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Değerli Türkiye İMSAD ailesi ve sektör 
paydaşlarımız, 

Derneğimizin 35. Genel Kurulu’nun 
ardından ilk kez Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak dergimiz vasıtasıyla sizlere hitap 
etmekten duyduğum mutluluğu paylaşmak 
isterim. Her biri birbirinden kıymetli yönetim 
kurulu arkadaşlarımla birlikte ülkemize ve 
sektörümüze fayda sağlamak, yapılarda yaşam 
kalitesini yükseltmek amacıyla ve bunun 
getirdiği sorumlulukla çalışacağız. 

Kuruluşundan bu yana, sektörümüzün 
gelişimi için birçok önemli çalışmaya imza 
atan Türkiye İMSAD, alt sektör derneklerin de 
bünyesine katılmasıyla sektörün bütününü 
kapsayan ve birçok platformda sektörün 
temsilcisi olan bir sivil toplum kuruluşu 
konumundadır. Bugün üstlendiği misyonuyla 
ülkemiz inşaat ve inşaat malzemesi sektörünün 
niteliksel ve niceliksel kalkınmasına katkı 
koymaktadır. Böyle bir organizasyon içerisinde 
yer almak, yönetmek bizleri gururlandırmakta, 
aynı zamanda önemli sorumluluklar da 
yüklemektedir.  

Biz, bugün devraldığımız yönetim 
bayrağını daha ilerilere taşımayı öncelikli 
hedefimiz olarak kabul ediyoruz. Bir önceki 
dönemde birçok proje yapıldı, komiteler 
çalışmalar gerçekleştirdi. Yeni dönemde de 
aynı hassasiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 
Bu, sektörümüz adına çok önemli... Türkiye 
İMSAD’da sektör özelinde bir ortak akıl 
üretiyoruz. Bunu başarabiliyor olmak çok 
kıymetli... Aynı şekilde devam ettireceğiz. Bu 
kapsamda, yeni yönetimimizle görevi devir 
alır almaz, komite başkanlarımız ve dernek 
üyelerimizin de temsilcilerinden oluşan bir 
katılımcı grubuyla hemen strateji toplantımızı 
gerçekleştirdik ve yeni yönetim dönemimizin 
yol haritasını belirledik. Önümüzde Güvenli 
Yapılar Eğitim Merkezi gibi, tamamlandığı 
zaman “Güvenli Yapı” kavramıyla anlatılmak 
isteneni ete kemiğe büründürecek önemli 
bir projemiz var. 2017 yılı içerisinde temelini 
atmayı planladığımız projemizi bir an önce 
tamamlayarak ülkemize kazandırmayı 
arzuluyoruz. 

Türkiye İMSAD, düzenlediği etkinlikler 
ve komiteleriyle de öncü ve örnek bir 
kuruluştur. Yeni dönemimizde de gerek komite 
çalışmalarımızla gerekse düzenleyeceğimiz 
etkinliklerimizde ele alacağımız konularla 
sektörün ihtiyaçlarına ve beklentilerine ışık 
tutacağız, sorunlarımıza karşı ortak eylem 
planları oluşturacağız. Bu kapsamda, İnşaat 
Genel Teknik Şartnamesi’nin revizyonu için 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen 
Kurumu ile yürüttüğümüz çalışmanın çok 

kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu çalışma, 
kamu-STK işbirliğinin de güzel bir örneğini 
teşkil ediyor. Bu anlamda da sektörümüz adına 
sevindirici bir gelişme. Çalışmanın kısa sürede 
tamamlanarak hayata geçirilmesini umuyoruz. 

Türkiye İMSAD’a büyük prestij kazandıran 
ve güvenilirliğini artıran İnşaat Malzemeleri 
Sanayi Endeksi’ne gerek sektör içinden gerekse 
de kamuoyunda ilginin arttığını görüyoruz. 
Bu da bizleri mutlu ediyor. İnşaat Malzemeleri 
Sanayi Endeksi, bizzat sektör temsilcileri 
tarafından oluşturulduğu için de çok kıymetli, 
zira periyodik olarak sektörümüzün mevcut 
durumunu ve ani gelişmelere karşı gösterdiği 
reaksiyonu endeks sayesinde tahlil edebiliyoruz. 

Kalite, rekabet ve istihdam sektör olarak 
odaklanmamız en önemli konular arasında… 
Bu kritik üç konuya verdiğimiz önem, bizi 
sektör olarak hedeflediğimiz yere götürecektir. 
Bugün Türkiye inşaat malzemeleri sektörü 
100’ün üzerinde ülkeye mal satıyor. Kalite 
olmasaydı bunu başaramazdık. Yaptığımız 
ihracatla cari açığa yüzde 163 pozitif katkı 
koyuyoruz. Bu önemli bir başarıdır. Haksız 
rekabet koşullarının bertaraf edilmesiyle 
sektörümüzün çok daha güçleneceğine ve 
ülkemiz ekonomisine çok daha fazla katkı 
sağlayacağına inanıyoruz. Bu, istihdama da 
pozitif yönde yansıyacaktır. Bunu başarabilecek 
güçteyiz. 

Ülkemiz, 2016 yılında gerek yurt içinde 
gerekse yurt dışında siyasi ve ekonomik 
anlamda zor bir yıl geçirdiyse de, sektör olarak 
2016 yılını büyümeyle tamamlamayı başardık. 
Ancak bu yıla özellikle kurdaki dalgalanma 
ile başladık. Döviz kurundaki dalgalanmanın 
maliyetlere yansıması piyasada bir likidite ve 
ödeme zorluğu yaşanmasına neden oluyor. 
Jeopolitik risklerin ekonomi üzerinde yarattığı 
baskıyı bertaraf etmek için açıklanan destek 
ve teşvik paketlerinin piyasaya etkisini yıl 
sonunda göreceğiz. Konut satışlarına yönelik 
hayata geçirilen kampanyaların kısa bir dönemi 
kapsamak yerine yıl bütününe yayılması 
satışlara da daha olumlu yansıyacaktır. Bu da 
sektörde yeni projelere başlanması için bir 
iştah yaratabilir. Ülkemizin köklü sanayi ve 
ticaret kuruluşları, politik gündemin yarattığı 
şok dalgalanmalara karşı tedbirlerini almıştır. 
Reel sektör bütününde kurun risk olmakta 
çıkarılması için, 2017’den beklentimiz başta 
yurdumuzda ve çevre ülkelerdeki gergin 
atmosferin dağılması ve herkesin işine 
konsantre olması yönündedir. 

2017’nin ülkemiz ve sektörümüz için 
tekrar bir sıçrama ve ekonomideki uzun vadeli 
planlar doğrultusunda ilerleme yılı olmasını 
temenni ediyorum.

2017 yeniden sıçrama yılı olsun!
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Türkiye’de 2016 yılında bir önceki yıla göre 
yüzde 4,2’lik bir artışla 1 milyon 341 bin 453 
adet konut satıldı. Özellikle yılın son çeyreğinde 
yapılan kampanyalar bu artışta etkili oldu. Kam-
panyaların etkisi daha ziyade ipotekli satışlarda 
görülüyor, yüzde 20’nin üzerinde artış var. 
Yabancılara yönelik konut satışında ise yüzde 
20,3 oranında ciddi bir düşüş var. 

Türkiye gayrimenkul sektörü, son yıllarda 
özellikle lüks konut satışlarında yabancı yatı-
rımcılara yönelmişti. Ancak 2016 yılında artan 
terör olayları, darbe girişimi gibi gelişmeler 
yabancı yatırımcının Türkiye’ye ilgisini frenledi. 
Öte yandan, yurt içinde konut almak isteyen 
ancak siyasi ve ekonomik gelişmeler nedeniyle 
bu planlarını öteleyen vatandaşlara yönelik 
yapılan bir dizi kampanya, teşvik ve sağlanan 
vergi avantajıyla sektörün yakaladığı dinamiz-
min devam etmesi hedefleniyor. Şu ana kadar 
yapılan kampanyaların sonuçlarından sektör 
memnun. Konut sektörü temsilcileri döviz ku-
rundaki artışın konut fiyatlarına da yansıyacağı 
görüşünde. Yani kur artışı, fiyatları bir miktar 
etkilese de, ev almaya niyetlilerin kampanyaları 
kaçırmak istemeyeceği düşünülüyor. Bu da 
sektörün 2017 yılında da büyüme beklentisini 
olumlu yönde şekillendiriyor. 

Konut sektöründeki hareketliliğin devam 
etmesi inşaat malzemesi sektörüne de olumlu 
yansıyacaktır, ancak bu yıl için -en azından refe-
randum öncesi dönemde-, döviz kurundaki sert 
hareketlerin etkisiyle maliyetlerde yaşanan artış, 
piyasadaki likidite sıkışıklığı ve ödeme güçlüğü 
gibi etkenler sektörde öne çıkan konular oldu. 
Ekonomik ve siyasi gelişmelerin yarattığı atmos-
fer inşaat sektörünün 2017 yılı performansını 
da etkiliyor. Döviz kurlarındaki artışın olumsuz 
etkisinin yanı sıra, 2017 yılına özgü risklerin 
inşaatı etkilemesi beklense de, kamu yatırımları 
ile kentsel dönüşüm sürecinin sektörü destekle-
meye devam etmesi öngörülüyor. 

Kurdaki yüksek dalgalanma ile girdiğimiz 
2017’de inşaat şirketleri projelerine devam etse 
de, sektörde firmaların yüksek kredi stoku ile 
çalıştığı belirtiliyor. Sanayiciler ise kur nede-
niyle maliyetlerdeki artışın yanı sıra piyasadaki 
likidite sıkışıklığının ve ödemelerdeki aksama-
ların işleri etkilediğini ifade ediyor. Sektörün 
deneyimli isimleri piyasalarda kur artışlarından 
kaynaklanan tıkanıklığın aşılması için dövize 
bağlı ithalat kalemlerini azaltması gerektiği gö-
rüşünü savunuyor. Olası risklere karşı da hedge 

ve alacak sigortası gibi finansal piyasa araçları-
nın kullanılması öneriliyor. 

 “2017 yılını nasıl planlamalı? Sektör nasıl 
bir yıl geçirecek? Kur sektörü nasıl etkileyecek?” 
sorularının yanıtlarını merak ettik ve bu yanıt-
ların peşine düştük bu sayımızda. Çok kıymetli 
görüşler paylaşıldı, okumanızı öneririm. Sektör 
temsilcileri, riski doğru yönetenin yılı hasarsız 
atlatacağı görüşünde… Ekonomistler, risklere 
karşı -özellikle dövizle borçlananları- uyarıyor. 
Gayrimenkul sektörü temsilcileri ise konut 
fiyatlarında artışın sinyalini veriyor.

****

Türkiye İMSAD’ın 35. Genel Kurulu’nda 
Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki 
Türkiye İMSAD üyeleri ve sektör paydaşlarıyla 
bir araya geldi. Bakan Özhaseki, her platformda 
depremin Türkiye için yarattığı riske deği-
niyor ve bir an önce sağlıksız yapı bloğunun 
dönüştürülmesi gerektiğini vurguluyor. Genel 
Kurulumuz öncesi konuşan Bakan Özhaseki, 
2030’a kadar her yıl 500 bin konutu yenile-
memiz gerektiğini hatırlattı ve bunun 40-50 
milyar dolarlık bir ekonomi yaratacağı ifade 
etti. Konunun bir numaralı muhatabı ile sektör 
temsilcileri aynı görüşte. Kentsel dönüşümle 
ilgili yaşanan temel sorunlar kamu ve sektör iş-
birliğiyle giderilebilirse, tartışmaların ötesinde, 
başarılı bir dönüşüm süreci gerçekleştirebiliriz. 

Nasıl bir “başarılı dönüşüm”den bahsettiği-
mizi de KENTLER & MİMARİ bölümümüzde 
Berlin örneği ile anlattık. 2. Dünya Savaşı’nda 
yerle bir olan Berlin’in yeniden doğuş sürecini 
ele aldık. Berlin, müzeleriyle de öne çıkan bir 
şehir. Hazır Berlin’i konu etmişken, mimarisiyle 
de öne çıkan dünya üzerinde müze yapılarını 
da inceleyelim istedik. Güzel bir kolaj oluştu. 

Kamu-STK-Özel Sektör işbirliği, sektörel 
sorunların aşılması ve beraberinde kalkınma 
hamlesinin sağlanması için oldukça önemlidir; 
sektörümüzde de sıklıkla dile getirilir. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Baş-
kanlığı ile Türkiye İMSAD’ın başladığı “İnşaat 
Genel Teknik Şartnamesi Revizyonu” çalışması 
kapsamında sağlanan işbirliği bunun güzel bir 
örneği. Mevcut teknik şartnamenin revize edil-
mesi yerine yeni bir şartname hazırlanmasının 
daha verimli olacağından bakanlık temsilci-
leri ile sektör temsilcileri ortak bir çalışmaya 
koyuldular.

2017’de riski yönetmek
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İMSAD’DAN
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki: “2030’a kadar her yıl 

500 bin binanın değiştirilmesi gerekiyor”
- Türkiye İMSAD’ın Yeni Başkanı Ferdi Erdoğan
- Türkiye İMSAD, yeni dönem stratejisini belirledi
- Türkiye İMSAD, Şehircilik Şurası’na önerilerini sundu
- Türkiye İMSAD, Kazakistan Yapı İnşaat Fuarı’na katıldı
- “Güvenli yapılar ile depremi risk olmaktan çıkaralım”
- “Sıfır enerji için kentsel dönüşüm büyük fırsat”
- Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik 4. Paylaşım Günleri 

gerçekleştirildi
- Yüksek Fen Kurulu heyeti Türkiye İMSAD’ı ziyaret etti

YENİ ÜYELERİMİZ
- Doka Kalıp-İskele
- THBB - Türkiye Hazır Beton Birliği
- Tekno Bims

KAPAK KONUSU
Riskleri doğru yöneten 2017’yi hasarsız atlatır

ÖZEL RÖPORTAJ / MURAT KURUM 
“Projelerde tercihimiz yerli malzeme”

MİMARİDE MÜZELER
Tarih, kültürel miras ve estetiğin 
buluştuğu yapılar: Müzeler

SEKTÖREL GÜÇ / PÜKAD 
“Kapı ve pencere üretimi kaliteli ama montajda sorun var”

PROFESYONEL BAKIŞ / BARIŞ YALÇIN 
ÖZAYDEMİR 
“Başarı, iyi bir takım çalışmasıyla sağlanır”

MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI / ALİ 
MANÇO
“Türkiye’de kentsel dönüşüm süreci çok sancılı”

KENTLER & MİMARİ
Savaşın getirdiği yıkımın ardından yeniden inşa 
edilen kent: Berlin

SÖYLEŞİ / KUBİLAY TÜFEKÇİ 
TMS Grup, yurt dışında büyüme planlarına hız verdi
 
SÖYLEŞİ / SERDAR ORAN 
DYO, bu yıl çift haneli büyüme hedefliyor

SÖYLEŞİ / ERGİN ALBAYRAK
ABS Alçı, 35’inci kuruluş yılını kutluyor

İHRACAT KAPILARI  
Kuzey Afrika’nın gelecek vadeden pazarı: Cezayir

MAKALELER
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nedeniyle, inşaat malzemesi sektörü zorlu bir yıl 
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Riskleri 
doğru yöneten 

2017’yi 
hasarsız atlatır
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“2030’a kadar her yıl 500 bin
binanın değiştirilmesi gerekiyor”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye İMSAD 
35. Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda konuştu:

Türkiye’de 7 milyon binanın depreme karşı bir an önce yıkılıp yenilenmesi 
gerektiğini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Bu nedenle 
kentsel dönüşüm yasası çıkarıldı. Her yıl İstanbul’da 200 bin, Anadolu çapında 
ise 300 bin olmak üzere toplam 500 bin binanın değiştirilmesi gerekiyor” dedi.

İMSAD’DAN
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 
İstanbul’da 2030’a kadar, şiddeti 7 üzerinde bir 
deprem olmasının beklendiğini belirterek, buna 

karşın yenileme çalışmalarının süratle yapılması ge-
rektiğini söyledi. Türkiye İMSAD 35. Olağan Seçimli Genel 
Kurulu öncesinde düzenlenen “Türkiye İnşaat Sektörü 2017 
Yılı Öncelikler ve Hedefler” konulu toplantıya katılan Bakan 
Özhaseki, önemli açıklamalarda bulundu.

Deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye’de şu ana 
kadar gerçekleşen 6 ve üzeri şiddetteki deprem sayısının 
56 olduğunu ve bu depremlerde 82 bin kişinin öldüğünü 
vurgulayan Bakan Özhaseki, “Bunlar ciddi ve ürkütücü ra-
kamlar. Depreme hazırlıklı olmamız gerekiyor. Çok sağlıksız 
ve kimliksiz binalara sahibiz. Tehlike oluşturan alanlar yüz-
de 42 oranında. 1999 yılından sonra yapılan 5 milyon bina 
var ama 7 milyon binanın daha dönüşmesi lâzım. 2012’den 
bu yana toplamda ulaşabildiğimiz bina sayısı 960 bin. Daha 
hızlı olmamız gerekiyor. Çünkü İstanbul’da 2030’a kadar, 
şiddeti 7 üzerinde bir deprem olması bekleniyor. Bir gün 

sonra da, 10 yıl sonra da olabilir bu... 7 milyon bina bir an 
önce değişmeli. Bu nedenle kentsel dönüşüm yasası çıka-
rıldı” diye konuştu.

“45-50 MİLYON DOLARLIK 
EKONOMİ OLUŞABİLİR”

Her yıl İstanbul’da 200 bin, Anadolu çapında 300 bin 
olmak üzere toplam 500 bin binanın değiştirilmesi gerek-
tiğinin altını çizen Bakan Özhaseki, şöyle konuştu: “Bu 
konuda başta bizlerin görevleri var. Ancak belediyelere 
ve vatandaşlara da görevler düşüyor. Belediyeler mahalle 
ve bölge bazında dönüşüm yapmalı, böylece daha sağlıklı 
olur. Bu konuda teşviklerimiz var ve bunu daha fazla hız-
landıracağız. Vatandaşımızın da binalarının ölçümlerini 
yaptırmaları gerekiyor. Birbirimizi kandırmayalım. Devlet 
her şeyi yapamaz. Belediyelerimiz de vatandaşlarımız da 
üzerine düşeni yapmalı. Belediye, vatandaş ve devlet üzerine 
düşeni yaparsa, 45-50 milyar dolarlık ekonomi oluşabi-
lir. Bunu gerçekleştireceğiz, kafaya koyduk bu işi. Onun 

İMSAD’DAN
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Türkiye İMSAD Önceki Dönem Başkanı F. Fethi Hinginar, “Türkiye İnşaat Sektörü 2017 
Yılı Öncelikler ve Hedefler” konulu toplantıya katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet 
Özhaseki’ye teşekkür plaketi sundu.

için şimdi Şehircilik Şurası’nı topladık. Şehircilik 
Şurası’nda dört ana başlık üzerinde çalışıyoruz. 
Birinci başlığımız kentsel dönüşüm. Akademis-
yenler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri 
var. Özel sektör temsilcileri, odalar yer alıyor. Bu 
işe emek veren, fikir yürüten veya dertli olan kim 
varsa herkesin temsilcileri var burada. Bu şuradan 
çıkacak sonuçları ciddiye alacağız.” 

“GÜVENLİ YAPILAR EĞİTİM 
MERKEZİ YOLDA”

Toplantıda konuşan Türkiye İMSAD Önceki 
Dönem Başkanı F. Fethi Hinginar da, Türkiye 
İMSAD’ın bugün 78 büyük sanayici, 30 alt sektör 
derneği ve 11 paydaş kurum üyesiyle sektörü bü-
yük bir çatı altında topladığını belirterek, “Türkiye 
İMSAD, 33 yıldır yatırımları ve ticari faaliyetleriyle, 
yarattığı istihdamla ve dış ticaretteki başarısıyla 
ülkemizin kalkınmasına en yüksek katkı sağlayan 
sivil toplum kuruluşlarından biri konumunda 
bulunuyor” dedi. Hinginar, ülkenin sanayicileri 
ve inşaat sektörünün temsilcileri olarak, ülkeye 
ve sektöre fayda sağlayacak çalışmaları yapmakla 
birlikte, birtakım eksiklere de dikkat çekmeyi 
görev bildiklerini söyledi. 

Türkiye İMSAD’ın; Türkiye’nin deprem gerçeği 
ve kentsel dönüşüm, binalarda enerji verimliliği, 
yüksek kaliteli ve katma değerli malzeme üretimi, 
inşaat malzemeleri ihracat pazarını büyütme, ko-
nut kalitesini ve güvenliğini artırarak insanımızın 
yaşam kalitesini yükseltmek gibi konularda önemli 
projeler yürüttüğüne dikkat çeken Hinginar, “Ayrı-
ca, tamamlandığında ülkemiz ve sektörümüz için 

İMSAD’DAN

çok önemli bir proje olacak olan Güvenli Yapılar 
Eğitim Merkezimizin Tuzla Belediye Başkanı Şadi 
Yazıcı’nın da desteği ve katkılarıyla inşa edilmesi 
için Tuzla Belediyesi ile bir protokol imzalamış 
bulunuyoruz” diye konuştu.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMDE
YASAL ALTYAPI TAMAMLANMALI”

Türkiye İMSAD’ın kentsel dönüşümü destek-
lediğini belirten Hinginar, bu konuda da şunları 
söyledi: “Ülkemizde başlatılan kentsel dönüşüm 
faaliyetini bizler de destekliyoruz. Ancak, yine 
her fırsatta şunu da anlatmak istiyoruz ki, kentsel 
dönüşüm, yasal altyapısı tamamlanmadan de-
vam ettirilirse, daha çok rantsal dönüşüm olarak 
adlandırdığımız şekle dönüşmekte ve ülkemize 
yarardan çok zarar verecek boyuta ulaşmakta. Bu 
nedenle, çok geç kalmadan yasal altyapıyı tamam-
lamaya daha fazla önem verilmesi, çok doğru ve 
olumlu bir yaklaşım olur. Başka bir deyişle bizle-
rin geleceğe dönük yaşam şartlarını karşılayacak 
konutlar üretmemiz gerekiyor. Öyle ki, 20-30 yıl 
sonra tekrar kentsel dönüşümü konuşmak duru-
munda kalmayalım.”

“İNŞAAT, ÖLÜ YATIRIM DEĞİLDİR”
Sektördeki önemli konulardan birinin de bina-

larda enerji verimliliğinin geleceğe dönük olarak 
enerji tüketimini en aza indirecek şekilde uygulan-
masını sağlamak olduğunu vurgulayan Hinginar, 
Türkiye’nin “temiz enerjili evler” konusunu gün-
deme alması gerektiğini söyledi. Hinginar, şöyle 
konuştu: “Akıllı şehir uygulamalarını daha fazla 
gecikmeden ülkemizde yerleştirmemiz gerektiğini 
bir kez daha belirtmek istiyorum. Dokusal yapı-
yı bozan çok yüksek yapıların sınırlandırılması 
görüşünü destekliyoruz. İnşaat sektörü ekonomi-
mizin ve ihracatımızın lokomotif sektörlerinden 
biri. İstihdama olan katkımız da ülkemiz için 
hayati önem taşıyor. Bu nedenlerle inşaatın, bazı 
ekonomistlerin dediği gibi ölü yatırım olarak ni-
telendirilmesini doğru bulmuyoruz. Katma değeri 
en yüksek sektör inşaat malzemesi sektörüdür.”

“KONUTLARDA YENİLEME
KDV İNDİRİMİ KAPSAMINA
DAHİL EDİLMELİ”

Ülke ekonomisine daha çok katkı sağlaya-
bilmek amacıyla inşaat sektörünün teşvik gören 
sektörler arasında yer almasının önemli olduğunu 
dile getiren Hinginar, “Konut satışlarının artırılma-
sı ve sektöre hız kazandırması amacıyla konutta 
KDV indiriminin doğru şekilde düzenlenmesi 
ve uygulanması halinde, hem konut maliyetinin 
düşeceği hem de kayıt dışı işlemlerin azalacağı ve 
kontrol altına alınacağı görüşündeyiz. Öte yandan, 
inşaat malzemelerinde KDV indiriminin kapsamı-
nın genişletilerek mevcut konutlardaki yenileme 
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çalışmalarının da bu kapsama dahil edilmesi, 
evini yenilemek isteyecek vatandaşlarımızı teşvik 
edecek ve ekonomimizin canlanmasına da vesile 
olacak” şeklinde konuştu.

“GÖNÜLLÜ DENETİM SİSTEMİ 
OLUŞTURMAYA HAZIRIZ”

Kayıt dışı ile mücadelede bir diğer önemli konu-
nun da denetim olduğuna dikkat çeken Hinginar, 
şu değerlendirmelerde bulundu: “Bir yapının gü-
venli olabilmesi için gerek paydaşların yeterliliği-
nin, gerekse tasarım ve uygulamanın denetlenmesi 
ve belgelenmesi şarttır. 

Türkiye İMSAD olarak, Piyasa Gözetim ve De-
netimi konusunda Bakanlığımız tarafından yürütü-
len tüm çalışmaları destekliyor ve bu konuda her 
türlü işbirliğine hazır olduğumuzu da sık sık ifade 
ediyoruz. Kamu denetiminin yanı sıra, her şeyi dev-
letten beklemeyen, kendi kendini müteselsil olarak 
denetleyen, bir başka deyişle ‘Gönüllü Denetim’ sis-
teminin de oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. 
Biz sektör olarak bakanlığımızla bu konuda işbirliği 
yapmaya her zaman hazırız. Yasa, yönetmelik ve 
standartların oluşturulması konusunda, denetim 
hususunda gerekli katkılarda bulunmaya hazırız. 
Burada kazanacak olan ülkemizdir, ülkemizin ge-
leceğidir.”

İMSAD’DAN

“YAPI YASASI İÇİN 
ÇALIŞMA BAŞLATTIK”

Ülkemizde henüz bir yapı yasasının olmadı-
ğını belirten Hinginar, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Yapı işleri genelde yönetmeliklerle düzenlenmiş 
durumda. Ancak, birçok yönetmelikte diğer 
yönetmeliklerle çelişen hususlar var. Örneğin 
Yangın Yönetmeliği ile Isı Yalıtım Yönetmeliği 
veya Deprem Yönetmeliği arasında uyumsuzluk-
lar var. Hatta su yalıtım yönetmeliği, ses yalıtım 
yönetmeliğimiz hâlâ yok. Bu nedenlerle de yapı 
kalitemiz maalesef arzu ettiğimiz nitelikte değil. 
Biz tüm yönetmelikleri aynı çatı altında bir araya 
getirecek bir Yapı Yasası oluşturmak için çalış-
ma başlattık. Bu çalışmayı sektörümüzün tüm 
paydaşlarını bir araya getirerek gerçekleştirmek 
istedik. Ancak, itiraf etmeliyim ki bunda maalesef 
başarılı olamadık.”

Ülke olarak 2016 yılında menfur darbe girişi-
minin yanı sıra üzücü terör olayları yaşadığımızı 
hatırlatan Hinginar, sözlerini; “Tüm bu olumsuz 
gelişmeler bizim sanayiciler olarak üretme arzu-
muzu yitirmemize neden olmamıştır, olamaya-
caktır da… İnşaat malzemesi sanayicileri olarak, 
2017 yılına ve geleceğe umutla bakıyoruz. Üret-
meye, yatırımlarımıza ve katma değer yaratmaya 
devam edeceğiz” mesajı vererek tamamladı.

“Türkiye İnşaat Sektörü 2017 Yılı Öncelikler ve Hedefler” konulu toplantıda inşaat sektörüyle ilgili değerlendirmelerde bulunan 
Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel, TÜİK’in milli gelir hesabında yaptığı değişikliğin 2016 yılında 
inşaat sektöründe de rakamları değiştirdiğini belirterek, “2016 yılında 205.9 milyar TL olmasını beklediğimiz inşaat sektörü 
büyüklüğü yeni hesaplamayla 450 milyar TL’ye kadar ulaştı. Benzer şekilde inşaat sektöründeki büyümelerde de yukarı yönlü 
önemli revizyonlar geldi. 2016 yılını yeni hesaplamayla yüzde 6’lık bir inşaat sektörü büyümesiyle kapattık. Yüzde 6 baktığınız 
zaman oldukça hızlıymış gibi gözüken bir büyüme verisi. İnşaat sektörünün milli gelir içindeki payı da iki katına çıkarak yüzde 
8,5’e ulaştı. Daha önce yüzde 4,7 idi” diye konuştu.
2017 yılı için değerlendirme yapmanın zor olduğunu vurgulayan Gürlesel, “Bu yıl inşaatta yine büyüme olacağını düşünüyoruz, 
inşaat malzemeleri ihracatında artış bekliyoruz. Ertelenen inşaat işleri hızlanıyor gibi. Onun için oradan nispeten daha 
ümitliyiz. İç pazarda da yine özellikle konut tarafı ve kamu altyapı yatırımları tarafında büyüme olacak gibi gözüküyor” 
değerlendirmesinde bulundu.

“TÜİK’in hesaplama yöntemindeki değişiklik rakamları büyüttü”

Türkiye İMSAD 35. 
Olağan Seçimli Genel 
Kurulu öncesinde 
düzenlenen 
toplantıya katılan 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Mehmet 
Özhaseki, Türkiye 
İMSAD yönetimi ile 
bir araya geldi.
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Türkiye İMSAD’ın 
Yeni Başkanı 
Ferdi Erdoğan 
Türkiye İMSAD’ın yeni Başkanı, Kale Yapı Ürünleri Grubu Başkanı Ferdi Erdoğan 
oldu. Başkanlık görevini Türkiye İMSAD’ın 35. Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda 
F. Fethi Hinginar’dan devralan Erdoğan, sektörde kalitenin, rekabet ve 
istihdam konularının önemine değinerek, Türkiye İMSAD’ın bu konularla ilgili 
çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

İMSAD’DAN



NİSAN 2017   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   13

İMSAD’DAN

Türkiye İMSAD’ın 
35. Olağan Seçimli 
Genel Kurulu yoğun 
bir katılıma sahne 
oldu.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri 
Derneği’nin (Türkiye İMSAD), 35. Ola-
ğan Seçimli Genel Kurulu’nda 2017-2019 

dönemini kapsayan iki yıl için görev yapacak 
yönetim ve denetim kurulları belirlendi. 23 Şubat 
Perşembe günü gerçekleştirilen Genel Kurul’un 
ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında, 
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanlığı’na 
Ferdi Erdoğan seçildi. Genel Kurul’da Türki-
ye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 
devreden F. Fethi Hinginar, başkanlık sürecinin 
kariyer ve yaşantısındaki en önemli iki yıl oldu-
ğunu söyledi. Hinginar, “Hayatta ulaştığımız her 
hedef bir sonraki hedefin ilk basamağı olmalı. 
Başkanlığım süresinde çok değerli arkadaşlarla, 
yöneticilerle işbirliği yaptık. Derneğimizin bu-
günlere gelmesinde katkısı olan tüm üyelere ve 
yönetim kurullarına teşekkür ediyorum” dedi.

ERDOĞAN: “BURADA 
ORTAK AKIL ÜRETİYORUZ
AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ”

Şu ana kadar Türkiye İMSAD’ın birçok pro-
je ve yeniliğe imza attığını söyleyen Türkiye 
İMSAD’ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi 
Erdoğan da, İstanbul Tuzla’da yapılacak Gü-
venli Yapılar Eğitim Merkezi’nin çok kıymetli 
bir proje olduğunu söyledi. Önceki dönemde 
Türkiye İMSAD’ın başkanlığını yürüten F. Fethi 
Hinginar’a ve yönetim kurulu üyelerine teşek-
kürlerini ileten Erdoğan, “Yönetim Kurulu ve 

Denetim Kurullarını sürekli yenilemek gerek. 
Şu anda bünyemize katılan 30 dernek var. Ayrıca 
her üyenin temsil ettiği bir dernek mevcut. Hep 
birlikte yeni dönemde çok iyi işler yapacağız. Bir 
önceki dönemde birçok proje yapıldı, komiteler 
çalışmalar gerçekleştirdi. Yeni dönemde de aynı 
hassasiyetle çalışmaların sürmesi sektör adına 
çok önemli. Burada ortak akıl üretiyoruz. Bu 
çok kıymetli. Aynı şekilde devam edeceğiz” diye 
konuştu.

“DEPREM GERÇEĞİ İLE
YAŞAMAYI ÖĞRENMELİYİZ”

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu ve 
depremin önüne geçilemeyeceğini vurgulayan 
Erdoğan, “Bu gerçekle yaşamayı öğrenmemiz 
ve buna uygun yapılar inşa etmemiz gerekiyor” 
dedi. Akıllı binalar ve akıllı kentleri, kaynakların 
verimli kullanılması olarak gördüğünü ifade eden 
Erdoğan, “Dünya hızla kentleşiyor ve kaynakların 
kullanılmasında sıkıntı var. Özellikle enerji, su ve 
gıda bu anlamda önde. Akıllı binalarla kaynaklar 
verimli kullanılabilir. Sektöre bu konuda çok iş 
düşüyor” görüşlerini dile getirdi.

Sektörde kalitenin, rekabet ve istihdam ko-
nularının önemine değinen Erdoğan, Türkiye 
İMSAD’ın bu konularla ilgili çalışmalarına devam 
edeceğini kaydetti. Enerji verimliliğinin de çok 
önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, sektörün 
madencilik ve lojistik alanında çalışmalar yapma-
sı gerektiğinin altını çizdi. 
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Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi ERDOĞAN (Kale Yapı Ürünleri Grubu Başkanı)

Yönetim Kurulu Doğal Üyesi F. Fethi HİNGİNAR (Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı)

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Arif Dündar YETİŞENER (Fibrobeton Yönetim Kurulu Başkanı)

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kenan ARACI (Çuhadaroğlu Genel Müdürü)

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Oktay ALPTEKİN (Aluform Pekintaş Temsilcisi)

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı H. Yener GÜR’EŞ  (Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) Yönetim Kurulu Başkanı) 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Arif Nuri BULUT (İzocam Genel Müdürü)

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çetin TECDELİOĞLU (Çetin Cıvata Genel Müdürü)

Yönetim Kurulu Sayman Üye Erdem ERTUNA (Türk Demirdöküm Yönetim Kurulu Üyesi)

Yönetim Kurulu Üyesi Müfit ÜLKE (Duravit Genel Müdürü)

Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun KÜÇÜKOĞLU (Betek Boya Genel Müdürü)

Yönetim Kurulu Üyesi Ebru ŞAPOĞLU (Trakya Cam Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı)

Yönetim Kurulu Üyesi Nevra ÖZHATAY (Çimsa Genel Müdürü)

Yönetim Kurulu Üyesi Bora TUNCER (Schneider Elektrik Türkiye, İran ve Orta Asya Ülke Başkanı)

Yönetim Kurulu Üyesi Ercüment YALÇIN (Wilo Türkiye Genel Müdürü)

Yönetim Kurulu Üyesi Kemal YILDIRIM (TİMDER - Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Yönetim Kurulu Üyesi Buğra KAVUNCU (BASF Türk - CEO)

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Nazım YAVUZ (ÇATIDER - Çatı Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı)

Yönetim Kurulu Üyesi Münir İSKER (Tepe Betopan Genel Müdürü)

2017-2019 Dönemi Yönetim
Kurulu Yedek Üyeleri

Mehmet TUNAMAN (Saint - Gobain Rigips Genel Müdürü)
Ece Ceylan BABA (Seranit Grup Başkan Yardımcısı)
Mehmet Ercan ECEMİŞ (Dekor Ahşap Yönetim Kurulu Başkanı)
Mustafa TOLUNAY (Prefabrik Yapı Genel Müdürü)
Korhan IŞIKEL (TÜYAK - Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi)

2017-2019 Dönemi 
Denetim Kurulu

Adil BAŞTANOĞLU (ÇATIDER - Çatı Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi)
Özgür SEZGİNER (OKKA Grup İcra Kurulu Başkanı - CEO)
Kadir BAŞOĞLU (TUKDER - Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı)

2017-2019 Dönemi 
Denetim Kurulu Yedek Üyeler

Muammer AKGÜN (BACADER - Baca İmalat ve Uygulama Derneği Genel Sekreteri)
Batuhan BESLER (GF HAKAN PLASTİK - Türkiye ve Ortadoğu Bölge Başkanı)
Yaşar Sencer AKSUNER (AGİD - Aydınlatma Gereçleri İmalat Derneği Yönetim Kurulu Üyesi)

Türkiye İMSAD 2017-2019 Dönemi 
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Türkiye İMSAD Strateji Belirleme Toplantısı, 2 Mart 
2017 Perşembe günü Cemile Sultan Korusu’nda 
yapıldı. Türkiye İMSAD geçmiş dönem başkanları, 

yeni yönetim kurulu üyeleri, dernek üyelerinin temsil-
cileri ve komite başkanlarının katıldığı toplantının açılış 
konuşmasını Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan yaptı. 

Konuşmasında toplantının önemine değinen Erdoğan, 
“Strateji toplantısının amacı derneğin mevcut projeleri 
ve çalışmaları ile ilgili bir değerlendirme yapmak, yeni 
dönem yönetiminin yol haritasını belirlemek ve derneğin 
yeni dönemde odaklanması gereken konuları belirleyerek 
bu konuda yapılacak çalışmalarda öncelikleri belirlemek. 
Geçmiş dönem başkanlarının, yönetim kurulu üyelerinin, 
komite başkanlarının ve dernek temsilcilerinin bu top-
lantıda olması çok önemli. Gelen herkese teşekkür ediyo-

Türkiye İMSAD, yeni dönem
stratejisini belirledi

Derneğin mevcut projeleri ve çalışmaları ile ilgili değerlendirme yapmak, yeni 
dönem yönetiminin yol haritasını ve derneğin yeni dönemde odaklanması 
gereken konuları belirlemek amacıyla düzenlenen Türkiye İMSAD Strateji 

Belirleme Toplantısı oldukça verimli geçti.
rum. Türkiye İMSAD güçlü bir yapı, bu yapıyı daha da 
güçlendirerek hedeflerine ulaştırmak da bizlerin görevi” 
diye konuştu. 

ORTAK OTURUMLARDA 
ÖNEMLİ KONULAR

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi H. Yener 
Güreş’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda 
“Gelecekten ve Türkiye İMSAD’dan Beklentiler” konulu 
ortak oturumda, üyelerin, sektörün ve kamunun Türkiye 
İMSAD’dan beklentileri listelendi. “Fırsatlar ve Tehditler” 
konulu ortak oturumda Swot analizi kapsamında sektör 
için olası fırsatlar ve tehditler belirlendi.

“Çalışma Gruplarının Oluşturulması” ortak oturu-
munda, çalışma gruplarının belirlenmesinde; önceki 

İMSAD’DAN
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başkanlar ile önceki Strateji Belirleme Toplantıları’ndan en 
az birine katılmış olanlar dengeli olarak çalışma gruplarına 
bölüştürülmesi göz önünde bulunduruldu.

“Kuvvetli ve Zayıf Taraflarımız (Koruyalım-Kurtula-
lım-Kazanalım) grup çalışmasının yanı sıra, “Kuvvetli ve 
Zayıf Taraflarımızın Öncelikleri” ortak oturumu yapıldı. 
Bu çalışmada, “Kuvvetli taraflarımız ile hangi fırsatları de-
ğerlendirelim, hangi tehditleri bertaraf edelim?”, “Fırsatları 
değerlendirmek ve tehditler karşısında önlem almak için 
hangi zayıf taraflarımızı güçlendirelim?” sorularına cevap 
arandı. 

GRUP ÇALIŞMASINDA 
STRATEJİK HEDEFLER BELİRLENDİ

Stratejik Hedefler grup çalışmasında ise, grupların 
hazırladıkları hedef listelerinin konsolide edilmesi ve 
stratejik hedef öncelikleri belirlendi. Yapılan genel değer-
lendirme sonunda, önerilen stratejik hedeflerin Yönetim/
Yürütme Kurulu tarafından uygulanabilirlik kriterleri ve 
bütçe göz önüne alınarak son şekline getirilmesi ve bu ra-
porun Strateji Zinciri bölümünde belirtilen mevcut durum 
ve tanımlar da göz önüne alınarak Eylem Planı’nın hazır-
lanması, vizyon ve misyon tanımlarının gözden geçirilmesi 
konularında mutabık kalındı.

STRATEJİ TOPLANTISI’NDAN 
ÇIKAN SONUÇ

Strateji Belirleme Toplantısı’na katılanlar, bazı husus-
ları belirleyerek, değerlendirilmek üzere Yürütme/Yöne-
tim Kurulu’na önerdiler. Toplantıda, stratejik hedeflerin 
uygulanabilirlik kriterleri açısından değerlendirilmesi ve 

son şeklinin belirlenmesi, kamu ile ilişkilerin artırılması 
ve daha etkin hale getirilmesi, sektörel eğitim konusun-
da sürdürülebilir bir yapılanma sağlanması, Türkiye 
İMSAD’ın güçlendirilmesi, tanıtım ve bilinirliğinin artı-
rılması, sektörün uluslararası bilinirliğinin artırılmasına 
ve ihracat olanaklarının geliştirilmesine katkı sağlanması, 
sektörün kalitesinin artırılmasının desteklenmesi, mevzu-
at konusunda aktif rol alınması, güvenli ve sürdürülebilir 
yapılaşmaya destek olunması kararlaştırıldı.

ÇÖZÜM ODAKLI YÖNETİM 
ANLAYIŞINA DEVAM

Türkiye İMSAD yeni dönemde de vizyonunu, Türk in-
şaat malzemeleri sanayisinin itici gücü olmak, Türk inşaat 
malzemeleri sanayisinin bütününü büyütmek, kuralların 
oluşturulmasına ve uygulanmasına, sektöre ve firmalara 
değer katmak olarak belirledi.

Türk inşaat malzemeleri sanayisinin temsilinde çö-
züm odaklı yönetim anlayışı ile tüm paydaşlar için en 
yüksek değeri yaratmak misyonunu benimseyen Türkiye 
İMSAD’ın, bu doğrultuda hedefleri şöyle sıralandı: 

“Düzenleyici ve denetleyici kurallar ile ilgili standart-
ların ve kanunların oluşmasını sağlamak, ilişkileri yürüt-
mek. AB’nin standart oluşturma çabalarında yer almak, 
AB’de sektörü bütün olarak temsil etmek. İnşaat sektö-
rünün büyütülmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak. 
İnşaat (yapı) endüstrisi için bilgi merkezi olmak. Tüm 
firmaların ortak konularında gelişimi sağlamak. İklim 
değişikliği konularında ve alt başlıklarında yön gösterici 
olmak. İnşaat malzemeleri firmaları için katma değerli 
hizmetler sunmak.”
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilki 
2009 y ı l ında  gerçek leş t i r i l en  Şeh i rc i l ik 
Şurası’nın bu yıl 2’ncisi yapıldı. Bakanlık tara-

fından davet edilen Türkiye İMSAD da, Şura’da 
önerilerini sundu. Türkiye İMSAD Önceki Dönem 
Başkanı F. Fethi Hinginar ve Türkiye İMSAD Yönetim 
Kurulu Üyesi Ece Ceylan Baba, 19-21 Mart 2017 ta-
rihleri arasında Antalya’da Rixos-Belek’te düzenlenen 
3’üncü çalışma toplantısına katıldı. Türkiye’nin yeni 
şehirleşme vizyonunu, gelişen ve değişen koşullar 
çerçevesinde katılımcı bir şekilde belirlemeyi amaç-
layan Şura’da yapılan ilk iki toplantıda çalışmaların 
dört ayrı komisyonda yürütülmesi kararlaştırıldı.

DÖRT AYRI KOMİSYON
Şura çalışmaları, “Şehirlerimizde Kimlik, Plan-

lama, Tasarım Komisyonu”, “Kentsel Dönüşüm Ko-
misyonu”, “Şehirleşme, Göç ve Uyum Komisyonu” 
ve “Yeni Şehirleşme Vizyonunda Yerel Yönetimlerin 
Rolü” olmak üzere dört ayrı komisyonla yürütüldü.

“Kentsel Dönüşüm Komisyonu”nda kentsel dönü-
şümdeki sorunlar beş farklı başlık altında ele alındı. 
Türkiye İMSAD Önceki Dönem Başkanı F.  Fethi 
Hinginar, Komisyon çalışmalarında “Kavramlar ve 
Yaklaşımlar” çalışma grubuna katıldı. Son oturum-
larda Komisyon’da ortak çalışmaya devam edilerek 
nihai rapora esas olacak taslak komisyon metninin 
hazırlandığını belirten Hinginar, Türkiye İMSAD 
adına son toplantıda taslak rapora iki konunun dâhil 

Türkiye İMSAD, Şehircilik
Şurası’na önerilerini sundu

Türkiye İMSAD, Türkiye’nin yeni şehirleşme vizyonunu belirlemek için Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nca düzenlenen Şehircilik Şurası’nda önerilerini paylaştı.

edilmesini önerdiklerin vurguladı. Yapı denetimi 
ve enerji verimliliği konularının uygun bulunarak 
rapora eklenmesinin kararlaştırıldığını vurgulayan 
Hinginar, “Yapı denetiminde sadece yapıların (demir 
ve çimento, hazır beton) kalitesi ile sınırlı kalmayıp 
en geniş şekilde uygulanması gerekliliği üzerinde 
durulacak. Ayrıca enerji verimliliğinin AB standart-
larına getirilerek yapılaşmada minimum enerji tüke-
timi hususu (Nearly Zero Energy Building) raporda 
yer alacak” diye konuştu.

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi Ece Ceylan 
Baba da, “Şehirlerimizde Kimlik, Planlama, Tasarım 
Komisyonu”na katıldı. Alt komisyonlardan, 1’inci 
genel mevzuat çalışmalarında görev aldığını belirten 
Ece Ceylan Baba, “Özellikle farklı kanun, mevzuat ve 
yönetmeliklerin varlığının, kentsel ölçekli uygulama-
larda yoruma açık ve eşitsiz sonuçlara ulaşma potansi-
yeli taşıdığını belirttik. Bu bağlamda mevzuatların tek 
bir çatı altında daha kapsamlı bir şekilde konsolide 
edilmesi konusu tavsiye kararlarına eklendi. Bir de, 
özellikle yerel yönetimler ile yürütülen projelerde, 
hem yatırımcı hem de kentli tarafında devam eden ve 
sonuçlanamayan (dava açılması veya belediyelerin iş 
yoğunluğu nedenleri ile) projelerin, kente ve kentliye 
zarar verdiğini ifade ettik. Bu görüşe istinaden, tavsi-
ye kararlarına, kentsel ölçekli projelere dava açılması 
konusunda bazı kriterlerin getirilmesi ve yerel yöne-
timlerin çalışma süresi ile ilgili takvim oluşturması 
uygun bulundu” bilgisini verdi.



Türkiye İMSAD, 29-31 Mart 2017 tarihleri ara-
sında Kazakistan’ın Başkenti Astana’da Korme 
Expo Center’da organize edilen 19. Uluslarara-

sı Build Industry Astana Yapı İnşaat Fuarı’na Boğaziçi 
İhtisas Fuarcılık Ltd. Şti ile yapılan işbirliği kapsa-
mında katıldı. Fuar’da, Türkiye İMSAD’ı Dış Ticaret 
Komitesi Üyesi Ali Osman Zenginer temsil etti.

Kazakistan’ın en köklü yapı malzemeleri fuarla-
rından olan Build Industry Astana Fuarı aralarında 
Rusya, Belarus, Bulgaristan, İran, Hindistan, Kırgı-
zistan, İspanya, İtalya, Türkiye gibi ülkelerden 102 
firmanın katılımı ile gerçekleşti. 3 bin 950 profesyo-
nelin ziyaret ettiği fuar üç gün sürdü. Fuarda, Tür-
kiye İMSAD standına ilginin yoğun olduğu gözlendi. 

Fuarın son günü Boğaziçi İhtisas Fuarcılık ve 

Türkiye İMSAD 
Kazakistan’da
Yapı İnşaat 
Fuarı’na katıldı
Kazakistan’ın en köklü yapı 
malzemeleri fuarlarından olan Build 
Industry Astana Fuarı’na katılan 
Türkiye İMSAD, Türk inşaat malzemesi 
sektörünü temsil etti.

Türkiye İMSAD yetkilileri, Türkiye Cumhuriyeti 
Astana Büyükelçisi  Nevzat Uyanık’ı  ziyaret etti . 
Büyükelçi Uyanık görüşmede çok önemsedikleri bir 
kurum olan Türkiye İMSAD’ı Kazakistan pazarında 
daha çok görmeyi ve bir yapı malzemeleri zirvesini 
de gerçekleştirmek istediklerini vurguladı. Türkiye 
İMSAD adına toplantıda konuşan Ali Osman Zengi-
ner ise, Türkiye İMSAD’ın Türkiye yapı malzemeleri 
sektöründe en büyük çatı örgütü olduğunu, Kazakis-
tan gibi önemli bir pazarda yer almak istediklerini 
belirtti.

FUAR ÖNCESİ VERİMLİ GÖRÜŞMELER YAPILDI
Fuar öncesi gerçekleştirilen organizasyonda ise 

Boğaziçi İhtisas Fuarcılık Ltd. Şti. Genel Müdürü 
Utku Bengisu ile birlikte Kazakistan’ın önemli in-
şaat şirketlerinin başında gelen Almatau Şirketi’nin 
şantiyesi gezilerek şirket yetkililerinden projelerle 
ilgili bilgi alındı. Görüşmede Türkiye İMSAD’ın faa-
liyetleri ve üyeleri hakkında bilgilendirme yapılarak 
işbirliğine hazır olunduğu vurgusu yapıldı. Ayrıca 
Kazakistan’ın en büyük yapı market zinciri olan 
MegaStroy’a gidilerek incelemelerde bulunuldu. Bu-
rada Kazakistan pazarında etkili kullanılan markalar 
ve satış fiyatları hakkında bilgilendirme yapıldı. 

Fuar öncesi en son görüşme ise Kazakistan iş 
dünyasının en stratejik kurumlarından biri olan 
Kazakistan Dış Ticaret Odaları Birliği Başkanı Ayan 
Erenov ile kurum merkezinde gerçekleştirildi. Gö-
rüşmede Erenov ve beraberindeki heyete Türkiye 
İMSAD’ın kısa tanıtımı yapıldı. Ayan Erenov ise 
istenilen ürünlerde pazar araştırması, ürün-fiyat 
analizi gibi noktalarda danışmanlık yapabilecekleri-
ni, ülkede inşaat malzemeleri yabancı yatırımcıların 
sayısının arttığını ve Türkiye İMSAD üyelerini ya-
tırım konularını görüşmek için Kazakistan’a davet 
ettiklerini bildirdi.
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Son dönemde yurt  genel inde 
meydana gelen depremlerde 
birçok evin çok büyük hasar 

alması, yapı kalitesinin önemini bir 
kez daha gözler önüne serdi. 5.6 gibi 
yüksek büyüklükte sayılamayacak bir 
depremde dahi birçok yapının yıkıl-
ması ülkemiz için depremin riskini 
ortaya koyuyor. Oysa riski deprem 
değil, güvensiz yapılar oluşturuyor. 
Kal i tel i  malzemelerden üreti lmiş, 
mühendislik ve mimari açıdan tek-
nik kurallara uygun yapılar depremi 
riskli olmaktan çıkarıyor. 

1-7 Mart Deprem Haftası kap-
samında açıklama yapan Türkiye 
İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan, Tür-
kiye İMSAD 35. Genel Kurulu’nda 
konuşan Çevre ve Şehircilik Baka-
nı Mehmet Özhaseki’nin, “2030’a 

Türkiye  İMSAD,  ocak  ay ı -
nın ikinci haftası kutlanan 
Enerji Tasarruf Haftası ne-

deniyle Türkiye’nin enerji tüketimi 
konusunda çarpıcı bilgiler vererek, 
tasarruf konusunda önemli uyarı-
larda bulundu. 

Türkiye İMSAD tarafından ya-
pılan açıklamaya göre, şu anda ül-
kemizde tüketilen toplam enerjinin 
yüzde 40’ı yapılarda kullanılıyor. 
Bu miktarın yüzde 40’lara varan 
kısmı, doğru tasarlanan yapılar ile 
tasarruf edilebilirse ekonomiye yıl-
da 12-15 milyar dolarlık bir kat-
kı sağlanması mümkün. Türkiye 
İMSAD Önceki  Dönem Yönet im 
Kurulu Başkanı F. Fethi Hinginar, 
ülkemizin yı l l ık enerj i  faturası-
nın 60 milyar dolar seviyesinde 
olduğuna dikkat çekerek, bunun 
yarısının konutlardaki enerji tüke-

“Güvenli yapılar ile depremi 
risk olmaktan çıkaralım”

“Sıfır enerji için kentsel 
dönüşüm büyük fırsat”

kadar İstanbul’da 7 büyüklüğünün 
üzerinde bir deprem bekleniyor ve 
bu gerçekleşmeden önce 7 milyon 
binanın bir an önce değişmesi gere-
kiyor. Her sene İstanbul’da 200 bin, 
Anadolu çapında ise 300 bin olmak 
üzere 500 bin binanın değiştirilmesi 
lazım” sözlerini hatırlatarak, şunları 
söyledi: 

“BİR AN ÖNCE ÖNLEM 
ALMAK ZORUNDAYIZ”

“Sayın bakanın da dikkat çektiği 
gibi özellikle İstanbul için beklenen 
büyük bir deprem var ve bir an önce 
önlem almak zorundayız. İvedilikle 
gerekli önlemleri almalı, güvensiz 
yapılardan kurtulmalıyız. Deprem 
ve güvenli yapılar konusunda acil 
olarak alınması gereken önlemler 

timinden kaynaklandığını belirtti. 
AB’nin gündeminde “sıfır enerji” 
tüketiminin olduğunu vurgulayan 
Hinginar, Türkiye’nin de bu yönde 
kararlar alması ve harekete geçmesi 
gerektiğini ifade etti.

“ENERJİ İHTİYACININ YÜZDE 70’İ 
İTHALATLA KARŞILANIYOR”

Enerji ihtiyacının yüzde 70’inin 
ithalat yoluyla karşılandığına dik-
kat çeken Hinginar, “Yapılacak ta-
sarrufla cari açık düşürülebilir. Şu 
anda kentsel dönüşüm sürecinde 
olmamız konutlarda enerji tasarru-
funun artırılması açısından büyük 
bir fırsat sunuyor. Kentsel dönü-
şüm, özellikle daha etkin bir ener-
ji verimliliği sağlanması, sağlıklı 
çevre ortamına kavuşulması açısın-
dan oldukça önemli” diye konuştu.
Ülkemizde çalışmaları devam eden 

bugüne kadar bütünsel olarak ta-
mamlanamadı ve işlerlik kazanama-
dı. Bir an önce harekete geçilmeli ve 
deprem, toplumun kaderi olmaktan 
çıkarılmalı.”

“GELECEK VİZYONUYLA
YAPILAR ÜRETMELİYİZ”

Türkiye İMSAD olarak, kentsel 
dönüşümü desteklediklerini belir-
ten Erdoğan, “Geleceğe dönük ya-
şam şartlarını karşılayacak konutlar 
üretmemiz gerekiyor. Yani 20-30 yıl 
sonra yeniden kentsel dönüşümü 
konuşmak durumunda kalmamak 
için en az 100 yıl dayanacak bina 
yapmalıyız. Ülkemizde hâlâ 7 mil-
yon konut riskli durumda, bunla-
rın yıkılıp yeniden yapılması lazım” 
diye konuştu.

Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın 
yayınlanması gerektiğini ifade eden 
Hinginar, enerji verimliliği ve ye-
nilenebilir enerji teknolojileri ile 
ilgili Ar-Ge faaliyetlerinin teşvik 
edilmesinin önemine dikkat çekti. 
Hinginar şunları söyledi: 

“Yeni ve şu anda mevcut olan 
binalarda ‘Enerj i  Kimlik Perfor-
mansı ’  hesaplama yöntemlerinin 
geliştirilmesi gerekiyor. Ayrıca tüm 
stratejilerin ülke genelinde yaygın-
laştırılması amacıyla özel sektörü 
de kapsayacak bir Enerji  Verim-
liliği Ajansı’nın yapılandırılması, 
s is temin başar ıs ı  iç in i lk  uygu-
lamalar arasında görülmeli. Bina 
stoku başta olmak üzere, gerekli 
veri tabanlarının oluşturulması ve 
sürekli yenilenmesi için ulusal ölç-
me değerlendirme sistemlerinin 
geliştirilmesi gerekiyor.”
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Türkiye İMSAD Sürdürülebil ir l ik Paylaşım 
Günleri’nin dördüncüsü 17 Ocak 2017 Salı 
günü Yapı Endüstri Merkezi’nde gerçekleşti-

rildi. “Sürdürülebilirlik İlkeleri - Ekonomik, Çev-
resel ve Sosyal Faydaları” temasıyla düzenlenen 
Paylaşım Günleri, Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik 
Komitesi Başkanı Cihan Karamık’ın açılış konuş-
masıyla başladı. S360 Sürdürülebilirlik & İletişim 
Hizmetleri Kıdemli Yönetici Aslı Kurtuluş’un mo-
deratörlüğünde düzenlenen 4. Paylaşım Günleri 
kapsamında İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma 
Derneği (SKD Türkiye) Genel Sekreteri Konca Çal-
kıvik ve Yöneticisi Münevver Bayhan, Kale Seramik 
Arıtmalar ve Çevre Yöneticisi Elif Gökhan ve Ak-
çansa İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Murat Bingül 
birer sunum yaptı. 

FARKLI UYGULAMALAR ANLATILDI
Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik Komitesi Başka-

nı Cihan Karamık konuşmasında, Türkiye İMSAD’ın 
ve Sürdürülebilirlik Komitesi’nin 2016 yılında sür-
dürülebilirlik kapsamında yaptığı çalışmalara ilişkin 
bilgi verdi. Türkiye İMSAD’ın 2016 yılında 2. Sürdü-
rülebilirlik Raporu’nu yayınladığını hatırlatan Kara-
mık, komitenin çalışmaları kapsamında 2015’te ilk 
kez Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 
başlanan “Yapı Ürünlerinin Üretim-Kullanım Döngü-
sü Dersi” içinde yapılan çalışmaları anlattı. 

S360 Sürdürülebilirl ik & İletişim Hizmetleri 

Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik 
4. Paylaşım Günleri gerçekleştirildi

“Sürdürülebilirlik İlkeleri - Ekonomik, Çevresel ve Sosyal Faydaları” temasıyla 
düzenlenen Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik 4. Paylaşım Günleri’nde 

sürdürülebilirlik uygulamalarından örnekler sunuldu.
Kıdemli Yönetici Aslı Kurtuluş ise konuşmasında, 
“Yeşil Badana” kavramı üzerinde durarak, nasıl or-
taya çıktığı konusunda bilgi verdi. Sürdürülebilirlik 
çalışmalarında yapılan iletişim hatalarından örnekler 
paylaşan Kurtuluş, bu hatalara ilişkin güncel örnek-
ler sundu.

SKD Türkiye Genel Sekreteri Konca Çalkıvik su-
numunda, derneğin ve dernek bünyesindeki komi-
telerin sürdürülebilirlikle ilgili çalışmaları hakkında 
bilgi verdi. Münevver Bayhan ise, atık azaltımı ko-
nusunda yürüttükleri projeyle ilgili sunum yaparak; 
biyoyakıtlar, lastik atıkları, çelik saclar, kağıt/lifli 
ürünler, atık yağlar vb. ürünlerin geri dönüşümün-
den elde edilen avantajları anlattı. 

Kale Seramik Arıtmalar ve Çevre Yöneticisi Elif 
Gökhan da, firma olarak “Kaynak Verimliliği Uygu-
lamaları” kapsamında yaptıkları çalışmalara değindi. 
Gökhan, pişirme fırında elde ettikleri Isı Geri Kaza-
nım çalışmaları, su tasarrufu sağlayan klozet, ince 
kesitli lavabo gibi çalışmalarla sağladıkları enerji ka-
zanımları hakkında bilgi verdi. Akçansa İş Sağlığı ve 
Güvenliği Müdürü Murat Bingül ise, kurum olarak iş 
sağlığı ve güvenliği kapsamında hayata geçirdikleri 
projeler, çalışmalar hakkında bilgi sundu. Bingül, 
bu kapsamda, yönetimden mavi yaka personele 
kadar tüm İSG süreçlerinde yapılan çalışmaları an-
lattı. Akçansa’nın 10 altın kuralını paylaşan Bingül, 
Büyükçekmece’de kurulan İSG Eğitim Merkezi’nde 
yaptıkları çalışmaları anlattı.
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İMSAD’DAN

İnşaat Genel Teknik Şartnamesi Revizyonu çalış-
maları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı heyeti tarafından 

23 Mart 2017 Perşembe günü Türkiye İMSAD’a ziya-
ret gerçekleştirildi. Görüşmede, Yüksek Fen Kurulu 
Başkanı Mehmet Özkan, Bakanlık Müşaviri Murat 
Bayram ve İnşaat Birim Fiyat Şube Müdürü Muzaffer 
Yıldırım ile Türkiye İMSAD Genel Sekreteri Aygen 
Erkal ile Üye İlişkileri Yöneticisi Fuçin Ermurat bir 
araya geldi.

Görüşmede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek 
Fen Kurulu Başkanlığı  bünyesinde “İnşaat Genel 
Teknik Şartnamesi”nin günümüzde üretilen malzeme 
ve imalatlara uygun hale getirilmesi konusunda bir 
çalışma başlatılarak,  bu çalışma kapsamında Türkiye 
İMSAD’dan görüş istendi.

YENİ BİR ŞARTNAME
HAZIRLANMASINA KARAR VERİLDİ

Konu ile ilgili Türkiye İMSAD İnşaat Malzemesi 
Satınalma Şartnameleri Teknik Komitesi tarafından 
incelenen mevcut teknik şartnamenin revize edilmesi 
yerine yeni bir şartname hazırlanmasının daha verimli 
olacağına karar verildi. Yeni hazırlanacak şartnamenin 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Analiz 

Yüksek Fen Kurulu heyeti 
Türkiye İMSAD’ı ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı heyeti, Türkiye 
İMSAD’ı ziyaret ederek İnşaat Genel Teknik Şartnamesi revizyonunu görüştü. 

Görüşmede, mevcut teknik şartnamenin revize edilmesi yerine yeni bir 
şartname hazırlanmasının daha verimli olacağına karar verildi.

ve Birim Fiyatları ile birbirine atıfta bulunması ön-
görülüyor.

“İnşaat Genel Teknik Şartnamesi”nin yenilenmesi 
konusunda yapılacak çalışmaların Türkiye inşaat 
sektörü için büyük önem taşıdığını belirten Yüksek 
Fen Kurulu Başkanı Mehmet Özkan, söz konusu 
şartnamenin kamu ve özel sektörde kullanılmasını 
hedeflediklerini söyledi.

• Hazırlanacak yeni şartname, yılların birikimi ile değerlenmiş olan 
ÇŞB “İnşaat Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları” gibi sektörün her an 
güvenle danışabileceği bir kaynak olacak.
• İdareler hazırlayacakları her inşaat sözleşmesinde yeni bir şartname 
oluşturmak yerine ÇŞB “Genel Teknik Şartname”sine atıfta bulunarak 
emek ve kaynak tasarrufu sağlayabilecek.
• “Genel Teknik Şartname”, ÇŞB Yüksek Fen Kurulu-özel sektör-STK 
işbirliğiyle sürekli olarak profesyonel bir biçimde yenilenecek.
•  Şartnameyi sadece yatırımcı devlet kurumları değil özel sektör de 
kullanabilecek.
• “Genel Teknik Şartname”, inşaat uygulamalarında ortak dil olacak 
ve yapım kalitesini artıracak.

Genel Teknik Şartname’nin 
yenilenmesinin sektöre faydaları



444 9 872
sisecamduzcam.com

sisecamduzcam

200 milyon yolcu, 350’den fazla noktaya ulaşım kapasitesi ile dünyanın 
en büyük ve en modern havalimanlarından biri olacak İstanbul’un Yeni 
Havalimanı projesinde Avrupa’nın en büyük cam üreticisi olarak yer 
almanın gururunu yaşıyoruz. 
 
Isı, güneş, gürültü kontrolü, emniyet ve güvenlik sağlayan 
yüksek teknolojili camlarımızla farklı ihtiyaçlara özel çözümler sunuyor, 
her geçen gün gelişerek büyümeye devam ediyoruz.

TÜRKİYE’NİN 
DÜNYAYA 

AÇILAN 
KAPISINDAYIZ.
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YENİ ÜYELERİMİZ - DOKA KALIP-İSKELE

Türkiye pazarına 1985 yılında temsil-
cilik açarak giriş yapan ve 1999 yılın-
dan bu yana Doka Kalıp İskele San. 

ve Tic. A.Ş. adıyla faaliyetlerini sürdüren 
Avusturyalı Doka, Türkiye İMSAD üyeleri 
arasında yerini aldı. Doka Kalıp-İskele Genel 
Müdürü Ender Özatay ile şirketi ve Türkiye 
İMSAD’a üye olma nedenlerini konuştuk.

Doka Kalıp’ın kuruluşu hakkında kısaca bilgi 
verir misiniz?

1868 yılında Avusturya’da ahşap işlet-
me atölyesi olarak faaliyete başlayan Doka, 
bugün beş kıtada 70’den fazla ülkede 160 
satış ve lojistik merkezi, 6 bin çalışanı ile 
sektörde marka bilinirliği ve güvenilirliği 
en yüksek olan uluslararası  kalıp-iskele 
f irmalarından biri .  Doka, Türkiye’ye i lk 
olarak 1985 yılında temsilcilik açarak giriş 
yaptı. 1999 yılında Doka Kalıp İskele San. 
ve Tic. A.Ş. kurulurken, şirket 2008 yılında 
da Gebze’de 17 bin metrekare alan üzerine 
kurulan Doka’nın en gelişmiş tesislerinde 

yüzde 100 Avusturya Doka sermayesi ile 
faaliyetlerini devam ettiriyor.

Şirketin faaliyet alanı nedir?
Doka Kalıp İskele A.Ş. olarak bize bağlı 

ülkelerde ve en önemlisi Türkiye’de her tür-
lü bina, tünel, baraj, köprü, sanat yapıları 
ve alt yapı gibi inşaat işlerinde kullanılan 
endüstriyel kalıp sistemlerinin satış-kirala-
ma operasyonlarının sağlanabilmesi için ge-
rekli mühendislik ve uygulama hizmetlerini 
veriyoruz. Son dönemlerde de yoğun olarak 
alt-üst yapı projelerine ve endüstriyel yatı-
rımlar gibi komplike çözümler ve sistemler 
gerektiren projelere odaklandık. 3. Havali-
manı, Eti Bakır Mardin Gübre Tesisi, Adana 
ve Elazığ’daki entegre sağlık kampüsleri gibi 
büyük projelerde sunduğumuz kalıp-iskele 
sistemleri ve mühendislik çözümleri ile fir-
malara hem güvenli çalışma ortamı hem de 
maliyet avantajı sağlıyoruz. Ayrıca yüksek 
katlı binalar için otomatik tırmanır kalıp 
sistemleri sunuyoruz.

2017’DE HEDEF ÇİFT HANELİ BÜYÜME 
Bu yıl hedefleriniz nelerdir?

Bu yıl çift haneli bir büyüme hedefli-
yoruz. 2017, geçmiş iki yıldaki çok hızlı 
büyümemizi deyim yerindeyse biraz sindi-
receğimiz, müşterilerimize olan hizmet ile 
kalitemizi artıracağımız ve riskleri yönete-
ceğimiz bir yıl olacak.

Türkiye İMSAD’a neden üye oldunuz?
Türkiye İMSAD’ın başarılı çalışmalarını 

yıllardır takip ediyoruz. Üye olmaktaki ön-
celikli amacımız, Türkiye İMSAD ile işbirliği 
içinde kalıp ve iskele kullanımına yönelik 
olarak inşaat sektörünün eğitilmesi, inşaat 
malzemeleri üreticileri ile bir sinerji yaka-
lanması ve Türkiye İMSAD’ın ürettiği çok 
kıymetli istatistiklere katkıda bulunabilmek. 
Türkiye İMSAD’ın çeşitli konularda oluştur-
duğu komitelere de katılarak sektörümüzün 
verimliliğini ve iş-işçi güvenliğini artırabile-
cek çalışmalarda bulunmak istiyoruz.

“İnşaat malzemesi üreticileri ile 
sinerji yakalamak istiyoruz”

Türkiye İMSAD’ın yeni üyelerinden Doka Kalıp-İskele'nin Genel Müdürü Ender Özatay, 
“Amacımız, Türkiye İMSAD ile işbirliği içinde kalıp ve iskele kullanımına yönelik inşaat 

sektörünün eğitilmesi, inşaat malzemesi üreticileri ile bir sinerji yakalanması” dedi.

Doka Kalıp-İskele 
Genel Müdürü 
Ender Özatay, 

Türkiye İMSAD’ın 
çeşitli konularda 

oluşturduğu 
komitelere katılmayı 

hedeflediklerini 
söyledi.



NİSAN 2017   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   25

Geçmişi 1988 yılına dayanan Türkiye 
Hazır Beton Birliği (THBB), Türkiye 
İMSAD’a üye oldu. Türkiye’de kulla-

nılan betonun tamamının kaliteli üretilme-
si için çalıştıklarını belirten Avrupa Hazır 
Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim 
Kurulu Başkanı Yavuz Işık, Türkiye İMSAD 
üyeliği ile sektöre katkılarını daha da artı-
racaklarını söyledi. Yavuz Işık ile THBB’yi 
ve Türkiye İMSAD’a üye olma nedenlerini 
konuştuk. 

“KALİTELİ BETON ÜRETİMİ
İÇİN ÇALIŞIYORUZ”
Türkiye Hazır Beton Birliği ne zaman kuruldu? 
Faaliyetleri hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Türkiye’de 1980’li yıllarda hazır beton 
üretiminin yaygınlaşmasıyla birlikte 1988 
yılında Marmara Bölgesi’nde faaliyet göste-
ren az sayıdaki hazır beton üreticisi bir araya 
gelerek “Hazır Beton İmalatçıları Derneği”ni 
kurdu. Bir süre sonra “Hazır Beton Üre-
ticileri Birliği” adını alan dernek, kurucu 

üyelerin yoğun çalışmalarıyla kısa zamanda 
üye sayısını ve etkinliklerini hızla artırarak 
1991 yılında, Avrupa Hazır Beton Birliği’ne 
(ERMCO) üye oldu. Birliğimiz, sektörümü-
ze ve ülkemize sağladığı katkılardan dola-
yı 1995 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla 
“Türkiye” sıfatını taşımaya ve ülkemizi yurt 
dışında temsil etmeye layık görüldü. 1995 
yılında Türkiye’de kaliteli beton üretilmesi 
için birliğimiz tarafından Kalite Güvence 
Sistemi (KGS) kuruldu. Ülkemizde üretilen 
109 milyon metreküp betonun yüzde 65’inin 
KGS tarafından denetlendiğini söylemek 
mümkün. Bu oran oldukça yüksek ancak 
bizim için yeterli değil. Amacımız, güvenli 
yapıları artırmak için bu oranı yüzde 100’e 
çıkarmak.

Birliğin kaç üyesi var?
Birliğimiz üyesi 89 firma, 351 hazır be-

ton tesisiyle hizmet veriyor. 

2017 HEDEFLERİ
Birlik olarak 2017 hedefleriniz nelerdir?

2017 yılında sektörümüzde yüzde 10 
ciro artışı bekliyoruz. Önceki yıllarda ol-
duğu gibi gündemimizde; sürdürülebilirlik, 
kaliteli beton üretimi ve denetimi, çevreye 
duyarlı üretim, iş güvenliği, kaliteli ve este-
tik yapılaşma konuları en başta yer alacak. 

Türkiye İMSAD’a neden üye oldunuz? Bu üye-
lik THBB’ye nasıl bir katkı sağlayacak?

Yurt içinde sektörümüzü, yurt dışında 
ülkemizi başarıyla temsil eden Birliğimiz, 
sektörle ilgili her platformda yer alıyor ve 
tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. 

Türkiye İMSAD da inşaat sanayini yurt 
içinde ve yurt dışında temsil eden önemli 
bir kuruluş. Sektörümüzle ilgili konularda 
başarılı sonuçlar almanın ve sektörün so-
runlarının çözümünün yolu işbirliğinden 
geçiyor. Birliğimiz, Türkiye İMSAD üyesi 
olarak ülkemize, inşaat ve hazır beton sek-
törlerine sağladığı katkıyı bir adım daha 
ileri taşımış olacak.

“Türkiye İMSAD üyeliği ile
sektöre katkımız artacak”

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), Türkiye İMSAD ailesine katıldı. Avrupa Hazır Beton Birliği 
(ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Birliğimiz, Türkiye İMSAD’a üye olarak 

ülkemize, inşaat ve hazır beton sektörlerine sağladığı katkıyı bir adım ileri taşımış olacak” dedi.

Avrupa Hazır Beton 
Birliği (ERMCO) 

ve THBB Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Yavuz Işık, hazır 
beton sektörünün 
sorunlarına çözüm 

için çalıştıklarını 
söyledi. 

YENİ ÜYELERİMİZ - THBB
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YENİ ÜYELERİMİZ - TEKNO BİMS

Duvar, asmolen, peyzaj bloklarını inşaat sek-
törünün hizmetine sunan Tekno Bims İzo-
lasyonlu Hafif Yapı Elemanları A.Ş., Tür-

kiye İMSAD üyeleri arasındaki yerini aldı. Tekno 
Bims Genel Müdürü Serhat Sonugelen ile şirketi ve 
Türkiye İMSAD’a üye olma nedenlerini konuştuk. 

Tekno Bims ne zaman kuruldu? Şirket hangi 
alanda faaliyet gösteriyor?

İnsanlığın kullandığı en eski yapı malzemele-
rinden biri olan pomzadan mamul bims blokların 
faydaları yıllar öncesinden keşfedilmiş. Bu malze-
meler günümüzde teknoloji ile birlikte hafifliği, 
yüksek izolasyon etkileri, atmosferik şartlara olağa-
nüstü direnci ile inşaat sektörünün en gözde yapı 
malzemeleri arasında yer alıyor. Tekno Bims A.Ş., 
pomzadan mamul hafif yapı elemanlarının fayda-
larını yapı sektörünün hizmetine sunmak amacıyla 
1978 yılında Nevşehir’de kuruldu. 2005 yılında 
yeni üretim hattı ve tesisleri tamamladı. Şirket, 15 
bin metrekare kapalı ve 90 bin metrekare açık ala-
na sahip tesislerde günlük 200 bin adet üretimiyle 
sektörün öncü kuruluşları arasında yer alıyor.  

Şirketin iç pazardaki yeri nedir?
Türkiye’de yapılarda bims blok duvar kul-

lanımı yüzde 35 civarında. Firmamız bims blok 
sektörünün öncü kuruluşları arasında yer alıyor. 
Fabrikalarımız Nevşehir’de bulunuyor. Ürün-
lerimizin tamamı yurt içi piyasaya sunuluyor. 
Genellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerine 
satış yapıyoruz. Tekno Bims markalı ürünlerimiz 
Türkiye’nin dört bir yanında konut, otel, iş mer-
kezi, alışveriş merkezi, fabrika projelerinde ve 
yaşamın olduğu her yapıda kullanılıyor. 

Ürettiğiniz ürünler hakkında bilgi verir misiniz?
Sekiz farklı seride toplam 50 farklı ürünümüz 

var. Ürünlerimiz tamamen saf, yüzde 100 pomza 
ile üretiliyor. Özellikle yüksek ısı ve ses izolasyonu 
sağlayan SW duvar blokları en çok tercih edilen 
ürünlerimiz. Ayrıca peyzaj mimarisinde kullanılan 
peyzaj blokları da, dış mekan saksı süslemelerinde 
tercih ediliyor. 

“PAZARA YENİ ÜRÜNLER SUNACAĞIZ”
2017 hedefleriniz nelerdir?

2016 yılı zor bir yıl olmasına rağmen firmamız 
için çok güzel geçti. 2016 yılı içinde dördüncü üre-
tim hattımızı tamamlayarak hem ciromuzu hem de 
kapasitemizi artırdık. 2017 hedeflerimiz arasında 
önceliğimiz ise firmamız Ar-Ge laboratuvarlarında 
geliştirdiğimiz, patenti bize ait olan ürünlerimizi 
piyasaya sunmak. 

Türkiye İMSAD’a neden üye oldunuz? Bu üyelik 
şirketinize nasıl bir katkı sağlayacak?

Türkiye İMSAD, Türkiye’de yıllardır inşaat 
malzemesi sanayicilerinin sesi olan bir dernek. 
Hem inşaat sektörünün hem de sanayicilerinin 
sıkıntılarını ve ihtiyaçlarını dile getirerek çözüm 
için çalışıyor.

Biz de sektörümüzün ihtiyaçlarını Türkiye 
İMSAD gibi büyük bir dernek çatısı altında çok 
daha iyi anlatabileceğiz. Türkiye İMSAD sektöre 
yön veren, yapmış olduğu faaliyetler ile inşaat 
sektörünün nabzını tutan ciddi bir kuruluş. Ken-
di tecrübelerimiz ve Türkiye İMSAD’ın tecrübele-
ri ile yararlı çalışmalar yaparak, karşılıklı büyük 
faydalar sağlayacağımızı düşünüyorum.

“Türkiye İMSAD üyeliği ile
karşılıklı fayda sağlayacağız”

Türkiye İMSAD’ın yeni üyelerinden Tekno Bims İzolasyonlu Hafif Yapı Elemanları A.Ş. Genel 
Müdürü Serhat Sonugelen, “Kendi tecrübelerimiz ve Türkiye İMSAD’ın tecrübeleri ile karşılıklı 

büyük faydalar sağlayacağımızı düşünüyorum” dedi.

Tekno Bims Genel 
Müdürü Serhat 

Sonugelen, 
“Sektörümüzün 

ihtiyaçlarını Türkiye 
İMSAD gibi büyük 

bir dernek çatısı 
altında çok daha iyi 

anlatabileceğiz” diye 
konuştu. 



www.sika.com.tr
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KAPAK - 2017’DE RİSKİ YÖNETMEK



Bu yıla 2016’dan devralınan ekonomik ve siyasi gelişmelerin yarattığı 
atmosferle giren Türkiye ekonomisi, yaşadığı gelişmelerle inşaat sek-
törünün 2017 yılı performansını da etkiliyor.

Döviz kurlarındaki artışın olumsuz etkisinin yanı sıra, 2017 yılına özgü 
risklerin inşaatı etkilemesi beklense de, kamu yatırımları ile kentsel dönü-
şüm sürecinin sektörü desteklemeye devam etmesi öngörülüyor. 2017 yılın-
da konut inşaatlarında işlerin artarak sürmesi, sektörün genel ekonominin 
üzerinde, ancak 2016 yılının altında bir büyüme performansı göstereceğini 
ortaya koyuyor.

PİYASADA BEKLE-GÖR DÖNEMİ
Referandum nedeniyle yılın ilk çeyreğinde ekonomide ve piyasalarda 

bekle-gör dönemi yaşanırken, inşaat şirketleri yüksek kredi stoku ile çalı-
şıyor. Mevcut piyasa koşullarının müteahhit firmaları da zorlamaya devam 
edeceği, döviz kuru artışları, maliyetlerdeki artışlar, piyasadaki likidite sıkı-
şıklığı ve ödeme güçlükleri ile el konulan firmaların yarattığı dışsal etkile-
rin, sektörü zorlayacağı düşünülüyor. Dövizle borç alacak firmaların “hedge” 
işlemi yaparak kur değişimlerinin etkilerini en aza indirmesi önerilirken; 
riskleri doğru yöneten firmaların, bu dönemi hasarsız atlatarak yeni fırsatlar 
yaratabileceği öngörülüyor. 

Türkiye İMSAD tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan Sektör Ra-
poru verileri de bu öngörüleri doğruluyor. Türkiye İMSAD Mart ayı sektör 
raporuna göre, inşaat malzemeleri ihracatında 2017 yılı ocak ayında, 2014 
yılı eylül ayından bu yana ilk kez aylık artış gerçekleşti. 2017’nin ilk ayında 
sektörün ihracat artışı beklentileri destekledi ve geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 12,2 artarak 1.225 milyon dolar oldu. İnşaat malzemeleri ithalatı 
da geçen yılın eylül ayından itibaren başlayan bir gerileme eğilimine girmiş-
ti. Yeni yılın ilk ayında gerileme hızlanarak devam etti. Artan döviz kurları 
da ithalatı önemli ölçüde sınırladı ve bu yılın ocak ayında ithalat geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 22 gerileyerek 601 milyon dolara düştü. 2017 Ocak 
ayında 2009 yılından bu yana en düşük aylık ithalat gerçekleşti. 

GÜVEN ENDEKSİ MORAL VERDİ
Öte yandan 2017 yılında inşaat sektörü güven endeksinde hızlanan bir 

iyileşme yaşandı. Ocak ayında 6 puan ve şubat ayında 5.9 puan artan güven 
endeksi, mart ayında ise sıçrama göstererek 13 puan birden yükseldi. İnşaat 
sektörüne yönelik açıklanan destekler güveni artırırken, güven son üç ayda-
ki artış ile birlikte son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. İnşaat sektöründe 
güven endeksi 2016 yılı ikinci yarısında sürekli gerileme göstererek 17.6 
puan birden düşmüştü.

Tüm bu gelişmeler ışığında biz de bu sayımızda döviz kurlarındaki artı-
şın sektöre etkisi, ekonomideki riskler ve alınabilecek önlemler konusunda, 
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Üyeleri, sektör dernekleri, Türkiye İMSAD 
Ekonomi Danışmanları ve ekonomistlerin görüşlerine yer vererek kapsamlı 
bir dosya hazırladık.

Döviz kurundaki ve maliyetlerdeki artışlar, piyasadaki likidite sıkışıklığı 
ve ödeme güçlükleri nedeniyle, inşaat malzemesi sektörü zorlu bir yıl 

daha yaşıyor. Dövizle borç alacak firmaların “hedge” işlemi yaparak 
kur değişimlerinin etkilerini en aza indirmesi önerilirken; riskleri 

doğru yöneten firmaların, bu dönemi hasarsız atlatarak yeni fırsatlar 
yaratabileceği öngörülüyor.
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Zorlu geçen 2016 yılının ardından, sektörü çok büyük 
sorunların beklediği, ama bir o kadar da fırsatların 
olduğu yepyeni bir döneme başlandığını belirten F. 

Fethi Hinginar, “Büyük sorunlar derken asla bir ümitsizlik ve 
moralsizlikten bahsetmediğimi de özellikle vurgulamak is-
terim” dedi. Türk sanayicilerinin dünyanın hiçbir ülkesinde 
yaşanmadığı kadar yıllardır zorluk, kriz, belirsizlik ve olum-
suzluklarla mücadele ederek bugünlere geldiğini vurgulayan 
Hinginar, “Her krizde, her olumsuzlukta gösterdiğimiz üstün 
dayanma gücü, özgüven, inanç ve işbirliği anlayışı ile tüm 
sorunların üstesinden geldik” diye konuştu.

“ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
Bu nedenlerle, bekleyen sorunların ve belirsizliklerin 

farkında olarak çalışmaya ve ülkemizi geleceğe taşımaya 
devam edeceklerine yürekten inandığını ifade eden Hinginar, 
şunları söyledi: “İnşaat sektörünün bu yıl 2016 ile benzer 
durumda faaliyetine devam edeceğini düşünüyorum. Zira 
Türkiye’de yapı sektörünün gereksinimleri tartışılmaz şekil-
de önümüzde duruyor. Son yılların en çalkantılı, sıkıntılı, iç 
ve dış olayların yaşandığı bir yıl olan 2016’da dahi küçülme 
değil, az da olsa büyüme gerçekleşti. Kur artışlarının inşaat 

“Kur artışının 
sektöre etkisi 
sınırlı kalacak”
Türkiye İMSAD Önceki Dönem Başkanı 
ve Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı 
F. Fethi Hinginar, döviz kurundaki 
artışın inşaat sektörünü çok fazla 
etkilemediğini düşündüğünü 
belirterek, “Büyük oranda yerli 
hammadde ve kaynaklarla üretim 
yapan bir sektör olduğumuzdan kur 
artışlarının etkileri sınırlı olacak” dedi.
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Piyasalarda kur artışlarından kaynaklanan tıkanıklığın aşılması 
için dövize bağlı ithalat kalemlerini azaltmaya yönelik çalışmalara 
öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizen F. Fethi Hinginar, 
“Örneğin inşaat sektöründe sadece pazarlama amaçlı ithal yapı 
malzemelerinin azaltılması dahi ülkemize birkaç milyar dolar döviz 
tasarrufu sağlar. Aynı şekilde ülkemizin enerji tasarrufu ile ilgili 
tedbirleri AB seviyesine çıkarması halinde, yakıttan yapılacak döviz 
tasarrufu ülkemize çok önemli kazançlar getirir” yorumunu yaptı.

“Dövize bağlı ithalat kalemleri azaltılmalı”

sektörünü doğrudan ve tam olarak çok fazla etkilemediğini 
düşünüyorum. Özellikle büyük oranda yerli hammadde ve 
kaynaklarla üretim yapan bir sektör olduğumuzdan, kur 
artışlarının etkileri diğer sektörlere nazaran daha sınırlı ol-
maya devam edecek. Yine de kur artışlarının doğrudan etkisi 
olan enerji maliyetlerinin sektöre olan olumsuz etkilerini 
göz önüne aldığımızda, enerji tüketiminin olabildiğince 
azaltılması ve doğal enerji kaynaklarımızın daha etkin şekil-
de üretim de dahil olmak üzere kullanımının artırılmasına 
çalışmamız gerektiğini düşünüyorum.”

NELER YAPILMALI?
Doğal enerji kaynakları ile ilgili yatırımlara daha çok 

ağırlık vermeye başlandığının görüldüğünü dile getiren Hin-
ginar, “Özellikle güneş enerjisinin sanayide de kullanımının 
artırılmasının sağlayacağı faydaları göz önüne alarak bu 
konularda daha çok teşvik edici politikalar uygulanması için 
hükümetimizin yapıcı kararlar almasını sağlayacak görüşler 
ön plana çıkarılmalı. Sektörde üretilen yapı malzemeleri-
nin inovasyon yoluyla geliştirilmesi de aynı şekilde önem 
taşıyor. İhracatta ise kaybedilen pazarlara alternatif olacak 
yeni pazar arayışları zor ve uzun bir süreç gerektirdiğinden, 
mevcut pazarların yeniden kazanılması için yine devlet 
yönetimimizle birlikte daha yoğun çalışmalar gerçekleştir-
meliyiz” değerlendirmesinde bulundu.
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Siyasi ortamın ekonominin önüne geçtiği  ve 
zora koştuğu bir yıl olarak hatıralarda kalacak 
olan 2017 ile ilgili öngörülerini paylaşan Oktay 

Alptekin, “2016’nın son üç ayında uzun süredir yatay 
seyreden kurların ani bir şekilde sıçrama yapması biz 
sanayicileri çok olumsuz etkiledi. Yaraların sarılması 
zaman alacak” dedi. 2016’da iki haneye çıkmış olan 
yüksek enflasyonun yanı sıra iç ve dış gelişmelerin 
getirdiği kur artışının kredi faizlerini artırdığını ifade 
eden Alptekin, “Bu durum iç satışları doğal olarak 
olumsuz etkiliyor. İnşaat malzemeleri ihracatında 
dört yıl öncesine göre ciddi düşüşler var ve yakın 
gelecekte önemli artışlar beklemek gerçekçi değil. İç 
ve dış pazardaki yatay ilerleme, oynak kurlar, yüksek 
enflasyon, siyasi belirsizlik, yakın coğrafyadaki üzücü 
durumun devam etmesi sanayicinin yatırım yapma 
hevesini ciddi olarak kırıyor” değerlendirmesinde 
bulundu.

Bu tablonun ciddi bir riski ifade ettiğini vurgu-
layan Alptekin, şunları söyledi: “Riskten rahatsız 
olanlar temkinli davranıyor; riski seven kimileri ise 
bu durumu kendisi için pazar payını artırma fırsatı 
olarak görüyor. Birileri büyüyecek, birileri küçülecek, 
bazıları da batacak.”

ÜRETİCİ FİRMALARA TAVSİYELER
Önümüzdeki dönemle ilgili de görüşlerini ak-

taran Alptekin, uyarılarını şöyle sıraladı: “İhracat 
kendi içinde kur riski doğurmamalı; dolar ile ithal 
edip Euro ile satmak zorunda kalıyorsak riski hedge 
etmeliyiz. Zaten düşük kâr marjları ile çalışılıyor; 
kur kaybına tahammülümüz yok. Alacaklarımızı da 
mümkün olduğu kadar sigorta ettirmeliyiz. Dövizli 
satışlardan doğabilecek batakların zarara atılabilmesi, 
ilgili ülkede hukuki takibatın tamamlanması ile müm-
kün ve bu da çoğu kez imkansız. Yıllara yayılan bu 

“Hedge ve alacak 
sigortası ile 
önlem alınmalı”
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Oktay Alptekin, kur artışına karşı 
alınabilecek önlemler konusunda, 
“Dolar ile ithal edip, Euro ile satmak 
zorunda kalıyorsak, riski hedge 
etmeliyiz. Alacaklarımızı da mümkün 
olduğu kadar sigorta ettirmeliyiz” 
uyarısında bulundu.
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Finansman sorununu Türkiye İMSAD dergi’de işleyeli henüz bir 
yıl olmadığına dikkat çeken Oktay Alptekin, “Bu konu halen en 
önemli sorunumuz olmaya devam ediyor. Dokuz ay önce kur riski 
konusunda yazdıklarımızdan faydalanmış olanlar, fırtınayı daha az 
hasarla atlatmış olmalı” diye konuştu.

“Finansman halen en önemli sorunumuz”

tür alacaklar yani aslında alınamayacaklar için, yer yıl 
sonunda bir de kur artışı kârı ödüyoruz. İç piyasada 
öncelikle para batırmamak lazım; DBS sistemini her 
firma yaygınlaştırmaya çalışmalı; bizim asli işimiz 
üretip satmak. Tahsilat bankaların ihtisas konusu; 
avukat orduları var. Alacağı garanti altına alan DBS ve 
sigorta işlemleri başlangıçta sanki yüksek maliyetmiş 
gibi geliyor; ancak çek/senet, ipotek gibi işlemlerin 
garantisinin olmadığını artık öğrenmiş olmamız la-
zım. Şirketlerin kendi içinde ciddi satış/tahsilat takip 
sistemleri kurup raporlamaya ve denetime ağırlık 
vermesi gerekiyor. İş işten geçmeden sistem kurmalı. 
Riske giriyorsak da bilerek girelim.”

DÖVİZLE BORÇLANAN FİRMALAR DİKKAT!
İç piyasada satış vadelerinin uzamaya devam et-

tiğini vurgulayan Alptekin, hammadde ithalatında 
da vadeli  al ımların maliyetinin artt ığını söyledi. 
Şirketlerin dönem dönem değişik nedenlerle döviz 
kredisi kullandığını belirten Alptekin, sözlerini şöy-
le sürdürdü: “Türk Lirası alacaklara karşı dövizle 
borçlanan firmaların oluşabilecek kur risklerinden 
kaçınmaları şart. Döviz cinsinden kredi borçlarından 
ihracat gelirleri ile karşılanmayan kısımları için fir-
malar, bankalarla borçların ödeme vadeleri için kuru 
sabitleyerek döviz alım sözleşmesi yapmalılar. Bu tür 
döviz türev işlemleri (hedging) ile işletmelerimizi kur 
riskinden korumuş oluruz.”
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Geride bıraktığımız yılın gerek ülkemizde ge-
rekse uluslararası platformda geleceğimize 
yön verecek politik ve ekonomik gelişmelere 

sahne olduğunu belirten Kenan Aracı, “Yurt içinde 
artan terör olayları ve menfur darbe girişimi çalkantılı 
bir sürece yol açarken, dünyadaki ekonomik, özellik-
le jeopolitik gelişmelerde de maalesef normalleşme 
olmadı” dedi.

“TL KREDİLERİNİ DE SEPETE KOYUN”
Riskl i  bir  coğraf i  konumda olması  sebebi  i le 

Türkiye’yi beklemekte olan birçok riskin 2017 yılında 
da yakından takip edilmesi gerektiğinin altını çizen 
Aracı, şu değerlendirmelerde bulundu: “Suriye’deki iç 
savaşın artan terör etkisiyle halen çözülememesi, Tür-
kiye için önemli bir pazar olan Kuzey Irak Bölgesi’nde 
yarattığı olumsuz etki, Avrupa-Amerika ile Rusya 
gerginliği, emtia ve bilhassa petrol fiyatlarının düş-
mesi, üretici ülkelerde ciddi ekonomik, sosyal hatta 
siyasi sorunlara yol açtı. Bunun yansıması olarak İran, 
Rusya gibi ülkelerde yaşanabilecek sosyal patlamaları 
önemli riskler olarak belirtebiliriz.” 

“RİSKLER VE FIRSATLAR VAR”
Bu tespitler ve belki de belirsizlikler sonucunda, 

2017’nin hem ekonomik hem de siyasi açıdan oldukça 
zor bir yıl olacağını söylemenin daha doğru olaca-
ğını dile geitren Aracı, “Ancak bu tehditler sektörel 
fırsatları da beraberinde getirir. Özellikle istihdamı 
destekleyecek şehir hastaneleri, ülke genelinde ulaşı-
mı sağlayacak havalimanları, karayolu ve raylı sistem 
projeleri, Kanal İstanbul, Çanakkale Köprüsü gibi 
mega projeler orta vadede sektöre ivme kazandıracak” 
diye konuştu.

Bunlara ilaveten, deprem ve yangın riski ile bir-

“İşletmeler 
döviz kredilerini 
azaltmalı”
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve Çuhadaroğlu Genel 
Müdürü Kenan Aracı, işletmelerin 
yatırım ve işletme kredilerinin yanı 
sıra kullanacakları döviz kredilerini 
özellikle ihracat pazarlarında yaşanan 
daralmaları da dikkate alarak 
azaltmaları gerektiğini belirtti.
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Turizm gelirleri, ihracat miktarları ve özellikle yabancı yatırımların 
azalmasının Türkiye’de döviz kurları üzerinde olumsuz etki 
yarattığını ifade eden Kenan Aracı, şunları söyledi: “Döviz geliri ve 
gideri arasında uyumsuzluk olan işletmeler, kur dalgalanmalarının 
yol açtığı zarar riskini azaltacak farklı finansal enstrümanları da 
bu dönemde düşünmeli. Ayrıca aldıkları işler ve satış ciroları 
içerisinde dövizli maliyet tutarlarını kur hareketlerine karşı 
korumak için aynı döviz cinsinden pozisyonlarını koruyabilirler. 
Tabii ki bu süreçte yeni ihracat kanallarının bulunması, katma 
değeri yüksek ürünlerin üretimi ve özellikle yurt dışı pazarlara 
ihracatı çok önemli. Daralan pazarların olumsuz etkisi ile birlikte 
artacak rekabet ortamına sektör olarak ayak uydurmalıyız. İçinde 
yaşadığımız Endüstri 4.0 Devrimi’nin olmazsa olmazı olan bilişim 
teknolojileri ve endüstriyi bir araya getirerek teknolojik üretim 
yapabilme kabiliyetlerimizi artırmalıyız.”

“Rekabet ortamına ayak uydurmalıyız” 

likte, kamunun gelecekte güvenli yapılar üretilmesine 
yönelik hassasiyetleri, yapılarda enerji verimliliği 
kapsamında daha çevreci ve akıllı binaların yanı sıra, 
özellikle çevre ve sağlık konularındaki tüketici bilin-
cinin gelişmekte olmasının sektörde başlamış olan 
değişim ve dönüşümü hızlandıracağını vurgulayan 
Aracı, “Döviz kurlarındaki volatilite maliyet unsur-
ları ve satış fiyatlarının oluşturulmasında işletmeler 
problem yaşıyor. Özellikle döviz kurlarında iniş ve 
çıkışların yaşandığı bu dönemde kur dalgalanmaları-
nın da işletmeler üzerindeki olumsuz etkileri artıyor. 
Bu süreçte işletmelerin asgariyetten döviz girdi mali-
yetlerini karşılayacak ihracat gelirlerinin veya döviz 
pozisyonlarının güçlü olması önemli. 

İşletmelerin yatırım ve işletme kredilerinin yanı 
sıra kullanacakları döviz kredilerini özellikle ihracat 
pazarlarında yaşanan daralmaları da dikkate alarak 
azaltmaları gerekir. En azından Türk Lirası cinsinden 
kredileri de sepete koymalılar” tavsiyesinde bulundu.
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“Kurdaki aşırı dalgalanmalar 
plan yapmayı zorlaştırıyor”

“Finansal piyasa araçlarının 
daha aktif kullanılması gerekiyor”
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İnşaat sektöründe kamu tarafından 
yapılan yatırımların devam ettiğini 
belirten Türkiye İMSAD Yönetim 

Kurulu Üyesi ve Schneider Elektrik 
Genel Müdürü Bora Tuncer, finansman 
problemi yaşanmadığını ve ödemelerin 
gecikmeli de olsa yapıldığını açıkladı. 
Referandum sebepli yatırım artışının 
fırsat yarattığına dikkat çeken Tun-
cer, “Kentsel dönüşüm ve TOKİ konut 
projelerinde yavaşlama gözlense de 
yatımlar devam ediyor. Menfur darbe 
girişimi sonrası el koyulan firmalar 
genelde ödeme yapmayan firmalardı, 
piyasa ödemeleri disipline olmaya baş-

Bu yıla çok durgun ve yavaş 
bir giriş yapıldığını söyleyen 
Türkiye İMSAD Yönetim Ku-

rulu Üyesi ve BASF Türk CEO’su 
Buğra Kavuncu, “Altyapı proje-
leri biraz hız kesmiş görünüyor. 
2017’nin, 2016’dan çok daha iyi 
olmasını beklemiyorum. Kentsel 
dönüşüm ve altyapı projelerinin 
etkinliği 2017 yılı inşaat piyasası-

ladı” dedi. Projelerde yabancı paraya 
endeksli malzemelerde fiyat sabitleme 
çabasının olduğunu vurgulayan Tun-
cer, kur artışının piyasayı nasıl etki-
lediği konusunda ise şunları söyledi: 
“Tedarikçiler döviz fiyat talep ederken, 
alıcılar TL sabit fiyat için bastırıyor. 
Satıcı firmalar için orta vadeli sözleş-
meler kur baremi ile yönetilmeli veya 
döviz kontratı yapılmalı. Döviz girdisi 
olan firmaların ‘hedge’ sistemi kurması 
gerekir. Satın alma süreçlerinin daha 
hassas yönetilmesi dönemine girdik. 
Finansal piyasa araçlarının daha aktif 
kullanılması gerekiyor.”

dan oluşabilecek kayıpları engelle-
menin en etkin yolu, kur farklarını 
fiyatlara yansıtmak. Ancak sektör 
tabiatı ve rekabet bunu her geçen 
gün zorlaştırıyor. Dışa bağımlı üre-
timlerde ise, yurt dışından alınan 
dövize endeksli hammadde açık 
pozisyonları için ‘hedging’ en et-
kili yöntem” önerilerinde bulundu. 
Kavuncu, piyasada kur artışından 
kaynaklanan tıkanıklığı aşmak için 
neler yapılması gerektiği konusun-
da da şunları söyledi: 

“Yurt dışından gelecek direkt 
yatırımlar, ihracat-ithalat dengesi, 
dolayısıyla cari açığın azaltılması, 
ülkeye döviz girişinin sağlıklı ve 
istikrarlı  hale getirilmesi büyük 
önem taşıyor. Katma değeri yüksek 
ürün ihracatı en önemli etkenler-
den bir tanesi. Tüm bunların dö-
nüp dolaşıp dayandığı nokta ise 
istikrar. Huzur ve istikrar, ülke-
ye olan güveni artıracak, yabancı 
yatırımı ve döviz girişini olumlu 
etkileyecek.”

nın büyüklüğünü belirleyecek iki 
temel konu” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Kur artışının hammadde gir-
dileri yerel para biriminden sağ-
lanan ürünlerin ihracatını olumlu 
yönde etkilerken, girdileri dolar 
ve  Euro ’ya  bağ l ı  o lan  ürünler i 
olumsuz etkilediğini vurgulayan 
Kavuncu, “Bu etkilenmeler spekü-
latif olmaktan ileriye gitmiyor. Her 
açıdan kurdaki aşırı dalgalanmalar 
sektörü olumsuz etkil iyor. Hem 
bütçeleme, hem planlama anla-
mında ciddi zafiyetlere yol açıyor. 
Uzun hatta orta vadeli plan yap-
mak zorlaşıyor” diye konuştu. 

KUR ARTIŞINDAN 
AZ ETKİLENMENİN İKİ YOLU

Kur artışından daha az etkilen-
menin iki  temel yolu olduğunu 
i fade eden Kavuncu,  “Girdi ler i 
mümkün olduğu kadar lokal para 
birimiyle temin edip, ihracat satış 
oranlarını artırmak gerekiyor. Kur-



34   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  NİSAN 2017

 “İhracat pazarlarına odaklanmalıyız”

“Kur artışına karşı hedge
ve risk fiyatlaması yapılabilir”

KAPAK - 2017’DE RİSKİ YÖNETMEK

Hükümetin  2017 y ı l ı  i ç in 
teşvik ve yatırımlar açık-
lamasının, geçen yıl genel 

ekonomiden daha fazla büyüyen 

Döviz kurlarındaki dalgalan-
maların hem inşaat malze-
mesi üreticilerini hem de 

inşaat firmalarını yakından etki-
lediğini belirten Türkiye İMSAD 
Denetim Kurulu Üyesi ve GF Ha-
kan Plast ik Türkiye ve Ortado-
ğu Bölge Başkanı Batuhan Besler, 

tıldığından özellikle yapı malzeme-
lerinde yapılacak KDV indiriminin 
pazar ı  hareket lendireb i leceğ in i 
ifade eden Ercan, kur artışı/dalga-
lanması karşısında nasıl bir strateji 
belirlemesi gerektiği konusunda ise 
şunları söyledi: “Kur artışı karşı-
sında, maliyetine katlanarak döviz 
ve parite ‘hedge’ işlemi yapmak, 
uygun strateji  olarak izlenebilir. 
Yurt dışı pazarlar için ise sene ba-
şında, öngörüleri  dikkate alarak 
riskleri içeren fiyatlamalar yapılma-
sı önemli. Biz finansal açıdan risk 
yönetimi araçlarını kullanıyoruz. 
Çok radikal değişikliklerde ise o 
döneme özel önlemler alınabilir. 
Dövizli borç alacaklar, kur değişim 
riskini önlemek için ‘hedge’ işlemi 
yapabilirler.”

yakından takip edip ona göre ak-
siyonlar alınması, riski bir miktar 
da olsa kontrol edebilmemizi sağ-
layacak. Piyasadaki kur artışlarını 
bertaraf etmenin bir başka yolu da 
tabii ki her alanda kendi para bi-
rimimiz olan TL’ye geçmek. Müm-
kün olduğunca tedarikçilerimizle 
TL üzerinden anlaşmalar yapmaya 
çalışmalıyız” değerlendirmesinde 
bulundu. 

İnşaat sektörünün 2016 yılında 
beklentilerin üzerinde bir perfor-
mans sergilediğine dikkat çeken 
Besler, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“2017 yılının da bir önceki yıldan 
çok farklı olacağını düşünmüyo-
rum. 2017’den beklentimiz, büyü-
mek; özellikle de uluslararası bir 
şirket ve yatırım yapılan şirketlerin 
ilk beklentisi, Türkiye gibi gelişen 
pazarlarda büyümek. Ama bu sene 
biraz daha kontrollü büyüme he-
defliyoruz.”

“Üretim firmaları için en önemli 
gider kalemlerinden biri hammad-
de, diğeri de enerji. Her ikisinde de 
dışa bağımlılık söz konusu. İthal 
hammadde yoğun kullanan ve/veya 
hammaddesini yurt içinden dövizle 
alan üreticiler döviz artışlarından 
doğrudan etkileniyor” dedi. Kur ar-
tışını dengelemek için yapılacak en 
önemli çalışmanın ihracat pazarla-
rına odaklanmak olduğunu vurgu-
layan Besler, “İhracatta sağlanacak 
büyümeler, iç pazardaki tıkanıklığı 
aşmaya, maliyet artışlarını az da 
olsa dengelemeye yardımcı olacak” 
diye konuştu.

“TL ÜZERİNDEN 
ANLAŞMALAR YAPMALIYIZ”

2017 yılında da mümkün oldu-
ğunca maliyetleri kontrol altında 
tutmaya gayret göstereceklerini be-
lirten Besler, “Alternatif olarak yine 
forward ve hedging piyasalarını 

inşaat sektörünün 2017’de de bü-
yüme göstereceğine işaret ettiğini 
belirten Kaleseramik Pazarlama-
dan Sorumlu Başkan Yardımcısı H. 
Derya Ercan,  2017 yılında inşaat 
sektörünün yaklaşık yüzde 5 büyü-
mesini beklediklerini söyledi. 

İç piyasanın belirsiz olması ne-
deniyle planların ve strateji lerin 
kısa vadeli yapıldığını vurgulayan 
Ercan, “İç piyasadaki riskler, pa-
zardaki talebi baskı altına alıyor ve 
maliyetleri tahmin edilemez hale 
get ir iyor.  Sat ın alma taraf ındaki 
riskler, maliyetlerdeki ani ve yüksek 
artışlar olarak değerlendirilebilir. 
Finansal alacak ve borçlarımızı kur 
riskine karşı hedge yapıyoruz” diye 
konuştu. Sektöre verilecek teşvikle-
rin piyasa üzerine doğrudan yansı-
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“Döviz geliri yoksa dövizle kredi kullanmayın”

“Kurdaki artış, ithal inşaat 
malzemesi kullanımını sınırlıyor”

KAPAK - 2017’DE RİSKİ YÖNETMEK

Türk Lirası’nın 2013 yılı ma-
yıs ayından bu yana geçen 
yaklaşık dört yıl içinde yüz-

de 100’den fazla değer kaybettiğini 

Döviz kurlarındaki dalga-
lanmanın ithal hammadde 
ve enerji maliyetlerini ar-

tırması, makro düzeyde ise piyasa 
canlılığını zayıflatması, hem ko-
nut, hem de ticari gayrimenkul-
lere olan talebi durgunlaştırması 
nedeniyle ekonomiyi etkilediğini 

melerde bulundu: “İnşaat sektörü 
ve gayrimenkul gelişt ir ici lerinin 
yurt içinden kullandığı döviz cinsi 
kredi büyüklüğü ise yaklaşık 11 
milyar dolar. İnşaat ve gayrimenkul 
geliştiricilerin gelirlerinin büyük 
bölümü Türk Lirası cinsinden. Bu 
nedenle inşaat sektörü döviz kuru 
artışlarından diğer sektörlere göre 
daha çok etkileniyor. Ticari gayri-
menkullerde kiralamaların tamamı-
na yakını döviz cinsinden ve öde-
melerde sıkıntılar yaşanıyor. İnşaat 
malzemesi sanayii  için ise döviz 
kurlarının artışı maliyetlerinde sı-
nırlı etki yaparken, ihracatta avan-
taj sağlıyor. İthal inşaat malzemesi 
kullanımını da sınırlıyor. Bu yönleri 
ile sanayi için daha olumlu etkiler 
ortaya çıkıyor.”

etkili olabileceğini söyledi. Prof. 
Dr. Alkin piyasada kur artışından 
kaynaklanan tıkanıklığı aşmak için 
neler yapılabileceği konusunda-
ki görüşlerini ise, “TCMB, Hazine 
ve Eximbank, reel sektörün kur 
dalgalanmalarından etkilenmesini 
azaltacak bazı tedbirler aldılar. Bu 
tedbirleri geliştirmek yararlı olabi-
lir” şeklinde dile getirdi.

“PİYASALAR DENGEYİ 
BULACAKTIR”
Prof. Dr. Alkin 2017 yılının inşaat 
sektörü için nasıl bir görüntü çiz-
diği konusunda ise şunları söyle-
di: “ABD Merkez Bankası’nın faiz 
kararları, 16 Nisan referandumu 
gibi ekonomik ve siyasi konular 
netlik kazandıkça, küresel piya-
salar yerine oturdukça, piyasalar 
dengeyi bulacaktır. Belirsizliklerin 
devam etmesi ise risklerin devam 
etmesine sebep olacak.”

belirten Türkiye İMSAD Ekonomi 
Danışmanı Prof. Dr. Kerem Alkin, 
“Kurdaki artış Türkiye’nin potan-
siyel  büyüme performansından 
uzaklaşmasına, inşaat sektöründe 
de projelerin vadelerinin uzaması-
na sebep oluyor” dedi. 

Kur artışı karşısında şirketle-
rin, kısa vadeli döviz cinsinden 
borç lar ın ı  aza l tacak,  mümkün 
mertebe daha uzun vadeli döviz 
cinsinden borçlanmaya geçme-
leri, borç geri ödeme vadelerine 
göre ise, o tarihteki döviz kurunu 
fiksleyecek vadeli işlemler yap-
malarını öneren Prof. Dr. Alkin, 
“Döviz cinsinden geliri olmayan 
şirketlerin döviz cinsinden kre-
di kullanmaktan kaçınmaları en 
doğru strateji olarak gözüküyor” 
diye konuştu.

Prof. Dr. Alkin, firmaların bu 
dönemde,  ihraca t  imkanlar ın ı 
daha da geliştirecek girişimlerin 

belirten Türkiye İMSAD Ekonomi 
Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel, 
“TL’nin değer kaybı 2013-2015 
döneminde daha yönetilebilir olur-
ken, olumsuz etkileri sınırlı kaldı. 
Ancak 2016 ve 2017 yılındaki de-
ğer kayıpları işleri ve firmaların 
mali yapılarını daha olumsuz etki-
lemeye başladı. İnşaat sektörü de 
döviz pozisyonu ve dövizli işlem-
leri nedeniyle etkileniyor” dedi.

“DÖVİZ KREDİSİ 
BORCU BÜYÜK”

İnşaat sektörünün 2016 sonu 
itibarıyla yurt dışı kredi borcunun 
13 milyar dolar, gayrimenkul ge-
liştiricilerinin borcunun ise 4.96 
milyar dolar düzeyinde olduğunu 
ifade eden Gürlesel, şu değerlendir-
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Küresel ekonomik belirsizlikten en çok etki-
lenen sektörlerin başında yer alan ulusla-
rarası inşaat sektörünün zor bir dönemden 

geçtiğini belirten TMB Başkanı Mithat Yenigün, 
2017 yılında kamu yatırımları ile kentsel dönüşüm 
sürecinin inşaat sektöründe büyüme ivmesini des-
teklemeye devam edeceğinin öngörüldüğünü dile 
getirdi. Yenigün, “Diğer yandan, yüksek finansman 
gereksinimi bulunan altyapı projelerinin seyri açı-
sından piyasa koşulları önem taşıyor. Küresel liki-
dite koşullarındaki daralmalar, jeopolitik risklerde 
artış eğilimi, döviz kurlarının yüksek seyri ve faiz 
tarafındaki gelişmeler inşaat yatırımları üzerindeki 
risk unsurlarını artırıyor. Sektöre ilişkin yatırım fır-
satları ve finansman riskleri birlikte değerlendirildi-
ğinde, inşaat sektöründeki büyümenin 2017 yılında 
genel ekonomik performansın üzerinde seyretmeyi 
sürdürmesi, ancak 2016 yılında yakalanan yüksek 
büyüme ivmesinin bir miktar yavaşlaması bekleni-
yor” diye konuştu. Küresel likidite koşullarında olu-
şan sıkılaşma ve jeopolitik sorunların da etkisiyle; 
uluslararası inşaat pazarının büyüklüğünün; 2013 
yılında 550 milyar dolar ile zirvedeyken 2015 yı-
lında 500 milyar dolara gerilediğini ifade eden Ye-
nigün, “Aynı süreçte Türk müteahhitleri tarafından 
yurt dışında üstlenilen yıllık yeni proje tutarı da 25-
30 milyar dolar bandından 2016 yılında 11.6 milyar 
dolara indi.2017 yılının ilk 2 ayında ise yurt dışında 
1.5 milyar dolar tutarında sekiz yeni proje üstlenil-
di” bilgisini verdi.

YENİ PAZARLAR GELİŞTİRİLDİ
Yurt dışı müteahhitlik pazarı içinde yüz-

de 35’lik toplam paya sahip Libya, Irak ve Rusya 
Federasyonu’nda yaşanan olumsuz gelişmeler nede-
niyle bu ülkelerdeki işlerin durma noktasına gelmiş 

“Yüksek döviz 
kuru, riski 
artırıyor”
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) 
Başkanı Mithat Yenigün, küresel 
likidite koşullarındaki daralmalar, 
jeopolitik risklerdeki artış eğilimi, 
döviz kurlarının yüksek seyri ve 
faiz tarafındaki gelişmelerin inşaat 
yatırımları üzerindeki risk unsurlarını 
artırdığını söyledi.

Yurt içinde büyük ölçekli altyapı yatırımlarının devam ettiğini 
belirten Mithat Yenigün, “2016 yılında açılışı yapılan önemli 
projelerin tümü; ayrıca bazı illerde açılışı yapılmaya başlanan 
entegre sağlık yerleşkeleri ve hastane projeleri, kamu-özel 
ortaklığı modeli ile TMB üyeleri tarafından hayata geçiriliyor. 
Büyük ölçekli projelerde yüksek finansman ihtiyacı ve son 
dönemde hızla artan borçlanma maliyetleri sektördeki büyüme 
için risk oluşturuyor. Ancak büyük ölçekli projelerin genel olarak 
dövize endeksli fiyatlar üzerinden kamu hizmet alım garantisi olan 
projelerde yoğunlaşması yüklenici firmaları uzun vadede kredi ve 
kur risklerine karşı koruyor” şeklinde konuştu.

“Büyük ölçekli altyapı projeleri sürüyor”

olmasının yurt dışı müteahhitlik firmaları için yeni 
pazarlar geliştirilmesini zorunlu kıldığını ifade eden 
Yenigün, şöyle konuştu: 

“Bu çerçevede, Türk firmaları iş geliştirme faali-
yetlerini gelirleri petrol ve değerli maden ihracatına 
dayalı olan Sahraaltı Afrika ülkelerine yönelttiler. 
Ancak uluslararası piyasalarda emtia fiyatlarında ya-
şanan aşırı düşüş geçtiğimiz dönemde bu ülkelerin 
ekonomilerini de olumsuz etkiledi ve öngördükleri 
yatırım programlarını ertelemelerine neden oldu. 
Yeni dönemde, petrol ihracatçısı ülkelerin üretim 
kısıntısı konusundaki mutabakatları doğrultusunda 
belirli düzeyde artış ivmesi kazanan enerji fiyatları, 
Suudi Arabistan, Cezayir, Türkmenistan gibi, Türk 
yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin referanslarının 
son derece güçlü olduğu pazarlarda yatırım ortamı-
na ve finansman koşullarına olumlu yansıyabilecek. 
Rusya ile ilişkilerde kademeli normalleşme ile yeni 
pazarlardaki fırsatlar da değerlendirildiğinde, 2017 
yılının, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin gelişimi 
açısından son 10 yıllık dönemde kazanılmış ivme-
nin kaybedildiği bir yıl olan 2016’dan daha olumlu 
bir dönem olacağı umuluyor.”



Döviz kurunda yaşanan artışla maliyetlerin yükselme-
sinin birçok projeye yansımasına rağmen, firmaların 
kâr marjını geriye çekerek fiyatları sabit tuttuğunu 

ifade eden Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 
Derneği (GYODER) Başkanı Aziz Torun, bu dönemde konut 
alanların kârlı çıktığını söyledi. 

Yeni başlayacak projelerde bu fiyatlarla satış yapmanın 
mümkün olmayacağını vurgulayan Torun, “Ev sahibi olmak 
isteyenlerin bu fırsatı iyi değerlendirdiğini düşünüyorum 
çünkü maliyetlerdeki artış nedeniyle önümüzdeki süreçte 
konutlarda yaklaşık yüzde 5-10 oranında fiyat artışları zo-
runlu olacak” diye konuştu. 

Gayrimenkul sektörünün 2016 yılında ülke olarak ya-
şadığımız ekonomik, siyasi ve toplumsal olumsuzluklara 
rağmen yine de büyümesini sürdürebilen sektörlerden biri 
olduğunu dile getiren Torun, “2016 yılında toplam 1 milyon 
341 bin 453 adet konut satışı ile 2015 yılı rakamlarının 
aşılması, geçtiğimiz yıl yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 
çok önemli bir gelişme oldu. Bu performansın yakalanması 
ve konut satışında yüzde 4 artış yaşanması, gayrimenkul 
sektörüne duyulan güvenin bir yansımasıdır” değerlendir-
mesinde bulundu.

“İKİ KAMPANYADAN 5.9 MİLYAR TL
CİRO ELDE EDİLDİ”

15 Temmuz menfur darbe girişiminin ardından, eko-
nomik büyümeye destek olmak amacı ile GYODER olarak 
başlattıkları “Gayrimenkulde Güç Birliği Daha Güçlü Tür-
kiye” kampanyasının, 2016 yılının satış grafiğinde çok etkili 
olduğunu vurgulayan Torun, şöyle konuştu: “Kampanya 
kapsamında 3 bine yakın konut ve yaklaşık 400 ofis satışı 
ile sektörde 2.6 milyar TL ciro elde edildi. ‘Güç Birliği’nin 
ikinci adımını, ‘20 yıl vade ve düşük faizli konut kredisi’ 
kampanyasıyla attık. 1 Şubat’ta başlayıp 31 Mart 2017’de 
sona eren ikinci ‘Güç Birliği’ kampanyası kapsamında satılan 
3 bin 400 konut ve 185 ofis ile 3.3 milyar TL ciroya ulaşıldı. 

“Konut 
fiyatlarında 
artış kaçınılmaz”
Firmaların döviz kurunda yaşanan 
artışı fiyatlara yansıtmadığını 
belirten GYODER Başkanı Aziz 
Torun, “Bu dönemde ev alanlar kârlı 
çıktı. Maliyetlerdeki artış nedeniyle 
önümüzdeki süreçte konutta yaklaşık 
yüzde 5-10 oranında fiyat artışı 
zorunlu olacak” dedi. 

Gayrimenkul sektörünün, önümüzdeki süreçte de Türkiye’nin 
lokomotif sektörlerinden biri olmaya devam edeceğini belirten 
Aziz Torun, KDV muafiyeti, tapu harcında indirim, damga vergisi, 
yabancı yatırımcıya vatandaşlık hakkı gibi düzenlemelerin 
yanında, GYO ve Altyapı GYO’larına ilişkin yeni tebliğ 
değişikliği ile özellikle Gayrimenkul Sertifikası gibi yeni finansal 
enstrümanların hem sektör temsilcileri hem tüketici tarafından iyi 
değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. 
Torun, “Öte yandan sektörde değişimin sürmesi gerektiğine 
inanıyorum. Son dönemde sektör oyuncularının finansman 
modeli olarak kullandığı Sat-Yap modeli sürdürülebilir olmadığı 
için tek alternatif olmaktan çıkarılmalı, Yap-İşlet-Sat modeli ve yeni 
finansman modelleri geliştirilmeli. Başta büyükşehirlerimiz olmak 
üzere, kentsel dönüşüm sürecini kapsamlı bir imar reformu ile 
planlamalıyız. Şehirlerimizin geleceğini talep ve ihtiyaçları göre 
planlayıp geliştirmeli, değiştirmeli ve dönüştürmeliyiz. Marka ülke, 
marka şehir ve marka proje stratejilerimiz olmalı” diye konuştu.

“Gayrimenkul sektörü Türkiye’nin lokomotif 
sektörlerinden olmaya devam edecek”

Bu iki kampanya ile toplam 6 bin 200’ün üzerinde konut, 
585 ofis satışı gerçekleşti ve 5.9 milyar TL ciro elde edildi. 
İkinci ‘Güç Birliği’ kampanyası ile gerçekleşen satışların bir 
önceki kampanyayı geçmesi, sektörümüzdeki işbirliğinin 
göstergesi oldu.”

“YENİ KONUT STOKLARI ERİYOR”
2017’nin ilk aylarında yürüttükleri ikinci ‘Güç Birliği’ 

kampanyasının sektörün hareketlenmesini sağladığını ifade 
eden Torun, “REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi 
Şubat 2017 raporuna göre, stok erime hızının yüzde 6,5’e 
ulaşması sonucu, yeni konut stoklarında son 16 ayın en 
hızlı aylık erimesi yaşandı. Kredi mekanizması etkin bir 
şekilde çalıştırılınca, son bir yılın en yüksek banka kredisi 
kullanım oranı da yüzde 48 ile şubat ayında gerçekleşti” 
bilgisini verdi.
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Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği 
(KONUTDER) Başkanı Z. Altan Elmas, dolar 
kurundaki artışın gayrimenkul sektörünün 

büyük bir bölümünü etkilediğini söyledi. Bu duru-
mun önümüzdeki günlerde konut fiyatlarına da yan-
sıyacağını düşündüklerini ifade eden Elmas, “Dolar 
yüzde 50 oranında inşaat maliyetlerini etkiliyor. Daha 
lüks konut üretimi ise daha fazla ithal ürün kullanıl-
ması nedeniyle dolar artışından yüksek oranda etkile-
niyor. İnşaat malzemelerinde birçok ürün Türk Lirası 
gözüküyor ancak fiyatları dolar üzerinden belirleni-
yor. Demir gibi bazı ürünlerde doların artışı hemen 
fiyatlara yansıyor ancak bazı ürünler zaman içerisinde 
artış gösteriyor. Ayrıca metaller, bakır, çimento ve 
birçok ürünün fiyatı dünya piyasalarında belirleniyor. 
Önümüzdeki aylarda sektörde maksimum yüzde 3-4 
artış görülebilir. Bu artış nisan ve mayıs aylarına bölü-
nebilir. Var olan talebi de kırmamak için yavaş yavaş, 

“Dolardaki artış 
konut fiyatlarına 
yansır”
Dolar kurundaki artışın önümüzdeki 
günlerde konut fiyatlarına da 
yansıyacağını düşündüklerini belirten 
KONUTDER Başkanı Z. Altan Elmas, 
“Önümüzdeki aylarda sektörde 
maksimum yüzde 3-4 artış görülebilir. 
Bu artış nisan ve mayıs aylarına 
bölünebilir. 2017’nin sonunda yüzde 
10’u bulan bir fiyat artışı olabilir" dedi.

Geçen yıl Emlak Konut’un öncülüğünde düzenlenen 
kampanyanın devamı niteliğinde olan ikinci kampanya sürecini 
tamamladıklarını vurgulayan Z. Altan Elmas, Emlak Konut 
GYO öncülüğünde KONUTDER ve GYODER desteğiyle 
gerçekleştirilen ödemelerde 20 yıla uzayan vade ile ikinci 
kampanyanın yoğun ilgi gördüğünü ifade etti. Elmas, “240 aya 
kadar uzayan vadeler konutu daha ulaşılabilir hale getirdi. Ocak 
ayında 95 bin 389, şubat ayında ise 101 bin 468 konut satışı 
gerçekleşti. Mart sonuna kadar devam eden kampanyanın 
olumlu etkilerini önümüzdeki aylarda açıklanacak rakamlarda 
göreceğiz. Dolayısıyla bu durum 2017 yılı satış rakamlarında 
da önemli bir artış sağlayacak, yeni bir rekor görebiliriz” diye 
konuştu.

“20 yıl vadeli kampanyalar satışları artırdı”

2017’nin sonunda yüzde 10’u bulan bir fiyat artışı 
olabilir” diye konuştu. Ülke olarak geçtiğimiz zorlu 
süreçlere rağmen gayrimenkul sektörünün 1 milyon 
341 bin konut satışı ile rekor kırdığını belirten Elmas 
şunları söyledi: “Ülkemiz 2016 yılında sosyal ve eko-
nomik anlamda zor zamanlar geçirse de gayrimenkul 
sektörünün yoluna kaldığı yerden devam ederek bir 
örnek teşkil ettiğine inanıyoruz. Bu süreçte gayrimen-
kulün güvenli liman olduğu kanıtlandı ve halkımız 
konuta güvenmekten vazgeçmedi. Bu da millet olarak 
geleceğe güvenimizin tam olduğunu gösterdi.” 

“2017’DE YENİ REKOR KIRILABİLİR”
Gayrimenkul sektörü olarak 2017 yılına iyi bir 

başlangıç yaptıklarını  bel irten Elmas,   2017’nin 
2016’dan daha iyi bir yıl olacağına inandıklarını vur-
guladı. Konut satışında 2016 yılında kırılan rekorun 
üzerine çıkılacağını, rekorun rekorunun kırılacağını 
öngördüklerini dile getiren Elmas, gayrimenkul sek-
törünün büyümesine devam edeceğini düşündükle-
rini söyledi.

KAPAK - 2017’DE RİSKİ YÖNETMEK
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EKONOMİSTLER NE DİYOR?

KAPAK - 2017’DE RİSKİ YÖNETMEK

Bu yıl GSYH büyümesinin, 
dış ve iç veri konjonktürel 
koşullara bağlı olarak yüz-

de 2,5, enflasyonun (Yİ-TÜFE) 
yüzde 10, işsizlik oranının yüzde 
12, yıl sonu dolar kurunun 4,10 
TL, cari açığın da 35 milyar dolar 
dolaylarında olacağını öngörüyo-
rum. Kuşkusuz, değişen koşullara 
göre bu rakamların da değişeceği-
ni unutmamak gerekir.

 Türkiye ekonomisinin,  son 
çözümlemede, en temel sorunu; 
“kaynak açığı” da denilen toplam 
yurt  iç i  tasarruf lar ının yat ır ım 
harcamalarının oldukça gerisinde 
kalıp, finansman gereksiniminin 
dış kaynaklardan borçlanarak kar-
şılanmasından kaynaklanan “dış 
borç sarmalı” ve bunun sonucu or-

Prof. Dr. Kaya ARDIÇ
Piri Reis Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Öğretim Üyesi

taya çıkan sorunlardır. Döviz kur-
larındaki yükseliş, gerek ABD eko-
nomisinin toparlanması ve FED’in 
para politikası ile faiz oranlarını 
artırması, gerekse de Türkiye’de 
izlenen yanlış dış politika ile içine 
düşülen terör ve güvenlik sorunla-
rı ve tutarsız iktisat politikalarının 
sonucu. Gerçekten bağımsız bir 
Merkez Bankası olsa ve gerekli pa-
rasal önlemleri zamanında gecik-
tirmeden uygulamaya koysaydı, 
döviz kurlarında makul bir yükse-
liş dışında aşırı ve tüm ekonomik 
dengeleri sarsan değer artışları ile 
karşılaşılmazdı kuşkusuz. Nitekim 
son zamanlarda TCMB’nin nihayet 
uygulamaya koyduğu para politi-
kası önlemleriyle dövizdeki aşırı 
yükseliş biraz olsun frenlenebildi. 

EKONOMİDE İYİLEŞME 
BEKLEMEK İYİMSERLİK OLUR

Türkiye’nin sorunları yapısal 
sorunlardır ve ancak cesur, tutar-
lı,  bütüncül yapısal reformlarla 
çözüm sürecine sokulabilir. Te-
rör ve güvenlik sorunlarında bir 
iyileşme sağlanmadan, topluma 
ve dış dünyaya güven verici bir 
ortam sağlanıp iç ve dış yatırım-
cıların önlerini görmeleri olanağı 
yaratılmadan Türkiye ekonomi-
sinde bir iyileşme ve sorunların  
kalıcı çözümlenmesini beklemek, 
kanımca, aşırı iyimserlik ve ha-

yalcilik gibi görünüyor. 2017 için 
riskler, siyasi sorunların çözüm ve 
uzlaşma yerine daha da çatışmacı 
bir sosyo-politik ortama savrulma-
sı ve bunun sonucu olarak gerek 
dış dünya ile olan ilişkilerimizin 
daha da bozularak ülke riskimizin 
artması ve dış kaynak girişinde ya-
şanacak sıkıntılar; gerekse içerde 
izlenen iktisat politikalarının be-
lirsizlik ve yönsüzlük ortamından 
çıkamayışı ve yukarda değinilen 
yapısal reformların gerçekleştiri-
lememesi şeklinde sıralanabilir.

HERKES ÜZERİNE 
DÜŞENİ YAPMALI

Kuşkusuz bu r iskler  var  ol-
makla birlikte, akılcı ve başarılı 
siyaset yöntemleriyle ve  tutarlı 
iktisat politikaları ile başarılı bir 
biçimde yönetilebilirse korkulan 
sorunlar yaşanmayabilr ve ülke 
daha iyimser ve umutvar bir or-
tama kavuşturulabilir. Bunun için 
herkesin üzerine düşeni yapması 
ve elini taşın altına koyması ge-
rekir.  Üretici f irmalarımızın da 
kaynaklar ını  en etkin biç imde 
kullanarak, gelir-gider dengeleri-
ni ve fayda-maliyet hesaplarını iyi 
yaparak iktisadi performanslarını 
artırmaları ve gerçekçi hedefler 
saptayıp, bu hedeflere ulaşmak 
için doğru ve etkin araçları uygu-
lamaya koymaları gerekir.

Riskler, akılcı politika ile yönetilmeli
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Ekonomist – Bahçeşehir Üniversitesi 
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Ekonomik tahminler açısın-
dan 2017 yılı kendine has 
özell ikler taşıyor. Küresel 

düzeni oluşturan kurumsal yapı-
nın ön plana çıkarmaya çalışt ı-
ğı temel senaryonun gerçekleşme 
olasılığı bile yüzde 50’yi aşamı-
yor. Belirsizlik ve kırılganlık algı-
larının oldukça güçlü olduğunu, 
riskten kaçınma eğiliminin dal-
galı bir şekilde belirleyici olmaya 

Sorunlar giderek ağırlaşıyor
devam edebileceğini, ekonomik 
tahmin aralıklarının ise olumsuz 
yönde genişleme sinyalleri verme-
ye devam ettiğini dikkate almak 
gerekiyor. Açıkça ifade etmek ge-
rekirse, kafayı kuma gömerek ya-
pılan iyimser tahminlerin gerçekçi 
olması pek olası görünmüyor. 

DÖVİZ VE FAİZDE 
ARTIŞ SÜREBİLİR

Küresel koşullardaki değişim 
dış finansman ihtiyacını karşıla-
makta zorlanmaya devam edece-
ğimizi düşündürüyor; bu durum 
döviz kuru, enflasyon ve faiz üçlü-
sünün dalgalı bir şekilde ve yukarı 
yönde hareketli olabileceğine işa-
ret ediyor. Siyasi iradenin büyüme 
ve istihdam lehindeki ısrarlı tavrı 
ise söz konusu tehlikenin görmez-
den gelindiği için büyüyebileceği 
izlenimi veriyor; korunmaya çalı-
şılan bilançolar ve varlık fiyatları 
üzerindeki olumsuz baskılar büyü-
yor, sorunlar ağırlaşıyor. İnatlaş-
mak kimseye fayda sağlamayacak 

gibi görünüyor. 
Gerek fiyat istikrarı ve gerekse 

finansal istikrarın gerektirdikle-
ri ile siyasi istikrarın öncelikleri 
uyuşmuyor. Bunun referanduma 
bağlı siyasi nedenlerle mi böyle 
ve geçici olduğu veya mayıs ayın-
dan sonra da böyle olmaya devam 
edebileceği konularında net bir 
şey söylenemiyor.  Bu endişeler 
büyüme, enflasyon ve döviz kuru 
konusundaki tahminlerin kademe-
li olarak olumsuzlaşmasına katkı 
yapıyor. Beklentiler, gerçekleşmesi 
pek olası olmayan varsayım şart-
larına bağımlı olarak şekillendiği 
için çabuk yıpranıyor ve seri bir 
şekilde tüketiliyor. 
  Küresel  düzeyde,  dolar güçlü 
kalmaya veya dalgalı bir biçimde 
güçlenmeye devam edebilir. Türk 
Lirası da en çok değer kaybeden 
gelişen ülke paralarından biri ol-
mayı sürdürebilir. 2017 yılının ilk 
yarısı için dolar kuru 3,50- 4,00 
aral ığında dalgalanmaya devam 
edebilir. 

Özellikle FED’in faiz artı-
şına girdiği süre içinde 
2017’de en az üç faiz ar-

tışı beklentim giderek güçleni-
yor. 2018’de ise FED daha agresif 

Şirketler nakit yönetimini iyi yapmalı
faiz artışı gerçekleştirebilir. Do-
layısıyla Türkiye 2017-2018’de 
en az 7-8 faiz artışına karşı l ık 
büyümede tüketim ağırlıklı mo-
del sergilediği için üretimin ye-
terli olmaması sonucu, Türkiye 
ekonomisi 2017 senesini yüzde 
2 ,5-3 ,00 büyüme sev iyes inde 
kapatabilir. FED’in faiz artışını 
sürekli ve güçlü hale getirmesi 
durumunda, doğrudan yatırım 
girişlerinin yeterli olmaması so-
nucu, enflasyonun da yılı yüzde 
10-11 seviyeleri ile kapatması ih-
timali göz önünde bulunduruldu-
ğunda, Dolar/TL kuru 4,10-4,15 
seviyelerini görebilir. 

Türkiye her bakımda stratejik 
bir konumda bulunuyor. Dolar/
TL’de yüksel iş  devam etmekle 
b i r l ik te  öze l l ik le  Rusya-ABD-

İsrail i le ekonomik ve kültürel 
anlamda işbirliğinin daha fazla 
güçlenmesi  gerekir.  Bu sayede 
dolar ihracat pazarımızı gelişti-
rebileceğimiz gibi özellikle Afrika 
ve Asya pazarına da ihracatımızı 
art ırmalıyız.  Diğer yandan 1,5 
milyarı aşan nüfusu ve 13 trilyon 
dolara ulaşan GSYH ile Şangay 
pazarı Türkiye için çok önemli. 

Dolayısıyla ABD-Rusya-İsrail-
Çin-İran-Afrika ve Asya pazarı ile 
birlikte Şangay 5’lisine yönelik 
ilişkileri güçlendirmeliyiz. Özel-
likle şirketlerimizin uzun vadeli 
borçlanmaları, nakit yönetimini 
çok iyi yönetmeleri döviz risk-
lerini yönetmek için dolar ihra-
cat pazarlarını ve Euro ihracat 
pazarlarını artırmalarını tavsiye 
ederim. 



ÖZEL RÖPORTAJ  / MURAT KURUM
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“Projelerde tercihimiz
yerli malzeme”

Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum:
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ÖZEL RÖPORTAJ  / MURAT KURUM

Türkiye’de son 14 yıldır yaklaşık 125 bin bağımsız bölümün 
geliştirilmesine imza atan Emlak Konut, konut piyasasını 
hareketlendiren uygulamaları ile de sektöre öncülük ediyor. 
Türkiye İMSAD dergiye özel röportaj veren Emlak Konut 
Genel Müdürü Murat Kurum, yaptıkları projelerde yerli 
malzeme kullanılmasına öncelik gösterdiklerini belirterek, 
“Üretimlerimizin kaba inşaat için gerekli olan beton, çelik, demir 
gibi ana girdilerinin tamamı yerli üretimden geliyor” dedi.

Geçmişi 1953 yılına uzanan ve birçok pro-
jeye attığı imzayla kazandığı marka de-
ğerini 2002 yılında Gayrimenkul Yatırım 

Ortaklığı’na dönüştüren Emlak Konut GYO A.Ş., 
Türkiye’de konut üretiminin lokomotifi olan kurum-
lardan biri. Ana pay sahibi TOKİ olan Emlak Konut; 
piyasa değeri, gayrimenkul portföyü ve arsa stoku 
açısından Türkiye’de faaliyet gösteren en büyük gay-
rimenkul yatırım ortaklığı şirketi. Arazi satın alarak, 
orta ve üst-orta gelir grubuna yönelik gayrimenkul 
geliştirerek, gayrimenkullerin pazarlaması ve satışı-
nı yapan Emlak Konut, sektörü hareketlendirecek 
uygulamaları ile de önemli bir misyonu yerine ge-
tiriyor. Projelerde kullanılan inşaat malzemelerinin 
seçiminde, mutlaka TSE standartlarına veya TSE 
tarafından kabul gören uluslararası standartlara 
uygun nitelik ve şartlara uygun malzemeler kullan-
dıklarını belirten Emlak Konut Genel Müdürü Murat 
Kurum, “Emlak Konut olarak tercihimiz tabii ki yerli 
malzeme kullanılmasına öncelik vermek. Üretimle-
rimizin kaba inşaat için gerekli olan beton, çelik, 
demir gibi ana girdilerinin tamamı yerli üretimden 
geliyor. Sözleşmelerimize istinaden kullanılacak tüm 
malzemelere ilişkin belgeler yüklenici tarafından 
Emlak Konut onayına sunulmak zorunda. Yüklenici 
firmalarımız Emlak Konut’un uygun görmediği mal-
zemeleri kullanamaz” diyor. Murat Kurum ile Emlak 
Konut’u ve faaliyetlerini konuştuk.

Emlak Konut’un faaliyetleri hakkında bilgi verir 
misiniz? Son 10 yılda kaç konut yapıldı? Hangi 
bölgelerde ne tür projelere ağırlık verildi?

Emlak Konut, temelleri 1953 yılına kadar uza-
nan, sektörün en köklü kuruluşları arasında yer 
alıyor. 2002 yılında gayrimenkul yatırım ortaklığına 
dönüştürülerek, unvanı “Emlak Konut Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığı A.Ş.” olarak belirlendi. Şu anda 
halka açıklık oranımız yüzde 50,6 seviyesinde bulu-
nuyor. Ortaklığımızın en büyük hissedarı yüzde 49,4 
payla Toplu Konut İdaresi (TOKİ). Emlak Konut’un 
proje geliştirici bir firma olduğunu söyleyebiliriz. 
Çeşitli kurumlardan satın aldığımız arsaları ihale 
ederek yüklenici firmaların ortaklığıyla projelendi-

riyoruz. Geliştirdiğimiz projelerden kira geliri elde 
etmekten ziyade, satışlarını gerçekleştirerek port-
föyümüzün sürekli dinamik kalmasını sağlıyoruz. 
Türkiye gayrimenkul ve inşaat sektörüne en büyük 
katkıyı sağlayan gayrimenkul yatırım ortaklıkların-
dan biri olma unvanını taşıyoruz. 

Son 10 yılda şirketimiz büyük kazanımlar elde 
etti, 2003 yılından bu yana yaklaşık 125 bin ba-
ğımsız bölümün geliştirilmesine imza attık. Üretmiş 
olduğumuz projelerin büyük çoğunluğu İstanbul’da 
olmakla birlikte son yıllarda, Emlak Konut marka-
sını ve tecrübesini Anadolu’nun güzel şehirlerine 
taşıdık. Konya, Niğde, Nevşehir, Denizli’ye ilk defa 
giderek bu bölgelerdeki ilk projelerimizi vatandaşla-
rımızla buluşturduk ve gördüğümüz ilgi karşısında 
çok memnun olduk. Bunun yanı sıra Ankara ve 
Kocaeli’de de devam etmekte olduğumuz projeler 
bulunuyor. Fakat Emlak Konut olarak devam eden 
projelerimizin ve arsa stoğumuzun büyük kısmı 
görkemli geçmişi ile farklı kültürlerin, toplulukla-
rın izini taşıyan, farklı medeniyetlerin mirası olan 
güzel şehrimiz İstanbul’da bulunuyor. Projelerimizin 
çoğunda çok amaçlı alanlar oluşturmaya özen gös-
terdik, özellikle sosyal sorumluluk bilinciyle eğitim 
alanları, dini alanlar, ticaret alanları, sosyal tesis 
alanları ve yeşil alanlarla daha fonksiyonel projeler 
geliştirme gayreti içinde olduk.  

“2016 YILINDA ŞİRKETİN
KÂRI YÜZDE 85 ARTTI”
Emlak Konut, 2016 yılını nasıl geçirdi?

2016 yılını şirketimiz açısından çok verimli ge-
çirdik. İhaleler, arsa alımları ve satışlarımız açısından 
hedeflediğimiz sonuçları elde ettik. Şirketimizin 
2016 yılı kârı 1.76 milyar TL’ye ulaşarak, 2015 yılına 
göre yüzde 85 arttı. Bağımsız bölüm satışları açısın-
dan değerlendirdiğimizde 10 bin adet bölümün sa-
tışına karşılık yaklaşık 7.3 milyar TL değerinde gelir 
elde ettik. Ana hissedarımız TOKİ’den İstanbul’un en 
değerli yerlerinden olmak üzere 2.3 milyar TL değe-
rinde arsa satın aldık. Yedi tane gelir paylaşımı, altı 
tane de anahtar teslimi modeli projemizin ihalesini 
tamamladık. 1.09 milyar TL ekspertiz değerinde olan 
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arsalarımızı yedi farklı gelir paylaşımı 
modeli ihalesi ile 6.45 milyar TL top-
lam satış geliri ile ihale ettik. Bu iha-
lelerden Emlak Konut payına düşen 
garanti edilen minimum şirket payı 
2.28 milyar TL olarak gerçekleşti. 

İnşaat sektörünün canlanmasına ve-
sile olacak 20 yıl vadeli konut kam-
panyasına da öncülük ettiniz. Bu 
kampanyaya ilgi nasıl oldu?

“Güçlü Türkiye İçin Birlik Vak-
ti” kampanyamız 31 Mart itibarıyla 
sona erdi. Kampanyaya ilgi oldukça 
büyüktü ve bizi çok memnun eden 
güzel sonuçlar aldık. Uygulamakta 
olduğumuz son kampanyamız ile 
kredi vadesini 20 yıla çıkararak sek-
törde bir yeniliğe daha imza attık. 
Bununla birlikte de piyasada uygu-
lanmakta olan konut kredisi oranla-
rını düşürerek her bütçeye, her aileye 
seçenekler oluşturma gayreti içinde 
olduk. Bu kampanyamızda vatandaş-
larımızı, farklı konut tipleriyle, zengin 
imkânlara sahip, yatırım yapılabilirliği 
ve değer artış potansiyeli yüksek olan 
projelerimizle buluşturduk. Aslında 
geriye dönüp baktığımızda, kısa bir 
süre önce de yani 2016 Ağustos’ta 
“Ülkemizin Yarınlarına Güveniyoruz” 
kampanyamız ile konut alıcılarının 
alım güçlerini rahatlatabilmek ama-
cıyla peşinat oranlarını yüzde 20’ye 

indirdik, gelir paylaşımlı projelerimiz 
de dahil olmak üzere, satışlarımızda 
taksitlerimizi 120 aya çıkardık ve ko-
nut almak isteyenlere banka kredisi 
kullanma zorunluluğu olmadan, doğ-
rudan Emlak Konut’a borçlanabilme 
imkanı getirdik. Kampanyalar çerçe-
vesinde uygulamaya başladığımız bu 
satış yöntemleri birçok ilki barındırı-
yor ve konut sahibi olmayı düşünen-
ler için çok avantajlı koşullar sunuyor. 
Bu kampanyalar ile hedef kitlemizi 
genişlettik. Tüm vatandaşlarımıza ko-
nut alma imkânını sunmuş olmaktan 
büyük mutluluk duyuyoruz.  

Emlak Konut projelerinin hedef 
kitlesi kimler? 

Projelerimizde genel olarak orta 
gelir grubuna ve orta-üst gelir grubu-
na odaklanıyoruz.

“PLANLI, NİTELİKLİ, ÇEVREYE
DUYARLI YERLEŞİM 
MERKEZLERİ ÜRETİYORUZ”
Emlak Konut’un projelerdeki mimari 
yaklaşımı nedir?

Emlak Konut’un mimari anlayı-
şında kuruluşundan bu yana geç-
mişin mirası olan tarihi ve kültürel 
değerlere önem veren bir yapılaşma 
düşüncesi hâkim oldu. Toplumsal de-
ğerler ile vatandaşlarımızın tercih ve 
beklentilerini göz önünde bulundur-

manın özeni içindeyiz. Mekân arayışı 
içerisinde olan herkese huzurlu ve 
güvenli yaşanabilecek mekânların ol-
duğu, çağdaş şehircilik anlayışına sa-
hip, planlı, nitelikli ve çevreye duyarlı 
fonksiyonel yerleşim merkezleri üret-
mek gayretiyle çalışıyoruz. Özellikle 
projelerimizde aile ortamını barın-
dırabilecek, toplumsal ilişkileri sağ-
lamlaştırabilecek, refahın ve huzurun 
sağlanabilmesine imkân veren yeni 
teknolojilerle donatılmış yapılaşmalar 
oluşturmak her zaman önceliğimiz 
oldu ve bu öncelikleri tüm gelecek 
projelerimize de taşımaya azami özen 
gösteriyoruz.

Son dönemde sıklıkla gündeme ge-
len “dikey mimari” yerine “yatay 
mimari”ye yönelim anlayışını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Bu konuda 
bir çalışmanız var mı? 

Emlak Konut yatay mimarinin 
destekçisi olma konusunda büyük 
hassasiyete sahip. Yatay mimarinin 
ortak yaşamı daha çok desteklediğine 
inanıyoruz. Yatay mimarı yapılaşması 
iletişim, aile ilişkileri özetle sosyolojik 
açıdan daha pozitif etkiye sahip. Bu-
nun haricinde estetik anlamda şehir-
lerin sahip olduğu dokuya uygunluk, 
kültürel mirasın korunması anlamın-
da yatay mimari yapılaşmanın çok 
daha uygun olduğunu düşünüyoruz.

ÖZEL RÖPORTAJ  / MURAT KURUM

Ankara Başkent Konutları
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“ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞIMIZIN 
TEMELİ AKILLI KENTLER 
OLUŞTURMAK”
Dünyada trend akıllı şehirleşmeye 
ve “sıfır enerjili yapılara” doğru yö-
nelmiş durumda. Emlak Konut’un 
akıllı şehirleşme ve konutlarda ener-
ji tüketimini düşürme konusunda ne 
gibi çalışmaları/projeleri var? 

Projelerimizde güneş enerjisinden 
faydalanarak sıfır enerji tüketimli ya-
pılaşmayı sağlamak için azami özen 
gösteriyoruz. Bazı projelerimizde yeşil 
binaları derecelendiren LEED sertifi-
kasına sahibiz. Teknolojinin getirdiği 
son yenilikleri takip ederek uygulama 
sürecini projelerimizde başlatıyoruz. 
Yine sözleşmelerimizle teminat altına 
aldığımız bir madde olarak geçici veya 
kısmi kabule başlanmasından önce 
“Binalarda Enerji Yönetmeliği”ne uy-
gun olarak her yapı bloğu için “Enerji 
Kimlik Belgesi” alınıyor.

Akıllı kentleşmede kent kaynakla-
rının verimli kullanılması için kentin 
yaşam kalitesini yükseltecek bilgi ve 
iletişim teknolojileri ile donatılması 
büyük bir öneme haiz. Bu nedenle 
biz de yaşam kalitesini yükseltecek 
teknolojileri uygulayarak, kaynakla-
rın verimli kullanılması için gerekli 
altyapıya azami özen gösteriyoruz. 
Bununla birlikte çevresel hassasi-
yetleri önemseyerek kent dokusunu 

koruyarak bir mekânsal planlama 
oluşturma anlayışına sahibiz. Tabii 
ki sosyal koşulları ve yaşam kalitesini 
iyileştirerek sürdürülebilir akıllı kent-
ler oluşturmak Emlak Konut’un şehir-
cilik anlayışının temelini oluşturuyor.

“PROJELERDE UYGUN 
GÖRMEDİĞİMİZ MALZEMELER 
KULLANILMIYOR”
Emlak Konut’un, konut üretiminde 
inşaat malzemesi seçimine yaklaşımı 
nedir? 

İnşaat malzemesi seçiminde, 
mutlaka TSE standartlarına veya TSE 
tarafından kabul gören uluslararası 
standartlara uygun nitelik ve şartlara 
uygun malzemeler kullanıyoruz. Bu 
anlamada yeni teknolojileri ve geliş-
meleri yakından takip ediyoruz.

Malzeme seçimi konusunda belirli 
bir şartnameniz var mı?

Bildiğiniz üzere, projelerimizin 
ihalesi sonrasında iş yapacağımız yük-
lenici firma ile projeyle ilgili tüm de-
tayların bulunduğu bir sözleşme im-
zalıyoruz. Malzeme seçimi hususunu 
da bu şekilde sözleşme altına alıyoruz. 
Yapılacak tüm işlerde TSE veya TSE 
tarafından kabul gören uluslararası 
standartlara uygun fenni nitelik ve 
şartlara sahip malzemeler kullanılıyor. 

Emlak Konut projelerde yerli mal-
zeme kullanılmasına öncelik veriyor 
mu, malzeme seçimini yüklenici fir-
maya mı bırakıyor?

Emlak Konut olarak tercihimiz 
tabii ki yerli malzeme kullanılması-
na öncelik vermek. Üretimlerimizin 

Projelerin şartnamelere uygun inşa edildiğine ve şartnamelere uygun malzemeler 
kullanıldığına ilişkin bir iç denetim mekanizmanız var mı?

Her şeyden önce, birlikte çalıştığımız yükleniciler ihale sonrası imzaladığımız 
sözleşmenin tüm esaslarına uymak zorundalar. Bu esaslarda sözleşme altına alınmış 
maddeler bulunuyor. Yüklenici şirketimizin ve ilgili idarelerin onaylayacağı uygulama 
projeleri ile detaylara, ilgili mevzuatlara, ilgili bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarının 
imar, afet vb. yönetmeliklerine genel ve teknik şartnamelerine uymak zorunda. Bunun 
haricinde 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale ve Sözleşme Mevzuatı’nın Yapım İşleri Genel 
Şartnamesi’ne, Türk Standartları Enstitüsü Şartnamelerine, kontrollük teşkilatının sözleşme 
ve ekleri ile diğer belgelere uygun olarak vereceği talimatlara uymak ve birinci sınıf işçilikle 
inşaat yapmak zorundalar. Bunun haricinde şirketimizdeki inşaat mühendisleri inşaatın 
tüm aşamalarının yönetmeliklere, şartnamelere uygunluğunu denetliyor. Şirketimiz ayrıca 
iç denetim mekanizması olarak “İnşaat Yapım İşleri İhale ve Sözleşme Yönetmeliği”ni 
oluşturarak, yapılan tüm işlerde bu yönetmeliği de takip ediyor.

“Yükleniciler birinci sınıf işçilikle inşaat yapmak zorunda”

Gebze Emlak Konutları
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kaba inşaat için gerekli olan beton, 
çelik, demir gibi ana girdilerinin ta-
mamı yerli üretimden geliyor. Fakat 
dünyadaki teknolojik gelişmelerden 
bağımsız kalmamaya da oldukça özen 
gösteriyoruz. Sözleşmelerimize isti-
naden kullanılacak tüm malzemelere 
ilişkin belgeler yüklenici tarafından 
Emlak Konut onayına sunulmak 
zorunda ve yüklenici firmalarımız 
Emlak Konut’un uygun görmediği 
malzemeleri kullanamıyor.

Türkiye inşaat malzemesi sektörü 
üretim kapasitesi ve kalitesi bakı-
mından dünyada önemli bir konum-
da. Emlak Konut da Türkiye’nin en 
büyük konut üreticilerinden. İnşaat 
malzemesi sektörü ile nasıl bir ilişki 
içindesiniz? 

Emlak Konut olarak inşaat mal-
zemesi sektöründe gerek yerli gerek 
yurt dışı teknolojileri, yeni gelişme-
leri yakından takip ediyoruz. Bu bağ-
lamda yapı fuarlarına katılmaya özen 
gösteriyoruz. Yerli üreticimizi des-
teklemek anlamında projelerimizde 
yerli ürünlerin kullanılmasını tercih 
ediyoruz.

Konut almak isteyenler neden Emlak 
Konut projelerini tercih etmeliler? 

Emlak Konut, İstanbul başta ol-

mak üzere ülkemizin birçok şehrinde, 
vatandaşlarımıza yüksek yaşam kali-
tesi sunan, her türlü ihtiyacı karşıla-
maya yönelik sosyal donatılara sahip 
projelerin üretilmesinde sektörünün 
lideri konumunda. Bu durum vatan-
daşlarımız için önemli olan güveni 
beraberinde getiriyor. 

Hem konut alıcıları hem konut 
üreticileri Emlak Konut markasına 
güveniyor. Bu güveni tesis edecek 
birçok başarılı işi tamamladık ve ye-
nilerini de ekliyoruz. Bunun yanında, 
avantajlı ödeme seçenekleri de konut 
almayı cazip hale getiriyor.

“2017 YIL SONU KÂR 
HEDEFİ 1.8 MİLYAR TL”
Emlak Konut’un 2017 hedefleri 
nelerdir?

Emlak Konut olarak 2017’de top-
lamda 9 bin 900 adet bağımsız bölüm 
satışı ile 1.3 milyon metrekare toplam 
brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 
8 milyar TL satış değerini hedefledik. 
2017 yıl sonu kâr hedefimizi 1.8 mil-
yar TL olarak belirledik. Sizlerin ilgisi, 
bizlerin de gayreti ve azmi ile başarılı 
sonuçlar elde edeceğimize inanıyor, 
Emlak Konut ailesi adına Türkiye 
İMSAD’a teşekkürlerimi sunuyorum. 

Ankara Başkent Konutları





MİMARİDE MÜZELER

Geçmişi bugünle tanıştıran, geçmişin 
yarınlara taşınmasında önemli rol oynayan, 
kültürel mirasın toplandığı, saklanıp 
korunduğu, bilimsel araştırmaların yapıldığı 
ve sergilendiği yerler olan müzeler, mimari 
yapıları ile de hayranlık uyandırıyor.

Müzeler
Tarih, kültürel miras ve 
estetiğin buluştuğu yapılar:
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Sanatın tarihle buluştuğu yapılar 
olan müzeler, görkemli mimari 
yapılarıyla içinde yer alan eser-

lerin değerine değer katıyor. Geçmişin 
aydınlanmasına ev sahipliği yapan mü-
zeler, 20’nci yüzyılın ilk yarısına kadar, 
eski eserlerin toplanmasına, muhafaza 
edilmesine ve sergilenmesine hizmet 
ederken, bu dönemden sonra yeni 
bir yaklaşımla ele alınmaya başlandı. 
Topluma uzaktan bakan klasik müze-
ciliğin durağan mekan anlayışından, 
kültür ünitesi olarak kurgulanan yaşa-
yan çağdaş müzecilik anlayışına doğru 
geçiş, müzeciliğin çehresini değiştirdi. 
Küreselleşme olgusuyla birlikte kültür 

kavramına bakışta ve teknolojide yaşa-
nan değişimle, eserlerin sadece toplanıp 
korunması ve saklanması fonksiyonunu 
bünyesinde barındıran klasik müzecilik, 
yerini modern müzeciliğe bıraktı. Çağ-
daş anlayışa uygun sergileme ve sunum 
teknikleri, eserlerin izleyici üzerindeki 
etkisini artırırken, kültür ve sanat hazi-
nelerinin toplumla buluşmasına olanak 
sağladı.
Dünyanın çeşitli ülkelerinde müzele-
rin en güzel örneklerini görmek müm-
kün. Fransa’dan Brezilya’ya, Rusya’dan 
Katar’a kadar mimarisi ve iç tasarım-
larıyla dünyanın en güzel müzelerini 
şöyle sıralayabiliriz: 

MİMARİDE MÜZELER

Müzeler
Tarih, kültürel miras ve 
estetiğin buluştuğu yapılar:
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Musee d’Orsay, 
Fransa

Musee d’Orsay, 
1986 yılında 

Paris’te Beaux-
Arts Tren 

İstasyonu ve 
otelinin yerine 
kuruldu. Cam 

tavanlı yapısıyla 
dikkat çeken 

müze, 19’uncu 
yüzyıl ile 

20’nci yüzyılın 
başlarında 

üretilen sanat 
eserlerine ağırlık 

veriyor. 

Oscar Niemeyer, Brezilya
2002 yılında açılan müzenin bir diğer adı “Göz”. Dev bir göze benzeyen mimarisiyle 
bu müze, efsanevi Brezilyalı mimar Oscar Niemeyer tarafından 95 yaşındayken 
tamamlandı. Müzeye, mimarın adı verildi. 

Royal Ontario, Kanada
İçinde altı milyondan fazla eser barındıran Toronto’daki müze, Kanada’nın 
en büyük müzesi olma özelliğini taşıyor. Orijinal 20’nci yüzyıl yapısı, 
Studio Daniel Libeskind’in yeni giriş tasarımı ile 2007 yılında açıldı. Cam ve 
alüminyumdan oluşan piramitler ile müze, Toronto’nun 21’inci yüzyıldaki 
yeni sembolü olarak kabul ediliyor.

Guggenheim, 
İspanya

İspanya’nın Bask 
bölgesinde, Bilbao 
şehrinde bulunan 

modern sanat müzesi 
1997’de açıldı. Amerikalı 

mimar Frank Gehry’nin 
yarattığı Nervión Nehri 

üzerindeki yapı, cam ve 
kireçtaşından yapılmış 

titanyum dalgaları 
şeklinde inşa edilmiş.

British Museum, 
İngiltere
Londra’da bulunan 
müzenin, neo-klasik 
tarzdaki çekirdek yapısını 
Robert Smirke tasarladı. 
1852 yılında açılan 
müzenin cam tavanlı 
avlusunu Foster and 
Partners yarattı. Bu avlu, 
Avrupa’nın en büyük 
müze avlusu olma özelliği 
taşıyor. 
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Hermitage, Rusya
Dünyanın en 

büyük ve en eski 
müzelerinden biri 

olan Hermitage, 
St Petersburg’da 
bulunuyor. 1764 

yılında açılan 
müze, üç milyonun 

üzerinde eser 
barındırıyor. Müze 

olmadan önce Rus 
Çarı’nın evi olan 

Hermitage, Francesco 
Bartolomeo Rastrelli 

tarafından barok 
tarzda tasarlanmış. 

Vatican, İtalya
Müze, 16’ncı yüzyılda 

Papa II. Julius 
tarafından açıldı. 52 
galerisi olan müze, 

dünyanın en büyük 
müzelerinden biri 

olarak kabul ediliyor. 
Raphael, Titian ve 

Caravaggio gibi 
sanatçıların eserlerini 

barındıran müzenin içi, 
Perugino ve Botticelli 

gibi sanatçılar 
tarafından dekore 
edildi. Tavanlarını 
ise Michelangelo 

resimledi. 

Museum of Islamic 
Art, Katar

Katar’ın başkenti Doha’da 
2008 yılında açılan 

müze, Pritzker ödüllü 
mimar Ieoh Ming Pei 

tarafından tasarlandı. 91 
yaşındaki mimar, altı ay 

boyunca Arap dünyasını 
gezerek mimari ilham 

malzemeleri topladı. 
Beş katlı, kireçtaşından 

yapılmış müze, 1400 
yıllık İslam eserlerini 

barındırıyor. 

Museo Soumaya, 
Meksika
1994 yılında hizmete 
giren müze, ikinci 
defa, 2011 yılında, 
mimar Fernando 
Romero tarafından 
tasarlanıp açıldı. 
16 bin altıgen 
alüminyum çiniyle 
kaplı, altı katlı 
müze, Fransa 
dışında dünyanın 
en fazla Rodin eseri 
barındıran müzesi 
olma özelliği taşıyor. 
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Kahire Müzesi, Mısır
Tahrir Meydanı’nda 
bulunan Kahire 
Müzesi, Fransız mimar 
Marcel Dourgnon 
tarafından neo-klasik 
tarzda yapılmış. Müze 
ilk olarak 1891’de 
Giza’da kurulmuş, 
1902’de Kahire’ye 
taşınmış. Müzede 
piramitlerden çıkarılan 
mumyalar, (Ramses ve 
ailesinin) altın masklar 
görülmeye değer. 

Akropolis Müzesi-Atina, Yunanistan
Atina’nın tek tepesi üzerine kurulan Akropolis şehrinden çıkarılan 
objeler ve eserler müzede sergileniyor. Müzenin cam zemini sayesinde, 
ayaklarınızın altındaki tarihi kalıntıları görebiliyorsunuz. 

Gallerie dell’Accademia-
Venedik, İtalya
1750 yılında ressam 
Giovanni Battista 
Piazzaetta tarafından 
kurulan Accademia di 
Belle Arti, daha sonra 
Napolyon’un 1807 
yılında kilise ve diğer 
dini yapılardaki sanat 
eserlerini müzelerde 
sergilenmek üzere el 
koyması ile genişletildi. 
Müzede Ortaçağ Bizans 
döneminden Rönesans’a, 
oradan da Barok ve 
Rokoko’ya uzanan 500 yıllık 
koleksiyon ziyaretçilere 
sunuluyor.

The Metropolitan 
Museum-New York, 

ABD
Metropolitan Müzesi, 

New York’ta Central Park 
yakınında 1880 yılında 

açıldı. 1870’li yıllarda 
oluşturulan müze heyeti 

yönetimindeki on yıllık 
bir çalışmadan sonra 

Avrupa’daki büyük 
müzelerle eş değerde 

bir hazine elde edilmişti. 
Kurulduğu günden 

bu yana da boyutlarını 
genişletmeyi sürdüren 

Metropolitan Müzesi, 52 
resim galerisi, arkeolojik 

bölümler, dünya 
uygarlıkları bölümleri ve 
dekoratif sanatları sunan 

galerileriyle izleyiciye 
eşsiz zenginlikler sunuyor.

Rijksmuseum-Amsterdam, Hollanda
Adı Krallık Müzesi anlamına gelen Rijksmuseum’da 
Amsterdam’ın sanat ve tarihine dair her şeyi bulmak 
mümkün. Resim, heykel ve savaş kostümlerinin yanı 
sıra, geçmiş yüzyıllardaki yaşama dair bilgi vermek 
amacıyla hazırlanmış konsept odalar müzenin en çok ilgi 
gören bölümlerini oluşturuyor. Bu odalar, 17’nci yüzyıl 
Amsterdam’ının aristokrat evleri nasılsa aynen o şekilde 
dizayn edilmiş ve hiçbir ayrıntı atlanmamış. 
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İstanbul Arkeoloji Müzesi
İçerisinde yer alan 1 milyonu aşkın eseriyle dünyadaki önemini korumaya devam eden 
İstanbul Arkeoloji Müzesi, Osman Hamdi Bey’in isteği üzerine Çinili Köşk’ün karşısına 
dönemin ünlü mimari Alexandre Vallaury tarafından inşa edilerek, Müze-i Hümayun 
(İmparatorluk Müzesi) adıyla 13 Haziran 1891’de ziyarete açıldı. Müze, Türkiye’nin ilk 
müzesi olma özelliğinin yanı sıra, dünyada, dönemi itibarıyla müze olarak inşa edilmiş 
ilk 8-10 müze binası arasında yer almasıyla da büyük önem ve ayrıcalığa sahip.

Musée du Louvre-Paris, Fransa
12’nci yüzyılın sonlarında kale 
olarak inşa edilen bu yapı, saray 
yapılmak için genişletilmiş ancak 
Fransız Devrimi’nden sonra 
hükümet tarafından müze olarak 
kullanılmasına karar verilmiş. 
İçerisinde antik Yunan, Roma 
koleksiyonları, ünlü ressamlara ait 
tablolar ve heykeller barındıran 
Louvre Müzesi, dünyanın en 
büyük müzelerinden biri unvanını 
taşıyor.

National Museum of 
Art, Japonya
Osaka şehrinde bulunan 
müze, 1970’lerde tahrip 
olduktan sonra César 
Pelli tarafından yeniden 
tasarlanarak 2004 yılında 
açıldı. Müze, cam ve çelikle 
tasarlanmış dış yapısı ile 
dikkat çekiyor. 

Türkiye’de son dönemlerde yarışma ya da davetli 
olarak yeni müze yapıları inşa edilmesinin hız 

kazandığını belirten Müzeolog-Tasarımcı Burçak 
Madran, “Yapıların estetik kalitesi açısından ciddi 
bir gelişme görülse de, işlevsellikleri; mimari 
programları müzecilik uzmanlığını da içine alan çok 
disiplinli bir anlayışla hazırlanmadığı için çoğunlukla 
kullanım ve işletmede sorunlar çıkarıyor. Türkiye’de 
hâlâ anıt eserlerin restore edilerek müze olarak 
kullanılması da çok yaygın. Müze işlevi taşımayan 
ve kendi anıtsal, tarihi özelliği baskın olan müzelerin 
günümüz ihtiyaçlarına uyarlanması da her zaman 
sorunlu oluyor” dedi.

“MÜZENİN KARAKTERİNE UYGUN MİMARİ 
PROGRAM ÇIKARILMALI”
Yeni bir müze inşası ya da bir yapının müze 
olarak düzenlenmesi söz konusu olduğunda, 
müzenin karakterine uygun bir mimari program 
çıkarılmasının esas olduğunu vurgulayan Madran, 
“Bir müzenin içinde bulunacağı ortamı belirleyip, 
müze türünün niteliğini de benimseyip ona göre 
ziyaretçi sayısına yani hedef kitleye göre bir 
mimari yapı oluşturulmalı. Müze yalnızca sergi 
salonlarından oluşan bir mekan değildir. Müzelerin 
koruma, araştırma, iletişim işlevlerine doğru yanıt 
verecek mekanlar planlanmalı. Aynı zamanda 
müzelerde çalışanlar olduğu da unutulmamalı. 
Gerek koleksiyonların, gerek müze çalışanlarının, 
gerekse ziyaretçinin doğru bir kamusal alanda 
var olmalarını sağlayacak güvenlik, konfor şartları 
sağlanmalı” diye konuştu.
Geleceğin müzelerini engelsiz müzeler olarak 
hayal ettiğini belirten Madran,  şöyle devam etti: 
“Halihazırda gelişmeler gösterse de müzelerin 
teknik ve bilimsel altyapısı fiziksel engelle yaşamak 
zorunda olan toplum kesimleri için tamamen 
yetersiz. Zihinsel zorluk çeken gruplar içinse 
neredeyse hiçbir düzenleme yok. Bugünün ve 
geleceğin müzesi bence ilk olarak toplumun 
istisnasız tüm bireylerine hitap edebilmeli. Müzeler 
geçmişin ve bugünün tanıklığı olan koleksiyonlarını, 
hepimizin mirasını, güvenli ve sürdürülebilir 
bir biçimde geleceğe aktarma işlevini yerine 
getirebilecek doğrulukta ve işlevsellikte mekanlara, 
işletme zihniyetine sahip olmasıyla var olacaktır.” 

“Müze yapılarının estetik 
kalitesi iyi ama kullanım 
ve işletmede sorun var”
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“Kapı ve pencere 
üretimi kaliteli ama 

montajda sorun var”
Pencere ve Kapı Sektörü Derneği (PÜKAD) Genel Sekreteri Aynur Acar, enerji 

verimliliğini sağlamanın yolunun kapı ve pencereden geçtiğini belirterek, 
“Türkiye’de kapı ve pencere üretimi son derece kaliteli ancak montajda 

sorun yaşanıyor” dedi.
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Sektördeki yedi profil üreticisi firmanın 1999 
yılında bir araya gelmesiyle kurulan Plastik 
Profil Üreticiler Kalite Birliği Derneği, sektö-

rün standartlarını oluşturup kaliteyi artırmak ama-
cıyla 2012 yılında Pencere ve Kapı Sektörü Derneği 
(PÜKAD) olarak isim değiştirdi. Sektöre yol gös-
terici olmak ve özellikle mesleki eğitimi artırmak 
için yeni bir yapılanmaya imza attıklarını belirten 
PÜKAD Genel Sekreteri Aynur Acar, üyelere daha 
faydalı olabilmek için şu anda kurumsal yenilik 
içinde olduklarını ve bu yıl bu yeniliklerle fuar-
larda yer alacaklarını söylüyor. Sektörün gelişimi 
hakkında da yorumlarda bulunan Acar, “Üretimde 
kaliteyi yakalamış olsalar da pencere ve kapı sek-
törü ne yazık ki inşaatlarda uygulama aşamasında 
beklenilen kaliteli işçiliği bulamıyor. Bu konuda 
derneğimize şikayetler geliyor ve bilirkişi tespiti 
tarafımızdan isteniyor. İnşaat firmalarını derneği-
mizle ortak hareket etmeye davet ediyorum” diyor. 
Aynur Acar ile PÜKAD’ı ve faaliyetlerini konuştuk.  

PÜKAD ne zaman kuruldu?
Türkiye’deki PVC pencere ve kapı sektörü-

nün profil üreticisi yedi firma 1999 yılında bir 
araya gelerek Plastik Profil Üreticiler Kalite Bir-
liği Derneği’ni kurmuş. Kurucu firmalar, Avrupa 
standartlarında üretim, montaj, satış öncesi ve 
sonrası kaliteyi yükseltmek, standartlar geliştirmek, 
tüketiciyi korumak gibi hedeflerle bu dernekte 
bir araya gelmişler. Pencere ve kapı standartlarını 
oluşturmak, bu amaçla hazırlanan standart tas-
laklara görüş bildirmek, TSE Komisyonları’nda 
görev almak, mevcut üyeleri geliştirmek, eğitimler 
düzenlemek için güç birliği oluşturmuşlar. Dernek, 
25 Nisan 2012 tarihinde tüzük değişikliği ile ismini 
Pencere ve Kapı Sektörü Derneği (PÜKAD) olarak 
değiştirmiş. Sektörün çıkarlarını gözeterek, pencere 
ve kapı endüstrisi için bilgi merkezi, çevre koruma 
ve hammadde kullanımı konularında yol gösterici 
olmayı, mesleki standartlara göre çalışanların mes-
leki yeterlilik eğitimi ile sertifikasyon işlemlerini 
yapmayı hedefleyen dernek, ayrıca yurt içi ve yurt 
dışında fuarlar açmayı ya da açılan fuarlara katıl-
mayı teşvik ediyor. 

“KURUMSAL YENİLİK İÇİNDEYİZ”
Derneğin kuruluşundan bu yana ne gibi çalış-
malar yaptınız?

Ben PÜKAD’da göreve başlayalı henüz dokuz ay 
oldu. Ancak sektöre yabancı değilim. Çevre konu-
larının içinde faaliyet gösterirken enerji verimliliği, 
binalarda yalıtım, iklim değişikliğinin binalara 
etkileri gibi konularda firmalarla ve belediyeler-
le projeler yaptım. Başkanımız Muzaffer Tamer, 
Türkiye’nin pencere konusundaki duayenlerin-
den... Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile mevzuat boyutunda ve mesleki ye-

terlilik ile ilgili çok önemli çalışmalar gerçekleş-
tirmişler. Üyelerimizi fuarlara katılım konusunda 
teşvik etmek için örnek çalışmalar yapılmış. Ben de 
hazırladığım 2017 iş planımda gerek üyelerimize 
ve gerekse sektörümüze destek olacak ve ilgiyi 
artıracak çalışmalar yapmayı hedefliyorum. Şu an 
kurumsal yenilik içindeyiz. Web sitemizden tanıtım 
dokümanlarımıza kadar birçok hazırlık yaptık. Sos-
yal medya sayfalarımızı hazırladık. Bu yılla birlikte 
yeniliklerimizi fuarlarda sektörle buluşturacağız.

Halen yapmakta olduğunuz çalışmalar nelerdir?
Mesleki Yeterlilikte “Doğrama Montajcısı” ol-

madığı için bu konunun ilgili bakanlıkça listeye 
alınmasını sağlamak için çalışıyoruz. Diğer taraftan 
binalarda enerji verimliliğinde bina tasarımından, 
pencere-kapının iyi montajlanmasına ve yalıtımının 
önemine kadar gerek inşaat sektörünün gerekse 
toplumun bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar 
yapmamız gerekiyor. Ayrıca inşaat sektörü, taşeron-
ları, proje çizen mimarlık firmaları, belediyelerin 
yapı ruhsat onaylarını veren birimleri, inşaat mü-
hendisleri vb. ile bir araya gelerek mevzuatlar çerçe-
vesinde yapılması gelenleri istişare etmek istiyoruz.

“PVC ÜRETİCİLERİNİN  
YÜZDE 60’I PÜKAD ÜYESİ”
Derneğin kaç üyesi var? Üye profili nasıl?

PÜKAD’ın şu an dokuz üyesi bulunuyor. Bu 
üyeler profil üreticileri, profil işleme makinecileri, 
pencere ve kapı aksesuar sağlayıcıları. PÜKAD üye-
si PVC pencere sistem üreticilerinin pazar payı yüz-
de 60’ı geçiyor. Üye sayısını artırmayı hedefliyoruz.

Türkiye’de pencere ve kapı sektörünün üreti-
miyle ilgili bilgi verir misiniz? 

Yönetim Kurulu Üyelerimizin desteğiyle ve 
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PÜKAD Genel 
Sekreteri Aynur 
Acar,  sektörün 
güçlenmesi için üye 
sayılarını artırmayı 
hedeflediklerini 
söylüyor.
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Danışmanımız Oktay Alptekin beyin tecrübe ve 
önemli katkısıyla  PÜKAD “2016 Yılı Türkiye 
Pencere ve Cam Pazarı Raporu”muzu hazırladık. 
Raporda; son 10 yılda sektörün her yıl ortalama 
yüzde 6 büyüdüğü dikkat çekti. Konut üretiminde 
pencerelerin yaklaşık yüzde 94’ü PVC, yüzde 5’i 
alüminyum, yüzde 1’i ise ahşap ve sair malzeme-
lerden yapılıyor. Konut dışı binalarda ise pence-
relerin yüzde 35’i PVC, yüzde 64’ü alüminyum, 
yüzde 1’i ise sair malzemeden üretiliyor. 

2016 yılında 432 bin ton PVC profil üretildi, 
bunun 290 bin tonu iç piyasada pencereye dö-
nüştü, kalanı ihraç edildi. İthal profiller iç pazarda 
yaklaşık yüzde 3 pay elde etti. 2016 yılında top-
lam 31,7 milyon metrekare PVC pencere üretildi, 
pencereler için 55 milyon metrekare düz cam 
kullanıldı. Üretilen pencereler yaklaşık 1 milyon 
760 bin eşdeğer konuta karşılık geliyor. 

Sektörün bugünkü durumu ve geleceği ile ilgili 
değerlendirmede bulunur musunuz?

Sektörümüz inşaat sektörüyle paralel gelişiyor. 
Türkiye’de inşaat sektörü geçmişte de bugün de 
her zaman revaçta oldu. Ancak kentsel dönüşüm 
mevzuatları, kanun ve yönetmelikleri ile örneğin; 
2012 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafın-
dan yayınlanan 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi” hakkındaki kanunla 
birlikte inşaat sektöründeki gelişme daha da arttı. 
Tabii bu artış ve gelişme inşaat alanında faaliyet 
gösteren tüm sektörlerle birlikte pencere ve kapı 
sektöründe de bir ilerleme sağlanmasına vesile 
oldu. 

Üretimde kaliteyi yakalamış olsalar da pencere 
ve kapı sektörü ne yazık ki inşaatlarda uygulama 
aşamasında beklenen kaliteli işçiliği bulamıyor 

“Türkiye İMSAD’ı çok önemsiyoruz. Türkiye İMSAD, 
bir binanın A’dan Z’ye oluşumunu sağlayan bütün 

sektörleri barındıran bir çatı. Bu çatı altındaki 
sektörlerin kendi içlerinde dernekleşmesi ile ilgili 

verdiği destek de çok önemli. Türkiye İMSAD 
sektör derneklerini periyodik aralıklarla toplayarak, 

sorunlara çözüm üretmek için de çalışmalar yapıyor. 
Ayrıca İnşaatta Kalite Zirvesi’ni de çok önemli 
ve başarılı buluyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye 

İMSAD’dan malzeme üreticileri ile yapı üreticisi 
firmaları buluşturan etkinlikleri daha sık yapmasını 

bekliyoruz.”

“Türkiye İMSAD’ın, çatısı
altındaki derneklere
desteği çok önemli”
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diye düşünüyorum. Bu konuda derneğimize şi-
kayetler geliyor ve bilirkişi tespiti tarafımızdan 
isteniyor. Bu sebeple inşaat firmalarını derneğimiz 
ile ortak hareket etmeye davet ediyorum.

“ISI YALITIMINDA PENCERE
VE KAPININ ÖNEMİ BÜYÜK”
Enerji verimliliğini sağlamada kapı ve pence-
renin önemi nedir?

Bir inşaatta yalıtım dendiğinde akla ilk olarak 
su, ses, zemin, çatı, tavan, duvar vb. yalıtımı geli-
yor. Oysa bir binanın yalıtımı çok yönlü hesaplan-
malı. Saydığım tüm bu yalıtım uygulamaları yapı-
lırken ısı yalıtımının pencere ve kapıdan geçtiğini 
kimse hesaplamıyor. Oysa enerji verimliliğini 
sağlayabilmenin yolu pencere ve kapıdan geçiyor. 
Bunu sağlamanın yolu da iyi montajlanmış pro-
filler ile seçilen ısıcam, çift cam veya üç camdır. 
Aynı zamanda enerji tüketimini azaltmak ve enerji 
verimliliğini sağlamak için de toplum bilincini 
yaygınlaştırmak gerekiyor. İnşaat şirketlerinin, 
mimar ve mühendislerin yalıtım hesaplamala-
rında dikkate alması gereken başka bir husus da 
küresel ısınmadan kaynaklanan iklim değişikliği 
koşulları. Türkiye öyle bir iklim kuşağına girdi ki, 
artık mevsimler yer değiştirdi. 

Ülkemizde iklim değişikliğinin bölgesel öl-
çekli yarattığı etkiler araştırılarak, dış hava ve iç 
mekan sıcaklık artışları hesaplanarak inşaatlar 
projelendirilmeli ve ona göre inşaat malzeme-
leri tercih edilmeli. Diğer taraftan son 10 yıldır 
inşaatları gözlemliyorum. Yaptıkları yanlışları, 
uymadıkları mevzuatları tespit ettim. Bazı mev-
zuatları ise gelişi güzel yapmış gibi görünmek için 
yaptıklarını gördüm. Bu konuda kendi çektiğim 
ciddi bir fotoğraf arşivi oluşturdum.

PÜKAD’ın 2017 hedefleri nelerdir?
Sektörün güçlenmesi için yeni üyelerle görüş-

meler yapıyoruz. Konumuzun önemini anlataca-
ğımız seminerler ve konferanslar vermeyi, sosyal 
sorumluluk projeleri yaparak toplum bilincini ar-
tırmayı, üyelerimizi daha iyi temsil edebileceğimiz 
platformlara ulaşmak için çalışmayı hedefliyoruz.

Bildiğiniz gibi 1 Ocak 2017 tarihinden iti-
baren inşaatlarda artık Mesleki Yeterlilik Bel-
gesi olmayan işçi, usta vb. çalışamayacak. Bu 
çerçevede mühendis, usta ve işçilerin AB stan-
dartlarını yakalamaları için programlar yapmak 
istiyoruz. Ayrıca mevzuatları doğru uygulamaları 
için sektörümüzün uzmanlarla bir araya gelme-
sini sağlamayı hedefliyoruz. Hem sektörümüzün 
çalışmalarını gündeme taşımak, hem inşaat kali-
tesinde pencere-kapının önemini anlatmak, hem 
de inşaatlarda uyulmayan mevzuatlarla yaşam 
kalitesini yükseltmemiz lazım. Bu hedeflerimizin 
de derneğimizle çalışmak isteyen paydaşları bize 
getireceğine inanıyorum.





“Başarı, iyi bir takım 
çalışmasıyla sağlanır”

PROFESYONEL BAKIŞ / BARIŞ YALÇIN ÖZAYDEMİR
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Endel Şirketler Grubu Yapı Malzemeleri Grubu Başkanı Barış Yalçın 
Özaydemir, dördüncü nesil olarak 12 yıldır şirket yönetiminde yer alıyor. Genç 
yaşta önemli bir sorumluluk üstlenen Özaydemir, başarısının sırrının iyi bir 
takım kurmaya ve açık iletişime dayandığını söylüyor.

Türkiye’nin ilk kiremit fabrikalarından 
Kılıçoğlu’nu da bünyesinde barındıran 
Endel Şirketler Grubu Yapı Malzemeleri 

Grubu Başkanlığı, dördüncü nesil olarak şirket 
yönetiminde yer alan Barış Yalçın Özaydemir’e 
emanet. 12 yıldır bu görevi başarıyla yürüten 
Özaydemir, iş hayatında başarının sırrının doğru 
bir takım ve iyi bir iletişimden geçtiğini belir-
terek, “Genç yönetici adaylarına öncelikle bu 
yönlerini geliştirmelerini tavsiye ederim, doğru 
bir takım kurmalarını ve açık iletişim ile onlara 
karşı net olmalarını öneririm” diyor. Barış Yalçın 
Özaydemir ile iş serüvenini ve çalışma hayatına 
bakışını konuştuk. 

Sohbetimize başlarken öncelikle sizi tanımak 
isteriz. Eğitiminiz ve iş hayatına başlama sü-
recinizden bahseder misiniz?

1978 yılında Eskişehir’de doğdum. Eskişehir 
Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Koç 
Üniversitesi İşletme Bölümü’nde okurken 2000 
yılında Pazarlama Kulübü Kurucu Eş Başkanı 
oldum. 2002 yılında mezun olduktan sonra ya-
bancı bir denetim firmasında profesyonel olarak 
çalıştım.

“ÇOK GURUR DUYDUĞUM 
BİR YAPININ BAŞINDAYIM”
Kılıçoğlu’nda kaç yıldır görev yapıyorsunuz? 
Şu andaki görevinizin içeriği hakkında bilgi 
verir misiniz? 

2003 yılında Stratejik Planlama Direktörü 
olarak Endel Şirketler Grubu’na katıldım. Şirket-
te yeniden yapılanma ve planlama çalışmalarında 
bulundum. 2005 yılından itibaren de Endel 
Şirketler Grubu’nun inşaat malzemeleri sektö-
ründeki kolu olan Yapı Malzemeleri Grubu’nda 
başkanlık görevimi sürdürmekteyim. 

Kılıçoğlu, Endel Şirketler Grubu bünyesinde 
Yapı Malzemeleri Grubu’na bağlı bir marka. Ben 
Yapı Malzemeleri Grup Başkanı olarak başta 
stratejinin oluşturulması, uygulanması, finansal 
performans hedeflerinin belirlenmesi ve gerçek-
leştirilmesi, yatırımların planlanması ve gerçek-
leştirilmesi, ekibimin yüksek motivasyonla çalış-
ması gibi şirketin orta ve uzun vade vizyonundan 
sorumluyum. Ayrıca görev tanımım içinde, tüm 
birimlerin koordinasyonu ve icranın başı olarak 
şirketin operasyonlarının sağlıklı yürümesi yer 
alıyor.

Kılıçoğlu’nda dördüncü nesil yönetici olarak 
iş hayatınızı değerlendirdiğinizde neler söy-
lemek istersiniz? 

Kılıçoğlu firma kültürü, gerek çalışanlarında 
gerekse iş yaptığı diğer kişilerde büyük etki yara-
tır. Ben hem bu kültürün içinde hem de bu şirket 
kültürünü daha sağlam hale getirmek açısından 
liderlik yaparken çok gurur duyduğum bir ya-
pının başında olmaktan mutluluk duyuyorum.

İş hayatında çalışma tarzınız ve 
prensipleriniz nelerdir? 

Takım çalışmasına ve iyi bir takımla çalış-
maya çok önem veririm. Takımımdaki herkesin 
gelişimi ve konulara doğru yaklaşım göstermeleri 
başarıda çok kritiktir. Stratejimiz ve şirket ön-
celiklerinin tüm çalışanlar tarafından bilinmesi, 
herkesin bu doğrultuda kendi hedeflerine ulaş-
ması benim için vazgeçilmezdir. Ana prensibim 
olarak iyi niyet esastır, herkes hata yapabilir ama 
iyi niyet ve azim olduktan sonra işleri yoluna 
koymak kolaydır, kötü niyete kesinlikle taham-
mülüm olmaz.

Sizce iş hayatında başarının sırrı nedir? Genç 
yönetici adaylarına neler tavsiye edersiniz?

İş hayatında başarının sırrı doğru bir takım ve 
iyi bir iletişimden geçiyor. Genç yönetici adayları-
na öncelikle bu yönlerini geliştirmelerini tavsiye 
ederim. Doğru bir takım kurmalarını ve açık ile-
tişim ile onlara karşı net olmalarını öneriyorum. 
Liderin görevi, takımın içine işlemektir. Diğer 
yandan stratejik bakış, finansal analiz vb. teknik 
yönlerini sürekli geliştirmeleri gerekir çünkü 
dünya her gün değişiyor.

“ŞİRKETLERİN BAŞARISINDA
EN ÖNEMLİ FAKTÖR ÇALIŞANLAR”
Şirketlerin başarısında çalışanların rolü nedir?

Bence istisnasız ilk sırada yer alıyor. Ben ile-
ride birçok konuyu devredebilirim ancak çalı-
şanların seçimi ve yönlendirilmesi en zor devre-
deceğim birkaç konudan biri olur. Dünyada iyi 
bir konuma niteliksiz çalışanlarla gelmiş tek bir 
firma bulamazsınız.

İş dışında ailenize ve sosyal hayata vakit ayı-
rabiliyor musunuz? 

Sosyal hayatıma ve aileme yeterince vakit ayı-
rabiliyorum. Eskişehir’de bulunmam nedeniyle 

PROFESYONEL BAKIŞ / BARIŞ YALÇIN ÖZAYDEMİR

Endel Şirketler Grubu 
Yapı Malzemeleri 

Grubu Başkanı Barış 
Yalçın Özaydemir, 
“Liderlik yaparken 

çok gurur duyduğum 
bir yapının başında 

olmaktan mutluyum” 
diyor.
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mesela İstanbul’da yaşayanlar gibi 
trafik hayatımdan zaman çalmıyor.

“90 YILLIK TECRÜBEYLE
SEKTÖRÜN LOKOMOTİFİYİZ”
Biraz da Kılıçoğlu’ndan ve sektör-
den bahsetmenizi isterim. Şirketin 
sektördeki yeri nedir?

1927 yılında Eskişehir’de kuru-
lan Türkiye’nin ilk kiremit fabrika-
larından Kılıçoğlu, günümüzde yapı 
sektörünün önderleri arasında yer 
alıyor. Şirketimiz bu yıl 90’ıncı yılını 
kutluyor ve ben dördüncü nesil ola-
rak şirket yönetiminin başındayım. 
Kılıçoğlu bugün konut çatı pazarının 
gerek metrekare satış gerekse marka 
bilinirliği açısından lideri durumun-
da. Burada sektör tanımı tabii ki çok 
önemli. Biz sektörümüzü Türkiye 
konut çatı pazarı veya daha teknik 
olarak eğilimli çatı pazarı olarak ta-
nımladık.

Kılıçoğlu olarak kurulduğumuz 
günden bu yana milyar adetten fazla 
kiremit üretimi gerçekleştirdik. Yap-
tığımız sürekli Ar-Ge çalışmaları neti-
cesinde ürünlerinde ve hizmetlerinde 
çeşitlilik sağlarken, yapı sektörünün 
önde gelen ve lokomotif isimleri ara-
sında yer aldık. Bugün kurulu kapa-
siteyle kiremit üretimimiz Megaron 
Çatı Teknolojileri ile birlikte yıllık 8 
milyon metrekareye çıktı. Kılıçoğlu 
olarak kiremit üretimiyle başladığı-
mız sektörde önemli atılımlar ger-
çekleştirerek çatıyla ilgili her türlü 
ihtiyacı karşılayabilen bir marka hali-
ne geldik. Kiremit ile birlikte çatıdaki 
önemli detay çözümleri ile çatı pence-
releri, yağmur indirme sistemlerinden 
güneş panellerine kadar en geniş ürün 
çeşidi Kılıçoğlu ürün gamında yer 
alıyor. Ayrıca İzocephe markamızla 
alternatif dış cephe mantolama ürün-
leri sunuyoruz. 2014 yılında üretime 

başlayan yeni tesisimizle Megaron 
Çatı Teknolojileri markası altında ça-
tıyı bir teknoloji olarak çözüyor ve 
alternatif renkli çatılar sunuyoruz. 
Bununla birlikte uzman bayilerimiz 
ile müşterilerimize komple anahtar 
teslim çatı-cephe hizmeti ile daha 
katma değerli hizmetle farklı bir çatı 
deneyimi yaşamalarını sağlıyoruz.

“ÇATILARDA YÖNETMELİĞE 
AYKIRI YANICI MALZEMELER 
KULLANILIYOR”
Türkiye’de tuğla ve çatı sistemleri 
sektörünün durumunu nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Son yıllarda sektörü hareketlen-
diren en önemli unsur, kentsel dö-
nüşüm projeleri oldu. Birçok kent-
sel dönüşüm projesinde ve markalı 
projelerde biz de yer alıyoruz. Ancak 
sektörün şu anda yaşadığı en büyük 
sorun, ilgili yasal mevzuatların tam 

uygulanmaması ve standart dışı 
çatı malzemelerinin yarattığı haksız 
rekabet. Bu anlamda denetim çok 
önemli rol oynuyor. Çatılarda yangın 
yönetmeliğine aykırı yanıcı malze-
meler kullanılmaya devam ediliyor. 
Bu güvenlik açısından da yapı sahip-
lerini tehdit eden bir unsur. Yeterli 
denetimlerin yapılmaması bu malze-
melerin kolay uygulama ve maliyet 
gibi nedenlerden tercih edilmesine 
yol açıyor. 

Öte yandan çatı ve cephe sek-
töründe yatırımlar devam ediyor 
ve bu da sektörün gelişimine katkı 
sağlıyor. Özellikle artan bina fiyatları 
kaliteli malzemeye yönelimi artırı-
yor. Bina maliyetleri içinde işçilik ve 
arsa payı giderek artarken, malzeme 
payı düşük kalıyor. Bu sebeple de 
bina üreten firmalar fark yaratacak 
malzemelere yönelerek bu fiyat ar-
tışını müşterilerinden talep etme 
yoluna gidiyorlar. 

Türkiye’de artan nüfusa bağlı 
olarak ihtiyaç duyulan konut gerek-
sinimi yanında kentsel dönüşümün 
oluşturduğu bir yenilenme ihtiyacı 
sürüyor. Bu sebeple önümüzdeki 
yıllarda konut inşaatları hız kes-
meden devam edecek. Bu ihtiyaca 
cevap verebilmek amacıyla, çatı ve 
cephe sektörü de yatırımlarına de-
vam edecek ve çağın gerisinde kalan 
üreticilerin sektörden silineceğine 
şahit olacağız.



JUST ADD YOU.

Starck tarafından tasarlanan ME. Düzgün çizgiler, ikonik formlar, saf estetik, sürdürülebilirlik ve dayanıklılık. Eşsiz 
kişiliğinize uyarlanabilen en ideal tasarım. Daha fazla bilgiye duravit.com.tr ve duravit.me‘den ulaşabilirsiniz.
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Babası Aytaç Manço’nun kurduğu Manço Mimarlık Ofisi’nde 60’ı aşkın kentsel 
dönüşüm projesine imza attıklarını belirten mimar Ali Manço, Türkiye’de 

kentsel dönüşüm sürecinin çok sancılı olduğunu söylüyor. Manço, “Paydaşlar 
arttıkça da bu sıkıntılar katlanarak büyüyor. Bu nedenle sadece parsel bazında 

dönüşüm yaşanabiliyor” diyor.

“Türkiye’de kentsel 
dönüşüm süreci 
çok sancılı”

Ali Manço kimdir?
Ali Manço, 1977 yılında İstanbul’da 
doğdu. Lise eğitimini İstanbul Alman 
Lisesi’nde tamamlayan Manço, 2000 
yılında İstanbul Teknik Üniversitesi 
Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 
2001 yılında ABD’de Georgia Institute of 
Technology İnşaat ve Çevre Mühendisliği 
Bölümü İnşaat Mühendisliği ve Yönetimi 
Yüksek Lisans Programı’nda yüksek 
lisans eğitimini tamamladı, 2002-
2006 yılları arasında İstanbul Teknik 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yapı 
Bilimleri Doktora Programı’na devam etti. 
Babası Aytaç Manço’nun kurduğu Manço 
Mimarlık’ta 2001 yılından bu yana görev 
alan Ali Manço, 2009’dan itibaren de 
yönetici ortak olarak çalışıyor. 
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Türkiye’nin köklü mimarlık firmalarından Manço 
Mimarlık’ın başındaki isim Ali Manço, babası Ay-
taç Manço’nun izinden gidiyor. Büro olarak farklı 

alanlarda işler yaptıklarını belirten Ali Manço, kentsel dö-
nüşümde de 2005 yılından bu yana 60’ın üzerinde farklı 
projeye imza attıklarını söylüyor. Başarılı mimar, “Maalesef 
Türkiye’de kentsel dönüşüm süreci çok sıkıntılı. Kat ve arsa 
malikleriyle geliştirici arasında çok ciddi bir güven bunalı-
mı var. Bu nedenle süreç oldukça yavaş ilerliyor” diyor. Ali 
Manço ile mimari yaklaşımı, projeleri ve kentsel dönüşüm 
üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 

47 YILLIK TECRÜBE
Manço Mimarlık ne zaman kuruldu? Kuruluş süreci ile 
ilgili bilgi almak isteriz.

Babam Aytaç Manço, Sedad Hakkı Eldem, Orhan Çakmak-
çıoğlu gibi zamanının ünlü mimarları ile ortaklık çalışmaları 
yaptıktan sonra yurt dışına gitmiş. Önce Almanya, ardından 
İngiltere ve Suudi Arabistan’da çalıştıktan sonra Türkiye’ye 
dönüp 1970 yılında bu büroyu kurmuş. Ben ise 2001 yılında 
yurt dışı yüksek lisansımı tamamlayınca büroya dahil oldum. 
2009 yılından itibaren de yönetici ortak olarak çalışıyorum. 

Babanız halen aktif olarak çalışıyor mu?
Babam halen kurucu ortak ama emekli oldu. Uzaktan 

takip ediyor, her zaman fikir alışverişinde bulunuyoruz. 

Baba mesleğini seçerek mimar oldunuz. Eğitiminiz hak-
kında bilgi verir misiniz?

Alman Lisesi mezunuyum. İTÜ Mimarlık Fakültesi’nin 
ardından ABD’de Georgia Institute of Technology İnşaat ve 
Çevre Mühendisliği Bölümü İnşaat Mühendisliği ve Yöne-
timi Yüksek Lisans Programı’nda yüksek lisans eğitimini 
tamamladım. Döndükten sonra İTÜ’de yapı kürsüsünde 
doktoraya başladım ama profesyonel hayatla birlikte yürü-
temediğim için bırakmak durumunda kaldım. 

Ofisinizde kaç kişi çalışıyor?
İş yüküne göre artıp azalan bir kadromuz var. Ofisimiz-

de şu an altı kişiyiz. 10 yıla yakın süredir birlikte çalıştığı-
mız Yüksek Mimar Zühtü Usta da proje yöneticisi kıdemli 
mimar olarak tasarımlarda benimle birlikte söz sahibi.

Büro olarak bugüne kadar ne tür projelere imza attınız?
Yurt içinde birçok proje yaptık. Bunlar arasında TÜYAP 

Fuar ve Kongre Merkezi, Bahçeşehir Uydu Kenti A, D ve E 
Tip Toplu Konut Blokları, Balmumcu Toprak Villaları var. 
Yakın dönem büyük ölçekli projelerden bahsedecek olursak 
Akplaza İş Merkezi şu an Büyükşehir Belediyesi ek hizmet 
binası olarak hizmet veriyor. Son olarak da bankacılık ala-
nında Ankara’da Anadolu Veri Merkezi projesini bitirdik. 

“BİRÇOK ALANDA PROJE ÜRETİYORUZ”
Ağırlıklı olarak çalıştığınız bir alan var mı?

Ağırlıklı çalıştığımız alan diye bir şey yok. “Biz özellikle 

şu konuda uzman bir mimari ofisiz” demiyoruz, demek 
de istemiyoruz. Yelpazemiz çok geniş. Hatta yeni konular 
bizi daha çok heyecanlandırıyor, daha fazla motive ediyor 
diyebilirim. 

Şu an üzerinde çalıştığınız projeler neler?
İstanbul’da bir butik otel, bir de ofis binası projemiz 

var. Otelin ruhsatı çıktı, ofis binasının çıkmak üzere. Ayrıca 
yine İstanbul’da şu an öneri proje aşamasında olan bir de 
konut projesi var. Bunun dışında daha önce başlamış, bir 
noktaya gelmiş ama piyasadaki sıkıntı sebebiyle durmuş 
başka projelerimiz de var tabii. Onlarda da konjonktürün 
düzelmesini bekliyoruz. 

Yarışmalarda ödül alan projeleriniz var mı?
Davetli yarışma kazanarak aldığımız birçok proje var. 

Ulusal yarışmalarda ise yarışmanın kendisinden değil ama 
daha sonra bu projeleri gönderdiğimiz seçkilerden ödüller 
aldık. Üç farklı projemiz ile aldığımız World Architecture 
Community 20+10+X ödüllerimiz var. 2015’te Londra’da 
Akplaza projemiz ile European Property Awards ödülünü 
kazandık. Geçen yaz Karadağ’da Hatay İl Genel Meclisi ve İl 
Özel İdaresi projemizle S-Arch 2016 Uluslararası Mimarlık 
Konferansı Özel Mansiyon ödülünü aldık. Ama nedense 
buradaki jürilerle yıldızımız bir türlü barışmadı. Daha son-
ra bu projelerin çoğu sunulduğu yarışmadan hiç bir ödül 
almasa bile Mark, Frame, Designboom gibi dünyaca ünlü 
dergi ve internet sitelerinde yayınlandı. Bu gibi uluslar arası 
mecralarda bir şey yayınlatmanın ne kadar zor olduğu göz 
önüne alınırsa, projelerin bir anlamda değerini bulduklarını 
düşünüyorum. 

“BİNANIN YERİ, İŞLEVİ VE MİMARİ ÇOK ÖNEMLİ”
Günümüzde binaların sürdürülebilir ve çevreci olması 
önem taşıyor. Sizce bir binanın sürdürülebilir olması 
için en önemli unsurlar nelerdir?

Sürdürülebilirliği bir binanın olabildiğince uzun ömürlü 
olması olarak algılıyorsak, binanın müdahale görmeden 
ciddi tadilatlar, yıkıp yeniden yapmalar gibi süreçler içine 
girmeden, yapıldığı şekliyle hayatını devam ettirmesi lâzım. 
Bunun için de çok iyi çözülmüş olması gerekiyor. Bu nedenle 
en önemli unsurlar binanın yeri, işlevi ve tasarımı. Yatırım 
kararının doğru alınması, yerin doğru seçilmesi lâzım. 
Kararlar doğru alındıktan sonra bunun üstüne de iyi bir 
mimari inşa etmek gerekiyor. İstediğiniz kadar enerji etkin, 
sertifika puanı toplamış bir proje yapın, istediğiniz kadar 
geri dönüşümlü malzeme kullanın, o bina iyi çözülmemişse, 
ihtiyaçlara cevap vermiyorsa, kullanıcıları mutlu etmiyorsa; 
gerek mimari çözümü gerekse estetik değeri olarak 
amacına hizmet etmiyor demektir. Zaman içinde ciddi bir 
tadilat görmesi en sonunda da yıkılıp yeniden yapılması 
kaçınılmazdır, dolayısıyla “sürdürülemez”dir. 

Malzemenin buradaki önemi nedir?
Bir binanın en büyük enerji harcanan kısmı, binada 

kullanılan malzemelerin üretimi. Bu anlamda ben çok 
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ciddi bağımsız bir arşiv veri tabanına ihtiyaç olduğunu 
düşünüyorum. Binada kullanılan malzemeler ömürlerine 
göre kategorize edilmeli. Malzemelerin ömürleri, tadilat 
veya değiştirilme periyodlarına göre çok iyi kategorize 
edilmesi ve buna göre bir malzeme alımı değerlendirmesi 
yapılması lâzım. 50 yıl dayanacak bir yapı elemanının en 
iyi kalite malzemeden olması kaçınılmaz bence. Özellikle 
bina dış cephelerinin ucuz malzemelerle kaplanıp, belli 
bir süre sonra bu malzemelerin özelliklerini yitirdiğini, 
zarar gördüğünü, estetik değerini tamamen kaybettiğini 
ve ister istemez yenilenmek durumunda olduğunu 
görüyoruz. 

Sizin mimari yaklaşımınız nedir? Projeleri yaparken 
neyi ön plana çıkarıyorsunuz?

Bizim her projede ortak paydamız beklentiler ve 
bağlam. İşverenin ve kullanıcıların beklentileri ve o pro-
jenin bulunduğu yer, çevresi ile ilişki en önemli konular. 
Bu konularda çok sıkı bir araştırma yapıp, birçok veri 
toplamak, kullanıcı ve işverenle, ayrıca farklı disiplinler-
den paydaşlarla olabildiğince çok fikir ve bilgi alışverişi 
yapmak bizim tarzımız diyebilirim. Bu bir görsel tarz 
değil, bir çalışma tarzı. Mimari yaklaşımımız bu şekilde. 
Her projeyi sıfırdan ele alıyoruz. Biz o projeye uygun 
çizgileri yansıtmaya ve farklı projelerin birbirinden 
değişik çözümler, değişik mimariler içermesine özen 
gösteriyoruz. 

Son zamanlarda kentsel dönüşüm projeleri hız 
kazandı. Siz kentsel dönüşüm projelerinde yer aldınız 
mı? Kentsel dönüşümle ilgili ne düşünüyorsunuz?

Bizim 2005 yılından itibaren 60’ın üzerinde tekil 

2
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Her projeyi sıfırdan 
ele aldıklarını 

belirten mimar 
Ali Manço, “Biz o 

projeye uygun 
çizgileri yansıtmaya 

ve farklı projelerin 
birbirinden değişik 

çözümler, değişik 
mimariler içermesine 

özen gösteriyoruz” 
diyor. 
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parsel bazında kentsel dönüşüm 
projemiz var.  Bu sürecin gerek 
mimari, gerek yatırımcı, gerek malik 
tarafını çok iyi gözlemlemiş olduk. 
Şu an İstanbul’da konut olarak iki 
kentsel projemiz devam ediyor. Çok 
zor süreçler. Kentsel dönüşümün 
kanuni tarafı, kentsel planlama tarafı, 
insani ilişkiler ve sosyolojik tarafı ayrı 
sorunlu ne yazık ki. Maalesef kat ve 
arsa malikleri ile geliştirici arasında çok 
ciddi bir güven bunalımı var. Mimari 
proje önem sıralamasında her zaman 
maddi kaygıların veya birtakım hak 
mücadelelerinin arkasında kalıyor ve 
ne yazık ki iki tarafın da önemsemediği 
bir konu haline geliyor. En sonunda da 
mimarinin bu kadar ihmal edilmesi 
hep hüsranla sonuçlanıyor. Burada 
çok kısır tartışmalarla, hak sahipleri 
arasındaki sonu gelmez inatlaşmalarla, 
karşılıklı güvensizliklerle çok ciddi 
zaman ve enerj i  kaybedildiğini 
düşünüyorum. Bugün İstanbul’da bir 
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1- Anadolu Veri Merkezi
2- Hatay İl Özel İdaresi
3- Bahçeşehir Uydu Kenti A, D ve 

E Tip Toplu Konut Blokları

3

1

binanın yıkılmaya karar verilmesiyle, 
o projenin kabul edilip ruhsatının 
alınması ve inşaatının başlaması 
arasındaki süre bazen iki, üç, dört 
hatta beş yılı bulabiliyor. Bazen bu 
süreç hiç çözülemeyip tamamen ortada 
kalabiliyor. Kentsel dönüşüm yasası 
bu sürece ivme kazandırsa da uzlaşma 
her zamanki gibi zor. Çok sıkıntılı bir 
süreç ne yazık ki, paydaşlar arttıkça 
da bu sıkıntılar katlanarak büyüyor. 
Bu nedenle hep parsel bazında bir 
dönüşümden bahsediyoruz.

“TEKİL PROJE BAZINDA 
DÖNÜŞÜM VAR”
Kentsel dönüşüm tekil proje bazında 
oluyor, ada bazında bir dönüşüm 
yok yani...

Evet, aslında bir kentsel plan çok 
daha büyük ölçekte yapılıp ondan 
sonra bunun alt katmanları şeklinde 
o plana uygun olarak yeşil alan, donatı 
alanı vs. ile değerlendirilerek yapılması 
gerekirken, sadece imar artırımı, emsal 
artırımı yoluyla yerinde dönüşüm 
haline geliyor. Var olan binanın yerine 
aynı binanın biraz daha büyüğü ama 
buna karşılık bütünle hiçbir ilişkisi 
olmayan, işlevleri eksik kalan kent 
bölgeleri oluşmaya başlıyor. Bu da 
çok önemli bir sorun. Buralarda 
insanların uzun vadede mutlu olacağını 
sanmıyorum. Bunların birçoğu çok 
büyük israf olacak. İnsanlar mecburen 
buralarda yaşayacaklar ama keyif 
almayacaklar. İlk fırsatta da daha mutlu 
olacakları yerlere taşınmaya çalışacaklar 
diye tahmin ediyorum. Ancak deprem 
güvenliği açısından baktığımızda eski 
binaların yıkılıp yeniden yapılması yine 
de fayda sağlayacak.

Büro olarak önümüzdeki döneme 
ilişkin hedefleriniz neler?

Ü l k e m i z d e  m a a l e s e f  ç o k 
uzun vadeli  planlar yapılmıyor. 
Sektörümüzde de talep patlamaları ve 
sönmeleri şeklinde aşırı artışlar ve aşırı 
azalışlar yaşandığı için çok temkinli 
olmak gerekiyor. Bizim en önemli 
hedefimiz, yaptığımız işlerin niteliğini 
bozmamak. Yani daha çok iş yapıp 
daha kötü projeler, tasarımlar ortaya 
çıkarmak değil, her zaman için nitelikli 
işler yaparak varlığımızı sürdürmek 
amacıyla çalışıyoruz.



Berlin 

KENTLER & MİMARİ / BERLİN

66   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  NİSAN 2017

Savaşın getirdiği yıkımın
ardından yeniden 
inşa edilen kent:
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2. Dünya Savaşı’nda en ağır yıkımlardan birini yaşayan 
Almanya’nın başkenti Berlin, savaş sonrası Doğu ve Batı 

olarak ikiye bölünerek yeniden yapılanma sürecini iki 
farklı kent ekseninde gerçekleştirdi. Berlin’de kentsel 

dönüşümün simgesi ise 1989'da Berlin Duvarı’nın 
yıkımına başlanan yer olan Potsdam Meydanı oldu.
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Avrupa’da kentsel dönüşüme örnek olan 
şehirlerden biri de Almanya’nın başkenti 
Berlin... Kuruluşu 12’nci yüzyıl sonları-

na uzanan Berlin, 17’nci yüzyılda İtalyan biçimi 
surlarla genişletilmiş. O dönemde Fransa’dan 
Kalvinistler’in göçüyle önemli bir nüfus artışına 
sahne olan kent daha da büyüyerek, 18’inci yüz-
yıl başında yine surlarla çevrilen yeni sınırlarına 
kavuşmuş. Özellikle kentin güneybatısında oluş-
turulan yeni yerleşim alanı, 20’nci yüzyıla ka-
dar barok planlamayla biçimlenerek, kurucusu 
Friedrich’in adıyla anıldı. Bu kesimin batı ucunda, 
barok sekizgen planıyla Leipzig Meydanı ve Pots-
dam Kapısı yer alıyordu. Potsdam Kapısı’ndan do-
ğuya uzanan Leipzig Caddesi’ni ise, güneyde dai-

resel bir meydan ve Hallesch Kapısı’yla sonlanan 
Friedrich Caddesi dikey olarak kesiyordu. 

PLANLI GELİŞİM 19’UNCU YÜZYILDA BAŞLADI
19’uncu yüzyılda kırsal alandan gelen göçler 

sonucunda, sur içindeki diğer alanlar da konut-
larla kaplanmaya başladı ve Peter Josef Lenné, 
Kreuzberg’de Luisenstadt Mahallesi’ni dik açılı 
düzende planladı. Kentin büyümesinde bir son-
raki evre de yine 19’uncu yüzyılda gerçekleşti ve 
Berlin 1862 Hobrecht planıyla özellikle batıya ve 
güneye doğru genişledi. Lenné’nin dik açılı dü-
zenlemesinin izinden giden Hobrecht’in kenti, 
artık barok Berlin gibi kendisini belirli bir eşiğe 
kapamayan, sonsuza doğru açılan bir kentti. 



68   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  NİSAN 2017

Eski bitim noktalarından birini oluşturan Pots-
dam Kapısı artık merkeze kaymış, önünde de sa-
nayi çağının yeni gereksinimlerine yanıt verecek 
Potsdam Meydanı oluşmuştu. Yan yana duran iki 
meydan, Leipzig ve Potsdam Meydanları, bir süre 
sonra Berlin’in iki ayrı döneminin göstergesine dö-
nüştü. Bir yanda yolun eski kapıya ulaştığı noktada 
sekizgen bir biçim alarak şişmesinden oluşan eski 
barok meydan, öte yanda tanımlı bir meydan olma-
yı reddeden ve mekanik ulaşım araçlarının kavşak 
noktası olarak biçimlenen Potsdam Meydanı... 

AVRUPA’NIN İLK TRAFİK
LAMBASI POTSDAM MEYDANI’NDA

1920’ye ulaşıldığında Potsdam Meydanı, 
Avrupa’nın en işlek kavşak noktası olmuştu. Mey-
dana 1925’te Avrupa’nın ilk trafik lambası sayıla-
bilecek bir kule yerleştirildi. Artarak süren trafik 
yoğunluğu, Oskar Lange, Martin Wagner, Erich 
Mendelsohn ve Marcel Breuer gibi pek çok mimarın 
Potsdam Meydanı için yeni öneriler geliştirmesine 
neden oldu. Ne var ki meydan, gerisindeki “Leipzig 
Sekizgeni”yle, Schinkel’in kapı binalarıyla, geçmiş-
ten devraldığını modern kente eklemleyerek kazan-
dığı biçimini 2. Dünya Savaşı’na dek korudu.

Berlin, 1940’larda “yeni başkent Germania” pro-
jesi için uygulanan Nazi yıkımlarının ve savaşın ge-
tirdiği yıkımların etkisiyle 2. Dünya Savaşı sonunda 
bir harabe kente dönüştü. Bombardımanların en et-
kin olduğu yer ise Potsdam Meydanı oldu, meydan 
tüm çevresiyle birlikte geçmişten hiçbir iz taşıma-
yan tam bir boş alana döndü. Savaştan sonra kent 
Batı ve Doğu Berlin olmak üzere iki kesime ayrıldı, 
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Eskiyle yeniyi 
buluşturan bir 

şehir olan Berlin’de 
1970’lerin sonunda 
hem eski binaların 
iyileştirilmesi, hem 
de yeni inşaatların 
gerçekleştirilmesi 

hedeflendi. Sonuçta 
şehir bugünkü planlı 

yapısına kavuştu. 
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ancak henüz engelleyici fiziksel sınırlarla birbirin-
den koparılmamış bu iki parça, bir süre daha bir-
likte yaşamayı sürdürdü.

SAVAŞ SONRASI BERLİN
Savaş sonrası gündemin ilk maddesi, doğal 

olarak Berlin’in yeniden inşasıydı. Nazi döneminin 
dışarıda bıraktığı modernistler, Berlin’i ele almakta 
gecikmedi. Aslında yıkıma uğramış bir kent mo-
dernist paradigma için belki de en uygun bağlamı 
oluşturuyordu. Başka bir deyişle, Berlin, moder-
nist planlamacıların önünde hazır bir malzeme 
olarak duruyordu. 

Kent için geliştirilen projelerin başında, Hans 
Scharoun’un başkanlığındaki bir planlama kuru-
lunun 1946’da önerdiği yeni Berlin tasarısı geli-
yordu. Kentin bütününü Atina Kartası ilkelerince 
yeniden kurgulayan bu tasarıda Berlin, kentsel 
mekanın geleneksel içeriğini reddeden moder-
nist bir ütopya doğrultusunda biçimlendirilmişti. 
Scharoun’un önerisini daha pragmatik yaklaşım-
ları öne çıkaran ve kentin ulaşım çözümünü yapı 
kurucu kılan başka projeler izledi. 

2. Dünya Savaşı’ndaki 
yıkımın ortasında 
kalan Brandenburg 
Kapısı, bugün Berlin’in 
simgelerinden biri. 
Savaş sonrası Almanya’yı 
Doğu ve Batı olarak ikiye 
ayıran Berlin Duvarı’nın 
1989 yılında yıkılmasıyla 
kent, yeni bir inşa 
sürecine girdi.

1957’de ise Federal Konut Yapım Bakanı ile 
Batı Berlin Senatosu “Başkent Berlin” adı altında 
uluslararası bir yarışma açtı. Le Corbusier’nin de 
katıldığı bu yarışmada ödül alan öneriler de yine 
modernist bakışın izini süren, kentsel mekanı, 
içinde yapı öğeleri ve ulaşım eksenlerinin yer al-
dığı açık ve yeşil alanlara terk eden yaklaşımlardı. 
Bu yarışmanın açılmasında belirleyici olan asıl et-
ken ise Berlin’in yeniden birleştirilmesi düşünce-
siydi. Ne var ki dört yıl sonra, 1961’de, bölünme 
fiziksel bir engelle, bir duvarla daha keskin hale 
gelecek, Batı’yı Doğu’dan ayıran bu duvar, yalnızca 
Berlin’in değil tüm dünyanın ikiye bölünmüşlüğü-
nü anlatan bir işaret olacaktı.

Berlin’i ikiye ayıran duvar tam merkezden ge-
çiyordu. İkiye bölünmüş Potsdam Meydanı, bu 
bölünmüşlüğün de simgesi oldu. Leipzig Meydanı 
ve Leipzig Caddesi Doğu’da yer alırken, Friedrich 
Caddesi’nin güney kesimi Batı Berlin’de, kuzey 
kesimi ise Doğu Berlin’de kaldı. Başka bir deyiş-
le, artık eski merkez, kentin iki parçasının kıyı 
kesimlerini oluşturuyordu. Bu ise, her iki tarafta 
da bu alanların terkedilmiş arazilere dönüşmesi-
ni getirdi. Kuşkusuz, kenti birleştirici tasarılar da 
gündemde değildi. 

ESKİ BİNALAR YIKILIP YENİLERİ YAPILDI
Berlin’de 1960’lı yıllarla 1970’li yılların ilk yarı-

sı, hızlı bir ekonomik gelişmenin gerçekleştirildiği, 
Doğu ile Batı arasındaki gerginliğin özellikle 1961 
yılında Demokratik Alman Cumhuriyeti tarafından 
Berlin Duvarı’nın yapılmasıyla arttığı, buna paralel 
olarak konut gereksiniminin giderek yoğunlaştığı, 
Batı Almanya’ya ve Batı Berlin’e yabancı iş gücü 
göçünün başladığı bir dönem oldu. Bu dönemde 
eski binaların onarılması değil, yıkım/yeni yapım 
yaklaşımı hakimdi. Eski binalar yok edilip, yeni 
binalar ve büyük konut yerleşmeleri üretildi. Batı 
Berlin’de kâr oranı yılda yüzde 4 ile sınırlanmış, ka-
munun denetimindeki konut şirketleri tarafından 
büyük sosyal konut alanları üretilirken, Doğu’da 
buna cevap olarak prefabrik konut üretimi sistemi 
gerçekleştirildi. 

Batı Berlin’de kent çeperlerinde 17 bin konut-
lu “Gropiusstadt”, 16 bin konutlu “Märkisches 
Viertel” gibi modern mimarlık yaklaşımını yansı-
tan, daha sonra da “uyku kentleri” (Schlaf-Stadte) 
olarak eleştirilen büyük konut yerleşim bölgeleri 
üretilirken, Doğu Berlin’de de yine ağırlıkla kent 
çeperlerinde, büyük prefabrik konut alanları oluş-
turuldu. Bunların en ünlüleri, kentin kuzeydoğu-
sunda 1975 ila 1989 yılları arasında gerçekleştirilen 
“Marzahn”, “Hellersdorf” ve “Hohenschönhausen” 
adlı büyük konut yerleşim alanları oldu.

SAVAŞ SONRASI 220 BİN KONUT İNŞA EDİLDİ
Doğu ve Batı Berlin’de savaş sonrası yapılan 

toplam 220 bin konutun 160 bini Doğu Berlin’de 
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Berlin, planlı kent 
dokusuyla 2. Dünya 
Savaşı’ndaki yıkımın 

izlerini silmeyi başardı. 

üretildi. Doğu Almanya yönetimi, sosyalist sis-
temde konut üretiminin ve modern yaşantının 
daha gelişmiş olduğunu kanıtlamak için, başkent 
Doğu Berlin’e büyük imtiyazlar tanıdı ve buraya, 
ceremesini diğer Doğu Alman kent ve bölgeleri-
nin çekmesi pahasına, büyük kaynak aktarımında 
bulunarak konut üretimine büyük bir hız verdi. 

Ne var ki, bir yandan prefabrik tekniklerini 
geliştirip mükemmelleştirirken, diğer yandan sis-
tem rekabetinin getirdiği baskı nedeniyle üreti-
mi aşırı artırarak ürün kalitesinin düşmesine yol 
açtı. Örneğin, üretim hızının ön plana alınması 
nedeniyle prefabrik duvarlar beton tam kuru-
madan kalıptan alınarak, kenarlarda form bo-
zukluklarının giderek artmasına göz yumuldu. 
Sonuçta teknik çözümlerin mükemmelleşmesine 
karşın, bina üretim kalitesi giderek düştü. Dola-
yısıyla Sovyet sisteminin çökmesinden ve iki Al-
man devletinin birleşmesinden sonra, betonarme 
içindeki demirin bu üretim bozukluğu nedeniyle 
paslanma sürecinin (korozyon) hızlanması, çok 
acil bir “beton tamir programını” gerektirdi. Böy-
lece bu çok genç binaların tamir giderlerine daha 
önce tahmin edilmeyen boyutlarda kaynak akta-
rılması zorunluluğu ortaya çıktı.

Berlin’de billurlaşan Doğu-Batı rekabeti, ta-
bii ki sadece konut üretimini içermiyordu. Doğu 
Berlin’de, hâlâ kentin en yüksek binası olan Televiz-
yon Kulesi yapıldı, eski Berlin Şatosu yıkıldı, kentin 
merkezi olan “Alexander Platz” çevresinde aşırı bo-
yutlu caddeler açılarak 15-20 katlı binalar yapıldı. 

Kent gelişimi açısından 50’li ve 60’lı yıllar, 
kent çeperlerinde konut ve kent merkezinde iş 
yerleri olmak üzere monofonksiyonel alanların 
oluştuğu, kent merkezlerinden çeperlere doğru 
nüfus kayışının gözlendiği, sonuçta kent merkez-
lerinin yapısal anlamda giderek çökmeye başladı-
ğı bir dönem oldu. Batı Berlin’in hinterlandının 
olmaması, kent merkezindeki çöküş olgusunun 
çok güçlü olmamasını beraberinde getirdi.  

70’LERİN SONUNDA TARİHSEL 
MERKEZİN ONARIMI ÖNE ÇIKTI

Kentsel ölçekteki yeni projelerin ortaya çık-
ması için ise 1970’ler sonunu beklemek gere-
kecekti. İlk adımları 1977’de atılan Uluslarara-
sı Berlin Yapı Sergisi (IBA) çalışmalarında, eski 
merkezin Batı’da yer alan bölümünde, hem eski 
binaların iyileştirilmesi, hem de yeni inşala-
rın gerçekleştirilmesi hedeflendi. İşte Berlin’de 
merkezin yeniden inşasını “koruma” bağlamına 
oturtacak ilk yaklaşımlar da IBA çalışmalarıyla 
birlikte ortaya çıktı. Bu yeni yaklaşımda, mimar-
lık düşüncesindeki değişimlerin de son derece 
belirleyici olduğunu söylemek gerekir. Bu yıllar 
modernizm sonrası söylemin de yükselişe geçtiği 
yıllardı. Postmodernizmin asıl eleştiri okları ise 
modernist sürecin kentsel mekânı tahrip eden 
yıkıcılığına yönelikti. Yani, mimarlık düşüncesi 
kent paradigmasını değiştirmiş, bu kez de tam 
karşıt uca, “onarım”ı bayraklaştıran bir noktaya 
sürüklenmişti. İşte IBA çalışmaları da Berlin’de 
tarihsel merkezin onarımını öne çıkartacak, yal-
nızca Kreuzberg’deki iyileştirme çalışmalarında 
değil, yeni yapımlarda da yine onarım düşün-
cesi, ama bu kez “kentsel mekânın onarımı” 
düşüncesi tayin edici olacaktı. Başka bir de-
yişle yeni Berlin eskisinin izinden giderek inşa 
edilecekti. IBA’nın yeni inşalar sorumlusu Josef 
Paul Kleihues’ün düzenlediği bir dizi uluslarara-
sı yarışmayla, 80’li yılların ünlü isimleri Charles 
Moore, James Stirling, Peter Eisenmann, Oswald 
Mathias Ungers ve diğerleri Berlin sahnesindeki 
yerlerini aldılar ve kendi mimarlıklarıyla bu ona-
rım programına katıldılar.

BERLİN DUVARI’NIN YIKILMASI 
DÖNÜM NOKTASI OLDU

1989’da Berlin duvarının yıkımına başlanan 
yer ise Potsdam Meydanı oldu. Berlin tarihinin 
baş tanığı olan bu meydan bu kez de bir dönüm 
noktasına tanıklık etti. İki Berlin yeniden birleşe-
rek eski merkez yeniden “merkez” oldu. Birleş-
me sonrası merkezin yeniden inşası programına 
da yine bu noktadan başlanması kaçınılmazdı. 
Birleşme sonrası Berlin merkezinin yeniden in-
şası yalnızca Potsdam Meydanı ve çevresinden 
ibaret değildi. Geniş bir alana yayılan bu kentsel 
onarımın önemli bir kesimini de Friedrich Cad-
desi üzerindeki yeni yapımlar oluşturdu. Kimi 
yerde mevcut adalar bütünlendi, kimi yerde ise 
tüm ada eski izi üzerinde yeniden inşa edildi ve 
Ungers’ten Jean Nouvel’e dek pek çok mimarın 
tasarımı bir onarım programında buluştu.

Sonuç olarak, kentsel bağlamla ilişkiyi bel-
lek ve anlam düzeyine taşıyan, onarımı (giderek 
korumayı) gelişme üzerinden yorumlayan Berlin 
deneyiminin, modernleşme/koruma tartışmaları-
na da yeni kapılar açtığını söylemek yanlış olmaz.
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Postdam Meydanı 
kentsel dönüşüm 
projesi bütününde 3 
bin 500 kişilik sinema 
salonu, mağaza, 
restoran, kafe, tiyatro 
ve otel gibi ekonomik 
aktiviteyi sağlayıcı 
işlevler yer aldı.

Avrupa’nın ünlü meydanlarından Berlin 
Postdam Meydanı, savaş döneminde yer-
le bir oldu ve savaş sonunda da Doğu ve 

Batı Almanya’nın sınırında kalarak ikiye bölün-
dü. Duvarın yıkılmasıyla birlikte Berlin’in tam 
ortasında kalan uçsuz bucaksız, dümdüz Post-
dam Meydanı, İkinci Dünya Savaşı öncesi önemi 
hatırlanarak, meydanın kaybettiği değerini geri 
kazanabilmesi için kentsel dönüşüm çalışmaları-
na konu oluşturdu.

ÖZEL SEKTÖR YÖNETİMLİ
LİDERLİK MODELİ

Projede örgütlenme modeli olarak özel sek-
tör yönetimli liderlik modeli seçildi. Proje modeli 
çerçevesinde özel sektöre devredilen kentsel arsa-
lar, açılan kentsel tasarım yarışmasının konsepti-
ne uygun olarak canlandırılarak, bu arada kamu; 
yönlendirme ve denetleme işlevi ile meslek oda-
ları ve sivil toplum örgütleri ise halkın temsilcisi 
olarak projede aktif rol üstlendi. Kamusal alan 
olan proje alanı, özel sektör yönetimli liderlik 
şeklindeki örgütlenme modeli ile özel sektö-
re devredildi. Proje alanında yer seçen dünyaca 
ünlü şirketler projenin finansmanını oluşturdu.

Potsdam Meydanı’nın yanındaki büyük bir 
arazi Daimler-Benz tarafından satın alındı. Bunu, 
komşu arsaları Sony ve Asea Brown Boveri’nin 
alması izledi. Artık merkezin yeniden inşasının 
uluslararası yatırımcılarla birlikte, yani sermayey-
le işbirliği içinde gerçekleştirileceği de belli oldu. 

Potsdam ve Leipzig meydanlarını konu alan 
ilk yarışma 1991’de açıldı. Bu, programın ilk adı-
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mını oluşturacak olan bir düşünce yarışmasıydı. 
Birincilik ödülünü Heinz Hilmer ve Christoph 
Sattler’in çalışması aldı. Tarihten tek bir görü-
nür işaret taşımayan, tümüyle boş bir alana dö-
nüşmüş olan çifte meydan, bellekte kalmış eski 
izlerinin üzerinde yeniden yükselecekti. 

Uygulamaya giden süreçte ikinci adım ise, 
1992’de Daimler-Benz, Berlin Senatosu ve Ti-
ergarten Belediyesi tarafından açılan yarışmay-
la atıldı. Bu kez, ilk yarışma sonucunda belir-
lenmiş ana kavram doğrultusunda, Potsdam 
Caddesi’nin iki tarafındaki adaların planlaması 
istendi. Yarışmayı Renzo Piano ve Christoph 
Kohlbecker kazandı. Bu yarışmayı öteki arsa 
sahipleri için açılan yarışmalar izledi ve en son 
aşamada tek tek binaları tasarlayacak mimarlar 
belirlendi.

PROJENİN KAPSAMI
Postdam Meydanı Projesi, Berlin senatosu-

nun da etkisiyle, savaş öncesi meydan dokusuna 
uygun, çok disiplinli, büyük ölçekli bir kentsel 
dönüşüm uygulaması idi. Meydanda çok amaçlı 
kullanıma sahip, gece gündüz yaşayan, alışveriş 
birimleri, kültürel yapılar, küçük işyerleri, konut 
alanları ve büro alanlarından oluşacak bir metro-
pol merkezi yaratılması hedeflendi. 

Postdam Meydanı kentsel dönüşüm projesi 
bütününde 3 bin 500 kişilik sinema salonu, ma-
ğaza, restoran, kafe, tiyatro ve otel gibi ekonomik 
aktiviteyi sağlayıcı işlevler yer aldı. Bununla bir-
likte proje, üst ve orta sınıfa hitap edecek konut 
alanları gibi çok fonksiyonlu alanları da kapsadı.

Postdam 
Meydanı 
kentsel
dönüşümle 
hayat buldu
2. Dünya Savaşı’nda yerle bir 
olan Postdam Meydanı, kentsel 
dönüşümle yeniden inşa edildi. 
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TMS Grup, yurt dışında 
büyüme planlarına hız verdi

İnşaat sektörüne yönelik kalıp ve 
iskele üretimi yapan TMS Grup 

üretiminin yanı sıra, mühendislik 
hizmetiyle de sektördeki 

faaliyetlerini sürdürüyor. TMS 
Grup Yönetim Kurulu Başkanı 

Kubilay Tüfekçi, cirolarının  yüzde 
60 ila 90'ının yurt dışı projelerden 

geldiğini belirterek, “2000 yılından 
bu yana yurt dışı pazarda istikrarlı 

bir çizgimiz  var” diyor.

Kalıp ve iskele üretiminde 44 yıllık tecrübesiyle önemli 
bir yer edinen TMS Grup, sadece ürünleri değil sun-
duğu mühendislik hizmetiyle de fark yaratıyor. TMS 

Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Tüfekçi, yurt dışı pa-
zarlarda büyümeyi hedeflediklerini belirterek, “Yurt dışında 
ilk yatırımımız olan Doha’daki TMS-Qatar şirketimiz, 10 bin 
metrekare depo alanı ile toplamda 5 bin tonu bulan satılık 
ve kiralık kalıp-iskele stoğuna sahip. Şirket bölgede pek çok 
referans projesine hizmet veriyor” diyor. Kubilay Tüfekçi ile 
şirketi ve faaliyetlerini konuştuk.

52’DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT
TMS Grup’un kuruluş sürecinden ve bugüne kadar geçir-
diği aşamalardan kısaca bahseder misiniz?

TMS’nin temeli 1973 yılında Kocaeli-İzmit merkezli 
bir şirket olarak Tüfekçioğlu Makina Sanayii unvanı ile 
kurucumuz Cemil Tüfekçi tarafından atılmış. İlk yıllarda en-
düstriyel makine montaj işleri de yapmakla birlikte, 1974’te 
Türkiye’nin belki de ilk modüler tip çelik iskele üreticisi 
olarak inşaat sektörüne yönelik seri imalat sürecine girilmiş. 
1980’lerden sonra başlayan sistem kalıp imalatları da günü-
müze kadar gelişerek gelmiş. 1990’lardan sonra çeşitlenen 
ürün gamı ve artan kalite standardımız ile ihracata yönelik 
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çalışmalar başladı. Bu zamana kadar 52’yi aşkın ülkeye 
ihracat gerçekleştirdik.

Şirketin ana faaliyet konusu nedir? Üretim tesisleriniz 
nerelerde bulunuyor?

TMS Grup olarak lokomotif işimiz, inşaat sektörüne 
yönelik kalıp ve iskele üretimi. Grup şirketlerimiz arasında 
donatı manşon imalatı ve otomotiv sektörüne yönelik fir-
malarımız da var. Halen üretimimizi İzmit Kartepe’de yak-
laşık 10 bin metrekaresi kapalı, 22 bin metrekarelik arazi 
üzerinde kurulu fabrikamızda ve yine Kastamonu Organize 
Sanayi Bölgesi’nde kurulu 8 bin metrekaresi kapalı 20 bin 
metrekare alana yayılı tesislerimizde gerçekleştiriyoruz. 
Her zaman yeni sistemler geliştirme ve üretme arayışında 
olduğumuzdan, buna bağlı olarak imalat hatlarımızı sürekli 
en son teknolojiler ile yeniliyoruz.

“MÜŞTERİYE EKONOMİK ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ”
TMS Grup’un sektördeki yeri nedir?

TMS olarak biz kendimizi sadece imalatçı olarak değil, 
kalıp ve iskele konusunu çok iyi bilen bir mühendislik 
firması olarak görüyoruz. Bu doğrultuda çözümlerimizi, 
detaylarımızı ve verdiğimiz hizmeti, müşteri ihtiyaçlarına 
uygun olarak özelleştirebiliyoruz. Bu inançla çalışmamızın 
neticesinde de sektörde güvenilir bir çözüm ortağı olarak 
yerimizi aldığımızı ve bunu her geçen yıl gerek yurt içi, ge-
rekse yurt dışı pazarlarda daha da pekiştirdiğimizi rahatlıkla 
söyleyebiliriz. TMS’yi müşterilerimiz nezdinde farklı kılan 
bir nokta da, kendilerine daha teklif aşamasında iken gire-
cekleri ihale ile ilgili kalıp ve iskele ihtiyaçları konusunda 
vermiş olduğumuz ön destek. Bu nedenle bizim projelere 

SÖYLEŞİ / KUBİLAY TÜFEKÇİ

çalışmaya başladığımız süreç genelde müşterilerimizin teklif 
vermekte olduğu aşama oluyor. Henüz projenin kendisi 
ihale aşamasında iken üzerinde detaylı çalışılmış bir kalıp 
ve iskele sistem teklifinin müşterilerimizin elinde olması, bu 
konudaki bilinmezleri ortadan kaldırdığı için kendilerine 
ihale aşamasında büyük fayda sağlıyor. Bu çalışmalarımızı 
yaparken müşterimizin geriye dönük olarak elinde mevcut 
ve kullanılabilir durumda olan sistemlerinin menşeine 
bakmaksızın ekspertizini de yaparak olabildiğince yeni 
projelere uyarlanmasına da yardımcı oluyoruz. Bu da ha-
liyle ekonomik çözümler üretmemize ve dolayısıyla tercih 
edilmemize katkı sağlıyor.

“TMS-QATAR ŞİRKETİ İHRACATTA 
ÖNEMLİ BİR ADIM OLDU”
İhracat pazarlarında durum nasıl? Şirketin ihracatı nasıl 
bir profil çiziyor? 

Değişkenlik göstermekle birlikte 2000 yılından bu yana 
istikrarlı olarak ciromuzun yaklaşık yüzde 60-90’ı yurt dışı 
projelerden geliyor. İhracatımızın büyük bir çoğunluğu 
Türk ve Türk ortaklı müşterilerimiz sayesinde gerçekle-
şiyor. Bunun yanı sıra son yıllarda Amerikan, Japon, G. 
Kore, Fransız, Avusturya, İsviçre ve Arap kökenli firmalara 
doğrudan satışlarımızla iş yapmakta olduğumuz ülke pazar-
larında kalıcı olarak yerleşebilmek ve yabancı müşterilere 
ulaşabilmek adına önemli başarılara imza attığımızı söyleye-
bilirim. İhracat hedeflerimizi bir kademe daha yükseltmek 
adına attığımız önemli adımlardan biri de yurt dışında ilk 
yatırımımız olan TMS-Qatar şirketimiz. Doha’da kurulu 
TMS-Qatar şirketimiz, 10 bin metrekare depo alanı ile 
toplamda 5 bin tonu bulan satılık ve kiralık kalıp ve iskele 
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stoğuna sahip, bölgede pek çok referans 
projesine hizmet veriyor.

2016 yılı şirketiniz için nasıl geçti?
2016 yılı ülkemiz için zorlukların 

ve bilinmezlerin yoğun olduğu bir dö-
nemdi. Şirket olarak bundan kendimizi 
tamamen soyutlamamız mümkün ola-
madı. Faaliyet gösterdiğimiz yurt dışı 
pazarlarımızda da düşük seyreden petrol 
fiyatları ve konjonktürel gelişmeler yine 
lehimize işlemedi diyebiliriz. Ancak tüm 
bu gelişmelere rağmen, finansal tablola-
ra yansımasa da referanslar anlamında 
önemli kazanımlar elde ettiğimize, fark-
lı kültürlere sahip pazarlarda yönetsel 
beceriler geliştirdiğimize inanıyorum. 
2016’da özellikle dış pazarlarda önemli 
zorlukları aştık, pek çok ön yargıyı kır-
dık ve işlerin hareketlenmeye başlaması 
ile hızlı tepki vererek atağa kalkabilecek 
konumdayız.

“TEMKİNLİYİZ AMA ÜRKEK DEĞİLİZ”
2017 de zor bir yıl. Bu yıl şirket olarak 
nasıl bir strateji belirlediniz? 

2017 yılı yine kendi içinde bir takım 
bilinmezleri barındırıyor. Türkiye olarak 
jeo-politik durumumuz ve çevremizde 
henüz çözülememiş hesaplaşmaların ol-
ması bizlerin pozisyon almasını da ha-
liyle zorlaştırıyor. Biz TMS Grup olarak 
her zamanki temkinli ama çok da ürkek 
olmayan stratejimize sadık kalarak iler-
lemeye devam edeceğiz. Ticari faaliyet-
lerin zayıfladığı dönemlerde her zaman 
yaptığımız gibi yine kendi iç Ar-Ge’mizi 
geliştirerek, daha güçlü olduğumuz alan 
ve pazarlara öncelik vererek ilerlememizi 
sürdüreceğiz.

“Türkiye İMSAD’ın sektörde önemli 
misyonları olduğuna ve bunları büyük 

bir çoğunlukla yerine getirdiğine 
inanıyorum. Sektörde ve özellikle üyeleri 

arasında ticari ve iş etiğinin kurumlar 
bazında içselleştirilmesi anlamında daha 
etkin bir duruşu ve katkısı da olabilir diye 

düşünüyorum.”

“Türkiye İMSAD’ın 
önemli bir 

misyonu var”

“İKSD, SEKTÖRÜN GELİŞİMİNE 
ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK”
Sektörün şu anki durumu ve önümüz-
deki dönem ile ilgili bir değerlendir-
mede bulunur musunuz?

Türkiye’de kalıp ve iskele sektörü 
son yıllarda önemli atılımlar yaptı, tabii 
bunda yurt dışı müteahhitlik hizmetleri 
ile birlikte yurt içinde yapılan yatırımlar 
ve özellikle mega projelerin payı büyük. 
Sektörün önünü açan ve gelişimine daha 
da güç katacak olan diğer bir etken ise 
TSE’nin sektöre yönelik standardizasyon 
çalışmaları. İlk olarak “Güvenlikli İskele” 
tanımı ile piyasada yer bulan cephe iske-
lelerinde iş ve işçi güvenliğini ön plana 
çıkartan TS12810-11 gibi standartların 
uygulamaya geçmesi ve çevremize bak-
tığımızda en azından modern ve yeni 
projelerde uygulanır olması önemli bir 
başarı. TSE’nin bu çalışmalarını sektö-
rümüzün kalıp ve kalıp altı iskele alan-
larına da sürdüreceğini biliyoruz. Bu 
adımlar sadece ülkemizde inşaatların 
kalitesinin artmasını ve yapım sürecinin 
daha güvenli geçmesini sağlamayacak, 
aynı zamanda tüm bu olumlu adımlar 
kalıp ve iskele üreticilerimizin dünya 
pazarlarına da açılabilmesinin tohum-
larını ekecek. Ayrıca TSE Standartları’nı 
uygulama kararlılığında olan kalıp ve 
iskele sektörünün öncüsü 20 kadar fir-
ma İskele Kalıp Sanayicileri Derneği 
(İKSD) çatısı altında bir araya gelmiş 
bulunuyor. Dernekleşme faaliyetlerinin 
sektörün yurt içinde bilinçlenmesine 
katkı sağlayacağı gibi, üyeleri arasında 
dayanışmayı da artırarak yurt dışı pa-
zarlarda da gelişmesine önemli katkıları 
olacağına inanıyorum.
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DYO, bu yıl çift haneli
büyüme hedefliyor

Türk boya sektörünün kilometre 
taşlarından Dyo, bu yıl verimlilik 

artışını temel alan bir modelle 
büyümeyi amaçlıyor. Dyo Boya 
Fabrikaları Başkan Yardımcısı ve 

Genel Müdürü Serdar Oran, “2017 
yılı için belirlediğimiz çift haneli 

büyüme hedefiyle çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz” diyor.

Temelleri 1941 yılında İzmir’de atılan Dyo, Türk 
boya sektörüne öncülük etme misyonunu ino-
vatif ürünlerle sürdürüyor. Her yıl cirolarının 

yüzde 2,2-2,5’ini Ar-Ge’ye harcadıklarını belirten Dyo 
Boya Fabrikaları Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü 
Serdar Oran, yeni ürünlerle pazar paylarını artırarak 
2017’de çift haneli büyüme hedeflediklerini söylüyor. 
Serdar Oran ile şirketi ve faaliyetlerini konuştuk.

Dyo, Türkiye’nin köklü boya firmalarından biri. Şirketin 
kuruluş süreci ve bugüne kadar geçirdiği aşamalardan 
kısaca bahseder misiniz?

Sektörün önde gelen markalarından olan Dyo’nun 
temeli, 1941 yılında İzmir’de atıldı. “Yaşarın” ve “Ha-
zırlanmış Boya”, Durmuş Yaşar tarafından kurulan ilk 
boya imalathanesinde üretilerek piyasaya sürüldü. 
1954 yılında ise Yaşar Grubu’nun kurucusu Selçuk 
Yaşar’ın girişimleri ile Bornova’da Türkiye’nin ilk ve 
tek boya fabrikasının temeli atıldı. Boya sektöründe 
markalaşan Dyo’nun gelişimi yıllar içinde yeni yatı-
rımların gerçekleştirilmesiyle ivme kazandı. 

YURT İÇİNDE ÜÇ, YURT DIŞINDA İKİ TESİSTE ÜRETİM
Üretim tesisleriniz nerelerde bulunuyor?

Türkiye’de İzmir Çiğli, Kocaeli Dilovası ve Ma-
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nisa Turgutlu fabrikalarında, yurt dışında Rusya 
ve Mısır’da üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yıllık 
üretimimiz 160 bin tonu geçiyor.

Dyo’nun Türkiye boya sektöründeki yeri nedir?
Boya sektörüne getirdiği ilkler ve yenilikçi ürün-

leri ile sektöre öncülük etmeyi sürdüren Dyo, güçlü 
ve köklü bir marka kimliğine sahip. Dekoratif boyalar 
ve ısı yalıtım sistemleri, toz boya ve bobin boyalarının 
da içinde olduğu sanayi boyaları, mobilya boyaları, 
oto tamir boyaları ve deniz boyaları gibi farklı alt 
sektörleri kapsayan geniş bir ürün yelpazemiz bulu-
nuyor. Boya sektöründe üretim alanlarının çeşitliliği 
bakımından da özel bir konuma sahibiz. Ana marka-
mız Dyo’nun yanı sıra mobilya boyalarında Dewilux 
ve ısı yalıtımında Klimatherm markası ile pazardayız. 
Markamızın gücünü; yaygın satış ve bayi ağımız, satış 
sonrası hizmetlerdeki müşteri memnuniyeti odaklı 
gelişime açık yaklaşımımız ve inovatif ürünlerimiz 
ile birleştirerek sektördeki öncü konumumuzu devam 
ettiriyoruz.

“40’TAN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ”
İhracat pazarlarında durum nasıl? Üretiminizin ne ka-
darını ihraç ediyorsunuz? En çok hangi ülkelere ihracat 
gerçekleştiriliyor?

Dyo ve mobilya boyalarındaki markamız Dewilux 
ile 40’ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz ancak 
yurt dışı büyüme stratejimiz asıl olarak yerinde üre-
tim avantajını kullanmak üzerine kurulu. Rusya ve 
Mısır’da yatırımlarımız; üretim, satış ve pazarlama 
faaliyetlerimiz bulunuyor. Rusya Federasyonu ve Türk 
Cumhuriyetleri ile Afrika pazarlarına bu iki merkez-
den ulaşıyoruz. 

2016 yılı şirketiniz için nasıl geçti?
Belirsizliğin gölgesinde geçen bir yılda, dolar 

kurundaki ani yükselişler ve stabilitenin olmayışı, 
üretim maliyetlerimiz üzerinde baskı yaratan önemli 
bir faktördü. Bu belirsizliğin talebe olumsuz yansı-
dığını gördük. 2016 yılında sektörün neredeyse hiç 
büyümediğini söyleyebiliriz. Ancak Dyo olarak, satış-
larımızı ve kârlılığımızı artırdığımız bir dönem oldu. 

“YENİ YATIRIM PLANLARI İÇİN BEKLEMEDEYİZ”
Bu yıl şirket olarak nasıl bir strateji belirlediniz? He-
defleriniz neler?

Son gelişmeleri de göz önüne alarak sektörün 
beklentilere paralel bir büyüme seyri içinde olacağını 
söyleyebiliriz. 2017 yılı için belirlediğimiz çift haneli 
büyüme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. He-
defimiz iç ve dış pazar dengesini koruyarak sanayi 
boyaları başta olmak üzere faaliyette olduğumuz 
sektörlerde satışlarımızı ve pazar payımızı artırmak 
olacak. Müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla yakın iş-
birliğini sürdürerek, verimlilik artışını temel alan bir 
büyüme modeliyle 2017 yılı çalışmalarımızı şekillen-
direceğiz. Bunların dışındaki yeni yatırım planlarını 

SÖYLEŞİ / SERDAR ORAN

devreye almak için daha stabil bir piyasa yapısının 
oluşmasını bekliyoruz.

Boya sektörünün şu anki durumu ve geleceği ile ilgili 
bir değerlendirmede bulunur musunuz?

Türkiye’deki boya tüketimi dünya ortalamasının 
üzerinde, ancak gelişmiş ülkelerdeki tüketim rakam-
larının yarısı düzeyinde bulunuyor. Kişi başına düşen 
11 kilogramlık boya kullanımıyla nispeten düşük 
tüketime sahip olan Türkiye’nin pazar gelişimini 
önümüzdeki yıllarda da sürdürmesi bekleniyor. Boya 
tüketimi, milli gelire bağlı olarak artış gösteriyor. 
Ekonomik gelişmişlik ve sanayileşme arttıkça boya 
tüketim rakamları ve ürünlerden beklenen nitelikler, 
kalite düzeyi buna göre farklılaşıyor. 

Müşteri beklentilerindeki çeşitlenme; Ar-Ge ve 
inovasyona yapılan yatırımlardaki artış ve mevcut 
yapı stoğunda yapılan ve yapılması planlanan iyi-
leştirmeler; enerji verimliliği ve şehir estetiği gibi 
konularda görsel kirliliği giderme trendinin devam 
etmesi sektör için ayrıca fırsatlar sunuyor.

“AR-GE MERKEZLERİ ARASINDA İLK 10’DAYIZ”
Ar-Ge ve çevreci faaliyetlerinizden bahseder misiniz?

Dyo Çiğli fabrikasında bulunan Ar-Ge Merke-
zimizde,  68 uzman ve mühendis  görev yapıyor. 
Dilovası’nda çalışmalarını sürdüren Ar-Ge ekibi ile 
birlikte bu sayı 110’a ulaşıyor. Rekabet ortamında 
farklılaşma ve sürdürülebilir büyümenin sağlanma-
sında Ar-Ge çalışmalarının önemine inanıyoruz ve 
her yıl ciromuzun yüzde 2,2-2,5’ini Ar-Ge’ye harcı-
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yoruz. Türkiye ortalamasının üzerin-
de, gelişmiş ülkeler seviyesine yakın 
düzeydeki bu oranı daha da yükselt-
mek hedefindeyiz. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın 2014 yılında 
açıkladığı Ar-Ge Merkezleri perfor-
mans endeksine göre 2012 ve 2013 
yıllarında gösterdiğimiz performans 
ile “Kimya Sektörünün En Başarılı 
Ar-Ge Merkezi” seçildik. Türkiye 
çapındaki Ar-Ge merkezleri arasında 
ilk 10’da yer alıyoruz. Hedefimiz; 
bu sıralamada daha üst sıralara yük-
selerek, Türkiye ve yurt dışındaki 
Ar-Ge merkezleriyle işbirliği içinde 
yenilikçi projeler geliştirmeyi sür-
dürmek. Ar-Ge Merkezimiz farklı 
yeni ürün projeleri üzerinde çalışı-
yor. Konvansiyonel boya sistemleri 
i le i lgi l i  çalışmaların yanı sıra su 
bazlı ürünler, yüksek katılı sistem-
ler, UV kürlenmeli ürünler gibi yeni 
teknolojiler; ayrıca alev geciktirici 
ürünler, antifouling sistemler, çizil-
me direnci yüksek ürünler ve nano 
teknolojik ürünler yoğun olarak ça-
lıştığımız projelerin ana başlıkları 
olarak sıralanabilir. Bu konularda 
çok sayıda projemiz ticarileşti  ve 
ürüne dönüştü.

Nanoteknoloji alanında ne gibi çalış-
malar yapıyorsunuz?

Nanoteknoloj iyi  Türkiye boya 
sektöründe ilk uygulayan ve farklı 
ürün segmentleri ile geliştiren mar-
ka Dyo. Işıkla kendini temizleyen iç 
ve dış cephe boyaları bunlara örnek 

“Sektörün çatı kuruluşu olan Türkiye 
İMSAD, yalnız bizim için değil, ülkemiz 

için de çok önemli bir dernek. İnşaat 
malzemeleri sanayisine sürdürülebilir bir 

büyüme vizyonuyla öncülük ederken, 
yerel pazardaki dinamikleri yakından takip 
ediyor, yurt dışında kurulan temsilciliğiyle 

de ülkemizi temsil ediyor.”

“Türkiye İMSAD
sürdürülebilir 

büyümeye 
öncülük ediyor”

verebiliriz. Sektördeki gelişimi ve 
müşteri taleplerini dikkate alarak 
gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışma-
ları sonucunda hybrid teknolojiyi 
de yine ilk kez Dyo sektöre kazan-
dırdı. Leke tutmayan, silindiğinde 
yüzeyde iz ya da parlaklık bırak-
mayan özel bir boya. Nanoteknolo-
jik ürün çalışmalarımız sonucunda 
aldığımız dört patent var. Bu patent-
lerin kapsamının yurt dışında çeşitli 
ülkelerle genişletilmesine yönelik 
çabalarımız da sürüyor. Ar-Ge çalış-
malarımızda Türkiye’nin ithalatını 
düşürecek çıktılar elde ediyoruz. 
Türkiye pazarına ithal olarak giren 
çeşitli su bazlı boyalar, UV kürlen-
meli ürünler ve boya reçinelerinin 
yerli alternatiflerini geliştirmek gibi 
örneklerimiz mevcut. 
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ABS Alçı, 35’inci 
kuruluş yılını kutluyor

ABS Alçı, 35. kuruluş yılını kutluyor. 
ABS Alçı Satış ve Pazarlama 

Direktörü Ergin Albayrak, “Yüzde 
100 yerli sermaye ile kurulup 
işletilen, bu ülkenin madeni 

cevherlerini işleyip, yine bu ülkenin 
inşası için sunan bir üretici olarak, 

35 yıllık geçmişimiz bize tarifi 
olmayan bir mutluluk ve gurur 

veriyor" dedi. 

Türk inşaat sektörünü; alçı blok, sıva alçısı, saten 
perdah alçısı ve yapıştırıcı alçıları gibi yeni ürünlerle 
tanıştıran ABS Alçı, 35’inci kuruluş yılını kutluyor. 

ABS Alçı olarak zorlu geçen bir yılın sonunda hedeflere 
bayilerinin ve iş ortaklarının da desteğiyle ulaşmanın mut-
luluğunu yaşadıklarını belirten ABS Alçı Satış ve Pazarlama 
Direktörü Ergin Albayrak, bu yıl kapasite artırımı ve yeni 
yatırıma odaklanacaklarını söyledi. Ergin Albayrak ile şirketi 
ve faaliyetlerini konuştuk.

ABS Alçı ne zaman kuruldu? Şirketin kuruluşundan bu 
yana geçirdiği süreçle ilgili bilgi verir misiniz?

ABS Alçı ve Blok Sanayi A.Ş., 1979 yılında kuruldu. Aynı 
yıl yapımına başlanan ABS Alçı Bozüyük Fabrikası ise 1982 
yılında faaliyete geçti. Şirketimizin kuruluşuna kadar sadece 
tamirat amaçlı ve dekoratif malzeme üretiminde kullanılan 
alçı; ABS ile yeni bir boyut kazanırken, Türk inşaat sektörü; 
alçı blok, sıva alçısı, saten perdah alçısı ve yapıştırıcı alçılar 

SÖYLEŞİ /ERGİN ALBAYRAK



NİSAN 2017   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   81

gibi yeni ürünlerle tanıştı. Bu tarihten 
sonra yurdumuzun dört bir yanında 
kapasite artırmaya yönelik hamleler ile 
yeni üretim tesisleri kuruldu. Bugün 
itibarıyla üretim tesislerimiz Ankara 
Gölbaşı’nda, Mersin Tarsus’ta, Erzu-
rum Aşkale’de ve Bilecik Bozüyük’te yer 
alıyor. Ayrıca BMT markasıyla Sivas’ta 
üretim yapan bir tesisimiz ve Ukrayna 
Mamaliga’da ABS markasıyla faaliyet 
gösteren bir iştirakimiz de var.

Şirketinizin Türkiye pazarındaki yeri 
nedir?

ABS Alçı yerli sermaye ile Türkiye’nin 
en büyük alçı üreticisi konumunda. Ge-
rek güvenilir marka değeri, gerekse geniş 
bayi ağı ile inşaat sektörünün en köklü ve 
saygın üreticilerinden biriyiz. Türkiye’nin 
dört bir yanındaki üretim tesisleri ile 
ülkemizin yerel istihdamına katkı sağ-
larken aynı zamanda lojistik maliyetleri 
ve tedarik süreleri noktasında da müşte-
rilerimize avantaj sunuyoruz. Yüzde 100 
yerli sermaye ile kurulup işletilen, bu 
ülkenin madeni cevherlerini işleyip, yine 
bu ülkenin inşaası için sunan bir üretici 
olarak, 35 yıllık geçmişimiz bize tarifi 
olmayan bir mutluluk ve gurur veriyor. 

“2016 YILINDA 
HEDEFLERİ TUTTURDUK”
Hedeflerinizi gerçekleştirme anlamın-
da 2016 yılı şirketiniz için nasıl geçti?

ABS Alçı olarak, zorlu geçen bir yılın 
sonunda koyduğumuz hedeflere bayile-
rimiz ve iş ortaklarımızın da desteğiyle 
ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Satış 
hedeflerimizi tutturmanın yanı sıra Ar-
Ge bölümümüzde geliştirerek sektöre 
kazandırdığımız yeni ürünlerimizle de 
sektörün beklenti ve taleplerini tam za-
manında ve eksiksiz olarak sağlamaya 
çalıştık. Ülkemiz açısından acılarla geçen 
ve bir an evvel unutmak, etkilerinden 
kurtulmak istediğimiz 2016 yılına rağ-
men, 35 yılın vermiş olduğu tecrübe, 
vizyon ve kalite algısı ile şirketimiz, güç-
lü mali yapısının da desteğiyle tüketicile-
rine ve bayilerine güven verdi ve güven 
vermeye devam edecek.

Sektörün şu andaki durumu ve ge-
leceği ile ilgili bir değerlendirmede 
bulunur musunuz?

2016 yılında yaşanan menfur olay-
lar sebebiyle ülkemizdeki her sektörün 
olduğu gibi inşaat sektörü de negatif 
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“Önemsediğimiz ve uzun yıllardır üyesi 
olmaktan memnun olduğumuz Türkiye 
İMSAD, güçlü yapısı ile inşaat sektöründe 
eksikliği bilinen birçok konuda doğruların 
öğrenilmesine öncülük ediyor. Sektöre 
yön verdiği gibi sürdürülebilir büyüme 
algısının yerleşmesine de çok değerli 
katkılarda bulunuyor.”

“Türkiye İMSAD 
sektöre yön veriyor”

etkilere maruz kaldı. Ancak sektör bu 
etkilere bir şekilde reaksiyon vermeye 
çalışıyor. Her ne kadar geçmiş yıllara 
göre sektörümüzde ciddi bir durgunluk 
havası varsa da inşaat sektörünün eski 
performansına döneceğine ilişkin inan-
cımızı sürdürüyoruz.

“AR-GE VE ÇEVRECİ 
FAALİYETLERE 
ÖNEM VERİYORUZ”
Ar-Ge ve çevreci faaliyetlerinizden 
kısaca bahseder misiniz?

ABS Alçı olarak Ar-Ge faaliyetlerine 
her zaman çok önem verdik. Kuruluş 
felsefelerimizden biri olan inovasyon 
her dönemde meyvelerini vererek sek-
töre mal olan ürünlere dönüştü. Örnek 
verecek olursak “saten perdah alçısı” 
olarak adlandırdığımız ve kendi bulu-
şumuz olan ince sıva, dünya alçı litera-
türüne de aynı isimle geçti ve sektörde 
bir standarda dönüştü. Yakın geçmişte 
piyasaya sürdüğümüz ürünler de tama-
men sektördeki ihtiyaçlara yönelik üre-
tilmiş nokta atışı ürünler. Tüketicisini 
daima dinleyen ve ihtiyaçlarını analiz 
eden bir firma olarak kendimizi yalnızca 
tüketicilerimizin beklentisini karşılayan 
değil, beklentilerin üzerine çıkarak sek-
tör standardı haline gelen ve dünyadaki 
global rakipleriyle yarışan ürünler üret-
mekle mükellef hissediyoruz. Alçı bilin-
diği üzere yapısı gereği son derece doğal 
ve çevreci bir yapı malzemesi. Üretim 
tesislerimiz çevre yönetim sistemimiz 
kapsamında doğaya ve çevreye zarar 
vermeden faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Önümüzdeki dönemde hedefleriniz 
neler? 

ABS Alçı’nın dinamik yapısının bir 
gereği olarak her dönem için çeşitli he-
defleri var. Gelişmekte olan iç ve dış pa-
zarda artan taleplere daha olumlu ve 
çabuk yanıt verebilmek adına bazı ça-
lışmalar yürütüyoruz. Bu bağlamda ka-
pasite artırımları yapmak ve yeni üretim 
tesisi kurmak amacıyla fizibilite çalışma-
larımız sonuçlanmak üzere. Yakın bir za-
manda da bu konularla ilgili aksiyon pla-
nına geçilecek. Ayrıca malumunuz 2017 
yılı bizim için oldukça anlamlı bir yıl. 
Şirketimizin 35. yılını çeşitli etkinliklerle 
ve sürprizlerle kutluyoruz. Bu özel yılı 
tüm müşterilerimizle, bayilerimizle ve iş 
ortaklarımızla bir araya geldiğimiz güzel 
etkinliklerle taçlandırmak istiyoruz.



Cezayir
Ekonomi Bakanlığı tarafından 2016-2017 dönemi için belirlenen öncelikli 
33 ülke arasında yer alan Cezayir, Türk müteahhitlerinin yurt dışında en 
çok iş yaptığı sekizinci ülke. Gerek müteahhitlik gerekse teknik müşavirlik 
firmalarımız için önemli bir pazar olma potansiyeli taşıyan Cezayir’in, 2018 
ve sonrasında petrol fiyatlarında beklenen toparlanmanın gerçekleşmesi 
halinde yeniden cazibe kazanacağı düşünülüyor. Türk müteahhitlik 
ve teknik müşavirlik firmalarının gelecek dönemde bu önemli pazarda 
konumunu daha da güçlendirmesi ve prestijli projeler üstlenmeyi 
hedeflemesi tavsiye ediliyor.

İHRACAT KAPILARI / CEZAYİR

Kuzey Afrika’nın 
gelecek vadeden pazarı:
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Kuzey Afrika’da Akdeniz kıyısında, Fas ve 
Tunus’un arasında yer alan Afrika’nın en ge-
niş yüzölçümüne sahip ülkesi Cezayir, 40 

milyona yaklaşan nüfusu, önemli doğalgaz ve petrol 
rezervleriyle Kara Kıta’nın, Güney Afrika, Nijerya ve 
Mısır’ın ardından en büyük 4’üncü ekonomisi konu-
munda bulunuyor. 22 üyesi olan Arap Birliği ülkeleri 
içinde de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve 
Mısır’ın ardından 4’üncü büyük ekonomiye sahip olan 
ülke, büyük doğalgaz ve petrol kaynaklarına karşın, 
kişi başına düşen gelir açısından alt orta gelirli bir 
ülke statüsünde yer alıyor. Cezayir’de ekonomi, enerji 
sektörüne bağımlı olup, hidrokarbon ürünleri, ihracat 
gelirlerinin yüzde 97’sini, GSMH’sinin yüzde 45’ini ve 
bütçe gelirlerinin üçte ikisini sağlıyor. Bu bağımlılık, 
petrol fiyatlarındaki değişimlerden büyük ölçüde et-
kilenen bir ekonomik yapılanmaya sebebiyet veriyor.

Birleşmiş Milletler (UNCTAD) verilerine göre, Ce-
zayir, yıllık yaklaşık 1.5 milyar dolar ile en fazla doğ-

rudan yabancı yatırımı alan Afrika ülkeleri içinde ilk 
13 ülke arasında yer alıyor. Bu yatırımların çok önemli 
bir kısmının enerji, sanayi (gıda, inşaat ekipmanları ve 
diğer basit montaja dayalı imalat), bayındırlık, konut 
ve telekomünikasyon başta olmak üzere hizmet sek-
törüne yöneldiği biliniyor.

ÜLKENİN İTHALATI
SÜREKLİ ARTIŞ TRENDİNDE

Bir yandan tarımsal üretimin, diğer yandan 
sanayi alt yapısının yetersizliği nedeniyle pek çok 
tüketim mamulünü dışarıdan almak durumunda 
kalan Cezayir, ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yıllar 
itibarıyla sürekli artan miktarlarda ithalat yapıyor. 
2015 yılında ülkenin ithalatında başlıca ürünler; 
buğday, otomobiller, petrol yağları, ilaç, inşaat de-
miri, telefonlar, eşya taşımaya mahsus taşıtlar, süt, 
mısır, gaz türbinleri, demir-çelik borular, şeker, soya 
küspesi, demir-çelik profiller ve iş makineleri oldu.
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TÜRK MÜTEAHHİTLERİ
295 PROJE ÜSTLENDİ

Cezayir’de 1985 yılında faaliyet göstermeye 
başlayan Türk müteahhitlik firmaları, bugüne ka-
dar 13.6 milyar dolarlık 295 adet proje üstlendi. 
Toplam proje bedeli sıralamasına bakıldığında 
Cezayir, Türk müteahhitlerinin en fazla proje 
üstlendikleri 8’inci ülke konumunda bulunuyor. 

Cezayir’de gerçekleştirilen bu projelerde ko-
nut inşa projeleri başı çekiyor. Konut projelerinin 
ardından demiryolu projeleri, Türk müteahhitlik 

İHRACAT KAPILARI / CEZAYİR

firmalarının en fazla yer aldığı projeler olurken; 
karayolu, tünel ve köprü projeleri de demiryolu 
projelerini takip ediyor. Ayrıca önemli baraj ve 
enerji santrali projeleri de Türk müteahhitle-
rinin portföyleri içerisinde yer alıyor. Cezayir, 
Türk teknik müşavirlik firmaları için de önemli 
bir pazar olma potansiyeli taşıyor. Sektörün yurt 
dışına açılma süreci devam ederken, Cezayir’de 
üstlenilmiş olan tramvay hatlarına ilişkin mü-
şavirlik işleri gibi projeler Türk firmalarının 
tanıtımına ve pazarda kalıcı yer edinmesine 
önemli katkı sağlıyor.

PAZARA GİRİŞ İÇİN 
TAVSİYELER

Cezayir pazarı, gelişmeye açık ve potansiyel 
vaat eden bir pazar olarak görülmesine rağmen, 
pazara girişte var olan engeller nedeniyle te-
reddüt oluşabiliyor. Şirket kurulumunda veya 
ihalelerde bürokratik süreçlerin uzun sürme-
si, maliyetleri ciddi oranlarda artırabiliyor. Bu 
çerçevede, pazara hangi yöntemle girileceğinin 
belirlenebilmesi ve pazar hakkında daha detaylı 
bilgi edinilebilmesi açısından, Cezayirli firma 
veya işadamlarıyla istişarelerde bulunulmasının, 
bürokraside karşılaşılabilecek güçlüklerin azal-
tılması ve sorunların çözülmesi adına kolaylık 
sağlayabileceği değerlendiriliyor. Son yıllarda 
yaşanan ekonomik gelişmeler dikkate alındığın-
da, gerek müteahhitlik gerekse teknik müşavir-

Cezayir’in başkent 
Cezayir ve Oran’dan 

sonra en büyük 
üçüncü şehri olan 

Konstantin, “Köprüler 
Şehri” olarak da 

biliniyor. M. Ö. 203 
yılında Numidyalılar 

tarafından kurulan 
şehir, 640 metre 

yükseklikte bir plato 
üzerinde yer alıyor.

YEM Fuarcılık tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin ilk ihtisas fuarı olan 
Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul’da bu yıl Konuk Bölge Projesi, Kuzey Afrika 
ülkelerini kapsıyor. 23-27 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 
olan fuar sırasında düzenlenecek “Kuzey Afrika - Türkiye İnşaat Forumu”nda 
Türkiye ve Kuzey Afrika’dan konunun üst düzey yetkilileri bir araya gelecek. 
Türk yapı sektörünün bölgede yatırım ve inşaat malzemesi ihracatı yönündeki 
potansiyelinin değerlendirileceği toplantının ardından düzenlenecek “İkili İş 
Görüşmeleri” bölümünde, sektör profesyonellerinin, yeni iş ve işbirliği fırsatları 
için, Kuzey Afrika’dan gelecek kamu ve özel üst düzey karar vericiler ve alım 
heyetleriyle bir araya gelmeleri sağlanacak. 
Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul’da Kuzey Afrika’nın inşaat sektöründeki 
iş ve işbirliği imkânları masaya yatırılacak. YEM Fuarcılık tarafından yapılan 
çalışmanın, Türk yapı sektörünün yeniden odağında olan Kuzey Afrika Bölgesi 
ile ticari ilişkileri güçlendireceği öngörülüyor. 2016 yılı tahmini verilere göre 
Fas, Tunus ve Cezayir’in yıllık toplam inşaat harcaması 13.56 milyar dolar, bu 
ülkelerdeki inşaat malzemesi pazarı 9.49 milyar dolar, inşaat malzemesi ithalatı 
11.27 milyar dolar, Türkiye’nin yapı malzemesi ihracatı ise 580.50 milyon dolar 
düzeyinde bulunuyor. 

Yapı Fuarı’nda bu yıl Konuk Bölge; Kuzey Afrika
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TEMEL SOSYAL GÖSTERGELER 

NÜFUSU 39.963.000 (2015, IMF)

YÜZÖLÇÜMÜ 2.381.741 KM²

BAŞKENTİ CEZAYİR

GSYİH (MİLYON $) 166.838 (2015, IMF)

KBGSYİH ($) 4.175 (2015, IMF)

BÜYÜME ORANI (%) 3,90% (2015, IMF)

YIL İHRACAT İTHALAT

2001 422 1.064

2002 514 558

2003 573 501

2004 806 2004

2005 807 862

2006 1.021 719

2007 1.232 944

2008 1.614 1.588

2009 1.777 769

2010 1.505 1.068

2011 1.471 1.150

2012 1.813 925

2013 2.003 714

2014 2.083 921

2015 1.826 741

2016 3.472 464

Kaynak: TÜİK

Türkiye-Cezayir Dış Ticaret 
Değerleri (Milyon ABD Doları)
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lik firmalarımız için önde gelen pazarlar arasında 
yer alan Cezayir’de, petrol fiyatlarında yaşanan 
düşüş, ülkenin ciddi projeleri finanse etmesini 
zorlaştırıyor. Bu durumun Türk müteahhitleri açı-
sından pazarın çekiciliğini azalttığı düşünülmekle 
birlikte, 2018 ve sonrasında petrol fiyatlarında 
beklenen toparlanmanın gerçekleşmesi halinde 
ülkenin yeniden cazibe kazanacağı düşünülüyor. 

Türk müteahhitlik ve teknik müşavirlik fir-
malarının gelecek dönemde bu önemli pazarda 
konumunu daha da güçlendirmesi ve prestijli 
projeler üstlenmeyi hedeflemesi tavsiye ediliyor.

DIŞ TİCARET DENGESİ
TÜRKİYE’NİN LEHİNE

Cezayir, 2016-2017 dönemi için Ekonomi 
Bakanlığı tarafından belirlenen öncelikli 33 ülke 
arasında yer alıyor. Türkiye ile Cezayir arasındaki 
ticarette 2005 yılı öncesinde Cezayir lehine seyre-
den dış ticaret dengesi, Cezayir’e yapılan ihracatın 
düzenli olarak her yıl artmasıyla, 2006 yılından 
itibaren Türkiye lehine fazla vermeye başladı. Tür-
kiye lehine olan dış ticaret dengesi 2015 yılında 
1.08 milyar dolara ulaştı.

2014 yılında Türkiye’den Cezayir’e gerçek-
leştirilen 2 milyar dolarlık ihracat, 2015 yılında 
yüzde 12,3 oranında düşerek 1.82 milyar dolara 
geriledi. Diğer taraftan, kayıt dışı ekonomi kap-
samında değerlendirilen bavul ticareti yoluyla da 
yıllık yaklaşık 100-150 milyon dolar tutarında bir 

Cezayir Şehitler Anıtı

ihracat gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. Bunun 
yanı sıra İspanya, Fransa ve İtalya limanları üze-
rinden ülkemiz menşeli malların “re-export” yo-
luyla veya Magrep Birliği üyesi ülkelerden transit 
olarak Cezayir’e geldiği ve bu ticaretin yıllık top-
lamının yaklaşık 300-350 milyon dolar civarında 
bir rakama ulaştığı tahmin ediliyor.

İhraç edilen başlıca ürünler, otomobiller, de-
mir veya çelikten inşaat aksamı, inşaat demiri, ta-
rım ürünü işleme makinaları, demir veya çelikten 
borular, hazır giyim, buzdolapları, dondurucular, 
elektrik transformatörleri, statik konvertörler ve 
endüktörler, maden işleme makinaları, kablolar, 
demir veya çelikten sobalar, ocak ve mangal, kara-
yolu taşıtları için aksam ve parçalar ve mobilyalar. 
2014 yılında 921 milyon dolar olan Cezayir’den 
ithalatımız ise, 2015 yılında yüzde 19,5 oranında 
gerileyerek 740.9 milyon dolar oldu.
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2000’li yılların başlarında, Avrupa 
ve ABD’de 10 yıl gibi kısa bir süre-
de kontrolden çıkmış bir “İslamo-

fobi” tırmanışına ve “yeni sağ” olarak ifade 
edilen, ama temelde aşırı sağ olarak ifade 
edilebilecek radikal siyasi yapılanmaların 
oylarını ciddi manada yükseltmelerine 
dünyanın şahit olacağı söylenseydi, kuş-
kusuz çok az inanan çıkardı. Ne yazık ki, 
bu iki temel politik ve toplumsal kırılma, 
dünya siyasetini ve ekonomisini derinden 
etkileyecek travmaları da hızlandırmış 
durumda. Bununla birlikte, bu travma-
ların tam ortasında, Türkiye ile birinci ve 
ikinci kuşak komşu ülkeler arasında, yeni 
işbirliği fırsatlarının değerlendirebilece-
ği bir sürece girdiğimizi de ifade etmek 
gerekir. Türkiye’nin kendi coğrafyasında 
üstlendiği “kapsayıcı” rol, kuzeyimizde, 
güneyimizde, batımızda ve doğumuzda 
yer alan birinci ve ikinci kuşak ülkeler ile, 
ekonomi ve ticaret diplomasisi alanında 
geliştirebileceğimiz yeni işbirliği fırsatla-
rını da öne çıkarıyor.

Son 4-5 yıla yoğunlaşan gelişmeler, 
bilhassa Körfez Ülkeleri’nin Avrupa ül-
keleri ve ABD’yle olan ilişkilerini gözden 
geçirmelerini gündeme getirdi. ABD ve 
Avrupa coğrafyasına yapılmış yatırımlar, 
bu coğrafyalarda gerçekleştirilmiş olan 
servet edinimleri, Körfez ülkelerinin işa-
damları açısından bugün ciddi risklerle, 
ciddi problemlerle karşı karşıya. Milyar-
larca dolarlık yatırım yaptıkları ülkelere 
kabul edilmek, insanca muamele görmek, 
yatırımlarına yönelik hukuki haklarını ko-
rumak adına beklentilerini karşılamakta 
giderek zorlanıyorlar. Türkiye ise, coğ-
rafyanın yükselen değeri olarak, yukarı-

da saydığımız alanların tümüne yönelik 
olarak, Körfez ülkelerinin yatırımcıları 
açısından “güvenilir liman” konumunda. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şubat 
ayında gerçekleştirdiği ve Bahreyn, Suu-
di Arabistan ile Katar’ı kapsayan Körfez 
ülkeleri turu sonrasında, Kuveyt Emiri 
El-Sabah’ın Türkiye ziyareti de, bölgesine 
ilham veren ve güçlü bir liderlik ortaya 
koyan Türkiye ile Körfez ülkeleri arasın-
da, 100 milyar dolarların üzerinde ortak 
proje yürütmek adına, tarihi bir fırsatın 
eşiğinde olduğumuzu gösteriyor. Körfez 
ülkeleri yatırımcılarının en büyük ümidi, 
bu yeni sürecin, yatırım yapmaktan ve 
yaşamaktan fazlasıyla mutlu oldukları 
Türkiye’de daha uzun kalabilecekleri im-
kan sağlanması. Yakın vadede, Türkiye 
ile Körfez ülkeleri arasında, enerjiden 
lojistiğe, taşımacılıktan turizme, sağlıktan 
finansa pek çok sektörde yeni işbirli-
ği ve yatırım hamlelerine birlikte şahit 
olacağız.

YÜKSELEN ASYA İLE
ORTAKLIK BÜYÜYOR

1750’de dünya mal ve hizmet üreti-
minin yüzde 72’sini gerçekleştiren Tür-
kiye (Osmanlı), Çin, Hindistan, Pakistan 
gibi ülkeler, bu rollerini 1. ve 2. Sanayi 
Devrimi’nin ilk 150 yılı sonunda yüzde 
11’e kadar kaybetmişlerdi. Dünya üre-
timinde yüzde 3 payı olan Osmanlı, bu 
payını 1900’lerin başında yüzde 0,5’e ka-
dar kaybetmişti. 94 yıllık Cumhuriyet ta-
rihinde bu oranı yüzde 1’e getirebilmişiz. 
Şimdi, 2050’ye doğru, bu oranı yüzde 3’e 
yeniden geri getirebileceğimiz tarihi bir 
fırsat bizi bekliyor. 1980’li yıllar, Rahmetli 

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı 

Prof. Dr. Kerem Alkin

Yakın vadede, Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında, 
enerjiden lojistiğe, taşımacılıktan turizme, sağlıktan 

finansa pek çok sektörde yeni işbirliği ve yatırım 
hamlelerine birlikte şahit olacağız. “Yükselen Asya”nın 

Türkiye ile yoğun ekonomik ve siyasi işbirliği girişimleri 
artarken, bu ülkelerle stratejik sektörlerde önemli 

yatırımları birlikte gerçekleştiriyoruz.

Türkiye için ‘Körfez’ ve 
‘Asya’da yeni fırsatlar

MAKRO-NOMİ
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Turgut Özal’la, Türkiye’nin dışa açıldığı 
ve Avrupa’nın dışında, Orta Doğu, Kuzey 
Afrika, Orta Asya, Uzak Doğu ile yakın 
ilişkiler kurmak adına projeler yürüttüğü 
bir dönemdi. Ardından gelen 1990’lı yıl-
lar, Türkiye için kaotik bir 10 yıl oldu ve 
“özgüven” kırılması ile, yeniden Avrupa 
bağımlısı bir ekonomiye dönüştük.

2000’li yılların başlarında, ihracatı-
mızın yüzde 62’si, doğrudan yatırımların 
ve finans kanalının yüzde 90’ından fazlası 
Avrupa’ya bağımlıydı. 2002 sonunda, AK 
Parti’nin tek başına iktidarı ile geçen ve 
Türkiye’nin “özgüveni”ni yeniden bul-
duğu 15 yıl, Avrupa’ya bağımlılığımızın 
azaldığı, ihracatta önemli bir pazar çeşit-
lendirmesi ile, Avrupa dışı coğrafyanın 
payının yüzde 58,6’ya yükseldiği; Körfez 
ülkeleri, Rusya ve Çin ile finans alanın-
da işbirliğini artırdığımız ve doğrudan 
yabancı sermaye yatırımlarında dünya 
ekonomisinin yeni yükselen yıldızlarının 
Türkiye’de yatırım yapmak üzere adeta 
sıraya girdikleri bir dönem olarak geçti. 
“Yükselen Asya”nın Türkiye ile yoğun 
ekonomik ve siyasi işbirliği girişimleri 
ile birlikte, hem 1. ve 2. kuşak komşu 
ülkeler, hem de Çin, Güney Kore ve Ja-
ponya ile uzay teknolojileri, haberleş-
me teknolojileri, raylı sistemler, enerji, 
nükleer enerji ve yenilenebilir enerji gibi 
alanlarda, petro-kimya gibi stratejik sek-
törlerde önemli yatırımları birlikte ger-
çekleştiriyoruz.

G-20 GÜNDEMİNE 
“TRUMP” GÖLGESİ

Türkiye’nin 2015’deki hayli başarılı 
G-20 dönem başkanlığı sonrasında, ulus-
lararası ekonomi-politik alandaki tartış-
ma ve görüş ayrılıkları, Çin’in 2016’daki 
dönem başkanlığından itibaren, G-20 
toplantılarının uluslararası medyada de-
taylı olarak yer almasını engeller hale 
geldi. Nitekim, Avrupa’nın ardı ardına 
kritik seçimler gerçekleştirdiği 2017 yı-
lında, Almanya’nın ev sahipliğinde, G-20 
toplantılarının, yine uluslararası medya 
tarafından yakından takip edildiğini, hat-
ta gündem oluşturduğunu söylemek zor. 
Bilhassa, ABD’nin yeni başkanı Trump’ın 
tüm uluslararası anlaşmaları gözden ge-
çirme kararlılığı ve Çin’in “küreselleş-
me” ve “serbest ticaret”i savunun ülke 
konumuna gelmesi, G-20 ülkelerinin 
ortak bir gündem oluşturmasını bir hayli 
zorlamakta.

Almanya’nın Baden-Baden kentinde 

MAKRO-NOMİ

G-20 ülkelerinin maliye ve hazine bakan-
ları ile merkez bankası başkanlarını bir 
araya getiren toplantıda, doğal olarak en 
çok konuşulan konu serbest ticaret anlaş-
malarının geleceği oldu. Toplantıda bazı 
ülkeler serbest ticaretin devam etmesine 
dair bir karar alınmasını talep ederken, 
ABD böyle bir ifadenin yer almasına sıcak 
bakmadığını belirtti. 

ABD’nin yeni Hazine Bakanı Steven 
Mnuchin, amaçlarının bir ticaret savaşı 
başlatmak olmadığını; ABD aleyhine den-
gesizliklerin olduğuna inandıkları kimi 
anlaşmaları makul yöntemlerle yeniden 
ele almak istediklerini belirtiyor. Buna kar-
şılık, küresel ticarette korumacı politika-
ların karşısında olduğunu sürekli belirten 
OECD Genel Sekreteri Angel Gurria da 
ticaretin büyümenin en önemli kaynağı 
olduğunu vurgulamakta.

Toplantıda para politikası, finans dün-
yasının istikrarı ve rekabet koşullarının 
yanı sıra iklim değişikliği konusu da ele 
alındı. Trump’ın Obama döneminde im-
zalanan Paris iklim değişikliği anlaşması 
ile serbest ticaret anlaşmasına karşı olması 
tarafların ortak bir zeminde buluşmasını 
zorlaştırıyor. ABD’nin itirazı nedeniyle 
maliye bakanları zirvesi sonrası, iklim 
değişikliği konusunda da ortak bir bildiri 
üzerinde uzlaşma sağlanamadı. Koruma-
cı politikaları savunan Trump yönetimi, 
iklim değişikliği anlaşmasının ekonomik 
büyüme önünde engel oluşturacağı gö-
rüşünü savunuyor. Önümüzdeki aylar, 
G-20 içerisinde görüş ayrılıklarını derin-
leştirebilir.

EKONOMİ 2016’DA YÜZDE 2,6 
BÜYÜMÜŞ OLABİLİR

Tazelenen 2016 yılı sanayi üretimi ve-
rileri üzerinden yaptığım tahmin hesabı, 
2016 yılının son çeyreğinde Türkiye’nin 
GSYH reel büyümesinin en kötü yüzde 
2,45, en yüksek ise yüzde 3,16 çıkabile-
ceğini gösteriyor. Anadolu Ajansı Finans 
Portalı’nın 18 finans sektörü ekonomistine 
yönelik anketinden çıkan sonuç ise, ekono-
mistlerin geçen yılın son çeyreğine ilişkin 
büyüme beklentilerinin ortalamasının yüz-
de 2,4 olduğunu gösteriyor. Bununla bir-
likte, ankete katılan ekonomistlerin 2016 
yılı 4. çeyrek büyüme beklentileri yüzde 
1,2 ile yüzde 4,1 aralığında değişmekte. 
Bu çerçevede, tüm 2016 yılı büyüme hızı 
tahmin aralığım ise yüzde 2,4 ile 2,6 ara-
sında. Ankete katılan ekonomistlerin 2016 
yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise 
yüzde 2,3. 18 ekonomistin 2016 yılının 
bütünü için büyüme beklentileri, en düşük 
yüzde 2,0 ve en yüksek yüzde 2,7 seviye-
sinde şekillenmiş durumda. 

TÜİK, söz konusu veriyi 31 Mart 
Cuma günü açıkladı. Siz bu satırları veri 
açıklandıktan sonra okuyor olabilirsiniz. 
Öte yandan ekonomistlerin 2017 yıl so-
nuna ilişkin büyüme tahminlerinin orta-
laması yüzde 2,9 düzeyinde belirlendi. 
Ekonomistlerin bu yıla ilişkin büyüme 
tahminlerine bakıldığında; en düşük yüz-
de 2,5 ve en yüksek yüzde 3,4 olduğu 
görüldü. Referandum sonrasında piyasa-
larda gözlemleyeceğimiz hareketlenme, 
2017 büyümesinin daha iyi çıkmasını 
sağlayabilir.
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Türkiye İstatistik Kurumu mil-
li gelir hesaplama yöntemini 
değiştirmiştir. Buna bağlı ola-

rak daha önce 1998 yılı temel alı-
nan hesaplamalarda 2009 yılı temel 
alınmıştır. Hesaplama yöntemindeki 
değişiklik ile milli gelir hesaplarında 
yukarı yönlü önemli revizyonlar ger-
çekleşmiştir.

Türkiye’nin yeni hesaplama yönte-
mi ile 2016 yılı milli geliri 857 milyar 
dolara yükselmiş, kişi başı milli gelir 
de 10 bin 807 dolar olarak gerçek-
leşmiştir.        

Yeni hesaplama yöntemi ile yapılan 
2016 yılı çeyrek büyüme verileri ile 
inşaat ve inşaat malzemeleri sanayine 
ilişkin diğer gelişmeler aşağıda değer-
lendirilmektedir.  

TÜRKİYE EKONOMİSİ
2016 YILINDA 
YÜZDE 2,9 BÜYÜDÜ

Türkiye ekonomisi 2016 yılı dör-
düncü çeyreğinde yüzde 3,5 bü-
yümüştür. Yılın ikinci ve üçüncü 
çeyreğindeki büyümeler revize 
edilmiştir. İkinci çeyrek büyümesi 
yüzde 5,3’e yükselirken, üçün-
cü çeyrek büyümesi yüzde -1,3 
olmuştur. 2015 yılında yüzde 
6,1 büyüyen Türkiye ekono-
misi 2016 yılında yüzde 2,9 
büyümüştür.  

İnşaat sektöründe büyüme 
dördüncü çeyrekte yavaşlamış 
ve 2016 yılı dördüncü çeyre-

ğinde yüzde 3,7 büyüme gerçek-
leşmiştir. Yılın ilk üç çeyreğinde 

büyümeler yukarı yönde revize edil-
miş, ilk çeyrekte büyüme yüzde 5,4, 
ikinci çeyrekte yüzde 16,0 ve üçüncü 
çeyrekte yüzde 4,0 olmuştur. Böylece 
2015 yılında yüzde 4,9 büyüyen inşaat 

İnşaat sektörü 2016 yılında
yüzde 7,2 büyüdü

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı/ 
Ekonomi ve Strateji Danışmanlık 
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Dr. Can Fuat Gürlesel

2015 yılında yüzde 4,9 büyüyen inşaat sektörü, 2016 
yılında önceki seneye göre çok daha iyi bir performans 

göstererek yüzde 7,2 büyüme gerçekleştirdi.

EKONOMİK PERSPEKTİF

sektörü, 2016 yılında önceki seneye 
göre çok daha iyi bir performans gös-
tererek yüzde 7,2 büyümüştür. 

Gayrimenkul sektörü 2016 yılı 
dördüncü çeyreğinde yüzde 2,7 bü-
yümüştür. Yılın ilk üç çeyreğinde bü-
yümeler aşağı yönlü revize edilmiştir. 
2016 yılı ilk çeyreğinde büyüme yüzde 
4,1, ikinci çeyreğinde yüzde 4,6 ve 
üçüncü çeyrekte yüzde 3,0 olarak re-
vize edilmiştir. 2015 yılında yüzde 2,4 
büyüyen gayrimenkul sektörü 2016 
yılında yüzde 3,6 büyümüştür. 

2016 YILINDA 
İNŞAAT HARCAMALARI 
YÜZDE 13,7 ARTTI

Toplam inşaat harcamaları 2016 
yılında 431.9 milyar TL olarak ger-
çekleşmiştir. İnşaat harcamaları 2016 
yılında yıllık cari fiyatlarla yüzde 13,7 
artmıştır. 

Türkiye İstatistik Kurumu milli 
gelirin hesaplamasında kullandığı yeni 
yöntem çerçevesindeki açıklamalarda 
toplam inşaat harcamalarına yer ve-
rirken, inşaat harcamalarının kamu ve 
özel ayrımına yer vermemiştir. Böylece 
sektör için önemli bir bilgiye ulaşım 
engellenmiştir.     

2016 yılında alınan toplam yapı 
ruhsatları alan bazında yüzde 7,3 arta-
rak 202.32 milyon metrekare olmuş-
tur. 2016 yılında alınan konut yapı 
ruhsatları alan bazında geçen seneye 
göre yüzde 11,7 artarak 155.70 milyon 
metrekare olmuştur. Konut dışı bina 
yapı ruhsatları ise 2016 yılında yüzde 
4,9 küçülerek 46.62 milyon metrekare 
olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılında konut satışları 2015 
yılına göre yüzde 4,2 artmış ve 1 mil-
yon 341 bin 533 adet olmuştur. Ya-
bancılara konut satışı ise yüzde 20,3 
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düşerek 18 bin 198 adet olarak ger-
çekleşmiştir. 

Konut kredileri 2016 yılında yüzde 
9,4 büyümüş ve 157.2 milyar TL’ye 
ulaşmıştır. Konut kredisi aylık ortala-
ma faiz oranı ise aralık ayı sonu itiba-
rıyla yüzde 0,95’e gerilemiştir. 

2016 yılında inşaat malzemeleri 
sanayi ihracatı yüzde 10,2 gerileyerek 
15.24 milyar dolara düşmüştür. İnşaat 
malzemeleri ithalatı ise ihracatın aksi-
ne 2016 yılında yüzde 1,9 artarak 9.31 
milyar dolara yükselmiştir.

İnşaat malzemeleri sanayi üretimi 
2016 yılında sadece 0,4 artmıştır. 2015 
yılında inşaat malzemeleri sanayi üre-
timi yüzde 0,8 artmıştı.  

İNŞAAT MALZEMELERİ
İÇ PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ
280,75 MİLYAR TL’YE ULAŞTI

İnşaat malzemeleri iç pazarı ise 
2016 yılında 280.75 milyar TL bü-
yüklüğe ulaşmıştır. Geçen sene 241.91 
milyar TL iç pazar büyüklüğüne göre 
inşaat malzemeleri iç pazarı yüzde 
13,7 büyümüştür. 

İnşaat malzemeleri fiyatları 2016 
yılında yüzde 7,7 artmıştır. 2015 yılında 
artış yüzde 5,9 olarak gerçekleşmişti.    

Yabancıların gayrimenkul alımları 

DÖNEM İNŞAAT GAYRİMENKUL GSYİH

2010 17,1 4,5 8,6

2011 24,7 4,9 11,1

2012 8,38 4,3 4,9

2013 14,0 2,9 8,5

2014 5,0 2,5 5,2

2015Q1 -2,1 3,5 3,5

2015Q2 9,4 2,1 7,2

2015Q3 3,7 2,1 5,9

2015Q4 7,9 1,8 7,4

2015 4,9 2,4 6,1

2016Q1 5,4 4,1 4,5

2016Q2 16,0 4,6 5,3

2016Q3 4,0 3,0 -1,3

2016Q4 3,7 2,7 3,5

2016 7,2 3,6 2,9 

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE BÜYÜME (%)                    

2016 yılında yüzde 6,4 gerileyerek 
3.89 milyar dolar olarak gerçekleş-
miştir.  

Yurt dışı müteahhitlik hizmetle-
ri ise yakın çevre ülkelerde yaşanan 
sıkıntıların bu sene de devam etmesi 
nedeni ile ciddi biçimde gerilemeye 

devam etmektedir. 2016 yılında alınan 
proje tutarı 11.10 milyar dolar, proje 
adedi ise 99’dur. 2015 yılında alınan 
proje tutarı 20.16 milyar dolar, proje 
adedi ise 179’du. Proje tutarında geri-
leme yüzde 44,9, proje adedinde ise 
yüzde 44,7 olarak gerçekleşmiştir.



Birleşik Arap Emirlikleri 
Mars’a şehir kuracak
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 100 yıl içinde Kızıl 
Gezegen’de yaşanılabilir bir şehir inşa etmeyi plan-
ladıkları “Mars 2117” projesini duyurdu. Uluslararası 
kuruluşlar ve şirketler ortaklığında gerçekleştirilmesi 
öngörülen proje, BAE Devlet Başkanı Muhammed 
bin Raşid el Maktum tarafından sosyal medyada 
ilan edildi. Mars’ta minyatür bir şehir ve insan toplu-
luğu inşa etmeyi amaçladıklarını söyleyen Mektum, 
ülkedeki uzman bilim adamları, araştırmacılar ve 
mühendisler tarafından hazırlanan proje bünye-
sinde, robotlar tarafından inşa edilmesi planlanan 
kentin sanal sunumunu yayınladı.

İngiltere’de kiralar 7 yıl 
sonra ilk kez azaldı 

İngiltere’de şubat ayı itibarıyla yıllık bazda kiralar 2010 
yılından sonra ilk kez düşüş kaydetti. İngiliz emlak şirketi 
Countrywide’ın verilerine göre ülkede ortalama kiralar 
şubat ayı itibarıyla yıllık bazda 2010 yılından bu yana 
ilk kez gerileyerek yüzde 0,6 düştü. Birleşik Krallık’ın 

tamamında aylık ortalama konut kirasının yaklaşık 921 
Sterlin seviyesinde olduğu belirtildi. Ülke çapında 

konut kiralarındaki gerilemeye gerekçe olarak 
son dönemde başkent Londra’da ve ülkenin 

güneyinde yeni projelerin tamamlanması 
gösterildi.

Kuzey Denizi’ne yapay ada
AB ülkeleri, Kuzey Denizi’nde Dogger Bank olarak bilinen ve derinliği 15 ila 36 metre arasında değişen sığlık alana 

ada inşa edecek. İngiliz Times gazetesinden derlenen habere göre, Avrupa Birliği’nin desteklediği projenin planla-
rı Almanya, Belçika ve Hollanda’dan enerji şirketlerinin oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından Brüksel’de masaya 

yatırıldı. Proje tamamlandığında Birleşik Krallık, Almanya, Danimarka, Belçika, Norveç ve Hollanda’ya rüzgârdan 
elektrik enerjisi sağlanacak.

ABD’de ikinci el 
konut satışı geriledi
ABD’de ikinci el konut satışları şubatta 
yüzde 3,7 azalarak 10 yılın en yüksek 
seviyesinde geriledi. National Associa-
tion of Realtors’ın (NAR) raporuna göre, 
ikinci el konut satışları şubatta önceki 
aya kıyasla yüzde 3,7 azalışla 5 milyon 
480 bine geriledi. Veriye ilişkin piyasa 
beklentisi yüzde 2,5 düşüş yönündeydi. 
Öte yandan, ocak ayına ait ikinci el ko-
nut satışları, revize edilmeyerek 5 milyon 
690 binde sabit bırakıldı. Satışlar, yılın 
ilk ayında yüzde 3,3 artışla 10 yılın en 
yüksek seviyesine ulaşmıştı. NAR’ın rapo-
runda görüşlerine yer verilen Başekono-
misti Lawrence Yun, konut piyasasının 
arz eksikliği ve yükselen maliyetlerden 
olumsuz etkilendiğini belirtti.
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Üç boyutlu yazıcıdan ev çıktı
Moskova banliyösünde üç boyutlu yazıcıdan çıkartılan ilk ev kuruldu. Mobil üç boyutlu yazıcı 
teknolojisiyle yapılan Rusya’daki ilk ev Podmoskovye’de Stupina’da açıldı. Rusya’nın inşaat 
yazıcıları üreten şirketi Apis Cor tarafından yapılan açıklamada, “Ev farklı panellerden oluşturul-
madı, yazıcıdan tamamen çıkartıldı” denildi. 38 metrekare alana sahip tek katlı evin yazılımı PİK 
Girişimcilik Grubu ile partner olarak şirketin Stupinski fabrikasındaki deneme üssünde gerçek-
leştirildi. Binanın duvarlarının ve kolonlarının yazılımı bir günden az sürdü. 2,5 ton ağırlığındaki 
üç boyutlu yazıcı günde 100 metrekarelik duvarları üretme özelliğine sahip.

Çin, “Dikey Orman”
kulelerinin yapımına başladı
Hava kirliliğinin çok üst seviyelere ulaştığı Çin, bu 
duruma karşı ilginç bir projeye imza atmaya hazır-
lanıyor. Çin’de hava kirliliği ile mücadele edebilmek 
amacıyla gökyüzüne uzanan, günlük 60 kilo oksijen 
üreten ormana benzer “Dikey Orman” kuleleri inşa 
edilecek. “Nanjing Kuleleri” adıyla ülkenin Nanjing 
kentinde inşa edilmesi planlanan 200 ve 100 met-
relik iki kulede 23 türden 2 bin 500 çalı ve bin 100 
ağaç yer alacak. Nanjing Kuleleri dünyada inşa edilen 
3’üncü, Asya’da ise ilk dikey orman olarak tarihe 
geçecek. Benzer yapılar daha önce İtalya’nın Milano 
şehrinde ve İsviçre’nin Lozan şehrinde inşa edilmişti.

Suda yüzen otel
odaları inşa edilecek
Japonya’da bir eğlence parkı misa-
firlerin her güne farklı bir manzara 
ile merhaba diyeceği suda yüzen 
kapsül otel odaları inşa ediyor. Huis 
Ten Bosch Eğlence Parkı bu kapsül 
otel odalarını Nagasaki yakınlarında 
bulunan ıssız bir adaya yerleştirmeyi 
planlıyor. Köpük şeklindeki otel odaları 
adanın belli bir noktasından demir 
alacak, gece boyunca deniz üzerinde 
gezinecek ve gündüz vakti yeni ko-
numundaki yerini alacak. Böylece otel 
misafirleri her günün sabahında otel 
odasının yeni konumunu keşfetme 
fırsatı yakalayacak. İki katlı otel odaları 
dört kişinin rahatça konaklamasına 
yetecek büyüklükte tasarlanacak. Eğ-
lence parkı bu projesini 2017 yılı sonu 
itibarıyla hayata geçirmeyi planlıyor.
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