahşabın yapı sektöründe kullanım istatistikleri 
çok sağlıklı olmamakla birlikte, 2010 TÜİK Yapı İzin İstatistikleri’nde yüzde 0,28 (binde 2,8) 
olarak görünüyor. Yani, diğer bina yapım sistemleri ile karşılaştırıldığında ahşabın oldukça 
düşük seviyelerde kaldığını görüyoruz. Bunun en önemli nedeni, günümüzde inşaat mü-
hendisliği ve mimarlık fakültelerinden ahşapla ilgili derslerin ya tamamen kaldırılmış olması 
ya da seçmeli ders olarak eğitim programlarında yer almamasıdır. Çünkü genç mühendis 
ve mimarlar, ahşabı yapı malzemesi olarak kullanacakları bilgisine sahip olmadan mezun 
oluyor.
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avrupa yapı sektöründe ahşabın kullanımı ve yaygınlığı ne boyutta?
Avrupa’da ve dünyadaki diğer gelişmiş ülkelerde ahşabın yapılarda kullanımı ülkemizde-
kinden çok daha fazla. Özellikle, İskandinavya, Kuzey Amerika, Japonya, Yeni Zelanda ve 
Avustralya’da ülkemize göre çok daha fazla ahşap kullanıldığı görülüyor. Dünya ahşabın, 
bir malzeme olarak mükemmel özelliklerinin ve yapılarda sağladığı artıların farkında…

“AHŞAP, 21. YÜZYILIN YAPI MALZEMESİDİR”
ahşabın bir yapı malzemesi olarak ne gibi faydaları söz konusu?
Ahşabın yapılarda tercih edilmesinin en önemli nedenleri kolay işlenen, hafif ama mukave-
meti yüksek bir yapı malzemesi olmasının yanı sıra, ısı izolasyon değeri, akustik özellikleri 
ve deprem güvenliği yüksek bir malzeme olmasıdır. Örneğin; Kanada’daki yapılarda ağırlıklı 
olarak ahşap kullanılmaktadır. Ahşap yapıların oranı Japonya’da yüzde 42, ABD’nin deprem 
kuşağınde yer alan bölgelerinde ise yüzde 92’dir. Dünya ahşabın bütün özelliklerini biliyor 
ve artık herkesin bildiği bu özelliklerinden bahsetmiyor. Esas olarak ahşabın karbon nötr 
ve sürdürülebilir bir kaynak olması üzerinde duruluyor. Dünyada kaynağı sürdürülebilen tek 
yapı malzemesi ahşaptır. Bu nedenle de ahşap, küresel ısınmaya karşı insanlığın elindeki en 
önemli silah olarak kabul edilmekte ve 21. yüzyılın yapı malzemesi olarak kabul görmekte-
dir. Sürdürülebilir ormancılık uygulamaları ile sonsuza kadar ahşaptan yararlanılabilir. Diğer 
inşaat malzemelerinin üretiminde, doğadan sürekli ham madde çıkarılmakta ve ham mad-
deyi bir malzemeye dönüştürürken aşırı enerji harcanmaktadır. Sera gazı salımı bakımından 
değerlendirildiğinde de ahşabın bedava bir enerjiyle, güneş enerjisiyle üretildiği ve karbon 
nötr bir malzeme olduğu unutulmamalıdır. Dünyadaki enerjinin yüzde 40’tan fazlası, TÜİK’e 
göre Türkiye’deki toplam enerji tüketiminin yüzde 32’si inşaat sektörü tarafından gerçekleşti-
rilmekte, bu da enerji verimlilik kaynaklı çalışmaların öncelikle konut sektörlerinde başlatılma-
sının önemini ortaya çıkarmaktadır.

ahşabın, yapılarda ana taşıyıcı veya dış cephelerde değil, daha çok iç mekânları da 
tasarımında kullanıldığını görüyoruz. Bu noktada sektörün durumu nedir?
Türkiye’de ahşap mobilya sektöründe de net istatistik rakamları yok. Ulaşılan kaynaklara 
göre, faaliyet gösteren resmi kayıtlı işletme sayısı yaklaşık 30 bindir. 2010 yılı üretimi ise  
6 milyar doları aşmakta ve dünyada mobilya ihraç eden ülkeler arasında Türkiye’nin 22. 

“Dünya orman ürünleri sektörü 470 milyar doların üzerinde bir hacme 
sahiptir ve 14 milyonun üzerinde kişi istihdam edebilmektedir. Türkiye 
ahşap ve orman ürünleri sektörünün büyüklüğü ise 19 milyar dolar 
seviyelerindedir. Yaklaşık 300 bin kişiye istihdam imkânı sağlamaktadır. Bu 
sektörün geliştirilmesine destek verilmesi ülke ekonomisi bakımından büyük 
bir avantaj sağlayacaktır.”.

“Sektörümüz 300 bin kişiyi istihdam ediyor”

“Dünyada ahşap yapı malzemesi 
üreticileri de kendi aralarında 
daha iyiye ulaşmak için bir 
yarışma ortamında yeni ürünler 
geliştiriyor. CLT olarak tanımlanan 
Cross Laminated Timber, modern 
ahşap yapılarda kullanılmaktadır. 
CLT ile inşa edilen yapılarda 
taşıyıcılar, duvar ve döşeme 
elemanları tamamen masif ahşap 
olduğundan, deprem yüklerine 
karşı çok yüksek performans 
göstermektedir. Bu özellikleri bire bir 
boyutlarda test edilmiştir. Deprem 
dayanımı yüksek ve istenilen 
genişlikte, uzunlukta üretebilen 
CLT ile bugün dokuz katın üstünde 
depreme dayanıklı binalar 
yapılabilmektedir.”

“Ahşap malzeme 
ile dokuz katlı bina 
yapılabilmektedir”
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sırada yer aldığı ifade edilmektedir. Mobilya ihracatı yapılan ülkeler arasında Almanya, Türk 
Cumhuriyetleri, Hollanda, İngiltere, Suudi Arabistan, Belçika ve İtalya sayılabilir.

Sektörün türkiye’deki gelişiminde önemli adımları ve sıçrama noktalarını aktarabilir 
misiniz? Sektör nereden nereye geldi? 
İnsanlık tarihinin başlangıcından 1900’lü yıllara kadar yaşantımızın temelinde ahşap önem-
li yer tutuyordu. 1911 yılında Türkiye’de ilk çimento fabrikasının kurulmasıyla betonarme 
yapılar hayatımıza girdi ve yapı malzemesi olarak ahşap ihmal edilmeye başlandı. Yıllar 
içerisinde ahşapla ilgili üretilen yanlış bilgiler, dülgerlerin azalması, eğitim sisteminde ah-
şabın göz ardı edilmesiyle de betonarme yapı sistemleri öne çıktı. Ancak, 1999 Marmara 
Depremi’nden sonra betonun ahşaptan beş kat ağır bir malzeme olduğu, çekmeye zor-
layan deprem yüklerine karşı ahşap gibi karşı koyamadığı, beton kullandığınızda ahşaba 
göre yüzde 500 yüklerle çalışılması gerektiği anlaşılınca ahşabın yapılarda kullanılması ye-
niden düşünülmeye başlandı.

türk ahşap sektörünün gücü ve etkinliğinden bahseder misiniz? 
Türkiye ahşap sektörünü genel hatlarıyla kereste, levha ürünleri ve ahşap kaplama levha-
lar olarak gruplandırılabiliriz. Kereste sektörünün bir kısmı modern teknoloji ve yönetim 
anlayışı ile çalışmakla beraber önemli bir kısmı da eski teknoloji ürünü ve düşük kapasiteli 
makinelerle iş yapmakta ve genellikle mevsimlik olarak faaliyet göstermektedir. Modern 
kereste fabrikalarında ise üretimin tüm aşamalarında çağdaş bilgisayar kontrollü makineler 
kullanılmaktadır.

“KERESTENİN YÜZDE 70’İ İNŞAATLARDA KULLANILIYOR”
Sektörünüzde ne kadar bir kapasite ve üretim söz konusu? Üretimin ne kadarı yurt-
dışında ne kadarı yurt içinde tüketiliyor?
Türkiye’de kereste üretiminin yaklaşık yüzde 70’i inşaat, yüzde 20’si mobilya, yüzde 10’u 
ise ambalaj ve diğer sektörlerde kullanılmaktadır. Bu sektörde tesis sayısı 10 bin, üretim 
kapasitesi de yıllık 10 milyon metreküptür. 2010 yılı üretim miktarı ise yıllık 6,1 milyon met-
reküp olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılında 641 bin metreküp kereste ithal edilmiştir. Tam 
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kapasite ile çalışmamasına rağmen kereste sektörünün 2010 yılında Irak, KKTC, Azerbay-
can, Türkmenistan, Ürdün, İran, Vietnam, Lübnan, Suudi Arabistan vb. ülkelere yaptığı ih-
racat 15 milyon dolardır.

Ahşap kaplama sektöründe dünya üretimi 2005’te yılı itibariyle 12,4 milyon metreküpken, 
2009’da itibariyle 12,1 milyon metreküpe gerilemiştir. Söz konusu beş yılda üretimde artış 
kaydedemeyen sektörün dünya ticaretinde de gerileme olmuştur. Ahşap kaplama sek-
töründe yıllık 110 bin metreküp kapasiteli 18 adet ahşap kaplama fabrikası bulunmakta, 
üretim miktarı ise yıllık yaklaşık 90 bin metreküp olarak gerçekleşmektedir. 2009’da 82 bin 
metreküp ahşap kaplama üreten sektör, dünya genelinde üretimde 25. sırada, ihracat ve 
ithalatta ise 28. ülke konumundadır. İhracat daha çok İtalya, Mısır, Lübnan, İran ve Birleşik 
Arap Emirlikleri’ne yapılmaktadır.

Ahşap esaslı levha sektörü 2009 verilerine göre yaklaşık 3 milyon metreküp levha üreti-
miyle, dünyanın en büyük dödüncü levha üreticisi konumundadır. 2011 yılı üretim miktarı 
beklentisi ise yonga levha ve OSB levhalarda yıllık 4 milyon metreküp, MDF ve lif levhalarda 
3,5 milyon metreküp olmuştur. Sektörün 2010 yılında İran, Azerbaycan, Rusya Federas-
yonu, Arnavutluk, Türkmenistan gibi ülkelere yaptığı ihracat, 319 milyon dolara ulaşmıştır. 

Dernek olarak ahşap kullanımı ile ilgili algıyı değiştirmek için neler yapıyorsunuz?
Ahşabın çürüyen ve yanan bir malzeme olduğu ile ilgili yanlış bir algılama var. Çürüme 
iddiaları ya da sorunları, kullanım alanına uygun ahşap seçimi, doğru tasarım, gerekli 
yapı elemanlarında doğru koruyucu maddeler ya da malzemeler kullanılması ile çözüle-
bilir. Bilinenin aksine ahşabın yangına karşı performansı yüksektir ve gelişmiş ülkelerde 
alınan önlemlerle ahşap binalarda yangın riski minimuma indirildiğinden, ahşap yapıların 
bina kodlarına uygun olduğu kabul edilmektedir. İyi tasarlanmış yeterli büyüklükte ahşap 
kolon ve kirişler ve masif kereste ya da panel strüktürler ABD, Kanada ve diğer ulusla-
rarası standartlara göre yangına karşı iyi performansa sahip olarak kabul edilmiştir. Bir 
yangında masif ahşap konstrüksiyonda önce bir kömür tabakası oluşmakta ve kömürleş-
me yüksek ısının ahşabın içerisine ilerlemesini önlemektedir. Bu durumda ahşapta hâlâ 
bina strüktürünü korumaya yeterli bir kütle vardır ve bina çökmez. Ayrıca, ahşap yapıların 
yangına ne kadar dayanabileceği de hesap edilebilmektedir. Ahşap kullanımını artırmak 
ancak toplumsal bilinç yaratılması ile mümkün. Dernek olarak bu farkındalığı artırmaya 
çalışıyoruz. Bütün bunlara rağmen orman ürünleri sektörünün büyümesinin güvence altı-
na alınması için teşvik, vergi indirimi gibi devlet desteği kaçınılmazdır. 
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İ
talya’da şubat ayında yapılacak genel seçimler, avrupa 
birliği’ndeki (ab) siyasi atmosfere damgasını vuracak. Yeniden aday 
olan eski Başbakan Berlusconi, 2013 bütçesi kabul edildikten sonra istifa eden tek-
nokrat Başbakan Monti’yi, Almanya’nın kuklası olmakla suçluyor. Berlusconi’nin gaf 
ve hataları doruk noktasında olmasına rağmen, tanıdığımız İtalyanlar, bu görüşe çok 
uzak değiller. Monti’yi, Alman bankalarının çıkarlarını koruyan bir teknokrat başba-

kan olarak nitelendiriyorlar. Berlusconi’den de nefret ediyorlar. İtalya’da siyasi belirsizliği 
derinleştiren bir seçim sonucu, hiç kuşkusuz AB Komisyonu ve lider konumdaki ülkelerin, 
Almanya ve Fransa’nın işini kolaylaştırır.

Almanya Başbakanı Merkel ise, önümüzdeki sonbaharda yapılacak genel seçimlerde hayli 
zorlanacak. Bir yandan Almanya’ya yönelik eleştiriler, bir yandan da Almanya’nın yapacağı 
fedakârlıklar nedeniyle Alman seçmeninin göstereceği tepki, Şansölye Merkel’in işini zor-
laştırıyor. Buna rağmen, Merkel 2013 yılı için gerçekleştirdiği konuşmasında, 2013 yılının 
zor geçeceğini, Alman halkı için fedakârlıkların devam edeceğini, şu anda gelinen noktanın 
heba edilmemesi adına, Almanların bir süre daha dişlerini sıkmaları gerektiğini belirtmek-
ten çekinmedi. Maliye Bakanı Schaeuble’nin geçen haftaki açıklamalarından daha kötüm-
ser olsa da, Merkel seçimlerde, iki Almanya birleştiğinden bu yana yakalanan en düşük 
işsizlik rakamlarına güveniyor gibi gözüküyor.

TÜRKİYE İÇİN BEKLENTİ: “2013 İYİ, 2014 ZOR GEÇEBİLİR”
Türk ekonomisi açısından da, 2013’te iç talebe büyümede daha fazla rol verilmesi konusun-
da genel bir mutabakat olduğundan, 2012 yılına göre reel sektör açısından 2013 daha iyi 
bir olarak algılanacaktır. 2013 yılında faiz hadlerinde gözlenecek yukarı doğru baskıyı, şubat 
sonu ile mayıs sonu arası açıklanabilecek bir derecelendirme not artışı yumuşatabilir. Böyle 
bir gelişme, Merkez Bankası’nın (MB) kur dalgalanmasını önlemeye yönelik çalışmalarını do-
ğaldır ki sertleştirecek. 2014 yılı ise tam bir seçim yılı olacak ve Türk siyasetinde çok bilinme-
yen var. 2013’ün son çeyreği, siyasi yol haritasının netleşmesi açısından çok sıcak geçebilir.

Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE), yıllıklandırılmış manşet enflasyon olarak yılı yüzde 
6,16 düzeyinde kapattığını dikkate aldığımızda, 1969 yılından bu yana görülen en düşük 
yıllık kapanış oranı olarak ifade edilebilir. 2005 yılında, örtülü enflasyon hedefi olarak, hedef 
yüzde 9 iken, gerçekleşmenin yüzde 7,72 olması sonrası, açık enflasyon hedeflemesine 
geçildiğinden bu yana, ilk kez yüzde 5 hedefine bu derece yaklaşıldı. 2013 yılı sonunda 
yüzde 5’e bir miktar daha yaklaşılacağını öngören ekonomistler olduğu gibi, bu yılın sonun-
da da yıllıklandırılmış manşet enflasyonun yüzde 6’nın üzerinde kalacağını öngören de bir 
o kadar ekonomist var.

Enflasyonda kalıcı olarak yüzde 5 ve altına doğru bir hareketin yakın vadede gerçekleşe-
meyeceğini öngören ekonomistler, hizmet sektöründe hâlâ kırılamayan fiyat katılığına ve 
Türk ekonomisinin fiyatlandırma alışkanlıklarındaki bozukluğa işaret ediyor. Bu noktanın 
en önemli kanıtlarından biri, dünyada en yaygın olarak kullanılan çekirdek enflasyon ta-
nımı olan ve bizde de D tanımlı özel kapsamlı TÜFE olarak geçen, işlenmemiş gıda ve 
enerji fiyatları hariç TÜFE’nin de yüzde 6,02 olması. Yani, manşet enflasyona çok yakın 
bir çekirdek enflasyonumuz var. MB’nin dikkat çektiği H ve I kodlu çekirdek enflasyonlar 
ise sırasıyla yüzde 6,50 ve 5,81. İkisinin ortalamasının genel manşet enflasyondan yüksek 
olması iyi bir gösterge değil.

2013 AB’nin, 2014 ise  
Türkiye’nin “zor” yılı olacak

İMSAD Ekonomi Danışmanı

Prof. Dr. Kerem Alkin

Ekonomi yönetiminden ve hükümetten heyecanlandırıcı, hareketlendirici, 2013 
için umut verici mesajlar bekleniyor. Aksi durumda, ekonomi yönetimi piyasayı 

hareketlendirme kararı almış olsa da, bu motivasyonsuzlukla 2013 yılının mayıs başında 
ancak canlanma görürüz. 
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SİYASET MERKEZ BANKASI’NA TAM BAĞIMSIZ OLMA İMKANI VERMELİ
Çekirdek enflasyon değerlerinin, genel enflasyon değerlerinin üzerinde seyretmesi, fiyat 
belirleme sürecindeki ciddi yapısal sorunlara işaret ediyor. Kamu maliyesinde dengeleri 
belirli bir düzeyde tutabilme adına, dolaylı vergilere yönelik ayarlama ihtiyacı, Türk iş 
dünyasında enflasyona ve fiyat istikrarına yönelik algıya yardımcı olmuyor. Buna rağmen, 
iç talepteki toparlanmanın mayıs ayına sarkması halinde, nisan ayı sonunda yıllıklandı-
rılmış manşet enflasyonun yüzde 5 ve hatta 5’in altını bile test ettiğini görebiliriz. An-
cak, 2011 yılının Mart ayı sonunda yüzde 4’ün altını görmüş olan yıllıklandırılmış manşet 
enflasyonun, Aralık 2011’de yüzde 10,45’i de gördüğünü dikkate aldığımızda, MB’nin 
elindeki imkanlarla, enflasyonu sürdürülebilir düzeye indirmesinin ne kadar zor olduğu 
anlaşılıyor. Kaldı ki, Türkiye’nin geçmişten günümüze var olan ekonomi politik düzlemi 
de, MB’ye tam bağımsız bir para politikası izleme alanı sağlamamakta. Benzer yapısal 
sorunlar ve yumuşak iniş tedbirlerinin bir sonucu olarak, Üretici Fiyatları Endeksi’nde 
(ÜFE) de, yıllıklandırılmış manşet enflasyonun 2011 sonunda yüzde 13,33 iken, 2012 
yılını yüzde 2,45 düzeyinde bitirmesi, fiyat istikrarı kavramından henüz çok uzaklarda 
olduğumuzu teyit ediyor. 

Aralık ayını bitirirken, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) olağan genel kurulun-
da, Türk iş dünyasının en önemli temsilcileri bir aradaydı. 25. yılını kutlayan DEİK’in en 
önemli destekçisi ve kurucu kuruluşu konumundaki TOBB’un ve DEİK’in Yönetim Kuru-
lu Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan, DEİK İcra Kurulu Başkanı Yırcalı’dan, 2013’e yönelik çok 
önemli mesajlar dinledik. Bununla birlikte, Türk iş dünyasının en kritik önemdeki STK’ları 
-ki bu kuruluşlar aynı zamanda DEİK’in de kurucu kuruluşları konumunda- Türkiye’nin 
2012 büyümesine yönelik eleştirilerini ciddi boyutlarda dile getirdi. İş dünyasının önde 
gelen temsilcilerinin en önemli eleştirisi, Türk ekonomi yönetiminin bu yıl ilk defa büyü-
me konusunda reel sektörü yanıltmış olduğu yönünde. Kalkınma Bakanlığı’nın 2013 yılı 
programının 21. sayfasında, 2012 yılının yüzde 4 olan hedef büyümesine net ihracatın 
katkısının 3 puan, yatırımların büyümeye katkısının -0,9 puan ve tüketim harcamalarının 
büyümeye katkısının ise 0,8 puan olarak programlandığı net olarak görülüyor. Oysa tü-
ketim harcamalarının yıl sonundaki büyümeye katkısı 0,8 yerine -0,25 ile -0,3 puan arası 
şekillenecekmiş gibi gözüküyor.

Oysa tüketim harcamalarının büyümeye katkısı 2010 yılında yüzde 4,7, 2011 yılında ise 
yüzde 6 olarak gerçekleşmişti. İş dünyasının kritik önemdeki STK’larının üst düzey yöne-

İtalya ve Almanya’da 
yapılacak seçimler AB’nin 
2013’teki geleceğini 
şekillendirecek. İtalya’da 
Berlusconi yeniden aday 
olacağı sinyalini verirken, 
Almanya Başbakanı 
Merkel’in bu seçimlerde işi 
zor gibi görünüyor.
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ticileri ve yönetim kurulu üyeleri, iki noktayı eleştiriyor. Birincisi, 2010 yılının yüzde 9,2’lik 
büyümesinin 4,7 puanı, yani yüzde 51,1’i tüketim harcamalarından gelirken, 2011 yılının 
yüzde 8,5’lik büyümesinin 6 puanı, yani yüzde 70,6’sı tüketim harcamalarından geldi. 2012 
yılının baştan planlanan yüzde 4’lük büyümesinin en az yüzde 25’i, yani 1 puanı tüketim 
harcamalarından gelmeliydi. Nitekim başta planlanan da yüzde 0,8. Yani, yüzde 4’lük bü-
yümenin 0,8 puanı tüketim harcamalarından gelecekti. Ama şimdi 2 Nisan 2013’te açık-
lanacak tüm 2012 yılı büyüme verileriyle ilgili ön tahminler, 2011 yılına göre, söz konusu 
tüketim harcamalarındaki reel değişimin yüzde -0,5’leri bulacağını ve 2012 büyümesine 
katkının da 0,8 puan yerine, -0,25 ile -0,3 düzeyinde gerçekleşeceğini gösteriyor. Bu du-
rumda, yatırım harcamalarının büyümeye katkısının da -0,9 ile -1,2 puan arasında olacağını 
varsayarsak, 2012 yılı için yüzde 2,5 ile 2,8 arasında gelecek büyüme rakamının 3,8 - 3,9 
puanı net ihracattan, -1,2 ile -1,5 puanı ise iç talepten gelecek. Reel sektör temsilcileri, 
“Bunun adı yumuşak iniş değildir” diyor.

REEL SEKTÖRÜN GÖZÜ 2013 YOL HARİTASINDA
2011 yılında büyümeye katkısı 10 puan olarak gerçekleşen iç talebin, 2012 yılı büyü-
mesine katkısı en azından 0 ile 0,5 arasında olmalıydı, -1,5 puan değil. Bu durumda, 
2012’de yüzde 3’ün altında kalacağı anlaşılan büyümeye 3,8 - 3,9 puan katkı sağlayacak 
olan net ihracatın, 2013 yılı büyümesine katkısının 0 puana inmemesi gerekir. Burada 
da bir kurgu hatası var. 2013 yılında küresel belirsizlikler ne kadar zorlayıcı olsa da, 
Türkiye’nin net ihracatının büyümeye hiçbir katkısı olmaması doğru bir programlama ve 
modelleme değil. Buna karşılık, yüzde 4 olarak öngörülen 2013 büyümesinin 1,6 pua-
nının yatırım harcamalarından gelmesi hedefleniyor. Demek ki, 2012 yılına göre, yatırım 
harcamalarının büyümeye katkısı 2,5 ile 2,8 puan arasında pozitif bir dönüşüm yaşaya-
cak. Tüketim harcamalarının ise 2,4 puan bekleniyor ki, orada da yine 2,6 ile 2,7 puan 
arası bir sapma olacak. Böyle bir iç talep sıçraması, 2013’te enflasyon ve cari açığı ne 
yapar, birlikte göreceğiz.

İçinde bulunduğumuz 2012 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 2,57 düzeyinde olan sana-
yi üretim artışına yönelik olarak, üçüncü çeyrek GSYH büyümesine yönelik kendi nokta 
tahminim yüzde 2,17, rakamın çıkabileceği en düşük değer olarak tahminim ise yüzde 
2,03’tü. Açıklanan veri, piyasanın yüzde 2,6 düzeyindeki beklenti ortalamasının 1 puan 
kadar altında kaldı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış GSYH büyümesi ise yüzde 
0,2. Oysa ikinci çeyrekte yüzde 2,88 açıklanan ve yüzde 3’e revize edilen ikinci çeyrek 
büyüme verisinin, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış olanı yüzde 1,7 idi ve birinci 
çeyrekteki yüzde 0,1’lik gerilemeye göre umut vermişti. Bu durumda, dördüncü çeyrekte 

de tablo çok değişik olmayacak gibi gözüküyor. Üçüncü çeyrekte 
sektörler arasında, reel olarak tek gerileme yaşamış olan top-

tan ve perakende ticarette de, inşaat sektöründe de keyif-
sizlik had safhada. Yüzde 3,2 olan ekonomi yönetiminin 

2012 yılı revize büyüme beklentisinin gerçekleşmesi için 
bitirmekte olduğumuz dördüncü çeyrekte Türk eko-
nomisinin en az yüzde 4,8 büyümesi gerekiyor ki, 
bu imkânsız. Kendimizi, 2012 için yüzde 2,2 ile 2,7 
arası bir büyümeye hazırlayalım.

2012’DE BÜYÜMEYİ İHRACAT KURTARDI
İhracatın ekonomik büyümeye katkısı, 2011 yılının ilk 

üç çeyreğine göre 2,5 kat artmış gözüküyor ve ihraca-
tın GSYH’daki payı 2,5 puana yakın artmış durumda. 
Küresel ekonomideki bunca belirsizliğe ve Arap Baharı 
sendromuna rağmen, Türk ihracatçısının mücadelesi 
2012 yılının büyümesini kurtarmış gözüküyor. Bu ne-
denle, Türk iş dünyasında, AK Parti’ye yakın çevrelerde 

de, yumuşak iniş tedbirlerinin dozajının fazla mı kaçtığı 
noktasında değerlendirmeler yapılıyor. Bu durumda, eko-
nomi yönetimi, MB, BDDK, Maliye ve Ekonomi bakanlıkla-
rının yumuşak iniş tedbirlerinden, yeni sürece geçişte hangi 
adımları ve tedbirleri alarak, süreci nasıl belirleyeceği önem 
kazanıyor. 
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İnşaat sektöründeki KDV belirsizliğinin bir an önce halledilmesi, MB ve BDDK’nın banka-
cılık sektörünün kredi hacmini etkileyen düzenlemeleri ne ölçüde yumuşatacağı, iş dün-
yasının keyifsizliğini artıran yasal düzenlemelerde rötuş yapılacak bir alan olup olmadığı, 
ekonomi yönetimimizin gündemine acilen girmesi gereken konular arasında yer alıyor. Kı-
sacası, hem yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) hem yeni Basel II bankacılık kuralları hem de 
yeni Çek Yasası, hepsi yumuşak inişle aynı döneme rast gelerek, sürecin Türk ekonomisi 
üzerindeki etkisini sertleştirmiş gibi gözüküyor. Üstelik yeni TTK’da beklenen ek değişiklik-
ler, reel sektörün ifadesiyle, kendilerini şaşırtacak şekilde bir türlü Meclis gündemine gel-
miyor. Çekte, bankaların sorumluluğunu artıracak, çeki kabul edilen firmanın güvenilirliğini 
test edecek yeni sistemler, yeni uygulamalar henüz hayat bulmadı. Kaldı ki, yumuşak iniş 
olarak tanımlanan tedbirlerin beklenenden sert etkileriyle hayli durgunlaşan iç piyasada, 
dönen çeklerden mağduriyetin de ciddi oranda arttığı vurgulanıyor.

Ekonomi yönetimine bildirmemiz gereken bir reel sektör tespiti var. İş dünyası ve özellik-
le KOBİ’ler çok keyifsiz bir dönemden geçiyor. KOBİ’lere ve Türkiye’nin dört bir yanında 
üretim mücadelesi veren reel sektöre 2012 yılı başında çizilen tablonun çok uzağındayız. 
Ekonomi yönetiminin küresel krizden kaynaklanan riskleri de gözeterek uygulama kararı 
aldığı yumuşak iniş süreci, beklenenden daha sert etkilere sebep oldu. Reel sektör cephe-
si, 2012 yılı hedeflerinde altı çizilen makro tablodan daha sert bir durgunluk ve iç piyasa 
kırılmasından rahatsız. Şirketler açısından yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde temponun düş-
tüğü ve ekonomi yönetiminden piyasayı ve reel sektörü heyecanlandıracak yeni açılımların 
beklendiği bir sürecin içindeyiz. Üçüncü çeyrek büyüme beklentisinin yüzde 2,2 ile 2,7 
arasında gezindiği, dördüncü çeyrek büyümenin de bu beklentiden farklı bir performans 
göstermeyeceğinin vurgulandığı bir ortamda, 2013 yılına yönelik beklentiler de bozulmuş 
gözüküyor. Görünen o ki, her sabah yeni bir üretime, her sabah yeni bir mücadeleye başla-
yan reel sektör cephesinde, motivasyon kaybı var. Ekonomi yönetiminden ve hükümetten 
heyecanlandırıcı, hareketlendirici, 2013 için umut verici mesajlar bekleniyor. Aksi durum-
da, ekonomi yönetimi piyasayı hareketlendirme kararı almış olsa da, bu motivasyonsuzluk-
la 2013 yılı Mayıs başında ancak canlanma görürüz. 

Küresel ekonomideki bunca 
belirsizliğe ve Arap Baharı 
sendromuna rağmen, Türk 
ihracatçısının mücadelesi 
2012 yılının büyümesini 
kurtarmış gözüküyor.
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4. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nden ortak mesaj: 

“İnşaat sektörü 
sürdürülebilir kalkınmada 

stratejik öneme sahip”
İMSAD tarafından düzenlenen, TÜSİAD’ın bu yıl stratejik ortak olarak 

destek verdiği 4. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi, sektörün 
önde gelen firmalarını, yöneticilerini, yerli ve yabancı konuklarını 

“Sürdürülebilirlik ve Küresel Rekabet” ana teması etrafında buluşturdu. 

T 
ÜRK İnşAAT SeKTöRÜnÜn en bÜyÜK bUlUşMASı yİne bİRçoK 
İlKe SAhne olDU. İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) ta-
rafından düzenlenen ve Türk Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD) 
stratejik ortak olarak destek verdiği 4. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi, 13 
Kasım 2012 tarihinde, sektörün üst düzey yöneticileri, firmaları, yerli ve ya-
bancı konuklarının katılımıyla Four Seasons Bosphorus’ta düzenlendi. İM-

SAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bilmaç ve TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner’in açılış 
konuşmalarını yaptığı zirvenin moderatörlüğünü son iki yıldır olduğu gibi bu yıl da Sunay 
Akın üstlendi. Sıfır karbon etkinlik olarak gerçekleştirilen zirvede, karbon salımı ölçümleri 
de salona yerleştirilen cihazlarla gün boyu  ölçüldü. Sürdürülebilirlik ve Küresel Rekabet 
ana temasıyla düzenlenen zirveye, Türkiye’den ve yurt dışından iş dünyasının önemli tem-
silcileri de konuşmalarıyla renk kattı. BASF’nin ana sponsorluğunda düzenlenen 4. Ulusla-
rarası İnşaatta Kalite Zirvesi’nin özel sponsorluğunu da DemirDöküm üstlendi. 

Zirvede iki önemli rapor kamuoyuyla paylaşıldı. Bunlardan ilkini, TÜSİAD’ın sürdürülebilirlik 
konusundaki katkısı ve İMSAD-Ulusal Nanoteknoloji Girişimi Çalışma Grubu’nun çalışmasıy-
la tamamlanan ‘İnşaat Sektöründe Sürdürülebilirlik: Yeşil Binalar ve Nanoteknoloji Stratejisi 
Raporu oluşturdu. Bu rapor Türk inşaat sektörünün sürdürülebilirlik çerçevesinde rekabet 
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gücünün artırılmasında yeşil binalar ve nanoteknolojinin sağlayabileceği olanaklardan fay-
dalanmak için bir yol haritası niteliğini taşıyor. Kamuoyuyla paylaşılan ikinci önemli rapor ise 
İMSAD’ın liderliğinde gerçekleştirilen EUbuild EE Projesi’nin sonuç çalışması kapsamında 
binalarda enerji verimliliğinin finansmanı konusunda mevcut durum ve gelecek perspektifini 
ortaya koyan Rehber Kitap oldu. 

türkeyi ekonomisinin lokomotifi konumundaki inşaat sektörünün ve inşaat malzemeleri sana-
yisinin sürdürülebilir büyümesi için strateji ve uygulamaya odaklanacaklarını aktaran İMSAD 
Başkanı Hüseyin Bilmaç, bunu 2023 hedeflerine ulaşmanın yol haritası olarak gördüklerini 
ifade etti. Kentsel dönüşümün çevre dostu, enerji verimli yeşil binalara ulaşmak için bir fırsat 
yarattığına değinen Bilmaç, bu fırsatın değerlendirilmesi için özel sektörün rol almasının öne-
mini vurguladı. TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner de, Vizyon 2050 Türkiye Projesi’yle TÜSİAD 
olarak hedefledikleri sürdürülebilir bir geleceğin bugünle olan bağlantısını kurma yolundaki 
çalışmalarına inşaat sektöründeki sürdürülebilirlik çalışmasına yapılan katkı ile devam ettik-
lerini dile getirdi. Boyner, inşaat sektörünün Türkiye’nin rekabet gücü açısından önemli bir 
sektör olduğunu hatırlattı. Her iki başkan da konuşmalarında inşaat sektörünün sürdürülebilir 
kalkınmadaki stratejik ve kritik önemine vurgu yaptı.

“ENERJİ VERİMLİLİĞİ AJANSI KURULMALI”
Katıldığı her toplantıda enerji verimliliği ajansının kurulmasının önemine değinen İMSAD Baş-
kanı Hüseyin Bilmaç, 4. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nin açılış konuşmasında konuyu 
tekrar gündeme getirdi. Avrupa Birliği (AB) fonuyla desteklenen EUbuild ve EUbuild Enerji 
Verimliliği Projeleri’nde İMSAD’ın 2007’den bu yana liderlik görevini üstlendiğini vurgulayan 
Bilmaç, “AB üyesi ülkelerle birlikte çalışıyor olmaktan gurur duyuyor ve proje sorumluluğu-
muzu Türk inşaat malzemesi sanayisine verilmiş bir görev ruhuyla gerçekleştiriyoruz. Enerji 
verimliliği konusunda ülkemizde güçlü ve bağımsız yeni bir enerji verimliliği ajansı kurulma-
sını istiyoruz” dedi. 

İMSAD olarak binalardaki verimlilikle 12-15 milyar dolarlık tasarruf edilebileceğini vurgulayan 
Bilmaç, Türkiy’nin 2020 yılında yüzde 20 daha az enerji hedefine ancak akılcı adımlarla ulaşı-
labileceğini kaydetti. “Ülkemizdeki kentsel dönüşüm süreci bizlere bunun için bulunmaz bir 
fırsatı da sunuyor” diyen Bilmaç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kentsel dönüşüm çerçevesinde 
sürdürülebilir projelerle yeni binaları çevre dostu binalara dönüştürme şansımız çok yüksek. 
Üstelik biz sektör olarak, her boyutta projeye hazırız; her türlü inşaat tipi için malzeme verebi-
lecek durumdayız. Ülkemiz için son derece önemli olan bu konuyu ürettiğimiz yüksek kaliteli 
inşaat malzemeleriyle hayata geçirebiliriz. Eğer bugün kentsel dönüşümden, yeşil binalar-
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dan, yeşil kalkınma stratejilerinden, geleceğin binalarından konuşuyorsak inşaat sektörünün 
bu değişim, dönüşüm ve devamlılığa kendini çok hızlı adapte etmiş olması önemli neden-
lerden biridir. Sürdürülebilir kalkınmada inşaat sektörü stratejik öneme sahip. 20 bine yakın 
sektör oyuncusuna ulaşan bir yapı olan, onları büyük bir şemsiye altında toplayan İMSAD 
olarak, sürdürülebilirlik kavramını yaptığımız toplantılarla, yayınlarımızla her fırsatta kamuoyu 
ile paylaşıyoruz.”   

İMSAD Başkanı Hüseyin Bilmaç, Türkiye’de ihracatın lokomotif sektörü olan inşaat malze-
meleri sanayisinin iki konudaki ihtiyacına da değindi. İnşaat malzemesi üretimi ve ihracatı 
konusunda spesifik bir stratejik rapor çalışmasına ve ihracat yapan sektörlerin ayrı ihracatçı 
birliklerinin konsolidasyonuna ihtiyaç duyulduğunu belirten Bilmaç, kentsel dönüşüm nede-
niyle ertelenen bir kısım yatırımn hayata geçirilmesi, kentsel dönüşümde özel sektöre düşen 
rollerin tanımlanması ve haksız rekabetin önüne geçilmesi halinde Türk inşaat malzemesi 
sanayisinin 2015 yılına kadar hedeflediği ortalama yüzde 12’lik yıllık büyüme hedefine ulaş-
masının mümkün olduğunu açıkladı.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA İNŞAAT SEKTÖRÜ ÖNEMLİDİR”
Zirvenin stratejik ortağı TÜSİAD’ın Başkanı Ümit Boyner de sürdürülebilir bir geleceğin 
bugünle bağlantısını kurmak amacıyla iş dünyasının bakış açısıyla başlattıkları Vizyon 2050 

TÜSİAD Başkanı 
Ümit Boyner: “Cari 
açığın yüzde 67’si 
enerji ithalatından 
kaynaklanıyor”

“Cari açığımızın yüzde 67’si enerji 
ithalatından kaynaklanmaktadır. 
Yılın ilk dokuz ayındaki enerji 
ithalatının ekonomimize maliyeti ise 
yaklaşık 45 milyar dolar. Bu sorunla 
başa çıkabilmek için alacağımız 
tedbirlerin başında enerjinin verimli 
kullanılması geliyor. Türkiye’deki enerji 
harcamalarının yaklaşık yüzde 40’ı 
binalardan kaynaklanmakta, bu 
enerjinin büyük çoğunluğu ise ısıtma 
ve soğutma amaçlı tüketilmektedir. 
Isı yalıtımlı bir binanın yüzde 50’ye 
varan ısı yalıtımı sağladığı bilinmesine 
rağmen, bugün Türkiye’de yalıtımı 
yapılmış binaların oranı yüzde 10’u 
geçmiyor. Ülkemizdeki 19 milyon 
konutun enerji tasarruflu yeşil binaya 
dönüştürülmesi sonucunda enerji 
ithalatında sağlayacağımız yüzde 
40’lara varan tasarrufun, cari denge 
başta olmak üzere ekonomimize 
olumlu katkısı olacaktır.”

Ana teması “Sürdürülebilirlik ve Küresel Rekabet” olan zirvede iki önemli 
raporun da lansmanı yapılarak ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. İMSAD-
TÜSİAD iş birliği ile hazırlanan Sürdürülebilirlik: Yeşil Binalar ve Nanoteknoloji 
Stratejisi Raporu ile İMSAD’ın iki yıldır üzerinde çalıştığı, binalarda enerji 
verimliliğinin gelecek perspektifini ortaya koyan Rehber Kitap’ın sunum 
ve tanıtımları sektörün önde gelen uzmanları tarafından yapıldı.  
BASF’in ana sponsorluğunda düzenlenen 4. Uluslararası İnşaatta Kalite 
Zirvesi’ne ayrıca DemirDöküm, özel sponsor olarak destek verdi. Zirvenin 
sponsorları arasında AKG Gazbeton, Eczacıbaşı Yapı, Duravit, DYO, Wilo 
Pompa, Enka Holding, Nurol Gayrimenkul de yer aldı. İstanbul Kimyevi 
Maddeler ve Mamülleri İhracatçılar Birliği (İKMİB) ile Traçim Çimento’nun 
destek sponsoru, BİMEKS’in ise IT sponsoru olduğu etkinliğin sıfır karbon 
sponsorluğunu ise Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık firması üstlendi.  

İki önemli rapor açıklandı
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İMSAD Başkanı 
Hüseyin Bilmaç: 
“Kentsel dönüşümde 
özel sektörün katkısı 
gerekiyor”

“Kentsel dönüşüm gibi devasa bir 
projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından yürütülmesi, bu işin ranta 
dönüşmemesi açısından çok çok 
önemli. Yaklaşık 6,5 milyon adet 
konutun yenilenmesi planlanıyor. Bu 
büyük rakama TOKİ’nin tek başına 
yetişmesi mümkün değil. TOKİ’nin 
10 yılda 500 bin konut ürettiğini 
düşünürsek, kentsel dönüşümün 
tamamlanması için öngörülen 20 
yılda bu rakam ancak 1 milyon adet 
olacak. Bu süreçte özel sektörün de 
yer alması kaçınılmaz. Ancak özel 
sektörün kentsel dönüşüme katkısını 
hızlandıracak ve rolünü tanımlayacak 
süreçleri hayata geçirmek gerekiyor.”

Türkiye Projesi’nden bahsetti. Projenin “Şehirleşme” başlığı için 4. İnşaatta Kalite Zirve-
si ile İMSAD’ın stratejik ortağı olduklarını belirten Boyner, inşaat sektörünün kalkınmanın 
sürdürülebilir kılınması için kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Boyner, “İnşaat sektörü, 
2011 yılında gerçekleştirdiği yüzde 11,2’lik büyüme ile ekonomiye sağladığı katkının yanı 
sıra toplam üretim, dış ticaret ve istihdamdaki payı da göz önünde bulundurulduğunda, 
Türkiye’nin rekabet gücünün artması ve kalkınmanın sürdürülebilir kılınması açısından kri-
tik bir öneme sahip” dedi. 

Dünyada üretilen enerjinin yüzde 40’ının, suyun yüzde 17’sinin ve ormanların yüzde 25’inin 
binalar tarafından tüketildiğini aktaran Ümit Boyner, binaların çevre ve insan sağlığına olan 
etkilerinin azaltılması amacıyla çevreye karşı sorumlu ve enerji verimli yeşil bina kriterlerinin 
geliştirildiğini vurguladı. “Ortalama binalara oranla yüzde 30 daha az enerji harcayan ve 
yüzde 50’ye yakın su tasarrufu sağlayan yeşil binalar, getirdikleri yaratıcı çözümlerle bina 
kullanıcılarına da daha sağlıklı ve verimli ortamlar sunmaktadır” diyen Boyner, yeşil bina 
uygulamalarının ilk aşamada sadece yüzde 2’lik bir ek maliyet oluşturduğuna dikkat çekti. 
Yapılan bu ilave yatırımla elde edilecek tasarruf sayesinde, binanın yaşam süresi boyunca 
maliyetinin 10 katına kadar kazanç sağladığının altını çizen TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, 
kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili de şunları söyledi: “Kamuoyunda kısaca Kentsel Dö-
nüşüm Yasası olarak da bilinen afet riski altındaki binaların iyileştirme, tasfiye ve yenileme-
lerine ilişkin düzenlemeyi bu kapsamda önemli buluyoruz. Ancak kentsel dönüşüm proje-
leri gerçekleştirilirken bölgenin dokusuna zarar vermeden, kentin tarihi, sosyoekonomik ve 
kültürel yapısıyla uyumlu olarak gerçekleştirilmesi çok önemli. Konunun sosyal boyutunu 
göz ardı etmeden ve dönüşümün yapıldığı mahallelerde yaşayanları mağdur etmeden ger-
çekleştirilecek insan odaklı bir kentsel dönüşüm, bu köklü değişimi sağlamlaştıracaktır. 
Kentsel dönüşüm sürecinde, dünyadaki başarılı kentsel dönüşüm projeleri incelenerek, 
bunu başarıyla hayata geçirmiş ülkelerin tecrübelerinden yararlanılmasının da faydalı ola-
cağı inancındayız.”

“Söz konusu kentsel dönüşüm projeleri sadece afete hazırlık olarak değil, sürdürülebilirliği 
de kapsayacak şekilde ele alındığı takdirde mevcut binaların yeşil binalara dönüşümü açı-
sından büyük bir fırsat yaratacaktır” diyen Boyner, bakım, yenileme ve yıkım süreçlerinde 
binaların sürdürülebilirlik prensiplerine uygun olarak tasarlanmasının daha güvenli binalara 
kavuşmanın yanı sıra, daha kullanışlı, verimli ve çevreyle dost şehirlerde yaşamamızı sağla-
yacağını da vurguladı.
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Türk ekonomisi ve inşaat 
sektöründe sürdürülebilirlik

Zirvenin, Türkiye ekonomisinin 2023 sürdürülebilir ihracat hedefiyle ilgili zirvenin 
özel bölümünde konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ekonominin, ihracatın 

ve istihdamın temel direklerinden birinin inşaat sektörü olduğunu söyledi. BASF 
Pazarlama ve Satış Direktörü Galip Sayıl ile DemirDöküm Satış ve Pazarlama 

Direktörü Erdem Ertuna sürdürülebilirlik ve hedeflere ilişkin düşüncelerini 
katılımcılarla paylaştı.

T
ürk EkonoMİSİnİn İhrAcAT kAlEMİnDE çok önEMlİ Bİr PAyA 
SAhİP olAn İnşAAT MAlZEMESİ SAnAyİSİnİn vE İnşAAT SEk-
Törünün 2023 SürDürülEBİlİr İhrAcAT hEDEFİ hAkkınDA 4. 
UlUSlArArASı İnşAATTA kAlİTE ZİrvESİ’nİn öZEl BölüM oTU-
rUMUnDA konUşAn TürkİyE İhrAcATçılAr MEclİSİ (TİM) BAş-
kAnı MEhMET BüyükEkşİ, İnşAAT SEkTörünün Son DErEcE 

Büyük Bİr önEME SAhİP olDUğUnU vUrGUlADı. İnşaat sektörünün, tüm dünya-
da olduğu gibi Türkiye’de de ekonominin, ihracatın ve istihdamın temel direklerinden biri 
olduğuna dikkat çeken Büyükekşi, “İnşaat sektörü, Türkiye’nin büyümesini olumlu yönde 
etkiliyor. Çok sayıda farklı sektörün sinerjisini içinde barındıran inşaat sektörü, doğrudan 
1,3 milyon, dolaylı olarak da 4,5 milyon kişiyi istihdam ediyor. Sırf bu rakam bile, sektörün 
Türkiye için önemini net bir şekilde ortaya koyuyor. İnşaat sektörünün iç piyasaya katkısı 
hepimizin malumu. Özellikle son dönemde faiz oranlarının düşmeye başlamasıyla, sektör 
bir hayli hareketlendi” dedi.

Kamuoyunun inşaat sektörünü genelde iç piyasaya yaptığı katkılarla bildiğini söyleyen 
Mehmet Büyükekşi, sektörün ihracat cephesine yaptığı katkının ise pek fazla bilinmediğini 
ifade etti. Türkiye’nin ihracatında inşaat malzemelerinin ağırlığının çok yüksek olduğunu 
vurgulayan Büyükekşi, şunları ekledi: “İnşaat sektörü ihracatımızın da lokomotif sektörleri 
arasında yer alıyor. Son dönemde Türkiye’nin yakın pazarlarda artan bir başarısı var. Alter-
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natif pazarlarda gösterdiğimiz başarıda inşaat sektörümüzün katkısı büyük. İnşaatla ilgili 
pek çok sektörde Avrupa’nın en büyük üreticisi ve ihracatçılarından biri olmamız bunun en 
önemli nedenini oluşturuyor. Bu alanda üretim kalitesi olarak da son derece iyi bir noktaya 
geldik. Bu üretim gücü, müteahhitlik sektörümüze de büyük bir katkı sağlıyor. Müteahhitlik 
sektörümüz yurt dışında çok başarılı çalışmalar yapıyor. Farklı ülkelerde farklı projeler birbi-
ri ardına hayata geçiriliyor. Bu projelerin girdileri de Türkiye’den gidiyor. Bu da bize önemli 
bir avantaj sağlıyor.”

“TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR”
Dünyadaki olumsuz ekonomik iklime rağmen Türkiye ekonomisinin ihracatın desteğiyle 
büyümeye devam ettiğini söyleyen TİM Başkanı Büyükekşi, görüşünü rakamlarla şöyle 
detaylandırdı: “Türkiye 2011 yılında 135 milyar dolar ihracat yaptı. İhracatımız bu yılın ilk 10 
ayında ise yüzde 12 artışla 125 milyar dolara ulaştı. Yıl sonu için 150 milyar dolar hedef be-
lirlemiştik. Bu hedefe doğru emin adımlarla ilerliyoruz. İhracatçımız, önü açıldıkça çok daha 
büyük başarılara imza atıyor. 2023 yılında ihracatımızı 500 milyar dolar olarak hedefledik. 
Bu rakam ile dünya mal ticaretinden aldığımız payı ikiye katlamayı düşünüyoruz. 2023 yılın-
da Türkiye’nin 2 trilyon dolarlık milli gelire ulaşmasını hedefliyoruz. Bu gelirle de Türkiye’nin 
dünyanın ekonomide en büyük 10 ülkesi arasına girmesini istiyoruz.”

Türk ekonomisinin büyümesinde inşaat sektörünün çok önemli bir yeri olduğunun altını 
çizen Büyükekşi, son 10 yılda özellikle inşaat malzemeleri sanayisinin gerçekleştirdiği ihra-
cat atılımına vurgu yaptı. Büyükekşi, “Çimento, cam, seramik ve toprak sektörü 2001 yılın-
da 1 milyar dolar ihracat yapmıştı. Sektörün 2011 ihracatı 3,2 milyar dolar oldu. Sektörün 
2023 hedefi ise 7,3 milyar dolar. Kimyevi maddeler sektörü 2001 yılında 1,8 milyar dolar 
ihracat yaptı. Sektörün 2011 ihracatı 16,3 milyar dolar oldu. Sektörün 2023 hedefi ise 50 
milyar dolar. Demir çelik sektörü 2001 yılında 2,4 milyar dolar ihracat yaptı. Sektörün 2011 
ihracatı 15,3 milyar dolar oldu. Sektörün 2023 hedefi ise 55 milyar dolar. Demir ve demir 
dışı metaller sektörü 2001 yılında 870 milyon dolar ihracat yaptı. Sektörün 2011 ihracatı 7 
milyar dolar oldu. Sektörün 2023 hedefi ise 25 milyar dolar. Rakamların da ortaya koyduğu 
gibi, biz 2023 hedefine giden bu uzun ince yolda, en büyük destekçimizin yine inşaat sek-
törü olacağına inanıyoruz” açıklamasında bulundu. 

İhtiyacı olan enerjiyi yurt dışından ithal eden Türkiye’nin, 2012’nin ilk dokuz ayında 44 mil-
yar dolarlık enerji ve petrol ithalatı gerçekleştirdiğini söyleyen Büyükekşi, bu rakamın ülke 
ithalatının yüzde 25’ini oluşturduğunu hatırlatırken, ilk 9 aydaki 63 milyar dolarlık dış ticaret 
açığının yüzde 67’sinin enerji ve petrol ithalatından kaynaklandığını açıkladı. 

“SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN BİR DÜNYA YARATMAK”
Zirvenin ikinci özel bölüm oturumunun teması sürdürülebilirlik ve hedeflerdi. Modera-
törlüğünü CNN Türk Program Yapımcısı Fatih Türkmenoğlu’nun yaptığı bölümün ko-
nuşmacıları ise BASF Pazarlama ve Satış Direktörü Galip Sayıl ile DemirDöküm Satış ve 
Pazarlama Koordinatörü Erdem Ertuna’ydı. TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner ise oturuma 
özel konuk olarak katıldı. Sürdürülebilirliğin dünya hedefi olarak kabul edilmesi gerekti-
ğine işaret eden BASF Pazarlama ve Satış Direktörü Galip Sayıl, BASF olarak sürdürüle-
bilirliğe geniş bir pencereden baktıklarını söyledi. Hedeflerinin sürdürülebilir gelecek için 
bir dünya yaratmak olduğunu belirten Sayıl, 2008 yılından bu yana karbon emisyonlarını 

Fotoğraftakiler (soldan sağa): Galip 
Sayıl, Ümit Boyner, Erdem Ertuna ve 
Fatih Türkmenoğlu 
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düzenli aralıklarla ve detaylı bir biçimde açıklayan tek endüstriyel kuruluş olduklarını da 
hatırlattı. Sayıl, bütün üretim süreçlerinde enerji verimliliğini esas alan doğa dostu uygu-
lamalar olduğunu ifade etti.

Dünya nüfusunun 9 milyara ulaşmasının öngörüldüğünü ifade eden Sayıl, üretim ve tü-
ketim alışkanlıklarının değişmemesi halinde üç gezegenin kaynaklarının ancak dünyanın 
ihtiyaçlarını karşılayabileceğini aktardı. Sayıl, “Şu anda bile dünyamızın kaynaklarının ka-
pasitesinin bir buçuk mislini tüketiyoruz. Büyük bir zorlukla karşı karşıya olduğumuzu 
söyleyebilirim. Bu zorluklar aynı zamanda dünya endüstrisi için birçok yeniliği ve de-
ğişikliği de beraberinde getirmekte. Bu zorlukları üç başlık altında değerlendirebiliriz: 
Çevre ve iklim kaynakları, gıda ve beslenme, yaşam kalitesi. Hızla artan enerji ihtiyacı 
dünyamızın karşılaştığı en önemli zorluklardan bir tanesi aynı zamanda. Yenilenebilir ol-
mayan fosil kaynakların kullanılmaya devam etmesi süreci zorlaştırmaktadır. Gerek çevre 
ve iklim gerek yaşam kalitesi sorunlarının azaltılmasında kimya sektörü önemli avantajla-
ra sahiptir” şeklinde konuştu.

İnşaat sektöründeki mega eğilimler olan; hızlı ve kolay inşaat enerji verimliliği, yeşil binalar, 
tasarım ve estetik, konfor ve sağlık başlıklarını hatırlatan Sayıl, tüm bu başlıklarda kimya 
sanayisinin birçok imkân sunabildiğini söyledi. Enerji tüketiminin ve karbon salımlarının 
yüzde 40’ının yaşam alanlarından kaynaklandığını, fabrikaların baca gazı salımlarının yüz-
de 30, beton yapımında açığa çıkan karbon salımının ise yüzde 10 olduğunu hatırlatan Sa-
yıl, çimentonun sudan sonra en çok kullanılan malzeme olduğunun altını çizdi. “Yılda kişi 
başına 1 metreküp beton kullanılmaktadır” diyen Sayıl, kimya sanayisinin ürettiği ürünlerin 
temelden çatıya, inşaatların her safhasında yer aldığını vurguladı. Sayıl, “Ortalama 1 ton çi-
mento üretimi, 0,85 ton karbonmonoksit salımına sebep olmakta. Toplam çimento üretimi 
dünyadaki karbondioksit salımının yüzde 5’ine denk gelmekte. Çimentonun inşaatlarda 
kullanılması kaçınılmaz bir gerçek. Ancak teknolojik kimyevi katkılarla betonun içindeki 
çimento oranının veya çimento yerine bağlayıcı maddeleri kullanımının karbon salımı oran-
larını düşürmekte faydalı olacağını söyleyebilirim. BASF yeşil bina konseptine uygun olarak 
birçok konuda ürünleriyle katkı vermeye devam ediyor” diye konuştu. 
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“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GLOBAL BİR KAVRAMDIR”
DemirDöküm Satış ve Pazarlama Direktörü Erdem Ertuna da, sürdürülebilirliğin global 
bir kavram olduğunu, bu kavramın nasıl devam ettirileceğinin giderek önem kazandığını 
söyledi. Çevresel kaynaklar kadar zaman kavramının da hiçbir şekilde geri dönüştürü-
lemeyeceğinin altını çizen Ertuna, kişisel sürdürülebilirlik anlamında doğru kararlar ver-
menin, doğru planlamanın ve buna bağlı olarak da zamanı doğru kullanmanın önemine 
değindi. Ertuna, sözlerine şöyle devam etti: “Esas sürdürülebilirlik bireylerden başlıyor. 
Bunun için bireylerin net fikir ve vizyona sahip olmaları gerekiyor. ‘Ne iş olsa yaparım’ gibi 
kanıksanmış bazı söylemler var. Sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak için nasıl hareket 
edeceğini bilen, ne yapacağını tespit etmiş, hedeflerini koymuş bireyler yetiştirmemiz 
lazım. Değişim ve gelişim sonsuz bir süreçtir. Sadece bireysel değişim değil, çevreden 
gelen değişimleri de dikkate alarak durumumuzu ve konumumuzu sürekli gözden geçir-
memiz de önemli… İşte bu gençleri yetiştirebiliyorsak hem kurumlar olarak hem toplum 
olarak hem de ülke olarak gelecekte sürdürülebilir bir çevre, sürdürülebilir bir ülke, sür-
dürülebilir bir dünya yaratabiliriz.”

“Dünya nüfusunun 9 milyara doğru gittiğini, bu nüfusun enerjiyi farklı şekillerde kullandığını 
düşünürsek ısıtma soğutma sektörü olarak bizim de önemli görev ve sorumluluklarımız 
var” diyen Ertuna, sektör olarak doğal gaz başta olmak üzere fosil kaynakları kullandıklarını 
belirterek, önemli olanın bu kaynakların kullanımında doğru işler yapmak olduğunu söyle-
di. Ertuna, “Konutlar enerjinin yüzde 40’ını harcıyor. Isıtma ve soğutma sektörü olarak bizim 
de enerji verimliliğine yapacağımız çok fazla katkı bulunuyor. Enerjinin verimli kullanılma-
sına dönük ürünlerimizle katkı yapmaya devam ediyoruz. Ancak sürdürülebilir bir gelecek 
için yeni enerjilere ihtiyacımız var. Kombiler, şofbenler, ısı pompaları gibi ürün gamlarında 
birtakım teknolojilerin AR-GE çalışmalarıyla geliştirilmesi, enerjinin verimli kullanılmasının 
sağlanması gerekiyor. Türkiye’nin bu teknolojileri geliştirmesi ve ihracat pazarlarına da bu 
yeni teknolojili ürünlerini sunması önemli. Çevrenin, çalışanların ve ürünlerin sürdürülebilir-
liği bir kurum için öncelikle ele alınması gereken konular” dedi.

Hedeflerini, “sürdürülebilirlik noktasında referans bir şirket olmak” diye açıklayan DemirDö-
küm Satış ve Pazarlama Direktörü Erdem Ertuna, 20 yıllık hedeflerini ise “Üretim süreçleri-
mizde karbon salımını yüzde 25 azaltmak, enerji verimliliğini yüzde 20 artırmak. Cihazları-
mızın yüzde 20 tasarruf sağlamasını gerçekleştirmek…” şeklinde özetledi.
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Nanoteknoloji Stratejileri 
Raporu ve sürdürülebilirlik 

yaklaşımı
İnşaat malzemeleri sanayisi, Türk ekonomisine katkı sağlayan diğer sektörlere 

örnek olacak bir raporu da zirve kapsamında kamuoyuna sundu. İnşaat Sektöründe 
Sürdürülebilirlik:yeşil Binalar ve nanoteknoloji Stratejileri raporu katılımcılarla 

paylaşılırken, “sürdürülebilirlikte liderin rolü” sektörün önemli yöneticilerinin katıldığı 
oturumda ele alındı.

D
örDüncüSü DüZEnlEnEn UlUSlArArASı İnşAATTA kAlİTE 
ZİrvESİ’nDE önEMlİ Bİr rAPor kAMUoyUnA AçıklAnDı. İnşaat 
Sektöründe Sürdürülebilirlik: Yeşil Binalar ve Nanoteknoloji Strateji Rapo-
ru, İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Ulusal Nanoteknoloji 
Girişimi (UNG) Çalışma Grubu Eş Koordinatörü ve ODE Yalıtım Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Turan tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Raporun 

içeriği de TÜSİAD Sürdürülebilir Kalkınma Gücü Başkanı Okşan Atilla Sanön ve İMSAD 
UNG Çalışma Grubu Üyesi Muhammed Maraşlı tarafından katılımcılara anlatıldı. 

Raporu açıklamak için gerçekleştirilen toplantıda kürsüye gelen Orhan Turan, Türkiye’nin 
2023 hedefi ile ilgili ortak hayali hatırlatarak, şunları söyledi: “Ortak bir hayalimiz var. Bildi-
ğiniz gibi, 2023 yılı ihracat hedefimizi 500 milyar dolar olarak belirledik. Yapı malzemeleri 
üreticileri olarak bu hedef içindeki payımız da 100 milyar dolar. Bir diğer ifade ile ülkemizin 
2009 yılında toplam dünya ihracatında yaklaşık binde 8 olan payını, 2023 itibarıyla yüzde 
1,5 oranına çıkarmayı hedefliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu hayalimizi gerçek-
leştirmek için şimdiden var gücümüzle çalışıyoruz. Hayaller hedef koyduğunuz müddetçe 
gerçeğe dönüşür. Gerçekleşmesi için de stratejileri iyi belirlemek, dünyayı yakından takip 
etmek gerekir. Gururla ifade etmek isterim ki, yenilikleri en yakından takip eden sektörlerin 
başında inşaat ve yapı malzemeleri sektörü geliyor.”

İki yıl önce UNG toplantılarına inşaat sektörünü temsilen davet edildiğini belir-
ten Orhan Turan, UNG ile iş birliği yaparak inşaat ve altyapı çalışma grubu İMSAD 
Koordinasyonu’nu kurduklarını, bu süreçte de İnşaat Sektöründe Sürdürülebilirlik: Yeşil 
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Binalar ve Nanoteknoloji Stratejileri Raporu’nu hazırladıklarını aktardı. “İnşaat ve yapı 
malzemeleri sektörü olarak; UNG bünyesinde yer alan sağlık, temiz enerji, su ve çevre, 
tarım ve gıda, tekstil ve moda, savunma, inşaat ve altyapı, iletişim ve ulaştırma sektörleri 
içinde nanoteknoloji konusunda rapor hazırlayan ilk sektör durumundayız” diyen Turan, 
raporun hazırlanma amacıyla ilgili şöyle konuştu: “Amacımız, ‘inşaat sektöründe nano-
teknoloji kullanarak inovatif ve katma değeri yüksek ürünleri nasıl üretebiliriz’ sorusu-
na yanıt verecek sektörel bir nanoteknoloji stratejisi ve yol haritası önerisi hazırlamaktı. 
Çünkü yaşadığımız ekonomik krizler ve doğal afetlerin ardından taşlar artık yerinden 
oynadı. Eski iş yapış şekillerimizin yarının dünyası için yeterli olmayacağı açık. Ancak 
yüksek katma değerli, inovatif çözümler üreterek rekabet gücümüzü artırabileceğimize 
ve 100 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalayabileceğimize inanıyoruz. Bu anlamda ‘İn-
şaat Sektöründe Sürdürülebilirlik: Yeşil Binalar ve Nanoteknoloji Stratejileri Raporu’nun 
sektörde faaliyet gösteren tüm sanayiciler için geleceğe ışık tutan çok önemli bir kaynak 
olduğu kanaatindeyim.”

Sonraki nesillere her anlamda sürdürülebilir bir gelecek bırakmak için hiç vakit kaybetme-
den bir seferberlik başlatılması gerekliliğine işaret eden Turan, rapora sürdürülebilirlik ve 
yeşil binalar boyutunun eklenerek, içeriğinin genişletilmesi konusundaki katkılarından do-
layı TÜSİAD’a teşekkür etti. Rapora destek veren kişi ve kurumları da unutmayan Turan, 
“Konuşmamın sonunda, üyesi olduğum üç önemli organizasyonun, TÜSİAD, İMSAD ve 
UNG, ortak iş birliği sonucu hazırlanmış olan bu değerli çalışmanın bugün burada sizler-
le paylaşılıyor olmasından büyük mutluluk duyduğumu belirterek; raporda emeği geçen 
akademisyenlerimiz Dr. Başak Candemir’e, Dr. Berna Beyhan’a, Selçuk Karaata’ya ve bu 
araştırmaya destek sağlayan İMSAD UNG çalışma grubu üyelerine, Akçansa Çimento’ya, 
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri’ne, Fibrobeton Yapı Elemanları’na, Kale Seramik’e en içten 
şükranlarımı sunuyorum. ODE Yalıtım adına da bu çalışmayı destekleyen firmalardan biri 
olmaktan büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim” dedi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM MODELİNE GEÇMEK GEREKİYOR”
TÜSİAD tarafından hazırlanan Vizyon 2050 Türkiye Raporu’nun sürdürülebilirlik ve şe-
hirleşme konularında öne çıkan başlıklarını katılımcılarla paylaşan TÜSİAD Sürdürüle-
bilir Kalkınma Gücü Başkanı Okşan Atilla Sanön, şunları söyledi: “Vizyon 2050 Türkiye 
Raporu’nu hazırlarken Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi tarafından hazırlanan 
Vizyon 2050 Raporu’nu baz aldık. Rapor, insani kalkınma, şehirleşme, kentsel ulaştırma, 
enerji, üretim ve tüketim eğilimleri başlıkları çerçevesinde 2050 yılında sürdürülebilir bir 
Türkiye’ye ulaşma hedeflerini içeriyor, fırsatları değerlendiriyor ve risklere dikkat çekiyor. 
2050 yılında 9 milyara ulaşacak dünya nüfusunun imkânlarını bugünden tüketmemek 
için herkese görev ve sorumluluklar düşüyor. 2050 yılında dünya nüfusunun yüzde 85’i 
şehirlerde yaşamaya başlarken, Türkiye nüfusunun 2050 yılında 100 milyona ulaşması 
bekleniyor.”

Raporun enerji tüketimi, iklim değişikliği ve karbon salımı ile ilgili başlığı hakkında da Sa-
nön, şu bilgileri verdi: “2050 yılına kadar gerekli önlemlerin alınmaması halinde dünyanın 
4 ila 6 derece ısınacağı öngörülüyor. Tüm dünyada ve Türkiye’de üretilen enerjinin yüzde 
40’ını binalar tüketiyor. Türkiye’deki 19 milyon yapı stokunun yeşil binaya dönüştürül-
mesiyle yüzde 30-40 tasarruf sağlanacağı düşünülüyor. Türkiye’de nüfusun yüzde 65’i 
kentlerde yaşıyor. 2050 yılında bu oranın yüzde 85’lere çıkacağı tahmin ediliyor. Akıllı yeşil 
şehirler, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini bertaraf etmeye destek olacak en önemli 
adımlardan bir tanesi olarak ortaya çıkıyor. Yeşil binalar ortalama binalara göre yüzde 30 
daha az enerji harcayan ve yüzde 50’ye yakın su tasarrufu yapan binalar. Bundan sonra 
yapılacak yatırımların bu öncelikler ortaya konarak değerlendirilmesi gerek. Geleneksel 
tüketim modellerinden sürdürülebilir tüketim modellerine geçiş önem kazanacak. Bu yeni 
modele göre inşaat sektörü yeniden düşünme ve yapılanma sürecine giriyor. Sürdürü-
lebilir yeşil binalar inşaat sektörünün maliyetlerini düşürerek gelişmesine fırsat tanıyor.”

Türk inşaat sektörünün ve inşaat malzemesi sanayisinin 2023 hedefine ulaşabilmesi için 
nanoteknoloji çalışmalarının gerekliliğinden bahseden İMSAD UNG Çalışma Grubu Üyesi 
Muhammed Maraşlı da nanoteknoloji konusunda atılacak adımlar ve yapılacak yatırımların 
Türk firmalarının uluslararası rekabette marka ve değer yaratmasına yardımcı olacağının 
altını çizdi. Türk inşaat sektörünün geleceğini belirleyen konuların başında yeşil binalar ve 
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nanoteknolojinin geldiğini aktaran Maraşlı, şunları söyledi: “Türk inşaat sektörünün sürdü-
rülebilirlik çerçevesinde nanoteknolojinin sağlayacağı olanaklardan en üst seviyede fayda-
lanması gerekiyor. Ulusal nanoteknolojimizin geliştirilmesi için akılcı konut ve stratejilerin 
oluşturulması önemlidir. TÜSİAD’ın desteği ve İMSAD’ın katkılarıyla oluşturulan İnşaat Sek-
töründe Sürdürülebilirlik: Yeşil Binalar ve Nanoteknoloji Stratejileri Raporu ülkemiz için bir 
ilk niteliğinde. Raporun amacı Türk inşaat sektörünün rekabet gücünün artırılması açısın-
dan sürdürülebilirlik çerçevesinde yeşil binalar ve nanoteknolojilerden faydalanılmasında 
bir yol haritası oluşturmaktır.”

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE LİDERİN ROLÜ
Moderatörlüğünü TÜSİAD Şirket İşleri Komisyonu Başkanı Cansen Başaran Symes’in yap-
tığı “Sürdürülebilirlikte Liderin Rolü & Markanın-Sanayinin Gücü” oturumunun konuşmacı-
ları Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Procter & Gamble Türkiye, Kafkasya ve Orta 
Asya Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Karpat ve İMSAD Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı 
Hakan Gürdal’dı. Sürdürülebilir kalkınmanın Türkiye için önemli olduğunu, sürdürülebilirlik 
ve kalkınmada liderin önemli rol üstlendiğini söyleyen Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur 
Okyay, Türk inşaat sektörünün kalkınmanın motoru olduğunu vurguladı. Türk inşaat sektö-
rünün yüzde 13-14 büyüdüğü ve yüzde 16 küçüldüğü dönemler olduğunu hatırlatan Ok-
yay, bu tablonun sürdürülebilir olarak tanımlanmasının mümkün olmadığını söyledi. “İnşaat 
sektöründe sürdürülebilir kalkınmaya ve sürdürülebilir bir büyümeye ihtiyacımız olduğunu 
düşünüyorum” diyen Okyay, sürdürülebilir kalkınmanın öncelikle eğitim ve bilinçlendirme 
ile topluma kazandırılması gerektiğini ifade etti. Sürdürülebilirliğin uzun dönemli bir süreç 
olması nedeniyle sektörel strateji belgelerinin önemli olduğunu belirten Okyay, bu belgele-
rin devlet ve özel sektör iş birliğinin bir aracı olduğuna dikkat çekti. Okyay ayrıca, sürdürüle-
bilirlikte ekonomik ve sosyal faydanın topluma sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla iletilmesi, 
liderlerin plan ve stratejilerini bu kavram çerçevesinde hayata geçirmesi gerektiğini anlattı.

Tüketicilerin günümüzde pahalı olsa dahi çevreci ürünler almak istediklerini ve tüketici dav-
ranışlarındaki algının sürdürülebilirlik çerçevesinde yeniden şekillendiğini söyleyen Procter & 
Gamble Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Karpat da, “Tüketi-
cilerin yaklaşık yüzde 80’i ürünlerin hem çevreci hem de diğer ürünlerle eşit fiyatta olmasını 
istiyor. Bu gelişme sürdürülebilirliğin dünya çapındaki şirketlerde artık stratejinin bir parçası 
olduğunu da gösteriyor. Liderler ve yöneticiler olarak sürdürülebilirliği kendi şirketlerimizde 
AR-GE ve üretim süreçlerinden ürün geliştirme ve tasarım konularına hatta kurum kültürüne 
kadar yaygınlaştırma çalışmaları yapılmasını sağlıyoruz” dedi. Şirket olarak kullandıkları ürün-
lerde, paketleme de dâhil olmak üzere sürdürülebilir olarak, geri dönüşümü kolay malzeme-
ler tercih ettiklerini belirten Karpat, şirket olarak 2020 hedeflerini saptadıklarından bahsetti. 
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Deterjanlarda yüzde 25 soğuk yıkama ile temizleme imkânı sağlayan ürünlere yönelecekle-
rini ve paketlemeyi yüzde 20 oranında azaltmak istediklerini söyleyen Karpat, sürdürülebilir 
kalkınmaya şirket olarak önem verdiklerini vurguladı.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TÜRKİYE’DE ÇİMENTO SEKTÖRÜYLE BAŞLADI”
Sürdürülebilirlik sürecinin ülkemizdeki yolculuğunun çimento sektöründeki gelişmelerle baş-
ladığını hatırlatan İMSAD Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kal-
kınma Derneği (SKD) Eko-Sistemler Grup Başkanı Hakan Gürdal ise, sürdürülebilirliğin küre-
sel rekabette ülkelere ve firmalara avantaj sağlayacak bir yaklaşım olduğunu söyledi. “Türkiye 
kendini Avrupa’da sektörün en büyük oyuncusu olarak ilan ediyorsa, ihracatta çimentonun 
şampiyonu olduğunu söylüyorsa, sürdürülebilirliği ekonomik, çevresel ve sosyal değerler açı-
sından nasıl ele alıyor ona bakmak lazım” diyen Gürdal, özetle şunları aktardı:  “Fosil yakıtları 
nasıl azaltabilir ve enerji ihtiyacımızı nasıl sürdürülebilir kılabiliriz diye çalışıyoruz. Sürdürülebi-
lirliğin kalıcı kılınmasında çimento sektörü önemli bir mihenk taşıdır. Türkiye’de torba çimen-
todan hazır betona doğru olan yolculuk çok kısa sürede yaşandı. Hazır beton gerek inşaat 
alanında yarattığı ekonomi gerek mukavemetlerin yüksekliği gerekse de enerji kullanımı ve 
sürdürülebilirlik açısından sektöre çok önemli fırsatlar yarattı.”

Fotoğraftakiler (üstte - soldan sağa):  
Zeynep Bodur Okyay ve Saffet Karpat 
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D
örDüncü UlUSlArArASı İnşAATTA kAlİTE ZİrvESİ’nİn İkİn-
cİ BölüMünDE “GElEcEk vİZyonU & TrEnDlEr”, “SürDü-
rülEBİlİr kEnTlEr” vE “kEnTSEl DönüşüM SürEcİnDE 
TürkİyE’DE yAPı GüvEnlİğİ” konUlArı MASAyA yATırılDı. Ori-
jinal Şirketleri Kurucu Ortağı ve Fütüristler Derneği Başkanı Murat Şahin 
“Gelecek Vizyonu & Trendler” başlıklı sunumuyla, son 20 yılda hayatımıza 

giren değişikliklerin gelecekte nasıl şekilleneceğini örneklerle aktardı. Marmara Belediyeler 

Sürdürülebilir kentler ve 
gelecek vizyonu

İnsanlığın 300 yılda ulaştığı teknolojik birikimin artık 20 yıla sığması, geleceğin 
kentlerinin yaratılmasında akıllı sistemlerin kullanılması, kentsel dönüşüm sürecinde 
yapı güvenliği ve sürdürülebilir kentlerin tasarlanması 4. Uluslararası İnşaatta kalite 

Zirvesi’nin ikinci bölümünde ele alınan konular arasındaydı.

1 2 
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Birliği Başkan Vekili ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağı0rıcı, ağırlıklı olarak kent-
sel dönüşüm sürecinin gerekliliğinden bahsederken, IBM Global Business Services Akıllı 
Şehir ve Kamu Güvenliği Lideri Richard Budel de “IBM Akıllı Şehir ve Smarter City” başlıklı 
sunumuyla geleceğin şehirlerinin ne yönde geliştiğini anlattı. 

“İŞ YAPMA ALIŞKANLIKLARIMIZ DEĞİŞİYOR”
Dünya hızla değişiyor. Bu değişime ayak uydurmak bir yana bu değişimin dünyayı ve insan-
lığı nasıl bir geleceğe taşıyacağını da iyi tahmin etmek ve ona göre hazırlık yapmak önem 
kazanıyor. İş yapma alışkanlıklarını değiştiren bu hızın, son 20 yılda 300 yıllık gelişimin 
ötesine geçtiği vurgusunu yapan Orijinal Şirketleri Kurucu Ortağı ve Fütüristler Derneği 
Başkanı Murat Şahin “Gelecek Vizyonu & Trendler” başlıklı sunumunda dünyanın teknolo-
jik değişiminden örnekler verdi.

Şahin, “İnşaat dediğimizde aklıma hemen yaşam alanları geliyor. Ancak bugün baktığı-
mızda evler artık yaşam alanları değil, yaşayan sistemler. Ofisler sadece iş yapılan statik 
binalar değil. Dünya değişiyor. Altın artık kuyumcuda değil bankamatiklerde satılıyor. İn-
sanlar derilerinin fotoğrafını çekip doktorlarına gönderip kendi vücutlarıyla ilgili sorunlar 
hakkında bilgi alabiliyor. 30 sene içinde o kadar kanıksadığımız şey var ki; kredi kartı, 
cep telefonu, bilgisayar, kablosuz internet… İnsanlık tarihinde 300 yılda olan fiziksel 
değişim, artık 20 yılda olabiliyor. 1998’de ilk laptop ülkemizde tanıtıldığında 20 MB’ydi. 
Bugün ortalama bir bilgisayar aldığınızda hafızası aşağı yukarı 800 kat daha büyük. Son 
50 yılda enerjiyi teknoloji sayesinde beş kat daha etkin kullanmaya başladık. Bununla 
birlikte enerji ihtiyacımız 25 kat arttı. Petrol ve gaz ürünlerine 700 milyar dolar harcama 
yapıyoruz. 1,6 trilyon dolar ise askeri harcamalar için kullanılıyor. Neye ne kadar ihtiya-
cımız var artık buna bu rakamlarla daha net bakabiliriz” dedi. 

İş yapma alışkanlıklarının da değiştiğini söyleyen Murat Şahin, yeni düzene ayak uydu-
ramamanın nelere yol açacağıyla ilgili de şunları söyledi: “Bugün hayatımızda elektronik 
var. Günlük hayatımız veya sağlığımızla ilgili verileri alıyor ve bir yerlere gönderiyor. Sağ-
lıktan güvenliğe yaşam standartlarımızı geliştirmemize yardımcı oluyor. Eğer iş yapma 
alışkanlıklarımızı değiştirmezsek 2025 yılında yaptığımız binalar en fazla enerji tüketen 
ve en fazla sera gazı üreten binalar olacak. Elektrikli otomobiller hayatımıza girdi. Bun-
dan 80 yıl sonra belki de elektriksiz otomobilleri hatırlamayacağız. 2020 yılında dünya-
da nüfusunun üçte ikisi şehirlerde yaşayacak.  Bugün İstanbul’da her binanın çatısında 
bir güneş paneli, her evde bir tane domates fidanı olsa hayatımız değişir.”

Sürdürülebilir ve rekabetçi bir dünya yaşamına ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Şahin, ya-
şam alanları inşa eden mimar ve müteahhitlere tavsiyelerde de bulundu. Şahin, “Dünyanın 
en büyük çip üreticisi İntel’in bünyesinde ciddi sayıda antropolog var. Bizim yaşam alanlarını 
inşa ederken ekibimizde antropologların ve sosyologların da olması lazım. Çevre şartlarını, 
yaşam alanlarımıza doğru adapte etmemiz lazım. Her geçen gün kişisel yaşam alanlarımız 
vazgeçilmezimiz oluyor. İnsanın en hassas olduğu şey koku. Mimarlarımız, inşaatçılarımız, 
tasarımcılarımız kokuyu az kullanıyor. Belki de binalarımızın dışında ve içinde yapacağımız 
tasarımlarda kokuyu daha fazla kullanmamız gerekiyor” dedi.

3 

1- Murat Şahin 
2- Lokman Çağırıcı 
3- Richard Budel 
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“KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ZİHİNLERDE SAĞLANMASI GEREKİYOR”
Sürdürülebilir kentler yaratmak için kentsel dönüşümün önemine “Sürdürülebilir Kent-
ler: Kentsel Dönüşüm Sürecinde Türkiye’de Yapı Güvenliği” oturumunda değinen Mar-
mara Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı 
da, 1950’den günümüze göç olgusunun kentler üzerinde yarattığı baskıyı şöyle aktardı: 
“Türkiye’de 1950’li yıllara baktığımız zaman tarımdan sanayiye geçiş dönemi, kitle iletişim 
araçlarının etkisi ve kalkınma hamlesi sonucu, ülke nüfusunun büyük bir bölümü kıyı ille-
rinde toplanmaya başladı. İnsanların daha iyi bir yaşam imkânı elde etme uğruna gerçek-
leştirdiği göç nedeniyle bugün 1950’li yıllarla kıyasladığınızda tam aksine bir durum söz 
konusu. 1950’lerde nüfusun yüzde 70’i köylerde yaşarken, günümüzde nüfusun sadece 
yüzde 30’u köylerde yaşıyor.” 

Göç olgusunun İstanbul’daki nüfus artışını ve çarpık yapılaşmayı tetikleyen bir unsur oldu-
ğunun altını çizen Çağırıcı, “Geçmişten günümüze, özellikle 1950’li yıllardan sonra yöneti-
cilerin yeterli tedbiri ve önlemi almaması, İstanbul’da ve büyük kentlerimizde çarpık bir ya-
pılaşma ortaya çıkardı” dedi. Çağrıcı, kentsel dönüşümle ilgili şunları söyledi: “Bugün yerel 
yönetimlerin kentsel dönüşümü konuştuğu bir dönemde, yeni yapı güvenliği konusunun 
ele alınması, dönüşümde dikkat çekecektir. Kentsel dönüşüm şehrin canlanması ve yapı-
lanması anlamına gelirken, göçle birlikte insanlar başta İstanbul olmak üzere büyük kent-
lere göç ederken maalesef yaşadığı köydeki kültürü olduğu gibi götürüyor. Fakat yaşadığı 
kenti sahiplenmiyor. İstanbul’daki kentsel dönüşümün, sürece bakılmaksızın hızlı bir ivme 
ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu konularda sivil toplum kuruluşlarına önemli görev-
ler düşüyor. Şehrin dönüşümünün sağlanması, özellikle fertlerin bu işi sosyolojik olarak 
kabullenmesine bağlıdır. Kentsel dönüşümün öncelikle zihinlerde sağlanması gerekiyor.”

İstanbul’da 1999 depremine kadar yapı güvenliği konusunda hiçbir tedbir alınmadığını 
belirten Lokman Çağırıcı, deniz kumu ve midye kabuklarıyla inşa edilmiş bir İstanbul fo-
toğrafının karşımızda olduğunu söyledi ve kamuoyu tarafından bilinen bir gerçeği de şöyle 
dile getirdi: “Bina mukavemeti ve güvenliği açısından 1999 öncesindeki yapıların tamamı, 
deprem güvenliği açısından mutlaka gözden geçirilmesi ve kontrol edilmesi gereken yapı-
lardır. Bu yapıların deprem karşısında risk oluşturduğu açıktır.” 

“GELECEK AKILLI ŞEHİRLERDE”
Teknoloji sadece kişisel ihtiyaçlara cevap vermekten çok daha ileri bir düzeyde yaşamı-
mızda kullanılmaya başlandı. Öyle ki, eğitimden sağlık hizmetlerine, güvenlikten altyapı 
ve enerji kullanımına kadar geleceğin kentleri artık daha akıllı inşa edilmek zorunda. IBM 
Global Business Services Akıllı Şehir ve Kamu Güvenliği Lideri Richard Budel de, gelece-
ğin akıllı şehirlerde olduğunu, gerçekleştirdikleri uygulamalardan örnekler vererek katılım-
cılarla paylaştı. 
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İstanbul’da zamanın büyük bir bölümünün trafikte geçtiğini söyleyen Budel, sözlerini şöyle 
sürdürdü:  “İstanbul, Avrupa Birliği’ndeki şehirlerle kıyaslandığında trafik sorunu açısından 
bir numaralı şehir. Kilometrelerce uzayan araç kuyrukları olduğunu görüyoruz. Bir yerden 
bir yere 3-4 saatte gidiliyor. Kentlerimizin değişime ihtiyacı var. 2007’de dünya nüfusunun 
yarısı kentlerde yaşamaya başladı. 2050 ise dünya nüfusunun yüzde 70’i kentlerde ya-
şayacak. Eğitimden sağlığa, altyapıdan güvenliğe köklü değişimler yaşanmazsa sorunlar 
katlanacak. IBM, akıllı şehirler tanımına ‘bütüncül perspektif’ ifadesini ekledi. Ulaşım, enerji, 
eğitim, sağlık ve kamu idaresinde tek başına akıllı olmak, akıllı şehir olmaya yetmiyor. Hep-
sini bütüncül olarak bir arada düşünmek gerekiyor.”  

Bugüne kadar 2 bin proje yürüttüklerini söyleyen Richard Budel, bütüncül akıllı şehirler-
de trafik sorununun yüzde 20 azaltılabildiğini, enerjide yüzde 20 tasarruf sağlanabildiğini, 
eğitim sistemi geliştirilerek toplumların daha iyi işleyen organizmalar haline getirilebildiğini 
aktardı. Akıllı şehirlerle kamu güvenliği için harcanan bütçenin yüzde 40 azaltılabildiğinin 
de altını çizen Budel, “Akıllı şehirler elindeki bilgiyi akıllı karar vermek için kullanır. Şehir 
içindeki tüm sistemler takip edilip, kontrol altına alınabilir. Bir depremde o binanın ne kadar 
dayanıklı olduğu anlaşılır, hatalar tespit edilir ve giderilir. İnsanları ve kaynakları etkili bir 
şekilde koordine etmek akıllı şehirlerle mümkündür” şeklinde konuştu. 

2025’te sera gazının yüzde 50’sinin binalar tarafından üretileceğine dikkat çeken Budel,  
“2030’da ise endüstri ve ulaşımda daha fazla karbondioksit atmosfere salınacak. Binalarda 
enerji ve suyun yüzde 50’si çarçur ediliyor” dedi. Richard Budel, akıllı şehirlerle yüzde 18 
verimlilik, yüzde 90 tasarruf sağlamanın mümkün olduğunu söyledi. Binalarda yaşayanların 
yüzde 60’ının binalarının akıllı sistemlerle donatılmasını istediğini de hatırlatan Budel, yer-
leştirilecek cihazlarla, bilginin toplanacağını ve akıllı kararlar verilebileceğini belirtti.
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T
ürk İnşAAT SEkTörü vE İnşAAT MAlZEMESİ SAnAyİSİ DünyADA 
önEMlİ oyUncUlArDAn Bİrİ olUrkEn, yEnİ GElİşEn TrEnDlE-
rE vE TEknolojİlErE DE ESnEk yAPıSı nEDEnİylE kolAylıklA 
UyUM SAğlıyor. Küresel rekabetin AR-GE, inovasyon, kalite ve sürdü-
rülebilirlik şifrelerini 3. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nde enine boyuna 
masaya yatıran sektör oyuncuları, dördüncü zirvede de “İnşaat Endüstrisinde 

Rekabetin Yeni Trendleri (Yeşil Binalar ve Enerji Verimliliği)” konularını kapanış bölümünde 
tartıştı. Zirvenin son oturumu da olan üçüncü bölümde ayrıca EUbuild EE Binalarda Enerji 
Verimliliği Rehber Kitap ve Ülke Raporu, kamuoyuyla paylaşıldı. 

Dünyanın inşaat sektöründe yeşil bir dönüşüm yaşadığı günümüzde, gerek yapısal gerek-
se de planlama açısından bu dönüşümden geri kalmamak için Türkiye’de önemli projeler 
sürdürülüyor. Küresel rekabette artık yeni trendleri doğru okuyan ülkeler, rakiplerinden bir-
kaç adım önde koşarken, aynı zamanda da enerji verimliliği ve yeşil binalarla küresel iklim 
değişikliğine sektör olarak duyarlılık gösteriyor. Alanında uzman bir isim olan Çevre Dostu 
Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sur’un yönettiği “İnşaat 
Endüstrisinde Rekabetin Yeni Trendleri (Yeşil Binalar ve Enerji Verimliliği)” konulu oturuma 
konuşmacı olarak İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Fibrobeton Yönetim Kurulu 
Başkanı Dündar Yetişener, Akşan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı / ÇEDBİK Yönetim Kurulu 
Üyesi Melih Şimşek ve İstanbul Serbest Mimarlar Derneği Başkanı Kerem Erginoğlu katıldı. 

İnşaat endüstrisinde 
rekabetin yeni trendleri

Zirvenin son oturumunda, inşaat endüstrisinde rekabetin yeni trendleri tartışıldı; yeşil 
binalar ve enerji verimliliğinin Türk inşaat sektörünün küresel rekabette yeni trendi 

olduğuna vurgu yapıldı. İki yıllık bir çalışmanın sonunda ortaya çıkan EUbuild EE 
Binalarda Enerji verimliliği rehber kitap ve ülke raporu da katılımcılarla paylaşıldı.



51E T K İ N L İ K

“DOĞAYA SAYGILI YEŞİL BİNALARIN YAPILMASI ŞART”
Oturumun moderatörü olan ÇEDBİK Başkanı Haluk Sur, dünyanın küresel ısınma, iklim 
değişikliği, ekolojik ve ekonomik krizle aynı anda mücadele ettiğini söyleyerek, yaşam alan-
larının acilen yeşile dönüştürülmesi çağrısı yaptı. Dünya nüfusunun bugün 7 milyarı geçti-
ğini, 2020’de ise 9 milyarı aşacağının tahmin edildiğini hatırlatan Sur, “Dünya nüfusunun 
yarısından çoğu kentlerde yaşıyor ve bu kentlerde yaşayan nüfusun 1,2 milyarı son derece 
kötü şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Birleşmiş Milletler raporuna göre 2050 yılında 
dünya nüfusunun 600 milyon konuta ihtiyacı olacak. Dünyanın imkânları sınırlı. Eğer şart-
ları değiştirmezsek, eğer bir şeyleri insani bir şekilde yapmazsak, 2050 senesinde üstünde 
yaşadığımız gezegen gibi 2,2 gezegene daha ihtiyacımız olacak. Yaşam alanlarının yeşile 
dönüştürülmesi lazım” dedi.

İnşaat sektöründe 20 yıl önce hayal ve fantastik denilen gelişmelerin bugün hayata geçiril-
diğine dikkat çeken Sur, özetle şunları söyledi: “İnşaat ve gayrimenkul sektöründe oyunun 
kuralları yeniden yazılıyor. Bu kural yazılırken, kullanılan malzemelerden onların üretim tek-
nolojilerine, yapım metotlarından ortaya çıkan yapıların finansal modellerine kadar her şey 
değişiyor. Ekonomik ve ekolojik kriterler artık birlikte düşünülmesi gereken şeyler. Önü-
müzdeki dönemlerde doğaya saygılı yeşil binaların yapılması şart.”

İstanbul Serbest Mimarlar Derneği Başkan Yardımcısı Kerem Erginoğlu da mimari bir yapı-
nın tasarım süreçlerinde bugün hangi trendlerin kabul gördüğünü anlattı. Enerji verimliliği 
ve yeşil binaların, tasarım sürecinden yapım sürecine uzanan bir koordinasyon içinde ger-
çekleştiğine dikkat çeken Erginoğlu, dünyadaki yeşil binalardan örnekler eşliğinde katılım-
cılara bilgi verdi.

“YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ GERÇEKLEŞTİREBİLİRİZ”
Türk inşaat sektörünün rekabetçi bir yapıya sahip olduğunu söyleyen İMSAD Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı ve Fibrobeton Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Yetişener, rekabet-
çi yapının çok faydalı sonuçlar ortaya çıkardığını belirtti. “Tasarımından üretimine kadar 
ortaya çıkan yeni ürünlerin kullanıldığı binalar daha çevreci ve enerji verimli binalar haline 
geliyor. Bu nedenle inşaat malzemesi sektörünün rekabetçi yapısının korunması ve teşvik 
edilmesi gerekiyor. İnşaat sektörümüz dünya ile rekabet ediyor” diyen Yetişener, bu reka-
betin sürdürülebilir olması için de kalitenin önemine vurgu yaptı. 

Fotoğraftakiler (üstte - soldan sağa):  
Haluk Sur, Kerem Erginoğlu,  
Dündar Yetişener ve Melih Şimşek  

Melih Şimşek 
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Bir işin sürdürülebilir olması için kaliteli olması gerektiğinin altını çizen Yetişener, “Reka-
betin en önemli unsuru kalitedir. Sektörümüzü sürdürülebilir kılmak için konvansiyonel 
sistemleri kullanmak önem kazanıyor. Burada yeşil binalar devreye giriyor. İnovasyon, 
enerji verimliliği ve markalaşma rekabette önemli faktörler. Kendi sektörlerimizde fark-
lılaşmamız lazım. Sürdürülebilirlik için olmazsa olmazlar sıfır enerji, yeşil bina ve akıllı 
binalardır” dedi.

Oturumun son konuşmacısı Akşan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı ve ÇEDBİK Derneği Yö-
netim Kurulu Üyesi Melih Şimşek ise, “Ürettiğimiz her malzemenin kendimize, doğaya, 
ülkemize ve dünyaya faydalı olabilmesi gerekir” dedi.  Şimşek, Türk inşaat sektörünün 
önündeki fırsatları şöyle değerlendirdi: “Önümüzdeki 50 yıl, inşaat sektörü açısından stra-
tejik bir noktadayız. Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarına yakın olmamız avantajımız. Hem 
yurt içinde hem de yurt dışında sektörümüzün önü açık. Bunu çok net söyleyebiliyoruz. 
Endüstrimiz yeterince esnek. Çok hızlı değişip, dönüşebiliyor.”

Fırsatlar kadar eksiklerimize de dikkat çeken ve özellikle yeşil bina kavramının toplumda 
yanlış algılandığını düşünen Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeşil bina, ülkemizde 
yüzde 95 oranında dışı yeşile boyanmış bina olarak algılanıyor veya algılamış olanlar 
bunun bir pazarlama objesi olduğunu düşünüyor. Enerji kaynaklarımız kısıtlı, yenilene-
bilir enerji üretimimiz ise çok kısıtlı. Almanya güneş enerjisi bakımından çok daha de-
zavantajlı bir coğrafyada olmasına rağmen, bizden daha fazla güneş enerjisi üretiyor. 
Dünyanın en pahalı enerjisini tüketmeye devam ediyoruz. En ekonomik enerji aslında 
tasarruf edilen enerjidir. Bu noktada bilinçli değiliz. Önümüzdeki dönemde sanayimizin 
ve inşaat sektörümüzün uluslararası alandaki yeşil fonlardan yararlanması gerekmekte-
dir. Bugünden ülkemiz ve dünyamız için yeşil dönüşümü gerçekleştirebiliriz. Sürdürü-
lebilirlik kavramının en önemli ögelerinden biri de yapı güvenliğidir. Sağlıklı yapılar inşa 
etmemiz gerekiyor.” 

REHBER KİTAP SONUÇLARI PAYLAŞILDI
İMSAD Rapor Yöneticisi ve İTÜ Enerji Enstitüsü Enerji Planlaması Ana Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Sermin Onaygil İMSAD liderliğinde yürütülen EUbuild Binalarda Enerji Verimlili-
ği Projesi’nin iki yıllık çalışmasının ortaya konduğu Rehber Kitap’ın içeriğinden bahsetti. 
Onaygil, “Enerji verimliliği, binalarda enerji verimliliği, AB mevzuatı çerçevesinde binalar-
da enerji verimliliğinin finansmanı ve hukuki düzenlemelerle ilgili sektörler arası iş birliği” 
başlığı altında yürütülmüş olan projenin sonuç raporlarını ve yol haritasını katılımcılarla 
paylaştı.AB ülkelerinde yapılan çalışmaları, enerji verimliliği ile ilgili ülkelerin geldiği duru-
mu, ortaya çıkan sonuçları, mevzuatı, o ülkelerde binalarda enerji verimliliği ile ilgili des-
tek ve teşvikleri de Avrupa Bina Performans Enstitüsü (BPIE) Kıdemli Enerji Verimliliği 
Uzmanı Dan Staniaszek anlattı. 

1- Dündar Yetişener  
2- Prof. Dr. Sermin Onaygil 
3- Dan Staniaszek 

1 2 

3 





Ocak 2013

54 K A P A K

RİSKLER&FIRSATLAR 
Türkiye ekonomisini ve inşaat sektörünü bekleyen 



55K A P A K

Büyüme rakamları beklentilerin altında kalıp üzerken, cumhuriyet tarihinin en 
yüksek ihracat rakamı ekonomi yönetiminin yüzünü güldürdü. 2012 yılında bir 
yandan küresel belirsizliklerle bir yandan da iç ekonomik sorunlarla mücadele 
eden Türkiye ekonomisinin, 2013’ün ilk altı ayını temkinli bir iyimserlik içinde 
geçireceği öngörülüyor. İkinci altı ayla ilgili ortak beklenti ise olumlu bir büyümenin 
gerçekleşeceği yönünde.

T
ürkİye ekonomİsİ, 2012 yılını cumhurİyeT Tarİhİnİn İhracaT 
rekoru İle kapaTTı. 151 milyar 860 milyon dolarlık ihracat rakamıyla 
birlikte ekonomik görünüme dair veriler de gelmeye başladı. İlk dokuz ayda 
yüzde 2,6 büyüyen Türk ekonomisinin, 2012’yi beklentilerin altında bir büyü-
me rakamıyla kapatacağı da kesinleşmiş oldu. 2023 yılında 2 trilyon dolarlık 
milli gelire ve 500 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı hedefleyen Türki-

ye, ekonomi yönetiminin 2012 yılında, cari açık başta olmak üzere, küresel ekonomik belir-
sizliğin devam etmesi, bölgesel sorunlar, komşu ve çevre ülkelerde yaşanan siyasi çalkan-
tılar gibi bir dizi riske müdahalede bulunduğuna tanıklık etti. İstenen hedefe ulaşmak için 
her yıl en az yüzde 8 büyümenin şart olduğu, ekonomi uzmanlarının birleştiği ortak görüş. 

Ancak, ekonomi yönetiminin açıkladığı Orta Vadeli Program (OVP), önümüzdeki dört yılın 
tahmini büyüme rakamlarının yüzde 8’in altında tutulacağını işaret ediyor. OVP’ye göre 
Türkiye, 2012’de yüzde 3,2, 2013’te yüzde 4, 2014’te yüzde 5 ve 2015’te de yine yüzde 5 
büyüyecek. 2012 yılında riskleri kontrol altında tutan, cari açığı azaltmaya dönük politikalar 
izleyen ve ihracat odaklı bir büyüme modeline devam eden ekonomi yönetiminin, 2013 yı-
lında elinin güçlendiği düşünülüyor. Riskleri 2012 yılında karşılayan Türkiye’nin, 2013 yılını 

Türkiye 2012 yılını cumhuriyet 
tarihinin en yüksek ihracat rakamıyla 
kapattı. 151 milyar 860 milyon 
dolarlık ihracat rakamı yüzleri 
güldürdü. 
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daha pozitif geçireceği konuşuluyor. Kapak haberimizde, konunun uzmanı ekonomistler-
le sektörün nabzını yakından tutan meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin 
Türkiye ekonomisinin geleceğine nasıl baktığını göreceksiniz. İşte, Türkiye ekonomisini ve 
inşaat sektörünü 2013 yılında bekleyen riskler ve fırsatlar…

DR. GÜRLESEL: “DAHA ÖLÇÜLÜ BÜYÜMELERLE KARŞILAŞACAĞIZ”
Hükümetin ve ekonomi yönetiminin, temel hedefinin cari açık ve enflasyonu kontrol et-
mek, ekonomiyi soğutma gayreti içine girmek olduğunu söyleyen ekonomist Dr. Can Fuat 
Gürlesel, 2012 yılında ihracata dayalı bir büyümenin ve dönüşümün hedeflendiği görüşün-
de.  2012 yılının Türkiye ekonomisi için riskleri kontrol altına alma yılı olduğunu, 2013’ün 
2012’den görece daha iyi geçeceğine inandığını vurgulayan Dr. Gürlesel, iç talebin ve ya-
tırımların önemli ölçüde yavaşladığı bir yılın geride bırakıldığını ifade ediyor. Dr. Gürlesel’in 
2013 yılıyla ilgili genel beklentisi olumlu. 2013 yılından umutlu olduğunun altını çizen Dr. 
Gürlesel, fırsatların ağır bastığı bir yıla girdiğimizi söylüyor: “2013’e geçerken açıkçası hem 
cari açık hem de enflasyonda riskleri azalttığımız bir döneme başlıyoruz. Her ikisini de kont-
rol altına almış gibi görünüyoruz. Burada dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme dediğimiz 
yüzde 4’lük bir büyüme dönemi bizi bekliyor. Bu çerçevede özellikle, yavaşlayan iç talebin 
ve yatırımların kademeli olarak canlanmasını bekliyoruz. Aksi takdirde sadece ihracat artışı 

ile yüzde 4-5’lik büyümeyi yakalamak imkânsız olur ve büyüme performansı yine zayıf 
kalabilir. 2013’ün en önemli riskini, ekonomide yine beklentilerin altında kalacak bir 

büyüme olarak değerlendiriyorum. Diğer göstergelerde sıkıntı olacağını hiç düşün-
müyorum.”

2013’ün ilk çeyreğinin hem mevsimsellik hem de beklentiler etkisi nedeniyle 
2012’deki gibi kısmen yavaş geçeceğini aktaran Dr. Gürlesel, ikinci çeyrekte ka-

demeli olarak bir canlanma beklediğini özellikle vurguluyor. İç talepte, hisse-
dilmese de bir büyümenin başlayacağına işaret eden Dr. Gürlesel’e göre 
beklentiler 2013 yılının ikinci yarısına taşınacak. Dr. Gürlesel, beklentile-
rin dengeli tutulması noktasında kontrollü olunması gerektiğine vurgu 
yaparken şunları da ekliyor: “Türkiye eski yıllarda olduğu gibi ekonomi-
sinde yüzde 7-8 büyümeleri, inşaat sektöründe de yüzde 14-45 büyü-
meleri göremeyecek. Ama 2013 yılından umutluyum. Sürdürülebilir 
bir büyümeye geçiyoruz. Daha kontrollü, ılımlı ve ölçülü bir büyüme 
göreceğiz. Riskleri iyi kontrol ediyoruz ama iş dünyasını memnun et-
meyecek, daha ölçülü büyümelerle karşılaşacağız.”

PROF. DR. ALKİN: “EKONOMİ YÖNETİMİNİN  
TERCİHLERİ ÖNEMLİ”
2013’ten genel olarak umutlu olan bir başka ekonomist de İMSAD 
Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Kerem Alkin. 2013’ün ilk altı ayında 
ekonomi yönetiminin nasıl bir strateji izleyeceğinin önemli olduğu-

2013 yılının inşaat sektörü için 
parlak geçeceğini, dünyada ilk beş 
ülke arasında yer alan Türk inşaat 
malzemesi sanayisinin 2015 yılına 
kadar hedeflediği ortalama yüzde 12 
büyümeyi yakalayacağını söyleyen 
İMSAD Başkanı Hüseyin Bilmaç, 2012 
yılında sektör adına yaşanan olumlu 
gelişmeleri şöyle sıralıyor:
“2012 yılında inşaat malzemesi 
üretiminin toplam ihracattaki 
payı yüzde 12–14 mertebesinde 
gerçekleşti. İhracatın ithalatı 
karşılama oranı ise yüzde 250 
ortalama yakaladı. İnşaat 
malzemesi sanayisi bu yıl toplam 
ihracatının yüzde 45 gibi bir 
oranını Orta Doğu bölgesine 
yaptı. Irak yine ihracat pazarları 
arasında birinci sırada yer aldı. 
Yılın son ay verileri elimizde 
olmasa da 2012 yılında 
sektörün ihracatı 
yine lider olarak 
tamamladığını 
düşünüyoruz.”

2015 yılına kadar 
hedef, yüzde 12 
büyüme
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nu, bu stratejinin takip edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Alkin, en az bir uluslararası 
derecelendirme kuruluşundan gelecek not artışının, küresel ekonomide yaşanan belirsizlik 
döneminde pozitif etki yaratacağını söylüyor. Prof. Dr. Alkin, ekonomi yönetiminin izleye-
bileceği olası stratejileri şöyle anlattı: “Türkiye’yi yatırım yapılabilir ülke notuna çıkaracak 
kurum Moody’s ise, o zaman Moody’s’e uygun bir ekonomi stratejisi mi izleyeceğiz? Eğer 
öyleyse ekonomi yönetimi yılın ilk üç ayında Türk ekonomisinde daha etkili bir büyüme 
konusunda çok aceleci davranmayacaktır. Nitekim Merkez Bankası (MB), 2012’de para 
politikası konusunda son derece ölçülü davrandı ve ekonomik büyümeye duyarsız kalma-
yacağını göstererek, Türk ekonomisini hızlandıracağına yönelik bir mesaj verdi. O yüzden 
2013’ün ilk altı ayında, öncelikli hedef, uluslararası derecelendirme notu açısından Türkiye 
ekonomisinde şu anda yakalanmış olan cari açık ve büyümedeki iyileşmeyi daha kalıcı 
hale getirecek tercihler olacak gibi gözüküyor. 2013’ün ikinci altı aylık döneminde -çeşitli 
gerekçelerle buna seçim ekonomisi veya yaklaşmakta olan yerel seçimler diyebiliriz- hükü-
metin ekonomiyi biraz daha hareketlendirdiğini görebiliriz.”

2013, Alkin’e göre, ekonomi yönetiminin iki farklı strateji arasında seçim yapmak zorunda 
kalacağı bir yıl olacak: “Küresel ekonomide belirsizliklerin bu kadar derin olduğu bir dö-

nemde, Türkiye ekonomisini çok iddialı şekilde büyütmek mi daha doğru bir strateji, 
yoksa Türkiye’ye bir uluslararası derecelendirme kuruluşundan not artışı sağlamak 
mı önemli? Bunlar kendi mecrasında tercihler olarak ortaya çıkacak. Bana göre, önü-
müzdeki dönemde Türk ekonomisini yüzde 6-7 büyütmek yerine böyle bir küresel 
belirsizlik ortamında, bir uluslararası derecelendirme notunu tercih etmek, cari açığı 

makul bir düzeyde tutmak ve cari açıktaki küçülmeyi biraz daha artırmak daha akıl-
lıca bir strateji olur.”

Ekonomi yönetiminin, büyüme konusunda, 2013 yılının ilk aylarında hızlı 
hareket etmeden sürece ufak dokunuşlarda bulunacağını söyleyen Prof. 
Dr. Alkin, bunun olası etkilerini ise şöyle açıklıyor: “MB’nin politikalarıyla iç 
talebi daha hareketli hale getirecek tedbirler, TL cinsinden zorunlu karşı-
lıkların kısmen yumuşatılması, MB para politikası faiz oranının biraz daha 
indirilmesi gibi etkiler gözlemlenebilir.”

BİLMAÇ: “2013 YILINI KAZANMAYI ÖNEMSİYORUZ”
Ekonomik büyümede inşaat sektörünün lokomotif sektörlerin başında 
geldiğini, ancak son dönemlerde sektörün görünümünün olumlu olma-

dığını hatırlatan İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Bilmaç da, yaşanan ivme kaybıyla ilgili şu görüşleri 

dile getiriyor: “2012 yılının ilk dokuz ayı sonunda gayrisafi yurt içi hasılada 
(GSYH) yüzde 2,6 büyüme gerçekleşirken, aynı dönemde inşaat sektörü 

büyümesi yüzde 1 oldu. Böylece 2012 yılı için beklenti olarak açıkladığımız 

Konut ve gayrimenkul sektöründe 
büyümenin 2013 yılında göreceli 
olarak zayıf kalacağını düşünen 
ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel, 
bu sektörlerde ekonomik büyümeye 
paralel yüzde 4-5’lik bir büyümenin 
olacağını öngörüyor. Dr. Gürlesel, 
“2010 ve 2011’den gelen önemli 
bir stok birikimi oldu. Hem konut 
tarafında hem de ticari gayrimenkul 
tarafında. 2013’te bir canlanma 
olsa da sanırım bu önce 
stokları eritme yoluyla kendini 
gösterecek. Özellikle konut 
tarafında bu net bir şekilde 
görülürken, ticari gayrimenkul 
tarafında bu canlanmayı 
kısmen hissedeceğiz.
Onun için konut ve 
gayrimenkulde 
öncelikle bu stokun 
eritilmesini ve yılın 
ikinci yarısından 
itibaren arz 
tarafında bir 
canlanmanın 
başlamasını 
bekliyoruz” diye 
konuşuyor.

Konut ve 
gayrimenkulde 
göreceli bir  
büyüme
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yüzde 5-7 arası sektörel büyümeyi rafa kaldırdık. Bu durumun oluşmasında kentsel dönüşü-
mün reel pazarda yarattığı projeleri, tadilatları erteleten beklenti ortamını, ihracatta yaşanan 
zorlukları ve riskleri göz ardı edemeyiz. Tabii, ilk dokuz ayda yeterince artmayan özel sektör 
inşaat yatırımları da bu sonucun diğer bir nedeni. Buna karşın sektörün istihdama katkısının 
son çeyrekte yüzde 7,4’e yükseldiğini de ifade etmek gerekir. Diğer belirtilmesi gereken 
nokta ise inşaat malzemesi sanayisindeki 35’ten fazla alt sektörde 2012 yılı performansının 
farklılık göstermesi. 2012 yılında büyüme belirli sektörlerde hedeflere uygun gerçekleşirken 
bazı sektörlerde ise daralma söz konusu. Enerji maliyetlerinin yüksekliği, politik riskler, ihra-
cat pazarlarında daralma, yeni strateji ve yasaların uygulamaya dönüşü beklentisinin yarattı-
ğı yatırımların ertelenmesi konuları, 2012’nin başlıca sorunları olarak belirginleşti.” 

Ekonomi yönetiminin 2013 yılında iç talebe dayalı bir büyüme hedeflediğini, buna rağ-
men ihracatta ivmelenmenin devam edeceğini öngördüklerini ifade eden Bilmaç, inşaat 
sanayisinin 2012 yılını hedeflediği büyüme ile bitiremediği tespitini de yapıyor. 2013 yı-
lını önemsediklerini ve inşaat sektörünün ortalama yüzde 5-6 büyümesini beklediklerini 
belirten Bilmaç sözlerini şöyle sürdürüyor: “2013 için açıklanan yüzde 4 genel ekonomik 
büyüme hedefi ancak, inşaat sektörünün bunun iki katı kadar büyümesi ile mümkün ola-
bilir. İnşaat sektörümüzün lokomotif rolünü etkinleştirecek kentsel dönüşümün olumlu ilk 
uygulamalarının hayata geçirilmesini ve bunun topyekûn bir seferberlik gibi ele alınması-
nı önemsiyoruz. Bunun için özel sektörün katkısından da faydalanılmasını talep ediyoruz. 
Kentsel dönüşüm ve seçim sürecinin başlayacak olması pozitif etki yaratırsa, bu yüzde 
5–6 büyümenin bir iki puan daha artması ve reel büyümenin yüzde 6-8 aralığında gerçek-
leşmesi beklenebilir. Diğer taraftan sektörde yoğun yaşadığımız haksız rekabetin önüne 
geçilmesi için adımlar atılması şart. Dolayısıyla 2013 yılı için beklentiler son derece pozitif.”

KONUT VE GAYRİMENKULDE STOK FAZLASI SORUNU
İMSAD Başkanı Bilmaç, konut sektöründeki stok fazlasının inşaat sektöründeki büyüme 
beklentisinin sınırlı kalmasına neden olduğunu da hatırlatıyor: “Konut stoku fazlası beklen-
tileri 2013 yılında inşaat sektörü için biraz aşağıya çekiyor. Çünkü 2013 yılı başında inşası 
devam etmekte olan konutlar ile birlikte yaklaşık 800 bin konut stokunun oluşacağından 
bahsediliyor. Türkiye’deki verilere göre yılda yaklaşık 400 bin konut satışı söz konusu. De-
mek ki oluşan bu stokun eritilmesi belli bir vakit alacak. Dolayısıyla yine nitelikli projeler 
oluşacaktır, fakat konuttaki mevcut stokun erimesi için konutla ilgili beklentiler 2013’te 
biraz daha geriye çekilmiş durumda. Gerek kentsel dönüşüm ve gerekse altyapı alanında 
hükümetin yatırım programında olan havalimanı, köprüler gibi büyük projelerin 2013 yılın-
da sektöre bir ivme getireceğini düşünüyoruz.”

Ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel de, 2013 yılında konut ve gayrimenkul sektörünün iste-
nen oranda büyüme sağlayamayacağını düşünenlerden. Konut ve gayrimenkul sektörü-
nün 2010 ve 2011 yıllarında hızlı büyüdüğünü, 2012 yılında ise ekonomik büyümenin aksi-

İnşaat sektörünün 
büyümeye katkısını  

sağlamak

İzlenecek stratejiye göre, 
lokomotif sektörlerin daha fazla 

desteklenmesinin zorunlu olduğu bir 
dönem yaşayacağımızı öngören 
Prof. Dr. Kerem Alkin, 2012 yılında 
inşaat sektörünün büyümediğini, 

2013 yılında inşaat sektörünün 
ekonomik büyümeye katkısını 

sağlamak adına ekonomiyi 
canlandırmaya yönelik tedbirler 

geleceğini belirtiyor. Prof. Dr. Alkin, 
“Bunu inşaat sektörü üzerinden 
yapmak gerekecektir. Özellikle 

bazı şehirlerde inşaat sektörünün 
çok şiştiği iddia ediliyor. Bu 

şehirlerde özel projelere imza atan 
firmaların belki de yatırımlarını 

yaymaları gerekecek. Aynı şehirlere 
yatırım yapılması çok önemli risk 

oluşturuyor. 2013 yılında inşaat 
sektörü, konut endüstrisinde gereksiz 

bir büyümeye yol açmayacak 
şekilde bu süreci yönetmek 

zorunda” diyor.
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ne küçüldüğünü söyleyen Dr. Gürlesel, “2001’den bu yana inşaat sektörü hep ekonominin 
üzerinde büyüdü. İlk defa 2012’de durum tersine döndü. Ekonomi yüzde 3 büyürken muh-
temelen inşaat sektörü yüzde 1 gibi büyüyecek. 2013’ün ekonomide daha hareketli olaca-
ğını bekliyoruz ama bunun inşaat ve gayrimenkulde nasıl olacağı soru işareti. Sektörlerin 
kendilerine özel riskleri olabilir” diyor.

MB’nin para politikasının ve faiz oranlarının 2013 yılında konut ve gayrimenkul sektöründe 
takip edilmesi gereken iki etken olduğunu belirten Dr. Gürlesel, sektördeki sıkıntıyı şöyle 
özetliyor: “Faizler, özellikle konut faizleri yüzde 1’in altına indi ve 2013 yılında da faizlerin 
düşeceğini düşünüyorum. MB’nin nasıl bir politika uygulayacağı ve konut tarafında kamu 
düzenlemesi nedeniyle oluşan sıkıntılar önemli. Konut satışlarında KDV oranları ve benzeri 
unsurlardaki belirsizlikler de konutta hem arz hem de talep tarafını belirsizliğe sokuyor. 
Bunların 2013 başında hemen çözüm bulması lazım ki, önünü gören bir konut sektörü 
görelim.”  

GÜÇLÜ: “BÜYÜME YÜZDE 4’LER SEVİYESİNDE OLACAK”
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Başkanı Mustafa Güçlü, Türkiye ekono-
misinin riskleri 2012 yılında kontrol altına aldığını düşünüyor. “Euro Bölgesi’ndeki krize 
ve küresel ekonomideki yavaşlamaya rağmen Türkiye ekonomisi istikrarlı bir büyüme 
sergiledi” diyen Güçlü, büyüme hızındaki düşüşe rağmen ihracat rakamlarındaki rekor 
artışın, Türkiye’yi en yüksek büyüme sağlayan ülkeler arasına yerleştirdiğini belirtiyor. 
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesinin yaşanan 
durumu desteklediğinin altını çizen Güçlü, 2013 yılında büyüme rakamının yüzde 4’ler 
seviyesinde olmasını beklediklerini de ifade ediyor. Türk çimento sektörünün de Türkiye 
ekonomisinde yaşanan büyümeye paralel bir büyüme sergilediğini hatırlatan Güçlü, dün-

ya çimento sektöründe saygın bir konumda olduklarını belirterek şunları ekliyor: “Türk 
çimento sektörü, dünya çimento sektörü içinde son derece saygın bir konuma 
erişmiş, son yıllardaki üretim artışıyla Avrupa’nın en büyük ve dünyanın dördüncü 

büyük üreticisi olmuştur. 2013 yılında büyümenin daha ziyade, iç pazardaki 
yüzde 4-5’lik büyümeyle devam edeceğini bekliyoruz.”

İnşaat sektörünün, desteklediği yan sektörler ve yarattığı istihdamla ekonomik bü-
yümede lokomotif sektörlerden birisi olduğunu hatırlatan Güçlü, inşaat sa-

nayisindeki büyümenin lokomotifinin de kentsel dönüşüm çalışmaları, 2B 
ve Mütekabiliyet yasaları desteğinde konut sektörü olacağı görüşünü dile 
getiriyor. Güçlü, inşaat sektöründeki büyümenin diğer etkenleriyle ilgili 
olarak da, “Önümüzdeki üç yılda beklenen üç seçim, 2013 yılı ile birlikte 

start alacak. Ayrıca devam eden enerji ve bilhassa HES yatırımlarıyla 
otoyol çalışmaları ve hükümetin deklare ettiği büyük projeler ve altya-

pı yatırımları da beklenen artışın başını çekecek” diyor.

Gayrimenkul 
sektörü ve konut 
projeleri
İnşaat sektörünün sürükleyici gücünün 
2013 yılında gayrimenkul sektörü ve 
konut projeleri olacağını söyleyen 
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği 
Başkanı Mustafa Güçlü, “Bu konuda 
ekonomide güven ortamının 
güçlenmesi, uluslararası kredilendirme 
kuruluşlarının Türkiye’nin not artışı 
konusundaki kararları, buna bağlı 
olarak MB’nin faizleri düşürmeye 
yönelik niyeti ve uygulamaları 
ile alternatif yatırım araçlarına 
göre gayrimenkul yatırımlarının 
yüksek getiri beklentisi 
sektörün gelişmesini 
sürdürmesinde 
önemli 
etkenlerden 
birkaçıdır” diyor.
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DR. YAYAN: ”BÜYÜMEYİ DESTEKLEYEN POLİTİKALARLA  
TREND OLUMLU SEYREDECEK”
Türkiye ekonomisinin 2012 yılında beklentilerin gerisinde bir performans gösterdiğini söy-
leyen Demir Çelik Üreticileri Birliği Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan, bu duruma neden 
olan gelişmelerin global ekonomideki durgunluk ve belirsizlikten kaynaklandığı görüşün-
de. Ekonomiyi soğutma çabalarından en çok konut sektörünün etkilendiğini, büyüyen ko-
nut stoklarının sektörün yavaşlamasına neden olduğunu belirten Dr. Yayan şöyle devam 
ediyor: “Kamunun büyümeyi sınırlandırıcı politikalarının da etkisiyle, 2010 yılında yüzde 
17,1 ve 2011 yılında yüzde 11,3 seviyesinde gerçekleşen inşaat sektörünün büyüme 
performansı, 2012 yılının Ocak-Eylül döneminde yüzde 1 seviyesine geriledi. Hükümetin, 
2012 yılında uyguladığı büyümeyi sınırlandırıcı etki yaratan politikaların yol açtığı reses-
yon endişesinden hareketle, 2013 yılında aktif bir şekilde büyümeyi destekleyici politikaları 
benimseyeceğini açıklamasının ve MB’nin de bu yönde oluşturulacak politikalara destek 
vereceğini beyan etmesinin, kredi faizlerinde sağlanacak düşüşlerin, 2013 yılının inşaat 
sektörümüz için yeniden olumlu trende girilen bir yıl olmasına imkân sağlayacağına ina-
nıyoruz.”

2013 yılı için, gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki tüm belirsizliklere rağmen, ekono-
mideki büyümenin yüzde 4 olarak belirlenen hedefin de üzerine çıkmasını ihtimal dışında 
görmediklerinin altını çizen Dr. Yayan, potansiyel ihtimalleri de şöyle açıklıyor: “Bu sonucun 
elde edilmesinde, iç dinamiklerimiz yanında başta Irak, Libya, Yemen, Tunus gibi Arap 
Baharı’ndan çıkmış olan ülkelerle olan ekonomik ve politik yakınlığımız, Suriye’deki Türkiye 
ekonomisini de olumsuz yönde etkileyen iç savaşın sona erdirilmesi ihtimalini potansiyel 
bir imkân olarak değerlendiriyoruz. Devam etmekte olan gerginliğe rağmen, Irak’ta iç is-
tikrarın sağlanmasının inşaat sektörümüze önemli katkılar sağlayacağını, Libya’nın Türk 
müteahhitlik sektörü ve inşaat malzemesi üreticileri için yeniden önemli bir pazar haline 
geleceğini ümit ediyoruz. Tüm bu gelişmelerin, Türk inşaat malzemesi sanayisinin ve bu 

arada çelik sektörümüzün ürünlerinin, söz konusu ülkelerdeki varlığını artırmasına da 
katkıda bulunacağı kanaatini taşıyoruz.” 

SAZAK: “HEDEFLERE ULAŞMAK KOLAY OLMAYACAK  
GİBİ GÖRÜNÜYOR”

Küresel koşullardaki iyileşme sinyallerine rağmen gelecekle ilgili hâlâ çok sayıda be-
lirsizlik bulunduğuna işaret eden Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Emin 

Sazak, 2012 yılı başında ortaya konan yüzde 4’lük büyüme hedefinin OVP hedef-
lerinde yapılan aşağı yönlü revizyonla yüzde 3,2’ye, 2013 büyüme hedefininse 
yüzde 4’e indirildiğini hatırlatarak, “Mevcut durumda her iki hedefe de ulaşılması 
kolay olmayacak gibi görünüyor” tespitini yapıyor.

Not artırımının 
büyümedeki pozitif 
etkisi
Türkiye-AB ilişkilerinin 2013 yılında 
ivme kazanacağı beklentilerinin 
olumlu havayı destekleyeceğini 
söyleyen Demir Çelik Üreticileri Birliği 
Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan, 
genel ekonomik büyümeye ve 
inşaat sektörüne ivme kazandıracak 
gelişmeleri şöyle özetliyor: 
“Türkiye’nin yatırım yapılabilir ülke 
konumunu güçlendirecek diğer 
kredi derecelendirme kuruluşları 
tarafından bu yönde yapılacak 
bir açıklama daha istikrarlı bir 
büyümeye katkı sağlayacaktır. 
Diğer taraftan, kentsel dönüşüm 
projelerinin kademeli bir şekilde 
uygulamaya aktarılması yanında, 
otoyollar, altyapı çalışmaları, 
üçüncü boğaz köprüsü, İstanbul’a 
üçüncü havaalanı ve Trans 
Anadolu Doğalgaz Boru Hattı 
projesi gibi projelerin, 
inşaat sektörünün 
faaliyetlerine ivme 
kazandıracağını 
düşünüyoruz.” 
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Önümüzdeki dönemde ekonominin 
ivme kazanabilmesi için Merkez 
Bankası’nın ekonomik faaliyetleri 

hareketlendirecek önlemler almasına 
gereksinim duyulduğunu ifade eden 

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı 
Emin Sazak, “Tüketim artırıcı bazı vergi 

indirimlerine gidilmesine, kamunun 
yatırım harcamalarının artırılmasına, 

özel sektör yatırımlarını özendirecek bir 
ortamın yaratılmasına ve hepsinden 

daha önemli olmak üzere yapısal 
reformlara ağırlık verilmesine ihtiyaç 

bulunmaktadır. Finansman bulmanın 
güçleştiği bir küresel konjonktürde 

bütçe açığının azaltılması, dış 
yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisinin 

ve dış finans kaynaklarına ulaşım 
olanaklarının sürdürülmesi açısından 

daha da önemli hale gelmiştir” diyor.

Ekonomiye ivme 
kazandıracak 

önlemler

Küresel ekonomideki belirsizliklerin özel sektör yatırımlarını olumsuz etkilediğini ve Türkiye 
ekonomisinin canlanmasını güçleştiren en önemli dış faktör olmaya devam ettiğini vurgu-
layan TMB Başkanı Sazak sözlerini şöyle sürdürüyor: “ABD ve AB’deki likiditeyi bollaştır-
ma adımlarının iç talep ile özel yatırımlardaki gerilemeyi engellemeye yeterli olamaması, 
ihracatın AB’deki durgunluğa bağlı olarak daha da hız kesmesi, komşu ülkelere ihracatın 
yavaşlaması, MB’nin faizleri düşürmek için hareket alanının daralmışlığı, sanayi üretiminde-
ki gerilemenin devam etmesi, kamu maliyesindeki açığı daraltmak için alınan önlemlerin 
yatırımları ve iç tüketimi daha da olumsuz etkilemesi gibi teşhis ve beklentiler gündemdeki 
ağırlığını sürdürmektedir.”

Ekonomideki yavaşlamanın inşaat sektörüne doğrudan yansıdığının altını çizen Sazak, 
sektörün 2012 yılının ilk altı aylık döneminde yüzde 1,5 olan büyümesinin, dokuz aylık 
dönem sonunda yüzde 1’e gerilediğini aktarıyor. “Düşük tempolu büyümenin en azından 
2013’ün ilk yarısında da devam etmesi yüksek bir olasılık olarak değerlendirilmektedir. 
Bunun önemli bir nedeni de büyümeye ivme katacak ekonomi politikası tepkilerinin veril-
mesindeki güçlüklerdir” diyen Sazak, inşaat sektöründe yaşanan durgunluğa da şu teşhisi 
koyuyor: “Mevcut durumda inşaat sektöründe kamu yatırımlarıyla özel sektör yatırımları-
nın gerilemesine ve konut talebinin belirgin biçimde hız kesmesine bağlı olarak ciddi bir 
durgunluk yaşanmaktadır. Sektörün gelişmesini sürdürebilmesi için harekete geçirilmesi 
gereken dinamikler, hükümetin gündemindeki büyük ölçekli alt ve üstyapı projeleri için 
finansman yaratılması, iç talebi ve özel sektör yatırımlarını canlandıracak önlemlerin alınma-
sı ve kentsel dönüşüm projesinin sektördeki büyümeye ivme katacak etkilerinin devreye 
sokulmasıdır.”

İnşaat sektörüyle, inşaat malzemesi sanayisinin merkezinde yer alan ve sektörlerini ya-
kından takip eden meslek örgütlerinin yöneticilerinin 2013 yılıyla ilgili beklentilerinin 
olumlu olması, genel ekonomi politikalarında ekonomi yönetiminin 2012 yılında açıkla-
dığı stratejilerle uyumlu görünüyor. Konusunun uzmanı iki ekonomist de, 2013 yılının 
2012 yılından daha iyi bir yıl olacağında birleşiyor. Genel kanı, Türkiye ekonomisinin 
riskleri 2012 yılında iyi idare ettiği, kontrol altına aldığı, kısmi bir büyümeyle cari açığı 
azaltmaya ve ihracata dayalı büyüme hedefiyle dengelediği yönünde. 2013 yılı için ise, 
ilk altı aydaki göreceli ama hissedilmeyen bir iyileşmenin, yılın ikinci yarısında yerini 
büyümeye bırakacağı beklentisi hâkim. 2013 yılı, hem Türkiye ekonomisi hem de büyü-
menin lokomotifi olan inşaat sektörü ve inşaat malzemesi sanayisi için bir test yılı olacak 
gibi görünüyor.
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DYO Boya Fabrikaları Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Serdar Oran: 

“Boya, yaşam kalitesini 
artıran ve kentlerimizi 
renklendiren bir ürün”

“İnşaat malzemesi sanayisinde boya sektörünün önemli bir yeri var. Boya, yüksek 
üretim miktarlarıyla iç talebi karşılamakla kalmayıp, kalitesiyle uluslararası pazarlarda 

rekabet avantajı sağlıyor. Bu nedenle de gerek sektörün gelişimine gerekse 
ekonomik büyümemize ciddi katkıları söz konusu. Diğer yandan boya, binaların ve 

insanların yaşamına renk ve değer katan bir ürün.”

T     
ürkİye’nİn İlk Boya fİrması Dyo, yaşar Topluluğu’nun 85 
yıllık geçmİşİ Boyunca sekTörü İçİn öncü çalışmalara ve 
gelİşmelere İmza aTTı. DYO bugün, Türkiye pazarının büyümesinde, 
Türk boya sektörünün uluslararası alanda rakipleriyle rekabet edebilir hale 
gelmesinde önemli paya sahip. Boyayı sadece, estetik açıdan binalara kattığı 
değerle ele almak yanlış. Boya aynı zamanda yaşam kalitesini artıran, kentleri 

renklendiren, konfor sağlayan bir ürün. Böyle tarif ediyor boyanın yaşamımızdaki yerini 
DYO Boya Fabrikaları Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Serdar Oran… Sektörde birçok 
ilke imza atmış bir firmanın deneyimli bir yöneticisini karşımızda bulmuşken, Profesyonel 
Bakış köşemizde boyayı, sektördeki gelişmeleri ve DYO’yu konuştuk. 

faaliyette bulunduğunuz sektör, Türk inşaat malzemesi sanayisi için ne ifade ediyor?
İnşaat malzemesi sanayisinde boya sektörünün önemli bir yeri var. Boya, yüksek üretim mik-
tarlarıyla iç talebi karşılamakla kalmayıp, kalitesiyle uluslararası pazarlarda rekabet avantajı sağ-
lıyor. Bu nedenle de gerek sektörün gelişimine gerekse ekonomik büyümemize ciddi katkıları 
söz konusu. Diğer yandan boya, binaların ve insanların yaşamına renk katan, değer katan bir 
ürün. Yarattığımız değer, ürünlerimizin teknoloji olarak ulaştığı nokta ve yeniliklerle son yıllarda 
daha da artmış durumda. Evlerimizin dekorasyonunda vazgeçilmez bir unsur olan boya, aynı 
etkiyi kentlerin mimari kimliğinde de gösteriyor.

sektörünüzün yıllar içinde geçirdiği değişimden özetle bahsedebilir misiniz? Hem tek-
nolojik ürün çeşitliği hem de üretim ve kullanım açısından neredeyiz?
Boya sektörü, Türk kimya sektörünün hızlı gelişen alt sektörlerinden biri. Özellikle son 10 yılda 
önemli bir gelişim sürecinden geçiyor. Boya sanayimizin gerek üretim teknolojisinde gerekse ar-
tan ihracat gücünde önemli adımlar atılıyor. Sektörün son yıllarda pazar ve ihracat anlamında 
kaydettiği ilerleme, bu değişimin en önemli göstergesi. Doğu Avrupa, Rusya, Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika çemberinde kilit ülkelerden ve sektörlerden biri konumunda yer alıyor. Türk boya sektörü-
nün iç ve dış pazarlardaki büyüklüğü geçtiğimiz yıl 2,5 milyar dolara yükseldi. Türk boya sanayisi-
nin dünya pazarlarından aldığı pay ise yaklaşık yüzde 3 civarında bulunuyor.

Türk boya sektöründe 20’ye yakın büyük ölçekli ve gelişmiş üretim teknolojisine sahip işlet-
me faaliyet gösteriyor. Ayrıca sektörde 600’e yakın KOBİ düzeyinde firma bulunuyor. Türkiye, 
Avrupa’nın altıncı büyük boya üreticisi konumuna ulaşmış durumda. Avrupa’daki büyüme ra-
kamları gerilerken, Türkiye üretim ve pazar olarak son derece dinamik bir yapı sergiliyor. Üretim 
ve kapasite kullanım oranları geçmiş yıllara kıyasla ilerleme kaydetmiş durumda. Kişi başına 
düşen boya kullanım miktarı 11-12 kilogramlara yükseldi. Dekorasyondaki ağırlığının artması 
ile birlikte tüketici beklentileri de değişim gösterdi ve boyanın teknolojik özelliklerini, kullanıcıya 
sunduğu avantajları ön plana çıkardı. Tüm bu gelişmeler Türkiye’de boya pazarının geleceğine 
dair olumlu göstergeler. 
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“DYO, TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ BOYA FABRİKASIDIR”
Dyo olarak bu sektöre katkılarınız ve dünden bugüne teknolojik gelişiminiz hakkında 
neler söyleyebilirsiniz?
DYO, Türkiye’nin ilk yerli boya fabrikasıdır. Boya sektöründe 85 yıllık bir geçmişe sahip olan 
Yaşar Topluluğu’nun en önemli markalarından biridir. DYO, boya sektörünün en büyük şirket-
lerinden biri olarak sektörde 58 yılı geride bıraktı. DYO bu süreçte, sektöre kazandırdığı pek çok 
ilkle boya sektörünün ülkemizdeki gelişimine öncülük ederken, boyanın yapılara olduğu kadar 
insanların yaşamına değer katan yönünün altını çizen çalışmaları ile boya bilincinin de gelişme-
sini sağladı. Ürün geliştirme ve yeni teknolojileri kullanma konusunda iyi bir noktadayız. Müş-
teri talepleri zaman içinde değişim gösteriyor. Boyanın rengi kadar sunduğu avantajlar, sağlıklı 
olması, çevreyle dost olması gibi birçok faktör ön planda. Tüketicinin boyadaki beklentilerini 
iyi analiz eden ve sektöre yön veren ürünler ortaya çıkardık. PTFE teknolojisi, nanoteknolojik 
boyalar ve hybrit teknolojisi, bizim için olduğu kadar sektör açısından da önemli mihenk taşları. 

2012’nin dokuz aylık döneminde boya sektörü ne kadarlık bir büyüklüğe ulaştı, gelecek-
te nasıl bir pazar payı ve büyüklüğünden söz edebiliriz?
2010 yılında yüzde 15 büyüyen boya sektörü, 2011 yılında da büyüme trendini sürdürmüş ve 
yaklaşık yüzde 15–20’lik büyüme elde etmişti. 2012 yılındaysa iklim koşullarının ağır olması, 
inşaat sektöründeki yavaşlama gibi etkenlerle birlikte boya sektörü yeterince büyüyemedi, hatta 
küçüldü. Yüzde 15 civarında bir küçülme söz konusu. Aslında cari açığı azaltmak adına yapı-
lan ekonomiyi soğutma çabaları tüm sektörlerde olduğu gibi boya sektöründe de küçülmeye 
neden oldu. Ertelenen talebin devreye girmesiyle birlikte kayıplar karşılanacaktır ve sektördeki 
büyüme trendi de devam edecektir.

sektörünüzün ihracat potansiyeli hakkında neler söyleyebilirsiniz? Hangi ülke ve bölge-
lere ihracat gerçekleştiriliyor? Boya üretiminin ne kadarı iç pazarda ne kadarı dış pazar-
da değerlendiriliyor?
Boya ve ham madde sektörü ihracatında son yıllarda bir artış söz konusu. 2011 yılında boya sek-
törünün toplam ihracatı 850 milyon dolara yükseldi. Türk boya sektörü, giderek artan üretimi ve 
teknolojik altyapısıyla kendi bölgesinde uluslararası boyutlu sektörel bir güç olma hedefi doğrul-
tusunda ilerliyor. Boya sektörü, bugün 40’a yakın ülkeye ihracat yapıyor. En önemli ihracat paza-
rını Avrupa Birliği ülkeleri oluşturuyor. Türkiye’den boya ihracatı ağırlıklı olarak Doğu Avrupa, Orta 
Asya, Orta Doğu ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri’ne yapılıyor. Özellikle son dönemde sektörün 
ihracatında, komşu ülkeler ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika ülkelerinin önemli bir payı bulunuyor. 

firma olarak hangi ülkelere ihracat gerçekleştiriyorsunuz? İhracat stratejinizi hangi kri-
terlere göre belirliyorsunuz?
Avrupa, Rusya Federasyonu, Türk Cumhuriyetleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri başlıca 
ihracat pazarlarımız arasında yer alıyor. 1980’li yılların başından beri ihracat yapıyoruz ve DYO 
pek çok ülkede bilinen bir marka. Boya sektöründe, lojistik açıdan maliyetlerin yüksek olması 
rekabette dezavantaj yaratan bir faktör olduğundan çok uzak ülkelere gidemiyorsunuz. Yerinde 
üretim yapmak zorundasınız ve biz üç ülkede yerinde üretim avantajımızı kullanabiliyoruz. 

“YENİ YATIRIMLARLA BÜYÜMEYİ HEDEFLİYORUZ”
firma olarak hem iç piyasada hem de bölgemizde nasıl bir stratejik planlama öngörüyor-
sunuz? yatırım planlarınızdan bahseder misiniz? kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerinizi 
öğrenebilir miyiz?
İç pazarda, son üç yılda elde ettiğimiz büyümeyi sürdürmeyi hedefliyoruz. Türkiye’nin yanı sıra 
Rusya, Romanya ve Mısır’da üretim ve satış olarak varız. Bu ülkeler, hedef pazarlarımızın merke-
zi olmaları bakımından önemli. Boyada bölgesel bir güç olmak ve bu gücü pekiştirmek adına, 
önümüzdeki dönemde yurt dışında yeni yatırımlarla büyümek hedefindeyiz. 
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“Türkiye’de boya tüketiminin 
kullanım alanlarına 
baktığımızda, ilk sırada yüzde 55 
ile inşaat boya ve verniklerinin 
geldiği görülüyor. İkinci sırada 
ise yüzde 45 oranında sanayi 
boyaları yer alıyor. Sanayi 
boyaları da kendi içinde yüzde 
15 ahşap mobilya boyaları, 
yüzde 3 deniz boyaları, yüzde 
9 otomotiv boyaları, yüzde 9 
metal boya ve vernikleri, yüzde 
7 toz boyaları ve yüzde 2 diğer 
endüstriyel boyaların kullanıldığı 
alanlar olarak ayrılıyor.”

“Boya tüketiminde 
inşaat boyalarının  
payı yüksek”
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sektörünüzde ar-ge’yi ne kadar kullanıyorsunuz? ar-ge çalışmalarına ne kadar kay-
nak ayırıyorsunuz? ar-ge departmanınız şirketin ürünlerine nasıl bir katkı sağlıyor? Bu 
katkı sonunda ortaya çıkan ürünün sektör için öneminden bahseder misiniz?
Şirketlerin kârlılığını, verimliliğini ve rekabet gücünü artıran AR-GE yatırımları günümüz sanayi-
sinde rekabetin vazgeçilmez unsuru haline geldi. Sadece şirketlerin değil, ülke ekonomisinin 
büyümesinin de ön koşulu oldu. DYO, boya sektörünün ilk AR-GE Merkezi Belgesi’ne sahip 
şirketi. Türkiye’nin sayılı AR-GE merkezleri arasında yer alıyoruz. AR-GE bizim için yeni bir konu 
değil. Uzun yıllardır, bu alanda yatırım yapıyoruz ve her yıl ciromuzun yüzde 2’sini AR-GE yatı-
rımlarına ayırıyoruz. Böylece sektörümüzde bir ilk olan sayısız ürünü pazara sunmayı başardık. 

Türk şirketlerinin ve ekonomisinin küresel rekabet gücü hakkındaki düşüncelerinizi 
merak ediyorum. İstediğimiz noktada mıyız? gerek Dyo’nun gerekse de sektörünü-
zünküresel rekabet gücünün sürdürülebilirliği için neler yapması gerekiyor? siz neler 
yapıyorsunuz?
Türkiye ekonomisi son 10 yıldaki büyüme performansıyla tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Av-
rupa ciddi bir krizde, yakın zamanda da toparlanacak gibi görünmüyor. Dünyanın en büyük 
ekonomilerinin içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında Türkiye’nin başarısı takdiri hak 
ediyor. Bu başarıda Türk özel sektörünün payını da yadsıyamayız. Dünyanın dört bir yanında 
Türk iş adamlarını, şirketlerini görüyoruz. Küresel ekonominin bir parçası olmadan, nasıl reka-
bet edileceğini de öğrenemezsiniz. Her pazarın kendine özgü bir dinamiği ve iş yapma şekli 
var. Bana göre küresel rekabette yapmamız gereken, markalarımızı güçlendirmek, bu alanda 
ilerlemek ve elbette farklılaşabilmek. Farklılaşma dediğinizde ise bu işin olmazsa olmazı inovas-
yon. İnovatif ürünler ve hizmetlerle farklılaşmamız gerekiyor. Biz de farklılaşmaya çalışıyoruz. 
Kalite ve müşteri memnuniyetini ilk sıraya koyarak, AR-GE ve inovasyona yatırım yapıyoruz. 
Şirketlerin farklılaşmada en büyük güçlerinden biri olduğuna inandığımız insan kaynağımıza 
yatırım yapıyoruz. 

sürdürülebilirlik kavramı sizin için ne ifade ediyor? Bu kavramı şirket üretim süreçlerine 
ve kurum kültürüne nasıl yansıtıyorsunuz? 
Sürdürülebilirlik, bir parçası olduğumuz Yaşar Topluluğu’nun ve bizim de DYO olarak üzerin-
de düşündüğümüz, hedeflerimiz içine koyduğumuz ve tüm süreçlerimizde dikkate aldığımız 
bir konu. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nde imzamızın olması da bu yaklaşı-
mın ve duruşun bir parçası. Çevreye ve insana dost bir üretimi hedefliyoruz. Dilovası ve Çiğli 
fabrikalarımızda çevreci uygulamalarımız ve yatırımlarımızla farklılaşıyoruz. Son olarak her iki 
fabrikamızdaki üretim süreçlerinde enerji verimliliğimizi ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile 
belgeledik. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, belirlenen enerji politikası doğrultusunda; enerji 
kaynaklarının etkin kullanımı, enerji tüketiminin kontrol altında tutulması ve enerji yönetim sis-
teminin performansının sürekli iyileştirilmesine dayanıyor. Ayrıca 2012 yılının Haziran ayında 
Dilovası fabrikamızdaki çevreci uygulamalarımızla Kocaeli Sanayi Odası’nın Şahabettin Bilgisu 
Çevre Büyük Ödülü’nü aldık. 

“KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ANA HEDEFLERİNİ DESTEKLİYORUZ”
kentsel dönüşüm çalışmaları için verilen start özellikle inşaat sektörünün önümüzdeki 
dönemde hareketleneceğini gösteriyor. sektörünüz ve firmanız kentsel dönüşüm çalış-
malarına hazır mı? 
Kentsel dönüşüm cumhuriyet tarihinin en büyük ve bizce çok önemli projelerinden biri. İnsanla-
rımızın depreme dayanıklı, sağlıklı ve güvenli binalarda yaşaması hepimizin dileği. Boya, yaşam 
kalitesini artıran, binalarımızı, kentlerimizi renklendiren ve konfor sağlayan bir ürün. Bu yönüyle 
de kentsel dönüşümün ana hedeflerini destekliyoruz. Boya sektörü Türkiye’de büyük bir iler-

“İhracatta da iyi bir tablonun olduğunu görüyoruz. Boya ihracatımız artıyor. 
Son yıllarda ülkemizde gerçekleştirilen boya üretiminin yaklaşık yüzde 10’u 
ihraç edilmeye başlandı. Ağırlıklı olarak dekoratif boyalar alanında ihracat 
yapılıyor. Boya vernik, macun ve diğer sanayi boyaları son yıllarda önem 
kazanan ihracat ürünleri arasında yer alıyor. Önümüzdeki yıllarda boya 
sektörünün ihracatında Afrika ülkelerinin ağırlıkta olması bekleniyor.” 

“Boya ihracatımız artıyor”

“DYO, son iki yılda yüzde 100 
büyüdü. 2009 yılında 212 milyon 

TL olan ciromuz, 2011 yılında 
418 milyon TL’ye yükseldi. Boya 
sektörü ortalamasının üzerinde 
bir büyüme gösteriyoruz. 2012 

yılında çift haneli büyüme 
hedefi koymuştuk ve şimdiye 
kadarki rakamlar ışığında bu 

hedefe rahatlıkla ulaşacağımızı 
söyleyebilirim. 2013 yılı için de 

hedefimiz belli. Satışlarımızı 
artırmak, büyüme ve kârlılıkta 
yakaladığımız ivmeyi devam 

ettirmek.”  

“Son iki yılda  
yüzde 100 büyüdük”
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leme göstermiş durumda. Kalite ve teknoloji olarak dünyanın gerisinde değiliz. DYO olarak 
sürece hazırız. Büyük inşaat projelerine yönelik çözümler de sunuyoruz. 1996 yılından bu yana 
büyük inşaat projelerinde kullanılmak üzere hazırladığımız, “Büyük Yapı Ürünleri” adlı ürün 
grubumuzu, 2012 yılının başında yenileyerek YAPIMAX markasıyla hizmete sunduk. İnşaat 
firmalarının boya kullanımında ihtiyaç duyacakları her türlü ürünü bünyesinde bulunduran bu 
ürünlerle, inşaat firmalarının kaliteli ve ekonomik boya ihtiyacını karşılıyoruz. 

enerji verimliliği için yalıtımın önemi gün geçtikçe artıyor. Bu konuda gerek ürettikle-
riniz gerekse de toplumsal bilinci artırmak açısından firma olarak nasıl bir farkındalık 
yaratıyorsunuz?
Enerji verimliliği sağlamada ısı yalıtımının büyük önemi var. Elektrik ve doğal gaz faturalarında 
yüzde 50’ye yakın enerji tasarrufu sağlayan ısı yalıtımı, yaşam konforunu da artıran bir uygulama. 
Ayrıca 2011 yılında çıkan yönetmelik gereği yeni yapılan binalarda ısı yalıtımı zorunlu, mevcut 
binalarda ise 2017 yılına kadar ısı yalıtımı yaptırılması gerekiyor. Dış cepheye yönelik ürünlerimizin 
ısı yalıtım ürünleriyle birleştiği Klimatherm markamızla, 2006 yılından bu yana ısı yalıtımı alanında 
hizmet veriyoruz. Binalarda yüzde 50’ye varan enerji tasarrufu sağlayan Klimatherm, yalıtım eksik-
liğinden kaynaklanan yoğuşma sorununu çözerek küf, bakteri oluşumu gibi sorunları ortadan kal-
dırıp binalardaki yaşam konforunu da artırıyor. Tüm yapılarda uygulanabilen DYO Klimatherm Isı 
Yalıtım Sistemi, yalıtım malzemeleri ve boya konusunda uzman personeli ve teknolojisiyle komple 
bir hizmet sunarken, beş yıl boyunca ürün sistem garantisi veriyor. Türkiye çapında yedi bölge 
müdürlüğümüzdeki ısı yalıtımı konusunda uzman kadromuz, projenin tüm aşamalarında teknik 
destek sağlıyor. Isı yalıtımı pazarındaki varlığımızı güçlendirmek için önümüzdeki dönemde yap-
tığımız çalışmalara ağırlık vermeyi istiyoruz, bu amaçla çalışmalarımız devam ediyor. Enerji verim-
liliği ve çevrenin korunması şirketimizin öncelikli konuları arasında, bu konuda yapılan eğitim ve 
bilgilendirme faaliyetlerine destek veriyoruz.   

sektörün sorunları ve çözüm önerileri hakkında düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Türk boya sektörünün en önemli sorunlarının başında ham maddede dışa bağımlılık geliyor. 
Sektörün ham madde ihtiyacının ortalama yüzde 65’i ithal ediliyor. Boya bilincinin son yıllarda 
artmasına rağmen gelişmiş ülkelere kıyasla halen düşük olması, bir yandan sektörümüz için 
çözülmesi gereken bir sorunken, diğer yandan pazarın ülkemizdeki gelişme potansiyelini gös-
teren ve ülkemizi yeni yatırımlar için cazip kılan bir konu. Sektörün bir diğer önemli sorunu ise 
merdiven altı üretim. Sayısı bilinmeyen ancak toplam boya üretim hacminin yaklaşık yüzde 15-
20’sine ulaşan, kayıt dışı ve standart dışı merdiven altı üretim, sektörü olumsuz etkiliyor. 

“Gelecek planlarımızı yaparken değişen trendleri bugünden görmeye 
gayret ediyor, öngörülü olmaya çalışıyoruz. Tüketicinin ve sektörlerin 
değişen taleplerini iyi analiz etmemiz, sürdürülebilir bir büyümenin ön 
şartı. Türkiye pazarı hızlı büyüyor. Diğer yandan etrafımızda büyüyen bir 
pazar var ve Türkiye’nin bu bölgedeki gücü artıyor. Dünya ekonomisinin 
en dinamik pazarlarına çok yakınız. Küresel rekabetin kuralları yeniden 
şekillenirken, bunlar bizim için üzerinde biraz daha fazla düşünmemiz ve 
stratejilerimizi belirlerken gözden kaçırmamız gereken noktalar. “

“Türkiye pazarı hızla büyüyor”
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Yatırım teşvik 
uygulamalarında 6. Bölge

Yatırım ve İhracatı Teşvik Müşaviri

Yasemin Bali Çetin

B
u sayımızda, yayımlandığı tarihten beri popülaritesi devam 
eden ve basında ciddi yer bulan teşvik sistemini sadece  
6. bölge açısından incelemek istedim. Yatırıma karar vermeden 
önce okunmasında ciddi fayda görmekteyim. Bu karar ve tebliğ  kapsamında 
yer alan desteklerin uygulanması açısından iller, sosyoekonomik gelişmişlik 
seviyeleri dikkate alınarak altı bölgeye ayrılmıştır. Bölgesel teşvik uygulamaları 

bağlamında 6. Bölge’de yer alan iller; Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, 
Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van ile Bozcaada ve Gökçeada ilçeleridir. 

Bu sayılan illerde, tebliğ kapsamında Ek-4 listesinde yer alan ve teşvik edilmeyen veya 
teşvik edilebilmesi için belirlenen şartları sağlayamayan yatırımlar, enerji üretimine yönelik 
yatırımlar, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki diğer kuruluşlar tara-
fından gerçekleştirilecek hizmet ve altyapı yatırımları, müteharrik karekterli yatırımlar hariç 
diğer yatırımlar bu bölgede desteklenmektedir. Asgari sabit yatırım tutarının ise yatırımların 
destek unsurlarından yararlanabilmesi için 6. Bölge’de 500 bin TL olması gerekir. Finansal 
kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda, finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata 
ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için asgari 200 bin TL olması gerekir.

6. bölge’de faydalanılacak destekler: 
a) Gümrük vergisi muafiyeti
b) KDV istisnası
c) Vergi indirimi
ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği
d) Yatırım yeri tahsisi
e) Faiz desteği 
f) Gelir vergisi stopajı desteği (sadece 6. Bölge’de gerçekleştirilecek yatırımlar için)
g) Sigorta primi desteği (sadece 6. Bölge’de gerçekleştirilecek yatırımlar için)
ğ) Sigorta primi desteği (sadece 6. Bölge’de gerçekleştirilecek yatırımlar için)
Yazımızın bu kısmında teşvik tedbirlerini maddeler halinde tetkik edecek olursak, konu 
daha da net anlaşılacaktır.

1.1.2012 tarihinden itibaren yapılan müracaatlara uygulanan bu tebliğ, biz uygulayıcıların 
samimi tespitlerine göre son derece özenle hazırlanmıştır. Rekabetin uluslararası boyutu 

göz önüne alındığında yatırımların bu bölgede yapılması, ucuz iş gücüne sahip okyanus 
ötesi ülkelere gitmeyi göze alan firmalarımıza muhteşem bir fırsat sunmaktadır.



gümrük vergisi muafiyeti
Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malı makine ve teçhizatın ithali, otomobil ve hafif ticari 
araç yatırımlarında yatırım dönemi içerisinde kalmak kaydıyla monte edilmemiş haldeki 
(CKD) aksam ve parçaların ithali, gemi ve elli metrenin üzerindeki yat inşa yatırımlarında 
tekne kabuğu ithali, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük 
vergisinden muaftır.

kdv istisnası ve iadesi
25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik belge-
sini haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve 
yerli teslimleri KDV’den istisna edilebilir. Sabit yatırım tutarı 500 milyon TL’nin üzerindeki 
stratejik yatırımlar kapsamında yapılacak bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yarar-
landırılabilir.

Faiz desteği
Talep edilmesi halinde, bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlarla AR-GE ve çev-
re yatırımları kapsamında bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin 
teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde 70’ine kadar olan kısmı için ödenecek 
faizin veya kâr payının; 6. Bölge’de yapılacak bölgesel yatırımlar için TL cinsi kredilerde 7 
puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı, Bakanlıkça da uygun görülme-
si halinde azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir. Faiz 
desteği içeren teşvik belgelerine konu yatırımlardan finansal kiralama yöntemiyle gerçek-
leştirilecek olanlar için de faiz veya kâr payı ödemelerini içeren itfa planı yapılması kaydıyla 
aynı şartlarla faiz desteği öngörülebilir.

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak 
faiz desteği tutarları 6. Bölge’de 900 bin TL’yi geçemez. Döviz kredisiyle gerçekleştirilecek 
yatırımlarda faiz desteği uygulaması, vade tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
döviz satış kuru dikkate alınarak yapılır. Kullanılmış makine-teçhizat için ve Kamu İktisadi 
Teşekkülleri dahil kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru-
luşlarının yapacağı yatırımlar için faiz desteği uygulanmaz.

sigorta primi işveren hissesi desteği
Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlardan, tamamlama vizesi 
yapılmış teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla;
a) Komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla 
sağlanan,
b) Diğer yatırım cinslerinde, yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma 
başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsel özellik taşıyan 
yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır). 
Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bil-
dirilen ortalama işçi sayısına teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla 
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ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücre-
te tekabül eden kısmı Bakanlık bütçesinden karşılanır.

Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırım-
larda söz konusu destek 31.12.2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) yatırıma başlanılması 
durumunda 10 yıl olarak uygulanacaktır. 1.1.2014 tarihinden itibaren başlanılan yatırımlar 
içinse bu süre yedi yıl olmaktadır. Stratejik yatırımlar için bu destek altıncı bölgede 10 yıl, 
diğer bölgelerde yedi yıl süreyle uygulanır. Yararlanılan sigorta primi işveren hissesi des-
teğinin tutarı, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlar için sabit 
yatırım tutarının yüzde 50’sini, büyük ölçekli yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde 15 
’ini geçemez. Burada önemli bir hususu belirtmekte fayda var.  Derginin yayımlandığı ta-

rihte Resmî Gazete’de yayınlanmış olması muhtemel değişiklikle hesaplamada oransal 
üst sınırın kaldırılacağı ve desteğin bu bölgede 12 yıl olarak uygulanacağı şeklindedir. 
Stratejik yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteğinin miktarı, bölge ayrımı yapıl-
maksızın sabit yatırım tutarının yüzde 15’ini geçemez. 

sigorta primi desteği
Bu karar uyarınca 6. Bölge’de; büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar 

ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesine istinaden 
gerçekleştirilecek yatırımla sağlanan ilave istihdam için, tamamlama 
vizesi yapılan teşvik belgesinde kayıtlı istihdam sayısını aşmamak 
kaydıyla, işveren tarafından SGK’ya ödenmesi gereken sigorta primi 

işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, tamamlama vizesinin 
yapılmasını müteakip 10 yıl süreyle işveren adına Bakanlık bütçesin-

den karşılanabilir. Bu destekten yararlanılabilmesi için, aylık prim ve hiz-
met belgelerinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve Bakanlıkça 

karşılanmayan işçi hissesine ait tutarın yasal süresi içerisinde ödenmiş 
olması şarttır.

gelir vergisi stopajı desteği
Bu karar uyarınca 6. Bölge için düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında 

gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için, belgede kayıtlı 
istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işçilerin ücretlerinin asgari ücrete te-

kabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya 
tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle verilecek muhtasar be-
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yanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir. Yatırımın tamamlanamaması veya 
teşvik belgesinin iptal edilmesi halinde, gelir vergisi stopajı desteği uygulaması nedeniyle ter-
kin edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur. 

vergi indirimi
Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek ya-
tırımlarda, 5520 sayılı Kanun’un 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, 
6. Bölge’de öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda 
indirimli olarak uygulanır.

Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölge Yatırıma katkı 
oranı (%)

Kurumlar vergisi veya 
gelir vergisi indirim 
oranı (%)

Yatırıma katkı 
oranı (%)

Kurumlar vergisi veya 
gelir vergisi indirim 
oranı (%)

6 35 90 45 90

Ancak, bu karara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında 31.12.2013 tarihine 
kadar (bu tarih dahil) yatırıma başlanılmış olması halinde aşağıdaki tabloda belirtilen indi-
rim oranları ile yatırıma katkı oranları uygulanır.

Bölgesel Teflvik Uygulamalar› Büyük Ölçekli Yat›r›mlar

Bölge Yat›r›ma katk› 
oran› (%)

Kurumlar vergisi veya 
gelir vergisi indirim 
oran› (%)

Yat›r›ma katk› 
oran› (%)

Kurumlar vergisi veya 
gelir vergisi indirim 
oran› (%)

6 50 90 60 90

Burada önemli bir ayrıntıyı da unutmamalıyız. Yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçek-
leştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının; büyük 
ölçekli yatırımlar, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlarda ve stratejik 
yatırımlarda; altıncı bölgede yüzde 80’ini geçmemek üzere yatırım döneminde yatırım-
cının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi 
uygulanabilir.

yatırım yeri tahsisi
Bakanlıkça teşvik belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölge-
sel desteklerden yararlanacak yatırımlar için, 29.6.2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanun’un ek 
3. maddesi çerçevesinde Maliye Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslara göre yatırım yeri 
tahsis edilebilir. Son söz olarak, 1.1.2012 tarihinden itibaren yapılan müracaatlara uygulanan 
bu tebliğ, biz uygulayıcıların samimi tespitlerine göre son derece özenle hazırlanmıştır. Re-
kabetin uluslararası boyutu göz önüne alındığında yatırımların  bu bölgede yapılması, ucuz 
iş gücüne sahip okyanus ötesi ülkelere gitmeyi göze alan firmalarımıza muhteşem bir fırsat 
sunmaktadır.
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Entegre Harç Genel Müdürü Cem Çelik:

“Ürün çeşitliliğimizle  
birden çok pazarda  

yer alan bir firmayız”
 “2012’de sektöründe ve özellikle yalıtım sektöründe büyük gelişmeler yaşandı. Biz, 

ürün çeşitliliğimizle birden çok pazarda yer alan bir firmayız. Üretimini yaptığımız 
her bir ürün için pazarda kalite ve güvenilirlikle özdeşleşmiş durumdayız. Alçımatik, 

Sıvamatik gibi bazı ürünlerimiz rakiplerimiz tarafından pazarda bizim adını 
koyduğumuz markamızla isteniyor.”

E
ndÜStriyel kireç Üretimi için 1978 yılındA iStAnBul’dA ku-
rulAn entegre HArç, 2000 yılınA kAdAr çimento eSASlı SıvA 
ve HArç, Alçı eSASlı SıvA ve teknik HArç Üretim teSiSleriy-
le SektörÜnÜn önemli oyunculArındAn Biri HAline geldi. 
Dört ana grupta faaliyet gösteren firma, 2008 yılında Turuncu Paket adıyla 
anılan ürün gamını piyasaya sundu. Son beş yılda 6 milyon avroluk yatırım 

yapan firmanın önümüzdeki üç yıl içinde 10 milyon avro daha yatırım yapacağını söyleyen 
Entegre Harç Genel Müdürü Cem Çelik ile geçmişten bugüne neler yaptıklarını konuştuk.
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Faaliyette bulunduğunuz sektör, türk inşaat malzemesi sanayisi için ne ifade ediyor? 
entegre Harç olarak bu sektöre kattıklarınızdan bahseder misiniz? 
1978 yılında 18 müteşebbis tarafından İstanbul’da endüstriyel kireç üretimi için kurulan 
Entegre Harç Sanayii ve Ticaret AŞ., 1989’da Ata İnşaat Grubu tarafından devralındı ve 
1995’te yüzde 50-yüzde 50 Ata İnşaat - Lafarge ortaklığına dönüştü. 1990’da çimento 
esaslı sıva ve harç, 1992’de alçı esaslı sıva üretimine başladı. 2000’li yılların başında tek-
nik harç üretim tesisi devreye alınarak yapı kimyasalı harç ürünleri pazara sunuldu. 2006 
yılında yüzde yüz Ata Holding bünyesine katılan Entegre Harç, 2008’de de senelerdir toz 
grubunu ürettiğimiz dış cephe ısı yalıtım sistemleri harç malzemesi tecrübemizle paket 
sistem pazarındaki yerini Turuncu Paket adıyla aldı. 

Ürün yelpazeniz hakkında bilgi verir misiniz?
Ürün gamımızı alçı ve çimento esaslı hazır sıva grubu, teknik harçlar grubu, dış cephe ısı yalı-
tım sistemi ve kireç & agrega grubu olmak üzere dört ana grupta topluyoruz. Firmamız, 1990 
yılında ilk çimento esaslı makine uygulamalı hazır sıva Sıvamatik’i, 1992 yılında ilk alçı esaslı 
makine uygulamalı hazır sıva Alçımatik’i, 1996 yılında çimento esaslı makine uygulamalı ilk 
renkli sıva Colormatik’i piyasaya sürdü. Sahip olduğu bu yenilikçilik ve öncülük anlayışını 
sürdürerek, 2005 yılında, toprağın verimliliğini artırmada faydaları tartışılmaz olan tarım kireci 
üretimine de başladı. İstanbul ve Burdur’da bulunan iki tesisimizin toplam çimentolu hazır 
sıva-teknik harçlarda üretim kapasitesi yıllık 390 bin tondur. İstanbul’da üretimini yaptığımız 
alçı bazlı hazır sıva üretim kapasitemiz yıllık 180 bin tondur. Ayrıca yine aynı tesisimizde 115 
bin ton kireç üretimi yapılabilmekte, yılda 2 milyon 500 bin ton agrega sevk edilebilmektedir.

2012 yılı sektörünüz ve firmanız açısından nasıl geçti? yıl içindeki performansınıza bağlı 
olarak 2013 hedef ve beklentilerinizi öğrenebilir miyiz?
2012’de sektörümüzde büyük gelişmeler yaşandı. Biz, ürün çeşitliliğimizle birden çok pa-
zarda yer alan bir firmayız. Üretimini yaptığımız her bir ürün için, pazarda kalite ve güveni-
lirlikle özdeşleşmiş durumdayız. Alçımatik, Sıvamatik gibi bazı ürünlerimiz ise rakiplerimiz 
tarafından pazarda bizim adını koyduğumuz markamızla istenmektedir. Isı yalıtımın önemi-
nin anlaşılması ve artması sonucunda, Turuncu Paket adıyla satışını gerçekleştirdiğimiz ısı 
yalıtım sistemlerinin marka bilinirliği ve pazar payımızın yükselmesi açısından 2012 yılını 
oldukça başarılı geçirdik. 2013 yılında ise sektöre, kentsel dönüşüm hareket kazandıracak. 
Entegre Harç olarak geniş ve kaliteli ürün gamımız ve piyasaya yeni çıkaracağımız ürünle-
rimizle 2013 yılına çok hızlı bir giriş yapacağız. 
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entegre Harç olarak hangi ülkelere ihracat gerçekleştiriyorsunuz? ihracat stratejini-
zi hangi kriterlere göre belirliyorsunuz?
Orta Asya, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz. Kaliteye önem veren, 
kullanım kolaylığı ve zaman tasarrufu sağlayan tüm ürünlerimiz  yurt dışında firmalar tara-
fından özellikle tercih ediliyor. 

Ar-ge çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz? Ar-ge departmanınız şirketin 
ürünlerine nasıl bir katkı sağlıyor? 
AR-GE & ÜR-GE, şirketimizin en çok önem verdiği departmanlardan biridir. Sektördeki 
teknolojik gelişmeleri, tüketicilerin beklentilerini her zaman yakından takip ederek, iş ortak-
larımızın beklediği en uygun çözümleri, geniş ürün gamı ve satış öncesi ve sonrası teknik 
destek hizmeti sunarak üretmekteyiz.

türk şirketlerinin ve ekonomisinin küresel rekabet gücü hakkındaki düşüncelerini-
zi merak ediyorum. istediğimiz noktada mıyız? gerek entegre Harç’ın gerekse de 
küresel rekabet gücünün sürdürülebilirliği için neler yapması gerekiyor? Siz neler 
yapıyorsunuz?
Türk müteahhitlerinin ve yapı malzemesi üreticilerinin uluslararası pazarda sürekli artan re-
kabet gücü, inşaat sektörünün küresel anlamda güçlenmesine büyük katkı sağladı. 2011 
yılı sonuna kadarki dönemde ve özellikle 2012 yılı boyunca Türk müteahhitleri  100’e yakın 
ülkede çok büyük projeler üstlenmiş, bu projelerin toplam tutarı yaklaşık 200 milyar dolara 
ulaşmıştır. Çimento, cam, demir-çelik ve seramik ürünlerinde dünyanın en büyük üreticileri 
arasında yer alan Türkiye, inşaat malzemesi üretiminde de önde gelen ülkelerden biri ol-
muştur. Bu gelişmelerin önümüzdeki beş yıl boyunca da artarak devam edeceği tahmin 
ediliyor. Kaliteli ve geniş ürün gamımız, yüksek müşteri memnuniyeti, güvenilir iş ortakları 
ile birlikte çok çeşitli projelerde kazanılmış uluslararası deneyim, çevre ülkelerdeki iş ortam-
larına aşinalık ve risk alma kapasitesi, firmamızı rekabette üstün hale getirmektedir. 

Sürdürülebilirlik kavramı sizin için ne ifade ediyor? Bu kavramı şirket üretim süreçle-
rine ve kurum kültürüne nasıl yansıtıyorsunuz? 
Kurumsal sürdürülebilirlik, şirketlerde uzun vadeli değer yaratmak amacıyla, ekonomik, 
çevresel ve sosyal faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleri ile birlikte şirket faaliyetlerine ve 
karar mekanizmalarına uyarlanması ve bu konulardan kaynaklanabilecek risklerin yöne-
tilmesidir. Entegre Harç ailesi olarak; uzun vadeli hedef ve taahhütler koyarak, sürdürü-
lebilirlik kavramını tüm iş fonksiyonlarına entegre ederek, pazarlamadan satın almaya, 
insan kaynaklarından üretim ve operasyon yönetimine kadar her bir birimin bu kapsam-
da işleyişini sağlıyoruz. ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 yönetim sistemlerinin çok 
uzun yıllar önce kurulduğu, performans yönetimi, KPI takibi için yönetim sistemleri kur-
ma; takım, hedef ve süreçleri belirleme ve aksiyon planlarını uygulama vb. toplam kaliteyi 
oluşturan tüm kriterlerin yıllar öncesinden beri şirket kültürü haline geldiği bir noktada 
olmaktan hem kendim hem de Entegre Harç çalışanları adına gurur duyuyorum.

“Çimento, cam, demir-çelik ve seramik 
ürünlerinde dünyanın en büyük üreticileri 
arasında yer alan Türkiye, inşaat 
malzemesi üretiminde de önde gelen 
ülkelerden biri olmuştur. Bu gelişmelerin 
önümüzdeki beş yıl boyunca da artarak 
devam edeceği tahmin ediliyor.” 
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A
y başında bir mektup alıyorsunuz. Mektup, birtakım güncel olay-
ları dayanak gösterip borsanın bu ay yükseleceğini iddia ediyor. Siz pek 
yüz vermiyorsunuz. Ay sonunda gerçekten borsa yükseliyor. Bir sonraki ay 
başında aldığınız ikinci mektup, belli açıklamalarla bu ay borsanın düşece-
ğini iddia ediyor. İlk ayın performansından fazla etkilenmemiş olacaksınız 
ki, bu mektup da sizi etkilemiyor. Ancak, ay sonunda borsanın gerçekten 

düştüğünü görüyorsunuz.  Altı ay boyunca benzer mektuplar alıyorsunuz ve her seferinde 
borsanın yönünün doğru tahmin edildiğine şahit oluyorsunuz. Yedinci ayın başında yeni bir 
mektup alıyorsunuz ve ilk altı aylık performansı dayanak göstererek sizi özel olarak bir off-
shore fona yatırım yapmaya davet ediyor. Bu örnekte, tüm birikimlerini bu akıllı yatırımcının 
tavsiyesine uyarak önerilen fona yatırım yapma kararı verenler iki ay içinde tüm birikimlerini 
kaybediyor! 

Altı ay boyunca doğru tahminleri içeren mektupları alanların bilmedikleri konu, ortalıkta 
kaç tane mektubun dolaştığı.  Çünkü kendini akıllı yatırımcı olarak gösteren kişi, aslında 
bir üçkâğıtçı. Bir bankadan 12 bin kişinin adresini ediniyor. İlk ay bunların 6 binine borsa-
nın yükseleceği, 6 binine ise düşeceği yönündeki tahminleri içeren mektuplar gönderiyor. 
Birinci ayın sonunda, bu kez borsanın yönünü doğru tahmin ettiği 6 bin kişinin 3 binine 
borsanın yükseleceği, 3 bin kişiye ise düşeceğini anlatan mektuplar gönderiyor. Altıncı ayın 
sonunda, altı ay boyunca doğru tahminlerle karşılaşan 188 talihsiz yatırımcıya davet gön-
deriliyor. 12 bin kişilik havuzdan elenerek kalan 188 kişinin arasında olduklarını bilmeyen 
bu yatırımcılardan toplanan paralar ise uçuyor. Hangi havuzdan su içtiklerini bilmeyen bu 
yatırımcılar etkilendikleri performansın kurbanı oluyor.  

Gerçek hayatta her zaman üçkağıtçılarla karşılaşılmasa da, genellikle hangi havuzdan 
su içildiği bilinmediğinden önemli yanılgılara düşülebiliyor. Özellikle, geçmiş perfor-
manslarına bakarak samimiyetle kendilerinin çok iyi birer yatırımcı olduğunu düşünen-
ler, toplam yatırımcı havuzu hakkında bilgi edinmedikleri sürece bunun şansına olup 
olmadığını bilemeyeceklerini anlamalıdır. Çevremizde dikkatimizi çeken her başarılı 
tüccarın başarısının ne kadarının şansa bağlı olduğunu anlamak için, aynı işi kaç kişinin 

İstatistik bilgisi her meslek 
için gerekli

Çevremizde dikkatimizi çeken her başarılı tüccarın başarısının ne kadarının şansa 
bağlı olduğunu anlamak için aynı işi kaç kişinin yaptığını ve aldıkları kararların istatistiki 

dağılımı hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Sadece sonuçlara bakarak yapılan başarılı-
başarısız değerlendirmesi gerçek bir başarıdan ziyade, istatistiki bir sonuç olabilir.  

ARGE Danışmanlık
Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Yılmaz Argüden



79S T R A T E J İ K  B A K I Ş

yaptığını ve aldıkları kararların istatistiki dağılımı hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Sadece 
sonuçlara bakarak yapılan başarılı-başarısız değerlendirmesi gerçek bir başarıdan ziya-
de istatistiki bir sonuç olabilir.  

DOKTORLUK MESLEĞİ MUTLAKA İSTATİSTİK BİLMEYİ GEREKTİRİR   
Bir örnekle açıklayalım: Bir ülkede her bin kişiden birinin yakalandığı ölümcül bir hastalığı 
teşhis etmek için bir test geliştirilmiş. Testin güvenilirliği, yüzde 95 olarak tespit edilmiş. Bir 
başka ifade ile test uygulanan kişilerde, test sadece yüzde 5 oranında yanlış sonuç veriyor. 
Bir okulda tüm öğrencilere bu testin uygulanmasına karar verilmiş. Testi pozitif çıkan bir 
öğrencinin gerçekten bu hastalığı taşıma ihtimali nedir? Bu öğrenci gerçekten hastalığı 
taşıyorsa, ailesine acilen haber verilmesi ve derhal ciddi ve pahalı bir tedavi programına 
başlanması gerekiyor. Doktorların çoğunluğu, testin güvenilirliğine bakarak, bu sorunun 
cevabını yüzde 95 olarak vermiş.  

Bu test sadece hastalığın ön belirtilerini taşyanlara uygulanmış olsaydı, doktorlar haklı ola-
bilirdi. Ancak, hastalıkla ilgili hiçbir bulgu taşımayan, bir okuldaki tüm öğrencilere uygulan-
dığında, “Hangi havuz?” sorusu önem taşıyor. Bin öğrencisi olan bir okulda testin bunların 
arasından hasta olan bir çocukta (hatasız olarak) pozitif çıktığını varsayalım.  Ancak, geri 
kalan sağlıklı 999 öğrencide, yüzde 5 hata payı ile yaklaşık 50 öğrenci için de test yanlış 
olarak pozitif çıkacaktır. Dolayısıyla, doğru cevap 1/51 = % 2.   

Bu sorunun cevabını doğru bilmemenin getireceği tedavi maliyeti, stres ve üzüntünün boyutu 
düşünüldüğünde doktorların istatistik bilgisinin önemi açıkça ortaya çıkıyor. Doktorluk, hasta-
lıklar hakkında bilimsel bulgulara dayanarak öngörülerde bulunmayı gerektiren bir meslektir. 
Çeşitli bulguları değerlendirirken, bu bulguların incelenen toplumda bulunma ihtimalleri doğru 
değerlendirilemezse, hem teşhiste isabet sağlamak güçleşir hem de tedavinin toplumsal ma-
liyeti artar. Sadece yatırımcılar ve doktorlar değil, bir bütünün içindeki parçalar hakkında karar 
verme durumunda olan herkes bakış açısını elindeki parçanın ötesine taşımalıdır. Bize sunulan 
bir sonucu iyi değerlendirebilmek için o sonucun elde edilme olasılığını da değerlendirmeliyiz. 
Özetle, doğru değerlendirmelerde bulunmak için, içilen bir bardak suyun özellikleri kadar, o 
suyun hangi havuzdan geldiğine de dikkat etme gereği vardır.
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Tepe Betopan Genel Müdürü Fırat Türkfiliz: 

“Hedefimiz ihracatta daha 
agresif bir satış stratejisi”

“40’tan fazla ülkeye doğrudan ve dolaylı ihracat yapmış olmakla birlikte, 
iç piyasa ihtiyaçlarının karşılanması noktasındaki öncelikler ve 

zorunluluklar sebebiyle hedeflenen ihracatı tamamıyla 
gerçekleştiremiyoruz. Hedefimiz 2013 yılında temeli atılacak  

yeni fabrikamızla özellikle ihracatta daha agresif bir satış stratejisi 
izlemektir.”

T
ürkiye’de ilk çimentolu yonga levHa üretimini 1984 yılında 
ankara Beytepe tesisleri’nde Betopan faBrikasını kurup 
Başlatan tepe Betopan, 1999 yılında modern teknoloji sis-
temlerinin kullanılmasıyla faBrikasını revize etti ve ka-
pasitesini iki katına çıkardı. 2001 yılında Arhavi’de kurulu bulunan 
bir başka çimentolu yonga levha fabrikasını satın alarak Türkiye’de tek üretici 

konumuna ulaşan firma, 2008 yılında tüm fabrikalarını Ankara Beytepe Tesisleri çatısı altın-
da birleştirip, dünyanın sayılı üreticilerinden biri oldu. “Malzememiz prefabrik sektörünün 
olmazsa olmazlarındandır” diyen Tepe Betopan Genel Müdürü Fırat Türkfiliz’le firmayı, he-
deflerini ve yatırım planlarını konuştuk.

faaliyette bulunduğunuz sektör, türk inşaat malzemesi sanayisi açısından ne ifade 
ediyor? sektörünüzün yıllar içinde geçirdiği değişimden özetle bahsedebilir misiniz? 
Tepe Betopan, 1984 senesinde prefabrik yapı sektörüne hizmet vermek amacıyla 
Türkiye’de yerli üretimin olmadığı bir sektörde çimentolu yonga levhayı üretmiş ve ülke-
ye kazandırmıştır. Malzememiz prefabrik sektörünün olmazsa olmazlarındandır. Prefabrik 
yapılar da dış kabuk ve döşeme, betopan markalı çimentolu yonga levhanın sıklıkla kulla-
nıldığı yerlerdir. Yıllar içinde yüzey mukavemeti ve kolay montajı ile inşaat sektöründe kul-
lanım yerleri artmıştır. 11 senedir cephe kaplama sektöründe geliştirdiği ürünler ve montaj 
sistemi ile yerini alan firmamız, bu sektörde de hızla büyüyor.

tepe Betopan olarak bu sektöre katkılarınız ve firma olarak dünden bugüne teknolo-
jik gelişiminiz hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Tepe Betopan, yerli üretimi, geliştirdiği üretim tekniği ve ürünleri ile öncü ve örnek oldu. 
Şirketimiz, dünya üzerindeki üretim teknolojisi gelişmelerini ve müşteri ihtiyaçlarını yakın-
dan takip ederek, patentine sahip olduğu üretim şeklini ve ürünleri geliştirdi. Bunun doğal 
sonuçlarından biri olarak başlangıcından bugüne kadar gerek kapasite ve gerekse kalite 
yönünden önemli gelişme gösterdi. Çimento esaslı levhaların üretiminde önderlik ederek 
sektörün bu konudaki ihtiyacını karşılıyoruz ve ithal ikamesi yoluyla ülkemizin döviz tasar-
rufuna katkıda bulunuyoruz.

“ÜRETİM AÇISINDAN HEDEFLERİMİZE ULAŞTIK”
2012 yılının ilk dokuz ayında hem bulunduğunuz sektör hem de firma olarak nasıl bir 
performans sergilediniz? 2013 yılına yönelik hedef ve beklentilerinizi öğrenebilir miyiz? 
Üretim açısından hedeflerimize ulaştık ve kapasitemizi zorlayacak ivmeyi de yakaladık. Sa-
tış açısından da özellikle cephe sektöründeki açığı ve ihtiyacı zamanında tespit ederek, 
katma değeri yüksek desenli dış cephe ürünlerimizin uygulama ile yaygınlaştırılması husu-
sunda çalışmalar yaptık. Bayilerimizin de başarılı performansı ve önemli katkıları sonucun-
da ciromuz açısından önemli bir gelişme sağladık. Gerek yurt içi ve gerekse yurt dışından 
aldığımız istekler ve Türk müteahhitlerinin üstlendiği yeni projeler, bize 2013 yılının da aynı 
hareketlilik ve yoğunluk içinde geçeceğini gösteriyor. Biz kendimize ve sektörümüzün gü-
cüne inanıyor, bu nedenle de daha yüksek hedefler koyuyoruz. 
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tepe Betopan olarak ürettiğiniz ürünler ağırlıklı olarak hangi alanlarda kullanılıyor? 
Ürünlerimizin kullanım alanları olarak ağırlıklı olarak iki farklı sektörden bahsedebiliriz. İlki, 
prefabrik yapı sektörüdür. Bu alanda sektörün vazgeçilmezi olan betopan markalı ürünü-
müz, marka güvenilirliği ve müşteri memnuniyeti odaklı faaliyetlerimiz ile prefabrik sektö-
ründe önemli bir yer edinmiştir. 2001 senesinden beri üretmekte olduğumuz desenli dış 
cephe ürünlerimizle de hem teknik üstünlük hem de piyasanın ihtiyacı olan doğru doku-
ların ön plana çıkarılmasıyla cephe sektöründe de yerimizi aldık. Teknik açıdan M Profili 
gibi teknik profil detayları, yalıpan (ahşap desenli), taşonit (taş desenli) ve buna benzer 
yedi adet daha marka tescilli dokumuz bulunuyor. Tepe Betopan, sonradan girdiği cephe 
sektöründe de teknik altyapısıyla da rakiplerine örnek oluyor. 

ihracat portföyünüzde hangi ülkeler var? ihracat stratejinizi belirleyen kriterler neler? 
40’tan fazla ülkeye doğrudan ve dolaylı ihracat yapmış olmakla birlikte, iç piyasa ihtiyaç-
larının karşılanması noktasındaki öncelikler ve zorunluluklar sebebiyle hedeflenen ihracatı 
tamamıyla gerçekleştiremiyoruz. Hedefimiz 2013 yılında temeli atılacak yeni fabrikamızla 
özellikle ihracatta daha agresif bir satış stratejisi izlemektir.

firma olarak hem iç piyasada hem de bölgemizde nasıl bir stratejik planlama öngö-
rüyorsunuz? kısa, orta ve uzun vadeli hedef ve yatırım planlarınızı öğrenebilir miyiz?
Kısa vadede bölgemizdeki gücümüzü ve pazarımızı mevcut üretim gücümüzle korumayı, orta 
vadede yeni fabrika yatırımımız ile artacak üretim kapasitemizle doğru orantılı olarak kapasite-
mizi artırmayı ve daha da büyümeyi hedefliyoruz. Uzunca süredir çalıştığımız müşterilerimiz ve 
çözüm ortaklarımızın taleplerinden ve yatırıma dair beklentilerinden de destek alarak, bundan 
sonraki süreçte daha hızlı adımlarla sonuçlarını alacağımıza inandığımız yeni yatırım projemizi 
uygulamaya koyduk. Bunun yanı sıra ARGE çalışmalarına da devam edeceğiz. 

sektörünüzde ar-ge’yi ne kadar kullanıyorsunuz? ar-ge departmanınız şirketin 
ürünlerine nasıl bir katkı sağlıyor? Bu katkı sonunda ortaya çıkan ürünün sektör için 
öneminden bahseder misiniz?
AR-GE, üretici firmalar için gelişmeye imkân sağlayan ve hep bir adım önde olmak için 
etkili bir araçtır. Tepe Betopan, tüm dünyada aynı ürün grubunu üreten üreticiler içinde 
geliştirdiği farklı üretim şekliyle “plus grubu” diye adlandırdığımız ürünlerin üretilebildiği tek 
tesistir. Türkiye’de üretim kararımızla, 1984’te başlattığımız sektör öncülüğü ve liderliğini 
gene bu tarzda çimento esaslı levhaların cephede kullanılması noktasında geliştirilen alt 
konstrüksiyon ve doku yaratımları ile pekiştirdik. Yeni tesisimizde üretimini yapacağımız 
fiber cement levha ile de hem çimentolu yonga levhayı hem de fiber cementi aynı tesiste 
üretebilen dünyadaki sayılı ve önemli üreticilerden biri olacağız.    
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“KÜRESEL REKABET GÜCÜMÜZ GÜNDEN GÜNE ARTIYOR”
türk şirketlerinin ve ekonomisinin küresel rekabet gücü hakkındaki düşüncelerinizi 
merak ediyorum. istediğimiz noktada mıyız? gerek tepe Betopan’ın olarak gerekse 
de sektörünüzün küresel rekabet gücünün sürdürülebilirliği için neler yapması gere-
kiyor? siz neler yapıyorsunuz?
Türk şirketlerinin küresel rekabet gücünün günden günde arttığı ve hemen hepimi-
zin gözünün ve dikkatinin yerel piyasanın yanı sıra global piyasalarda da olduğu bir 
gerçek. Bu ilgi ve bilgilenme global değerlerin ve hassasiyet taşıyan unsurların bizler 
tarafından da daha önemle ele alınmasını sağlarken, global entegrasyon sürecinde de 
başarıyı getiriyor. Henüz hedefe ulaşmış değiliz ama o yolda başarıyla gidiyoruz. Sür-
dürülebilir büyümenin ön şartları arasında kurumsal yönetim bazlı planlamanın ve takip 
edilebilir büyümeyi sağlamanın gerekliliğine inanıyoruz. Global değerleri esas alarak 
ve global pazarların gelişimini izleyerek, büyümemizi ve rekabet gücümüzü artırmayı 
planlıyoruz. 

sürdürülebilirlik kavramı sizin için ne ifade ediyor? Bu kavramı şirket üretim süreçle-
rine ve kurum kültürüne nasıl yansıtıyorsunuz? 
Sürdürülebilirlik, bir sistem oluşturmayı gerektirir öncelikle. Şeffaflık, ölçülebilirlik gibi ku-
rumsal yönetim ilkeleri ile uzun vadeli değer yaratmak amacıyla ayakları yere basan bir 
stratejiyle olabilecek olumsuzlukları kestirebilir ve önlem alabilir bir sistem oluşturmaya 
çalışıyoruz. Bu bağlamda, tüm çalışanlarımız, bütünün bir parçası olarak kurumsallaşma 
ve kurumsallığın korunması noktasındaki gayretlerde kurum kültürümüzün sürdürülebilir 
büyümeye bakışını belirliyor ve destekliyor.

enerji verimliliğinde yalıtımın önemi gün geçtikçe artıyor. Bu konuda gerek ürettikle-
riniz gerekse de toplumsal bilinci artırmak açısından firma olarak nasıl bir farkındalık 
yaratıyorsunuz?
Prefabrik yapı sektörü bu konunun dışında doğrusu. Ancak enerji verimliliği kapsamında 
cephe kaplama sektöründeki bilinçlendirme ve yönlendirme faaliyetlerine katkımız devam 
etmektedir. Enerji verimliliğinde kaybın en yüksek olduğu dış kabuktaki cephe kaplama-
larında TS 825’e uygun yalıtım kalınlıkları için hem uygulamacı bayilerimiz hem de nihai 
müşterilerimiz bilinçlendirilmekte ve Enerji Performans Yönetmeliği kapsamında cephe 
kaplama işlerimiz yürütülmektedir. Tepe Betopan, cari açığımızı hızla büyüten enerji kay-
bının azaltılabilmesi için yaptırdığı uygulamalarda doğru yalıtım malzemesinin kullanılması 
konusunda gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır. Bu yönlendirme ve bilgilendirme doğrul-
tusunda yetkin ve bilgili uygulamacı bayilerimiz ürünlerimizin uygulamalarını yaparak, son 
kullanıcı ile bire bir iletişim noktasında bayrağımızı gururla dalgalandırıyor.

Kentsel dönüşüm konusunda 
başlayan çalışmalar özellikle 
inşaat sektörünün önümüzdeki 
dönemde hareketleneceğini 
gösteriyor. Sektörünüz ve firma-
nız kentsel dönüşüm çalışmaları-
na hazır mı? 
Kentsel dönüşüm projelerinin 
ilk üniteleri olarak imal edilecek 
prefabrik yapıların kullanımının yanı 
sıra onarılacak ve yeni yapılacak 
yapıların mekanik montajlı dış cephe 
kaplamaları için de hazır olduğumuzu 
düşünüyoruz. 2013 yılında temelini 
atıp, 2014 yılında ilk ticari üretimini 
yapacağımız yeni tesisimiz ile de 
büyüyecek talebi karşılamak için 
gereken hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

“Kentsel dönüşüme 
yeni tesisimizle 
hazırlanıyoruz”
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Yaratıcı düşüncenin 
tohumları atıldı 

“Edebiyatçılarla inşaatçıların ortak noktası yaratıcı düşüncedir” diyen Sunay Akın’ın 
moderatörlüğünü üstlendiği 4. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi, Türk inşaat 
sektörü ve inşaat malzemesi sanayisinde Sürdürülebilirlik ve Küresel Rekabet 
temasıyla yaratıcı düşüncenin tohumlarını attı. Farklı konsepti, bilgi paylaşımlı 

toplantıları, tango gösterisi ve Sunay Akın’ın İstanbul hikâyeleriyle zirve, bu yıl da 
yoğun ve keyifli geçti.  

T
üRK İnşAAT dünyASını bİR ARAyA gETİREn vE ARTıK gElEnEK-
SEllEşEn UlUSlARARASı İnşAATTA KAlİTE ZİRvESİ, SEKTöR 
pRoFESyonEllERİnİn KATıldığı oTURUmlARı vE FARKlı Kon-
SEpTİylE döRdüncü KEZ düZEnlEndİ. Yoğun bir katılıma sahne olan 
zirvenin moderatörü, son iki yılda olduğu gibi yine şair Sunay Akın’dı. Zirve-
nin açılışından kapanış törenine kadar geçen bir tam gün boyunca edebiyat 

ve şiirle mimariyi, inşaat sektörünü birleştiren Sunay Akın, âdeta kentin belleğini oluşturan 
öyküleriyle katılımcılara keyifli anlar yaşattı. 

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) tarafından düzenlenen 4. Uluslararası İnşa-
atta Kalite Zirvesi, Türk Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD) stratejik ortak olarak 
destek vermesi, sponsor firmaların katkıları, müzik ve dans gösterisiyle çıtayı yine yükse-
ğe taşıdı. Dördüncü zirvenin ana temasını sürdürülebilirlik ve küresel rekabet oluşturdu. 
Türkiye’den ve yurt dışından iş dünyasının önemli temsilcileri sunumlarında sektörde yaşa-
nan son gelişmeleri detaylarıyla aktardı.

Zirvede aynı zamanda iki önemli çalışma kamuoyuna açıklandı. TÜSİAD’ın katkısı ve 
İMSAD-Ulusal Nanoteknoloji Girişimi Çalışma Grubu’nun çalışmasıyla tamamlanan İnşaat 
Sektöründe Sürdürülebilirlik: Yeşil Binalar ve Nanoteknoloji Stratejileri Raporu, Türk inşaat 
sektörünün ve inşaat malzemesi sanayisinin gelecekte nasıl ve ne şekilde yeni teknolojiler-
le rekabet edebileceğine dönük bir yol haritası niteliğindeydi. İkinci rapor ise İMSAD’ın iki 
yıldır liderliğini yaptığı EUbuild EE Enerji Verimliliği Projesi’nin sonuç çalışmasından oluşan 
Rehber Kitap’tı. Binalarda enerji verimliliğinin finansmanı konusunda mevcut durumu ve 

Hayati Bakış
AJANS D-Editör
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gelecek perspektifini ortaya koyan Rehber Kitap, Türkçe ve İngilizce olarak basılıp, toplan-
tıyı takip eden yaklaşık 700 katılımcıya dağıtıldı.

4. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nin yapıldığı Four Seasons Bosphorus Oteli’nin toplantı 
salonuna, zirvenin karbon sponsoru ESCARUS firması tarafından yerleştirilen cihazlarla gün 
boyu karbon salımı ölçüldü. Sıfır karbon etkinlik olarak düzenlenen zirvenin sonunda sadece 
toplantı salonu içinde ortamda 12.432.37 kilogram (12,5 ton) karbondioksit salımı yapıldığı 
ortaya çıktı. Aynı zamanda zirveye ulaşım, kâğıt, enerji ve yemek tüketimiyle (12,5 ton yak-
laşık) birlikte toplam 25 ton karbondioksit salımı sonrasında, 25 ton karbondioksit kredisi 
satın alındı. Sadece toplantı salonunda ölçümlenen 12,5 ton karbondioksit salımı, 67 Paris-
İstanbul uçuşunda atmosfere salınan karbondioksit miktarına denk geliyor. 

“ORTAK NOKTAMIZ YARATICI DÜŞÜNCE”
Toplantı, Sunay Akın’ın gerçekleştirdiği mini gösteriyle açıldı. Akın, edebiyatçılarla inşaatçıları 
buluşturan öyküleriyle, detayların mimaride ve yaşamdaki önemini ortaya koyarken, gözümüz-
den kaçan ayrıntılarda kenti oluşturan ortak hafızanın saklı olduğunu gösterdi. “İnşaatçının, 
edebiyatçının ve şairin ortak noktası yaratıcı düşünce. Sonuçta doğayı dönüştürüyoruz. Şairler 
sözcüklerle, inşaatçılar da doğadan ürettikleri malzemelerle hayatı dönüştürüyor. Sonuçta or-
taya estetik bir yapı çıkıyor. Şiirle bina bir bütün aslında ve esas olan estetik” diyen Akın, aynı 
zamanda bir şair olan Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’a adımını attığında geçmiş kültürlere 
saygısını nasıl gösterdiğini de şöyle aktardı: “2. Mehmet İstanbul’a geldiğinde, Doğu Roma’nın 
eserlerini korumuştur. Ayasofya’yı, o mabedi yaptırtan Justinyanus’un heykelini korumuştur. 
Kendinden önceki kültüre, mimari yapıya saygısını sunmuştur.”

Sunay Akın’ın gösterisi büyük bir ilgi ve merakla izlendi. Anlattığı hikâyeleri, görsel bir su-
numla bütünleştiren Akın, toplantının açılış konuşmasını yapması için İMSAD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hüseyin Bilmaç’ı sahneye çağırdı ve tüm gün sürecek yoğun bilgi maratonu 
başladı. Türkiye’nin bir enerji ajansına sahip olması gerektiğini her fırsatta dile getiren İM-
SAD Başkanı Bilmaç, bunun zorunluluk değil gereklilik olduğunun altını bir kez de zirvede 
çizdi. Enerji verimliliğiyle yaklaşık 15 milyar dolarlık tasarruf gerçekleştirmenin mümkün 
olduğunu dile getiren Bilmaç, Avrupa Birliği (AB) fonuyla desteklenen EUbuild ve EUbuild 
Enerji Verimliliği projelerinin de başarıyla tamamlandığını katılımcılarla paylaştı. 
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TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner de Vizyon 2050 Türkiye Projesi’nden bahsetti. Projenin “Şe-
hirleşme” başlığı kapsamında 4. İnşaatta Kalite Zirvesi ile İMSAD’ın stratejik ortağı olduklarını 
belirten Boyner, inşaat sektörünün kalkınmanın sürdürülebilir kılınması için kritik öneme sa-
hip olduğunu söyledi. İnşaat sektörünün Türk ekonomisinde büyümenin itici güçlerinden biri 
olduğunu vurgulayan Boyner, binaların çevre ve insan sağlığına olan etkilerinin azaltılması 
amacıyla çevreye karşı sorumlu, enerji verimli yeşil bina kriterlerinin geliştirildiğini kaydetti. 
“Ortalama binalara oranla yüzde 30 daha az enerji harcayan ve yüzde 50’ye yakın su tasar-
rufu sağlayan yeşil binalar, getirdikleri yaratıcı çözümlerle bina kullanıcılarına da daha sağlıklı 
ve verimli ortamlar sunmaktadır” diyen Boyner, yeşil bina uygulamalarının ilk aşamada sade-
ce yüzde 2’lik bir ek maliyet oluşturduğuna dikkat çekti. 

DÖRT BÖLÜMDE SEKİZ TOPLANTI
Zirvede bir özel bölüm ve üç oturumlu bölümde, yedi toplantı gerçekleştirildi. Özel bölü-
mün konuşmacısı ise Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi’ydi. 
“Türkiye & İnşaat Sektörünün 2023 Hedefi” temalı özel bölümde TİM Başkanı Büyükekşi, 
Türk inşaat sektörünün istihdama, ihracata ve ekonomik büyümeye katkılarından söz etti. 
Büyükekşi, Türkiye’nin 2023 vizyonuyla ilgili olarak da özetle şunları söyledi: “2023 yılında 
ihracatımızı 500 milyar dolar olarak hedefledik. Bu rakam ile dünya mal ticaretinden aldığı-
mız payı ikiye katlamayı düşünüyoruz. 2023 yılında Türkiye’nin 2 trilyon dolarlık milli gelire 
ulaşmasını hedefliyoruz.” 

CNNTürk Program Yapımcısı Fatih Türkmenoğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı “Sürdürü-
lebilirlik ve Hedefler” konulu oturumun konuşmacıları BASF Pazarlama ve Satış Direktörü 
Galip Sayıl ile DemirDöküm Satış ve Pazarlama Direktörü Erdem Ertuna’ydı. Her iki konuş-
macı da iklim değişikliği, küresel ısınma, karbon emisyonu konusunda sektör firmalarının 
çalışmalarını anlatırken, bu bölüme TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner de misafir konuşmacı 
olarak katıldı. Oturumda, İnşaat Sektöründe Sürdürülebilirlik: Yeşil Binalar ve Nanoteknolo-
ji Stratejileri Raporu da, Eski İMSAD Başkanı, İMSAD-UNG Çalışma Grubu Eş Koordinatörü 
Orhan Turan tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Raporun içeriğine dönük detaylı bilgilendir-
me ise TÜSİAD Sürdürülebilir Kalkınma Gücü Başkanı Okşan Atilla Sanön ve İMSAD-UNG 
Çalışma Grubu Üyesi Muhammet Maraşlı tarafından yapıldı. 

Moderatörlüğünü TÜSİAD Şirket İşleri Koordinatörü Cansen Başaran Syms üstlendiği “Sür-
dürülebilirlikte Liderin Rolü & Markanın Sanayi Gücü” başlıklı oturumun konuşmacıları, Kale 
Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Procter & Gamble Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya 
Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Karpat ve İMSAD Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Hakan 
Gürdal’dı. Üç yönetici de sürdürülebilirliğin Türkiye için önemine değinirken, üretimden pa-
zarlamaya, insan kaynağından nihai tüketiciye kadar süreçte liderin rolüne vurgu yaptı.  

TANGOYLA ZİRVENİN İKİNCİ YARISINA HAZIRLIK
Zirvenin öğleden sonra gerçekleştirilecek oturumları öncesinde müzik ve dans dolu bir 
gösteri vardı sahnede. Contacttango İstanbul Dance Company, yoğun geçen günün ilk 
yarısındaki yorgunluğu gerçekleştirdikleri dans gösterisiyle bir anda dağıttı. Tango ritimleri 
yerini Orijinal Şirketleri Kurucu Ortağı ve Fütüristler Derneği Başkanı Murat Şahin’in “Gele-
cek Vizyonu & Trendler” konulu sunumuna bırakırken, zihinler artık daha rahattı. Dünyanın 

Zirvenin öğleden sonra 
gerçekleştirilecek oturumları 
öncesinde müzik ve dans dolu bir 
gösteri vardı sahnede. Contacttango 
İstanbul Dance Company, yoğun 
geçen günün ilk yarısındaki 
yorgunluğu gerçekleştirdikleri dans 
gösterisiyle bir anda dağıttı.  
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son 20 yılda, 300 yıllık gelişimin ötesine geçtiğini söyleyen Şahin, iş yapma alışkanlıklarının 
da değiştiğini vurguladı. 

“Sürdürülebilir Kentler: Kentsel Dönüşüm Sürecinde Türkiye’de Yapı Güvenliği” başlıklı 
oturumda konuşan Marmara Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı da, sürdürülebilir kentler yaratmak için kentsel dönüşümün önemli oldu-
ğunu söyledi. İstanbul’un son 50 yılda göçle değişen mekânsal yapısını hatırlatan Çağırıcı, 
kentsel dönüşümün, sorunları çözmede anahtar rolü oynayabileceğini belirtti.

Aynı oturumda IBM Global Business Services Akıllı Şehir ve Kamu Güvenliği Lideri Richard 
Budel de bir sunum yaptı. Budel, geleceğin akıllı şehirlerde olduğunu, gerçekleştirdikleri uy-
gulamalardan örnekler vererek anlattı. Bugüne kadar 2 bin proje yürüttüklerini, bütüncül akıllı 
şehirlerde trafik sorununun yüzde 20 azaltılabildiğini, enerjide yüzde 20 tasarruf sağlanabil-
diğini, eğitim sisteminin geliştirilerek toplumların daha iyi işleyen organizmalar haline getiri-
lebildiğini söyleyen Budel, akıllı şehirlerle kamu güvenliği için harcanan bütçenin yüzde 40 
azaltılabildiğinin de altını çizdi. Budel’in anlattıkları, geleceğin şehirlerinin de bir ön gösterisi 
gibiydi. 

Zirvenin son bölümü, inşaat endüstrisinde rekabetin yeni trendlerine ayrıldı. Yeşil binalar ve 
enerji verimliliğinin Türk inşaat sektörünün küresel rekabette yeni trendi olduğuna vurgu 
yapılan oturumda, iki yıllık bir çalışma sonucunda ortaya çıkan EUbuild EE Binalarda Enerji 
Verimliliği Rehber Kitap ve Ülke Raporu da katılımcılarla paylaşıldı.

“İnşaat Endüstrisinde Rekabetin Yeni Trendleri (Yeşil Binalar ve Enerji Verimliliği)” konulu 
oturumun moderatörlüğünü Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) Yönetim Kurulu 
Başkanı Haluk Sur üstlendi. Oturuma, İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Fibro-
beton Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Yetişener, Akşan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı / 
ÇEDBİK Yönetim Kurulu Üyesi Melih Şimşek ve İstanbul Serbest Mimarlar Derneği 
Başkan Yardımcısı Kerem Erginoğlu da konuşmacı olarak katıldı.

EUbuild EE Binalarda Enerji Verimliliği Rehber Kitap’ı da bu oturumda, İMSAD Rapor Yöne-
ticisi, İTÜ Enerji Enstitüsü Enerji Planlaması Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sermin Onay-
gil tarafından kamuoyuna açıklandı. Prof. Dr. Onaygil, İMSAD liderliğinde yürütülen EUbuild 
Binalarda Enerji Verimliliği Projesi’nin iki yıllık çalışmasının sonuçlarının ortaya konulduğu 
Rehber Kitap’ın içeriğinden bahsederken, Avrupa Bina Performans Enstitüsü (BPIE) Kıdemli 
Enerji Verimliliği Uzmanı Dan Staniaszek de AB ülkelerinde yapılan çalışmaları anlattı.

Zirvenin sonunda, 4. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi IT Sponsoru Bimeks’in katkılarıyla 
beş adet dizüstü bilgisayar, yapılan çekilişle katılımcılara hediye edildi. Zirve, EUbuild EE 
Enerji Verimliliği Projesi’nin Balkan ortakları, İMSAD yöneticileri ve çalışanlarının toplu hatı-
ra fotoğrafı çektirmesiyle tamamlandı.
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“Sürdürülebilirlik bir tercih 
konusu değil, bir zorunluluk”

A
kademik şapkası bir yanda, mimarlık şapkası diğer yan-
da… Ama ortak nokta, tasarım, araştırma ve üretim süreci desek yeridir. 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) 1982 yılında mezun olmuş, 
iki şapkalı ama iki şapkasında da aynı kimlik yazılı bir mimar Prof. Dr. Abdi 
Güzer. ODTÜ Mimarlık Bölümü Başkan Yardımcılığı, Bina Bilgisi Ana Bi-
lim Dalı Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı ve Mimarlar Derneği 1927 Genel 

Sekreterliği görevlerinde bulunan Prof. Dr. Güzer’in araştırma konuları mimarlık mesleğine 
bakışına ışık tutuyor. Mimarlık eleştirisi, yakın dönem mimarlık kavram ve uygulamaları, 
konut ve toplu konut yapıları, kentsel tasarım ve kentsel yenileme projeleri, yapılarda çevre 
duyarlılığı ile sürdürülebilirlik konularında uzmanlaşan Prof Güzer’le mimarlık mesleğinden 
kentsel dönüşüme ve sürdürülebilirlik kavramına uzanan bir yolculuk gerçekleştirdik.

bir mimarın mesleği, onun kişiliğini ve hayata bakışını, gerçekleştirdiği projeleri na-
sıl etkiliyor? siz, mimarlık kimliğinizi nasıl tanımlıyorsunuz?
Özellikle mimarlık söz konusu olduğunda, meslek insanın yaşamını doğrudan etkiliyor. 
Tasarım, nesneler arasındaki ilişkilerin önceliklerine karar verme işi. Bu hem yaşamın her 
alanından etkilenecek hem de her alanına taşınabilecek bir olgu. Böyle bakınca tasarım 
işi ile uğraşan kişiyle yaşam arasında güçlü ve çok boyutlu bir bağ kuruluyor. İlgilendiğiniz 
tasarım konusuna göre farklı roller içinde düşünmek, farklı disipliner girdileri gözetmek zo-
rundasınız. Bu tasarımcının yaşamını çok girdili ve çok boyutlu kılıyor. Hem zevkli hem de 
zor bir durum. Bir yandan sanattan öteki yandan mühendislikten anlamak ama hepsinden 
önemlisi insanı ve insan davranışını bilmek zorundasınız. Benim gibi bir ayağı akademide 
olan mimarlar için durum daha da karmaşık. Özetle, eleştirel bir kültüre sahip olmak, çevre-
nizdeki her şeyle yoğun bir ilişki kurmak zorundasınız. Bu düşüncelerden hareketle, kendi 

“Sürdürülebilirlik bir tercih konusu değil, bir zorunluluk. İnşaat sektörü de giderek bu konuda 
duyarlı olmaya zorlanacak. Ancak maalesef Türkiye ortamında bu konuda yapılanların 

çoğu göstermelik. Burada kültürel ortamın ve buna bağlı olarak pazarın oluşturduğu 
beklenti çok önemli. Bu konuda bir talep ve baskı olmalı.”

Mersin Kültür ve Kongre Merkezi 

Mimar, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdi Güzer:  
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mimarlık kimliğimi; şartlanmalardan kaçmaya, kalıp olarak sunulan her şeye eleştirel bir 
mesafe ile bakmaya çalışan ama her şeyden önemlisi içinde olduğum bağlamı anlamayı 
her türlü başlangıcın önüne koyan bir yapı olarak görüyorum.

21. yüzyılın mimarlık anlayışında sadece tasarım ve estetik yapılar değil, kendi ener-
jisini üreten, enerji tasarrufu sağlayan çevre dostu binalar ön plana çıkmaya başladı. 
yeşil bina veya sürdürülebilir bina kavramı da gündeme geldi. bu, mimari yaklaşım-
ları nasıl etkiledi? bir mimar olarak tasarım sürecinizde nasıl bir değişiklik yarattı? 
Yeşil, çevre dostu ya da enerji verimli gibi kavramlar son zamanlarda popüler başlıklar 
olarak tartışılmalarına karşın, bu kavramların hiçbiri mimarlık için yeni değil. Tasarım eğiti-
minin önceliklerine bakarsanız kalıcılık ve ona bağlı bir sürdürülebilirlik kavramı her zaman 
gündemde olmuş, mimarlık eğitiminin başlangıç noktasını oluşturmuştur. Işık, ısı, konfor 
ve içinde olduğu çevreye duyarlı olmak gibi konular mimari tasarım süreçlerinin vazge-
çilmez bileşkeleridir, iyi tasarım ölçütlerinin başında gelirler. Gene de bu konuların gün-
cel ortamda altı çizilerek tartışılması mimarlıktan çok, bu konuda toplumsal bir duyarlılığın 
oluşmasına zemin hazırladığı için çok değerli ve önemli. Kendi deneyimlerim açısından 
yaklaşıldığındaysa öteden beri tasarımda bu tür değerleri öne alan biri olarak, büyük deği-
şiklikler yaşadığım söylenemez. Mimarlık anlayışım yapının ana kurgusu ile içinde olduğu 
bağlam arasında bir süreklilik oluşturmayı, bu sürekliliği sorgulamayı gerektiriyor. Bağlam 
kavramını da fiziksel kısıtlar içinde dar anlamlı düşünmemek lazım. Tıpkı yer ve yön gibi, 
kültür, tarih, ekonomi ve sürdürülebilirlik kavramları da bağlamın bir parçası.

“YEŞİL YAPI KAVRAMI, YAPAY BİR KAVRAM…”
bir binanın yeşil bina olarak değerlendirilebilmesi için neleri içinde barındırması ge-
rekiyor? bu tanımlar mı sizin tasarımınızı etkiliyor yoksa tasarım süreciyle birlikte 
yürüyen süreç mi?
Yeşil yapı diye bir kavramı popüler olarak üretilmiş, yapay bir kavram olarak görüyorum. 
Her yapı ve her duyarlı tasarım, çevre ve enerji konularında tüm olanaklarını zorlamak du-
rumundadır. Ancak burada altı çizilmesi gereken şey tasarım aşamasında çevre duyarlılığı 

1 

2 
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1-  ODTÜ MATPUM 
2- Gaziantep Planetaryum 
3- Gaziantep Planetaryum 
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konularını ihmal eden pek çok örneğin daha sonra üzerlerine takılan teknolojik donanım-
larla “yeşil yapı” veya “akıllı yapı” yapılmaya çalışılması. Salt donanımlarından hareketle bir 
yapıya yeşil demek. Bu bana garip geliyor. Sertifikalar var etrafta dolaşan, işte altın, platin 
vs. Bu sertifikaların koşullarına bakınca çoğu koşulun gerçek bir işlevsellik ölçümü olma-
dığı görülüyor. Bu tür süreçlerde önemli olan mühendislerin ve diğer uzmanların tasarım 
aşamasında devrede olması, farklı konularda geri beslemeler alınması. Tabii, bunun ön 
koşulu da buna olanak verecek proje bütçelerini oluşturabilmek.

Teknolojinin hızlı bir gelişim yaşadığı günümüzde, yapı malzemeleri de enerji tasar-
rufunu ön plana çıkaran ürünlerin geliştirilmesi ve kullanımına yöneldi. bu yeni yapı 
malzemeleri, inşaat dünyasına ve mimarlığa nasıl bir katkı sağladı? siz bu malzeme-
ler içinde en çok hangi tarzı ve mimari yaklaşımı tasarımlarınıza yansıtıyorsunuz?
Gerçekten bu konuda pazar hızla gelişiyor. En önemli sorun, bu tür yenilikçi malzemelerin 
henüz pahalı olması. Ama örneğin, güneş enerjisinden elektrik üretme gibi konular yapı 
malzemelerinin entegre parçası haline geliyor; yalıtım daha bilinçli yapılıyor, enerji tüketi-
mini azaltmak üzere yoğun bir çaba var. Ben yapılarımda bu tür malzemeleri bütçenin el 
verdiği ölçüde tercih ediyorum ve kullanırken de kendilerini ifade etmelerine, bu anlamda 
toplumsal bir bilinç oluşmasına katkı sağlamaya gayret ediyorum.

“DÖNÜŞÜMDE NİTELİKLİ PROJE SÜREÇLERİ İŞLEVSELLEŞTİRİLMELİ”
sürdürülebilir yaşam için sürdürülebilir bina kavramı mimariyi ve inşaat sektörünü 
nasıl etkiliyor? kentlerimiz bu tür bir dönüşüme hazır mı?
Sürdürülebilirlik bir tercih konusu değil, bir zorunluluk. İnşaat sektörü de giderek bu ko-
nuda duyarlı olmaya zorlanacak. Ancak maalesef Türkiye ortamında bu konuda yapılan-
ların çoğu göstermelik. Burada kültürel ortamın ve buna bağlı olarak pazarın oluşturduğu 
beklenti çok önemli. Bu konuda bir talep ve baskı olmalı. Bu nedenle toplumsal kültürün 
önceliği olan ortamlarda bu duyarlılık daha hızlı yayılıyor. Önemli bir fırsatı kaçırıyoruz diye 
düşünüyorum. Daha önce başka ortamlarda da bahsettim, TOKİ eliyle yapılan konutların 
çoğunu “yatay gecekondudan dikey gecekonduya geçiş” olarak görüyorum. Yüz binlerle 
konut yapılıyor ve gerek tasarım gerekse inşaat kaliteleri çok düşük. Kentsel niteliklerinden 
söz bile etmiyorum. Tip proje aracılığı ile üretim, yani Erzurum’da da, Muğla’da da aynı 
konutu yapmak, zaten baştan yere karşı, yöne karşı, iklime karşı bir duyarsızlık getiriyor. 
Kentlerimiz hızla dönüşüyor. Önemli olan bu dönüşüm gerçekleşirken nitelikli proje süreç-
lerini işlevselleştirebilmek.

kamuoyunda “kentsel dönüşüm” yasası olarak bilinen tasarı meclis’ten geçerek ya-
salaştı. bu yasa kentlerimizin afet karşısında yeniden yapılanmasında nasıl bir etki 
yaratacak? bu yasa tek başına, kentlerimizdeki gecekondu alanlarının dönüştürül-
mesinde etkili olabilir mi?
Türkiye kentlerindeki niteliksiz yapı stoku dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir yeniden 
yapılaşma potansiyeli getiriyor. Bu şansın çok iyi kullanılması gerekli. Mevcut yasa, daha 

“Bir mimarın, imzasına yönelik 
kaygılarını öne alarak tasarım 
yapmasını kısıtlayıcı bir zemin 
olarak görüyorum. Stil, tarz falan 
dediğimiz şeyler bir anlamda işi, 
konuyu indirgemek, önceden 
hazır şablonlardan medet 
ummak oluyor. Oysa her proje 
konusu, her arsa farklı beklentiler 
sunuyor. Evet, bütün bunlara 
rağmen mimari dil anlamında 
sürdürülebilir unsurlar var elbet. 
Şüphesiz benim yapılarımda da 
bu anlamda tekrar eden ve beni 
temsil eden unsurlar vardır. Ama 
dediğim gibi bunun baskın olarak 
öne çıkması, aynı zamanda 
başka şeylerden de vazgeçildiği 
anlamına geliyor.” 

“İmzaya yönelik 
kaygılar, tasarımı 
kısıtlar”

Kazakistan Astana Ulusal Kütüphanesi 
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önce de söylediğim gibi maalesef işin daha çok hukuki ve ekonomik yanına odaklı, süreç 
ise pratikten nedenlerle bu konunun içinde olması gereken paydaşları dışlıyor. Sonuçta 
TOKİ eliyle yapılan konutların oluşturduğu bir çevrenin, her yeri sarmasından korkuyor in-
san, ister istemez. Ve bu çevre, tarihe, insana, kültüre, yere ve bağlama değer veren bir 
çevre değil. Tamamen maliyet, hız ve sayı kaygıları ile tasarlanmış bir sürecin ürünü. Bırakın 
gecekondu sorununu çözmeyi, yeni gecekondu alanları yaratıyoruz, yatay gecekondudan 
dikey gecekonduya geçiyoruz diye kaygı duyuyorum.

“DÖNÜŞÜMÜN İÇİNDE BÜTÜN PAYDAŞLAR OLMALI” 
bir mimar olarak, kentsel dönüşümün kriterleri hakkında ne düşünüyorsunuz? kent-
sel dönüşüm sürecinin bina, insan ve çevre üçgeninde sağlıklı işlemesi için neler 
yapılması gerekiyor? 
Öncelikle kentsel dönüşümün eklektik ve parçacı olarak ele alınmaması gerkiyor. Bu alan-
ların mevcut doku ile eklemlenme biçimleri, mevcut plan ve yapılaşmaya etkileri mutlaka 
gözetilmeli. Türkiye’de neredeyse imar parseli ölçeğine indirgeyerek imar planı tadilatları 
yapmak sıradan bir olgu gibi algılanıyor, emsaller bir anda birkaç katına çıkabiliyor. Elbet-
te yoğun ve yüksek yapılaşmalar olabilir, dünyanın her yerinde de var ama bunların planın 
bir parçası olarak ve bütün içinde gözetilmesi, arsalara sağlanmış özel imtiyazlar gibi ele 
alınmaması gerekiyor. Kentsel dönüşümün sadece yapı odaklı olmaması, gerçekten ken-
ti, kentsel yaşamı öne alması gerekiyor. Ankara’da aynı yol üzerinde, birkaç kilometrelik 
aksta 10-12 alışveriş merkezi arka arkaya sıralanıyor. Ama öte yandan merkezi, meyda-
nı hatta sokağı kalmamış bir kentten bahsediyoruz. Kentsel dönüşüm sadece yasanın 
sınırlarını ilgilendiren bir konu, yasanın çizdiği alanlarda geçerli bir olgu değildir, bütün 
kenti ilgilendirir. Bu anlamda binaların ekonomik koşullar içinde yenilenmesi gibi değil, bir 
kentsel tasarım süreci, bütün paydaşların içinde olduğu süreçlerin sonuç ürünleri olarak 
algılanması gerekir.

ne tür projeler üzerine yoğunlaşıyorsunuz? Hangi projeler size keyif veriyor? bu pro-
jeleri hazırlarken temel aldığınız tasarım kriterleri nelerdir? 
Ağırlıklı olarak eğitim alanında yer alan, bir ayağı akademide olan bir öğretim üyesi olarak, 
daha çok eğitim ve kültür yapıları ile uğraşıyorum. Aslına bakarsanız, insanın projelerden 
keyif alma durumunu, konusundan çok süreç ve paydaşlar belirliyor. Bu nedenle sırf rant 

“Kentsel dönüşüm elbette bir şans. Başka hiçbir coğrafyada 
rastlanmayacak bir şans. Ama maalesef bu dönüşümün TOKİ anlayışı ile 
yapılmaması gerekiyor. Dönüşüm çevresel ve niteliksel değerlerden çok 
ekonomik ve sayısal değerlere odaklanmış durumda. Kentsel dönüşüm 
projeleri daha katılımcı süreçler olarak işlevselleştirilmeli. Bizim karşı karşıya 
kaldığımız dönüşümden çok radikal bir değişim, değiştirme. İşin kültürel, 
kentsel, tarihi, imgesel ve tabii çevresel boyutlarını dışlayan topyekûn yıkıp 
yapma işine ‘dönüşüm’ diyoruz. Belki daha sevimli bir sözcük olduğu için. 
Öte yandan uluslararası ortamda bunun iyi örnekleri var. O deneyimlerden 
öğrenmek gerekiyor.”

“Karşılaştığımız süreç 
radikal bir değiştirme”

1 

2 

3 

1-  Malatya İnönü Üniversitesi Sağlık 
Hizmetleri MYO. 
2- ODTÜ MATPUM 
3- Malatya İnönü Üniversitesi Sağlık 
Hizmetleri MYO. 
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amaçlı projeler genellikle zor süreçleri tanımlıyor, yaratıcılık alanını kısıtlıyor. Başta da söy-
lediğim gibi ben projelerimde, her projenin kendi koşullarına göre yeniden başlamaya açık 
olmayı önemsiyorum.  Geniş anlamlı yani yer ve iklimin dışında, özellikle kültür boyutunu 
da içeren bir bağlam kavramı çok önemli benim için.

yeni ve farklı projelerinizden bahseder misiniz? 
İki yeni proje var beni çok heyecanlandıran. Bunlardan ilki bir Birleşmiş Milletler projesi. 
“Enerji verimli yapılar-entegre tasarım süreçleri” başlıklı. Bu projede yerli ve yabancı proje uz-
manları ile birlikte iki kamu yapısı tasarlamaya, bir tasarım modeli oluşturmaya çalışıyoruz. Bu 
yapılardan biri Tapu Kadastro Müdürlüğü için yapılan bir bina, diğeri ise Milli Eğitim Bakanlığı 
için yapılan bir meslek yüksekokulu. Her iki projede de, aslında sizin sorularınızın ağırlığını da 
oluşturan çevre, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve entegre tasarım gibi konularda örnek ola-
bilecek araştırmaya dayalı bir süreci yaşama geçirmeyi umuyoruz. Tabii, projenin, sonrasında 
da pek çok yan ürün ve araştırmaya zemin oluşturması bekleniyor. 

İkinci proje ise Erzurum’da gerçekleştirilmesi planlanan bir kültür parkı. Bu parkın içinde 
deprem ve astronomi müzeleri, çocukları ve engelsiz yaşamı öne alan yapılar var. Burada 
ağırlıklı olarak, gönüllülük esasına dayalı ve çok sayıda paydaşın yer aldığı katılımcı bir 
proje süreci yaşama geçirilmeye çalışılıyor. 

1- Mersin Kültür ve Kongre Merkezi 
2- Mersin Kültür ve Kongre Merkezi 
3- Batman Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi 
4- Batman Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi 

1 

2 

3 

4 

Kazakistan Astana Ulusal Kütüphanesi 
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Balkanlardaki komşumuz 
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Son 10 yılda Türkiye ile Bulgaristan arasındaki 
ekonomik ilişkilerde gözle görülür gelişmeler yaşanıyor. 
2003’e kadar inşaat malzemesi temininde İtalya’yı 
tercih eden Bulgaristan’da rüzgâr artık Türkiye’den 
yana esiyor. Türk müteahhitlik firmaları da sadece 
altyapı projelerinde değil, konut ve alışveriş merkezi 
gibi önemli yatırımlarda gerek tek başlarına gerekse 
konsorsiyumlar oluşturarak ihaleler alıyor.
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A
vrupa Bİrlİğİ’ne (aB) 2007 yılında üye olan BulgarİSTan’ın, 
üyelİkle BİrlİkTe ekonomİk görünümünde düzelmeler 
görülSe de 2008 krİzİ Bu eTkİnİn Sınırlı kalmaSına ne-
den oldu. Bulgaristan’ın gayrisafi yurt içi hasılasındaki (GSYH) artış, 
2004-2007 yılları arasında ortalama yüzde 6,1 olarak gerçekleşirken, yine 
aynı dönemde ülkeye giren sermaye ve kredi miktarında da önemli ar-

tışlar yaşandı. 2008 yılı itibarıyla ülkeye giren sermaye miktarı GSYH’sinin yüzde 30’una 
ulaşan Bulgaristan’ın AB üyeliği her ne kadar yatırımların artmasını sağlasa da üretim 
artışının yavaş seyretmesi, artan rekabet ortamında Bulgar firmalarının güç kaybetmesine 
de neden oluyor.

2008 yılının son çeyreğinde başlayan uluslararası kriz, 2009 yılının tamamında ekonomi 
üzerinde ciddi etkiler yarattı. İç ve dış ticaret hacmi azaldı, iç ve dış yatırımlarla konut fiyatları 
düşerken, üretim, tüketim ve inşaat sektöründe de daralma yaşandı. 2009 yılında Bulga-
ristan ekonomisi yüzde 4,9 oranında küçülürken, Ulusal Gelirler Ajansı 2010 yılı ilk çeyreği 
verilerine göre, finans sektöründe yüzde 24, inşaatta yüzde 22, ulaştırma ve lojistikte yüzde 
17, gayrimenkul satışlarında da yüzde 15 daralma oldu. Bulgaristan ekonomisinin 2011 
yılında yüzde 2,5 oranında büyümesi, 2012-2014 yılları arasında AB fonları kullanımının 
artmasıyla da ekonomik büyümenin ivme kazanması öngörülüyor. 

Serbest piyasa ekonomisine geçmesine rağmen, özelleştirmelerin gecikmesi ve sekteye 
uğraması Bulgaristan sanayi sektörünün çekiciliğini azalttı. İmalat sanayi üretiminin 2000 
yılından itibaren artmaya başlamasında ise güçlü performans gösteren ihracata dönük 
sektörlerin önemli rolü oldu. İmalat sanayi sektörü 2004, 2005 ve 2006 yıllarında üretim 
ve satışlarda önemli artış sağlarken, 2007 yılı itibarıyla sektördeki üretim artışı yüzde 8,4 
olarak gerçekleşti. İmalat sektörü 2008 yılında yüzde 0,8 artarken, 2009 yılında yaşanan 
yüzde 16’lık düşüş, krizin bu sektör üzerindeki etkisini de gözler önüne serdi. 2010 yılında 
ise imalat sanayi sektörü yüzde 0,4 oranında artış gösterdi ve toparlanma sürecine girdi. 

YABANCI SERMAYENİN GAYRİMENKUL İLGİSİ
Bulgaristan enerji sektörü ithalat ağırlıklı bir sektör olarak dikkat çekerken, Ekono-
mi ve Enerji Bakanlığı’nca açıklanan ekonomi politikasına göre, yenilenebilir ener-
ji kaynaklarının kullanımının artırılması ve sanayi üretiminde enerji verimliliğini artırıcı  
önlemlerin alınması, sanayinin modernizasyonu, yeni yatırımların oluşturulması, yenilik ve 
girişimcilikle birlikte ihracatın teşvik edilmesi hedefleriyle rekabet gücü yüksek bir milli eko-
nomi oluşturulması amaçlanıyor. Ayrıca uluslararası alanda ekonomik iş birliğini artıracak 
bir entegrasyon politikası uygulanması hedefleniyor.
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Ülkeler	 2009
Hollanda	 1.088
Avusturya	 383
Almanya	 290
Fransa	 221
İngiltere	 152
Rusya	 143
Kıbrıs	Rum	Kesimi	 132
Lüksemburg	 128
Macaristan	 104
İsviçre	 64
İspanya	 55
İrlanda	 42
ABD	 38
İtalya	 35
Belçika	 34
Türkiye	 21
Toplam	 3.200
 
Kaynak: Bulgarian National Bank 

Ülkelere göre 
yabancı yatırımlar 
(milyon avro)

	 2008	 2009	 2010b	 2011c

Reel	GSYH	büyüme	hızı	(%)	 6,2	 -4,9	 0,1	 2,5
İşsizlik	oranı	(%,	ortalama)	 6,3	 7,6	 9,5	 8,4
Tüketici	fiyatları	enflasyonu	(%)		 7,8	 0,6	 4,5	 3,4	
ortalama	yıl	sonu	
İhracat	(fob,	milyar	dolar)	 22,6	 16,4	 20,9	 23,1
İthalat	(fob,	milyar	dolar)	 -35,2	 -22,1	 -23,8	 -26,7

Dış	borç	(milyar	dolar,	yıl	sonu)	 38,0	 39,5	 35,0	 33,3
Kaynak: EIU /  b: Tahmin / c: Öngörü

Karşılaştırmalı ekonomik göstergeler

Bu hedefler, Bulgaristan müteahhitlik sektörünün önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek yatı-
rımlarla gözde sektörler arasında yer alacağını gösterdi. Aslında bu gelişme 2008 yılında ülkeye 
gelen yabancı sermayenin en çok gayrimenkul sektörüne yatırım yapmasıyla ilk işaretlerini ver-
mişti. 2009 yılında ise yabancı yatırımlar nicelik ve nitelik değiştirerek, finansal aracılık sektörüne 
yöneldi. Mali krizin etkisiyle alım gücünün daralması, işsizliğin artması konut fiyatlarını düşürür-
ken, nüfusun yüzde 94’ünün ev sahibi olması konut sektöründe şişkinlik yarattı. 

Altyapı inşaat projeleri hariç, konut ve alışveriş merkezi gayrimenkul piyasasına ilginin azalacağı 
tahminini yapan uzmanlar, Bulgaristan’ın AB’nin çeşitli programlarından 2013 yılında alacağı 
7-8 milyar avro civarında fona dikkat çekiyor. Bu tutarın önemli bir kısmının altyapı (su şebekesi, 
kanalizasyon, su arıtma) başta olmak üzere ulaşım inşaatı (metro, liman, havalimanı, demir yolu) 
ve rehabilitasyonuna tahsis edileceği düşünülüyor. 

Doğal güzellikleri ve tarihsel mirasıyla önemli bir turizm potansiyeline sahip olan Bulgaristan’ı 
yılda yaklaşık 8 milyon turist ziyaret ediyor. Karadeniz kıyıları ve kayak turizmi, turizm sektörünün 
gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Ülkede son yıllarda mevcut turistik tesislerin yenilenme-
si ve yenilerinin inşa edilmesi yönünde önemli çalışmalar yürütülüyor. Yine AB fonlarının ülkeye 
akışıyla artan yatırımlar sayesinde ulaşım altyapısında önemli düzelmeler olması bekleniyor. 
2007-2015 yıllarını kapsayan altyapı programı çerçevesinde ulaşıma 6 milyar avro yatırım yapı-
lacak olması, Bulgaristan’da müteahhitlik sektörüne ivme kazandıracak gibi görünüyor.

TÜRKİYE-BULGARİSTAN EKONOMİK İLİŞKİLERİ GELİŞTİ
Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ekonomik ilişkileri, Avro Bölgesi’nde yaşanan ekonomik 
krize karşın son 10 yılda gözle görülür şekilde gelişti. İkili ticaretteki yükselişi, rakamlar da 
ortaya koyuyor. Türkiye’nin Bulgaristan’a ihracatı 2001-2011 arası dönemde beş kat artarak 
1,23 milyar avroya (1,62 milyar dolar) ulaştı. Benzer şekilde, Bulgaristan’dan Türkiye’ye yapı-
lan ithalat da aynı dönemde 6,3 kat artarak 2011 yılında 1,89 milyar avro (2,48 milyar dolar) 
oldu. Sadece 2010 ve 2011 yılları arasında, Bulgaristan’ın Türkiye’ye olan ihracatı yüzde 45 
oranında arttı.

Bulgaristan Merkez Bankası verilerine göre, 2009 yılında Bulgaristan’daki kümülatif Türk ya-
tırımları 392 milyon avro değerine ulaştı. 2009 yılında yapılan yatırımlar ise 2008’e göre yüz-

de 2,5 artarak 20,6 milyon avro düzeyinde 
gerçekleşti. Bu veriler çerçevesinde Türkiye, 
Bulgaristan’ın yabancı yatırımcılar sıralama-
sında 20’nci sırada yer aldı. Türk yatırımları 
Bulgaristan’da geniş bir yelpazede dağılım 
gösteriyor. Turizm, bankacılık, tekstil ve ha-
zır giyim, ev aletleri, oto yedek parça, ulaş-
tırma, alüminyum, PVC, gıda, yakıt dağıtımı, 
odun işleme yatırım yapılan başlıca sektörler 
olarak öne çıkıyor. Ev tekstili, mobilya, inşa-
at malzemeleri, otel ve restoran donanımı, 
ambalaj sektörleri de Türk yatırımcıları için 
büyük potansiyel vadediyor.
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Bulgaristan’daki en önemli Türk yatırımı, Şişecam’ın Tırgovişte’deki iki fabrika projesine yaptığı 
toplam 380 milyon dolarlık yatırım. Söz konusu fabrikalarda düz cam ve züccaciye üretilirken, 
üretimin büyük bölümü ihraç ediliyor. Bulgaristan’da en büyük doğrudan yatırımcı konumun-
daki Şişecam, Tırgovişte’deki tesislerinde 2011 yılı başında yeni bir fabrika daha açtı. Yeni fab-
rikada, Balkanlar ve Avrupa için otomobil camı üretiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı verilerine göre ise, 2009 itibarıyla Bulgar ser-
mayeli 292 firma, Türkiye’de doğrudan yabancı yatırım gerçekleştiriyor. Bulgar firmaları 

Ülkeler	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010
Toplam	 15.101	 18.575	 22.486	 16.503	 20.700
Almanya	 1.462	 1.882	 2.046	 1.848	 2.203
İtalya	 1.530	 1.914	 1.887	 1.531	 2.006
Romanya	 635	 893	 1.631	 1.411	 1.914
Türkiye	 1.751	 2.122	 1.980	 1.203	 1.760
Yunanistan	 1.349	 1.517	 2.231	 1.556	 1.642
Fransa	 633	 740	 921	 733	 834
Belçika	 990		 1.149		 1.327		 929		 780
Sırbistan	 584	 790	 1.046	 598	 778
Rusya	 230	 449	 610	 419	 589

Kaynak: The Economist Intelligence Unit, Bulgaria Country Forecast

İhracat yaptığı başlıca ülkeler

	 2005	 2006	 2007	 2008		 2009b	 2010c	 2011c
İhracat	(fob,	milyar	dolar)	 11,8	 15,1	 18,6	 22,7	 17,4	 18,7	 19,8
İthalat	(fob,	milyar	dolar)	 17,2	 22,1	 28,6	 35,6	 24,1	 24,7	 25,3
Dış	ticaret	hacmi		 29,0	 37,2	 47,2	 58,3	 41,5	 43,4	 45,1	
(fob,	milyar	dolar)	
Dış	ticaret	dengesi		 -5,4	 -7,0	 -10,0	 -12,9	 -6,7	 -6,0	 -5,5	
(milyar	dolar)	

Kaynak: The Economist Intelligence Unit, Bulgaria Country Forecast (Ocak 2010) / b: EIU tahmini c: EIU projeksiyonu

Dış ticaret göstergeleri (milyon dolar)
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tekstilden inşaata, otomotiv sektöründen mobilyaya, makineden sağlık işleri ve sosyal 
hizmetlere kadar Türkiye’de pek çok alanda faaliyet gösteriyor. Türkiye ile Bulgaristan 
arasında ithalat ve ihracatın eşit değerlerde dengeli bir seyir izlemesi, Türkiye açısından 
ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 95-96 seviyelerinde olması, ikili ekonomik 
ilişkilerin gücünü göstermesi açısından önemli.

BULGARİSTAN’DA RÜZGÂR TÜRKİYE’DEN YANA ESİYOR
Bulgaristan’daki Türk müteahhitlik hizmetleri, özellikle de altyapı müteahhitlik hizmetleri ko-
nusunda, 1998 yılında Ceylan Holding’in bir ihalesinde yaşanan sıkıntıdan dolayı sorunlu bir 
dönem yaşadı. Bu sorunun 2003-2004 yıllarında aşılmasıyla, Türk firmaları özellikle konsorsi-
yumlar kurarak Bulgaristan inşaat sektöründe etkinliğini artırdı. Özellikle altyapı ihalelerine ra-
hatlıkla katılan Türk müteahhitlik firmaları, üstlendikleri önemli projeleri de başarıyla tamamladı. 
Bulgaristan’da inşaat yan sanayi sektörünün henüz gelişmiş bir düzeyde olmaması, ülkenin 
demir ve çimento dışında, seramik, vitrifiye ve boya gibi inşaat malzemelerinin yüzde 80’ini yurt 
dışından temin etmesine neden oluyor. 

Geçmişte ağırlıklı olarak İtalya’dan inşaat malzemesi temin eden Bulgaristan, bugün Türkiye’yi 
tercih etmiş durumda. Bunda Türk inşaat sektörünün ve inşaat malzemesinin son yıllarda ge-
rek kalite gerek iş termin süreleri gerekse de AB standartlarında üretim yapmasının etkisi büyük. 
DEİK Türk-Bulgar İş Konseyi Başkanı Yalçın Egemen, bu gelişmeyi şöyle değerlendirdi: “Son dö-
nemlerde Türkiye’den Bulgaristan’a inşaat malzemesi ihracatında hızlı bir artış yaşanıyor. Gerek 
fiyatlar gerek dizayn gerekse de kalite yönünden Türk inşaat yan sanayi kısa sürede kendini kabul 
ettirdi. Türkiye’de altyapısı tamamlanmış; asansör, alüminyum kaplama, düz cam, ısıtma soğutma 
sistemleri gibi sektörler rahatlıkla Bulgaristan’da da yapılanarak önemli avantajlar elde edebilir.”

Türk müteahhitlik firmaları, hükümet programında yer alan altyapı projelerine ilgi gösterir-
ken, şimdiye kadar onlarca yurt dışı projede müteahhit olarak yer alan Garanti Koza’nın, 
Bulgaristan’da 100 milyon avroluk konut ve AVM yatırımı yapmaya hazırlanması ikili ilişkilerde 
yeni bir dönemin başladığını gösteriyor.

Bu aşamaya, 2003 yılında Trakya Otoyolu’nun Karnobat-Burgaz arasındaki 36 kilometrelik 
anayol ve 21 kilometrelik yan yollardan oluşan bölümünün yapımının Doğuş-Eko konsorsiyu-
munca üstlenilmesiyle gelindi. Bulgaristan’ı Yunanistan sınırına bağlayan Podkova-Makozo 
karayolu inşaatını ise Hazinedaroğlu İnşaat gerçekleştirdi. ENKA-Bechtel konsorsiyumu, Sofya-
Niş Otoyolu Sırbistan Bölümü Projesi; Akfen-EXPO 2000 İş Merkezi inşaatı, İntertek İnterna-
tional AŞ-Tokushunkai, Sofya Hastanesi inşaatı; Mapa-Tekser-Mass-Günal konsorsiyumu ile 
MNG Holding’in atık su arıtma projeleri, Türk müteahhitlik firmalarının Bulgaristan’da üstlendiği 
önemli projeler arasında yer alıyor.

Projeler	 Firmalar	 Başlangıç-	
	 	 Bitiş	tarihi	
Maritza-Iztok	1	Termik	Santrali’nin	inşası	 Tekfen-Gama	Ortaklığı		 2006-2009
Lulin	Otobanı	inşaatı	(20	kilometre)	 MAPA-Cengiz	JV	Konsorsiyumu		 2006-2011
Maritza	East	Güç	İstasyonu	Projesi	 TEKNOTES	İnşaat	 2006-2008
Çelik	Kazan	Montajı	 TEKNOTES	İnşaat	 2006-2008
Maritza	East	Power	Plant	 TGO	İnşaat		 2006-2009
Sistem	Yapı	İnşaat	Maritza	East-1	Enerji		 TEKNO	Stroy	OOD	 2006-2007	
Santrali	Projesi	taşeronluk	işi	
Forum	Sofya	Alışveriş	Merkezi	Proje	ve	 ERA	Şehircilik	Mimarlık	Müşavirlik	 2007-2010	
İnşaat	Yönetimi	
Serdika	Center	Sofia	Alışveriş	ve	Ofis		 Kayı	İnşaat	 2008-2010	
Merkezi	İnşaatı	
İhale	projesi:	Sofya	Metrosu		 Doğuş	İnşaat	 2008-2012	
Nadejda–Çerni	Vrıh	Hattı	İnşaatı	
Kaynak: DEİK

Türk firmalarının Bulgaristan’da  
üstlendiği bazı projeler








