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BASF Türkiye 
İnovasyon  Merkezi  
BASF'nin Türkiye’de bulunan ve bir çok 
endüstriyel sektöre çözüm sağlayan 
uygulama laboratuvarları, İnovasyon 
Merkezi çatısı altında bir araya gelerek, 
2020 Nisan ayında Teknopark İstanbul 
yerleşkesinde faaliyete geçti. 

Merkezde, BASF’nin global bilgi birikimi 
ve yerel yetkinlikleri bir araya getiriliyor, 
Türkiye coğrafyasının özellikleri 
gözetilerek müşterilere özel çözümler 
oluşturuluyor. 

Sürdürülebilir bir gelecek 
için kimya yaratıyoruz.

Farklı iş birimleri ve dijital 
çözümler tek çatı altında
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2022 yılında da gündemimizde 
sektörümüzün öncelikleri yer alacak 
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BAŞKAN’IN MESAJI

Değerli Türkiye İMSAD ailesi ve sektör 
paydaşlarımız, 

2021 yılını kapamak üzereyiz. Bu yıl 
da pandeminin etkisiyle ve değişen dünya 
gündemiyle pek çok farklı dinamikler yaşadık. 
Sektörümüz ve ülkemiz adına üretim ve dış 
ticaret faaliyetlerimizde önemli gelişmelere 
şahit olduk. 

İnşaat sektörü ve inşaat malzemeleri 
sanayimizin durumunu genel hatlarıyla 
değerlendirecek olursak, sektörümüz pandemi 
sürecinde tüketici talebinin arttığı ürünleri 
karşılamaktaki yüksek performansı ile global 
pazardaki konumunu daha da güçlendirdi. 

Bildiğiniz gibi inşaat malzemeleri sanayisi 
ülkemizde otomotiv, tekstil ve hazır giyimden 
sonra en yüksek ihracat yapan üçüncü sektör 
konumunda yer alıyor. Türkiye’nin toplam 
ihracatının miktar olarak neredeyse üçte birini, 
inşaat malzemeleri sanayisi gerçekleştiriyor. 

İnşaat sektörüne baktığımızda; 2018’in 
ikinci çeyreğinden itibaren 8 çeyrek küçülen, 
2020’nin üçüncü çeyreğinde bir büyüme 
gerçekleştiren, dördüncü çeyreğinde tekrar 
küçülen inşaat sektörü, 2020 yılında hiçbir 
dönemde olmadığı kadar renovasyon ağırlıklı 
bir süreç geçirdi. 

İnşaat sektörünün yüzde 3,5 küçüldüğü 
2020 yılında inşaat malzemeleri sanayisi 
ise üretimde bilişimden sonra en yüksek 
büyümeyi gösterdi ve yüzde 9,1 oranında 
büyüdü. İnşaat malzemesi sanayisinin iç 
piyasa büyüklüğü 2020 yılında 408 milyar TL 
seviyesine çıktı. Bunun yüzde 55’i yenilemeye 
konu olan malzemelerden oluştu. Yenilemeye 

konu olan malzemeler de iç pazarın 
yaklaşık 225 milyar TL’lik kısmını 

oluşturdu. 
İnşaat sektöründeki bütün 

sanayi ürünleri ya yeni inşaatlarda 
ya da yenileme faaliyetlerinde 
kullanıldı. Yenilemeye ilgi 2021’de 
de devam etti. 

Genel ekonomi ile inşaat 
sektörü büyümelerinde ayrışmaya 
baktığımızda ise 2021 yılında 
bu ayrışmanın devam ettiğini 
görüyoruz. İnşaat sektörü ile 
ekonominin genelinde yaşanan 
büyüme arasındaki pozitif 

ilişki bir süredir bozulmuş, 
ekonomideki büyümeye karşı 

inşaat sektöründe küçülme 
yaşanmıştı. 2020 yılının genelinde 

de aynı negatif ayrışma sürdü. 2021 
yılının ilk iki çeyrek döneminde inşaat 

sektöründe büyüme olmasına karşın 
ayrışma devam etti. Üçüncü çeyrekte ise 

ekonomi hızlı büyümesine devam ederken, 
inşaat sektörü yeniden yüzde 6,7 küçüldü. 

Kıymetli okurlar,
Sektör olarak dış ticarette de yıl boyu 

önemli başarılara imza attık. Eylül ayında 
inşaat malzemeleri ihracatımızda iki 
önemli rekor yaşandı; değer ve miktar 
olarak endeksin ölçülmeye başlandığı 
2013 Ağustos ayından bu yana en yüksek 
aylık ihracat gerçekleşti ve ihracatımız 
3.11 milyar dolar oldu. İnşaat malzemeleri 
sanayi aylık ihracatı 3 milyar dolar 
seviyesini endeks tarihinde ilk kez eylül 
ayında aştı. Miktar olarak ise 5.98 milyon 
tonluk rekor bir ihracat gerçekleştirdik.

Ekim ayında da yüksek performansımız 
devam etti. 2021 yılı ekim ayında 
ihracatımız değer olarak 2.79 milyar dolar, 
miktar olarak 5.38 milyon ton seviyesinde 
gerçekleşti. Sektörümüzün ortalama yıllık 
ihracat birim fiyatı ise ekim ayında geçen 
yılın ekim ayına göre yüzde 40,5 arttı ve 
0.52 dolar/kg seviyesine çıktı.

Küresel tedarik zincirlerindeki 
değişimin Türkiye’ye yönelik inşaat 
malzemeleri talebini artırdığını görüyoruz. 
Ülkemiz özellikle Avrupa kaynaklı ilave 
bir talep görüyor. Avrupa pazarlarındaki 
yavaşlamaya rağmen ülkemiz ihracatını 
artırıyor. Bu eğilimlerin yıl sonuna kadar 
devam etmesini bekliyoruz.

Ürünlerini dünyanın dört bir yanına 
ulaştıran inşaat malzemeleri sanayisi olarak, 
sahip olduğumuz kalite ve potansiyeli 
korumaya özen göstererek üretimi 
sürdüreceğiz.  

İnşaat malzemeleri sanayisi, yatırımları, 
ticari faaliyetleri ve yarattığı istihdam 
ile ihtiyaç duyduğumuz cari fazlayı da 
üreterek ülkemizin kalkınmasında çok 
kritik ve hayati rol üstlenmeye devam 
edecek.             

Türkiye İMSAD olarak 2022 yılında 
da gündemimizde sektörümüzün 
öncelikleri yer alacak. Bu öncelikler 
için başta Yönetim ve Denetim Kurulu 
Üyelerimizle, komitelerimiz ve dernek 
profesyonellerimizle üzerimize düşen 
görevleri yerine getirmek için çalışmaya 
devam edeceğiz. Bu vesile ile derneğimize 
desteklerini ve inancını esirgemeyen 
tüm üyelerimize teşekkür etmek isterim. 
2022 yılında dünyada ve ülkemizde başta 
sağlık olmak üzere barış, hoşgörü, iyilik 
ve sevginin hakim olmasını temenni eder; 
üyelerimiz için sürdürülebilir başarıların 
elde edileceği, bol kazançlı bir yıl olmasını 
dilerim.
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Dergimizin 48. Sayısı’ndan herkese 
merhaba,

Bildiğiniz gibi, Covid-19 salgını 
sonrası küresel tedarik zincirinin yeniden 
şekillenmesi; üretim gecikmeleri, 
hammadde, konteyner, navlun fiyatlarının 
yükselmesi ve ekonominin canlanması 
ile artan talep karşısında üretim ve 
tedarik zincirlerinde kesintiler yaşanmaya 
başlanması nedeniyle; özellikle Çin gibi 
Asya ülkelerinden tedarik sağlayan 
Avrupalı şirketler konum ve maliyet 
avantajı sunan ülkemizi tercih etmeye 
başladı. Şüphesiz bu durum herkesin 
aklına tek bir soru getiriyor; “Dünyanın 
yeni tedarik üssü Türkiye olabilir mi?”

Dolayısıyla biz de, Türkiye İMSAD 
Dergi olarak bu sorunun yanıtlarını 
tüm detayları ile değerlendirerek 
yılın son sayısında masaya yatırdık. 
Türkiye İMSAD’a özel ülkemizin önde 
gelen sektör temsilcileriyle görüşerek 
sektörümüz adına çok önemli ve faydalı 
olduğuna inandığımız bilgileri ve 
öngörüleri kendilerinden dinledik. 

Dergi içeriğine bakacak olursak; bu 
sayımızın Özel Röportaj bölümünde 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 
Başkanı Nail Olpak ile bir araya gelerek 
çok değerli bir sohbet gerçekleştirdik. 
Nail Olpak, Türkiye’nin sürdürülebilir 
yeşil dönüşüm yolculuğunun uzun 
vadeli olarak planlanmasını ve karbonsuz 
ekonomiye geçiş politikalarını hızla 
belirlemesi gerektiğini anlattı ve “DEİK 
olarak ‘Karbonsuz Ekonomiye Geçiş’ 
hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı 
hızlandırdık” diyerek bu konudaki 
bilgileri detaylarıyla paylaştı.

Sektörel Güç sayfamızın konuğu; 
yenilenebilir enerji sektörünün 
enerji karmasında güneşin payının 
yükselmeye devam edeceğini belirten 
Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu 
- Türkiye Bölümü (GÜNDER) 
Genel Sekreteri Esen Erkan Yıldız 
oldu. Türkiye’de 2021 yılının ilk 
10 ayında güneş enerjisi kurulu 
gücünün 992 MW arttığını, lisanslı 
ve lisanssız toplam santral sayısının 
ise 8 bin 212’ye ulaştığını belirten 
Esen Erkan Yıldız, “İklim krizi ile 
mücadelede atacağımız her adım 
güneşten izler taşıyor” dedi.

Mimarlık ve İnşaat 
Dünyası köşemiz için röportaj 

Dünyanın yeni tedarik üssü 
Türkiye olabilir mi?
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gerçekleştirdiğimiz DS Mimarlık 
Kurucu Ortağı Deniz Aslan, 
“Çalışmalarımızda ana hedefimiz 
uygulanabilir, sürdürülebilir, sözü olan 
nitelikli ve iyi tasarlanmış çevreler 
oluşturmak” diyerek çalışmaları 
hakkında bilgi verdi.

Söyleşi sayfalarımızda ise TMS 
Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay 
Tüfekçi’yi, Austrotherm Türkiye Genel 
Müdürü Selçuk Vanlı’yı ve EPSBLOCK 
Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Yıldırım’ı konuk ettik. Konuklarımızla 
48. Sayımız için firmalarının hedeflerini 
ve faaliyetlerini değerlendirdik. 

Dünyadan ilgi çekici ve farklı 
örneklerin yer aldığı, ‘Öyküsü Olan 
Yapılar’ köşemizde ‘Guggenheim 
Müzesi’, ‘The Kansas City Public 
Library’ ve ‘Stone House’ adlı 
görünüşleri ile heyecan verici 
mimarileri sizin için derledik. 

Bu sayımızın İhracat Kapıları 
bölümünde ise Avrupa’nın dördüncü, 
dünyanın sekizinci büyük ekonomisi ve 
Avrupa Birliği’nin kurucu üyesi olarak 
‘G8’ adı verilen sanayileşmiş ülkeler 
grubunda yer alan, Türkiye’nin önemli 
ticaret partneri İtalya’ya yer veriyoruz. 

Ayrıca İMSAD’dan sayfalarımızda 
son haftalarda gerçekleştirdiğimiz 
online Gündem Buluşmaları’na, Türkiye 
İMSAD ve ÇEDBİK ortaklığında, 
Avrupa Birliği Başkanlığı’nın 
koordinasyonu ve desteği ile hayata 
geçen “Sürdürülebilir Kalkınma 
için STK’lar Projesi”nin eğitimlerine 
detaylarıyla yer verdik. Anadolu’daki 
sivil toplum kuruluşlarının daha aktif 
olmaları, karar alma süreçlerine daha 
kolay etki etmeleri ve sektörler arası iş 
birliğinin artırılmasının hedeflendiği 
Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar 
Projesi kapsamında gerçekleşen 
eğitimlerde; Şanlıurfa, Giresun, 
Eskişehir ve İzmir’de iki gün fiziki, bir 
gün çevrim içi olmak üzere toplam üç 
gün süren bir program gerçekleştirdik. 
İstanbul ve Ankara’da bulunan Türkiye 
İMSAD ve ÇEDBİK üyesi STK’lar için 
de aynı eğitim programını internet 
üzerinden katılımcılarla paylaştık.

2021 yılını geride bırakırken, 2022 
yılının dünyamıza ve ülkemize başta 
sağlık, huzur, barış ve birlik getirmesi 
dileklerimizle… Mutlu yıllar…



İLAN

Cephelerinizde
Çözüm Ortağınız.

www.cuhadaroglu.com
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T Ü R K İ Y E  İ M S A D

içindekiler
İMSAD'DAN
- “Ülkemizin ve sanayimizin büyük potansiyeli ve güçlü 
geleceğine inanıyoruz”

- “Ortak akılla, coğrafyamızın üretim üssü haline geleceğiz”

- “Ülkemize kazandırdığımız cari fazlayı daha da artırarak 
güçlü performansımızı sürdüreceğiz”

- Türkiye İMSAD, Anadolu’daki STK’ları ve yerel kurumları 
sürdürülebilir kalkınma için bir araya getirdi

- Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun 
Küçükoğlu, ‘EPSDER 25. Yıl Sohbetleri’ webinarında 
konuşmacı oldu

- Türkiye İMSAD, İyilik&Sağlık Dergisi ‘Geri Dönüşüm 
Ödülleri’ne destek verdi

KAPAK KONUSU
Türkiye yeni küresel tedarik üssü olur mu?

ÖZEL RÖPORTAJ / NAİL OLPAK
“Karbonsuz Ekonomiye Geçiş hedefi doğrultusunda
çalışmalarımızı hızlandırdık”

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YEŞİL MİMARİ
İklim krizine sürdürülebilir ve yeşil mimari kalkan olacak

SEKTÖREL GÜÇ / GÜNDER
"İklim krizi ile mücadelede atacağımız

her adım güneşten izler taşıyor"

MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI 
DENİZ ASLAN
"Hedefimiz, uygulanabilir sürdürülebilir ve nitelikli
çevreler oluşturmak"

SÖYLEŞİ /  KUBİLAY TÜFEKÇİ
“2022 yılında yurt dışı referans
projeleri ile büyümeye devam edeceğiz”

SÖYLEŞİ / SELÇUK VANLI
“İhracat pazarlarını genişletmeyi hedefliyoruz”

SÖYLEŞİ / MUSTAFA YILDIRIM
"Pandemide daha fazla ihracata yöneldik"

ÖYKÜSÜ OLAN YAPILAR
Özgün mimarileri ile ünlenen yapılar bulundukları  
yere değer katıyor

İHRACAT KAPILARI / İTALYA
Türkiye'nin önemli ticaret partneri
İtalya ile iş birliği imkanları artıyor

YAPI TARİHİ
19’uncu yüzyılda altından değerli olan  
alüminyumun iki asırlık üretim yolculuğu

MAKALELER

DÜNYA TURU
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Covid-19 pandemisinin yol açtığı ekonomik 
depremin yansımaları küresel tedarik 

zincirindeki bozulma nedeniyle domino etkisi 
yaratırken; hammadde, konteyner ve navlun 

fiyatlarının yükselmesi nedeniyle dünyanın 
tedarik merkezi olan Çin’e alternatif arayışı 

hızlandı. Peki bu arayışta lojistik avantajı 
nedeniyle Türkiye yeni tedarik üssü olabilir 

mi? İhracattaki yüksek oranlı artış, talebin 
Türkiye’ye kaydığı yönünde önemli bir gösterge 

olurken, biz de bu sayımızda Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu, Türk ekonomisinin önde gelen 

isimleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin 
görüşlerine yer vererek, bu süreçteki fırsatları 

ve yapılması gerekenleri ele aldık.

TÜRKIYE 
YENI 

KÜRESEL 
TEDARIK 

ÜSSÜ
OLUR MU?
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“Ülkemizin ve sanayimizin
büyük potansiyeli ve güçlü 

geleceğine inanıyoruz”
‘Küresel Tedarik Krizi ve Enflasyon’ başlıklı 45’inci Gündem Buluşmaları’nda konuşan 

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “Geleceği görmekte 
önemli derecede zorlandığımız bir dönemdeyiz. Ancak diğer taraftan pandemi 
sürecinde ülkemizin artan önemi, büyük potansiyeli ve güçlü geleceğine çok 

inanıyoruz” dedi.

İMSAD’DAN

Türkiye  İnşaa t  Ma lzemes i 
Sanayicileri Derneği (Türkiye 
İMSAD) tarafından 45’inci kez 

düzenlenen ‘Gündem Buluşmaları’, 
Demirdöküm’ün katkılarıyla 21 
Ekim Perşembe günü online olarak 
gerçekleştirildi. Açılışını Türkiye 
İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun 
Küçükoğlu’nun, moderatörlüğünü 
Türkiye İMSAD Başkan Vekili Ferdi 

Erdoğan’ın yaptığı ‘Küresel Tedarik 
Krizi ve Enflasyon’ başlıklı toplantı, 
inşaat malzemesi sanayicileri, iş 
dünyas ından i s imler  ve  sektör 
profesyonelleri tarafından ilgiyle 
takip edildi. Toplantının konuşmacısı  
Ekonomist-Stratejist Fatih Keresteci; 
faiz, enflasyon, kur, tedarik krizi ile ilgili 
merak edilen konuları katılımcılarla 
paylaştı.

“ÜRETİM ÜSSÜ OLMA 
YOLUNDAKİ İLERLEYİŞİMİZİ 
SÜRDÜRÜYORUZ”

Türkiye inşaat malzemesi sanayici-
lerinin pandemi dönemini yüksek bir 
performansla geçirdiğini belirten Tür-
kiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Tayfun Küçükoğlu, “Yurt içi ve yurt 
dışında artan talebi karşılayabilmek 
için yüksek performans gösteren sana-

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu: 
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İMSAD’DAN

yimiz, gelecek adına daha büyük dü-
şünebilmek için de büyük bir güce ve 
potansiyele sahip olduğunu göstermiş 
oldu. 2020’yi üretimde yüzde 9,1’lik 
bir büyüme ile tamamladık. Artan ta-
lebi karşılama performansımızla 2021 
yılını ihracatımızın da verdiği destekle 
yüzde 20 gibi bir büyüme ile tamamla-
ma yolundayız. Bu dönemde hem yurt 
içi kapasitesini, hem bulunduğumuz 
coğrafyamızda üretim üssü olma yo-
lundaki ilerleyişimizi emin adımlarla 
sürdürüyoruz” diye konuştu.

Önceki yıllarda geleceği tahmin 
edebilmek için geçmiş verilerden ya-
rarlanarak daha kolay tespitler yapıla-
bildiğini ifade eden Tayfun Küçükoğlu, 
şunları söyledi: “Günümüzde her şey o 
kadar hızlı ve radikal değişimler göste-
riyor ki, artık geçmişe bakarak geleceği 
planlama imkanımız oldukça azalıyor. 
Globalleşmenin baş döndürücü etki-
sinin yanında pandeminin getirdiği 
olağanüstü koşullarla beraber, emtia 
fiyatları ve temininde görülmemiş de-
ğişiklikler, zorluklar ve değişim yaşanı-
yor. Global enflasyon da dünyanın her 
yerinde önümüze çıkan diğer önemli 
bir başlık. Geleceği, hatta yarını gör-
mekte önemli derecede zorlandığımız 
bir süreçteyiz. Ancak diğer taraftan 
pandemi sürecinde ülkemizin artan 
önemi, büyük potansiyeli ve güçlü ge-
leceğine çok inanıyoruz. Önümüzde 
tehditler, fırsatlar, belirsizlikler, baş 
döndürücü değişimler ve güçlü gelişim 
beklentilerimiz var. 2022 ve sonrasının 
bütçe, plan ve stratejilerini hazırlarken 
hedefimiz inşaat malzemeleri sana-
yisinin ülkemize katkısını artırmak, 
beraberinde dünya ve coğrafyamızdaki 
etkisini yükseltmek olacak.”

“KUR ARTINCA İTHAL GİRDİ
MALİYETLERİ YÜKSELİYOR
BU İHRACATA AVANTAJ 
SAĞLAMIYOR”

Konuşmasında Türk Lirası değer 
kaybedince Türkiye’nin ihracatının 
artacağı, buradan da bir avantaj sağla-
nacağı şeklinde bir hipotez olduğunu 
dile getiren Ekonomist-Stratejist Fatih 
Keresteci ise, “Kur yukarı çıktığı zaman 
ihracatı artırma gayemiz çok başarılı 
olmuyor çünkü Türkiye’de net ihra-
catçı olarak bildiğimiz şirketler çok az. 
Genelde ihracatçıyım diyen şirketlerin 
çoğu aynı zamanda ithalatçı. O yüzden 

kur arttığı zaman ithal girdi maliyeti 
de yukarı gidiyor ve bu ihracatı ucuz-
latmıyor. İkincisi Türkiye’deki birçok 
yerli girdi maliyeti de döviz kurların-
dan doğrudan ve dolaylı etkileniyor. 
Yani su, elektrik, kira, doğalgaz… Fa-
tura TL geliyor ama arkasından döviz 
kuruyla gidiyor. Hatta öyle ki iş gücü 
maliyetleri bile dolaylı olarak kurdan 
etkileniyor. O yüzden kur yukarı çık-
tığında biz asla çok büyük bir rekabet 
avantajı sağlamıyoruz” şeklinde ko-
nuştu.

İhracatı en çok etkileyen unsurun, 
ihracat yapılan pazarlardaki talep ve 
kurun da öngörülmesi olduğunu vur-
gulayan Keresteci, şu görüşleri dile 
getirdi:  “Bizim ihracatımız son yıllarda 
bir miktar arttı ama dış ticaret haddi 
diye bir kavram var. Dış ticaret haddi, 
ihracat birim değer endeksinin ithalat 
birim değer endeksine bölünmesidir. 
Dış ticaret haddi 100’ün altına iniyorsa 
bizim ihracatımızın değeri azalıyor. 
Yani biz bir birim ithalat için daha çok 
ihracat yapmak zorunda kalıyoruz. Şu 
an TÜİK verilerine göre bu rakam 86, 
yani son 20 yılın en düşük rakamı. Biz 
ihracat yapıyoruz diye çok da sevinme-
yelim çünkü bizim ihracatımızın de-
ğeri düşüyor. Zaten bunun ekonomik 
karşılığını da görüyoruz. Türkiye’de 
kişi başı GSYH 2013 yılında 12 bin 
500 dolar ile zirve yaptı. 2020 yılı ra-
kamı ise 8 bin 600 dolar. Bu 8 bin 600 
dolar, 2006’dan beri en düşük seviye. 
Biz aslında yoksullaştıran bir büyü-
me yaşıyoruz. Yani Türkiye büyüyor 
ama yoksullaşan bir büyüme ile karşı 
karşıya.”

Türkiye’nin konumunun önemine 
dikkat çeken Keresteci, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bulunduğumuz bölge öyle 
bereketli bir coğrafya ki, bu coğrafya 
için savaşmış atalarımıza minnet duy-
malıyız. Çünkü ne zaman bir sorun 
oluşsa bu coğrafyanın avantajlarından 
faydalanıyoruz. Mesela dünyada pan-
demi ile birlikte bir navlun krizi yaşan-
dı. Çin’deki bir limandan Rotterdam’a 
yük götüren bir geminin maliyeti, 
Türkiye’den giden gemiye oranla 4-5 
katına çıktı. Böyle bir ortamda bu artan 
maliyetler, üretimin Türkiye’ye gelmesi 
noktasında çok ciddi bir imkan yarattı. 
O yüzden düşük ve orta teknolojik 
yoğun alanlarda Türkiye’nin önemli 
bir üretim üssü haline gelme ihtimali 

kuvvetli ve şu an bunu görüyoruz. 
2030’da Türkiye ekonomisinin haki-
katen büyük bir ekonomi olacağına 
inancım tam. 2030’un büyük Türkiye 
ekonomisinde varlıkların sahibi biz 
olacak mıyız? Bence esas mesele bu.”

“AB İŞE YARAYAN ÜRÜNLERİ
GELİŞTİRİYOR, BİZ ÜRÜNÜN
İŞE YARAMASININ PEŞİNDEN 
GİDİYORUZ”

Toplantının moderatörü Türki-
ye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Ferdi Erdoğan da dünyada ve 
Türkiye’de enflasyonist bir ortam ol-
duğunu belirterek, “Kur, faiz, enflasyo-
nun sürekli gündemi meşgul eden bir 
yapısı var. Kur maalesef hayatımızın 
içinde. Bulunduğumuz coğrafya bir 
yandan fırsat, bir yandan tehditleri 
de içeriyor. Avrupa gibi teknolojide, 
pazar büyüklüğünde, satın alma gü-
cünde, demokraside, hukukta, insan 
haklarında gelişmiş olan bir coğrafya 
ile emtia ve enerji kaynakları ülkele-
riyle bezenmiş diğer coğrafyanın tam 
ortasındayız. Böyle bakınca karşımızda 
bir fırsat durumu var ve burada biz 
yerimizi alıyoruz” dedi.

AB’nin işe yarayan ürünleri geliş-
tirirken, bizim ürünün işe yaraması-
nın peşinden gittiğimizi ifade eden 
Erdoğan, şunları söyledi: “İthalatın 
neredeyse beşte biri enerji, yarısı gir-
di malzemelerden oluşuyor. Enerji 
kadar neredeyse hammadde ithalatı 
söz konusu. Geri kalanı da tüketim 
malları. Tüketim malları aslında daha 
düşük. Biz daha çok ihracatı ve büyü-
meyi yabancı kaynakla kotarırken, her 
bir dolar ihracat için 1.5 dolar ithalat 
yapıyoruz. Bu hayatımızı tabi ki çok 
etkiliyor. İnşaat malzemeleri sanayi-
sinde de ortalama yüzde 30 enerji ile 
yüzde 20 kadar da ithal girdi malze-
me var. Pandemi ile beraber ‘Maske, 
Mesafe, Temizlik’ üçgeninden, ‘Mo-
bil, Modüler ve Temassız’ bir hayata 
döndük. Taşa, toprağa dayalı inşaat 
malzemelerinden, ürüne malzemeye 
akıl yüklenen çoğu ithal olan çip ve 
sensörlere dayalı metalik malzemelere 
doğru da evrildik. Böyle olunca ithalat 
oranımız da arttı. Dünyada enflasyon 
yükseliyor. Bizde kur ve faiz ilişkisi 
birbirine çok bağlı ama enflasyonla 
yüksek bir seyri var. Böyle baktığımız-
da planlar tutmuyor.”
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“Ortak akılla, coğrafyamızın 
üretim üssü haline geleceğiz”

‘Yeşil Mutabakat Sürecinde Seramik ve Demir Çelik Sektörü’ başlıklı Gündem 
Buluşmaları’nın 46’ncısında konuşan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun 
Küçükoğlu, “Yeşil Mutabakat’a uyum ve dönüşüm sürecinde birey, kurum, sektör ve 
kamunun ortak aklı, mücadelesi ve kolektif dönüşüm iradesi ile ülke ve sektör olarak, 

coğrafyamızın üretim üssü haline geleceğimize gönülden inanıyorum” dedi. 

Türkiye  İnşaa t  Ma lzemes i 
Sanayicileri Derneği (Türkiye 
İMSAD) tarafından 46’ncı kez 

düzenlenen ‘Gündem Buluşmaları’, 
Demirdöküm’ün katkılarıyla 25 
Kasım Perşembe günü online olarak 
gerçekleştirildi. Açılışını Türkiye 
İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun 
Küçükoğlu’nun, moderatörlüğünü 
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Ferdi Erdoğan’ın yaptığı 
‘Yeşil Mutabakat Sürecinde Seramik 
ve Demir Çelik Sektörü’ başlıklı 

toplantı, inşaat malzemesi sanayicileri, 
iş dünyasından isimler ve sektör 
profesyonelleri tarafından ilgiyle takip 
edildi. Toplantının konuşmacıları 
Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay 
Gümrah ve Türkiye Çelik Üreticileri 
Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri 
Dr. Veysel Yayan, seramik ve demir 
çelik sektöründeki son gelişmelerle 
birlikte Yeşil Mutabakat ve COP26’nın 
etkilerini değerlendirdi. 

İnşaat malzemesi sanayisinin 2020 
ve 2021 yılında iki temel etki altında 

kaldığını vurgulayan Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Kü-
çükoğlu, “Bu temel faktörlerin birinci-
si, pandemi etkisiyle ülkemizin artan 
coğrafi önemi ve ihracat kapasitemi-
zin yükselmesi, ikincisi ise Covid-19 
nedeniyle evde kalmamızla beraber 
yükselen yenileme talebi oldu. Yaşam 
ortamlarını iyileştirme, konforu geliş-
tirme farkındalığı ve bilincindeki artış, 
ülkemizdeki talebi canlandırdı. Bu ye-
nileme talebiyle beraber gelen canlılıkla 
2020’yi üretimde yüzde 9,1’lik bir bü-

İMSAD’DAN

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu: 
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yüme ile tamamlamıştık. 2021 yılını ise 
ihracatımızın da verdiği destekle yüzde 
20 gibi bir büyüme ile tamamlayacağı-
mızı düşünüyorum” dedi.

“GÜÇLÜ GELİŞİM 
STRATEJİLERİNE
İHTİYACIMIZ VAR”

İnşaat malzemeleri sanayisinin, bu-
lunduğu coğrafyanın üretim üssü olma 
hedefine ulaşmak için orta ve uzun va-
deli güçlü gelişim stratejilerine ihtiyacı 
olduğunu belirten Tayfun Küçükoğlu, 
şunları söyledi: “Önümüzdeki süreçte 
en etkili ve kapsamlı planların başında, 
bizi çok güçlü şekilde etkisi altına ala-
cak Yeşil Mutabakat geliyor. Dünyanın 
dengelerinin hızla ve büyük oranda 
değiştiği, rekabet koşullarının yeniden 
oluştuğu dönemde, Yeşil Mutabakat’ın 
ülkemiz ve sektörümüz açısından 
gündemin en önemli maddesi haline 
geldiğini görüyoruz. Bu, zorunlu dö-
nüşümlerin zamanında ve doğru anla-
şılabilmesi kritik öneme sahip. Geleceğe 
hazırlanırken kritik faktörlere dikkat 
etmeli, sanayimizin önündeki aşılması 
gereken engellerle planlanması gereken 
konuları birlikte değerlendirmeliyiz.”

“DÜNYA ÇELİK ÜRETİMİNE 
KIYASLA ÜÇ MİSLİ DAHA İYİ 
DURUMDAYIZ”

Dünya çelik üretiminde yüzde 5,8 
oranında artış yaşandığı bir dönemde 
Türkiye’nin çelik üretiminin yüzde 
14,2 yükseldiğine dikkat çeken Tür-
kiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) 
Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan, yıl 
sonu itibarıyla durumun Türkiye le-
hine daha da gelişeceği yönündeki 
beklentisini dile getirerek, “Bu yılın 
performansına baktığımızda, dünya 
çelik üretimine kıyasla üç misli daha iyi 
durumdayız. 10 aylık dönemde, üre-
timde 33.3 milyon tona ulaştık, 2021 
yılını 40 milyon ton civarında üretimle 
kapatabiliriz. Bu bizim için şimdiye ka-
darki en büyük üretim miktarı olacak. 
Biz bir taraftan dünyanın en büyük ih-
racatçıları arasında 6’ncı, diğer taraftan 
ithalatta da 6’ncı sıradayız. Burada bir 
terslik var. AB’de ithalat yüzde 13’e çık-
tığında, ‘Çelik gibi stratejik bir üründe 
kendi çeliğimizi kullanmalıyız’ denile-
rek hemen koruma tedbirleri alınması 
yönünde çalışma başlatılıyor. Bizim de 
ülkemizin üretim kapasitesinin bu-

lunduğu ürünlerde ithalatı sınırlayıcı 
bir yapıyı oluşturmamız lazım” diye 
konuştu.Türkiye çelik sektörünün 
üretim yapısıyla dünyadan ayrıştığını 
ifade eden Dr. Veysel Yayan, “Entegre 
ve ark ocaklı tesisler Yeşil Mutabakat 
çerçevesinde karbon salımıyla ilgili 
hassasiyetin zirveye çıkmasından do-
layı önemli. Dünyada entegre tesislerin 
oranı yüzde 75, ark ocaklı tesislerin 
oranı yüzde 25 civarında. AB’de bu 
oran yüzde 60 entegre, yüzde 40 ark 
ocaklı tesisler şeklinde. Biz yüzde 71’e 
29 oranıyla onların tam tersi bir ya-
pıdayız. Dolayısıyla ülkemiz karbon 
salımında onlara göre ortalama yüzde 
40-45 daha avantajlı. Türkiye’deki 40 

milyon ton çeliğin üretilirken saldığı 
karbona baktığımızda, Avrupa’daki 
çelik sektörüne göre çok daha ma-
sum, çok daha yeşil bir çelik üreti-
mi yapıyoruz. Öngörülen tedbirleri 
alabildiğimiz ölçülerde, AB’de sorun 
yaşamadan, Yeşil Mutabakat şartlarını 
karşılayabileceğimizi düşünüyoruz. 
Ayrıca, Türkiye’nin hem Avrupa, hem 
ABD ile daha sıkı bir şekilde çalışması 
gerekiyor. Avrupa ile olan iş birliği-
mizin sigortası da dış ticaretimizin 
dengede gidiyor olması. Benzer durum 
Türkiye-ABD dış ticareti için de geçer-
li. Dolayısıyla kazan kazan durumunu 
korumaya özen göstererek, Avrupa 
ve ABD ile iş birliğini geliştirmemiz 
lazım” ifadelerini kullandı.

“SERAMİK SEKTÖRÜNDE YERLİ
YÜKSEK KATMA DEĞER
YÜZDE 80’İN ÜZERİNDE”

Türkiye’de seramik sektörünün 
çok önemli ve büyük bir sektör oldu-
ğunu dile getiren Eczacıbaşı Toplulu-
ğu CEO’su Atalay Gümrah da, “Sera-
mik sağlık gereçlerinde Avrupa’nın en 
büyük üretim kapasitesi ve karo sera-
mikte İspanya’nın ardından en büyük 
ikinci kapasite Türkiye’de. Bu durum, 
hem sektörümüz, hem de ülkemiz 
adına gurur verici” dedi. Sektörün 
önemli bir özelliğinin de yüzde 80’in 
üzerinde yerli katma değer yaratma 
kapasitesi olduğunu vurgulayan Güm-
rah, şu değerlendirmelerde bulundu: 
“Seramik, enerji dışında ithalata dayalı 
bir sektör de değil. Bu alanda faaliyet 
gösteren girişimcilerin en önemli ön-
celikleri artan enerji ve lojistik mali-
yetlerini yönetmek, ürünlerini marka 
ve tasarım ile güçlendirerek satmak. 
Kapasite konusundaki liderliğimizi, 
inovasyonda, tasarımda, markada ya-
kalamak ancak insana, pazarlamaya 
daha çok yatırım yaparak olacak. Hem 
kuruluşlarımızda, hem de sektörü-
müzde bu gelişimi görmek sektörün 
geleceği açısından da umut verici.”

AB’nin ‘Fit for 55’ çalışmasında 
2025’te uygulama kapsamına girecek 
öncelikli sektörler arasında seramik 
sektörünün yer almadığını belirten 
Atalay Gümrah, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Sektörün 2030 yılında kap-
sama gireceğini öngörürsek, bu da 
bize 8-10 yıllık bir adaptasyon süresi 
sağlayacak.”

“YEŞİL MUTABAKAT 
BELKİ DE BİR FIRSAT 

SUNUYOR”

Toplantının moderatörü 
Türkiye İMSAD Yönetim Ku-
rulu Başkan Vekili Ferdi Er-
doğan, “Yeşil dönüşüm için 
sektörlerin yol haritasına ihti-
yacı olduğunu belirterek, “Ye-
şil Mutabakat belki de bir fır-
sat sunuyor” dedi. Seramik ve 
demir çelik sektörünü değer-
lendiren Erdoğan, şunları söy-
ledi: “Demir çelik, Türkiye’de 
mineral ürünler grubundan 
sonra ihracatı  en yüksek 
sektörümüz. 2020’de miktar 
olarak 12 milyon ton, değer 
olarak 11 milyar dolara yakın 
ihracat geliri var. Üretimin 29 
milyon ton gibi büyük bir kıs-
mı iç pazarda tüketiliyor. İn-
şaattan otomotive kadar gir-
mediği bir alan yok. Seramik 
sektöründe ise ihracat gittikçe 
artıyor. Seramik sağlık gereç-
leri ile karo ihracatı 1 milyar 
doları geçiyordu, şimdi sade-
ce karo ihracatı 1 milyar doları 
zorluyor. 3.5-4 milyar dolarlık 
ekonomik büyüklüğü olan bir 
sektör, bunun yaklaşık yarısını 
ihraç eder hale geldi. Tüm bu 
gelişmeler sektörlerimiz adına 
sevindirici.”

İMSAD’DAN
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“Ülkemize kazandırdığımız cari 
fazlayı daha da artırarak, güçlü 
performansımızı sürdüreceğiz”

Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları’nın 47’ncisi, “2021’i Kapatırken Sektörü 
Neler Bekliyor?” başlığı altında gerçekleştirildi. Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “Çevremizdeki ülkelerde etkinliğimizin artmasıyla, 

ülkemize kazandırdığımız cari fazlayı daha da yükselterek güçlü performansımızı 
sürdüreceğimize inanıyoruz” dedi. 

Türkiye  İnşaa t  Ma lzemes i 
Sanayicileri Derneği (Türkiye 
İMSAD) tarafından 47’nci kez 

düzenlenen ‘Gündem Buluşmaları’, 
Demirdöküm ve GF Hakan Plastik’in 
katkılarıyla 9 Aralık Perşembe günü 
online olarak gerçekleştirildi. Açılışını 
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Tayfun Küçükoğlu’nun, 
moderatörlüğünü Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ferdi 
Erdoğan’ın yaptığı “2021’i Kapatırken 

Sektörü Neler Bekliyor?” başlıklı 
toplantı, inşaat malzemesi sanayicileri, 
iş dünyasından isimler ve sektör 
profesyonelleri tarafından ilgiyle 
takip edildi. Toplantının konuşmacısı 
Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı 
Dr. Can Fuat Gürlesel, ‘Pandemi 
sonrası ortaya çıkan yeni koşullar 2022 
yılında nasıl gelişecek?’, ‘Küresel inşaat 
sektörü ve malzeme pazarlarında 2022 
yılı beklentileri neler olacak?’, ‘AB 
pazarı ve Yeşil Mutabakatın etkileri’, 

‘ABD pazarı’ ve ‘Sektörde büyüme 
öngörüleri’ başlıkları altında, güncel 
verilerle birlikte değerlendirmelerini 
paylaştı. 

“BÜYÜMENİN YÜZDE 10’UNDA
YENİLEMENİN PAYI VAR”

İnşaat malzemeleri sanayisinin 
2021 yılındaki gelişiminde yenileme 
pazarının çok büyük rol oynadığını 
belirten Türkiye İMSAD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “2020 

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu: 

İMSAD’DAN
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yılında hiçbir dönemde olmadığı kadar 
renovasyon ağırlıklı bir süreç yaşandı. 
Yenilemede yaşanan gelişmelerin etkisi 
2021 yılı boyunca büyüyerek devam 
etti. İnşaat sektörünün yüzde 3,5 kü-
çüldüğü 2020 yılında inşaat malze-
meleri sanayisi üretimde, bilişimden 
sonra ülkemizin en yüksek büyümesini 
9,1 oranıyla gerçekleştirdi. Bu büyüme 
içinde 2020 yılında yurt içi tüketimi-
miz 408 milyar TL seviyesine çıktı. 
Bir yıl öncesine göre 40 milyar TL ora-
nında büyüyen yenileme pazarındaki 
pay artışı, inşaat malzemesi sanayisinin 
2020’deki büyümesini belirleyen unsur 
oldu. İnşaat malzemeleri sanayisi ola-
rak 2021 yılını üretimde yüzde 20’lik 
bir büyüme ile tamamlayacağımızı, bu 
büyümenin içindeki yenileme payının 
da yüzde 10 civarı olacağını öngörü-
yoruz” dedi. 

“İHRACAT PERFORMANSIMIZLA 
EYLÜLDE EN YÜKSEK 
SEVİYEYE ÇIKTIK”

İnşaat malzemeleri sanayisinin ih-
racat performansı ile gurur duyduk-
larını vurgulayan Tayfun Küçükoğlu, 
şunları söyledi: “Pandemi döneminde 
inşaat malzemeleri sanayisinin perfor-
mansı ve ülkemizin coğrafi konumu-
nun etkisiyle de ihracatın önemli dere-
cede arttığını görüyoruz. 2013 yılından 
bu yana takip ettiğimiz verilere göre, 
Eylül 2021’deki ihracat performansı-
mızla en yüksek seviyeye çıktık. Bu 
seviyeye ulaşırken de 3.1 milyar dolar 
ve 6 milyon ton gibi büyük oranlarda 
ihracat gerçekleştirdik. 2020 ortala-
ma ihracat birim fiyatımız 0.35 dolar/
kg iken, 2021 yılı Eylül ayı itibarıyla 
bunun 0.52 dolar/kg seviyesine çık-
ması geleceğe dair beklentilerimizi de 
yükseltiyor. Çevremizdeki ülkelerde 

etkinliğimizin artmasıyla ülkemize 
kazandırdığımız cari fazlayı daha da 
artırarak güçlü performansımızı sür-
düreceğimize inanıyoruz.”

“ARTIK DAHA PAHALI BİR 
DÜNYAYA İHRACAT YAPACAĞIZ”

2022’nin dünya genelinde daha pa-
halı bir yıl olacağına dikkat çeken Tür-
kiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. 
Can Fuat Gürlesel de, “Hem yaşanan 
enflasyon, hem de rekabet zincirlerin-
deki değişimin etkisi bize şunu göste-
riyor; 2005’ten sonra her şey Asya’dan 
tedarik ediliyordu. Enflasyonsuz bir 
dönem oldu. Fakat şimdi Asya’nın yanı 
sıra diğer ülkelerden de tedariklerin 
başlaması bizi daha pahalı bir dünyaya 
doğru götürüyor. Daha yüksek üretim 
maliyetleri söz konusu. Kaçınılmaz bir 
sonuç olarak daha pahalı bir dünya 
olacak. Bu da özellikle bizim ihracat 
fiyatlarımız açısından önemli. Artık 
eskisi gibi çok ucuz bir dünyaya değil, 
pahalı bir dünyaya ihracat yaptığımızı 
unutmamamız gerekiyor. Bütün alıcı-
lar, alternatif tedarikçilerin hepsi daha 
yüksek fiyatların içindeler. Bu yüzden 
ihracatçılarımız 2022 yılında birim fi-
yatlarını artırmaya devam etmeli” diye 
konuştu.

“TÜRKİYE, ABD’YE İLAVE 
İHRACAT POTANSİYELİ İLE 
KARŞI KARŞIYA”

AB ve ABD pazarlarında 2022 bek-
lentilerini ele alan Dr. Can Fuat Gür-
lesel, şu değerlendirmelerde bulundu: 
“ABD’deki altyapı paketi 1.1 trilyon 
dolarlık bir harcama ve yaklaşık 700 
milyar doları da doğrudan inşaat har-
caması yaratabilecek başlıklar içeriyor. 
1.1 trilyon dolarlık harcama 10 yıllık 
bir süreçte yapılacak, yani yıllık yak-
laşık 110 milyar dolar söz konusu. 
Bunun yüzde 60-70’inin inşaat harca-
maları olacağı öngörülüyor. 2022’de 
110 milyar dolarlık bir harcamanın 
60-70 milyar doları inşaat ve inşaat 
malzemelerine gidecek. Yarısının ithal 
edileceğini düşünürsek ki, ABD’nin 
büyük ölçüde ithalata bağımlı olduğu 
alanlar var, yıllık ilave 30-35 milyar 
dolar inşaat malzemeleri için bir pazar 
oluşacak. Kötümser senaryoda ise 20-
25 milyar dolarlık pazar yaratılacak. 
Türkiye bunun yüzde 10’unu almayı 
hedeflese 2.5-3 milyar dolarlık ilave ih-

racat potansiyeli ile karşı karşıya. ABD 
bizim inşaat malzemesi ihracatımızda 
ilk sırada.”

“AVRUPA’NIN YENİ HEDEFLERİ
İNŞAAT MALZEMESİ İHTİYACI 
YARATACAK”

Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutaba-
kat hedeflerine de değinen Dr. Can 
Fuat Gürlesel, şunları söyledi: “AB’nin 
2030 ve 2050’de sıfır emisyon hedefi 
var. Yani ne konut, ne sanayi, ne enerji 
santrali, ne taşıtta karbon salımı ola-
cak. Yüzde 100 yenilenebilir enerjiye 
gidiliyor. Bunun yanında Avrupa’daki 
konutların yüzde 30’unun yenilenmesi 
gerekiyor. 2050 yılına kadar yakla-
şık 140 milyon daireye denk gelen bir 
yenilenme hedeflenmiş durumda. Bu 
hedefler Avrupa’da çok önemli bir yeni 
inşaat malzemesi ihtiyacı yaratacak.”

Toplantının moderatörü Türkiye 
İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Ferdi Erdoğan ise Türkiye’nin şu anda 
AB ile rekabet ortaklığına dayalı bir iş 
gücünün karşılıklı paylaşıldığı hatta 
ithalat ve ihracatın da dengede olduğu 
bir sürecin içinde olduğunu belirte-
rek, “Rusya ve Çin ile 2-3 milyar dolar 
ihracata karşın 20 milyar dolar ithalat 
yapmışız, bu ticarette bir denge yok. 
Ama AB ile aramızda yaklaşık 100 mil-
yar dolar ihracat varsa 100 milyar dolar 
ithalat var. İthalat ve ihracat dengemizi 
sağladığımızı düşünüyorum” dedi. 

“2022, KAPTANLARIN 
YILI OLACAK”

2022’de ‘kaynaklar’, ‘riskler’ ve ‘re-
kabet’ unsurlarının özellikle dikkate 
alınması gerektiğinin altını çizen Ferdi 
Erdoğan, sektördeki şirket yöneticile-
rine şöyle seslendi; “Kaptanlar, sadece 
kaynaklara odaklanırsanız gemi kızak-
ta demektir. O geminin kaptanlığını 
zaten bırakırsınız ya da bıraktırırlar. 
Sadece risklere odaklanır, ‘Ben her 
şeyi buna göre yaparım’ derseniz, bu 
durum ‘Ya istiklal ya ölüm’ demektir. 
Rekabete odaklanır ve rekabette bütün 
gücünüzü kullanırsanız ancak barut 
bitene kadar cephedesinizdir. Ama bu 
üçünü bir arada harman edip yöneten 
kaptanlar, 2022’yi başarıyla tamamlar. 
İyi tahmin eder, çevik davranır, fırsat-
ları değerlendirir ve tehditlere karşı 
tedbir alırsanız gemilerinizi her türlü 
fırtınada yüzdürürsünüz.”

İMSAD’DAN
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AB BAŞKANLIĞI’NIN DESTEKLEDİĞİ ‘SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN STK’LAR’ 
PROJESİ İLE STK’LARIN ANADOLU’DA DAHA AKTİF OLMASI HEDEFLENİYOR  

Türkiye İMSAD, sivil toplum kuruluşlarına  
yönelik çalışmalarını genişletti 

İnşaat malzemeleri sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İMSAD, ÇEDBİK ortaklığında, AB 
Başkanlığı’nın koordinasyonu ve desteği ile hayata geçen ‘Sürdürülebilir Kalkınma için 
STK’lar’ projesini başlattı. Anadolu’daki sivil toplum kuruluşlarının daha aktif olmaları, 
karar alma süreçlerine daha kolay etki etmeleri ve sektörler arası iş birliğinin artırılmasının 
hedeflendiği proje kapsamında Türkiye genelinde İstanbul ve Ankara dışındaki şehirlerdeki 
sivil toplum kuruluşları ile çevrimiçi ve fiziki etkinlik ve eğitimler düzenlenecek. 
Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) ve ÇEDBİK (Çevre Dostu Yeşil 
Binalar Derneği) ortaklığında başvurusu gerçekleştirilen ‘Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar’ 
projesi, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali 
desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Destek Programının üçüncü dönemi kapsamında hibe 
desteği almaya hak kazandı.  1 Nisan 2021’de uygulanmaya başlanan proje 15 ay sürecek.   
Daha önce düzenlediği toplantılarda, üyesi bulunan 53 derneği, enerji verimliliği, iklim 
değişikliği ve sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmaları değerlendirmek, iş birliğini artırmak 
amacıyla bir araya getiren Türkiye İMSAD, ÇEDBİK işbirliğinde, ‘Sürdürülebilir Kalkınma için 
STK’lar’ projesi ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik çalışmalarını genişletti. 
Sektörler arası proaktif iş birliğinin sağlanması, politika ve karar alma süreçlerine demokratik 
katılım için sivil toplumun kapasitesinin artırılması ve gelişiminin desteklenmesi amacıyla 
başlatılan proje kapsamında Türkiye İMSAD ve ÇEDBİK, öncelikle kendi Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları (SKA) eylem planlarını geliştirecek.  

Anadolu’daki sivil toplum kuruluşları ile buluşmalar gerçekleşecek 
Proje kapsamında ‘Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı’na üye olan belediyelerin bulunduğu 4 
farklı ilde düzenlenecek etkinliklere yerel sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimlerin 
temsilcileri, üniversite kamu kurumu temsilcileri katılacak. Böylece Anadolu’daki sivil toplum 
kuruluşlarının Avrupa’daki pek çok sivil toplum kuruluşu gibi lobicilik konusunda daha aktif 
olmaları, karar alma süreçlerine daha kolay etki edebilmeleri ve daha fazla söz sahibi olmaları 
desteklenecek.  

İnşaat malzemeleri sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İMSAD, ÇEDBİK ortaklığında, Avrupa Birliği Başkanlığı’nın koordinasyonu 
ve desteği ile hayata geçen “Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar Projesi Eğitimleri”ni, farklı illerde fiziki ve online toplantılarla 
gerçekleştirdi. Anadolu’daki sivil toplum kuruluşlarının daha aktif olmaları, karar alma süreçlerine daha kolay etki etmeleri ve 
sektörler arası iş birliğinin artırılmasının hedeflendiği proje kapsamında Şanlıurfa, Giresun, Eskişehir ve İzmir’de iki gün fiziki, bir 
gün çevrim içi olmak üzere toplam üç gün süren eğitim toplantıları düzenlendi. İstanbul ve Ankara’da bulunan Türkiye İMSAD 
ve ÇEDBİK üyesi STK’lar için de aynı eğitim programı internet üzerinden gerçekleştirildi. 

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) ve Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) ortaklığında 
başvurusu gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar” projesi, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından 
Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Destek Programı’nın üçüncü dönemi kapsamında hibe desteği almaya hak 
kazandı. Türkiye İMSAD ve ÇEDBİK iş birliği ile 1 Nisan 2021’de hayata geçirilen ve 15 ay sürmesi planlanan proje kapsamında 
“Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar Projesi Eğitimleri”; Şanlıurfa, Giresun, Eskişehir ve İzmir’de iki gün fiziki, üçüncü gün online; 
İstanbul ve Ankara’da yer alan Türkiye İMSAD ve ÇEDBİK üye dernekleri için ise online toplantılarla yapıldı. 

Sektörler arası proaktif iş birliğinin sağlanması, politika ve karar alma süreçlerine demokratik katılım için sivil toplumun ka-
pasitesinin artırılması ve gelişiminin desteklenmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında Türkiye İMSAD ve ÇEDBİK, öncelikle 
kendi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) eylem planlarını geliştirmeye başladı.  

Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar Projesi Eğitimleri’nin ilki 28-29 Eylül’de Şanlıurfa’da, ikincisi 5-6 Ekim’de Giresun’da 
düzenlendi. Ardından 19-20 Ekim’de Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu’nun teşrifleri ile Eskişehir’de yapılan 
eğitim programını 26-27 Ekim’de İzmir’de Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve Başkan Yardımcısı Barış Özreçber’in teşrifleriyle 
gerçekleştirilen eğitim izledi. 

Üç gün süren eğitimlerin iki günü ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ başlığıyla yapılırken, diğer günün eğitimlerinde ‘Savu-
nuculuk’ konusu masaya yatırıldı. 

Şanlıurfa, Giresun, Eskişehir ve İzmir için çevirim içi olarak düzenlenen üçüncü gün eğitimleri, 19 ve 26 Kasım’da, Türkiye 
İMSAD ve ÇEDBİK Üye Dernekleri Eğitimleri ise internet üzerinden 24, 29 Kasım ve 2 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi. 

‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ başlıklı eğitimler için Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Levent Kurnaz ile birlikte, Boğaziçi Üniversitesi himayesinde oluşturulan Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (UNSDSN) Türkiye Koordinatörü Bahar Özay, Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve 
Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi araştırmacıları Dr. Nazan An ve Dr. Tufan Turp, ‘Savunuculuk’ başlıklı eğitimler için 
Abdullah Gül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Burak Uzal ile Öğretim Görevlisi Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç, Alparslan Türkeş Bilim ve 
Teknoloji Üniversitesi’nden Selahattin Ciritci ve Danışman Ayça Bağcı, eğitim programı kapsamında yer alan bilgileri katılımcılarla 
paylaştı. 

Sahip olunan kaynakların öneminin vurgulandığı ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ başlıklı eğitimlerde, kurumların topluma 
sadece ekonomik fayda sağlama rolüne sahip olmadığı, aynı zamanda sosyal ve çevresel açıdan topluma karşı sorumlu olduğuna 
dikkat çekildi. Aynı zamanda sürdürülebilirlik ve iklim gündeminin, inşaat, çevre, mimarlık, enerji, enerji verimliliği ve sürdü-
rülebilir kalkınma alanlarına etkisi konuşuldu. ‘Savunuculuk’ başlıklı eğitimlerde ise sektörler arası diyalog sayesinde kent adına 
değişim teorisi temel nokta olarak benimsenerek katılımcılarla birlikte savunuculuk, paydaş analizi ve iletişim konularında analiz 
ve değerlendirmeler yapıldı. Farklı sektör ve meslek temsilcilerinin oluşturduğu katılımcıların yer aldığı eğitimlerde, bölgesel ve 
sektörel sorunları kapsamında görüş ve yorumları alınarak ortak amaçlar doğrultusunda iş birliği ağlarının oluşmasına yönelik görüş 
alışverişinde bulunuldu. ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ eğitiminin ikinci gününde ise SKA’lar çerçevesinde iş birliği örnekleri 
paylaşılarak, kurum içi eylem planı hazırlama, Küresel Amaçlar için ortak çalışma alanları, eylem planı örnekleri değerlendirildi.

STK, kamu ve özel sektör iş birliği artacak 
Projeden, Türkiye İMSAD ve ÇEDBİK’in ulusal-küresel ağları, ulaşılması hedeflenen en az 50 sivil toplum kuruluşunun ve 

yerel yönetimler tarafından kurulan ‘Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı’ üyelerinin yararlanması amaçlanıyor. Projenin hedef kitlesi 

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NIN DESTEKLEDİĞİ “SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN STK’LAR 
PROJESİ EĞİTİMLERİ”, 6 İLDE FİZİKİ VE ÇEVRİM İÇİ TOPLANTILARLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye İMSAD, Anadolu’daki STK’ları ve yerel kurumları 
sürdürülebilir kalkınma için bir araya getirdi

STK, kamu ve özel sektör iş birliği artacak 
‘Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar’ projesi ile ulaşılmak istenen diğer hedefler ise şöyle: 
“İnşaat, çevre, sürdürülebilir kalkınma, mimarlık ve enerji verimliliği alanlarında çalışan 
STK'ların örgütsel kapasitelerini özellikle iletişim, lobicilik ve ağ oluşturma açısından 
güçlendirmek. STK'lar arasında SKA hakkında daha iyi bir anlayış geliştirmek ve SKA'ya 
ulaşmada aktif katılımlarını teşvik etmek. SKA'ya ulaşmak için harcanan çabaların 
görünürlüğünü artırmak ve ortak stratejilerin, eylemlerin, politika belgelerinin geliştirilmesi 
için STK'lar, kamu ve özel sektör paydaşları arasında iş birliğini teşvik etmek. STK'ların kamu 
kurumlarının karar alma süreçlerine katılımını teşvik etmek.” 

Projeden, Türkiye İMSAD ve ÇEDBİK'in ulusal-küresel ağları, ulaşılması hedeflenen en az 50 
sivil toplum kuruluşunun ve yerel yönetimler tarafından kurulan ‘Sürdürülebilir Kentsel 
Gelişim Ağı’ üyelerinin yararlanması amaçlanıyor. Proje aynı zamanda 10 yerel yönetim ve 
diğer sektörlerden 20 paydaş ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı gibi ilgili kurumları kapsıyor. 

‘Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar’ projesi çerçevesinde web sayfası, STK'lar için 
Sürdürülebilir Kalkınma, lobicilik, iletişim ve paydaş diyaloğu hakkında kapasite geliştirme 
eğitim programı, Türkiye İMSAD ve ÇEDBİK'in SKA eylem planları ve ilerleme raporları, SKA 
hakkında kitapçık, SKA üzerine bir sosyal medya kampanyası, tavsiye niteliğinde bir politika 
belgesi ve SKA Ödülleri planlanıyor. 

Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi olan Sivil Toplum Destek Programı, STK’ların 
kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik yürütülen bir hibe programıdır ve Sivil Toplum 
Destek Programının üçüncü döneminde verilen desteklerle STK’ların kurumsal kapasitesinin 
artırılması ve STK’lar arası ortaklıkların teşvik edilmesi; aktif vatandaşlık ve STK’ların karar 
alma süreçlerine katılımının desteklenmesi ve son olarak aktif vatandaşlık için yasal 
çerçevenin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 
Bilgi İçin: Aygen Erkal, Proje Koordinatörü 

T: 0216 322 23 00 F: 0216 322 10 68 M: 0530 962 16 22 E: aerkal@imsad.org 

“Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Türkiye İMSAD 
sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir” 

Türkiye İMSAD ve ÇEDBİK

Sürdürülebilir Kalkınmanın 17 Amacı hakkında

daha iyi bir anlayış geliştirmek adına STK'ları 

 bir araya getiriyor! 
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Türkiye İMSAD, sivil toplum kuruluşlarına  
yönelik çalışmalarını genişletti 
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için STK'lar, kamu ve özel sektör paydaşları arasında iş birliğini teşvik etmek. STK'ların kamu 
kurumlarının karar alma süreçlerine katılımını teşvik etmek.” 
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arasında yerel yönetimler, diğer sektörlerden paydaşlar ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
gibi ilgili kamu kurumları yer alıyor.

“Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar” projesi faaliyetleri arasında web sayfası, STK’lar için sürdürülebilir kalkınma, lobicilik, 
iletişim ve paydaş diyaloğu hakkında kapasite geliştirme eğitim programı, Türkiye İMSAD ve ÇEDBİK’in SKA eylem planları ve 
ilerleme raporları, SKA hakkında kitapçık, SKA üzerine bir sosyal medya kampanyası, tavsiye niteliğinde bir politika belgesi ve 
SKA Ödülleri bulunuyor. 

Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi olan Sivil Toplum Destek Programı, STK’ların kapasitelerinin güçlendirilme-
sine yönelik yürütülen bir hibe programıdır ve Sivil Toplum Destek Programı’nın üçüncü döneminde verilen desteklerle STK’ların 
kurumsal kapasitesinin artırılması ve STK’lar arası ortaklıkların teşvik edilmesi; aktif vatandaşlık ve STK’ların karar alma süreçlerine 
katılımının desteklenmesi ve son olarak aktif vatandaşlık için yasal çerçevenin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
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Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Tayfun Küçükoğlu, ‘EPSDER 25. Yıl 

Sohbetleri’ webinarında konuşmacı oldu

Türkiye İMSAD, İyilik&Sağlık Dergisi 
‘Geri Dönüşüm Ödülleri’ne destek verdi

EPS Sanayi Derneği’nin (EPS-
DER), ‘İnşaat Malzemeleri Sek-
törüne Genel Bakış Yapı Mal-

zemesi olarak EPS’ başlıklı webinarı 5 
Ekim 2021 Salı günü gerçekleştirildi. 
EPSDER Yönetim Kurulu Başkanı Er-
dem Ateş’in moderatörlüğünü yaptığı 
webinarda Türkiye İMSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu 
da konuşmacı olarak yer aldı. Webi-
narda 2021 yılı değerlendirmesinden, 
2022 yılı beklentilerine, dünyada ve 
ülkemizde yaşanan ekonomik geliş-
melerden, inşaat malzemesi sanayisine, 
enerji verimliliğinden, yeşil mutabakat 
sürecine, ısı yalıtım malzemelerinden 
EPS özeline bir çok konu hakkında 
değerlendirmelerde bulunuldu.

Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmelerin yanı sıra birçok konunun 
değerlendirildiği ‘EPSDER 25. Yıl Sohbetleri’ webinarına, Türkiye İMSAD Yönetim 

Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu konuşmacı olarak katıldı.

İyilik & Sağlık Dergisi tarafından düzenlenen ‘Geri Dönüşüm Ödülleri’ni destekleyen 
kurumlar arasında yer alan Türkiye İMSAD, ödül töreninde plaket aldı. 

Dünya Eko bünyesinde yayınlanan 
İyilik & Sağlık Olsun Dergisi ta-
rafından, sürdürülebilir bir yaşam 

için geri dönüşüm odağında değer yaratan 
projeler ile çalışmaları ödüllendirmek ve 
örnek göstermek amacıyla, bu yıl ilk kez 
düzenlenen ve Türkiye İMSAD’ın destekle-
yen kurumlar arasında yer aldığı Geri Dö-
nüşüm Ödülleri, 7 Aralık’ta Pera Palace’ta 
gerçekleşen ödül töreninde açıklandı. İno-
vasyon, Ar-Ge, Tasarım, Sosyal Girişim, 
Kültür-Sanat, Bireysel Girişim, Üniversite, 
STK ve Yükselen Yıldız olmak üzere dokuz 

kategoride başarılı projelerin ödüllendirildiği 
tören için davetiyeler ve ödüller geri dönüştü-
rülebilir olarak hazırlandı.

İyilik & Sağlık Olsun Dergisi Yayın Yö-
netmeni Tuba İlze ve Dünya Şirketler Grubu 
CEO’su Burcu Kösem’in konuşmasıyla başlayan 
gecenin sunuculuğunu oyuncu Açelya Akko-
yun yaptı. Yarışmada kazanan isimlere ödülleri 
takdim edildikten sonra, yarışmayı destekleyen 
kurumlara da plaket verildi. Türkiye İMSAD 
adına Genel Sekreter Aygen Erkal, plaketi Ajans 
D Genel Yayın Yönetmeni Gürhan Demirbaş’tan 
aldı. 
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Covid-19 pandemisinin yol açtığı ekonomik depremin yansımaları 
küresel tedarik zincirindeki bozulma nedeniyle domino etkisi 

yaratırken; hammadde, konteyner ve navlun fiyatlarının yükselmesi 
nedeniyle dünyanın tedarik merkezi olan Çin’e alternatif arayışı 

hızlandı. Peki bu arayışta lojistik avantajı nedeniyle Türkiye yeni tedarik 
üssü olabilir mi? İhracattaki yüksek oranlı artış, talebin Türkiye’ye 
kaydığı yönünde önemli bir gösterge olurken, biz de bu sayımızda 

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu, Türk ekonomisinin önde gelen isimleri 
ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin görüşlerine yer vererek, bu 

süreçteki fırsatları ve yapılması gerekenleri ele aldık.

KAPAK - TÜRKİYE YENİ KÜRESEL TEDARİK ÜSSÜ OLUR MU?

YENI KÜRESEL 
TEDARIK ÜSSÜ
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Küresel ekonomiyi sarsan Co-
vid-19 salgını ile birlikte 2020 
yılının şubat ayında yaşanan arz 

şoku, tedarik zincirindeki bozulmanın 
da fitilini ateşledi. Hammadde fiyatların-
dan, limanlardaki aşırı yığılmaya, nakliye 
problemlerinden çip gibi ara mamullerin 
imalatına kadar birçok farklı noktada 
önemli aksaklıklar yaşandı, yaşanmaya 
da devam ediyor. Pandemi döneminde 
maliyet artışlarına sebep olan en kritik 
sorun konteyner krizi oldu. Kontey-
nerlerin dünyanın çeşitli limanlarında 
birikmesi ve lojistik zincire dahil edile-
memesi navlun artışlarına yol açtı. Ayrıca 
pandemi sebebiyle ertelenen talepteki 
yüksek artış da navlun artışlarında etkili 
bir diğer faktör oldu. 

TEDARİKTE YAKIN 
COĞRAFYALAR 
TERCİH EDİLMEYE BAŞLANDI

Ekonomilerin canlanması ile artan 
talep karşısında özellikle Asya ülkeleri 
odaklı üretim ve tedarik zincirlerinde 
kesintiler yaşandı. Birçok Avrupalı ve 

Amerikalı şirket, Çin’de üretim ya da 
Çin’den tedarik seçeneğini şu anda ciddi 
ve en önemlisi kalıcı olarak sorgulama-
ya başladı. Yeniden şekillenen tedarik 
zincirinde yakın coğrafyalar tercih edilir 
hale geldi. Ticarette özellikle 1990’larda 
başlayan global ticaret anlayışı ve ‘just in 
time’ teslimat imkanları ile şirketler uzak 
mesafelerden malzeme tedarik etmekte 
ve minimum stok tutarak çalışmakta 
hiçbir sakınca görmüyorlardı. Yaşadı-
ğımız pandemi sonrası ‘just in time’ 
teslimat yerini ‘just in case’ kavramına 
bıraktı. Firmalar yakın coğrafyalarında 
bir alternatif tedarikçi arayışına gitmeye 
ve bir miktar stoğu iş devamlılığını sağla-
mak amacı ile depolarında bulundurma-
ya başladı. Lojistik süreçlerdeki sorunlar, 
üreticileri yeniden stoklu çalışmaya ve 
global seviyede alıcılarının sorun yaşa-
maması için lojistik koridorlarda böl-
gesel depolama alanları oluşturmaya 
zorladı.

Çin’den tedarik avantajının artan 
maliyetler nedeniyle azalması bazı ülke-
leri avantajlı konuma getirdi. Özellikle 
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Çin gibi Asya ülkelerinden tedarik sağ-
layan Avrupalı şirketler; üretim gecikme-
leri, artan navlun maliyetleri ve kontey-
ner krizi nedeniyle tedarik için Türkiye 
gibi daha yakın ve istikrarlı merkezlere 
yöneldi. Türkiye’nin coğrafi konumu 
dolayısıyla oluşan lojistik avantajı, ülke 
olarak dış ticaretteki esnek yapısı ve son 
dönemde şirketlerimizin ihracat alanın-
da yaptığı yatırımlar; bu talebin bir kıs-
mının Türkiye’ye kaymasında önemli bir 
etken oldu. Bu konuda uluslararası de-
recelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in 
son analizi dikkat çekici. Analize göre, 
Türkiye, Avrupa’da tedarik zincirlerin-
deki değişimden en fazla kazanç elde 
edecek ülke konumunda. Türkiye’yi, 
Çekya, Polonya ve Romanya izliyor. Kü-
resel tedarik zincirinin, Asya ve özelikle 
Çin’e bağımlı bir ağdan üretim kalitesi ve 
lojistik imkanları nedeniyle Türkiye’ye 
yönelmesi, bu alanda Türkiye’ye yöne-
lik yatırımların artacağı beklentisini de 
beraberinde getirdi. Türkiye’nin üretim 
ve ihracatta altyapıya ve rekabet avantaj-
larına sahip olduğu çok sayıda sektörde 
tedarik değişimlerinin yüksek olması 
bekleniyor.

Üretimin durduğu dönemde iyi bir 
sınav veren Türkiye’nin ihracatının re-

korlar kırması,  Türkiye’ye talebin art-
tığını gösterdi. Bu yılın Ekim ayında 
ihracat, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 
yüzde 20,2’lik artışla 20.8 milyar dolara 
yükselirken, bu rakam şimdiye kadar ay-
lık bazda gerçekleşen en yüksek ihracat 
rakamı oldu. 

İNŞAAT MALZEMELERİ
SEKTÖRÜ DEĞİŞİMDEN 
OLUMLU ETKİLENDİ

İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı 
da küresel tedarik zincirlerindeki deği-
şimden olumlu etkilenmeyi sürdürüyor, 
küresel tedarik zincirlerindeki değişim 
Türkiye’ye yönelik inşaat malzemeleri 
talebini artırıyor. Türkiye özellikle Av-
rupa kaynaklı ilave bir talep görüyor. 
Avrupa pazarlarındaki yavaşlamaya rağ-
men Türkiye ihracatını artırıyor. Küre-
sel emtia fiyatları artışı da birçok inşaat 
malzemesinin ihracat birim fiyatını yük-
seltiyor. Birim fiyatlardaki artışın katkısı 
daha çok hissediliyor. 

Türkiye İMSAD tarafından hazırla-
nan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Tica-
ret Endeksi’nin Ekim 2021 sonuçlarına 
göre, ekim ayında inşaat malzemeleri 
ihracatı değer olarak 2.79 milyar dolar, 
miktar olarak 5.38 milyon ton seviyesin-

Covid-19 pandemisi nedeniyle 
yaşanan kapanmalar arz şokuna, 
hammadde, konteyner ve 
navlun fiyatlarının artmasına, 
bu durum da tedarik zincirinin 
bozulmasına yol açtı. Şu anda 
da süreç navlun, emtia ve enerji 
krizi üçgeninde devam ediyor.

Lojistik süreçlerde yaşanan 
aksamalar ve navlun 
fiyatlarındaki artışın da etkisiyle, 
tüm dünyada ara malı, malzeme 
ve hammadde fiyatları, dolar 
bazında yüzde 100’e varan 
oranlarda artış kaydetti. 

Pandemiden kaynaklanan 
üretim kesintileri ve yüksek 
nakliye maliyetleri, tedarik 
zincirlerini daha pahalı hale 
getirdi; Asya’dan Avrupa’ya ve 
ABD’ye mal göndermek için 
kullanılan konteynerlerin fiyatı 
dört-beş kat arttı.

Bölgeselleşme ve yakından 
tedarik eğilimleri hız kazandı, tek 
seferde toplu ve büyük siparişler 
yerine, daha yakın bölgelerden, 
daha küçük hacimde ve parçalı 
siparişler giderek daha da tercih 
edilir hale geldi.

KÜRESEL TEDARİK 
ZİNCİRİNDE YENİ DÖNEM

de gerçekleşti. İhracat birim fiyatlarında 
hissedilir artışlar ihracatı destekledi.

İnşaat malzemeleri sanayi ortalama 
yıllık ihracat birim fiyatı ekim ayında 
geçen yılın ekim ayına göre yüzde 40,5 
arttı. 2020 yılı ekim ayında ortalama 
ihracat birim fiyatları 0.37 dolar/kg se-
viyesindeydi. Ortalama ihracat birim 
fiyatı 2021 yılı ekim ayında 0.52 dolar/
kg seviyesine çıktı.     

Firmaların yurt dışı faaliyetlerinde 
fırsatları yakalayarak güçlenebilmeleri 
için ise ihracat pazarlarındaki ülkelerde 
doğrudan kapasite yatırımı yapmaları, 
dağıtım ve lojistik depo yatırımına odak-
lanmaları gerektiği öne çıkıyor. Güçlü ve 
sürdürülebilir dağıtım ağı oluşturan fir-
maların, bu iki konuya da önem verdiği 
durumda rakiplerine oranla önemli bir 
avantaj elde edeceği, Avrupa Birliği Yeşil 
Mutabakatı için de gereken adımların 
atılmasının önemine dikkat çekiliyor.
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Türkiye’nin küresel tedarik 
zinciri dönüşüm sürecinde 
güçlü yönleri ve fırsatları1

İKİ BAŞLIKTA ÖNEMLİ 
TESPİTLER

AB pazarı için Gümrük Birliği ile sağlanan 
vergi avantajı ile yüksek navlun fiyatları 
karşısında yakından tedarikte Avrupa için en 
önemli potansiyel ülke olması.
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 Coğrafi konumu, üretim hızı ve 
kalitesiyle tedarikte avantajlı konuma 
gelmesi, artan navlun fiyatlarının Çin’in 
sunduğu fiyat avantajını önemli ölçüde 
yok etmesi.

Sanayi üretiminde ürün ve sektör çeşitliliği 
ile gelişmiş yan sanayiye sahip olması.

Esnek ve hızlı üretim yapısı, yüksek ürün 
standartları ve standartlarda AB ile uyumu, güçlü 
lojistik firmalara ve hizmetlere sahip olması, 
yüksek liman ve taşımacılık kapasitesi (kara-deniz, 
demir, hava yolları) ile gelişmiş ihracat finansman 
olanaklarının bulunması.

Tedarik güvenliği eğilimi kapsamında 
potansiyel ülke olarak öne çıkması.

Emisyon sınırlamaları kapsamında 
gelişen yakından tedarik eğilimi içinde 
Avrupa pazarına yakınlık avantajı.

Bölgeselleşme eğilimi içinde Avrupa 
için en güçlü potansiyel tedarikçi 
olması.
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İnşaat malzemesi 
sektörü nasıl bir yol 
izlemeli?2
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İnşaat malzemeleri ağır ve hacimli 
malzemeler olup, lojistiğinin etkin ve 
verimli yapılması son derece önem 
taşıyor.

Depolama alanları kısıtlı olduğu için 
doğru ürün, doğru yer, doğru zaman, 
doğru miktar, doğru evrak, doğru şekil 
ve doğru maliyet ölçütlerinin mutlaka 
sağlanması gerekiyor.

Firmaların özellikle de ihracat odaklı 
faaliyetlerinde nakliye avantajı 
sağlayacak çözümlere yönelmesi büyük 
önem arz ediyor.

Üreticilerin ihracat yapılan ülkelerde güçlü, 
sürdürülebilir satış kanalları ve dağıtım ağı 
oluşturmaları gerekiyor.

Firmaların ihracat pazarlarındaki ülkelerde doğrudan kapasite yatırımı 
yapmaları, dağıtım ve lojistik depo yatırımına odaklanmaları gerektiği 
öne çıkıyor. 

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı çerçevesinde çevreci üretime yönelinmesi önem taşıyor.

 ARALIK  2021   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   23

KAPAK - TÜRKİYE YENİ KÜRESEL TEDARİK ÜSSÜ OLUR MU?



24   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  ARALIK  2021

Dünyanın belki de 100 yılda 
bir karşılaşabileceği bu tür bir 
salgın süreci, oldukça dikkat 

gerektiren ve kendi içinde dinamik-
leri olan bir dönemdi. Dünyada glo-
balleşme eğilimi giderek azalırken, 
bölgeselleşme ve yakından tedarik eği-
limleri hız kazandı, tek seferde toplu 
ve büyük siparişler yerine, daha yakın 
bölgelerden, daha küçük hacimde ve 
parçalı siparişler giderek daha da ter-
cih edilir hale geldi. Dünya bu süreci 
yönetmeye ve alışmaya çalışıyor.

Türkiye pandeminin zorlu şartla-
rında üretim ve ihracatı aksatmayarak, 
alternatif çözümler üreterek güvenilir 
üretici olarak öne çıktı. Krizde önemli 
fırsatlar yakaladık ve bunları çok iyi 
değerlendirdik. Pandemi sonrasında 
çok yoğun ve ciddi bir taleple karşı 
karşıya kaldık. Katıldığımız fuarlar-
da da görüyoruz ki, tedarik zinciri-
ni koparmadığımız ve ilişkilerimizi, 
üretimimizi, siparişlerimizi aksatma-
dığımız için bugün Türkiye’ye karşı 
teveccühle karşı karşıyayız. Dünya 
artık tek bir bölgeden, tek bir fabri-
kadan çıkan ürünlere bağımlı olama-
yacağının farkında. Ülkemiz, küresel 
tedarik zincirinin yeniden yapılanma-
sıyla olağanüstü fırsatlar yakalayarak 
global ticaretin önemli bir aktörü ha-
line geldi.

Ekim ayında ihracatımız, geç-
tiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 
20,2’lik artışla, 20.8 milyar dolar oldu. 
Bu rakamla beraber, tarihimizin en 
yüksek aylık ihracat rekoruna imza 
atarken, 20 milyar dolar sınırını bir 
kez daha aşarak ihracatta yeni bir lige 
çıktığımızı tescilledik.

Önce navlun, daha sonra ham-
madde, bugün de enerjide yaşadığımız 
küresel kriz, dünyada artık yeni mali-
yetlemenin, yeni üretim merkezlerinin 
ve yeni bir tedarik zincirinin kurula-
cağını söylüyor. Türkiye, bunlardan 
biri ve biz Allah’a çok şükür ki bunu 
iyi değerlendirdik ve bugün Cumhu-
riyetimizin 100’üncü yılı için konulan 
hedefleri birer birer tutturuyoruz. Yıl 

sonu hedefimizi neredeyse iki ay ön-
cesinden tutturduk ve üstüne koyarak 
gidiyoruz. 2023 hedefimizi belki önü-
müzdeki yıl kıracağız, 2023 için yeni 
bir hedef peşine koşacağız. Hedefimiz, 
300 milyar dolar, ilk etapta bunu ya-
kalamak. Bu rakama ulaşacağımızdan 
çok eminiz. Bizim hep söylediğimiz 
bir gerçek, bir sloganımız var; ‘Dış 
ticaret fazlası veren Türkiye’. İhracatın 
ithalatı karşılaması yüzde 93’e geldi. 
İnşallah bu ihracat artışımızı devam 
ettirerek dengelemek, daha sonra da 
fazla vermeyi hedefliyoruz. Bağımsız-
lığını almamızın 100’üncü yılında bu 
ülkenin ekonomik bağımsızlığını da 
dış ticaret fazlası verdiğimiz zaman 
gerçekleştireceğiz, bununla taçlandı-
racağız.

Ülkemiz küresel tedarik yapıların-
daki değişimden en çok yararlanabile-
cek ülkeler içinde yer alıyor. Nitekim 
Türkiye’nin üretim ve ihracatta alt-
yapıya ve rekabet avantajlarına sahip 
olduğu çok sayıda sektörde tedarik de-
ğişimlerinin yüksek olması bekleniyor.

Türkiye’nin küresel tedarik zinci-
rinde dönüşüm sürecinde güçlü yön-
leri; sanayi üretiminde ürün ve sektör 
çeşitliliği ile gelişmiş yan sanayine 
sahip olması. Esnek ve hızlı üretim 
yapısı, yüksek ürün standartları ve 
standartlarda AB ile uyumu, güçlü 
lojistik firmalara ve hizmetlere sahip 
olması, yüksek liman ve taşımacılık 
kapasitesi (kara-deniz, demir, hava 
yolları) ile gelişmiş ihracat finansman 
olanaklarının bulunması. Türkiye’nin 
küresel tedarik zincirinde dönüşüm 
sürecinde fırsatları; tedarik güvenliği 
eğilimi kapsamında potansiyel ülke 
olarak öne çıkması, emisyon sınırla-
maları kapsamında gelişen yakından 
tedarik eğilimi içinde Avrupa paza-
rına yakınlık avantajı, bölgeselleşme 
eğilimi içinde Avrupa için en güçlü 
potansiyel tedarikçi olması, AB pazarı 
için Gümrük Birliği ile sağlanan ver-
gi avantajı ile yüksek navlun fiyatları 
karşısında yakından tedarikte Avrupa 
için en önemli potansiyel ülke olması.

İSMAİL GÜLLE
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)

Yönetim Kurulu Başkanı

Dünya artık tek bir 
bölgeden, tek bir 

fabrikadan çıkan ürünlere 
bağımlı olamayacağının 

farkında. Ülkemiz, küresel 
tedarik zincirinin yeniden 

yapılanmasıyla olağanüstü 
fırsatlar yakalayarak global 
ticaretin önemli bir aktörü 

haline geldi.

Türkiye, global ticaretin
önemli bir aktörü haline geldi
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Covid-19 kaynaklı kapanmaların 
ve kısıtlamaların kaldırılmasıy-
la emtia fiyatlarında yükseliş 

başlamıştı. Sonra buna navlun krizi 
eşlik etti, şimdi de enerji krizi eklendi. 
Bir başka ifadeyle Covid-19’un birincil 
yıkıcı etkilerinden kurtulan küresel 
ekonomi, şimdi de ‘navlun - emtia - 
enerji’den oluşan üçlü kıskaç arasında 
sıkışmış durumda. Bütün ülke eko-
nomileri bu kıskaçta büyük bir sınav 
veriyor ve bu sınav, Batılı ekonomilerin 
tedarik zincirlerinde de önemli bir sor-
gulamayı gündeme getirmiş durumda.

Üstelik ne uzmanlar, ne de iş dün-
yası bu üçlü ‘navlun - emtia - enerji’ 
kıskacının ne kadar süreyle etkili olaca-
ğını kestiremiyor. Ama çok açık olan bir 
gerçek var; birçok Avrupalı ve Amerika-
lı şirket, Çin’de üretim ya da Çin’den 
tedarik seçeneğini şu anda ciddi ve 
en önemlisi kalıcı olarak sorguluyor. 
Çünkü ekonomi uzmanları, navlun, 
emtia ve enerji krizinin yol açtığı mali-
yet artışları karşısında Batılı ülkelerin, 
Çin’le yaptıkları tedarik stratejilerini 
gözden geçirmek zorunda olduğunu 
vurguluyorlar.

Türkiye’nin son dönemde ABD ve 
Avrupa pazarına yönelik ihracatında 
gözlenen yüksek oranlı artışlar, aslın-

da tedarik rotalarında tarihi bir dönü-
şümün yaşandığına da işaret ediyor. 
Bu gelişme, Cumhuriyet tarihinde 
Türkiye’nin dünya ihracatından aldığı 
payı ilk defa yüzde 1’in üzerine taşı-
dı. Biz şunu görüyoruz ki, üretime ara 
vermeyen Türkiye, salgın döneminde 
dünyanın ‘B planı’ oldu. Zor dönemde 
üretimiyle dünyanın nefes almasına 
katkı sağladı.

Tedarik zincirlerinin hasar gördüğü 
süreçte, dünya tedarik zincirinin en 
sağlam halkalarından biri olduğumu-
zu gösterdik. İnanıyoruz ki, Covid-19 
sınavını başarıyla veren Türkiye, yakın 
bir gelecekte dünyanın ‘A planı’ haline 
de gelmeyi başaracak.

Bize göre Türkiye’nin başta AB, İn-
giltere ve ABD olmak üzere dünya eko-
nomisinin öncelikli tedarik üslerinden 
biri olduğu tescillenecek. Aynı zamanda 
Hükümetimizin ve özel sektörümüzün 
dinamizmi, kararlılığı ve odaklanması 
ile dünya değer zincirinin de güçlü bir 
parçası olacağımıza inanıyoruz.

Yine inanıyoruz ki, mevcut kon-
jonktür küresel tedarik zincirinde 
güçlü bir hub olmaya odaklanmada, 
Türkiye’ye her zamankinden daha güç-
lü tarihi bir fırsatın kapılarını arala-
yacak.

ŞEKİB AVDAGİÇ
İstanbul Ticaret Odası (İTO)

Yönetim Kurulu Başkanı

Tedarik zincirlerinin hasar 
gördüğü süreçte, dünya 

tedarik zincirinin en sağlam 
halkalarından biri olduğumuzu 

gösterdik. İnanıyoruz ki 
Covid-19 sınavını başarıyla 

veren Türkiye, yakın bir 
gelecekte dünyanın A planı 

haline de gelmeyi başaracak.

Türkiye, tedarik zincirinde dünyanın
'A planı' haline gelmeyi başaracak
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Lojistik, taşımacılığın yanı sıra 
depolama, gümrükleme, sigor-
talama, katma değerli hizmetler, 

talep ve stok yönetimi ile terminal hiz-
metleri faaliyetlerinin eşgüdümlü yapıl-
masını gerektiren faaliyetler kümesidir.

Türkiye; 83.6 milyon nüfusu, 783 
bin 542 kilometrekare yüzölçümü, 
üç kıtanın kavşak konumunda ve üç 
tarafının denizlerle kaplı olması özel-
likleri ile bölgesinin lojistik üssü ol-
maya aday bir ülke. 2020 yılı itibarıyla 
Türkiye’nin GSYH’sı 5 trilyon 47 mil-
yar TL, aynı yıl ulaştırma ve depolama 
sektörünün GSYH’sı ise 370 milyar 
TL oldu. Bu değerin içinde yolcu ve 
boru hattı taşımacılığı bulunuyor, an-
cak diğer sektörlerin kendi tesis ve 
araçları ile gerçekleştirdiği lojistik fa-
aliyetler yer almıyor. Dünyada strate-
jik bir sektör olarak görülen lojistik 
sektörü, gelişmiş ülkelerde GSYH’nın 
yüzde 10 - 12’sini oluşturuyor. Bu 
çerçevede Türkiye lojistik sektörü bü-
yüklüğünün, yaklaşık 605 milyar TL 
(GSYH’nın yaklaşık yüzde 12’si) oldu-
ğu öngörülüyor. Bu miktarın yarısının 
lojistik sektörü, diğer yarısının diğer 
sektörlerdeki üretim/ticaret şirketleri 
tarafından kendi olanaklarıyla ger-
çekleştirildiği varsayılıyor. Türkiye’de 
günlük yük hareketinin ton bazında 
yüzde 16’sı ihracat, yüzde 11’i ithalat 
ve yüzde 73’ü yurt içi bazlı. Yurt içi 
yük hareketinin ton bazında yüzde 90’ı 
karayolu, yüzde 5’i demiryolu ve yüzde 
4,5’u denizyolu ile gerçekleşiyor.

125 nanometre (=0,000000001 
m) büyüklüğündeki Covid-19 virü-
sünün oluşturduğu salgın ile tedarik 
zincirlerinde kamçı (talep abartma) 
etkisinin, nasıl oluştuğunu çok net 
olarak görmüş olduk. Bazı ürünler bu-
lunamaz hale geldi, panik satın almalar 
oldu, market rafları boşaldı ve fiyatları 
katlandı. Parça tedariği sorunları nede-
niyle fabrikalar durdu. Sağlık, temizlik 
ve gıda hariç diğer ürünlerde satışların 
yavaşlaması, sipariş iptalleri ve mağaza 
kapanışları oldu, ihracatın azalması 
nedeniyle ürünler antrepo ve depolarda 

kaldı. Diğer taraftan ise e-ticarette adeta 
patlamalar yaşandı. Virüs başta uzak-
tan eğitim ve evde çalışma sistemleri 
bazında dijitalleşmenin yaygınlaşma-
sına neden oldu. Eve servis hizmetleri 
inanılmaz arttı. Sınırlarda TIR geçişleri 
durdu ve TIR kuyrukları oluştu. Araç 
sürücülerine 14 günlük karantina süre-
si uygulanmaya başlandı. Bazı gemiler 
bazı limanlara uğrayamadı. Hava kar-
gonun yüzde 60’ını yolcu uçaklarının 
taşıması nedeniyle havayolu yük taşı-
macılığı ciddi oranda etkilendi. Daha 
temassız olan demiryolu taşımacılığı 
ön plana çıktı ama bu sefer de yeter-
li çeken ve çekilen araç bulunamadı. 
Sonuç olarak tedarik zincirleri kırıldı 
mı? Evet.

Tedarik zincirlerinde kamçı etkisi, 
ancak tedarik zincirleri senkronize hale 
getirilerek önlenebilir. Hızlı ve doğru 
bilgi akışı en temel konudur. Tedarik 
zinciri tarafları işlerin normalleşmesi 
için hızlı bilgi akışını ve birlikte ha-
reket etmeyi önceden planlamalı. Tek 
merkezli çözümler yeterli olmuyor. Bü-
tün paydaşların doğru zamanda, anlık, 
doğru ve güvenilir bilgiye ulaşarak bir-
likte hareketinin gerekliliği, gelecekte 
ülkeler ve firmalar için kaçınılmaz bir 
gerçek olacak.

İnşaat malzemeleri ağır ve hacimli 
malzemeler olup, lojistiğinin etkin ve 
verimli yapılması son derece önemli. 
Bu kapsamda, demir, beton, pencere - 
kapı - döşeme, tesisat, mutfak ve banyo 
malzemeleri lojistiği önem arz ediyor. 
Depolama alanları kısıtlı olduğu için 
doğru ürün, doğru yer, doğru zaman, 
doğru miktar, doğru evrak, doğru şekil 
ve doğru maliyet ölçütlerinin mutlaka 
sağlanması gerekiyor. Bu yönden bakıl-
dığında ve ülkemizin tüketim ülkeleri-
ne yakınlığı dikkate alındığında, Çin’e 
göre daha avantajlı konumda olduğu 
bir gerçek. Avrupa Birliği Yeşil Muta-
bakatı açısından da eğer sektörel bazda 
gerekli önlemler alınırsa, yine avantajlı 
bir durum elde edebiliriz. Yeter ki ülke-
mizde ve çevre ülkelerle doğru tedarik 
zincirleri kuralım.

PROF. DR. MEHMET TANYAŞ
Lojistik Derneği (LODER)
Yönetim Kurulu Başkanı

Ülkemizin tüketim ülkelerine 
yakınlığı dikkate alındığında, 

Çin’e göre daha avantajlı 
konumda olduğu bir gerçek. 

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı 
açısından da eğer sektörel 

bazda gerekli önlemler 
alınırsa, yine avantajlı bir 

durum elde edebiliriz. Yeter ki 
ülkemizde ve çevre ülkelerle 

doğru tedarik zincirleri 
kuralım.

Doğru tedarik zincirleri kurarak
avantajlı bir duruma geçebiliriz
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Hammadde, mamul, yarı mamul ve 
gıda girdilerinde dünya genelin-
de çok önemli fiyat artışları ya-

şanmakta olduğu için birçok sektörde reel 
anlamda fiyatlar yükseliyor ve ülkelerde 
yaşanan günlük Covid-19 sayılarındaki 
artışlar ve yeni mutasyonlar dünyamızı 
başka belirsizliklere sürüklüyor. Fakat 
pek tabi, her dönemde riskler olduğu 
gibi yeni fırsatlar da kendini gösterecek. 
Bu kapsamda birçok şirket yeni yatırım 
alanlarını ve yatırımın geri dönüşünü 
değerlendiriyor. Talebin sürekliliğinden 
emin olmanın, bu gibi dönemlerde ne 
kadar zor bir karar olduğu aşikâr.

Her zaman dile getirdiğim bir husu-
su tekrar etmekte fayda görüyorum, biz 
ülke olarak ilk etapta kendimize bir ayna 
tutmalıyız ve şu soruları sormalıyız. Dış 
yatırımcı sürdürülebilir bir şekilde ülke-
mize neden beklentilerimizi karşılayacak 
şekilde bir yatırım yapmaz? Neden ülke-
mizden yeterince alım gerçekleştirmez? 
Kanaatimce bu soruların en önemli sebe-
bi, maalesef yeterince sürdürülebilir bir 
ülke olamayışımızdan geçiyor. Özellikle 
dış yatırımcı haklı olarak çok ürkektir, gi-
deceği ülkede uzun vadeli istikrar ister ve 
hukukun üstünlüğünün geçerli olmasını 
bekler. Çünkü şirketinin tüm geçmişini 
ve önümüzdeki 30-40 senesini size bağ-
layacaktır, bu da mutlak öngörülebilirlik 
gerektirir.

Bir süre önce CDS (Kredi risk primi, 
alınan bir kredinin geri ödenmeme riskini 
tespit etmek ve bu riske karşı kredinin 
sigortalanması için kullanılan değer) ülke 
puanımız 422 idi, şimdi ise 500 puan 
seviyesine yükseldi. Uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşu Fitch Rating, 
ülkemizin kredi notunu negatife indirdi. 
Ülkemizde şu anda yerli ve yabancı yatı-
rımcılar açısından yatırım ortamının tam 
oluşmadığını söyleyebiliriz.

Genel anlamda, tüm sektörlerimiz 
için geçerli olan ülkemizin lojistik avan-
tajları ve yetişmiş iş gücüne inşaat sektörü 
için de memnuniyetle değinmek isterim. 
Ayrıca global pazara baktığımızda, ül-
kemizin inşaat şirketlerinin uluslarara-
sı alanda önemli projelere imza attığını 

gözlemliyoruz, böylelikle çok önemli 
bir tecrübe birikimine sahibiz. Geliş-
mekte olan bir ülke konumunda ol-
mamız, kentsel dönüşüm dahil olmak 
üzere ulaşım ve altyapı tesislerine olan 
önemli ihtiyaçları, sektörün çok uzun 
yıllar daha gelişimi için önemli fırsatların 
bulunduğunu gösteriyor. Ülkemizde 
inşaat sektörünün GSYH içindeki payı 
yüzde 8 seviyelerinde olup, milyonlarca 
vatandaşımıza iş imkânı yaratıyor. An-
cak ülkemizdeki belirsizlikler ile artan 
malzeme maliyetleri ve dolayısıyla inşaat 
maliyetleri ve yukarıda değinmeye ça-
lıştığım diğer hususların inşaat sektörü 
cirolarına negatif olarak yansıdığını söy-
lemek mümkün.

Şu anda ihracatımızın artışından 
memnuniyet duyuyoruz ancak bunu 
mutlaka kalıcı hale getirebilmek için ge-
rekli olan tüm adımları eksiksiz atamaz 
isek bu dönemde yakaladığımız önemli 
fırsatları uzun vadeli değerlendireme-
yebiliriz. 

Hiçbir kurum ve kuruluşa çözüm 
reçetesi sunma gibi bir niyetimin olma-
dığını paylaşmak isterim ancak şirketle-
rimizi en kısa sürede kurumsal yapılara 
kavuşturarak, kurum kültürümüzü ça-
ğımızın gereklilikleri yönünde mutlaka 
geliştirmeliyiz. Yalın, çevik organizas-
yon, gerekli yetki ve sorumluluklarla 
donatılmış sürekli eğitime tabi tutulan 
yetkin çalışanlar, dünya standartlarında 
dijital altyapı ve modern yönetim sis-
temlerini hayata geçirmeliyiz. Bu husus-
lar şirket marka değerlerinize çok önem-
li katma değer yaratacak ve uzun vadede 
şirketiniz mutlaka kazanacak. Unutma-
yalım ki endüstri ortalamasında şirket 
cirolarının takribi yüzde 50’si satınal-
ma birimleri üzerinden gerçekleştirilen 
alımlardan oluşuyor. Bu alanda gerçek-
leştireceğiniz profesyonelce çalışmalar 
şirketinizin karlılığına, kalite anlayışına, 
müşteri memnuniyetine ve dolayısıyla 
sürdürülebilirliğine çok önemli katma 
değerler yaratacak. Şirketinize en uygun 
tedarikçilerle çalışılmasının sağlanması, 
şirketlere çok önemli rekabet avantajı 
yaratacak.

TUĞRUL GÜNAL
Tedarik Zinciri Yönetimi

Derneği (TEDAR)
Yönetim Kurulu Başkanı

Şu anda ihracatımızın 
artışından memnuniyet 
duyuyoruz ancak bunu 

mutlaka kalıcı hale 
getirebilmek için gerekli olan 

tüm adımları eksiksiz atmazsak 
bu dönemde yakaladığımız 

önemli fırsatları uzun vadeli 
değerlendiremeyebiliriz. 

Güven olmaz ise olmaz!
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Küresel ekonomi Covid-19’un 
etkilerinden nasibini aldı ve 
hammadde fiyatlarından, liman-

lardaki aşırı yığılmaya, nakliye prob-
lemlerinden çip gibi ara mamullerin 
imalatına kadar birçok farklı noktada 
ciddi aksaklıklar yaşandı, yaşanmaya da 
devam ediyor. Salgın ve karantina ön-
lemleri neticesinde kesintilere maruz ka-
lan tedarik zinciri, aşı sonrası gevşetilen 
önlemlerle birlikte artan talebi karşılama 
noktasında yetersiz kaldı. Üstelik salgın 
süresince zorunlu bir tasarrufa girmiş 
olan tüketicilerin harcama isteklerinin 
artmış olması da talebi artırarak üretim 
ve tedarik krizini besledi. Tedarik zinci-
rinde yaşanan bu sorunlar, üreticilerin 
hareket kabiliyetini kısıtlayarak ciddi bir 
krize neden oldu.  

Türkiye’de döviz kuru hareket-
liliğinden, tedarik zincirinde yaşanan 
aksaklıklardan ve hammadde fiyatları-
nın artışından kaynaklanan bir takım 
problemler baş gösteriyor. Ancak zaman 
zaman kendini gösteren aksaklıklara 
rağmen son dönemde özellikle ihracat 
ayağında önemli bir ivmenin yakalandı-
ğını ve üretim üssü olma konumumuzu 
daha da güçlendirmeye başladığımızı 
söyleyebiliriz. Çin’in salgının merkezi 
oluşuna bağlı olarak ihracat rakamları-
nın düşüşe geçmesi, rakip pazarlar için 
önemli bir fırsat yaratmış oldu, Türkiye 
üretim hızı ve kalitesiyle doğan boşluğu 
doldurmak için önemli bir aday haline 
geldi. Sahip olduğumuz coğrafi konu-
mun stratejik önemi, sanayicilerimizin 
olağanüstü şartlara hızlı adapte olabilme 
yetisi, krizi fırsata çevirme noktasında 
oldukça önemli rol oynadı. Çin’den yola 
çıkan bir konteyner Avrupa ülkelerine 
ortalama dört haftada ulaşabiliyorken, 
Türkiye’den yalnızca bir haftada ulaşa-
biliyor. Üstelik artan navlun fiyatları da 
Çin’in sunduğu fiyat avantajını önemli 
ölçüde yok ediyor.

Hal böyle iken; Çin gibi Asya ülke-
lerinden tedarik sağlayan Avrupalı şir-
ketler; üretim gecikmeleri, artan navlun 
maliyetleri ve konteyner krizi nedeniyle 
tedarik için Türkiye gibi daha yakın mer-

kezlere yöneliyor. Kuzey Amerika’ya 
satış yapan şirketler emek-yoğun üre-
timlerini Çin’den Meksika’ya ve Orta 
Amerika’ya kaydırıyor, Batı Avrupa’da 
kullanılan malzemeleri tedarik eden 
şirketler de üretimlerini doğu AB ül-
keleri, Türkiye ve Ukrayna’ya konum-
landırıyor. Uluslararası kredi derece-
lendirme kuruluşu Fitch Ratings’in 
son analizine göre, Türkiye, Avrupa’da 
tedarik zincirlerindeki değişimden en 
fazla kazanç elde edecek ülke konu-
munda bulunuyor. Türkiye’yi, Çekya, 
Polonya ve Romanya izliyor. Küresel te-
darik zincirinin, Asya ve özelikle Çin’e 
bağımlı bir ağdan, üretim kalitesi ve 
lojistik imkanları nedeniyle Türkiye’ye 
yönelmesi, bu alanda Türkiye’ye yöne-
lik yatırımların artacağı beklentisini de 
beraberinde getiriyor.

Pandemi sürecinde özellikle sera-
mik sektörümüz birçok yeni pazara 
ürün gönderme ve kalitesini sergileme 
şansı buldu. Çin’den ürün alamadıkla-
rı için Türkiye’ye yönelen birçok ülke, 
ürün kalitemizi ve rekabetçi fiyatları-
mızı test ederek sağlıklı bir karşılaş-
tırma yapma şansına erişmiş oldu. Bu 
pazarlarla kurulan ticari ilişkilerimizin 
uzun ömürlü olacağına inancımız tam. 
Türkiye’nin önündeki en büyük engel 
üretim kapasitelerinin Çin’den doğan 
boşluğu doldurabilecek seviyeye sa-
hip olmamasıydı, ancak son dönemde 
üreticiler birçok yeni yatırım yaparak 
kapasite artırımı gerçekleştirdi. İhracat 
noktasında sektörümüzün ve ülke-
mizin yolunun açık olduğuna inanı-
yorum, bizler de UNICERA İstanbul 
Uluslararası Seramik Banyo Mutfak 
Fuarımızla ihracat rakamlarına katkıda 
bulunmak adına büyük bir gayret sarf 
ediyoruz. Fuar sonrası aldığımız geri 
bildirimler de Türk mallarının dünya 
pazarında artık çok daha fazla yer ala-
cağına işaret ediyor. Küresel pazarda 
yaşanan bu sıkıntıları sanayicilerimizin 
olağanüstü şartlara hızlı adapte ola-
bilme yetisi sayesinde giderek artan 
ihracat paylarına çevirebileceğimizi 
düşünüyoruz.

KEMAL YILDIRIM
Tesisat İnşaat Malzemecileri

Derneği (TİMDER)
Yönetim Kurulu Başkanı

Uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşu Fitch 
Ratings'in son analizine göre, 

Türkiye, Avrupa'da tedarik 
zincirlerindeki değişimden 
en fazla kazanç elde edecek 

ülke konumunda bulunuyor. 
Küresel tedarik zincirinin, 

Asya ve özelikle Çin'e bağımlı 
bir ağdan, üretim kalitesi ve 
lojistik imkanları nedeniyle 

Türkiye'ye yönelmesi, bu 
alanda Türkiye'ye yönelik 

yatırımların artacağı 
beklentisini de beraberinde 

getiriyor.

Türkiye, Avrupa’da tedarik zincirlerindeki
değişimden en fazla kazanç elde edecek ülke
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Pandemi süreciyle birlikte küre-
sel tedarik zincirlerinin maruz 
kaldığı aksamalar ve kopmalar, 

bugüne dek dünyanın üretim üssü 
haline gelmiş olan Çin’in, küresel te-
darik zincirleri içindeki etkinliğinin 
sorgulanmasına yol açtı. Pandemi ne-
deniyle ciddi bir dönüşüm sürecine 
giren küresel üretim ve tedarik zincir-
lerindeki yeni arayışlarda Türkiye’nin, 
tercihlerde giderek daha üst sıralara 
yükseldiğini izliyoruz. Başta gıda, teks-
til, otomotiv yedek parçaları sektörleri 
olmak üzere, Avrupa tedarik zincirle-
rinde Türkiye’nin rolü artıyor. Türki-
ye, özellikle Avrupa Birliği ile gümrük 
birliği ilişkisi ve yakın komşusu olarak 
çeşitli tedarik zincirlerindeki etkinliği-
ni giderek artırırken, bu da geçtiğimiz 
yıldan bu yana ihracatımızdaki önemli 
artışlara yansıyor.

Ülkemiz coğrafi ve stratejik konu-
mu, lojistik ağ bağlantıları ve yetkinlik-
leri, üretim gücü ve kapasitesi, genç ve 
nitelikli insan kaynağı gibi birçok alan-
da avantajlı bir konumda bulunuyor.

Kuşak - Yol projesiyle küresel tica-
ret ağını genişletme hedefindeki Çin ile 
Türkiye arasında, 2017 yılında ‘Kara-
yoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşı-
macılığı Anlaşması’ imzalandı, Türkiye 
- Çin arasındaki karayolu taşımacılığı, 
ikili ve transit taşımaların kota reji-
mine tabi olduğu şekilde düzenlendi. 
Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlanan 7303 sayılı kanun ile onay-
lanan bu anlaşmanın fiili olarak hayata 
geçmesiyle, Çin pazarı Türk taşımacıla-
rına açılmış olacak. Türkiye ve Çin bir-
birleri için büyük bir lojistik potansiyel 
taşıyor ve uluslararası karayolu eşya 
taşımacılığı sektörümüz Çin ile Avrupa 
arasındaki ticaretin karayoluyla hedef 
pazarlarına ulaştırılmasında etkin rol 
üstlenmeye hazır.

Gelişen karayolu alternatifinin Çin 
ile ülkemiz arasındaki ihracat ve itha-
latın rekabet gücünü artırarak, ülke 
ekonomisine kazanç sağlayacağı ön-
görülüyor. Özellikle pandemi sürecin-
de, Uzakdoğu - Avrupa hattında ya-

şanan konteyner kriziyle artan ihracat 
navlunları, ihracatçılarımızı sıkıntıya 
soktu. Uzakdoğu’dan ara mal ithalatı 
yapan birçok Türk şirketi, navlun tes-
limat süreleri konusunda sıkıntı yaşadı. 
Bu sebeple, Uzakdoğu -  Avrupa arasın-
da karayolu taşımacılığının önemi arttı. 
Karayolu taşımacılığı, denizyoluna göre 
daha kısa sürede teslimat ve maliyet 
avantajlarını ticaret erbabına sağlaya-
bilecek seviyede.

11. Beş Yıllık Kalkınma Planımızda 
da yer alan, lojistik alanında yapılacak 
gerek mevzuat alanında süregelen iyi-
leştirme çalışmaları, gerekse fiziksel ve 
dijital altyapı geliştirme ve iyileştirme 
çalışmalarıyla, sınır geçiş ve gümrük 
süreçlerinin hızlandırılması ve kolay-
laştırılması amacıyla hayata geçirilecek 
projelerle, Türkiye’nin Uzakdoğu - Av-
rupa arasındaki 500 milyar dolarlık 
ticaretin lojistiğini sağlayan başlıca 
uluslararası koridorlarda etkin konum-
da ve tercih edilir durumda olmasını 
sağlayabiliriz.

Covid-19 pandemisi nedeniyle 
Türkmenistan sınırının 1 yılı aşkın 
süredir yük trafiğine açılmaması, öte 
yandan Rusya ve Kazakistan üzeri tran-
sit güzergahlarda transit kotalarının ye-
tersiz kalması gibi sıkıntılardan dolayı 
Hazar geçişli Orta Koridor güzergahın-
dan gerçekleşen taşımalarda yaşanan 
artışlar karşısında mevcut kota sistemi 
artan taşımaları karşılamaya yetmedi. 
Azerbaycan transit geçişlerinde Türk 
taşımacılarının maruz kaldığı yüksek 
maliyetler ve Hazar üzerindeki Ro-Ro 
hatlarında kapasite yetersizliği, tarifeli 
seferlerin bulunmamasının getirdiği 
süre ve maliyet dezavantajları, bu gü-
zergahın tercih edilmesini engelliyor ve 
Orta Asya ülkelerine ulaşımda daha az 
maliyetli diğer güzergahlar kullanılıyor.

Hazar’a kıyısı olan ülkeler de dahil 
olmak üzere Orta Asya yük trafiğinin 
bu güzergâh üzerinden yapılmasının 
sağlanması amacıyla tüm ülkelerin ilgili 
otoritelerinin katılımı ve kararı ile ortak 
ulaştırma stratejilerinin belirlenmesi ve 
hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor.

ÇETİN NUHOĞLU
Uluslararası Nakliyeciler

Derneği (UND)
Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye’nin Uzakdoğu - Avrupa 
arasındaki 500 milyar 

dolarlık ticaretin lojistiğini 
sağlayan başlıca uluslararası 
koridorlarda etkin konumda 

ve tercih edilir durumda 
olmasını sağlayabiliriz. 

Uluslararası karayolu eşya 
taşımacılığı sektörümüz, Çin 

ile Avrupa arasındaki ticaretin 
karayoluyla hedef pazarlarına 

ulaştırılmasında etkin rol 
üstlenmeye hazır.

Uzakdoğu - Avrupa arasında
ticaret koridoru olabiliriz
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Pandemi süreci küresel ticarette 
tedarik sıkıntısını da beraberinde 
getirdi. Maliyet başta olmak üze-

re çeşitli sebeplerle Çin’den gelen ham-
maddelere veya yan ürünlere bağımlı 
olmanın, kriz dönemleri için büyük risk 
taşıdığının farkına varıldı. Bu nedenle 
dünya genelindeki tedarikçilerin büyük 
bölümü, ürün ya da hizmet aldıkları pa-
zarları çeşitlendirme yoluna gittiler. Pan-
demi sürecinde, Çin’den yeterince hizmet 
ve tedarik sağlayamayan küresel şirketler-
den bazıları, satın alma operasyonlarını 
Türkiye’ye yönlendirdi. Küresel ticarette-
ki bu hedef değişimini pandemi şoku ile 
başvurulmuş geçici bir yöntem olarak de-
ğerlendirmiyoruz. Türkiye’ye yönelen sa-
tın alma eğilimleri artarak devam edecek.

Pandemi döneminde maliyet artışları-
na sebep olan en kritik sorun konteyner 
krizi oldu. Konteynerlerin dünyanın çe-
şitli limanlarında birikmesi ve lojistik zin-
cire dahil edilememesi navlun artışlarına 
sebep oldu. Ayrıca pandemi sebebiyle er-
telenmiş talepteki yüksek artış da navlun 
artışlarında etkili bir diğer faktör olarak 
karşımıza çıktı. Pandemi ile beraber iş 
süreçleri dijitalleşmeye başladı ve altya-
pıların oluşturulması adına firmalarda ek 
maliyetler oluştu. 

Lojistik sektöründeki maliyetler kur 
artışı, akaryakıt zamları, bakım giderleri, 
köprü-yol ücretleri ve sigorta maliyet-
leri sebebiyle artabiliyor. Diğer yandan, 
kurdaki bu dalgalanmalar lojistik ope-
rasyonları, ekipman, depo kiraları ve sarf 
malzeme fiyatlarını da etkiledi.

Sektörümüzü etkileyen bir diğer 
önemli ve güncel sorunlardan biri Kapı-
kule’deki bekleme süreleri. Sınır kapıla-
rındaki beklemeler maliyet artışı olarak 
yansıyor. Araç kuyruklarının uzamasının 
birden fazla nedeni var ancak son dö-
nemdeki temel sorun Türkiye’den ziyade 
diğer ülkelerin işi ağırdan almasından 
kaynaklanıyor. Türkiye sınır kapısının 
işlem hacmini artırmaya yönelik önemli 
yatırım yaptığı halde, Bulgaristan tarafı 
buna karşılık verecek iyileştirmeleri yap-
madı. Sınır kapısının Türkiye tarafında 
yapılan iyileştirmelerin verimli olması 

için Kapıkule ve Kapitan Andreevo Sınır 
Kapıları’nın eşgüdümlü çalışmalarının 
sağlanması gerekiyor. Aksi takdirde Tür-
kiye tarafında yapılan iyileştirmeler ama-
ca hizmet etmekte yetersiz kalıyor, araç 
işlem kapasitemizi her ne kadar artırsak 
da Bulgaristan tarafıyla da eşgüdümün 
sağlanması gerekiyor. UTİKAD, T.C. Ti-
caret Bakanlığı nezdinde oluşturulan Ka-
pıkule Eylem Planı kapsamında önceki 
yıllarda yapılan çalışmalarda yer alarak 
katkı sağladı. Kapıkule Sınır Kapısı’nda 
yaşanan darboğazın giderilmesine yöne-
lik önerilerimizin yer aldığı raporumuzu 
2020 yılında Bulgaristan Taşıma İşleri 
Organizatörleri Derneği’ne ilettik. Gün-
lerce süren beklemeler ülkemizin araç 
filosu kapasitesinden en üst düzeyde 
yararlanılmasını engellerken bu sebeple 
artış gösteren navlun fiyatları da ihracat-
çımızın dış pazarlarda rekabet gücünü 
azaltıyor. Kapıkule’deki araç kuyruğu 
sorunu sadece lojistik sektörünün değil, 
ülkemizin dış ticaret erbabını da çok ya-
kından ilgilendiren bir sorun. Bu sebep-
le temennimiz sorunun acilen çözüme 
kavuşturulması. Bir süredir gündemde 
olan bir konu ise ihracat menzilinin 8 
bin kilometreye çıkarılması hedefi. Uzak 
Ülke Stratejisi ile belli ülkelere ihracat 
yapılması hedefleniyor. Belirlenen ül-
keler ile ihracatın geliştirilmesi, ABD ve 
Çin ile ihracatın artırılması ekonomimiz 
için önemli bir adım olacak. Çin ve ABD 
pazarlarında bir denge oluşturmalıyız. 
Koronavirüs süreci bizlere gösterdi ki, 
tek bir pazara bağlı kalmak yıpratıcı 
oluyor. Dolayısıyla yeni pazarlar bul-
mak ekonomiyi canlı tutmak adına çok 
önemli. Ülkemizin jeopolitik konumuyla 
denizyolu ve havayolunda belirlenen 
ülkelere ulaşmada avantajlı bir durum-
dayız. Bu ülkelere yapılacak ihracatlarda 
ihracatçıların en büyük partneri lojistik 
sektörü. Bu doğrultuda lojistik sektö-
rü de yeni rotalar için teşvik edilmeli 
ve desteklenmeli. Ayrıca hizmet ticareti 
kapsamında ülkeye önemli hacimde dö-
viz girdisi sağlayan sektörümüze yönelik 
teşvik mekanizmaları çeşitlendirilmeli ve 
sektöre sunulmalı. 

AYŞEM ULUSOY
Uluslararası Taşımacılık ve 
Lojistik Hizmet Üretenleri 

Derneği (UTİKAD)
Yönetim Kurulu Başkanı

Ülkemizin jeopolitik 
konumuyla denizyolu ve 
havayolunda belirlenen 

ülkelere ulaşmada avantajlı 
bir durumdayız. Bu ülkelere 

yapılacak ihracatlarda 
ihracatçıların en büyük 

partneri lojistik sektörü. Bu 
doğrultuda lojistik sektörü de 

yeni rotalar için teşvik edilmeli 
ve desteklenmeli.

Lojistik sektörü, yeni rotalar için
teşvik edilmeli ve desteklenmeli
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Koronavirüs pandemisinin şoku-
nun atlatılmasının ardından eko-
nomilerin canlanmaya başlama-

sıyla artan talep karşısında özellikle Asya 
ülkeleri odaklı üretim ve tedarik zincirle-
rinde kesintiler yaşanmaya başladı.

Konteyner taşımacılık maliyetlerinin 
katlanarak artması, pek çok yabancı ulus-
lararası şirketin üretim kalitesi ve lojistik 
imkanları nedeniyle Türkiye’ye yönelme-
sine neden oldu. Bu durum beraberinde 
Türkiye’ye yönelik yatırımların artacağı 
beklentisini de getirdi. Tabi önümüz-
deki birkaç yıl içinde tedarik zincirinde 
önemli değişiklikler olacak, ancak bu 
değişiklik kararlarının alınmasında da 
önemli faktörler var. Bu faktörlerden biri, 
üretimi başka yere taşımanın maliyeti, bir 
diğeri de kritik bulunan ürünlerin yerli 
imalatına karar verilmesi gibi politik ne-
denler. Bu, ülkemizde özellikle hammad-
de açısından dışa bağımlı sektörler için 
üzerinde düşünülmesi gereken bir faktör. 
Enerji gibi üretime yansıyan maliyetleri 
de düşünecek olduğumuzda öncelikle 
olarak üretimin avantajlı hale gelmesi ge-
rektiğini söyleyebiliriz. İhracatta avantaj, 
tüm bileşenler tamamlandığında ancak 
söz konusu olabilecek.

Covid-19 küresel salgını öncesinde 
tüm dünyada maliyet yapılarının değişti-
ği, sanayide dijital teknolojiler devriminin 
yaşandığı bir süreç başlamıştı. Küresel-
leşme ve kaynak yönetimi stratejilerinde 
değişiklikler öngörülüyordu. Tedarikçi-
lerin çeşitlendirilmesi de yine üzerinde 
çalışmalar yapılan bir konuydu. Yaşanan 
pandemi, aslında aksiyonların öne çekil-
mesine neden oldu. Özellikle Çin başta 
olmak üzere Asya ülkelerinden tedarik 
sağlayan Avrupalı şirketler, üretim ge-
cikmeleri, artan navlun maliyetleri ve 
konteyner krizi nedeniyle tedarik için 
Türkiye ve daha yakın, belki istikrarlı 
diyebileceğimiz merkezlere yönelmeye 
başladı. Bu süreç hala da devam ediyor.

Kuzey Amerika’ya satış yapan şirket-
ler yoğun üretimi Çin’den Meksika’ya ve 
Orta Amerika’ya, Batı Avrupa’da kullanı-
lan malzemeleri tedarik eden şirketler de 
üretimlerini doğu AB ülkeleri, Türkiye ve 

diğer bazı ülkelere konumlandırmaya 
başladı. Yeniden yapılanma anlamına 
gelen bu süreç, doğal olarak pek çok fır-
sat ve risklerin bir arada olması demek.

Türkiye’nin aslında bir dönüşüm 
olarak da belirtebileceğimiz bu zaman 
diliminde öncü bir rol alacak şekilde 
kendini hazırlamasının önemli olduğu-
nu düşünüyorum. Bir yandan altyapı, 
iş gücü ve teknoloji alanlarına yatırım 
yapılırken, bir yandan da değişen ulus-
lararası ticaret dinamiklerine uygun uy-
gulamaların hayata geçmesi Türkiye’yi 
bu alanda güçlendirecek.

Türkiye’nin jeopolitik yapısı göz 
önünde bulundurulduğunda son de-
rece avantajlı bir konuma sahip oldu-
ğunu görüyoruz. Ancak böyle özel bir 
konuma sahip olmanın tek başına bir 
‘tedarik üssü’ haline gelmek için yeterli 
olmadığını da biliyoruz. Vasıflı iş gücü-
nün yaratılması, çeşitlendirilmiş üretim 
tesislerinin bulunması ve bunları des-
tekleyen bir takım yatırımların gerçek-
leşmesi gerekiyor. Üretim ve istihdam 
teşvikleri, Ar-Ge ve inovasyon teşvikleri, 
altyapı - üstyapı ve teknoloji yatırımları 
ile bunları besleyen yatırım bölgelerinin 
cazip hale getirilmesi ve vergi indiri-
mi gibi fırsatların yaratılmasından söz 
ediyoruz. Bu nedenle Türkiye’nin bir 
üs haline gelmesi için kısa vadeli bir 
planlamadan daha çok, uzun vadeli ve 
kalıcı bir yaklaşımla hareket edilmesi 
gerektiğini, geleceğe yatırım yaparak po-
tansiyelimizi hayata geçirebileceğimizi 
düşünüyorum. 

BATUHAN BESLER
Türkiye İMSAD Yönetim 

Kurulu Üyesi ve GF Hakan Plastik 
Türkiye ve Ortadoğu Bölge 

Başkanı 

Türkiye’nin bir tedarik üssü 
haline gelmesi için kısa 

vadeli bir planlamadan daha 
çok, uzun vadeli ve kalıcı bir 
yaklaşımla hareket edilmesi 
gerektiğini, geleceğe yatırım 

yaparak potansiyelimizi 
hayata geçirebileceğimizi 

düşünüyorum. 

Geleceğe yatırım yaparak 
potansiyelimizi hayata geçirmeliyiz

KAPAK - TÜRKİYE YENİ KÜRESEL TEDARİK ÜSSÜ OLUR MU?



 ARALIK  2021   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   33



34   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  ARALIK  2021

Çin’de ortaya çıktıktan sonra 
2020 yılının ilk çeyreğinde 
hayatımıza giren ve küresel 

açıdan yepyeni bir düzeni be-
raberinde getiren Covid-19 pandemi-
si; devletleri, kurumları ve insanları 
büyük bir belirsizlik ortamı ile karşı 
karşıya bıraktı. Dünyayı içe kapan-
maya, kurumları daha dikkatli karar-
lar almaya sürükleyen bu belirsizlik 
süreci, tedarik zincirinin bozulması-
na sebebiyet vererek dünyanın ancak 
doğru yönetişim kabiliyetleri ile üs-
tesinden gelebileceği zorlu bir sınav 
haline geldi.

Bu dönemde, Şişecam’ın hızlı karar 
alma ve adaptasyon yetkinliği ile diji-
talleşme yolculuğunda geliştirdiği ba-
şarılı projeler, bu süreci yönetmemizde 
kritik rol oynadı. Ayrıca, Şişecam’ın 
düzcam alanında 6 ülkede, 10 tesise 
yayılan üretim faaliyetlerindeki ko-
numlandırma, bozulan tedarik zin-
cirinin olumsuz etkilerinin bertaraf 
edilmesine imkân sağladı.

Küresel tedarik zincirlerinde ya-
şanan kırılmalar nedeniyle gelişmiş 
ülkelerin başta Çin olmak üzere Doğu 
Asya’da yer alan tedarikçilerini kendi-
lerine daha yakın coğrafyalardan teda-
rikçiler ile değiştirme eğilimi; özellikle 
ülkemizin sahip olduğu coğrafi ko-
num, üretim ve çözüm kabiliyetlerimiz 
göz önünde bulundurulduğunda Tür-
kiye için önemli bir avantaj yaratmaya 
başladı. Türkiye’de gerek Şişecam gibi 
temel cam üreticileri, gerekse de camı 
nihai ürün haline getiren cam işleme 
firmaları; yüksek üretim kapasiteleri 
ve devam eden yatırımları ile bu avan-
tajdan yararlanarak, başta Avrupa ol-
mak üzere çok çeşitli pazarlarda cam 
sektöründe tercih edilen tedarikçi ko-
numuna gelmekte iken, yurt içindeki 
talebi karşılamak yönünde de önemli 
aksiyonlar aldılar. Cam sektörü hizmet 
verdiği ihracat pazarlarını çeşitlendirir-
ken, Avrupa’ya ilave olarak Amerika 
gibi farklı pazarlarda da etkinliğini 
artırmaya odaklandı.

Cam sektörü 2020 yılında 1 milyar 

doların üzerindeki 175 farklı ülkeye 
ihracat ve yüzde 79 yerli katma değer 
oranı ile Türkiye ihracatına ciddi kat-
kı sağlarken, değer bazında ihracatın 
yarısına yakını ‘Düzcam ve İşlenmiş 
Cam’ ürünlerinden oluştu. Türkiye’de-
ki talep artışının da önemli bölümü-
nü oluşturan ve camı işleyerek katma 
değerli ürün haline getiren firmaların 
ihracatlarında 2021 yılında yüzde 45 
artış gerçekleşmesi bekleniyor.

Mevcut konjonktür, Türkiye’ye 
küresel tedarik zincirinde güçlü bir 
‘tedarik üssü’ olmaya odaklanması 
konusunda önemli bir fırsat sunuyor. 
Bu fırsatın kalıcı hale getirilmesi, tüm 
pazarlardaki kalite ve hizmet seviyesi-
nin standart hale gelmesi ve hatta her 
geçen gün iyileştirilmesi ile mümkün. 
Bunun bilinci ile Türkiye cam sektö-
rü, yatırım ve pazarlama stratejileriyle 
çeşitli ülkelerden gelen talepleri kar-
şılayarak bu fırsatı lehine çeviriyor. 
Şişecam da bu fırsatı kalıcı bir değere 
dönüştürmek amacı ile hem kendi 
ürünlerinin ve hizmet kalitesinin, hem 
de müşterilerinin ürün ve hizmet ka-
litelerinin en üst düzeyde olması için 
çalışmalarına devam ediyor.

Şişecam pandemi döneminde hem 
Türkiye’deki lokomotif sektörleri des-
teklemek üzere lokal ve işlenmiş cam 
ihracatı kaynaklı artan talebi karşı-
lamak, hem de cam işleme firmala-
rının ihracatlarını desteklemek için 
yurt dışındaki tesislerinden cam taşıdı, 
bunun yanı sıra Ankara Polatlı’da yıl-
lık 240 bin tonluk üretim kapasite-
sindeki 8’inci fırınını devreye alarak 
kapasite artışına gitti. Polatlı fabrikası 
bugün günlük bin ton kapasite ile ça-
lışan Avrupa’nın en büyük düzcam 
üretim üslerinden biri konumunda. 
Ayrıca Şişecam tüm paydaşları için 
sürdürülebilir değer yaratma hedefi 
doğrultusunda 4 milyar lirayı aşan iki 
yeni düzcam hattı yatırımı yapılmasına 
karar verdi. Bu yatırımlar ile mevcut 
yıllık düzcam üretim kapasitesi yüzde 
30 oranında artarak 2,6 milyon tona 
yükselecek.

EBRU ŞAPOĞLU
Türkiye İMSAD

Yönetim Kurulu Üyesi ve
Şişecam Düzcam Satış ve 

Pazarlama Kıdemli Direktörü

Mevcut konjonktür, Türkiye’ye 
küresel tedarik zincirinde 

güçlü bir 'tedarik üssü' olmaya 
odaklanması konusunda 

önemli bir fırsat sunuyor. Bu 
fırsatın kalıcı hale getirilmesi, 

tüm pazarlardaki kalite ve 
hizmet seviyesinin standart 

hale gelmesi ve hatta her geçen 
gün iyileştirilmesi ile mümkün.

Türkiye’nin güçlü bir
'tedarik üssü' olma fırsatı var
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64 ÜLKEDE YENİLİKÇİ 
GÜVENLİ ÇÖZÜMLER

Türkiye’nin önde gelen kalıp ve iskele sistemleri  üreticisi 
olarak, sürekli gelişim ilkesiyle her geçen gün yenilenen 
çözüm anlayışımızla yükseliyoruz, yükseltiyoruz.
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İki yıla yakın süredir üretime ve 
dünya ticaretine küresel ölçekte 
önemli etkileri olan Koronavirüs 

pandemisi, tedarik zincirinde ciddi kı-
rılganlıklara neden oldu. Buna karşılık 
aynı dönemde tüm dünyada dayanıklı 
tüketim mallarına ve inşaat malzemele-
rine olan talebin artış gösterdiğini gör-
dük. Yaşadığımız bu süreç, başlangıcın-
da da tahmin ettiğimiz gibi sağlık, gıda, 
kimya, e-ticaret, perakende ve iklimlen-
dirme gibi sektörlerin yanı sıra ‘Lojistik 
ve Taşımacılık’ alanının da önemini bir 
kez daha ortaya çıkardı.

Bu süreci ihracat anlamında değer-
lendirdiğimizde ise Asya ülkelerinde 
oluşan tedarik sıkıntıları nedeniyle 
dünyada yeni tedarikçi arayışlarının 
oluştuğunu ve oluşan bu talebin bir 
bölümünün Türkiye’ye kaydığını göz-
lemledik. Coğrafi konumumuz dola-
yısıyla oluşan lojistik avantajımız, ülke 
olarak dış ticaretteki esnek yapımız ve 
son dönemde şirketlerimizin ihracat 
alanında yaptığı yatırımlar; bu talebin 
bir kısmının Türkiye’ye kaymasının en 
önemli nedenleri. Bu etkiyi mensubu 
olduğumuz inşaat malzemeleri ve iklim-
lendirme sektörlerinde de yoğun olarak 
hissediyoruz. Türkiye iklimlendirme 
sektörü ilk kez 5 milyar dolarlık ihracat 
barajını aşarken, 8 yıllık aranın ardın-
dan inşaat malzemeleri sektörü de yılın 
ilk 10 ayında ihracatta ilk kez 3 milyar 
doları aştı. Küresel tedarik zincirindeki 
bu değişimin, Türkiye’ye olan ilgiyi de 

her geçen gün daha fazla artırdığını 
söyleyebiliriz.

Şirketimizin içinde bulunduğu ik-
limlendirme sektörü son 10 yılda bü-
yük bir sıçrama yakalamış durumda, 
şu anda 200’ü aşkın ülkeye ihracat 
gerçekleştiriyor ve yıl sonunu 6 milyar 
doların üzerinde bir ihracat ile kapat-
mayı hedefliyor. Zaten yukarı yönlü 
trend gösteren inşaat malzemeleri ve 
iklimlendirme sektörleri ihracatının, 
yukarıda ifade ettiğim konuları da göz 
önüne aldığımızda, yükselme eğilimini 
önümüzdeki yıllarda da devam ettire-
ceğini tahmin ediyoruz.

İhracat potansiyelini artırmaya 
yönelik yapılan en önemli hamleler; 
fuarlar, organizasyonlar, dış ticaret bu-
luşmaları, stok finansman desteği ve 
alım heyeti organizasyonları oldu. Bu 
aksiyonlara mutlaka devam etmeliyiz.

Ayrıca dijital altyapının geliştirilme-
si; e-ihracat ve e-pazarlama gibi kav-
ramların sektörümüze yerleştirilmesi 
de sürdürülebilir ve katma değerli ih-
racatın daha da gelişmesini sağlayacak.

Yeşil Mutabakat konusunun önü-
müzdeki dönem için önemi hepimizin 
malumu. Bu konuya da en iyi şekilde 
hazırlığımızı yaparak ‘ihracat fırsatına 
dönüştürülmesi’ hedefiyle yol harita-
mızı netleştirmeliyiz. Son olarak sektör 
olarak marka değerlerimizi daha da 
artırmaya ihtiyacımız var; bunun için 
de yenilikçi bir iletişim yaklaşımı be-
nimsemeliyiz.

UFUK ATAN
Türkiye İMSAD

Yönetim Kurulu Üyesi
ve Vaillant Group Türkiye 

Pazarlamadan
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Coğrafi konumumuz 
dolayısıyla oluşan lojistik 

avantajımız, ülke olarak dış 
ticaretteki esnek yapımız ve 
son dönemde şirketlerimizin 

ihracat alanında yaptığı 
yatırımlar; talebin bir kısmının 
Türkiye’ye kaymasını sağladı. 

Bu etkiyi mensubu olduğumuz 
inşaat malzemeleri ve 

iklimlendirme sektörlerinde de 
yoğun olarak hissediyoruz.

Lojistik avantajımız, talebin bir
kısmının Türkiye’ye kaymasını sağladı
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Türkiye İMSAD ve ÇEDBİK

Sürdürülebilir Kalkınmanın 17 Amacı hakkında

daha iyi bir anlayış geliştirmek adına STK'ları 

 bir araya getiriyor! 

 Sürdürülebilir 
Kalkınma için

 STK'lar

*Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir...

Detaylı bilgi için...
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Küresel tedarik zincirinde yaşanan 
sıkıntılar inşaat malzemeleri ihra-
catına olumlu yansıyacak ancak 

bu durumun kısa vadeli olması öngörü-
lebilir. Bunun nedeni de inşaat malzemesi 
ürünlerinde nakliyenin önemli bir maliyet 
unsuru olması. Nakliye konusu göz önü-
ne alındığında orta veya uzun vadede bu 
ürünlerin lokal olarak üretilmesi daha 
avantajlı hale gelecek.

Bu noktada firmaların özellikle de 
ihracat odaklı faaliyetlerinde nakliye 
avantajı sağlayacak çözümlere yönelmesi 
büyük önem arz ediyor. Biz de İzocam 
olarak üretim ve Ar-Ge faaliyetlerimiz-
de bu anlayışla hareket ediyoruz. Ürün 
gamımıza Ar-Ge çalışmalarımız doğrul-
tusunda yeni ürünler ekliyor, yalıtım ile 
ilgili tüm ihtiyaçların karşılanabileceği 
güçlü bir marka olma özelliğimizi koru-
yoruz ancak ürünün pazara sunulması-
nın sadece ürünle ilgili olmadığının da 
farkındayız. Bu nedenle sadece üretimde 
değil, ürünün verimli şekilde nakliyesi, 
kolay taşınması, avantajlı depolanması ve 
kolay uygulanması konularında da akılcı 
çözümler üretmeye yoğunlaşıyoruz.

Ürünlerin kolay nakliyesi ve avan-
tajlı depolanması ile ilgili yaklaşımımız, 
ihracatta tercih edilen bir marka olma-
mıza imkan tanıyor. Şu anda başta Türk 
Cumhuriyetleri, Afrika, Balkanlar, Asya 
ve Ortadoğu’da olmak üzere ihracat fa-
aliyetlerimizi aralıksız devam ettiriyo-
ruz. İhracatı 600 bin m³’ü aşan bir firma 
olarak, ciromuzun yüzde 20’sini ihracat 
gelirlerimiz oluşturuyor. 2021 yılının ilk 
altı aylık döneminde geçen senenin aynı 
dönemine kıyasla, ihracat ciromuzda yüz-
de 75’in üzerinde bir büyüme sağladık. 
Önümüzdeki yıl ihracat gelirlerimizin 
ciromuz içindeki payını artırmayı hedefli-
yoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda, yeni 
pazar arayışlarımız devam ediyor.

Türkiye’nin yeni tedarik üssü olması 
konusunda yine maliyet unsurları ön pla-
na çıkıyor. Nakliyenin payının az olduğu 
ve işçiliğin ürün maliyetinin önemli bir 
yüzdesini oluşturduğu ürün gruplarında 
böyle bir imkandan söz edebiliriz. İnşaat 
malzemeleri sektörünün bu imkanı de-

ğerlendirdiğini de söylememiz müm-
kün. Sektör, güçlenen bir ivme ile yurt 
dışı pazarlardaki hacmini yükseltiyor. 
Rakamsal veriler de bu olumlu perfor-
mansı destekliyor.

Türkiye İMSAD verilerine göre, 
2021 yılının Ocak - Temmuz aylarını 
içeren ilk 7 ayında inşaat malzemeleri 
ihracatının, geçen yılın aynı dönemine 
oranla yüzde 44,8 yükseldiği görülüyor. 
İnşaat malzemeleri sanayimizin Eylül 
ayında da dış ticarette rekor kırarak yük-
sek bir performans gösterdiğini biliyo-
ruz. 2021 yılı Eylül ayında 3.11 milyar 
dolarlık ihracat gerçekleştiren inşaat 
malzemeleri sanayi, ihracatta aylık 3 
milyar dolar seviyesini endeks tarihinde 
ilk kez aştı. Yalıtım malzemeleri özelin-
de baktığımızda benzer oranda başarılı 
bir performans gerçekleşti. Geçen yılın 
Ocak - Temmuz döneminde 84.4 mil-
yon dolar düzeyinde olan Türkiye’nin 
yalıtım ürünleri ihracatı bu yılın ilk 7 
ayında 118.5 milyon dolar olarak ger-
çekleşti. Sektörümüz yüzde 40,4’lük 
bir artış yakaladı. Yurt dışı pazarlardaki 
bu talep artışı inşaat malzemeleri sek-
törünün tamamı için önemli bir fırsat. 
Türkiye’deki üreticilerin de bu fırsatı en 
doğru şekilde değerlendirmesi gerekiyor. 
Bunun için öncelikle üreticilerin ihracat 
yapılan ülkelerde güçlü, sürdürülebilir 
satış kanalları ve dağıtım ağı oluşturma-
ları lazım. Bu açıdan bakıldığında biz 
İzocam olarak, güçlü satış kanallarımız 
sayesinde 56 yıldır 100’ün üzerinde ül-
keye ihracat gerçekleştirdik. Şu anda da 
20 ülkede yerleşik bayimiz ve 200 alt 
bayimiz ile ihracat pazarlarındaki güçlü 
konumumuzu sürdürüyoruz. Diğer ta-
raftan firmaların yurt dışı faaliyetlerinde 
fırsatları yakalayarak güçlenebilmeleri 
için iki konuya daha odaklanmaları ge-
rekiyor. Bunlardan ilki, ihracat pazar-
larındaki ülkelerde doğrudan kapasite 
yatırımı yapmaları; ikincisi ise dağıtım 
ve lojistik depo yatırımına odaklanma-
ları. Güçlü ve sürdürülebilir dağıtım 
ağı oluşturan firmalar, bu iki konuya 
da önem verdiği durumda rakiplerine 
oranla önemli bir avantaj elde edecek.

MURAT SAVCI
Türkiye İMSAD

Denetim Kurulu Üyesi ve
İZOCAM Genel Direktörü

Türkiye’nin yeni tedarik 
üssü olması konusunda 

maliyet unsurları ön plana 
çıkıyor. Nakliyenin payının 
az olduğu ve işçiliğin ürün 

maliyetinin önemli bir 
yüzdesini oluşturduğu 

ürün gruplarında böyle bir 
imkandan söz edebiliriz. 

İnşaat malzemesi sektörünün 
bu imkanı değerlendirdiğini 

de söyleyebiliriz. Sektör, 
güçlenen bir ivme ile yurt 
dışı pazarlardaki hacmini 

yükseltiyor.

İnşaat malzemesi sektörü, yurt dışı
pazarlardaki hacmini yükseltiyor

KAPAK - TÜRKİYE YENİ KÜRESEL TEDARİK ÜSSÜ OLUR MU?
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Türkiye İMSAD Dergi’nin sorularını yanıtlayan Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye’nin sürdürülebilir yeşil dönüşüm 
yolculuğunun uzun vadeli olarak planlanmasını ve karbonsuz ekonomiye 

geçiş politikalarını hızla belirlemesi gerektiğini söyledi. Olpak, “DEİK 
olarak ‘Karbonsuz Ekonomiye Geçiş’ hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı 

hızlandırdık” dedi.

hedefi doğrultusunda 
çalışmalarımızı hızlandırdık”

“Karbonsuz Ekonomiye Geçiş 
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Dünyanın dört bir yanına yayılan 147 İş 
Konseyi ile birlikte Türkiye’nin ticare-
tini artırmak için çalışan Dış Ekonomik 

İlişkiler Kurulu (DEİK), hedef ülkelerle karşılıklı 
ticaret ve yatırımların artması için köprü vazi-
fesi görmeyi sürdürüyor. Türkiye İMSAD Dergi 
ile yaptığı özel röportajda DEİK’in çalışmaları 
hakkında bilgi veren DEİK Başkanı Nail Olpak, 
“Türk özel sektörünün tedarikten üretime, lojis-
tikten atıkların geri dönüştürülmesine kadar tüm 
süreçlerinin çok boyutlu olarak dönüşümünü 
öngören ‘Karbonsuz Ekonomiye Geçiş’ sürecinde 
iş insanlarımız nezdinde farkındalık oluşturmak, 
dönüşümün finansmanı ve sektör bazlı etkileri 
gibi birçok konuda iş dünyasını bilgilendirmek 
üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini 
kullandı. Nail Olpak ile DEİK’in çalışmalarından 
pandemi sonrası yeniden şekillenen ticarete ve 
inşaat malzemesi sektörünün önemine uzanan 
birçok konuyu konuştuk.

DEİK, nasıl bir misyon üstleniyor? Faaliyetlerinin odak noktası 
nedir?

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) olarak, Türk özel sektörü 
adına üstlendiğimiz ‘Ticari Diplomasi’ misyonumuz kapsamında, 
küresel ticaretin kalbinin attığı her coğrafyada daha fazla ticaret için 
faaliyet gösteriyoruz. Gücümüzü dünyaya taşıma vizyonuyla çalışı-
yor ve iş dünyamıza ticarette pusula olmaya gayret ediyoruz. DEİK, 
kurucu kuruluşları, iş konseyleri ve üyeleri ile birlikte Türkiye’nin 
önde gelen girişimcilerinin ve iş dünyası temsilcilerinin oluşturduğu 
gönüllü bir iş platformu.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Ticaret Bakanlığımızın 
koordinasyonunda faaliyetlerimizi sürdürürken, dünyanın dört bir 
yanına yayılmış 147 İş Konseyimizle birlikte ülke, sektör ve bölge 
bazlı olarak gönüllülük esasıyla çalışıyoruz. Bakanlarımızın, büyü-
kelçilerimizin ve iş insanlarımızın katıldığı uluslararası iş forumları, 
yuvarlak masa toplantıları, iş heyetleri, webinarlar gibi uluslararası 
pek çok ticari diplomasi buluşmasına ev sahipliği yapıyoruz. Müte-
ahhitlikten enerjiye, savunmadan kamu - özel sektör iş birlikli PPP 
projelerine kadar çok geniş bir perspektifte, küresel ölçekli ticari dip-
lomasi temaslarında bulunuyoruz. Ülkeler bazında uzmanlaşmış İş 
Konseylerimiz açısından da dünyada bir eşi daha olmayan bir kuruluş 
olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yabancı ülkelerdeki karşı kanat 
kuruluşlarımızla birlikte Türkiye ile hedef ülkeler arasındaki ekono-
mik ilişkilerin gelişmesi, ikili ticaret hacminin artması ile karşılıklı 
yatırımların artması için üstün bir çaba sarf ediyoruz. Yani DEİK’in 
ana hedefinde her zaman daha fazla ticaret yapmak var. Türkiye’nin 
küresel ticaretten aldığı payın daha da yükselmesi için var gücümüzle 
çalışmayı, hedef ülkelerle karşılıklı ticaret ve yatırımların artması için 
köprü vazifesi görmeyi sürdüreceğiz.

“TÜRKİYE, ÇİN’E ALTERNATİF 
BİR ÜRETİM ÜSSÜ OLABİLİR”
Pandemi ile birlikte küresel ticaret de yeniden şekillendi. 
Pandeminin Türkiye’nin ticaretine yansıması nasıl oldu? 
Avantajlı ve dezavantajlı olduğumuz noktalar neler?

2020 yılında başlayan Covid-19 salgınıyla birlikte dünyada pek 
çok dengenin değiştiği de aşikâr. Üretimden tedarik zinciri yönetimi-
ne, lojistikten dijitalleşmeye kadar ticareti doğrudan etkileyen birçok 
alanda yeni sayfalar açılmış durumda. Elbette salgının başında büyük 
bir belirsizlik ve karamsarlık hakimdi. Ancak DEİK olarak ilk günden 
itibaren “İşlerimizi askıya almıyoruz” diyerek çarkların dönmesine 
odaklandık. İnsan hayatı hepimizin daima birinci önceliği oldu ve 
bundan sonra da öyle olacak. Ve elbette, insan hayatı ile ekonomi ve 
ticareti de birlikte düşünmek, yaşamın her anında dengeyi yakalamak 
zorundayız. 

Salgın ile birlikte Türkiye, sanayideki gücünü bir kez daha dün-
yaya ispatlama fırsatı buldu. Tedarik zincirini koparmadan, üretim 
kapasitemizi ve adaptasyon kabiliyetimizi kullanarak, özellikle AB 
pazarı gibi yakın coğrafyalar için çok değerli bir üretim üssü vazifesi 
gördük. Nitekim, ihracatta, özellikle de imalat sanayii ihracatında, 
son iki yıldır yakaladığımız sıçrama da bunun bir ispatı niteliğinde. 
Türkiye, küresel ticaret zincirinin çok önemli bir parçası. Salgın son-
rası Asya- Pasifik’te RCEP ve Afrika kıtasında Afrika Kıtasal Serbest 
Ticaret Anlaşması olmak üzere iki ticaret bloğunun oluştuğunu görü-
yoruz. Bu gelişmelerle birlikte doğan yeni fırsatları ve aynı zamanda 
tehditleri iyi okumamız lazım. Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin 
dış ticaretteki en önemli konu başlıklarından biri ise ‘European 
Green Deal’, yani AB Yeşil Mutabakatı olacak. Yeşil yaşam olarak da 
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görevi eksiksiz 
şekilde yerine 

getireceğiz.”

değerli ürünler ile yükselişini sürdürmesi için yeni 
bir eşiği daha atlamasını umuyoruz. 

Yeşil dönüşüm ticarete nasıl yansıyacak? 
Özellikle AB’nin Yeşil Mutabakat ile getirdiği 
normlar, Türkiye’nin AB ile olan ticaretini 
nasıl etkileyecek?

Tüm dünya, son yıllarda sürdürülebilirlik 
kavramının önemini her platformda konuşuyor. 
Sadece kamu ve özel sektör nezdinde değil, gün-
lük yaşamın her anında insanın doğal kaynakları 
doğru kullanması, doğa dostu teknolojiler ve geri 
dönüşümlü ürünler ön planda. Çünkü günümü-
zün kaynak tüketim hızı bu şekilde devam ettiği 
müddetçe, artık bu dünyanın imkanları yetmeye-
cek. Su fakirliği, kuraklık, yer altı kaynaklarının 
azalması, tarım alanlarının yok olması ya da hava 
kirliliği gibi pek çok sorun ile karşı karşıyayız. 
İklim değişikliğinin etkilerini gördüğümüz bu 
dönemde, artık orman varlıklarımızın bile gelece-
ğinin risk altında olduğuyla yüzleşmeye başladık.

Bu tablo çerçevesinde DEİK olarak, Türkiye’nin 
sürdürülebilir yeşil dönüşüm yolculuğunun uzun 
vadeli olarak planlanmasını ve karbonsuz eko-
nomiye geçiş politikalarını hızla belirlemesi ge-
rektiğini düşünüyoruz. Türkiye ekonomisi ve 
sanayisinde yeşil dönüşümün, kapsayıcı ve sürdü-
rülebilir bir büyümenin tesis edilmesinin yanı sıra, 
başta AB olmak üzere üçüncü ülkelere ihracatta 
rekabetçiliğinin korunması ve güçlendirilmesi 
adına büyük önem taşıdığını dile getiriyoruz. 

değerlendirebileceğimiz bu önemli başlık kapsa-
mında; üretimin her alanında yeşil standartları 
yakalamak için çalışmalıyız. AB ülkeleri çok sıkı 
şekilde, bu standartlara hazırlanıyor. Türk iş 
dünyası olarak biz de en hızlı şekilde bu sürece 
adapte olmalıyız.

DEİK olarak, 147 İş Konseyimiz ile birlikte 
Türkiye’nin önde gelen sanayi şirketlerinin üst 
düzey isimleriyle dünyanın dört bir yanında faali-
yet gösteriyoruz. Uluslararası görüşmelerimizden 
edindiğimiz bilgi ve tecrübe bize bazı yeni pro-
jeksiyonlar doğuruyor. Şöyle ki; salgın ile değişen 
küresel ticaret, dünya ekonomisindeki eksi yönlü 
ibre, tedarik zincirinin kopmaması, lojistik ve 
arz/talep yoğunluğunun en yakın coğrafyalardan 
karşılanması gibi konular karşımıza çıkıyor.

Bu bağlamda, Türk sanayisinin önünde bü-
yük fırsatlar olduğunu düşünüyoruz. Özellikle 
AB ülkeleri gibi ihracatımızın yüzde 50’sini oluş-
turan son derece nitelikli bir pazar var. Türkiye, 
sanayide dijitalleşmeyi ve yeşil dönüşümü ana 
gündem maddesi yapar ve üretim kapasitesini 
istikrarlı şekilde artırırsa, pek çok ülke için Çin’e 
alternatif olacak bir üretim üssü haline gelebilir. 
Evet, pek kolay değil ancak Türkiye bunun üste-
sinden gelebilecek güce sahip. Sadece AB ülkeleri 
değil özellikle önemli oranda dış ticaret açığı ver-
diğimiz Uzakdoğu ülkeleri ve Amerika kıtası da 
önümüzdeki dönemde en önemli odak noktamız 
olacak. Dolayısıyla Türk sanayisinin savunmadan 
havacılığa, bilişimden sağlığa dek yüksek katma 
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Elbette Paris İklim Anlaşması ve AB ülkelerinin Ye-
şil Mutabakat Anlaşması, iş dünyamızın geleceği adına 
en önemli iki başlığımız. AB Sınırda Karbon Düzenleme 
Mekanizması’nın (SKDM) ülkemiz için oluşturacağı riskleri 
bertaraf etmek, getireceği maliyetleri olabildiğince azaltmak 
ve desteklerin ülkemizin yeşil dönüşümünde ve finansma-
nında kullanılmasını sağlamak adına Ulusal Emisyon Ticaret 
Sistemimizin hızla oluşturulması gerekiyor. 

2053 yılında net sıfır emisyon hedefi kapsamında 
Türkiye’nin karbonsuzlaşma politikasını belirlemesiyle, 
bu politikanın etkin bir şekilde uygulanması, ülkemizin 
yeşil dönüşümü yolunda büyük öneme sahip. Türk özel 
sektörü olarak kamu - özel sektör iş birliğinde hazırlana-
cak eylem planının hayata geçirilmesinde üzerimize düşen 
görevleri yapmaya hazırız. Halihazırda “Gümrük Birliği’nin 
Güncellenmesinde Dijital Gündem ve Yeşil Mutabakat”, 
“Türkiye’nin Dijital Ekosistemi: AB ile İş Birliği” konulu 
projelerimiz devam ediyor. Türk özel sektörünün tedarikten 
üretime, lojistikten atıkların geri dönüştürülmesine kadar 
tüm süreçlerinin çok boyutlu olarak dönüşümünü öngören 
‘Karbonsuz Ekonomiye Geçiş’ sürecinde iş insanlarımız 
nezdinde farkındalık oluşturmak, dönüşümün finansmanı 
ve sektör bazlı etkileri  gibi birçok konuda iş dünyasını bil-
gilendirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte 
bir taraftan geç kalmadan gerekli adımları atarken, diğer 
taraftan da hem fazlasıyla erken yük taşımamak, hem de yeni 
nesil tarife dışı engellerle karşılaşmamıza engel olmak üzere 
faaliyetlerimizi hızlandırıyoruz. Yeşil dönüşümü hızlandır-
mak amacıyla Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi, çevreye 
duyarlı, sürdürülebilir sanayi ve döngüsel ekonomi alanları 
oluşturmaya yönelik yeşil OSB’ler kurulması, finans sektö-
rünün bu anlamda devrede tutulması, yeşil tahvil ve sukuk 
ihraçlarının teşvik edilmesi gibi birçok önemli hedefimiz var. 

DEİK olarak ülkemizin ‘Karbonsuz Ekonomiye Geçiş’ 
hedefi doğrultusunda, kamu ve özel sektör iş birliğinde 
bu dönüşümün sağlanması adına çalışmalarımızı hızlan-
dırdık. AB’nin Yeni Büyüme Stratejisi olan ‘Avrupa Yeşil 
Mutabakatı’nı anlamak, Türkiye için önemini ortaya koya-
bilmek, sanayicilerimizi konu hakkında bilgilendirmek ve 
gerekli adımların zamanında atılmasını sağlamak amacıyla 
başlatmış olduğumuz ‘Yeşil Dönüşüm’ projesi kapsamında 
‘Sanayide Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi’ raporunu oluş-
turduk. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu olarak, Türkiye’nin 
yeşil ekonomi ve sanayide yeşil dönüşümü planları kapsa-
mında, 147 İş Konseyimiz ile birlikte üzerimize düşen her 
görevi eksiksiz şekilde yerine getireceğiz. 

“İNŞAAT MALZEMESİ SEKTÖRÜ
MÜTEAHHİTLERİMİZ İÇİN
YURT DIŞINDA ÖNEMLİ BİR PARTNER” 
İnşaat malzemesi sektörü Türkiye’nin ihracatında 
lokomotif olan sektörlerden biri. İnşaat 
malzemesi sektörünün ihracat için önemini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

İnşaat malzemesi sektörü, Türkiye’ye hem iç, hem dış 
pazarda güç katan önemli bir sanayi alanımız. Son döneme 
baktığımızda, iç ve dış pazarlarda yükselen talebin etkisiyle 
2021’in ilk 8 ayında inşaat malzemesi sanayi üretiminde ge-

çen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artış gerçekleştiğini 
görüyoruz. İnşaat malzemesi sektörü adına iki yeni rekorun 
kırıldığı Eylül ayında, aylık inşaat malzemeleri ihracatı ilk 
kez 3 milyar doları aşarak 3.11 milyar dolar, miktar olarak 
da 5.98 milyon ton ile en yüksek seviyesine ulaştı. Bu pozi-
tif ve yükselen grafik, hem ürün, hem de pazar çeşitliliği ile 
birlikte sektörün doğru yolda olduğunu ve ciddi bir katma 
değer ürettiğini gösteriyor. 

İnşaat malzemeleri, müteahhitlik alanı ile doğrudan 
bağlantılı ve fonksiyonel bir alan. Dolayısıyla yurt dışın-
dan önemli projelere imza atan müteahhitlik firmalarımız 
açısından, ‘Made in Turkey’ kalitesini dünyanın dört bir 
yanına taşımak için çok önemli bir partner. Önümüzdeki 
dönemde değişen trendler doğrultusunda ürün çeşitliliğine 
yoğunlaşılarak, katma değeri yüksek ürünlere odaklanılma-
sı gerektiğini düşünüyorum. Elbette sektörün geleceği açı-
sından yeşil ürünler de son derece önemli. Bu kapsamda, 
sanayide yeşil dönüşüme hızla adapte olunması gerekiyor 
ki; AB pazarı başta olmak üzere ihracattaki büyümenin sür-
dürülebilir olması sağlanabilsin. Ümit ediyorum ki; gelecek 
dönemde inşaat malzemeleri alanında, ihracatta kilogram 
başına artan birim bedellerini daha çok konuşacağız. 

Türk müteahhitleri ve müşavirlerimiz yurt dışı 
pazarlarda ne durumda? Şu anda hangi pazarlarda artış 
ve potansiyel var?

Türk müteahhitlerimiz, ülkemizi yurt dışında en güçlü 
şekilde temsil etmeyi sürdürüyorlar. Ne mutlu ki; Covid-19 
salgını etkisiyle zor geçen 2020 yılının ardından, 2021 yılı 
inşaat sektörümüz için çok daha olumlu sinyaller verdi. 
Türk müteahhitlerimiz, bu yıl için belirlenen 20 milyar 
dolarlık yeni proje hedefini yılın ilk 10 ayında gerçekleş-
tirdi. Bu yılın Ekim ayı sonu itibariyle yurt dışında aldıkları 
196 yeni projeyle 20.3 milyar dolarlık iş üstlenen Türk 
müteahhitlerimiz, 103 milyon doların üstünde ortalama 
proje bedeli ile de tüm zamanların en yüksek ortalama 
bedeline ulaştı.

En büyük pazar konumunda olan Rusya’da, bu yılın 
ilk 10 ayında üstlenilen yaklaşık 7 milyar dolarlık proje 
bedeli de yeni bir rekor oldu. Son verilere baktığımızda en 
fazla proje üstlenilen ilk 10 ülke arasında sırasıyla; Rusya, 
Irak, Zambiya, Güney Sudan, Türkmenistan, Kazakistan, 
Cezayir, Slovenya, Cezayir, Azerbaycan ve Ukrayna’yı gö-
rüyoruz. Türkiye’nin önünde özellikle Afrika ülkelerindeki 
altyapı ve müteahhitlik projeleri bakımından önemli bir 
potansiyel var. Türk iş dünyasına her coğrafyada değer 
katan ve yurt dışındaki Türk istihdamına da büyük katkı 
sağlayan müteahhitlerimizi kutluyorum. Pandemi sonrası 
artan talep ile birlikte, sektörün yeni rekorlara ve küresel 
başarılara imza atmaya devam edeceğine inanıyorum. 

ÖZEL RÖPORTAJ / NAİL OLPAK
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sürdürülebilir ve yeşil mimari 
kalkan olacak

İklim krizine
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İklim değişikliği dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri olurken, 
karbon salımını en çok artıran unsurlar arasında yer alan binaların da çevreci 
ve sürdürülebilir olarak inşa edilmesi zorunluluk haline geliyor. Günümüzde 

sayıları giderek artan yeşil ve sürdürülebilir mimari örnekleri, yapı sektöründeki 
çevreci değişimin öncüleri olarak tarihe geçecek.

Küresel ısınmanın yol açtığı iklim krizi giderek daha 
ürkütücü bir hal aldı. Paris İklim Anlaşması ile 
başlayan süreçte başta Avrupa Birliği olmak üzere 

birçok ülke, küresel ısınmayı azaltacak tedbirleri devreye 
almaya başladı. Önümüzdeki dönemde üretim süreçlerinin 
sürdürülebilir ve çevreci bir yapıya bürünmesi için atılan 
bu ilk adımlar, yapı sektöründe de “sürdürülebilir ve yeşil 
mimari” uygulamalarıyla hayat buluyor. Binalardan kay-

naklanan CO2 emisyonlarının azaltması, etkin su yönetimi, 
enerji kullanımı, etkin ısıtma soğutma, doğal veriler ışığında 
tasarım, doğal kaynakları maksimize ederek yapay ısıtma 
soğutma sistemleri ve bu sistemlerin maliyet açısından ge-
tirdiği yüklerin minimize edilmesi, iklim krizine karşı yapı 
sektöründe alınacak etkin önlemler olacak. Bu yaklaşımla 
yapılan yapıların dünya genelindeki örneklerinin sayısının 
giderek artması da umut vadediyor.
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Kuzeydoğu Amerika’daki ilk "Zero Net 
Energy" yapısı: John J. Sbrega Sağlık 
ve Bilim Binası

Boston ve Şangay’da faaliyet gösteren mimarlık 
ofisi Sasaki tarafından tasarlanan Bristol Toplum 
Koleji John J. Sbrega Sağlık ve Bilim Binası, 
American Institute of Architects'in (AIA) her 
yıl dünyanın en verimli ve sürdürülebilir 10 
yapısını seçtiği "The COTE (Committee on the 
Environment) Top Ten Awards"un 2017 listesinde 
yer aldı. Fall River, Massachusetts'te bulunan bina, 
fosil yakıtların kullanımını ortadan kaldırmak ve 
verimliliği artırmak için bütünsel bir yaklaşım 
benimsiyor. Kuzeydoğu Amerika’daki ilk "Zero 
Net Energy (ZNE)" özelliklerine sahip akademik 
yapıda havalandırma gereksinimi büyük ölçüde 
dışarıdaki havanın yüzde yüzünü emen 18 adet 
davlumbazdan karşılanıyor. Isıtma ve sıcak su 
için entegre edilen güneş panelleriyle de karbon 
bazlı enerji kaynaklarının kullanımı elimine 
edilmiş.

Sürdürülebilir tasarımı, ekolojik 
teknolojilerle birleştiren bir örnek: 

THE-Studio

Sürdürülebilir tasarım stratejilerini ekolojik 
teknolojilerle derinlemesine bütünleştiren 
pratik bir örnek olarak nitelendirilen ve Çin 
merkezli SUP Atelier tarafından tasarlanan 

THE-Studio (Tsinghua Eco Studio), Güneybatı 
Çin’de yer alan Gui’an İnovasyon Parkı’ndaki 

ilk deneysel “Nearly Zero Energy Building” 
yapısı olarak tanınıyor. İç mekan konforunun 

ve enerji verimliliğinin en üst düzeye çıkarıldığı 
yapıda yerel ekolojik sisteme yapılan olumsuz 

etkilerin en aza indirilmesi hedeflenmiş. Örneğin, 
merkezdeki avlunun birçok sergi ve aktiviteye 

ev sahipliği yapabilmesi amacıyla, tavana doğal 
aydınlatma ve havalandırma sistemleri, duvarlara 

iklimlendirme sistemi entegre edilmiş, iki kat 
yüksekliğine sahip bir mekan olarak tasarlanmış. 
Taşıyıcı sistemde ise yerel ve geleneksel bir yapı 

malzemesi olan prefabrik ahşap taşıyıcı sistem 
kullanılmış.

Dünyadan sürdürülebilir ve

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YEŞİL MİMARİ
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Yeşil çatısı ile parkı andıran yapı:
Kaliforniya Bilim Akademisi Müzesi

ABD'nin San Francisco şehrindeki Golden Gate Parkı 
yakınında bulunan Kaliforniya Bilim Akademisi Müzesi 
(California Academy of Sciences), sürdürülebilir 
mimariye iyi bir örnek teşkil ediyor. Renzo Piano 
ve Stantec Architecture tarafından ortak olarak 
tasarlanan ve dünyadaki hiçbir doğal tarih müzesinde 
görülmemiş bir yeşil çatıya ev sahipliği yapan 3 bin 
500 metrekarelik kompleks, yerden kopartılarak 10 
metre yükseltilmiş bir parkı andırıyor. 1.7 milyon 
doğal bitki bulunan yeşil çatının altında yer alan 
doğal toprak tabakası çok etkili bir yalıtım katmanı 
olarak görev yapıyor. Binanın ısı korunumu bu yolla 
sağlanırken, müzenin içinde yapay klimalandırma 
sistemlerine ihtiyaç duyulmuyor. Çatının transparan 
kanopisine yerleştirilmiş fotovoltaik paneller ile 
güneş enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülüyor. 
Piano, bu tasarımı ile LEED tarafından verilen en iyi 
tasarım ödülüne layık görüldü.

Zaha Hadid Architects'ten
ekolojik bir gökdelen: Tower C

Zaha Hadid Architects'in (ZHA) Çin'in Shenzhen 
kenti için ekolojik bir gökdelen ve yeni bir 

finans merkezi projesi olarak tasarladığı karma 
kullanımlı Tower C, 400 metre yüksekliğinde 

olacak. Şehrin en yüksek yapısı olmaya hazırlanan 
kulelerin cepheleri çift cidarlı olarak tasarlanıyor. 

Bölgenin akıllı yönetim sistemleriyle takip 
edilmesi planlanan yapıda enerji tüketiminin de 

minimuma indirilmesi öngörülüyor. Yapıda, yağmur 
suyunun toplanması ve geri dönüştürülmesi 

için geliştirilen sistemlerin yanı sıra, fotovoltaik 
paneller de bulunuyor. Tüm bunlara ek olarak 

teraslar için tasarlanan aquaponics bahçeler 
sayesinde atmosfer biyolojik olarak filtrelenebiliyor. 

Yapı, binanın kendini gölgelendirmesine, doğal 
havalandırmayı sağlamasına olanak tanıyor. Projede 

geri dönüştürülmüş ve küçük oranlarda karbon 
içeren malzemeler kullanılıyor.

yeşil mimari örnekleri

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YEŞİL MİMARİ
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Sürdürülebilir ve yeşil mimaride öncelikle devletlerin yak-
laşımlarını değiştirerek standartlarını, kurallarını bu doğrultuda 
koymaları gerekiyor. İklim krizinin son yıllarda çok şiddetlene-
rek kendini göstermesiyle dünyanın buna karşı alması gereken 
önlemler konusunda, uluslararası iklim sözleşmelerinde olumlu 
gelişmeler oluyor. Geçtiğimiz günlerde Glasgow’da yapılan 
COP26 İklim Zirvesi de bize bunu söylüyor. Ülkeler; iklim 
değişikliğine karşı alınacak bir dizi önlemi içeren bir anlaşma 
imzaladı. Anlaşmada, kömürün aşamalı olarak azaltılması, 
emisyon azaltma planlarının düzenli olarak gözden geçirilmesi 
ve gelişmekte olan ülkelere daha fazla finansal destek gibi önemli 
kararlar alındı.

Yeşil yenilemede, kendi politikaları bunu gerektirdiği için 
yeşil yenilemeye yönelen kamu kurum ve kuruluşlarının büyük 
bir dilim oluşturduğunu düşünüyorum. Örneğin neredeyse 
nüfusunun yüzde 80’i kentlerde yaşayan Avrupa’da, 2010 yı-
lından beri ‘Yeşil Kentler’ çabasını teşvik etmek üzere konan 
‘Avrupa Yeşil Başkenti Ödülü’ ile belediyeler strateji ve eylem 
planlarını 12 adet göstergeye göre tanımlıyorlar. Bu göstergeler 
şöyle sıralanıyor:
ª Küresel iklim değişimine yapılan yerel etki, yerel ulaşım,
ª Kentsel yeşil alanlar,
ª Sürdürülebilir arazi kullanımı,
ª Doğa ve biyoçeşitlilik,
ª Hava kalitesi,
ª Gürültü kirliliği,
ª Atık üretimi ve yönetimi,
ª Su tüketimi,
ª Atık su arıtma,
ª Belediyenin çevre yönetimi, uygulama ve deneyiminin paylaşımına 
yönelik program.

Finalist kentlerin bu kriterlere göre değerlendirilmesi sonu-
cu, 2010’da ilk yeşil başkent Stokholm seçilmiş. Stokholm’ün 
1970’den beri sürdürdüğü yeşil başkent olmasını sağlayan 
özellik ve politikaları, diğer kentlerin belediyecilik anlayışlarına 
da yerleşmiş.

Sürdürülebilir yeşil mimaride ikinci büyük dilimi Fortuna 
500 içindeki kurumsal sürdürülebilirlik raporları olan çok uluslu 
kurumlar oluşturuyor. Bu kurumlar etap etap ‘yeşil yenileme’ 
uygulamasına geçiyor.

‘Yeşil yenileme’, var olan bir binada tümüyle ya da kısmen 
enerji verimliliğini ya da çevresel performansı artıran her türlü 
yenileme olarak ifade ediliyor. Enerji tüketimi, su kullanımı ve 
gürültünün azaltılması gibi mevcut yapılarda ‘yeşil yenileme’ ve 
yeni yapılacak yapılarda ‘sürdürülebilir yeşil mimari’ uygulama-
ları, yapı sektöründe köklü değişikliklere neden olacak. Örneğin 
malzeme konusunda seçtiğiniz malzemelerin özellikleri, geri 
dönüşümlü olması, insan sağlığına zarar vermeyen malzeme 
seçimine özen gösterilmesi gibi...

Binalardaki ‘Yeşil Bina Sertifikası’ uygulaması da son yıllarda 
farkındalığı artan bilinçli tüketici açısından önem kazanmaya 
başladı. Yeşil bina sertifikasyon sürecinde bina, sürdürülebilir 
arazi, su verimliliği, enerji ve atmosfer, malzeme ve kaynaklar, iç 
mekan yaşam kalitesi başlıkları altında değerlendirilerek sertifi-
kalandırılıyor. Çalışmalara tasarım sürecinden başlanıyor. Çevre 
dostu bina proje yönetim süreciyle devam edilip sonlandırılıyor. 
Sürdürülebilir ve yeşil mimari hayatın dayatması ve bilinçlen-
meyle yapı sektöründeki standart ve tercihleri değiştirecek.

Beysun MERT
Beysun Mert Mimarlık Kurucusu

Yeşil yenileme konusunda, 
özellikle Avrupa'da kendi 

politikaları bunu gerektirdiği 
için yeşil yenilemeye yönelen 
kamu kurum ve kuruluşlarının 
büyük bir dilim oluşturduğunu 

düşünüyorum. İkinci büyük 
dilimi ise Fortuna 500 içindeki 

kurumsal sürdürülebilirlik 
raporları olan çok uluslu kurumlar 

oluşturuyor. Sürdürülebilir ve 
yeşil mimari hayatın dayatması ve 
bilinçlenmeyle yapı sektöründeki 
standart ve tercihleri değiştirecek.

Sürdürülebilir 
ve yeşil mimari
yapı sektöründe 

standartları değiştirecek
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Yenilenebilir enerji sektörünün 
enerji karmasında güneşin payının 

yükselmeye devam edeceğini 
belirten Uluslararası Güneş Enerjisi 

Topluluğu - Türkiye Bölümü 
(GÜNDER) Genel Sekreteri Esen 
Erkan Yıldız, “Türkiye’de 2021 

yılının ilk 10 ayında güneş enerjisi 
kurulu gücü 992 MW arttı, lisanslı 
ve lisanssız toplam santral sayısı 

ise 8 bin 212’ye ulaştı. İklim krizi ile 
mücadelede atacağımız her adım 

güneşten izler taşıyor” dedi.

İklim krizi ile 
mücadelede
 atacağımız 

her adım 
güneşten izler 

taşıyor
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"Son beş yıldaki süreci 
özetlersek, GÜNDER

yürütmekte olduğu 10’a 
yakın proje ile

sadece güneş enerjisine 
değil, istihdama,

iklim hedeflerine ve 
çevreye katkı

sunma mücadelesini de 
sürdürüyor."

Türkiye’de güneş enerjisi sistemlerinin 
üretimi ve uygulamalarının yaygınlaş-
tırılması için çalışan Uluslararası Güneş 

Enerjisi Topluluğu - Türkiye Bölümü (GÜN-
DER), yürütmekte olduğu 10’a yakın proje ile 
sadece güneş enerjisine değil, istihdama, iklim 
hedeflerine ve çevreye katkı sunma mücadele-
sini de sürdürüyor. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 
(TEİAŞ) Ekim 2021 Kurulu Güç Raporu’na göre 
99 bin 050,4 MW olan kurulu gücün, 2021 
Ekim ayı sonunda 7 bin 659 MW’lık kısmı-
nın güneş enerjisi santrallerinden sağlandığını 
belirten GÜNDER Genel Sekreteri Esen Erkan 
Yıldız, “Güneş enerjisindeki kurulu güç bir ön-
ceki aya göre 125 MW artış gösterdi. Başka bir 
deyişle, 2021 yılının ilk 10 ayında güneş ener-
jisinde kurulu güç 992 MW arttı. Lisanslı ve 
lisanssız toplam santral sayısı ise 8 bin 212’ye 
ulaştı. Bu kapasite artışları, yenilenebilir enerji 
sektörünün enerji karmasında güneşin payını 
yükseltmeye devam edecek” diye konuştu. Esen 
Erkan Yıldız ile Türkiye’deki güneş enerjisi sek-
törünü ve GÜNDER’in faaliyetlerini konuştuk. 

GÜNDER ne zaman, hangi amaçla kuruldu?
Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu - 

Türkiye Bölümü (GÜNDER), 1991 yılında 
kuruldu. Dernek, Uluslararası Güneş Enerjisi 
Topluluğu’nun (International Solar Energy 
Society - ISES) Türkiye Bölümü olarak, 3335 
sayılı Uluslararası Niteliklerdeki Teşekküllerin 
Kurulması Hakkındaki Kanunun 1. maddesine 
göre, Bakanlar Kurulu’nun 10 Şubat 1992 tarih 
ve 92/2752 sayılı kararı ile temsile yetkilendi-
rildi. GÜNDER, kuruluşu kapsamında ayrıca 
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve IEA SHC 
Uluslararası Enerji Ajansı Güneşle Isıtma Soğut-
ma Programı ve IEA PVPS Uluslararası Enerji 
Ajansı Fotovoltaik Güç Sistemleri Programı 
Görev Birimleri’nde Türkiye Cumhuriyeti’ni 
temsil etme yetkisi aldı.

Derneğin kuruluşundan bu yana ge-
çirdiği süreçle ilgili kısaca bilgi 
verir misiniz?

G Ü N D E R  o l a r a k , 
Türkiye’de güneş enerjisi 
sistemlerinin üretimi 
ve uygulamalarının 
yaygınlaştırılması 
yönünde çal ış -
malar yapıyor, 
ulusal ve ulusla-
rarası projelere 
katılarak değer 
y a r a t ı yo ruz . 
Bilgilendirme 
t o p l a n t ı l a r ı , 
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platformlar, çeşitli eğitim, seminer, çalıştay, 
konferans ve sektörel yayıncılık gibi faaliyetler 
ile güneş enerjisinin toplumsal tabana yayılma-
sına katkı sunuyoruz. Güneş enerjisi ile ilgili 
farkındalığın artmasını, bu konudaki çabaların 
etkili hale gelmesini ve mevzuat gelişimine 
katkı sunarak sektörün sağlıklı büyümesini 
sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye güneş enerjisi 
sanayinin yurt dışındaki tanıtım faaliyetlerini 
yürütüyor, ihracat odaklı uluslararası iş birlik-
lerini geliştiriyoruz. 30 yaşını kutlayan sektörün 
en eski derneği olarak, çok sayıda Avrupa Bir-
liği projesini başarı ile kaleme almaya, yürüte-
rek ve proje ortaklıklarında yer alarak güneş 
enerjisinin yanı sıra, yenilenebilir enerji, iklim 
değişikliği ve yeşil istihdam konularında katkı 
sunmaya devam ediyoruz.

“TÜRKİYE’NİN GÜNEŞ ENERJİSİ
GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”
Derneğin üye profili nasıl?

GÜNDER’in kurucu üyeleri arasında T.C. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elektrik 
İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Devlet 
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarından konuyla 
ilgili personeller, akademisyenlerin yanı sıra, 
güneş enerjisi alanında üretim ve ticaret yapan 
sanayiciler, panel üreticileri, mühendislik, te-
darik ve kurulum (EPC) firmaları, Ar-Ge mer-
kezleri ile yerel yönetim kurumları bulunuyor. 
300’ü aşkın kurumsal üyemizin yanı sıra, çok 
sayıda bireysel üyemiz ve paydaş sivil toplum 
kuruluşumuz ile Türkiye’nin güneş enerjisi 
geleceği için çalışıyoruz.

Dernek olarak kurulduğunuz günden bu 
yana ne gibi çalışmalar yaptınız?

Son beş yıldaki süreci özetlersek, GÜNDER 
yürütmekte olduğu 10’a yakın proje ile sadece 

güneş enerjisine değil, istihdama, iklim 
hedeflerine ve çevreye katkı sunma 

mücadelesini de sürdürüyor. 
GÜNDER olarak, her yıl dü-

zenli olarak farklı illerde 
gerçekleştirdiğimiz gü-

neş enerjisi eğitimle-
rimize devam edi-

yoruz. Birleşmiş 
Milletler Kalkın-
m a  P r o g r a m ı 
(UNDP) Tür-
kiye ile ortak 
yürüttüğümüz 
Orman Köy-
lerinde Güneş 
Ener j i s inden 
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Elektrik Üretimi İçin Sürdürülebilir Enerji Fi-
nans Mekanizması (ORKÖY PV) Projesi kap-
samında saha kurulumlarının ikinci adımı 
olarak, belirlenen köylerdeki hane halkı-
nın çatılarına muhtelif güçlerde Güneş 
Enerji Santrali kurulması aşamasına 
geçildi ve proje sürecimiz devam 
ediyor. 

T.C. Ekonomi Bakanlığı 
tarafından yürütülen UR-GE 
(Uluslararası Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesinin Destek-
lenmesi) projesi destek-
lerinden yararlanmak 
amacıyla GÜNDER’in 

"GÜNDER olarak,
Türkiye’de güneş 

enerjisi sistemlerinin 
üretimi ve 

uygulamalarının 
yaygınlaştırılması

yönünde çalışmalar 
yapıyor, ulusal ve 

uluslararası projelere 
katılarak değer

yaratıyoruz."

başlattığı “Kümelenme Projesi, Solar Cluster-
TR” kapsamındaki çalışmalarımız devam ediyor. 
Sektör ihtiyaç analizinden elde ettiğimiz veri-
lerle yürüttüğümüz 2. Dönem UR-GE programı 
kapsamında, Türk firmalarını, gelişmekte olan 
güneş enerjisi pazarlarına taşıyarak, ülkemizin 
güneş gücünü ve sanayisini yurt dışı ile buluş-
turuyoruz.

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Av-
rupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkan-
lığı ile imzalanan hibe sözleşmesi kapsamında, 
GÜNDER VOC Test Merkezleri Projesi (GÜN-
DERMYM) için çalışmalara başlandı. Eğitim 
ve istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesi 
hedefiyle yola çıkan GÜNDERMYM ile güneş 
enerjisi sektörü için nitelikli ve sertifikalı işgücü 
geliştirilecek. Bunun yanı sıra resmi ve gayri 
resmi öğrenmenin onaylanmasının teşvik edil-
mesi, yaygınlaştırılması ve güneş enerjisi sektörü 
kapsamında Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin 
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumunun 
kolaylaştırılması konularında katkı sağlanacak.

“TÜRKİYE’DE GÜNEŞ ENERJİSİ
KURULU GÜCÜ 7 BİN 659 MW”
Türkiye'de güneş enerjisi potansiyeli ve kulla-
nımı ne düzeyde? Güneş enerjisi kullanımını 
artırmak için neler yapılmalı?

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Ekim 
2021 Kurulu Güç Raporu’na göre Türkiye'nin 
kurulu güç toplamı 99 bin 050,4 MW olurken, 
2021 Ekim ayı sonunda kurulu gücün 7 bin 659 
MW’lık kısmı güneş enerjisi santrallerinden sağ-
landı. Güneş enerjisindeki kurulu güç bir önceki 
aya göre 125 MW artış gösterdi. Başka bir deyişle, 
2021 yılının ilk 10 ayında güneş enerjisinde ku-
rulu güç 992 MW arttı. 

“TÜRKIYE IMSAD ILE
UYUM IÇINDE ÇALIŞIYORUZ”

“Ulusal ve uluslararası platformlarda, 
Türkiye İMSAD ile olduğu gibi pek çok 

değerli iş birliğimiz bulunuyor. Uyum içinde 
çalışırken; hem toplumun tüm kesimlerini etkin 

bir şekilde bilinçlendirmek ve güneş enerjisinden 
yararlanılmasını yaygınlaştırmak, hem de sektörün 

sağlıklı gelişimi için oto kontrol mekanizmalarını da 
kurgulayarak üretimden uygulamaya tüm süreçlerde 

haksız rekabeti önleyici, kaliteyi artırıcı, güneş enerjisi 
sanayinin gelişiminde rol oynamak için bütünleşik çalışmalar 
tasarlıyoruz. Güneş enerjisi sanayisi, inşaat, teknoloji, finans, 

perakende, sağlık ve gayrimenkul gibi tüm taraflarının 
eşgüdümünde uygulamaya geçerek ülke ekonomisine ve 

iklimsel hedeflere katkı sunabilir.”

SEKTÖREL GÜÇ / GÜNDER
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Lisanslı ve lisanssız santral toplamı ise 8 bin 
212’ye ulaştı. Bu kapasite artışları, yenilenebi-
lir enerji sektörünün enerji karmasında güne-
şin payını yükseltmeye devam edecek. İklim 
krizinin alarm verdiği, geleceğin en ucuz ve 
sürdürülebilir kaynağının yenilenebilir enerji 
olduğu günümüzde, atacağımız her adım gü-
neşten izler taşıyor. Türkiye'nin çevre dostu, 
yeşil, adil ve kapsayıcı bir ekonomiye geçiş için 
gereken yatırımları teşvik etmek zorunda olduğu 
bir dönemden geçiyoruz. Özellikle, depolama 
alanları, herhangi bir alım olmasa bile rüzgar 
türbini veya güneş paneli tarafından üretilen 
elektriği asla kaybetmediğinizi garanti edecek. 
Depolama teknolojileri doğru şekilde ölçeklen-
dirilirse, Paris Anlaşması ile uyumlu bir gelecek 
sağlayabiliriz. Arz güvenliği için Yeşil Hidrojen, 
Karbon Yakalama ve Depolama (CCS) ve daha 
fazla enerji verimliliği iyileştirmeleri dahil olmak 
üzere çözümler de mevcut ancak bunların ölçek-
lendirilmesi için net politikalara ve uygulamalara 
her zaman ihtiyaç var. 

“GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMLARINA
TEŞVİKLER VERİLMELİ”
İklim krizi yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yönelimi önümüzdeki süreçte daha da artıra-
cak. Güneş enerjisi bu mücadelede nasıl bir 
önem taşıyor?

İklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik şim-
diye kadarki en kapsamlı ve iddialı yasa taslağı 
olan Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı kapsamında 
gerçekleşecek yeşil dönüşüm, tüm sektörleri 
yakından ilgilendiriyor. Enerji sektörü açısın-
dan baktığımızda, bu sürecin en başından beri 
başrolde yer alıyoruz ve toplumsal farkındalığı 
artırmak, enerji dönüşümünün merkezden ye-
rele yayılmasını sağlamak için zaten yıllardır 
katkı sunuyoruz. Bu süreçte, önemli bir aşamaya 

yakın zamanda geldik. Küresel sıcaklık artışını iki 
derecenin altında tutmayı ve daha fazla çaba sarf 
ederek 1,5 derecede sınırlamayı amaçlayan Paris 
Anlaşması’na taraf olmamızı kabul eden kanun, 
bildiğiniz üzere 6 Ekim 2021 tarihinde TBMM 
Genel Kurulu’nda kabul edildi. Şimdi Türkiye’nin 
anlaşma kapsamında verdiği taahhütleri iyileştir-
mesi ve enerji dönüşümü için hızla harekete geç-
mesi gerekiyor. Sektör olarak ne kadar hazırlıklı 
olduğumuz yenilenebilir enerji kapasitemizdeki 
verilerden, yeni hazırlanan ve uygulamaya alınan 
mevzuatlardan görülebilir. Sektörün bundan 
sonraki yol haritasında, finansal piyasaların ser-
mayeyi fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji gibi 
sürdürülebilir varlıklara tahsis ederek bu değişimi 
yansıtması gerekiyor. Yatırımların yeniden yön-
lendirilmesi, sadece enerji dönüşümü için değil; 
tarım, sanayi, atık ve ulaştırma gibi karbonla ilgili 
tüm sektörlere ekonomik teşvik paketlerinin art-
ması lazım. Özellikle güneş enerjisi yatırımlarına; 
güç alım anlaşmaları, uygun kredi imkanları ve 
vergi indirimleri gibi teşvikler getirilerek depo-
lama yatırımı düşünenler için ek destekler de 
sağlanabilir.

GÜNDER'in hedefleri neler? 2022 yılında 
hangi faaliyetleriniz olacak?

Türkiye’deki mevzuatın ve uygulamaların 
aynı paydada buluşması için çalışmalarımız, pro-
jelerimiz, yayınlarımız ve yeni ortaklıklar ile 
etkinliklerimiz devam edecek. Sektörün gelişimi 
için altını çizdiğimiz konuların başında, Yenile-
nebilir Enerji Tedarik Anlaşmaları-YETA'lar, çatı 
kiralama, hibrit tesisi kullanımının geliştirilmesi, 
enerji verimliliği ve depolamaya yönelik Ar-Ge 
faaliyetlerinin artırılması ve topluluk enerjisinin 
en adil ve temiz yöntemlerinden biri olan enerji 
kooperatiflerinin tüm Türkiye’de yaygınlaştırıl-
ması yer alıyor.

"Türkiye'nin çevre 
dostu, yeşil, adil 
ve kapsayıcı bir 

ekonomiye geçiş için 
gereken yatırımları 

teşvik etmek 
zorunda olduğu 
bir dönemden 

geçiyoruz."

SEKTÖREL GÜÇ / GÜNDER
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“Hedefimiz 
uygulanabilir

sürdürülebilir ve 
nitelikli çevreler 

oluşturmak”
54   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  ARALIK 2021

Deniz Aslan

MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI / DENİZ ASLAN
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Peyzaj alanında önemli projelere imza 
atan DS Mimarlık, bağlamın öz nite-
liğini keşfetme ve bunu yükseltecek 

tasarım kararlarını oluşturma anlayışıyla fa-
aliyet gösteriyor. İstanbul ve benzeri met-
ropol alanlarında çoğunlukla karma işlevli 
projelerin, güneye doğru inildikçe turizm 
yatırımlarının peyzaj alanına dahil olduklarını 
vurgulayan DS Mimarlık Kurucu Ortağı Deniz 
Aslan, “Yurt dışında da projeler gerçekleştir-
dik. Fakat benim en büyük hayalim Batı’dan 
iş almak” ifadelerini kullanıyor. Deniz Aslan 
ile DS Mimarlık’ı ve faaliyetlerini konuştuk.

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Eğitiminiz-
den, mimarlık mesleğine başlama süreci 
ve kariyerinizden bahseder misiniz?

Her şey Günel Akdoğan ile tanışmamla 
başladı. Kendisinin öğretileri ve öznel yorum-
lamalarım ile birlikte Anadolu’da gezmediğim 
yer kalmadı. Lise yıllarında gezerek bitkileri 
bir botanikçi gibi tanımaya başladım. Sonraki 
yıllarda Turgut Cansever ile mimar olarak 
çalıştım. O dönemde Turgut Bey bana, “Mi-
marlığa dışarıdan bakmak lazım” demişti. Ben 
de peyzaj mimarlığından bakayım dedim, iyi 
de yaptım. Peyzaj mimarlığı, mimarlığın bir 
alanı. Firma olarak bir arakesitte çalışı-
yoruz. Biz mimarlığı zemin ile bu-
luşturuyoruz diyebilirim. Peyzaj 
mimarlığı inanılmaz güçlü bir 
alan ve işimizde ana ama-
cımız mimari peyzaj. Ben 
mimari ve peyzajın ara-
sında olmaktan çok keyif 
alıyorum. Aslında şans 
mı şansızlık mı pek bile-
miyorum fakat herkesin 
hobi olarak yaptığı işi 
biz meslek olarak yapı-
yoruz. Bunun dışında, 31 
senelik akademik hayatım 
DS ile birlikte sürdü. Tüm 
bu süreç içinde, birçok ulusal 
ve uluslararası yayın, yarışma 
ve jüri üyelikleri yaşantımın bir 
parçası oldu.

“YENİ, YARATICI ORTAMLAR
KURGULUYORUZ”
DS Mimarlık ne zaman kuruldu? Şirketin 
yapısı nasıl?

Mimarlık ve peyzaj mimarlığı arakesitin-
de kurumsal ve pratik alanda çalışmalar yapan 
öncü bir tasarım ofisi olarak 30 senedir faaliyet 
gösteriyoruz. Çalışmalarımızda ise ana hedefimiz 
uygulanabilir, sürdürülebilir, sözü olan nitelikli 
ve iyi tasarlanmış çevreler oluşturmak. DS tasa-
rımlarının ana motivasyonu bir mikrokozmo-
zun kurgulanması olarak görülebilir. Üstlendiği 
ulusal ve uluslararası projelerde yüksek artistik 
nitelikleri akılcı, ekonomik ve etik değerlerle 
buluşturmayı ilke edinen tasarım grubu; çok 
katmanlı, çok kültürlü, çok disiplinli günümüz 
ortamının karmaşık yapısını da bir kaynak olarak 
görüyor ve bu karmaşıklıktan anlamlı, net, du-
ruşu olan, yeni, yaratıcı ortamlar kurguluyor. Bir 
başka kaynağımızın ise doğayı da aynı filtrelerle 
süzen tasarım grubumuz ile daha çok sentaktik 
bir doğa algısı ile parametrik tasarımlar üretmek 
olduğunu söyleyebiliriz.

Kaç kişilik bir ekibiniz var?
24 kişilik bir ekibimiz var. Sanayi Bakanlığı 

bünyesinde Tasarım Merkezi statüsü elde etme-
mizle birlikte ofis kapasitemiz, üretim ivmemi-

ze ve geliştirdiğimiz inisiyatif, katma değer 
ve Ar-Ge çalışmalarına göre değişkenlik 

gösteriyor. Bu güncel durumun dı-
şında, DS ekosistemi içinde farklı 

disiplinlere yönelenlerden tutun, 
kendi ofisini kuran, alanında 
söz sahibi olan birçok aktör yer 
alıyor. 

Ağırlıklı olarak hangi alan-
larda çalışıyorsunuz?

Operasyonel proje süreçle-
rinin büyük bir yüzdesini pey-

zaj ölçeği oluşturuyor. İstanbul 
ve benzeri metropol alanlarında 

çoğunlukla karma işlevli projele-
rin, güneye doğru inildikçe turizm 

yatırımlarının peyzaj alanına dahil olu-
yoruz. Peyzaj anlamında bu eğilimin dışında 

“DS için peyzaj ölçeği 
kadar,

koruma ve restorasyon 
da önemli bir röper

noktası. Sevim Aslan’ın 
uzmanı olduğu bu
konuda da önemli 

projeler gerçekleştirdik.”

Deniz Aslan ve Sevim Aslan tarafından kurulan DS Mimarlık, 30 yıldır mimarlık 
ve peyzaj mimarlığı arakesitinde yaptığı projelerle adından söz ettiriyor. 
DS Mimarlık Kurucu Ortağı Deniz Aslan, “Çalışmalarımızda ana hedefimiz 
uygulanabilir, sürdürülebilir, sözü olan nitelikli ve iyi tasarlanmış çevreler 

oluşturmak” diyor. 

One Ortakoy

MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI / DENİZ ASLAN
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kalan kendine has bağlamlara da zaman içinde 
odaklandık. İstanbul Terkos’ta bitirdiğimiz 
Su Medeniyetleri Müzesi, One Ortaköy ve 
Ulus Savoy Evleri, Gebze’deki Macera Parkı, 
Kapadokya’daki Arianna Lodge ve halen de-
vam etmekte olan Denizli’nin Çal ilçesindeki 
Kuzubağ Wineyard ilk aklıma gelenler. Bunun 
dışında son dönemde bitirdiğimiz Pendik Mil-
let Bahçesi gibi rekreasyon alanlarına dahil olan 
ve buna ek olarak münferit mimari projelerimiz 
de mevcut. Ancak DS için peyzaj ölçeği kadar, 
koruma ve restorasyon da önemli bir röper 
noktası. Sevim Aslan’ın uzmanı olduğu bu 
konu için Kapadokya Uçhisar Evleri, Osmanlı 
Bankası, Aizonoi Odeonu ve Antakya Müze 
Otel’in tüm belgeleme süreçleri örnek olarak 
verilebilir. Kentsel tasarımdan nesnelerin ölçe-
ğine dek birçok konu DS’nin çalışma alanına 
yayılabiliyor.

Bugüne kadar yaptığınız en önemli proje-
ler neler? Ödül aldığınız projeler var mı?

Kanyon ve Zorlu Center örnekleri, sade-
ce oluşturulan mega yapılı çevrenin bağlama 
eklemlenme karakteri olarak değil, geliştirilen 
detayların ‘peyzaj mühendisliği’ denilebilecek 
olan alana sağladığı katkı ile de önde geliyor. 

“Biz mimarlığı 
zemin ile 

buluşturuyoruz
diyebilirim. Peyzaj 

mimarlığı inanılmaz 
güçlü bir alan 

ve işimizde ana 
amacımız mimari 

peyzaj.”

2

1

Kentin en ikonik yapılarından biri olarak Çamlıca TV 
Kulesi’nin mimari tektoniğine uyum sağlayan paramet-
rik modülasyon denemelerimiz de meslek ortamında 
seviye belirleyen işlerden. Antakya Müze Otel’in bel-
geleme ve koruma anlamındaki zorluk karakteri de 
örnekler arasında yerini alabilir. Ancak, her birinden 
daha fazla zamansal eşiği ve mazisi olan projemiz kuş-
kusuz Hasanpaşa Gazhanesi. Bir koruma ve yeniden 
işlevlendirme projesi olan Müze Gazhane, endüstriyel 

MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI / DENİZ ASLAN
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1- HASANPAŞA GAZHANESI
2- ZORLU CENTER
3- EA SAVOY EVLERI 
4- ARIANA LODGE

Award’ başta olmak üzere yarışma de-
receleri ve ulusal / uluslararası örnekler 
olarak sıralayabiliriz.

Şu an üzerinde çalıştığınız projeler 
neler?

Fikirtepe peyzaj masterplanı sür-
mekte olan büyük ölçeklerden biri 
diyebilirim. İzmir Dikili’de butik bir 
konut kompleksi yine heyecan duy-
duğumuz işler arasında. Bunun dı-
şında İBB Kültür Varlıkları Daire 
Başkanlığı’nca davet edilerek mayıs 
ayından bu yana geliştirdiğimiz ‘Sul-
tanahmet Hipodrom’ kentsel tasarım 
projesi, ofisimizin gerek kendi kapa-
sitesi, gerekse kurguladığı iş birlikleri 
bakımından önemli yere sahip. 

Yurt dışında yaptığınız proje var 
mı?

Uzun bir dönem Kazakistan ve 
Azerbaycan’da projeler yaptık, daha 
sonra bir Libya dönemimiz oldu. Gür-
cistan ve Özbekistan’da çok önem-
li projeler gerçekleştirdik. Suudi 
Arabistan’da Medine Havaalanı pro-
jemiz var. Fakat benim en büyük ha-
yalim Batı’dan iş almak. Batı’dan gelen 
peyzaj mimarlarıyla Türkiye’de çok 
iş yapıyoruz. Bence biz Batı’daki bir 
projeye aday olabilmeliyiz. Türkiye’de 
kim bunu yaparsa ona şapka çıkarmak 
lazım. 

Projelerinizi gerçekleştirirken nele-
re dikkat ediyorsunuz?

Bizim için en olmazsa olmaz kriter 
bağlamın öz niteliğini keşfetmek ve 
bunu yükseltecek tasarım kararlarını 
oluşturmak. Bir işe böyle başlamak, 
gömleği doğru düğmeden iliklemek 
gibi bir durum. Bu durumun tersi ise 
olanca bağlam dışı hamleyi bir ‘du-

yarlılık’ kılıfı ile saklamaya benziyor. 
Doğa ise ‘doğası gereği’ bunu kabul 
etmediği için yapılan işin ‘feedback’ini 
en sahici biçimde veren bir proje ak-
törü oluyor.  

“YEREL MALZEME, ÜRETİM
BİÇİMİNDEN İNŞA YÖNTEMİNE
BİRLİKTE ELE ALINMALI”
Malzeme seçimini nasıl yapıyorsu-
nuz? Yerli malzeme kullanımındaki 
yaklaşımınız nedir?

Malzeme konusu; familyası, türü, 
elementer sınıfı, bulunduğu coğraf-
ya, iklim gibi birçok unsurun birlikte 
ortak bir performansa dönüştüğü bir 
durum. Dolayısıyla, sözgelimi bir yerel 
malzemeyi salt kendisi ile değil, üretim 
biçiminden inşa yöntemlerine dek bir-
likte ele almak gerekir. İlgi alanımızı 
oluşturan bu yerellik meselesine yak-
laşımımız ise, “Onu nelerle hibritleşti-
rebiliriz, nasıl Ar-Ge süreçleri ile neye 
dönüştürebiliriz?” sorularını barındı-
rıyor. Bu anlamda, yerellik meselesini 
sadece o yere mahsus bir defansif tavır 
olarak değil, bütüncül bir öğrenmeler 
süreci olarak görüyoruz. 

Firma olarak önümüzdeki dönem-
deki hedefleriniz neler?

2015 yılında çıkardığımız ‘Atipik 
Bir Mimarlık Pratiği Olarak DS’ kitabı 
ve bunu takip eden ‘Mikrokozmos’ ser-
gisi bizim için iki önemli retrospektif 
derleme oldu. Gündelik anlamda ofis 
içi proje süreçleri, iş akışları, tasarı-
mın farklı ölçeklerine yayılan üretim-
ler devam ederken, edindiğimiz bu 
‘retrospektif’ deneyimi farklı ortam ve 
medyalarda çoğaltmak, paylaşılır kıl-
mak niyetindeyiz. Bu konuda özellikle 
Tasarım Merkezi olanaklarını önemli 
buluyoruz. 

3

mirasın korunma ve yeni yaşam form-
larına evrilme örnekleri arasında. Aldı-
ğımız ödülleri ise 2004 yılında TRafo 
Mimarlar olarak ABS Genel Müdürlük 
Binası ile aldığımız Ulusal Mimarlık 
Ödülü, DS olarak 2013 yılında Gebze 
Eskihisar’daki üçlemenin aldığı Chica-
go Atheneaum ve 2015 yılında Zorlu 
Center projesine verilen ‘Green Roof 

MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI / DENİZ ASLAN

Fotoğraf: Cemal Emden
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 “2022 yılında yurt dışı 
referans projeleri ile 

büyümeye devam edeceğiz”büyümeye devam edeceğiz”



Yarım asra yaklaşan üretim yolculuğunda 
günümüzde Kocaeli ve Kastamonu’daki iki 
fabrikasında üretim yapan TMS Grup, 58 

ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Firma olarak ku-
ruldukları günden bu yana öncelikli hedeflerinin 
yurt dışı pazarlarda yer almak olduğunu vurgula-
yan TMS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay 
Tüfekçi, “Global hedeflerimize uygun şekilde satış 
ağı stratejimizi ve kadrolarımızı bu yönde planla-
yarak hedeflerimize hızla ilerliyoruz. Üretimimizin 
dönemsel olarak yüzde 70-90’lık kısmını ihraç 
ediyoruz” bilgisini veriyor. Kubilay Tüfekçi ile TMS 
Grup’un faaliyetlerini ve hedeflerini konuştuk.

TMS Grup’un kuruluş sürecinden ve bugüne 
kadar geçirdiği aşamalardan kısaca bahseder 
misiniz?

Yurt içi ve yurt dışı pazarlarda inşaat sektörüne 
endüstriyel kalıp ve iskele sistemleri üreten TMS 
Grup; 1973 yılında İzmit’te kurulan mütevazı 
bir firmadan 48 yılda 58 ülkeye ihracat yapmayı 
başararak, bünyesinde Koreli, Katarlı, Kuveytli 
ortaklıklara sahip hızla büyüyen dinamik ve global 
bir yapıya dönüştü.

“BİR TEDARİKÇİDEN ÇOK
MÜHENDİSLİK ŞİRKETİYİZ”
Şirketin ana faaliyet konusu nedir? Üretim 
tesisleriniz nerelerde bulunuyor?

TMS Grup olarak inşaat sektörüne kalıp ve 
iskele sistemleri üretimi yapıyoruz. Ken-
dimizi bir tedarikçiden çok bir mü-
hendislik şirketi olarak konum-
landırıyoruz. Bu kapsamda 
müşterilerimizin projelerinde 
karşılarına çıkan tüm mü-
hendislik ve planlama zor-
luklarında onların çözüm 
ortağı olmak ve daha iyi 
hizmet vermek adına 
İstanbul’da Genel Mü-
dürlüğümüz ve Ar-Ge 
merkezimiz ile faaliyet 
gösteriyoruz. Ayrıca 
inşaat donatı manşonu 
üretimi konusunda Gü-
ney Koreli BMS ile joint 

venture şirketimiz BTMS ve otomotiv yan sanayi 
alanında büyüyen TMS Mekanik de grup şirket-
lerimiz arasında yer alıyor. Sektörün gerektirdiği 
tüm yenilikleri sağlayan, uluslararası standartlara 
uygun geniş bir ürün yelpazesi ile Kocaeli ve 
Kastamonu’daki iki fabrikamızda üretim gerçek-
leştiriyoruz. Kocaeli fabrikamız 15 bin metrekare 
kapalı olmak üzere 32 bin metrekare kurulu 
alanda, Kastamonu fabrikamız ise 12 bin 500 
metrekare kapalı 20 bin metrekarelik bir alanda 
hizmet veriyor.

Yurt içi pazar payınız ve ihracat hakkında 
bilgi verir misiniz?

Firma olarak kurulduğumuz günden bu yana 
öncelikli hedefimiz yurt dışı pazarlarda yer almak. 
Global hedeflerimize uygun şekilde satış ağı stra-
tejimizi ve kadrolarımızı bu yönde planlayarak 
hedeflerimize hızla ilerliyoruz. Üretimimizin dö-
nemsel olarak yüzde 70-90’lık kısmını ihraç edi-
yoruz. Bu yüksek oran uluslararası pazarlardaki 
konumumuzu güçlendiriyor ve sağlam temeller 
üzerine oturtuyor. Sürekli değişen gelişmelere 
uygun olarak yeni pazarlarda güçlü bir şekilde yer 
alıyoruz. Grup şirketlerimizden TMS-Q Katar’da, 
TMS-K ise Kuveyt’te önemli pazar paylarına ulaştı 
ve bu pazarlarda referans projelerle büyümeye 
devam ediyor. Yurt içindeki çok önemli projelerde 
de kalıp ve iskele sistemlerimiz hizmet veriyor. 
Sadece son yıllardaki referanslarımız arasında; 

Osmangazi Körfez Geçiş Köprüsü, Çamlıca 
Libadiye Emaar Square, Çanakkele 

Köprüsü Keson Kısımları olmak 
üzere birçok projemiz başarıy-

la tamamlandı. Ülkemiz için 
değerli projelerden biri olan 

Çanakkale Köprüsü’nde 
Asya kısmının 83 m x 
74 m boyutlarındaki 
odalı beton perde du-
varlardan oluşan keson 
yapısını, tedarik etmiş 
olduğumuz kalıp sis-
temleri ile sorunsuz 
tamamlamaktan mut-
luluk duyuyoruz. Yurt 

içi pazarındaki bir diğer 

“Şirket olarak 
pandemi döneminde 

gerekirse ciro 
kaybına razı olarak, 
fazla risk almadan 
ve çalışanlarımızı 

kollayarak ilerlemeyi 
tercih ettik.”
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İnşaat sektörüne endüstriyel kalıp ve iskele sistemleri üreten TMS Grup, 2022 yılında 
yurt dışı projelere ağırlık verecek. 2021 yılını döviz bazında yüzde 60 büyüme ile 
tamamlayacaklarını belirten TMS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Tüfekçi, 

“2022 yılı için ise ivme kaybetmeden yurt dışı referans projeleri ile büyümeye devam 
edeceğiz” dedi. 
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“TMS Grup; 1973 
yılında İzmit’te 

kurulan mütevazi 
bir firmadan 48 yılda 

58 ülkeye ihracat 
yapmayı başararak, 
bünyesinde Koreli, 

Katarlı, Kuveytli 
ortaklıklara sahip hızla 

büyüyen dinamik 
ve global bir yapıya 

dönüştü.”

altında kalarak halihazırda geliştirdiğimiz ve uygu-
ladığımız kapsamlı sistemler, başka bir bölge içinde 
pazarın yapısı ve kullanım alışkanlıkları sebebiyle 
fazla geçerli olmayabiliyor. Bu sebeple ilgili proje-
nin şartlarına ve bölgeye özel sistem çözümlerimizi 
sunarak yeni inovatif ürünler geliştiriyoruz.

Covid-19 pandemisi tüm sektörlerde iş 
yapış modellerini de değiştirdi. TMS Grup 
olarak pandemi döneminde nasıl bir strateji 
belirlediniz?

2020 ve 2021 yılının herkes için olduğu gibi 
bizim için de sürprizlerle dolu, ilginç ama bir o 
kadar da zorlu bir yıl olduğunu söyleye-

“Türkiye İMSAD’ın inşaat 
malzemesi sanayicilerini ve ilgili diğer 

dernekleri bir çatı altında birleştiren üst 
kurum olarak sektörün ilerlemesi ve ülkemizin 
kalkınmasına katkısı anlamında çok önemli bir 

misyon üstlendiğini düşünüyorum. Etik rekabeti, 
kaliteyi ve ihracatı öncelikleyerek yapmakta olduğu 

çalışmaların sektörün gelişimine önemli katkıları oluyor. Tabi 
bu arada yürütülen istatistiki çalışmalardan, bunların sektörün 

ölçülebilirliğine olan katkısından ve hazırlanan raporların 
özellikle KOBİ boyutunda olan şirketlere yol göstericiliğinden 

bahsetmemek olmaz.”  

“TÜRKİYE İMSAD, ÇOK ÖNEMLİ 
BİR MİSYON ÜSTLENİYOR”

önemli projemiz olan ve Türkerler İnşaat tara-
fından üstlenilen İzmir Mahall Bomonti projesi 
kapsamında kullanılan ClimbeX hidrolik tırmanır 
şaft perde kalıp sistemi ve rüzgar koruma perdesi 
de bir süre önce görevini tamamladı.

“BİRÇOK FARKLI COĞRAFYADA
REFERANS PROJELERİMİZ VAR”
En çok hangi ülkelere ihracatınız var? 
İhracat pazarlarını çeşitlendirmek için neler 
yapıyorsunuz?

Firmamızın yakın zamanda kalıp tedarikini 
sağladığı ürünleri geniş bir coğrafyada müteahhit-
lerimizin hizmetinde. Meksika’da farklı mimarisi 
ile yükselen bir projemiz ve Almanya’da devam 
eden yol projemiz son aşamalara geldi. Yakın 
zamanda Libya, Fas, Sırbistan ve Irak gibi farklı 
ülkelerde yeni projelerimiz başladı, onların kap-
samlı hazırlıkları devam ediyor. Ayrıca TMS’nin 
Katar ve Kuveyt’teki şirketleri TMS-Q ve TMS-K 
ile bölgede yoğun çalışmalarımız sürmekte olup, 
birçok projenin çözüm ortağıyız. Katar’da 17, 
Kuveyt’te ise 15 projede kalıp sistemlerimiz 
şu an aktif olarak kullanılıyor. Bu sayılar 
yeni gelen olumlu geri dönüşler ile artı-
yor. Dünyada Malezya, Mali, Burkina 
Faso, Malavi, Sakhalin Adası gibi 
birçok coğrafi bölgede tamam-
ladığımız referans projelerimiz 
bulunuyor. Her pazarın ken-
dine göre farklı dinamikleri 
var. Özellikle Avrupa etkisi 
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biliriz. Covid-19’un dünyanın gündemine 
oturması, kapanmaların başlaması hem 
sosyal, hem de ekonomik etkilerini 
beraberinde getirdi. Önceleri bir-
kaç aylık kapanmalarla sorunun 
hallolacağı algısı oluşsa da ger-
çeğin farklı olduğu yıl ortasın-
dan itibaren anlaşılmaya baş-
landı. Hal böyle olunca, 2020 
ve 2021 için sürekli değişen 
farklı algı ve beklentiler ortaya 
çıktı. Bu beklentilerin ışığın-
da şekillenen ekonomik şartlar 
haliyle sektörümüzü de etkisi 
altına aldı. Şirket olarak pandemi 
döneminde gerekirse ciro kaybına 
razı olarak, fazla risk almadan ve ça-
lışanlarımızı kollayarak ilerlemeyi tercih 
ettik. Hammadde fiyatlarındaki oynaklık ve 
tedarik zincirlerindeki değişkenlik zorlayıcı oldu 
ve hızlı uyum sağlama becerilerimizi geliştirdi. 
Tabi bu dönemi aşarken, daha önceki yıllarda 
da yaşanan krizlerin öğretilerinden de fazlasıyla 
yararlandık. Kısaca fazla riske girmeden şirketle-
rimizi bir sonraki sıçramaya hazır tutmaya çalıştık 
ve bunun meyvelerini yakın zamanda görmeye 
başlayacağız.

“YURT İÇİNDE KISA VADEDE 
DARALMA DEVAM EDECEK”
Bu yıl öngörülen hedeflere ulaşabildiniz mi? 
2022 yılı için hedefleriniz nedir?

Yurt içinde kısa vadede daralmanın devam 
edeceğini öngörüyoruz, bu nedenle 2022 yılı 
yurt dışı projelerine ağırlık vereceğimiz bir yıl 
olacak. Önceliğimiz yurt dışındaki özel mühen-

dislik çözümleri ile know-how gerektiren 
referans projeler. Bu konuda akredi-

te olduğumuz, teklif verdiğimiz ve 
vermemizi bekleyen projeler mev-

cut. İhracat ağırlıklı bir şirketler 
grubu olduğumuz için finansal 
hedeflerimizi döviz bazında tu-
tuyoruz, bu bağlamda 2021 
yılında döviz bazında yüzde 
60 büyümeyle sene başı hedef-
lerimizi aşacağız. 2022 yılı için 
ise ivme kaybetmeden yurt dışı 

referans projeleri ile büyümeye 
devam edeceğiz. İç pazarda bir 

hareketlilik olduğu muhakkak, 
ancak nitelikli proje ve yapımcının 

eski müşterimiz olması dışında fazla 
agresif davranmayıp, enerjimizi yurt dışı 

projelere odaklamayı tercih ediyoruz. Zaten 
pandemi nedeniyle sıkıntılı olan tedarik durum-
ları, finansal oynaklık gibi sebeplerle iyice sıkışan 
kaynaklarımızı, katma değeri daha yüksek pazar 
ve projelere yönlendirmeye çalışıyoruz.

Sektörün geleceğini nasıl öngörüyorsunuz?
Sektörün uluslararası seviyede uzun yıllardır 

büyük teknolojik gelişim gösterememiş olması ve 
hızla ilerleyen dijitalleşme neticesinde büyük ve 
yıkıcı inovasyonlara gebe olduğu kanaatindeyim. 
Zaten çok düşük verimlilikle çalışan inşaat kaba 
yapı sektörü, 3D katmanlı döküm tekniklerinin 
gelişmesi, yapay zekanın uygulama ve kalite 
kontrol alanlarında da hızla kullanılmaya başlan-
ması gibi etkilerle hızlı bir dönüşüm geçirecek. 
Şirketlerimizin buna hazırlıklı olmaları sürdürü-
lebilirlik açısından önem taşıyor.

“Üretimimizin 
dönemsel olarak 
yüzde 70-90’lık 

kısmını ihraç 
ediyoruz. Bu yüksek 

oran uluslararası 
pazarlardaki 

konumumuzu 
güçlendiriyor ve 
sağlam temeller 

üzerine oturtuyor.”
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Türkiye’de EPS üretimine 2008 yılında Dilovası - Kocaeli 
fabrikası ile başlayan Austrotherm, kısa sürede ısı yalıtım 
pazarında sağladığı başarı ile şu anda Kocaeli, Manisa, 

Ankara, Trabzon, Kayseri, Diyarbakır ve Elazığ’da olmak üzere 7 
farklı lokasyonda üretim yapıyor. Avusturyalı Schmid Industrie 
Holding’in bir kuruluşu olan Austrotherm’in 68 yıllık deneyi-
mini Türkiye’de inşaat sektörü için EPS ısı yalıtım levhaları ve 
inşaat mühendisliği uygulamaları için EPS hafif dolgu ürünü 
Austrotherm geoBLOCK® üretmek için kullandıklarını belir-
ten Austrotherm Türkiye Genel Müdürü Selçuk Vanlı, “Geniş 
üretim ağımızla ürünlerimizin sevkiyatını her noktaya hızlı ve 
güvenilir bir şekilde sağlıyoruz” diye konuşuyor. Selçuk Vanlı ile 
Austrotherm Türkiye’nin faaliyetlerini ve hedeflerini konuştuk.  

Öncelikle Austrotherm’in dünyadaki ve Türkiye’deki 
geçmişi ve kuruluşundan bu yana olan gelişimi hakkında 
kısaca bilgi verir misiniz?

Toplam 6 bin 500 çalışanı ile yapı malzemeleri üretimin-
de Avrupa devi Avusturyalı Schmid Industrie Holding’in bir 
kuruluşu olan Austrotherm, ilk EPS üretimini 1953 yılında 
gerçekleştirdi. Sektörde 68 yıllık bir deneyime sahip olan Aust-
rotherm, günümüzde 12 ülkede 25 üretim tesisi ile hizmet ve-
riyor. Türkiye’de ise 2008 yılından beri EPS ısı yalıtım levhaları 
üretiyoruz. 68 yıllık deneyimimizi Türkiye’de inşaat sektörü için 
EPS ısı yalıtım levhaları ve inşaat mühendisliği uygulamaları için 
EPS hafif dolgu ürünü Austrotherm geoBLOCK® üretmek için 
kullanıyoruz. Geniş üretim ağımızla ürünlerimizin sevkiyatını 
her noktaya hızlı ve güvenilir bir şekilde sağlıyoruz. 

Üretim tesisleriniz nerelerde bulunuyor? Kapasiteleri 
nedir?

Austrotherm’in Avusturya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Al-
manya, Hırvatistan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, 

Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Türkiye’de olmak üzere 
12 ülkede toplam 25 üretim tesisi bulunuyor. Türkiye’de ise 
Kocaeli, Manisa, Ankara, Trabzon, Kayseri, Diyarbakır ve 
Elazığ’da olmak üzere 7 farklı lokasyonda üretim yapıyoruz. 

Yurt içi pazar payınız ve ihracat hakkında bilgi verir 
misiniz?

EPS ürünümüzün hacimce büyük bir ürün olmasından 
dolayı ihracatı kolay değil ancak Austrotherm grubunun 
Avrupa’da 12 ülkede 25 üretim tesisi sayesinde geliştirdiği 
geniş ağ ile ihtiyaçlara hızlı bir şekilde cevap verebiliyoruz. 
2016 yılında kurduğumuz İnşaat Mühendisliği Uygu-
lamaları Departmanımız ve bu departman çatısı altında 
geliştirdiğimiz Austrotherm geoBLOCK® ürünümüz ile 
hem ürün, hem de hizmet anlamında ihracat faaliyetleri-
mizi gerçekleştiriyoruz. 2020 Mart ayında geoBLOCK® 
ürünümüz ile ilk kez Afrika’ya ayak bastık. Kenya’nın 
Nairobi kentinde bir devlet projesine hem ürün, hem de 
mühendislik hizmeti verdik. Afrika’nın ardından yine 
geoBLOCK® ürünümüz ile bu kez İsrailli bir firmaya 
verdiğimiz mühendislik hizmetiyle Ortadoğu’ya açıldık. 
Komşu ülkeler, Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetleri ihracatta 
hedef pazarlarımız olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki yıllarda 
da ihracat pazarlarını genişletmeyi hedefliyoruz.

“ISI YALITIMI KONUSUNDA FARKINDALIĞIN 
ARTMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”
Isı yalıtımı enerji tasarrufu için büyük önem taşıyor. 
Austrotherm olarak ısı yalıtımı için nasıl çözümler 
sunuyorsunuz?

Austrotherm olarak yüksek ısı yalıtım özelliğine sahip 
EPS ısı yalıtım levhaları üretiyoruz. Dış cephe mantolama 
ve duvar ısı yalıtımı uygulamaları için her ihtiyaca uygun 

“İhracat pazarlarını 
genişletmeyi hedefliyoruz”

Austrotherm Grubu'nun Avrupa’da 12 ülkede 25 üretim tesisi sayesinde geliştirdiği 
geniş ağ ile ihtiyaçlara hızlı bir şekilde cevap verdiğini belirten Austrotherm Türkiye 

Genel Müdürü Selçuk Vanlı, “2020 yılında Afrika’ya ilk kez ayak bastık. İsrailli bir 
firmaya verdiğimiz mühendislik hizmetiyle de Ortadoğu’ya açıldık. Komşu ülkeler, 

Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetleri, ihracatta hedef pazarlarımız. Önümüzdeki 
yıllarda da ihracat pazarlarını genişletmeyi hedefliyoruz” diyor.
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ürünler geliştirdik. Ana faaliyet alanımız olan ısı 
yalıtımı konusunda bilincin gelişmesine çok önem 
veriyoruz ve bu konuda farkındalığı artırmak için 
yıllardır çalışıyoruz. Ülkemizde ortalama ısı yalıtım 
kalınlıkları yaklaşık 4 - 5 cm, Avrupa’da 15 - 20 
cm civarında ve artık Avrupa’da 2021 yılı itibarıyla 
yeni yapılan binaların sıfır enerji prensibine uygun 
yapılması zorunluluğu getirildi. Türkiye’de de 
öncelikle ısı yalıtım kalınlıklarının artırılması, yalı-
tımsız bina kalmaması ve yakın gelecekte pasif ev 
örneklerinin çoğaltılması gerektiğini düşünüyoruz. 
Bunu hem çevremize, doğaya ve ekosisteme karşı 
bir sorumluluğumuz olarak görüyoruz, hem de bu 
sayede bütçeye ve ülke ekonomisine de bir katkı 
sağladığını düşünüyoruz. Dört yıldır sürdürdüğü-
müz sosyal sorumluluk projemiz olan Austrotherm 
ısı yalıtımlı kedi evlerimiz ile de sokak hayvanlarına 
yardım ederken, ısı yalıtımının önemine dikkat 
çekmeye çalışıyoruz. 

Covid-19 pandemisinin devam ettiği 2021 
yılında öngörülen hedeflere ulaşabildiniz mi? 
2022 yılı için hedefleriniz nedir?

2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Co-
vid-19 pandemisi 2021 yılında da etkisini sürdür-
dü. Pandemi tüm sektörler için zorlayıcı bir süreç 
oldu, olmaya da devam ediyor. Ancak hızlı aksiyon 
alabilen, dijital anlamda güçlü şirketler için önemli 
fırsatları beraberinde getirdiğini, iş hacimlerinin 
azalmak yerine arttığını söyleyebiliriz. 

Biz Austrotherm olarak pandeminin başından 
itibaren şirket faaliyetlerimizi mevcut sürece 
göre yeniden düzenledik. Uzaktan çalışma 
modelini devreye soktuğumuz dönemler-
de üretim ve sevkiyat operasyonlarımızı 
sahip olduğumuz güçlü dijital altyapı 
sayesinde kesintisiz ve sorunsuz 
bir şekilde yürütebildik. Özel ge-
liştirdiğimiz Truva yazılımımız 

“Austrotherm olarak 
yüksek ısı yalıtım 

özelliğine sahip EPS 
ısı yalıtım levhaları 

üretiyoruz. Dış 
cephe mantolama 
ve duvar ısı yalıtımı 

uygulamaları için 
her ihtiyaca uygun 
ürünler geliştirdik.”

sayesinde üretimimizin tüm istasyonlarının takibini 
tek tuşla yapıyoruz. Geliştirilen full otomasyon ile 
sağlanan minimum işçilikle üretim yapabiliyoruz. 
Böyle bir dönemde bu eşsiz teknoloji, firmamıza 
esneklik imkanı sağladı. Böylece üretimlerimize de 
ürünlerimizin sevkiyatlarına da kesintisiz devam 
edebildik. 2021 yılında Türkiye’nin birçok nokta-
sında EPS ısı yalıtım levhası ihtiyaçlarında tercih 
Austrotherm oldu. Bunun yanı sıra inşaat mü-
hendisliği alanında da Austrotherm geoBLOCK® 
ürünümüzle yine güzel projeleri hayata geçirdik. 
Son olarak Sakarya Akyazı’da gerçekleştirilen Ku-
zey Marmara Otoyolu (KMO) U48 Köprü Yaklaşım 
Dolguları projesinde Austrotherm geoBLOCK® 
teknolojisi tercih edildi. Proje, Türkiye’de iki farklı 
geoteknolojinin (geosentetik donatılı dolgu ve geo-
foam blok) kullanıldığı “hibrit çözümlü” ilk köprü 
yaklaşımı olma özelliğini taşıyor.

Türkiye’de sektörünüzün bugünkü durumunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Ülkemizde ısı yalıtımı Avrupa ile kıyaslandığın-
da daha yavaş bir gelişim gösterse de son yıllarda 
ısı yalıtım konusunda toplumda bilincin arttığına 
ve bu yöndeki taleplerin de doğru orantılı olarak 
hızlandığına şahit oluyoruz. 2019 yılında manto-
lama pazarında 39 milyon metrekare uygulama 
yapıldı, 2020 yılında ise pandemiye rağmen bu 
rakam 45 milyon metrekareye ulaştı. Türkiye’de 
ısı yalıtımı doyum noktasına ulaşmadığı için bu da 
bir anlamda hala fırsatların ve yapılacak çok şey 
olduğunu gösteriyor. 

Sektörün geleceğini nasıl öngörüyorsunuz?
Sinyaller bize önümüzdeki yıllarda ısı yalıtımı 

ve mantolama pazarındaki ivmenin daha da arta-
cağını gösteriyor. Özellikle enerji kimlik belgesi 
uygulamasının gelmesi ile birlikte ısı yalıtım uygu-
lamaları artış gösterdi, daha da artacak. İklim krizi 
kapıda, iklimin korunması konusunda ısı yalıtımı 
önemli bir rol oynuyor. Isı yalıtımının önemi her 
geçen gün biraz daha artacak gibi gö-
rünüyor. 

“TÜRKİYE İMSAD, SEKTÖRÜN 
GELİŞİMİNDE ETKİN ROL ÜSTLENİYOR”

“Türkiye İMSAD paydaşlar arasındaki 
iletişimi ve bilgi akışını sağlamak adına çok 

önemli bir görev üstleniyor. Türkiye İMSAD sayesinde 
sektör oyuncuları ile fikir alışverişinde bulunabiliyor 

ve sektöre dair daha fazla bilgiye sahip olabiliyoruz. Aynı 
zamanda yayımladığı raporlar ve yürüttüğü projeler ile 

hem bir kılavuz oluyor, hem de sektörün gelişiminde etkin bir 
rol üstleniyor. Biz de kurumsal raporlarımızda Türkiye İMSAD 

verilerinden etkin bir şekilde yararlanıyoruz.”

 SÖYLEŞİ / SELÇUK VANLI
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Yüzde 100 yerli sermaye ile Adana ve Bayburt’taki fab-
rikalarında ürettikleri hafif yapı bloğunu birçok ülkeye 
ihraç eden EPSBLOCK Yapı A.Ş., iç pazardaki daralmayı 

ihracata yönelerek aşıyor. Üretimlerinin yaklaşık yüzde 80’ini 
ihraç ettiklerini vurgulayan EPSBLOCK Yapı Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Yıldırım, “İhracatımız bu yılın ilk 9 ayında 
2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 242 arttı. Yurt içi 
pazar payımızın ise yaklaşık yüzde 15 olduğunu söyleyebili-
riz” ifadelerini kullandı. Mustafa Yıldırım ile EPSBLOCK’u ve 
faaliyetlerini konuştuk. 

Öncelikle EPSBLOCK’un kuruluşu ve kuruluşundan bu 
yana olan gelişimi hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Yapı sektöründe bir aile şirketi olarak faaliyet gösterirken, 
piyasada kullanılan ürünlerin eksiklerini görüp, 2015 yılında 
daha iyi bir ürün geliştirme çabasına girdik.

İlk fabrikayı Adana’da kurarak dört yıl boyunca Ar-Ge 
çalışmaları ile sektörün ihtiyacını karşılayacak bir ürün ge-
liştirdik. Hafif yapı bloğu olarak dikkatleri üzerine çeken ve 
‘EPSBLOCK’ adını verdiğimiz ürün kısa zamanda pazarda 

daha fazla
ihracata 

yöneldik”

“Pandemide 

Hafif yapı bloğu olarak geliştirdikleri 
‘EPSBLOCK’ ürünü ile 2015 yılından 

bu yana pazarda önemli yer 
edindiklerini belirten EPSBLOCK 

Yapı Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Yıldırım, “Pandemi 

sürecinde daha fazla ihracata 
yöneldik. İhracatımızı bu yılın ilk 9 
ayında 2020 yılının aynı dönemine 

göre yüzde 242 artırdık” dedi. 
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“2015-2018 yılları 
arasında yıllık 

2 milyon
metrekare üretim 

yapıyorduk. 
2018-2021 yılları 
arasında ise yeni 
fabrikamızın da 

faaliyete geçmesi, 
yeni ürün ve 

kapasite artırımı 
ile birlikte bu 

rakam 14 milyon 
metrekareye çıktı.”

Covid-19 pandemisi tüm sektörlerde iş yapış 
modellerini de değiştirdi. EPSBLOCK olarak 
pandemi döneminde nasıl bir strateji belirle-
diniz?

Pandemi sürecinde daha fazla ihracata yönel-
dik. Ayrıca pandeminin etkisiyle popüler olan mo-
düler ev, hobi bahçeleri projelerine ağırlık verdik. 
Üretimsel anlamda dönemsel olarak iki vardiya 
şeklinde devam ettik.

“2022’DE 13.5 MİLYON METREKARE 
SATIŞ HEDEFLİYORUZ”
Bu yıl öngörülen hedeflere ulaşabildiniz mi? 
2022 yılı için hedefleriniz nedir?

2021 yılı satış hedefimiz 12 milyon metrekare 
olarak belirlenmişti. 2021 yılının üçüncü çeyreği-
ne kadar toplam 10 milyon metrekare satış gerçek-
leştirdik. 2022 yılında ise 13.5 milyon metrekare 
satış hedefliyoruz.

Türkiye’de sektörünüzün bugünkü durumunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektördeki 
durumun pazara yansıması nasıl oldu?

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiden en 
çok etkilenen sektörlerin başında inşaat sektörü 
geliyor. Piyasaya bakıldığında hammadde ve kur-
daki artışlardan dolayı yapı malzeme fiyatları 2020 
yılı başına göre yaklaşık üç kat, 2021 yılı başına 
göre iki katın üzerinde artmış durumda. Kredilerin 
yüksek olmasından dolayı konut satışlarının dur-
ma noktasına gelmesi ile birlikte yapı malzemeleri-
nin fiyat artışı da yeni projelerin başlamasına engel 
teşkil ediyor. Bu nedenle iç pazarda ciddi anlamda 
pazarda daralma olmasına karşın, döviz kurlarının 
artması yurt dışı müşterilerinin Türkiye pazarına 
yönelmesine sebep oldu.

Sektörün geleceğini nasıl öngörüyorsunuz?
Sektörün 2021’den 2022’ye taşıyacağı en 

büyük sorun, artan maliyet karşısında fiyat fark-
larının ne şekilde uygulanacağının belirsiz olması. 
Tabi bu belirsizlik piyasaya da yansıyacak. 2022 
yılının gerek inşaat sektöründe, gerekse ekonomi-
de yüzümüzü güldüren ve geleceğe daha umutla 
bakmamızı sağlayan bir yıl olmasını temenni 
ediyoruz.

önemli bir yer buldu. 2017’de Bayburt’a franchise 
verdiğimiz Arslantürk Holding ile yaptığımız or-
taklık neticesinde faaliyetlerimize ‘EPSBLOCK Yapı 
A.Ş.’ adı altında devam ediyoruz.

“KAPASİTEMİZ 14 MİLYON
METREKAREYE ÇIKTI”
EPSBLOCK olarak üretim tesisleriniz 
nerelerde bulunuyor? Kapasiteleri nedir? 
İnşaat sektörüne yönelik hangi ürün 
gruplarında üretim yapıyorsunuz?

Adana ve Bayburt’ta iki üretim tesisimiz bulu-
nuyor. 2015-2018 yılları arasında yıllık 2 milyon 
metrekare üretim yapıyorduk. 2018-2021 yılları 
arasında ise yeni fabrikamızın da aktif olması, 2020 
yılının ilk çeyreğinde üretimine başladığımız duvar 
malzemesi ve yine 2021 yılının ilk çeyreğinde Ada-
na fabrikasındaki kapasite artırımı ile birlikte bu ra-
kam 14 milyon metrekareye çıktı. İnşaat sektörüne 
yönelik duvar bloğu, yalıtım plakası ve hazır duvar 
paneli üretimi yapıyoruz.

Yurt içi pazar payınız ve ihracat hakkında bilgi 
verir misiniz?

Üretimimizin yaklaşık yüzde 80’ini ihraç ediyo-
ruz. İhracatımız bu yılın ilk 9 ayında 2020 yılının 
aynı dönemine göre yüzde 242 arttı. Yurt içi pazar 
payımızın ise yaklaşık yüzde 15 olduğunu söyle-
yebiliriz.

En çok hangi ülkelere ihracatınız var? 
İhracat pazarlarını çeşitlendirmek için neler 
yapıyorsunuz?

Almanya, Dubai, KKTC, Kuveyt, Bahreyn, Ka-
tar, Irak, İsrail, Filistin, Gürcistan, Azerbaycan, 
Panama ve Uruguay’a ihracat yapıyoruz. Bu ülkeler 
arasında en çok İsrail, Katar, Bahreyn ve Kuveyt’e 
satışımız var. İç piyasadaki genel ve mevsimsel 
dalgalanmalardan ve değişen tüketici taleplerinin 
yarattığı baskıdan kurtulmak amacıyla kapasite 
kullanım oranı ve üretim vardiyalarının süresini 
artırarak, ortalama birim maliyetleri azalttık ve ih-
racata ağırlık verdik. Bu bağlamda ürettiğimiz ürün 
bazında pazar araştırması yaparak, dağıtım yöntem-
leri belirledik, temsilcilik ve bayilikler oluşturarak 
dış pazarda devamlılığı hedefledik.
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bulundukları yere değer katıyor

Özgün mimarileri ile
ünlenen yapılar

Dünyanın en sıradışı yapıları, sadece özgün mimarileri ile değil 
bulundukları yere ya da şehre kattıkları değerle de adından söz ettiriyor. 
Yaptıran kişinin taleplerinin mimarın hayal gücüyle birleştiği bu yapılar, 

ziyaretçi akınına uğruyor. İşte bu yapılardan bazıları:
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Frank Gehry'nin modern mimari harikası:

Eski İspanya Kralı Juan Carlos I tarafından 18 Ekim 1997 tarihinde açılan Guggenheim Müzesi, 
dekonstrüktivizm tarzıyla birçok yapıya ilham kaynağı oluyor. İspanya’nın Bask bölgesindeki Bilbao 
şehrinde bulunan müze, mimari bir heykeli çağrıştıran görünümüyle modern ve çağdaş sanatın en 
ikonik yapılarından biri. Müze için vizyoner bir tasarım geliştirmek üzere uluslararası bir yarışmaya 
davet edilen Pritzker Mimarlık Ödülü sahibi ünlü mimar Frank Gehry, yarışmayı kazanarak, ye-
nilikçi ve soyut tasarımıyla ön plana çıkan Guggenheim Müzesi'ni tasarlamış. Gehry, nehre bakan 
yüzeyleri, şehrin bulutlu iklimi nedeniyle çelikten daha iyi bir renk sağlamanın yanı sıra olağanüstü 
dayanıklılığa sahip titanyum ve çinko alaşımından yapılmış 0.3 mm kalınlığında levhalarla kaplamayı 
tercih etmiş. Büyük cam duvarları ve bir balık pulunu yansıtan titanyum kaplaması, müzede hayran 
kalınan diğer özellikler. Guggenheim Museum; ilginç görüntüsü ve ev sahipliği yaptığı sergiler ile 
dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri haline gelmiş durumda. Bir kenti yeniden dönüş-
türen ve ekonomik olarak kalkındırmayı başaran müze, dünyada devrim niteliğinde bir yere sahip.

Guggenheim Müzesi
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Kitaplık görünümündeki kütüphane:

Tüm bilgilerin bilgisayarlar ve cep telefonları aracılığıyla internetten elde edildiği günümüz teknolojisinde 
ABD'nin Kansas kentinde kütüphanelere olan ilgiyi artırmak amacıyla başlatılan kampanya, dünyanın 
en sıradışı binalarından birinin ortaya çıkmasını sağladı. Bu kampanya, "Public School Library of Kansas 
City" adı altında 1873 yılında hizmete giren Missouri’deki asırlık eski eğitim binasının olağanüstü bir 
tasarım ile bugünkü Kansas Halk Kütüphanesi (The Kansas City Public Library) olarak faaliyete geçmesine 
yol açtı. Neredeyse harabe denilecek vaziyette olan kütüphane için Kansas halkı bir kampanya başlattı 
ve 50 milyon dolar para toplayıp kütüphaneye bağışladı.
2004 yılındaki bu sihirli dokunuş ile kütüphane eşsiz bir çehreye kavuştu. Dış cephesi kitaplığa dizil-
miş bir dizi dev kitap görüntüsünde olan kütüphanenin görüntüsü o kadar gerçekçi ki insanın raftan 
bir kitap çekip okuyası geliyor. Dış cephesine konulacak olan ve aralarında Shakespeare'den Romeo 
ve Juliet, Tolkien'den Yüzüklerin Efendisi, Charles Dickens'tan İki Şehrin Hikayesi gibi dünyaca ünlü 
yapıtların bulunduğu 22 kitap, bizzat bölge halkının oylaması ile seçilmiş. Daha sonra bu kitapların her 
birinin kapakları, yaklaşık 7 buçuk metre uzunluğunda ve 2.7 metre genişliğinde dev sütunlara birebir 
kopyalanmış. İçinde kitapların, videoların, müziklerin ve çeşitli görsellerin yer aldığı 2.3 milyondan fazla 
malzemenin bulunduğu kütüphane, yaklaşık 2 milyon kişiye hizmet veriyor.

The Kansas City 
Public Library
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Taş Devri çizgi filminden 
fırlamış gibi duran ev: 

Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ünlü çizgi film Taş Devri'nden esinlenilerek yapılan Taş Ev 
(Stone House), adeta çizgi film dünyasından fırlamış gibi görünüyor. Öyle ki Portekizce “Casa 
do Penedo" olarak anılan Taş Ev, sanki çizgi filmdeki Çakmaktaş ailesininmiş gibi görünüyor. İki 
kayanın arasına yerleştirilmiş Taş Ev, Rodrigues ailesi tarafından tatil için kullanılmak amacıyla 
1974'te inşa ettirilmiş. Eve çok yakın bir konumda rüzgardan elektrik üretme tesisi olmasına 
rağmen evin bir elektrik düzeneği bulunmuyor. 
Taş Ev'de aydınlatma ve ısınma tamamen doğal ve eski yöntemlerle gerçekleştiriyor. Günümüzde 
müze olarak hizmet vermeye devam eden ev, dışı kadar iç mimarisinde kullanılan detaylarla 
da dikkat çekiyor. Kütükten koltuklar ve beton ile okaliptüs kullanılarak yapılmış yataklar, 
ilk dikkat çeken ayrıntılardan sadece birkaçı. Evdeki merdivenler de yine taş devri konseptini 
yansıtacak şekilde kütüklerden yapılmış. Ev turistik amaçla yapılmamasına rağmen her sene 
turistlerin akınına uğruyor.

Stone House

ÖYKÜSÜ OLAN YAPILAR
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Türkiye'nin önemli ticaret partneri

 ile iş birliği imkanları artıyor

İHRACAT KAPILARI / İTALYA

ITALYA
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Avrupa’nın dördüncü, dünyanın sekizinci büyük ekonomisi ve Avrupa 
Birliği’nin kurucu üyesi olarak 'G8' adı verilen sanayileşmiş ülkeler grubunda 
yer alan İtalya, Türkiye'nin en önemli ticaret partnerleri arasında bulunuyor. 
İnşaat malzemesi sektörü için de gözde bir pazar olan İtalya'ya ihracatımızda 

çelik, demir ve demir dışı metaller önemli bir yer tutarken, altyapı ve 
yenilenebilir enerji konusunda da iş birliği imkanları öne çıkıyor.

İHRACAT KAPILARI / İTALYA
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Avrupa’nın güneyinden Akdeniz içlerine 
doğru uzanan bir yarımada üzerinde bulu-
nan İtalya; ABD, Almanya, İngiltere, Fran-

sa, Kanada, Japonya ve Rusya ile birlikte G8 adı 
verilen sanayileşmiş ülkeler grubunun önemli bir 
üyesi. Güçlü ekonomik yapısını, diğer sanayileşmiş 
ülkelere oranla daha çok aile şirketi olan ve bu 
aileler tarafından yönetilen sanayi grupları içinde 
bir araya gelmiş küçük ve orta ölçekli firmalara 
borçlu olan İtalya, imalat sektöründe son 30 yıldır 
Avrupa’nın ikinci, dünyanın altıncı büyük üreti-
cisi ve imalat sektörü ihracatında dünyada ticaret 
fazlası veren beşinci ülke konumunda bulunuyor.

Otomotiv, gemi yapımı, kimyasallar, mobilya, 
giyim ve tekstil, deri eşya ve ayakkabı, gıda pro-
sesi, seramik ürünler, parçalar ve makinelerin ana 
sanayiyi oluşturduğu İtalyan ekonomisinin bir 
diğer gücü ise ‘sanayi bölgeleri’ olarak adlandırı-
lan ve aynı sektörde, her biri üretim aşamalarının 
başka bir dalında uzmanlaşmış birçok firmanın 
sıkı ekonomik ilişkiler içinde bir arada bulunduğu 

Son 10 yılda 
dünyanın
en büyük 

yenilenebilir enerji 
üreticilerinden biri 
haline gelen İtalya, 

yenilenebilir enerjide 
Almanya’dan sonra

Avrupa Birliği’nin 
ikinci büyük 

ve dünyadaki 
dokuzuncu üretici 

ülke oldu.

alanların gelişimi. 200’den fazla sanayi bölgesi-
nin bulunduğu ülke, çok çeşitli ihracat yapısına 
sahip olup, belli başlı sektörlerdeki global reka-
bet gücü, know-how üstünlüğü ve yenilikçilik 
‘Made in Italy’ markasını oluşturmuş durumda.

HİZMETLER SEKTÖRÜ
EKONOMİNİN BEL KEMİĞİ

GSYİH içindeki yüzde 74’lük pay ile ekono-
minin en önemli sektörünü temsil eden hizmet-
ler sektörü, İtalya’da en dinamik alanı oluşturur-
ken, ülkede kurulu 5 milyondan fazla şirketin 
yüzde 51’inden fazlası hizmetler sektöründe 
faaliyet gösteriyor. Sektörün en önemli alanları 
ise turizm, ticaret ve firmalara yönelik hizmetler. 
2020’de hizmetler sektörü, bir önceki yıla göre 
yüzde 8,4’lük bir düşüş ile 1.221,5 milyar euro-
luk bir GSYİH kaydetti.

Sanayi sektörü ise GSYİH’nin yüzde 19,5’ini 
temsil ediyor. 2020 yılı şubat-nisan ayı veri-
leri, İtalya’da sanayi üretiminin önceki üç aya 
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göre yüzde 23,2 azaldığını ve 
büyüyen tek sektörün yüzde 
2 ile ilaç imalatı olduğunu 
gösteriyor. Makine-teçhizat, 
moda ürünleri, gıda, otomo-
tiv ve ilaç gibi stratejik ve 
çeşitlendirilmiş sektörlerde 
olağanüstü bilgi birikimi ile 
Avrupa’nın ikinci sanayi ülkesi 
olan İtalya’da, ‘Endüstri 4.0’ ola-
rak bilinen gelişmiş üretim çözüm-
leri pazarı, 2019 yılında 3.9 milyar 
euro değerinde gerçekleşti ve 2018’e 
göre yüzde 22 artarak dört yılda neredeyse 
üç katına çıktı.

GSYİH’nin yaklaşık yüzde 6’sını teşkil eden 
İtalyan ekonomisinin temel sektörlerinden biri 
olan inşaat sektörünün yaklaşık yüzde 60’ını ko-
nut amaçlı olmayan inşaatlar oluşturuyor. Uzun 
yıllardır olumsuz bir performans sergileyen yeni 
konut inşaatları ve bayındırlık projeleri krizden 

ciddi şekilde etkilenirken, konut yenileme in-
şaatları ve konut-dışı özel inşaatlardaki büyüme 
pozitif oldu.

AB’deki en büyük tarım üreticilerinden ve 
gıda imalatçılarından biri olan İtalya’da tarım 
sektörü ise GSYİH’nın yaklaşık yüzde 2,2’sini 
temsil ediyor. İtalya’nın kuzey kesimi ağırlıklı 
olarak tahıl, soya, et ve süt ürünleri üretirken; 
güneyi meyve, sebze, zeytinyağı, şarap ve durum 
buğdayı konusunda uzmanlaşmış durumda.

Özellikle Po Vadisi ve açık deniz olan Ad-
riyatik Denizi’nde makul miktarda doğalgaz 
rezervleri son yıllarda keşfedilmiş olup, ülkenin 
en önemli mineral kaynağını oluşturuyor. Dün-
yanın önde gelen pomza, pozzolana ve feldspat 
üreticilerinden biri olan İtalya’nın iyi bilinen 
bir diğer maden kaynağı ise mermer, özellikle 
de Toskana’daki Massa ve Carrara ocaklarından 
çıkan dünyaca ünlü beyaz Carrara mermeri. 
Üretim için ihtiyaç duyulan çoğu hammaddeyi 
ve enerji kaynaklarının yüzde 80’inden fazlasını 
ithal eden İtalya, 1980’lere kadar dört nükleer 
reaktör işletti. 1986’daki Çernobil felaketinden 
sonra, yapılan referandumla hükümet, mevcut 
nükleer santralleri kapattı ve devam eden proje-
leri de durdurdu, ancak yurt dışındaki nükleer 
enerji programına çalışmaya devam eden ulusal 
enerji şirketi Enel, halihazırda İspanya’da yedi, 
Slovakya’da yedi nükleer reaktör işletiyor.

2005’te Fransa’da bir nükleer reaktör için 
Électricité de France ile bir anlaşma yapan İtal-

ya, nükleer güce erişmeyi ve reaktörleri 
İtalyan topraklarına yerleştirmeden 

tesislerin tasarım, inşaat ve işletil-
mesine doğrudan katılımı başardı.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE
AB’DE İKİNCİ SIRADA

Son 10 yılda dünyanın 
en büyük yenilenebilir ener-
ji üreticilerinden biri haline 
gelen İtalya, yenilenebilir 
enerjide Almanya’dan sonra 
Avrupa Birliği’nin ikinci bü-

yük ve dünyadaki dokuzuncu 
üretici ülke oldu. Güneş ener-

jisinde de dünyanın beşinci en 
büyük enerji üreticisi olan İtalya’da 

yenilenebilir kaynaklar, üretilen tüm 
elektriğin yüzde 27,5’ini oluşturuyor.
İtalya’nın ihracatında makine, nakliye 

ekipmanı, metal ve kimyasallar gibi orta düzey 
teknoloji gerektiren ürünler başı çekerken; ülke-
nin ithalat kalemlerinin başında ise ham petrol, 
petrol yağları ve gazları, otomotiv ve oto yan 
sanayi ürünleri, kimyasallar, ilaçlar, mineraller 
ve demir dışı metaller, makineler ve ekipmanları 
geliyor.

Turizm ülkesi 
İtalya’da turist çeken 

yerlerden biri de 
Roma Forumu. 
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TÜRKİYE İLE TİCARET
Türkiye’nin AB üyeliğini destekleyen ülkelerin 

başında gelen İtalya, Türkiye’nin en önemli ticaret 
ortaklarından biri. Türkiye’nin İtalya’ya yakın ol-
ması ve komşu olduğu pazarlara girebilmek için 
önemli bir merkez oluşturması Türkiye’yi, İtalya 
için önemli bir yatırım ve ticaret ortağı haline ge-
tiriyor. Tekstil-konfeksiyon, deri, makine imalat, 
gıda işleme ve kimya sektörleri İtalyan firmala-
rının iş birliğine son derece açık. Bu sektörlerin 
yanı sıra ambalaj, madencilik, mobilya, otomotiv 
yan sanayi, elektronik, güvenlik sistemleri, mü-
cevherat, haberleşme, mühendislik, lojistik, metal 
işleme, gemi inşa, enerji, ulaştırma, çevre proje-
leri, savunma sanayi, sağlık, finansal hizmetler ve 
turizm sektörleri de iş birliği potansiyeline sahip.

TİM BAŞKANI GÜLLE: “İTALYA’YA
İHRACAT EKİMDE REKOR KIRDI”

Türkiye ile İtalya arasındaki siyasi, ekonomik 
ve ticari ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunu be-
lirten Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı 
İsmail Gülle, Türkiye İMSAD Dergi’ye yaptığı 
açıklamada, “Ülkemiz, küresel tedarik zincirleri-
nin yeniden yapılanması sürecinde, Avrupa Birliği 
için küresel tedarikte alternatif oyuncu konumuy-
la öne çıkıyor. En önemli pazarımız olan Avrupa 
için, oldukça stratejik bir tedarikçiyiz. Bunu pan-
demi sürecinde, çok daha net bir şekilde gördük. 
Elbette mevcut koşullar altında, Avrupa Birliği’ne 
ihracatta coğrafi yakınlık, AB standartlarına uyum, 
sanayideki çeşitlilik,  hızlı ve esnek üretim yapısı,  
lojistik altyapısı gibi güçlü yönlerimizle öne çıkı-
yoruz. İtalya da ülkemizin stratejik sektörlerdeki 
önemli partnerlerinden biri konumunda. Ekim 
ayında da İtalya’ya yüzde 21,3 artış ve 1 milyar 
103 milyon dolarla aylık ihracat rekoruna imza 
attık” dedi.

GSYİH içindeki 
yüzde 74’lük pay ile 

ekonominin en önemli 
sektörünü temsil eden 

hizmetler sektörü, 
İtalya’da en dinamik 

alanı oluştururken, 
ülkede kurulu 5 

milyondan fazla şirketin 
yüzde 51’inden fazlası 
hizmetler sektöründe 

faaliyet gösteriyor.

ÇELİK İHRACATINDA 
BÜYÜK ARTIŞ

İtalya ile 2018 yılında yaklaşık 19.7 milyar 
dolar olarak gerçekleşen ticaret hacminin, 2019 
yılında yaklaşık 17.9 milyar dolar olduğunu ak-
taran Gülle, şu bilgileri verdi: “Türkiye’de kayıtlı 
şirketlerin İtalya’da 50’den fazla ortaklık veya 
iştiraki bulunuyor. İtalya’ya 2018’de 10 milyar 47 
milyon dolar, 2019’da 9 milyar 753 milyon dolar, 
2020’de 8 milyar 82 milyon dolar ihracat gerçek-
leştirdik. İtalya’ya bu yılın ilk 10 ayında geçtiğimiz 
yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artışla 9 milyar 
201 milyon dolarlık ihracata imza attık. Böylece 
ihracatımızda İtalya 4’üncü sırada yer aldı. Bu 
yıl ilk 10 ayda TİM verilerine göre de İtalya’ya 
otomotiv endüstrisi yüzde 21,6 artış ve 1 milyar 
980 milyon dolarlık ihracatla zirvede yer aldı. Bu 
sektörümüzü sırasıyla yüzde 90,4 artış ve 1 milyar 
112 milyon dolarla çelik, yüzde 48,7 artış ve 877 
milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 
yüzde 55,7 artış ve 819 milyon dolarla tekstil 
ve hammadeleri, yüzde 88,2 artış ve 680 milyon 
dolarla demir ve demir dışı metaller takip etti.”

ZEYNEP BODUR OKYAY:
“TİCARET HACMİNİ 30 MİLYAR
DOLARA ÇIKARMAK İSTİYORUZ”

Türkiye İMSAD Dergi’ye Türkiye ile İtalya tica-
ri ilişkilerini değerlendiren Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu (DEİK) Türkiye-İtalya İş Konseyi Başkanı 
Zeynep Bodur Okyay da, “İtalya ile Türkiye ara-
sındaki ticarete bakıldığında, ihracat ve ithalat ba-
kımından dengeli bir ticaret olduğunu görüyoruz. 
2021 yılı verilerine baktığımızda ilk 9 aylık veri-
lere göre, ihracat şimdiden geçen yılın verilerini 
aşmış durumda. İkili ticaret hacminin 20 milyar 
doların üzerine çıkacağını rahatlıkla öngörebiliriz. 
Böylelikle bu yıl, ikili ticaretimizde önemli bir 
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Başkent: ROMA

Nüfus: 
60.185.000 (NISAN 2021, IMF)

Yüzölçümü: 
301.338 KM²

Yönetim biçimi: 
PARLAMENTER DEMOKRASI

Genel Ekonomik 
Görünüm (2019)

Resmi dili: 
ITALYANCA

Para birimi:
EURO (€)

İTALYA
ivme kazanmış olacağız. 
Elbette bu gelişmeler 
bizleri çok memnun 
ediyor. Ancak iki 
ülke arasındaki 
kültürel, siyasi, 
ekonomik bağ-
ları göz önünde 
bulundurduğu-
muzda ulaşılan 
bu seviyenin po-
tansiyelimizi yan-
sıtmadığını söyleye-
bilirim” dedi.

İki Akdeniz ülkesinin, 
ilişkilerine yansıttığı bir sa-
mimiyet olduğunu ve her iki ülkenin 
de dünya tarihine yön vermiş kadim 
medeniyetlere sahip olduğunu vurgu-
layan Bodur Okyay, “İtalyan firmaları 
ülkemizde çok uzun yıllardır önemli 
yatırımcılar arasında yer alıyor, keza 
Türk firmaları da İtalya’da yatırımlar 
yapıyorlar, hatta salgın sürecinde de 
firmalarımızın yatırımcı olarak İtalya’ya 
olan ilgilerinin arttığını gözlemliyoruz. 
Türkiye-İtalyan birlikteliğinin ortaya 
çıkardığı kültür, siyaset, eğitim, eko-
nomi alanında birçok kurum bulunu-
yor. Bu kurumlardan biri olan İtalyan 
Lisesi’nde okumuş, İtalya’da yatırımı 
olan, Türkiye-İtalya ilişkilerinde pek 
çok iş örgütünde yer alan bir iş insanı 
olarak, bu kurumların iki ülke arasında-
ki ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir 
rolünün olduğunu düşünüyorum. Bu 
kurumlardan biri olan DEİK/Türkiye-
İtalya İş Konseyimiz de 1995 yılından 
bu yana iki ülke arasındaki yatırım ve 
ticari ilişkileri üst seviyeye taşımak için 
çabalıyoruz. İş dünyası olarak, iki ülke 
ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkar-
ma hedefimiz var” diye konuştu.

“ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE 
ORTAK ÇALIŞMALAR 
YAPILABİLİR”

İki ülke arasın-
dak i  ekonomik 
i l işki ler i  gel iş-
tirmek için öne 
çıkardıkları sek-
törlerin, makine, 
enerji/yeşil enerji, 
altyapı, kimya ve 
havacılık sektörleri 
olduğunu dile getiren 
Zeynep Bodur Okyay, 

şunları söyledi: “Altyapı 
sektörü, geleneksel 

olarak İtalyan fir-
malarla başarılı 
iş birliklerini 
ortaya çıkardı-
ğımız sektör-
lerden. İtalyan 
f irmalarının 
ülkemizde pek 
çok önemli alt-

yapı projesini 
gerçekleştirdiğini 

görüyoruz. İtalya’nın 
bir AB ülkesi olmasın-

dan dolayı, özellikle yeşil 
dönüşüm alanında sağlanacak fon-

ların Türk-İtalyan iş birlikleri için de-
ğerlendirilebileceğini söyleyebilirim. 
Gördüğümüz potansiyeller bakımından 
ise öne çıkardığımız bazı konularımız 
var. Sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm 
konusu bunlardan biri. DEİK bünye-
sinde ‘Sanayide Yeşil Dönüşüm’ projesi 
başlattık. Söz konusu proje ile Türk sa-
nayisini Avrupa Yeşil Mutabakatı süre-
cine hazırlamaya çalışıyoruz. İtalya’nın 
yeşil dönüşüm konusunda önemli de-
neyimleri var. Salgın ile önemi daha iyi 
anlaşılan konulardan biri, dijital dönü-
şümün yanı sıra sürdürülebilirlik ko-
nusu oldu. İtalya’dan sürdürülebilirlik 
konusundaki başarı örneklerini değer-
lendirebilir ve dijitalleşmenin sürdürü-
lebilirlik konusunda nasıl bir rol oyna-
dığını gözlemleyebiliriz. Türkiye-İtalya 
İş Konseyi olarak, İtalyan şirketlerinin 
ülkemizdeki organize sanayi bölgele-
rine yatırım yapmalarını önemsiyoruz. 
Yapılacak bu yatırımlar ile sürdürüle-
bilirlik konusunda birer örnek teşkil 
edecek önemli projelerin ortaya çıka-
bileceğini öngörüyoruz. Yine yatırımlar 

konusunda, Türk-İtalyan iş 
birliğinde üçüncü ülke-

lerde ortak çalışmala-
rın yapılabileceğini 

de değerlendiri-
yoruz. Burada 
özellikle, Afri-
ka, Orta Doğu 
ve Balkan pa-
zarını öne çı-
karıyoruz. İki 

ülke arasında 
çok ciddi bir po-

tansiyel olduğunu 
söyleyebiliriz.”

GSYIH (MILYAR $) 2.106,3
KIŞI BAŞI GSYIH (BIN $) 34.997

Türkiye’nin İtalya’ya ihracatında başlıca ürünler (BİN DOLAR)

Kaynak: Trademap, TR verileri

OTOMOBILLER 1 708 191 1 394 784 880 521 10,9 -36,9

EŞYA TAŞIMAYA MAHSUS 
MOTORLU TAŞITLAR 606 158 584 948 469 232 5,8 -19,8

DIĞER KABUKLU MEYVELER 
(TAZE/KURUTULMUŞ) (KABUĞU 

ÇIKARILMIŞ/SOYULMUŞ)
347 681 589 113 440 437 5,5 -25,2

DEMIR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELIKTEN 
YASSI HADDE ÜRÜNLERI 
(GENIŞLIK >= 600 MM)

801 899 523 542 420 815 5,2 -19,6

KARAYOLU TAŞITLARI IÇIN AKSAM 
VE PARÇALAR 303 128 274 687 291 769 3,6 6,2

PETROL YAĞLARI VE BITÜMENLI 
MINERALLERDEN ELDE EDILEN 

YAĞLAR
74 657 453 307 249 648 3,1 -44,9

TRAKTÖRLER 181 863 195 379 204 420 2,5 4,6

10 VEYA DAHA FAZLA KIŞI 
TAŞIMAYA MAHSUS MOTORLU 

TAŞITLAR
207 562 246 010 131 762 1,6 -46,4

BUZDOLAPLARI, DONDURUCULAR 
VE DIĞER SOĞUTUCU VE 

DONDURUCU CIHAZLAR VE ISI 
POMPALARI

106 394 109 934 112 267 1,4 2,1

DIĞER ÖRME MENSUCAT 92 532 95 461 100 050 1,2 4,8

DIĞER ÖRME MENSUCAT 
(EN>30CM, ELASTOMERIK/

KAUÇUK IPLIK=>%5)
81 957 84 469 93 560 1,2 10,8

PLASTIKTEN DIĞER LEVHA, 
PLAKA, ŞERIT, FILM, FOLYO 

(GÖZENEKSIZ)
73 468 64 585 93 459 1,2 44,7

KAUÇUKTAN YENI DIŞ LASTIKLER 111 484 109 640 89 934 1,1 -18

KLIMA CIHAZLARI (MOTORLU 
BIR VANTILATÖR ILE NEM VE 

ISIYI DEĞIŞTIRMEYE MAHSUS 
TERTIBATI OLANLAR)

79 090 73 842 86 137 1,1 16,7

BAKIRDAN DEMETLENMIŞ TELLER, 
KABLOLAR, ÖRME HALATLAR VE 

BENZERLERI (ELEKTRIK IÇIN IZOLE 
EDILMIŞ OLANLAR HARIÇ)

117 949 91 587 85 459 1,1 -6,7

ÜRÜNLER 2018 2019 2020
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19 uncu yüzyılda 
altından
değerli olan

iki asırlık üretim yolculuğu
Mineralleri binlerce yıldır bilinen alüminyum metalini yaklaşık 200 yıl 
öncesine kadar hiç kimse görmemişti. İlk kez İngiliz Kimyacı Sir H. Davy 
tarafından 1808 yılında keşfedilen ve o dönemde altından daha değerli 
olan alüminyum, günümüzde inşaat sektöründen araç imalatına, 
elektronik sektöründen ambalaja kadar birçok sektörde kullanılıyor.

YAPI TARİHİ / ALÜMİNYUM
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Weisman Sanat Müzesi 
Minnesota Üniversitesi İnsanoğlunun yer kabuğunda 

en fazla bulunan metal olan 
alüminyumu keşfetmesi 19’uncu 

yüzyılı bulurken, alüminyum minerali 
olan şapı kullanması ise 6 bin yıl 
önceye uzanıyor. Deri tabaklamak 
için binlerce yıldır kullanılan bir 
alüminyum tuzu olan şaptan, Sümer, 
Hitit  ve Mısır medeniyetlerinde 
de r i c i l i k  v e  t ek s t i l  boyamada 
yararlanıldı. Roma döneminde şap, 
içme sularında berraklığı sağlamak 
için kullanılırdı. Ancak mineralleri 
binlerce yıldır bilinen alüminyum 
metalini yaklaşık  200 yıl öncesine 
kadar hiç gören olmamıştı. Bunun 
nedeni altın ve gümüş gibi bazı metaller 
doğada metalik halde bulunurken, 
bazı metallerin minerallerin ocakta 
kavuru lmas ıy l a  e lde  ed i lmes i , 
alüminyum minerallerinin ise ocakta 
kavrulunca metale dönüşmemesiydi. 
Bu  neden le  a lüminyum meta l i 
bilinmiyordu.

ALÜMİNYUM METALİ
1808 YILINDA KEŞFEDİLDİ

Şap mineralinin içinde, bilinmeyen 
bir metal olduğunu ilk kez İngiliz 
Kimyacı Sir H. Davy, 1808’de keşfetti ve 
bu metale şapın İngilizce adı olan ‘alum’ 
kelimesinden türeyen ‘alüminyum’ 
adını verdi.

A lüminyum iç in  hammadde 
olan boksit, 1821 yılında Fransa’nın 
güneyinde keşfedilirken,1825 yılında 
Hans Christian Oersted, potasyum 
amalgam ile birlikte alüminyum klorürü 
indirgeyerek ilk kez saf alüminyum 
elde etti. Alüminyum o dönemde 
dünyada en az bulunan metal olduğu 
için altından pahalıydı. 1827 yılında 
ise Friedrich Wöhler, saf potasyum 
kullanarak 30 gram susuz alüminyum 
klorürü gri bir toza indirgemeyi başardı 
ve özellikle güneş ışığında daha dikkatli 
bir şekilde incelendiğinde sayısız 
metal parçacıktan oluştuğu görüldü. 
1852 yılında Robert Bunsen, metalik 
alüminyumun elektrolit yöntem ile 
ayrıştırılması için Humphry Davy’nin 
yöntemini geliştirdi.

1854 yılında ise alüminyum için 
çok önemli bir gelişme yaşandı. Ünlü 
Fransız Kimyacı Henri Etienne Sainte-

Claire Deville, alüminyum eldesi için 
teknik olarak uygulanabilir ilk kimyasal 
işlemi keşfetti ve katı kütle olarak 
alüminyum üretmeyi başardı. Sainte-
Claire Deville’in kilden gümüş olan 
alüminyum külçeleri, 1855 yılındaki 
Paris Exposition Universelle’de büyük 
ilgi  uyandırdı.  Bu şekilde, çoğu 
mücevher eşyası için 1890 yılına 
kadar yaklaşık 200 ton alüminyum 
üretildi, ancak alüminyum metal olarak 
yaygın kullanım için hala çok pahalı 
idi. Alüminyum o dönemde o kadar 
değerliydi ki, III. Napolyon cömert 
bir kutlamaya ev sahipliği yaptığında, 
bazı seçkin misafirlerin alüminyumdan 
yapılmış çatal bıçak takımı kullanarak 
enfes yemeklerin tadını çıkarmasına 
izin vermişti. Daha az önemli olan 
misafirlerin ise her zamanki gümüş çatal 
bıçak takımını kullanması gerekmişti.

Ju le s  Verne ’ in  1865 y ı l ında 
yayımlanan ‘From the Earth to the Moon’ 
kitabında alüminyum için, “Bu değerli 
metal, gümüşün beyazlığına, altının 
dayanıklılığına, demirin mukavemetine, 
bakırın yanıcılığına, camın hafifliğine 

sahiptir. Kolayca işlenir, çok yaygın 
olarak dağılır, kayaların çoğunun 
temelini oluşturur, demirden üç kat 
daha hafiftir” tanımlaması yapılmıştı.

1864 yılında alüminyum kılıflı ilk kol 
saati üretilirken, 1866 yılında Werner 
von Siemens’in dinamoyu keşfetmesi, 
büyük ölçekli elektrik üretimi için ve 
nihayetinde alüminyumun ekonomik 
olarak büyük çapta çıkarılması için 
zemin hazırladı.

MODERN ALÜMİNYUM
ENDÜSTRİSİ 1886 YILINDA 
DOĞDU

Modern alüminyum endüstrisinin 
doğum yılı olarak ise 1886 yılı kabul 
edilir. Birbirlerinden bağımsız olarak 
Charles Martin Hall ve Paul Louis-
Toussaint Héroult,  1886 yıl ında 
alüminyum üretiminde belirgin bir 
artış sağlayan ve bununla birlikte düşük 
alüminyum fiyatlarına olanak veren bir 
işlem olan erimiş tuzlu elektroliz için 
patent başvurusunda bulundu.

1887’de Karl Joseph Bayer, Bayer’in 
alüminyum oksidin boksitten eldesi için 
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patent aldı, 1888 yılında ise İsviçre ve ABD’de 
alüminyum endüstrileri kuruldu ve aynı zamanda 
ilk alüminyum oksit tesisleri Bayer işlemini 
kullanarak faaliyete başladı. ABD’deki Washington 
Anıtı’nın tepe kısmı, dönemin en değerli metali 
olan alüminyumdan yapılırken, 1893 yılında 
İngiltere’de Picadilli Meydanı’na konan Anteros 
heykeli ise alüminyumdan dökülen ilk heykel 
oldu.

YÜKSEK BİNALARDA
ALÜMİNYUM KULLANILMAYA
1900 YILINDA BAŞLANDI

1894 yılında ABD’de ilk alüminyum bisiklet 
iskeleti, 1899 yılında zeplin hava gemisi için 
alüminyum pervaneler üretildi, ayrıca zeplin 
iskeletinde alüminyum da kullanıldı. Baskı 
plakalarında, sanatta, yüksek binalarda ve 
çelik yerine ilk kez alüminyum kullanılmaya 
başlanması ise 1900 yılında gerçekleşti, ayrıca 
otomobil üretiminde, döküm parçalar üretilmeye 
ve kullanılmaya başlandı.

1905 yılında Anson Gardner Betts, üç 
katmanlı elektroliz kullanarak saf alüminyum 
üretti. 1906 yılında Alfred Wilm, ısıl işlem ile 
alüminyumun özelliklerini geliştirebileceğini 
keşfetti ve bu bulguyu yaşlanabilir alaşım olan 
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1893 yılında İngiltere’de 
Picadilli Meydanı’na konan 
Anteros heykeli alüminyumdan 
dökülen ilk heykel oldu.

Duralumin’i geliştirmek için kullandı.
1912 yılında tüketici ürünlerinin paketlenmesi 

için alüminyum folyo üretimi başlarken, 1913 ve 
1920 yıllarında alüminyum tüp ve alüminyum 
yiyecek kutuları imalatı gerçekleşti. 1930’larda 
ekstrüzyon uygulamaları başladı, 1954 yılında ilk 
alüminyum sprey kutularının imalatı gerçekleşti.

İKLİMLENDİRME, GÜNEŞ VE
RÜZGAR ENERJİSİ İÇİN
ÖNEMLİ BİR MALZEME OLDU

1980’lerden itibaren geri dönüşüm önem 
kazanırken, alüminyum iklimlendirme, güneş 
teknolojisi ve rüzgâr türbinlerinde kullanım için 
önemli bir malzeme haline geldi. 1994 yılında 
ilk alüminyum uzay iskeleti araba yapımında 
kullanıldı. Yüzeyin her parçası bir yük taşıma 
biçimine bütünleştirilmiş olan alüminyum, iskelet 
çarpışmaya karşı geliştirilmiş ve aynı zamanda 
önemli derecede hafifletilmiş şekilde karakterize 
edildi.

Demir ve çelikten sonra doğada en çok 
bulunan alüminyum, günümüzde çok geniş bir 
alanda kullanılıyor. Korozyon dayanıklılığı yüksek 
olan ve inşaat sektöründe çatı ve cephe kaplama, 
profil malzemesi, kapı, pencere, merdiven ve 
sera gibi alanlarda kullanımı oldukça yaygın olan 
alüminyum; yapı mühendisliğinde, iklimlendirme 
ve güneş enerjisi teknolojisinde önemli bir yer 
tutuyor. Bunun yanı sıra araç imalatında, makine 
mühendisliğinde, elektronikte ve ambalajlama 
alanlarında yaygın bir şekilde kullanılıyor.

KAYNAKLAR: Türkiye Alüminyum Sanayicileri 
Derneği (TALSAD)
Prof. Dr. Ural Akbulut (ODTÜ Kimya Bölümü)
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Dünya ekonomisi ‘Covid-19’ 
küresel virüs salgınıyla birkaç 
önemli şoku birlikte yaşadı; 

yaşamayı sürdürüyor. İlk şok, küresel 
ölçekte veya ülke ekonomisi ölçeğinde 
‘talep şoku’ ve ‘arz şoku’nun birlikte 
yaşanmasıydı. Dünyanın önde gelen 
ülkelerinin küresel pandeminin ilk, 
ikinci ve üçüncü dalgalarını ağırlıklı 
olarak uzun soluklu karantina, kapan-
ma veya hayatı kısıtlama kararlarıyla 
yönetme gayretleri, önce ağır bir talep 
daralmasına, ardından da üretimin ak-
samıyla arz daralmasına sebep oldu. 
Dünya ekonomisi, üçüncü dalganın 
sonuna doğru; ancak 2021 yılı bahar 
sonu, yaz başı gibi tekrar normale 
dönme, açılma kararları ile kendine 
gelebildi. 

Ancak ülke içi ekonomiler kısmen 
normalleşmiş olsa da küresel ticaret ve 
küresel tedarik zincirindeki sıkışmalar, 
aksamalar ve son 40 yılda görülmemiş 
ölçüdeki gecikmeler, küresel emtia fi-
yatlarında da ciddi artışlara sebep oldu. 
Bu durum, 1973 ve 1979 petrol krizle-
rinden bu yana ilk kez, önde gelen eko-
nomilerde ve yükselen gelişmekte olan 
ekonomilerde ciddi bir maliyet enflas-
yonu sıçramasına yol açtı. Almanya’nın 
1975-2020 Üretici Fiyatları Endeksi 
yıllık değişim oranı ortalaması yüzde 
1,7 iken, aynı oranın geçtiğimiz ekim 
ayı sonu itibarıyla yüzde 18,2’ye ulaş-
mış olması, Almanya gibi enflasyon 
konusunda ‘kırmızı çizgi’si olan bir 
ülkenin bile küresel emtia ve enerji 
fiyatlarının etkisinden kurtulamadığını 
gösteriyor. Bununla birlikte, ne IMF, ne 
Dünya Bankası, ne de OECD açısından 
maliyet enflasyonuyla mücadele adı-
na önerilebilen somut bir çözüm yok. 
Çünkü dünya ekonomisinin tedarikçisi 

konumundaki Çin ve Asya’nın ham-
madde, ara mamul ve nihai mamul 
üretim düzeyinde tümüyle normalleş-
mesine ve başta deniz yolları olmak 
üzere, küresel ticaret koridorlarında 
tedarik zincirlerinde tarihi gecikmeler 
ortadan kalkana kadar, uluslararası 
ekonomi kurumlarının tahminlerine 
göre, 2022 yılının nisan ayına kadar 
küresel emtia fiyatları yüksek seyrede-
cek gözüküyor. Bu durum, gerek G20, 
gerek OECD üyesi ülkeler nezdinde, 
dünyanın önde gelen 45 ekonomisinin 
küresel enflasyondan önümüzdeki ilk-
baharın ortalarına kadar etkilenmeye 
devam edeceğini gösteriyor. Aynı dö-
nemde, bilhassa Kuzey Yarıküre için 
kış şartlarının da sert geçeceği ve bu 
nedenle yüksek enerji fiyatları bek-
lentisi de hesaba katıldığında, genel 
anlamda enflasyonda yavaşlama ancak 
etkisini 2022 yaz ortası ile sonbahar 
başı hissettirebilecek.

Bu noktada, başta Avrupa’nın önde 
gelen ekonomileri olmak üzere, yeni 
varyantlarla birlikte dördüncü ve be-
şinci vaka sayısı dalgasını göstermek-
te olan küresel pandemiye karşı yine 
ülkelerin kısıtlama, kısmi kapanma 
kararlarına yönelik bocalama içinde 
olmaları ve bu adımların ülkelerin gün-
lük hayatı, tüketim eğilimleri, üretimin 
ve ticaretin normalleşmesi, küresel ti-
caretin normalleşmesi boyutunda se-
bep olabileceği yeni gecikmeler, önde 
gelen merkez bankalarını büyümeyi ve 
istihdamı korumayı sürdürmek adına 
endişelendiriyor ve hiç bir merkez ban-
kası gevşetilmiş para politikası patika-
sını hızla sertleştirmeye niyetli gözük-
müyor. Bu nedenle, önde gelen merkez 
bankalarının yönetim kurullarında da, 
ekonomistler arasında da para politi-

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Kerem Alkin

Kuzey Yarıküre için kış şartlarının sert geçeceği ve bu nedenle yüksek enerji 
fiyatları beklentisi de hesaba katıldığında, genel anlamda enflasyonda 

yavaşlama ancak etkisini 2022 yaz ortası ile sonbahar başı hissettirebilecek.

2022'nin 2’nci yarısına 
kadar zorluklar sürecek

MAKRO-NOMİ
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kasının bir an önce sertleştirilmesi ile 
asla aceleci davranılmaması noktasında 
tartışma sert bir şekilde devam ediyor.

‘SİYAH KUĞU’ COVID-19 
SONRASI SIRA ‘YEŞİL KUĞU’DA

‘Covid-19’ küresel virüs salgını dün-
ya ekonomi-politik tarihine adını ‘Siyah 
Kuğu’ (Black Swan) olarak yazdırdı. 
‘Siyah Kuğu’ küresel ekonomi-politik-
te, gerçekleşmesi hayli düşük bir risk 
başlığı iken, gerçekleşmesiyle birlikte 
dünya ekonomisi ve küresel siyasette 
geri dönülemez köklü değişiklikleri 
sebep olan bir olay ve süreç anlamı-
na geliyor. 11 Eylül’de ABD’nin maruz 
kaldığı terör saldırısı gibi. 1989’un son 
günlerinde, bir anda ‘Berlin Duvarı’nın 
yıkılması gibi. ‘Covid-19’ küresel virüs 
salgını da bir ‘Siyah Kuğu’. 2019’da 
küresel risk sıralamasında küresel virüs 
salgınları ve bulaşıcı hastalıklar riski 
dünyanın önde gelen şirketleri tarafın-
dan 8’inci sırada tarif edilen bir riskti. 
Doğal olarak 2020’de bir anda birin-
ciliğe oturdu. Oysa, son 10 yıl içinde, 
sinema ve dizi endüstrisinde küresel 
virüs salgınları kurgu senaryoların baş 
tacıydı ama kimse ihtimal vermiyordu. 
2020’de küresel pandemi tüm dünyayı 
derinden sarsınca, işin rengi değişti. 
‘Covid-19’un siyah kuğu olmasının ne-
deni sadece beklenmedik bir anda tüm 
dünyayı etkisi altına almasıyla sınırlı 
değil. Küresel pandemi bir anda her 
şeyi, günlük hayatımızı, iş hayatımızı, 
dünya ekonomisini ve küresel ticareti 
kökten değiştirdi. ‘Siyah Kuğu’ olarak 
yaşam tarzımız ile tüketicilerin önce-
lik ve beklentilerini kökten değiştirdi. 
Konut endüstrisiyle ilgili beklentiler-
den otomotive, ulaşım endüstrisinden 
çalışma metotlarına yeni yaklaşımları 
gündeme getirdi.

Küresel pandemi, küresel ekono-
mi-politik açısından 21. Yüzyıl’ın 3 
megatrendi olan  ‘hipersonik dijital-
leşme’, ‘mobilite’ ve ‘sürdürülebilirlik’ 
kavramlarıyla ilgili süreçleri de hızlan-
dırdı. Bu nedenle, artık her gün ‘enerji 
dönüşümü’nü, ‘dijital dönüşümü’, ‘ye-
şil dönüşümü’ ve ‘bilgi dönüşümü’nü 
konuşuyoruz ve tüm bu süreçlerin en 
tepe noktasında ‘küresel iklim deği-
şikliği’, ‘iklim krizi’ ve ‘iklim güvenliği’ 
başlıkları yer alıyor. Öyle ki, küresel 
iklim değişikliği artık uluslararası eko-
nomi-politikte ‘Yeşil Kuğu’ olarak ad-

landırılıyor. Çünkü ‘iklim krizi’ ve ‘iklim 
güvenliği’ tüm dünyayı kökten etkileye-
cek gelişmelerin habercisi olarak, hızla 
hayatımızın her bir anını değiştirecek. 
Türkiye de, küresel iklim değişikliği, 
iklim krizi ve iklim güvenliğine yönelik 
bu hızlı gelişmeleri dikkatle takip eden 
bir ülke olarak, ‘Paris Antlaşması’nın bir 
parçası oldu ve 2053’ü ‘net sıfır karbon’ 
hedefi olarak açıkladı.

Küresel iklim krizi ve küresel iklim 
güvenliği, önümüzdeki dönemin en 
kritik önemde başlıkları olarak, ener-
ji sektöründe, ulaştırma sektöründe, 
imalat sanayinde, konut sektöründe, 
tarım sektöründe yepyeni yaklaşımları 
önceliklendirecek. Küresel iklim krizi, 
aynı zamanda ‘iklim mülteciliği’ne yöne-
lik yeni riskleri de tetikleyebilir. Kuzey 
Kutbu’nun da ötesinde, 4 bin metre de-
rinliğe sahip buzullarıyla Antartika’nın 
erimesi, okyanus ve deniz su seviye-
sini 70 metreye kadar yükseltme riski 
taşıyor. Dünya kara toprağının yüzde 
20’den fazlasının sular altında kalması, 
telafisi neredeyse imkansız felaketleri 
tetikleyebilir. Bu nedenle, küresel iklim 
değişikliği, iklim krizi ve iklim güvenliği 
kavramlarını tam manasıyla ciddiye alıp, 
ülke bazında ve küresel bazda ciddi bir 
hazırlığa yoğunlaşmamız gerekiyor.

2022’DE YA ‘HIZLI AŞILAMA’
YA ‘BELİRSİZLİK’

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütü’nün (OECD) 1 Aralık Çarşam-
ba günü küresel ekonomi çevreleri ve 
dünya kamuoyu ile paylaştığı 2021’in 
son ‘Küresel Ekonomik Görünüm 
Raporu’nun en çarpıcı tespitlerinden 
biri, ‘Covid-19’ küresel virüs salgınına 
yönelik endişelerin yeni varyantlarla 
aralıksız gündemde olduğu ve bu ne-
denle kimi ülkeler için dördüncü, kimi 
ülkeler için ise beşinci dalganın konu-
şulduğu bir ortamda, küresel pande-
miyi sona erdirmek adına aşılanmanın 
hızlanmasının şart olduğuydu. Kimi 
gelişmiş ülkelerde dahi aşılanma oran-
larının farklılık gösterdiği bir ortamda, 
önde gelen ekonomilerde vaka sayıları-
nın yeniden yükselmesi ve Afrika’daki 
çok düşük aşılanma oranı, 2022 için 
‘belirsizlik’ endişelerini yoğunlaştırıyor.

Küresel ölçekte aşılanma oranı yüz-
de 42. Bu oran, Afrika dışı orta gelir 
seviyesinin altındaki ülkeler için yüzde 
30’un, Afrika için ise yüzde 10’un altın-

da. OECD’nin raporu, 2022’de düşük 
aşılanma oranından kaynaklanacak be-
lirsizliğe, Çin’in üretim ve büyümedeki 
olası performans kaybının eklenmesi 
halinde ise 2022 büyüme öngörülerinin 
yeniden gözden geçirilebileceğine işaret 
ediyor. Bunun yanı sıra, ülkeler arasın-
daki farklılıkları geçelim, aynı ülke için-
de bile işletmeler ve bireyler arasında, 
küresel pandeminin etkilerini bertaraf 
edecek şekilde ‘iyileşme’ sürecinin hayli 
dengesiz olduğunun altı çiziliyor. Bu da 
küresel pandeminin etkilerinden kurtul-
ma sürecini inişli çıkışlı hale getiriyor.

Küresel enflasyonun seyri açısından, 
‘yüksek maliyet enflasyonu’ riski sürü-
yor. Küresel emtia fiyatlarının; bilhas-
sa, enerji piyasasında dengesizliklerin 
devam edebilme riski, gerek mevsimsel 
koşullar, gerekse de küresel üretimde-
ki inişli çıkışlı toparlanma ile birlikte, 
enerji arzının talebi karşılamakta zor-
lanması, enerji fiyatları üzerinde yu-
karı yönde baskıyı artırıyor. Rusya’nın 
üretim ve sevkiyat konusundaki tüm 
açıklamalarına rağmen, Avrupa’nın gaz 
depolamada yaşadığı sıkıntılar ciddi bir 
fiyat baskısı oluşturuyor. Bunun yanı 
sıra küresel tedarik zincirinde ham-
madde, girdi teslimat sürelerinin çok 
uzamış olması, malzeme ve ekipman 
sıkıntısının üretimi kısıtlaması 2022 yılı 
açısından küresel büyüme ve önde ge-
len ekonomiler açısından soru işaretleri 
oluşturuyor.

OECD’nin raporundaki bir diğer 
önemli tespit, pek çok sektörde oluşacak 
arz sorununun büyümeyi yavaşlatması, 
yüksek enflasyon riskini daha da tetik-
lemesi ve enflasyonist dönemin uzaması 
riski. Nitekim, küresel ölçekte yüksek 
gıda ve enerji maliyetleri, beklenenden 
daha yüksek ve kalıcı fiyat artışlarına 
yol açıyor. ABD Merkez Bankası (FED) 
Başkanı Powell da aynı tabloyu doğ-
ruladı. Bu nedenle, OECD raporunda 
temel senaryo olarak, küresel ekonomi-
nin pandemi ile daha güçlü bir şekilde 
başa çıkmasının ve önde gelen ülkelerin 
para ve maliye politika patikasının da 
2022 boyunca genel olarak destekle-
yici kalmasının küresel toparlanmanın 
devam etmesi adına vazgeçilmezliğine 
işaret ediyor. Bu nedenle, başta altyapı 
yatırımları olmak üzere, eğitimden ye-
şil enerjiye, reel sektör yatırımlarının 
desteklenmeye devam etmesi gerektiği 
hatırlatılıyor.
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2021 yılını geride bırakıyoruz 
ve 2022 yılına yaklaşıyoruz. 
2020 yılında yaşanmaya 

başlanan olağanüstü salgından 
sonra 2021 yılında da olağanüstü 
değişimler yaşıyoruz. Bu çerçevede 
2022 yılı için beklentiler de büyük 
önem kazanıyor. 2022 yılına ilişkin 
öncü beklentilerimizi paylaşalım... 

SALGIN ANA BELİRLEYİCİ 
OLMAYA DEVAM EDECEK  

Covid-19 salgını 2020 ve 2021 
yılındaki gibi 2022 yılını da şekillen-
direcek ana unsur olacak. 2022 yılına 
girerken salgın henüz yenilmiş değil. 
Kış mevsiminde günlük yeni vaka sa-
yıları yeniden artış gösteriyor. Ancak 
aşılamada da önemli mesafe alındı. 
2022 yılı ortasına kadar gelişmiş ülke-
lerde üçüncü aşılar da olacak, gelişen 
ülkelerde ise aşılamada yüksek sevi-
yelere çıkılacak. Ayrıca salgına karşı 
onay alan ilk ilaç da ümit veriyor. Bu 
gelişmeler çerçevesinde salgının etkile-
ri 2022 yılında azalarak devam edecek. 
İktisadi ve sosyal faaliyetler için tam 
kapanma ihtimali ise çok düşük; an-
cak Omicron varyantında olduğu gibi 
yeni varyantlar endişe kaynağı olacak. 
Yeni varyantlara verilecek hızlı yanıtlar 
önemli. Yeni varyantların önlenemez 
olması halinde, 2020 yılı ikinci çey-
reğinde yaşanan tam kapatma ben-
zerleri olası.

KÜRESEL TEDARİK 
ZİNCİRİNDE YENİDEN 
YAPILANMA 2022 YILINDA 
DA SÜRECEK

2022 yılına ilişkin olarak 
Türkiye’yi de yakından ilgilendi-
ren bir başka gelişme alanı küresel 

tedarik zincirlerindeki yeniden ya-
pılanma olacak. 2021 yılında Asya’ya 
olan bağımlılığın azaltılması, yakından 
tedarik, tedarik güvenliği ve tedarik 
çeşitlendirmesi gibi eğilimler güçlen-
mişti. Türkiye de bu eğilimlerden en 
çok yararlanan ülke olmuştu. Bu eği-

2022 yılında bizi neler bekliyor?

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı/ 
Ekonomi ve Strateji Danışmanlık 

Hizmetleri Başkanı 

Dr. Can Fuat Gürlesel

Covid-19 salgını 2020 ve 2021 yılındaki gibi 2022 yılını da şekillendirecek ana unsur olacak. 
2022 yılını şekillendirecek bir diğer önemli eğilim de yeşil dönüşüm... Ekonomide yaşanan 

enflasyon ise en önemli sorun olmaya devam ediyor.
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limler 2022 yılında da devam edecek. 
Tedarik zincirlerinde yeniden yapılan-
ma 2022 yılında kalıcı olarak tamam-
lanmış olacak. Türkiye 2022 yılında 
daha uzun vadeli bağlantı talepleri ve 
siparişleri ile karşılaşacak.

ENERJİ, EMTİA VE NAVLUN 
FİYATLARI YILIN İLK YARISINDA 
YÜKSEK KALACAK

2021 yılının özellikle ikinci ya-
rısında en yüksek seviyelere ulaşan 
hammadde, emtia, enerji, navlun ve 
nihai ürün fiyatlarının 2022 yılında 
nasıl bir seyir izleyeceği de önemli bir 
konu. 2022 yılının ilk yarısında fiyat-
ların sınırlı geri çekilmeler olsa dahi 
yüksek kalmaya devam edeceği gö-
rülüyor. Nitekim 2022 ortasına kadar 
yapılan vadeli işlemlerde fiyatlar yine 
oldukça yüksek oluşuyor. Enerji ve 
navlun fiyatlarında ilk yarıda sınırlı 
düşüşler bekleniyor, ancak artışın baş-
ladığı fiyatlara halen uzak kalınacak. 
Fiyatlara ilişkin olarak 2022 yılının 
ikinci yarısı için iki senaryo bulunu-
yor. İlkine göre yatırımlar ile gelecek 
yeni kapasiteler, tedarik ve taşımacılık 
zincirlerindeki sıkıntıların azalması, 
enerjide arz ve talebin dengelenmesi 
ile fiyatlarda hissedilir düşüşler yaşa-
nacak. İkinci senaryoda ise tüm bu 
iyileşmelere karşın yılın ikinci yarısın-
da gelecek ilave talep nedeniyle fiyat-
lardaki düşüşler daha sınırlı olacak. 
İkinci senaryo bize daha yakın geliyor. 

YEŞİL DÖNÜŞÜM TÜM 
SEKTÖRLERİ VE İŞLETMELERİ 
ETKİLEYECEK

Yeşil dönüşüm, 2022 yılını şekil-
lendirecek bir diğer önemli eğilim 
olacak. COP26 toplantısında ülkeler 
nötr karbon seviyesine ulaşmaya yö-
nelik hedef tarihleri açıklarken, çok 
taraflı anlaşmalar yapılıyor. Metan gazı 
emisyonunun sınırlanması, ormansız-
laştırmanın 2030 yılında sona erme-
si, kömür kullanımının bırakılması, 
fosil yakıt yatırımlarına finansmanın 



kesilmesi gibi birçok anlaşma yapı-
lıyor. Sera gazı emisyonlarına ilişkin 
hedeflere ulaşmak ve çok taraflı anlaş-
maların hükümlerini yerine getirmek 
için 2022 yılından itibaren sektörler-
de ve firmalarda yeşil dönüşüm daha 
da hızlanacak. AB’nin sınırda karbon 
düzenlemesi mekanizması için geçiş 
dönemi de 2022’de başlayacak ve yıl 
boyu sürecek.            

Bugüne kadar sektörlerin çalışma 
şekli yeni girdilerin kullanımı, üre-
tim, satış, tüketim ve tüketim sonrası 
ürünün atılması şeklindeydi. Yeni dö-
nemde artık sektörler döngüsel sistem-
ler kurarak faaliyetlerini sürdürecek. 
Sürdürülebilirlik uyumu ihtiyacı nede-
niyle ekonomiler ve sektörler döngüsel 
sistemler kuracaklar. Döngüsel sistem-
lerde hedef sektörlerin girdilerinin aza-
mi olarak geri kazanım ile sağlanması, 
yeni girdilerin kullanımının ise en aza 
indirilmesi. 

Tüm işletmeler kendi iş süreçlerin-
deki sera gazı emisyonlarını azaltmak 
durumunda olacaklar. Firmalar he-
deflenen sera gazı emisyonu ve enerji 
verimliliği ile diğer sürdürülebilirlik 
hedeflerine uyum sağlayacak ve bun-
ları sertifikalar ile belgelendirecek. 
İşletmeler bu amaçla en az sera gazı 
salınımı yanı sıra yüksek enerji verim-
li, tercihen elektrikli, en az su tüketen 
ve tercihen susuz çalışan, sessiz, akıllı 
ve otomasyon ile uyumlu, kolay taşı-
nabilir, düşük bakım ihtiyacı duyan 
makineler ile üretim yapacaklar. İşlet-
meler yine iş süreçlerinde tedarikçileri-
nin de aynı koşulları sağlıyor olmasını 
isteyecek. 

ENFLASYON VE MALİYET 
ARTIŞLARINI KONTROL 
ETMELİYİZ

Ekonomide yaşanan enflasyon en 
önemli sorun olmaya devam ediyor. 
Enflasyon iki yönü ile etkili oluyor. 
Özellikle yaşanan hayat pahalılığı tüm 
hane halklarını ve çalışanları olum-
suz etkiliyor. Diğer yandan enflasyon 
tüm üreticiler ve işletmeler için artan 
yükler oluşturuyor. Enflasyonun bu 
etkilerinin kısa sürede ortadan kalk-
ması da beklenmiyor. Diğer yandan 
son dönemde benimsenen yeni eko-
nomi politikası ile de Merkez Bankası 
faiz oranlarını indiriyor; ancak bu faiz 
indirimleri Türk Lirası’nda yüksek dal-
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uğrayabilecek. Asgari ücret ve diğer 
ücretler üzerindeki gelir vergisi yükü-
nün azaltılması sağlanmalı.

YENİ EKONOMİ POLİTİKASI
SÜRDÜRÜLEBİLİR 
GÖZÜKMÜYOR

Yeni ekonomi politikası daha dü-
şük faiz oranlarına dayanıyor. Buna 
bağlı olarak Merkez Bankası politi-
ka faiz oranlarını indirmeye devam 
edecektir; ancak Merkez Bankası’nın 
faiz indirimi ile piyasa faizleri düş-
müyor. Bono ve tahvil faizleri önemli 
ölçüde yükseldi. Kamu daha yüksek 
maliyetler ile borçlanıyor. Türkiye’nin 
risk primi yükseldi. Kredi faizleri de 
artmaya başladı. 

Türk Lirası’ndaki değer kaybı ise 
yaklaşık bir buçuk ay içinde yüzde 
50’ye yaklaştı. Türk Lirası’nın değer 
kaybı tüm iktisadi faaliyetleri ve şirket 
bilançolarını olumsuz etkiledi. Ban-
kalar da mali yapıları bozulan kredi 
müşterileri aracılığı ile olumsuz etki-
lendi. Enflasyon da daha hızlı bir artış 
sürecine girdi. Negatif faiz dövize olan 
talebi daha da artıracak. 

Reel sektör piyasalarında likidite 
azalıyor ve ödeme akışları da bozu-
luyor. Yine reel sektörün artan likidi-
te ihtiyacı karşısında bankalar yeterli 
olamıyor. Bir likidite ve ödeme krizi 
yaşanması olasılığı da artıyor.      

Bu sonuçları itibarıyla yeni eko-
nomi politikası sürdürülebilir gözük-
müyor. Artan döviz kurları şirketler ve 
sonrasında bankalar üzerinde yıkıcı 
etkiler yapabilecek. Hane halkları üze-
rindeki etkiler zaten tüm olumsuzluk-
ları ile yaşanıyor.

galanmalara ve değer kayıplarına yol 
açıyor. Piyasalarda yaşanan bu dalga-
lanmalar iş yapma yetisini de sınırlıyor. 
Öngörülebilirlik azaldı. Yeni ekonomi 
politikası uygulamaları sonrası tüm 
fiyatlarda yeni dengeler kurulacağı an-
laşılıyor; ancak yeni dengelerin sağlıklı 
ve sürdürülebilir olması çok önemli. 
Özellikle TL’nin değer kaybı ve artan 
enflasyonun kontrolü için ilave tedbir-
ler alınmalı.

EKONOMİDE YENİ 
POLİTİKALARIN
YARATTIĞI BELİRSİZLİK 
AZALTILMALI

Yine ekonomideki yeni politika 
yaklaşımı ile ortaya çıkan dalgalanma 
ve belirsizlikler de kısa sürede gideril-
meli. Nitekim işletmelerimiz 2022 yılı 
bütçe hazırlıkları aşamasında. Ancak 
mevcut belirsizlikler ile öngörülebilir-
lik azaldı. Bütçe hazırlıkları ötelendi. 
İşletmeler önceliklerini mevcut piyasa 
koşullarına uyum sağlamaya veriyor. 
Piyasadaki belirsizliklerin azaltılması 
için güven artırıcı tedbirlere ihtiyaç 
bulunuyor. Enflasyon ve hayat pahalı-
lığı karşısında asgari ücret başta olmak 
üzere çalışanların ücretlerinde yüksek 
artış talepleri ve beklentileri ortaya 
çıktı. Ücretlerde hakkaniyetli bir artış 
hem çalışanları rahatlatacak, hem de 
işgücü verimliliğini koruyacak; ancak 
ücret artışlarının diğer yüzü işletmelere 
olan maliyetler. Çalışma barışının ko-
runabilmesi ve işletmelerin devamlılığı 
için işgücü üzerindeki yüklerin azaltı-
larak ücret artışlarına gidilmesi büyük 
önem taşıyor. Aksi takdirde üretim, 
istihdam ve çalışma hayatı kayıplara 
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Euro Bölgesi’nde 
inşaat üretimi düştü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro 
Bölgesi’nin ekim ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat 

üretimi verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro 
Bölgesi’nde inşaat üretimi, ekimde eylül ayına kıyasla 

yüzde 1 düştü. İnşaat üretimi, 2018’in ekim ayına göre 
ise yüzde 0,3 arttı. AB’de ise inşaat üretimi, ekimde 

önceki aya göre yüzde 1,2 gerilerken, geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 0,2 artış gösterdi. AB 

ülkeleri arasında ekimde inşaat üretiminde 
önceki aya oranla en fazla artış yüzde 5,1 ile 

Slovenya, yüzde 4,1 ile İsveç ve yüzde 
3,2 ile Macaristan’da gerçekleşti.

İngiltere’de konut fiyatlarında rekor artış
İngiltere’de konut fiyatları 2006’dan beri en büyük çeyreklik artışı kaydetti. Halifax verileri-
ne göre konut fiyatları kasımda sona eren üç aylık dönemde yüzde 3,4 arttı. Bu, 2006’dan 

bu yana görülen en büyük çeyreklik artış oldu. Ortalama konut fiyatları 272 bin 992 sterlin 
(362 bin dolar) oldu. Sadece kasım ayında fiyatlar yüzde 1 oranında arttı, böylece fiyat 

artışları beşinci ayda da devam etti. Geçen yıla kıyasla ise fiyatlar yüzde 8,2 arttı. En büyük 
artış Galler’de gerçekleşti, Londra’da ise fiyatlar geçen ay yüzde 1,1 arttı.

ABD’de bekleyen 
konut satışları 
yükseldi
ABD’de bekleyen konut satışları 
endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 7,5 
artarak piyasa beklentilerinin oldukça 
üzerinde yükseliş gösterdi. National 
Association of Realtors (NAR), ekim 
ayına ilişkin bekleyen konut satışları 
endeksini açıkladı. Buna göre, ABD’de 
bekleyen konut satışları endeksi, 
ekimde aylık bazda yüzde 7,5 artarak 
125,2 değerine yükseldi. Bu dönemde 
toparlanma gösteren veriye ilişkin 
piyasa beklentisi yüzde 0,9 artması 
yönündeydi. Bekleyen konut satışları, 
eylülde aylık bazda yüzde 2,4 azalmıştı. 
Satışlar, ekimde yıllık bazda ise yüzde 
1,4’lük düşüş kaydetti.

DÜNYA TURU

Hollanda’da konut 
azlığı ve kira fiyatları 

protesto edildi
Hollanda’da yüzlerce gösterici, ev bulma 

sorununu ve aşırı kira artışlarını protes-
to etti. Hollanda’nın Utrecht kentinde 

Jaarbeurs Meydanı’nda düzenlenen 
protestoya yüzlerce kişi katıldı. Gösteride 

yapılan konuşmalarda, artan konut fiyatları, 
kiraların yükselmesi, sosyal konut bekleme 

sürelerinin uzunluğu ve özel sektörde 
uygun ev bulmanın zorluklarına dikkat 

çekildi. Konut krizini çözmek için harekete 
geçilmesini sağlamak için topluca hareket 
edilmesi gerektiğine vurgu yapılırken, her-
kes için daha uygun fiyatlı konut ve konut 

güvenliği için hükümetin müdahale etmesi 
ve önlem alması talep edildi.
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Rusya’nın 43 şehrinde konut 
inşaatları tamamen durdu

Rusya’da ipotek faizlerinin enflasyonla mücadele kapsamında yükseltilmesi ve salgının etkisi ile 
inşaat sektöründe dondurulan projelerin sayısı artmaya devam ediyor. İnşaat Kompleksi Reyting 

Ajansı verilerine göre, bu sene içinde toplam nüfusu 2.2 milyon olan 43 yerleşim biriminde 
konut inşaatları tamamen durduruldu. Bu şehirler içinde en büyükleri Vidnoye (Moskova ili), 

Georgiyevsk (Stavropol), Belovo (Kemerovo), Gelencik (Krasnodar) ve Jukovskiy (Moskova). Böy-
lece, Rusya genelinde konut inşaatlarının tamamen durduğu yerleşim birimlerinin sayısı 812’ye 

çıktı, geçen sene bu rakam 809 idi.

Türkler, Azerbaycan'da 
konut alıyor
Azerbaycan'da Türk vatandaşları, konut 
alan yabancı uyruklular arasında ilk sırada. 
En çok da başkent Bakü'yu tercih ediyorlar. 
Devlet Mülk Kayıt (tapu) İdaresi Başkanı Arif 
Garaşov, son dönemde ülkedeki yabancı 
uyrukluların konut satın almasında önemli 
bir artış olduğunu belirterek, genel olarak 
en çok Türk vatandaşlarının ev aldığını, son 
dönemde İran vatandaşlarının konut satın 
almasında da artış görüldüğünü kaydetti.  
Garaşov, konut alan yabancı uyruklu özel 
şahısların büyük çoğunluğunun ülkede 
ticari ve benzeri faaliyetleri bulunduğunu 
belirtti.

Çin’de konut fiyatları 
6 yıl sonra ilk kez düştü

Çin’de emlak devleri borç krizleriyle 
uğraşırken konut fiyatlarında son 6 yılda ilk 
kez düşüş yaşandığı bildirildi. Çin’de inşaat 

ve gayrimenkul devi Evergrande’nin karşı 
karşıya kaldığı borç krizinin piyasaların 

tamamına yayılma riski endişe yaratmaya 
devam ederken, ülkedeki konut fiyatla-

rında da uzun bir sürenin ardından düşüş 
gözlemlendi. Ulusal İstatistik Bürosu, kesin 

bir yüzde vermemekle birlikte rakamla-
rın 70 büyük ve orta ölçekli kentlerdeki 
yeni evlerin maliyetinin eylül ayında az 

miktarda bir düşüş gördüğünü gösterdi-
ğini duyurdu. Bloomberg ise, fiyatlardaki 

düşüşün yüzde 0,08 olduğu bilgisini verdi. 
Bununla beraber ikincil piyasada fiyatların 
eylül ayında yüzde 0,19’luk bir düşüş daha 
gördüğü belirtildi. Konut fiyatlarındaki bu 
düşüş, 2015’in nisan aynıdan bu yana bir 

ilki teşkil ediyor.

DÜNYA TURU
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