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Değerli Türkiye İMSAD ailesi ve sektör 
paydaşlarımız, 

Öncelikle sözlerime 24 Haziran’da gerçekleşen 
seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını 
dileyerek başlamak isterim. Yüzde 88 katılımla 
gerçekleşen seçim sonuçlarının, Türkiye’nin 
yaşadığı zorlu süreçten, birlik ve beraberlik 
içinde, güçlenerek çıkmasına katkı sağlamasını 
diliyoruz. Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü 
olarak, yılın ikinci yarısının üretim odaklı bir 
anlayışla yönetilmesi, seçimlerin hemen ardından 
istikrarın sağlanması ve devamı için ekonomideki 
sorunlara öncelik verilmesi ve uzun vadeli yapısal 
düzenlemelerin hızla tamamlanması en büyük 
temennimizdir. Bu vesileyle, ülkemizde yeni 
dönemin ilk Cumhurbaşkanı olarak görev yapacak 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve yeni dönemi temsil 
için seçilmiş 600 milletvekilimizi derneğimiz adına 
tebrik ediyor, öncelikle sürdürülebilir büyümeyle 
gelişmiş bir ekonomiye sahip olmanın şartlarını 
yerine getirmelerini bekliyor ve diliyoruz.

Kıymetli okurlar, inşaat malzemesi sektörünün 
çatı örgütü Türkiye İMSAD olarak Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı işbirliği ile İstanbul’da, ‘Türkiye 
İnşaat Malzemesi Sanayi Zirvesi’ düzenledik. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Dr. Faruk 
Özlü’nün katılım gösterdiği zirvede, sektörümüzün 
önde gelen isimleri, inşaat malzemesi sanayisinde 
yaşanan son gelişmelerin yanı sıra, sektörün 
sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi, ayrıca 
sanayinin rekabet gücünü artıracak ve ithal 

bağımlılığını azaltacak ürün ve projelerin 
geliştirilmesi, global pazara entegrasyonunun 
sağlanması adına neler yapılması gerektiğiyle 
ilgili görüşlerini aktarma imkanı yakaladı. 
Bu vesileyle dergimizin bu sayısında zirvede 
masaya yatırılan tüm görüşleri sizlerle 
paylaşıyoruz. 

Bu görüşlerde karşımıza çıkan tabloda, 
haksız rekabet ile piyasa denetimi-
gözetimindeki eksikliklerin temsil ettiğimiz 

tüm sektörlerde kanayan bir yara olduğuna 
yeniden şahit olduk. Her platformda dile 

getiriyoruz ve getirmeye de devam edeceğiz: 
Doğru malzemenin doğru yerde doğru proje 

ile ve doğru ellerde yapıldığından; yani belgeli 
malzemelerin belgeli yolculuğundan emin 

olmalıyız. Hiçbir malzemenin kendiliğinden bir 

yapının herhangi bir yerinde yer alması mümkün 
değil. Bu nedenle içerde ve dışarda, ithalatta ve 
ihracatta denetim ve gözetim son derece önemli.

Diğer ortak kanı ise “Made in Turkey” algısının 
iç pazarda hak ettiği değeri görememesi. Yerli 
malzemelerimize iç pazarda güven duymamız 
şart. Türkiye’de fason olarak üretip yurt dışına 
gönderdiğimiz ürünler ufak tefek işlemlerden geçip 
ambalajlanıp tekrar ülkemize ithal edilebiliyor. 
Diğer yanda ise tüketici ilgisini çekmek adına 
yapılarda ithal malzeme kullanıldığı söylemleriyle 
sözde olumlu bir algı yaratılmaya çalışılıyor. 
Öncelikle bizim Türkiye markasına kendi 
insanımızı inandırmamız lazım. Binalar yükseldikçe, 
köprülerin boyları uzadıkça, tüneller dağlardan 
denizlerin altına yapılmaya başlandıkça ve özellikle 
kamu projeleri megalaştıkça; hem malzemeleri 
hem proje geliştiricileri hem de müteahhitleri 
ithal ediyoruz. Yerli üretim derken, bu projeleri 
örnek göstermemiz, ithalatı azaltıp ihracatın 
arttığı bir denge kurmamız, hem ülkemiz hem de 
sektörümüzde sürdürülebilir büyüme sağlanması 
adına son derece önemli. Ülkemizin dış ticarete her 
zaman ihtiyacı var. Dolayısıyla kaynaklarımızı iyi 
yönetmemiz gerekiyor.

Türkiye İMSAD olarak, düzenlediğimiz 
etkinlikler, komiteler ve çalışma gruplarıyla öncü 
ve örnek bir kuruluş olmaya devam ediyoruz. 2018 
yılında 12 olan komite sayımızı 16’ya çıkardık. 
Ar-Ge Komitesi, buildingSMART Türkiye Çalışma 
Grubu, Mesleki Eğitim Komitesi ve Lojistik Komitesi 
çalışmalarına başladı. Bu komitelerimizde bir araya 
gelerek buluşacağımız ortak payda neticesinde 
sektörümüzün beklentileri, sorunları ve ihtiyaçları 
doğrultusunda gereken aksiyonları alacağız.

Bununla birlikte sektörümüzün her yıl 
heyecanla beklediği Uluslararası İnşaatta Kalite 
Zirvesi’nin temasını belirledik. “Rekabetin Şifreleri: 
Dijitalleşme&İnsan” teması ile 9’uncu kez tüm 
paydaşları bir araya getireceğimiz Zirvemiz 11 Ekim 
2018 tarihinde Swissotel The Boshporus İstanbul’da 
gerçekleşecek. Zirve ile ilgili detayları size sürekli 
aktarıyor olacağız.

2018 yılının ikinci yarısının ülkemiz ve 
sektörümüz için toparlanma ve ekonomideki uzun 
vadeli planlar doğrultusunda ilerleme yılı olması 
dileklerimle… 

Yerli malzemelere iç pazarda 
güven duyulması şart
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Sektörümüzdeki gelişmeleri ve gelecek 
trendlerini takip ederek sizler için derlediğimiz 
Türkiye İMSAD Dergi’mizin Temmuz sayısından 
hepinize merhaba... 2018 yılı hem etkinlikler hem 
de gündem açısından oldukça hareketli geçiyor. 
Yılın ilk yarısında seçimlerin de etkisiyle bir 
bekleme sürecine giren sektörümüz yılın ikinci 
yarısı için üretim odaklı çalışmalara hız verdi. Bu 
süreçte bizler de ekim ayında gerçekleştireceğimiz 
Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nin 
dokuzuncusu için yoğun bir çalışma maratonuna 
girdik. Yaz aylarının rehavetine kapılmadan 
bu yıl da Zirvemize yakışır bir şekilde en özel 
içerikleri hazırlamak ve yine birbirinden değerli 
konuşmacıları siz kıymetli sektör paydaşlarımızla 
bir araya getirmek için çalışıyoruz. 11 Ekim 2018 
tarihinde Swissotel The Boshporus İstanbul’da 
gerçekleşecek olan Zirvemizin temasını “Rekabetin 
Şifreleri: Dijitalleşme & İnsan” olarak belirledik.  
Çünkü biliyoruz ki inşaat sektöründe rekabetin 
en önemli başlıklarını dijital dönüşüm, yönetim 
anlayışı ve çalışanın dönüşümü oluşturuyor. 
Türkiye İMSAD olarak 2018 yılındaki Zirvemizde 
de hedefimiz paydaşlarımıza en yüksek değeri 
katmak ve rekabet ortamında doğru stratejileri 
belirleyip daha sağlıklı bir büyümeye katkı 
sağlamak olacak. Zirve temamızla ilgili çok 
daha detaylı içerikleri bir sonraki sayımızda 
bulabileceksiniz.

***
Bu sayımıza geçecek olursak, her zaman 

olduğu gibi sektörün değerli isimleriyle 
gerçekleştirdiğimiz röportajlar ve gündem 
konularından derlediğimiz içerikler 34’üncü 
sayımızın sayfalarını renklendiriyor. Ayrıca 19 
Nisan 2018 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz “Türkiye 
İnşaat Malzemeleri Sanayi Zirvesi”ni kapak 
konusu olarak işledik. İnşaat malzemesi 
sektörünün önemli temsilcileri bu etkinlikte bir 
araya gelerek hem sektör sorunlarını, hem de 
yüksek teknolojiye geçiş sürecinde sektörün 
önündeki engeller ve çözüm önerilerini dile 
getirdi. Bizler de önemli değerlendirmelerin 
yer aldığı bu sunumlara dergimizde yer vererek 
tüm detayları ile sizlerle paylaşmak istedik. 
İnşaat malzemesi sektörünü oluşturan 30’dan 
fazla alt sektör ilk defa bir araya gelerek 
sorunlarından ve çözüm önerilerinden bahsetti. 
Dileğimiz, katılımcılarımızın da önerileriyle 

büyümenin lokomotifi inşaat sektörün önündeki 
engellerin bir an önce aşılması… 

***
Profesyonel Bakış köşemizde sorularımızı 

yanıtlayan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, 
dergimizde önemli değerlendirmelerde bulundu. 
Rekabet gücümüzü artırmak için inovasyon yapmak 
ve teknoloji üretmek zorunda olduğumuza dikkat 
çeken Erol Bilecik ile Türkiye ekonomisini, inşaat 
ve inşaat malzemesi sektörünün ekonomideki 
yerini ve Türkiye İMSAD’ın çalışmaları hakkında 
konuştuk. 

***
Türk müteahhitlerinin üstlendikleri toplam 

3.4 milyar dolarlık projelerle Asya ülkeleri arasında 
ikinci büyük pazar konumundaki Pakistan yeni 
fırsatlar sunuyor. Türk firmalarının Pakistan’da 
avantajlı olacağının düşünüldüğü sektörlerin 
başında inşaat sektörü geliyor. Bu sebeple Türkiye 
inşaat ve inşaat malzemeleri sektörlerinin hedef 
pazarlarını incelediğimiz İhracat Kapıları köşemizde 
Pakistan’a yer verdik.  

Teknoloji tüm sektörleri hızla şekillendirirken 
inşaat sektörüne yansımaları aşikar. Endüstri 4.0 
ile birlikte üretimde de köklü değişimler yaşıyoruz. 
Üretimde kurallar değişiyor ve dijital fabrikalar 
geliyor. Bu sayımızda “Dijital fabrikalar nedir? 
Teknoloji çağı endüstriyel binaların mimarisine 
nasıl yansıyacak?” gibi soruların cevaplarını uzman 
görüşlerine de yer vererek bir araya getirdik. 

***
Dergimizin içeriği tabii ki bunlarla sınırlı değil. 

Daha birçok güncel konu, röportaj ve köşe yazısını 
bulabileceğiniz 34’üncü sayımızı keyifle okumanız 
dileğiyle… 

9. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi
için çalışmalara hız verdik
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İMSAD’DAN
- 41. Yapı Fuarı’nın açılışında konuşan Türkiye İMSAD 

Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan:
“İnşaat ve inşaat malzemeleri sanayisi, lokomotif sektör
olduğunu rakamlarla gösteriyor”
- Türkiye inşaat sektörü buildingSMART Temsilciliği 
için ilk adımı attı
- Türkiye İMSAD, Fas’ta düzenlenen
Big5 Construct North Africa 2018’e katıldı

YENİ ÜYELERİMİZ
KABLODER 
Tardigrade

KAPAK KONUSU
Türkiye İnşaat Malzemeleri Sanayi Zirvesi

ÖZEL RÖPORTAJ / EROL BİLECİK
“Türkiye İMSAD, sektörün
küresel rekabet gücünün
korunmasında kilit konumda”

MİMARİDE TURİZM YAPILARI
Otel mimarisi müşteri beklentisine göre şekilleniyor

SEKTÖREL GÜÇ / TÜMMER
“Dünya pazarlarında Türk mermerinin fiyatının
düşmesine izin verilmemeli”

MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI
MEHMET KÜTÜKÇÜOĞLU
“Tasarım ve işlevin uyum içinde olduğu yapılar
yapmaya çalışıyoruz”

GELECEĞİN FABRİKALARI
Endüstri 4.0 ile dijital fabrikalar geliyor

SÖYLEŞİ / FUAT EKMEKÇİOĞLU
“Tuğla sektörünün geleceğini parlak görüyoruz”

SÖYLEŞİ / ORHAN DÜZGÜN 
“Knauf, sunduğu çözümlerle Türkiye 
pazarına yenilik getirmeye devam ediyor”

SÖYLEŞİ / HAKKI BARKAN ÖZGÜR
“İstikrarlı büyümeyi
kapasite artırımı ve yeni
yatırımlarla sürdüreceğiz”

İHRACAT KAPILARI / PAKİSTAN
Türk müteahhitlerinin Asya’daki ikinci büyük 
pazarı Pakistan’da yeni fırsatlar var

YAPI TARİHİ
Ağaç dallarından güneş panelli çatılara...

MAKALELER
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 İnşaat malzemesi sektörünün çatı 
örgütü Türkiye İMSAD; Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği 
ile İstanbul’da, "Türkiye İnşaat 

Malzemeleri Sanayi Zirvesi" düzenledi. 
Zirve’de, sektör temsilcileri ile buluşan 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Dr. Faruk Özlü, “Türkiye, inşaat ve 
alt sektörleriyle birlikte dünyanın 

parlayan yıldız ülkesidir. İnşaat 
sektöründe hedefimiz tüm dünyadır. 

Sanayicilerimizden ciddi bir farkındalık 
ve katkı bekliyoruz” dedi.

“İnşaat 
sektöründe 

hedefimiz
tüm dünyadır, 

sanayicilerden
farkındalık 

bekliyoruz” 



 İnşaat malzemesi sanayisinin çatı örgütü Türkiye İMSAD, inşaat sektörünün en 
önemli organizasyonlarından Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul’a bu yıl 31 üyesiyle 

katıldı. Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan fuarın açılışında 
yaptığı konuşmada, “İnşaat ve inşaat malzemeleri sanayisi, Türkiye’nin lokomotif 

sektörü olduğunu rakamlarla net şekilde gösteriyor” dedi.

İMSAD’DAN

“İnşaat ve inşaat malzemeleri
sanayisi, lokomotif sektör

olduğunu rakamlarla gösteriyor”

41. Yapı Fuarı’nın açılışında konuşan 
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan:
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İMSAD’DAN

İnşaat sektörünün 
en önemli 
organizasyonlarından 
biri olan 41. Yapı 
Fuarı - Turkeybuild 
İstanbul’un açılışı 
sektörün önde gelen 
profesyonellerini 
buluşturdu. Türkiye 
İMSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ferdi Erdoğan da 
açılışa katılan isimler 
arasında yer aldı. 

Bu yıl 41’incisi düzenlenen Yapı Fuarı-
Turkeybuild İstanbul 17 ülkeden bine 
yakın katılımcı firmayı 85 bine yakın 

ziyaretçi ile 8-12 Mayıs tarihlerinde, TÜYAP 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde buluşturdu. İnşaat 
malzemesi sanayisinin çatı örgütü Türkiye İnşaat 
Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), 
inşaat sektörünün en önemli organizasyonlarından 
biri olan Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul’a bu yıl 
31 üyesiyle katıldı.

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi 
Erdoğan, 41. Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul’da 
gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, “2017; eko-
nomide 7,4 büyüme ve 850 milyar dolar ekonomik 
büyüklükle yılı kapattı. İnşaat sektörü 8,9 büyüdü 
ve 146 milyar dolar toplam büyüklüğe erişti. Bu-
nun 3’te 2’si, yani yüzde 65’i inşaat malzemelerin-
den oluşuyor. Dolayısıyla 112,3 milyar dolarlık 
bir büyüklükten, 95 milyar dolarlık iç pazardan 
ve 17,3 milyar dolarlık ihracattan bahsediyoruz. 
İnşaat malzemeleri ve inşaat sektörü Türkiye’nin 
lokomotif sektörü olduğunu rakamlarla net bir 
şekilde gösteriyor” dedi.

Sektörün ithalat tarafının da olduğunu belir-

ten Erdoğan, “İnşaat malzemeleri ithalatı 9 milyar 
dolar. Bir önceki yıla göre yüzde 3,6 civarında bir 
küçülme yaşadı ama son yıllarda ihracat gelirimiz 
iniş çıkış gösterse de ithalat tarafı 9 milyar dolar 
bandına oturmuş vaziyette. 2018 beklentimiz tabii 
ki ihracatta 18 milyar doları geçmek, 19 milyar 
dolara ulaşmak. İç pazarda ekonominin seçim 
sonrası tekrar kendi eski dinamiklerine dönmesi 
halinde 100 milyar dolara ulaşma beklentimiz var” 
diye konuştu.

“İNŞAATLARDA YÜZDE 90 CİVARINDA 
YERLİ MALZEME KULLANILIYOR”

Fuar’da Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başka-
nı Ferdi Erdoğan ile birlikte sektör temsilcilerinin 
görüşlerini paylaştığı, “Yapı Sektörü Gündem Foru-
mu” da büyük ilgi gördü. Fuarın ilk günü gerçekle-
şen forumda sektör temsilcileri, güncel gelişmeleri 
değerlendirdi. Konuşmasında, inşaatlarda yüzde 
90 civarında yerli malzeme kullanıldığını belirten 
Ferdi Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: 
“Bir de Türkiye’de üretip yurt dışına gönderdiğimiz 
ve içinde küçücük bir üretim değişikliği ile tekrar 
başka markalar altında Türkiye’ye gelen malzemeler 
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Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu 

Başkanı Ferdi 
Erdoğan, 41. Yapı 
Fuarı-Turkeybuild 

İstanbul’da yaptığı 
açılış konuşmasında, 
“İnşaat malzemeleri 

ve inşaat sektörü 
Türkiye’nin 

lokomotif sektörü 
olduğunu 

rakamlarla net bir
şekilde gösteriyor” 

dedi.

var. Ayrıca özellikle binaların görünen tarafında 
tüketicilerin ilgisini çekmek için ‘Biz ithal malzeme 
kullanıyoruz’ söylemiyle algı yaratılıyor. Dolayısıyla 
Türkiye markasına önce insanımızı inandırmamız 
gerekiyor. Binalar yükseldikçe, asma köprülerin 
boyu uzadıkça, tüneller dağların içerisinden, deni-
zin altından girdikçe, hem proje hem de malzeme 
ithal edilebiliyor. Oysa yerli üretim derken, bu pro-
jeleri örnek göstermemiz gerekiyor.”

“DOĞAL MALZEMELERLE MÜHENDİSLİK 
USTACA BİRLEŞTİRİLMELİ”

Konuşmasında sürdürülebilir büyüme konu-
suna da değinen Erdoğan, “Sürdürülebilir büyüme 
hepimizin çok kullandığı bir kelime. Binalarımız, 
konutlarımız, inşaatlarımız geleneksel yapıdan 
performansa dayalı yapıya döndü. Haliyle tasarımın 
önemini söylemeden geçemeyeceğiz” dedi. Ar-Ge ve 
tasarımın inovasyonun itici güçleri olduğunu vurgu-



layan Erdoğan, şunları söyledi: “Türkiye’de 854 faal Ar-
Ge merkezi var. Geleneksel yapıdan performansa dayalı 
yapıya geçerken yeni ürünlerin ortaya çıkmasının Ar-Ge 
ve tasarımın ortak çalışmasıyla olacağı kesin. Burada 
önemli olan bir malzemeye çok fazla özellik sıkıştırmak 
kaygısından ziyade performansa dayalı özelliklerin en 
azından bir tanesinin en iyi sonucu elde etmesi yönün-
deki çalışmalardır. Her derde deva bir ürünün aslında 
hiçbir derde deva olmadığının, inovasyonun doğanın bir 
imitasyonu olduğunun bilincindeyiz. Dolayısıyla doğal 
malzemelerin davranış şekli, inşaat malzemelerinin inova-
tif ürün çıktısına en büyük kaynaktır. Doğal malzemelerle 
mühendisliğin ustaca birleştirilmesiyle inovatif ürünlerin 
eldesi artacaktır.”

“SEKTÖRDE DURGUNLUK 
YENİLEME PAZARINDA”

“Sektörde durgunluk nerede?” diye soran Türkiye 
İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Sektörde durgunluk yenileme pazarın-
da. Aslında üreticinin en iyi para kazandığı alan yenileme 
pazarıydı. Yenileme pazarı hayatı biraz daha canlı tutardı. 
O tamamen durdu. Artık insanlar, evlerinin camı kırıl-
madıkça camını bile değiştirmiyor. Kentsel dönüşümde 
binasının değişeceğini düşünüyor. Bu ortamda değişmez. 
Çünkü kentsel dönüşüm ülkemizde gerçek anlamında 
gerçekleşmiyor. Olması gereken alan değişimi.”

İMSAD’DAN
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“Yapı Sektörü Gündem Forumu”nda konuşan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Ferdi Erdoğan, Ar-Ge ve tasarımın inovasyonun itici güçleri olduğunu belirterek, “Doğal 
malzemelerle mühendisliğin ustaca birleştirilmesiyle inovatif ürünlerin eldesi artacaktır” dedi.



12   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  TEMMUZ 2018

İMSAD’DAN

“Rekabette geri kalmamak için 
evrensel bir standart oluşmalı”

“BIM kavramının ülkemizde 
gelişmesi sağlanmalı”

“Hastanelerde enerji verimliliği 
için eksiklikler tespit edilmeli”

41. Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul’un ikinci günü 
gerçekleşen “Ürün Öncesi: Malzemede Fark Yarat” oturu-
munda dijitalleşen dünyada malzeme ve Ar-Ge konuları-
na odaklanıldı. Dönüşen dünyadaki tasarımlara, yerellik 
ve özgün fikirlere yer verilen panelde konuşmacı olarak 
yer alan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Şa-
poğlu, inşaat malzemeleri sanayisinde dijitalleşme konu-
sunu değerlendirdi. Türkiye İMSAD olarak malzemelerin 
kalitesini ve pazarı büyütmeyi amaç edindiklerinin altını 
çizen Şapoğlu, bu noktada adaptasyonun önemine de dik-
kat çekti. Doğru sonuca ulaşabilmek için tüm paydaşların 
bir arada olması gerektiğini belirten Şapoğlu, rekabette 
geri kalmamak için evrensel bir standardın oluşması 
gerektiğine vurgu yaptı. 

Fuar kapsamında 10 Mayıs 2018 Perşembe günü 
“Gayrimenkulde Gündem: Sektöre Yön Veren Yenilikler” 
konulu panel gerçekleştirildi. Panele konuşmacı olarak 
katılan Türkiye İMSAD Kentsel Dönüşüm ve Yapı Gü-
venliği Komitesi Başkanı Muhammed Maraşlı inşaat mal-
zemeleri sanayisindeki trendlere ve BIM yani Yapı Bilgi 
Modellemesi konusuna değindi. Dünyada BIM kullanımı-
nın giderek yaygınlaştığına dikkat çeken Maraşlı, Türkiye 
İMSAD olarak BIM kavramının ülkemizde gelişmesi için 
“Open BIM” kavramının üzerinde durduklarını söyledi. 
Dünyada BIM konusunda kullanılan farklı yazılımlara 
bakılmaksızın tüm katılımcılar arasında standart bir bilgi 
paylaşımını oluşturabilmeyi amaçladıklarını ifade eden 
Maraşlı, bu kapsamda Türkiye İMSAD bünyesinde bir 
çalışma grubu oluşturduklarını söyledi.

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
ve Binalarda Enerji Verimliliği Komitesi Başkanı A. Nuri 
Bulut, Yapı Fuarı’nda 10 Mayıs 2018 Perşembe günü 
düzenlenen “Komplike Yapılarda İleri Enerji Çözümleri” 
konulu oturuma katılarak, mevcut hastane binalarında 
enerji verimliliği ile ilgili detaylı bilgileri katılımcılarla 
paylaştı. Komplike yapı denince akla ilk olarak hastane-
lerin geldiğini belirten A. Nuri Bulut, “Çünkü hastaneler 
7 gün 24 saat çalışan yaşayan yapılar” dedi. Hastane 
binasında enerji verimliliğini sağlamak için önce binanın 
mevcut plan ve projelerini inceleyip hangi eksiklerin 
olduğunu tespit etmek gerektiğini vurgulayan Bulut, 
yaptığı sunumda enerji verimliliğini sağlayacak projelerin 
aşamalarını anlattı.



444 9 872
sisecamduzcam.com

sisecamduzcam

Cam Danışmanı ile projelerin ihtiyaçlarına yönelik doğru cam 
çözümleri sunuyor, 
Cam Akustik ile gürültüyü kontrol altına alma yolları öneriyor,
Performans Hesaplayıcı ile camların performanslarını 
hesaplıyor,
Isıcam Seçim Sihirbazı ile ihtiyacınız olan doğru camı 
bulmanıza yardımcı oluyoruz.

Akıllı telefon ve tabletlerinizden
ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

MOBİL UYGULAMALARLA 

HAYATINIZI 
KOLAYLAŞTIRIYORUZ!

SEÇİM 
SİHİRBAZI

CAM 
DANIŞMANI

CAM 
AKUSTİK

PERFORMANS 
HESAPLAYICI

Hemen indirin Hemen indirin

DUZCAM_MOBIL_UYGULAMALAR_IMSAD_ILAN_A4.indd   1 25/06/2018   16:38



14   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  TEMMUZ 2018

İMSAD’DAN

“Türkiye İMSAD 
Geleceğe 

Yatırım Ödülleri 
2017”de 

dereceye giren 
firmalar, 

41. Yapı Fuarı-
Turkeybuild 
İstanbul’da 

düzenlenen 
törenle 

ödüllerini aldı.

Türkiye İMSAD, 41. Yapı Fuarı-Turkeybuild 
İstanbul’da önemli bir etkinliğe imza attı. Türkiye 
İMSAD Üyeleri’nin “Sürdürülebilir İyi Uygulama” 
örneklerinin bağımsız bir jüri tarafından değerlen-
dirildiği “Türkiye İMSAD Geleceğe Yatırım Ödülleri 
2017”de dereceye giren firmalar; 41. Yapı Fuarı-
Turkeybuild İstanbul’da, 10 Mayıs Perşembe günü 
düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

“Türkiye İMSAD Geleceğe Yatırım Projeleri 
2017”de, Çevre Alanı’nda birincilik ödülünü; “Çi-
mento Üretim Prosesinde Mikroalglerin CO2 Tutu-
cu Olarak Kullanımı” projesi ile Akçansa kazandı. 
İkincilik ödülüne, pencerelerde ısı ve ses yalıtımı 
sağlayan “Winsa Revotech 84/7 Pencere Sistemi” 
projesi ile Ege Profil; üçüncülük ödülüne ise doğa 
dostu “Nefes Alan Karolar” projesiyle Kaleseramik 
layık görüldü.

“Türkiye İMSAD Geleceğe Yatırım Projeleri 
2017”, Sosyal Alan’da ise birincilik ödülünü, “Enerji 
Üniversitesi” projesiyle Schneider Electric kazanır-
ken, “Filli Boya Bilim Kampı” projesiyle Betek ikin-
cilik ödülüne layık görüldü. Üçüncülük ödülünü, 
“Yarınlar için Değer” Sosyal Sorumluluk Projesi ile 
DYO kazandı.

Dereceye giren firmaların temsilcileri; Akçansa 
Proses Geliştirme Müdürü İrfan Akikol, Ege Profil 
Teknik Destek Müdürü Kadir Ermurat, Kaleseramik 
Ar-Ge Merkezi-Laboratuvarlar Müdürü Yıldız Yıldı-
rım, Betek Yalıtım Grubu Genel Müdür Yardımcısı 
Taner Soner Şahin, DYO Pazarlama Direktörü Melek 
Soklangıç Dinçer, Schneider Electric Pazarlama ve 
İletişim Müdürü Burcu Mungan, ödül kazanan pro-
jelerinin detaylarını, katılımcılara yaptıkları birer 
sunum eşliğinde paylaştılar.

“YENİ TEKNOLOJİLER İYİ BİR
GELECEĞE YATIRIMDIR”

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı A. Nuri Bulut, ödül töreninde yaptığı ko-
nuşmada, Türkiye İMSAD üyelerinin imzaladığı 
“Sürdürülebilirlik Sözü”nün rehberliğinde önemli 
çalışmalara imza attıklarını belirterek, şunları söyle-
di: “2017 yılında ‘Türkiye İMSAD Geleceğe Yatırım 
Ödülleri’ni hayata geçirdik çünkü Türkiye İMSAD 
olarak farklılaşmanın temelinde inovasyon ve sür-
dürülebilirliğin yattığına inanıyoruz. Yeni teknolo-
jilere ve efektif fikirlere yatırımın, iyi bir geleceğe 
yatırım olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda, güçlü 

“Türkiye İMSAD Geleceğe
Yatırım Ödülleri” sahiplerini buldu

 41. Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul, “Türkiye İMSAD Geleceğe Yatırım Ödülleri 
2017” törenine ev sahipliği yaptı. Çevre Alanı’nda birincilik ödülünü Akçansa, 
Sosyal Alan’da birincilik ödülünü ise Schneider Electric aldı.
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ve yeni düzenlemelere hızla uyum sağlanması, daha bilinçli 
tüketici ve müşteri ağına hitap edebilen bir sanayinin ancak 
Ar-Ge’ye yapılan yatırımların artırılmasıyla gelişebileceğini 
gördük. Ayrıca teknolojiye bağlı disiplinlerin takip edilmesi, 
çevreye duyarlı inovatif ve sürdürülebilir fikir, ürün ve üretim 
süreçlerinin desteklenip geliştirilmesi, bu önemli yarışmanın 
çıkış noktasını oluşturdu.”

“BU ÖDÜLLER SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
FARKINDALIĞI İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM”

Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Cihan 
Karamık da yaptığı konuşmada, Türkiye İMSAD’ın sürdü-
rülebilir çalışmalarıyla da sektöre örnek olduğunu söyledi. 
“Sürdürülebilirlik, bizim çok inandığımız bir kavram” diyen 
Karamık, sözlerini şöyle sürdürdü: “Elde ettiğimiz iyi uygu-
lamaları tüm sektörle paylaşmak, onlara da ilham vermek 
istedik. 2015 yılında Birleşmiş Milletler’e üye ülkeler tarafın-
dan kabul edilen bir anlaşma var. Bu anlaşmada, 2030 yılına 
kadar iklim değişikliği ile mücadeleden, sürdürülebilir şehir-
ler inşa etmeye kadar 17 sürdürülebilirlik hedefi belirlendi. 
Türkiye İMSAD üyeleri, bu hedeflerden bazılarını öncelikli 
olarak tanımladı. Öncelikle, Türkiye İMSAD çatısı altında 
‘Sürdürülebilirlik Sözü’nü imzaladık. ‘Bir sürdürülebilirlik 
hedefimiz olacak, elde ettiğimiz sonuçları da tüm paydaşlarla 
paylaşacağız’ dedik. Bu ödüller de, sürdürülebilirlik farkın-
dalığını artırmak adına önemli bir adımdır.”

“18’İNCİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
HEDEFİ ‘KÜLTÜR’ OLMALI”

Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Mer-
kezi (EÇEM) Direktörü Prof. Dr. Pınar Mengüç de Türkiye 
İMSAD’ın sürdürdüğü çalışmalarla sektörde çok önemli bir 
konuma sahip olduğunu ifade ederek, “Dünyada benimse-
nen 17 sürdürülebilirlik hedefi içinde, bence bir eksik var. 
Bu hedefler içinde 18’inci hedef olması, bunun da ‘kültür’ 
olması lazım. İstanbul’da kültürü korumamız için mühen-
disliği, davranışı, mimarlığı ve Türkiye İMSAD’ı da bunun 
içine almamız lazım. Türkiye İMSAD’ın yaptığı çalışmalar, 
hakikaten güzel ve ilerici örnekler. Bu ödül töreni özellikle, 
şirketlerin nasıl ilerici bir şekilde yeni kavramlar geliştirdiğini 
göstermesi açısından çok önemli” şeklinde konuştu.

“GELECEK NESİLLERE HAKSIZLIK ETMEMELİYİZ”
Prof. Dr. Pınar Mengüç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özel-

likle cari açığı azaltmak açısından enerji verimliliği alanında 
çalışmalarımız öyle bir yere geldi ki, bizim üniversitemizde 
şu anda bir binada yaptığımız enerji verimliliği, bütün 
binalarımızın çatısındaki güneş panellerinden ürettiğimiz 
enerjiye denk oldu. Yani bir binada harcamadığımız enerji, 
bütün binalarımızın tepelerindeki güneş panellerine eşdeğer. 
Sürdürülebilir binalar konusu ise ayrı bir önem taşıyor. Eğer 
biz binaları bugün doğan çocuklardan daha az yaşatacaksak, 
bir sonraki jenerasyona haksızlık ederiz. Çünkü bu binaların 
tekrar düzeltilmesi yarın onların üzerine yüklenecek.”

“Türkiye İMSAD Geleceğe Yatırım Ödülleri 2017” kapsa-
mında, yarışmaya katılan firmaların projelerinin sergilendiği, 
“Türkiye İMSAD Geleceğe Yatırım Projeleri Sergisi”, Yapı 
Fuarı süresince ziyarete açık oldu.

Türkiye İMSAD Geleceğe
Yatırım Projeleri 2017 Ödülleri

ÇEVRE ALANI
Birincilik Ödülü
Akçansa (Çimento Üretim 
Prosesinde Mikroalglerin CO2 
Tutucu Olarak Kullanımı)

İkincilik Ödülü
Ege Profil (Winsa Revotech 84/7 

Pencere Sistemi)

Üçüncülük Ödülü
Kaleseramik (Nefes Alan Karolar)

SOSYAL ALAN
Birincilik Ödülü

Schneider Electric 
(Enerji Üniversitesi)

İkincilik Ödülü
Betek (Filli Boya Bilim Kampı)

Üçüncülük Ödülü
DYO (Yarınlar için Değer)
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Türkiye İMSAD 
Başkan Vekili 

Oktay Alptekin 
toplantıda 

yaptığı 
konuşmada, 

“BIM, yapı için 
adeta bir bilgi 

bankası niteliği 
taşıyor” dedi.

İnşaat malzemesi sanayisinin çatı örgütü Türkiye 
İMSAD’ın ev sahipliğinde, 31 Mayıs Perşembe 
günü Cemile Sultan Korusu’nda gerçekleşen  

“buildingSMART Türkiye” toplantısı inşaat sek-
törünün tam paydaşlarını buluşturdu. Mimarlar, 
müteahhitler, taahhüt firmaları, teknik müşavirler, 
yazılım firmaları, danışmanlar, inşaat malzemesi 
üreticileri, akademisyenler ve uzmanların yoğun ka-
tılımıyla gerçekleşen toplantı oldukça verimli geçti. 
İnşaat endüstrisinde Yapı Bilgi Modellemesi’nin 
(BIM) gelişmesiyle birlikte dünyada yaşanan dö-
nüşüme öncülük eden buildingSMART’ın Türkiye 
ayağının kurulmasının amaçlandığı toplantıda tüm 

katılımcıların görüşleri de alınarak, BIM’ın yaygın-
laştırılması için faaliyetlere başlanması kararı alındı. 

“BIM, TÜM İHTİYAÇ VE 
ÇÖZÜMLERİN YANIT BULDUĞU 
PLATFORM HALİNE GELDİ”

BIM’in gelişmiş ülkelerde yatay entegrasyonun 
en güzel örneklerinden biri olduğunu vurgula-
yan Türkiye İMSAD Başkan Vekili Oktay Alptekin 
toplantıda yaptığı konuşmada, “Endüstri 4.0’la 
karşımıza çıkan yeni temel kavramlar gibi, ekono-
mimizin dinamosu olan inşaat sektöründe de yeni 
uygulamalarla karşılaşıyoruz. BIM de bu uygula-

Türkiye inşaat sektörü 
buildingSMART  Temsilciliği 

için ilk adımı attı
Türkiye İMSAD,  Yapı Bilgi Modellemesi’nin (BIM) Türkiye’de kullanımının daha 
da yaygınlaşması amacıyla, yapı endüstrisinde rol alan tüm proje ortaklarını 
“buildingSMART Türkiye”  toplantısında buluşturdu. Türkiye İMSAD Başkan 
Vekili Oktay Alptekin, “BIM, inşaat endüstrisine yüksek değer katacaktır” dedi. 
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“buildingSMART 
Türkiye” 
toplantısında 
yapılan sunumlar 
katılımcılar 
tarafından ilgiyle 
dinlendi.

malardan biri. BIM, nihai müşteriden üreticiye kadar arada 
olan tüm paydaşların ortak aklının buluştuğu, enerjiden atık 
yönetimine kaynak kullanımından kullanıcı ilişkilerine kadar 
tüm sürecin bir bütün olarak ele alındığı bütünleşik bina 
tasarım yaklaşımıdır. Bir binanın yaşam dönemi boyunca ge-
rekli tasarım ve proje verisinin dijital formatta yönetilmesini 
sağlayan BIM, yapı için adeta bir bilgi bankası niteliği taşıyor. 
Tüm proje ortaklarının projeyle ilgili en ince ayrıntısına ka-
dar detaylı bilgi sahibi olmasını sağlıyor, bütün disiplinlerin 
bir arada ve uyum içinde çalışmasına imkan yaratıyor” dedi.  

“DEV PROJELERDE BIM’İN
KULLANIMI ZORUNLU OLMALI”

Türkiye İMSAD olarak, 80 büyük sanayici, 35 alt sektör 
dernek ve 15 paydaş üyeyle birlikte BIM uygulamasının 
inşaat malzemesi sektöründe yaygınlaşması için çaba gös-
terdiklerini vurgulayan Oktay Alptekin, şöyle konuştu: “BIM 
konusunda maalesef henüz yolun başındayız. İstanbul’daki 
raylı sistem projelerinde BIM sistemi ile çalışılmasının zo-
runlu hale getirilmesi gibi tüm kamu yatırımlarından, mega 
projeler ve kentsel dönüşüm olmak üzere tüm inşaat sek-
törünün yurt içi ve yurt dışı işlerinde BIM’in kullanımının 
daha da yaygınlaşması gerektiğine inanıyoruz. Ama bu hedef 
sadece biz malzeme üreticileri ile değil inşaat sektörünün 
diğer paydaşları olan mimar, mühendis, müteahhit ve teknik 
müşavirler ile yazılımcılar, danışmanlar ve akademisyenlerle 
de ilgili. Türkiye’de BIM konusunda yapılan toplantı ve 
seminerlerde vardığımız ortak kanı, bu konuda bir odak 
oluşturulmasının gerektiği yönünde oldu. Bu bağlamda, 
Türk inşaat endüstrisinin temsilinde çözüm odaklı yönetim 
anlayışı ile tüm paydaşlarımız için en yüksek değeri yarata-
cağımıza inanıyoruz.” 

“DOĞRU BİR EKOSİSTEMİ HEP 
BERABER OLUŞTURACAĞIZ”

Bugün BIM’in yararının tartışılmadığını, bu işin doğru, 
stardart bir şekilde, tüm zinciri içine alarak nasıl uygulanaca-
ğının tartışıldığını belirten buildingSMART Türkiye Çalışma 
Grubu Başkanı Muhammed Maraşlı da, “Danışmanlar, yazı-
lımcılar, tasarımcılar, mühendisler, uygulamacılar ve tüm yapı 
profesyonelleri olarak zincirin halkalarıyız. Doğru bir sistem-
le ve bir amaç doğrultusunda bir arada olmalıyız. Teknolojiyi 

yararlı hale getirip, kalıcı, sürdürülebilir 
şekilde işimizin bir parçası yapmalıyız. 
Herkes her şeyi bilemez. Daha çok işbir-
liği, daha iyi iletişim ve koordinasyon ile 
doğru bir ekosistemi hep beraber oluştu-
racağız. Diğer ülkelerin hatalarından ders 
alıp geç kalmayı dezavantajdan avantaja 
çevirmeliyiz” diye konuştu. 

“BIM’İN YAYGIN KULLANIMI 
DESTEKLENMELİ”

Ülke ekonomisinde yapı endüstri-
sinin büyük payı olduğunu ifade eden 
buildingSMART Türkiye Çalışma Grubu 
Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Çıtıpıtıoğ-
lu ise şu değerlendirmelerde bulundu: 
“Bölge ve dünya pazarlarında rekabet 
edebilmek ve verimliliği arttırmak için 
BIM ve beraberinde getirdiği sayısal uygu-
lamaların tüm paydaşlarca doğru anlaşılıp 
yönlendirilmesi, geliştirilmesi ve yaygın 
olarak uygulanması kaçınılmaz hale geldi. 
Bu toplantıyla birlikte, Türkiye’de yapı 
sektöründe BIM ve sayısal uygulamaların 
doğru ve yaygın kullanımını destekleye-
cek faaliyetleri başlatıyoruz.”

İMSAD’DAN
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İMSAD’DAN

İnşaat sektöründeki son teknolojilerin ve ye-
nilikçi ürünlerin sergilendiği Big5 Construct 
North Africa 2018, 10-12 Nisan 2018 tarihle-

rinde Fas’in Casablanca şehrinde gerçekleştirildi. 
28 ülkeden 189 katılımcı ve 4 bin 245 ziyaretçi ile 

büyük bir başarıya imza atan fuarda Türkiye İMSAD 
da standıyla yer alarak, Türkiye inşaat malzemeleri 
sektörünü temsil etti. Binlerce yapı profesyonelinin 
buluştuğu bölgenin en büyük fuarında katılımcılar 
Türkiye İMSAD’ı temsilen Zehra Gülbeyaz’ın yer 
aldığı standa yoğun ilgi gösterdi. Türk inşaat malze-
mesi sanayicileri için Afrika pazarının önemi giderek 
artarken, Türkiye İMSAD’ın bölgenin en büyük yapı 
fuarına katılması tanıtım açısından da etkili oldu.

FUARA İLGİ BÜYÜKTÜ
Üç gün boyunca 40 sertifikalı workshop etkinli-

ğine ve 1544 katılımcıya ev sahipliği yapan, FENE-
LEC ve CAFELEC gibi medya devleriyle partnerlik 
yapan Big5 Construct North Africa geçen seneye 
göre yüzde 18 büyüme sağlayarak katılımcılarına 
bölgede eşsiz fırsatlar yakalama şansı sundu.2019 
yılında 25-27 Mart tarihlerinde  organize edilecek 
olan fuarın yine binlerce katılımcı ve ziyaretçiyi 
buluşturması bekleniyor. 

Türkiye İMSAD, Fas’ta düzenlenen
Big5 Construct North Africa 2018’e katıldı
Fas Casablanca’da düzenlenen binlerce sektör temsilcisinin buluştuğu, 
bölgenin en büyük yapı fuarı Big5 Construct North Africa 2018’e katılan 
Türkiye İMSAD, Türk inşaat mazlesemi sektörünü temsil etti.

Big5 
Construct 

North
Africa 

2018’de, bu 
yıl 28 ülkeden 

189 katılımcı 
yer aldı.
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YENİ ÜYELERİMİZ - KABLODER

T
ürkiye’de kablo sektörünü temsil eden sivil 
toplum örgütü olan Kablo Sanayicileri Derneği 
(KABLODER), Türkiye İMSAD’a üye oldu. Sek-

törün gelişmesi için Türkiye İMSAD ile işbirliği yap-
mayı amaçladıklarını belirten KABLODER Yönetim 
Kurulu Başkanı Erkan Aydoğdu, “Özellikle sektörü-
müzde kalite bilincinin yaygınlaştırılması konusunda 
farklı çalışmalar yapabileceğimize inanıyoruz” dedi. 
Erkan Aydoğdu ile KABLODER’i ve Türkiye İMSAD’a 
üye olmaları üzerine konuştuk.

Kablo Sanayicileri Derneği ne zaman kuruldu? 
Aralık 2000’de kurulan ve mart ayındaki Genel 

Kurul’da adında değişiklik olan derneğimiz, Kablo 
Sanayicileri Derneği (KABLODER) adı ile, kurulduğu 
ilk günden bu yana kablo üreticilerini çatısı altında 
toplayarak sektörü temsil etmek, sektörün gelişmesi, 
sorunlarının tespiti ve çözüme ulaştırılması, kalite bi-
lincinin yaygınlaştırılması gibi faaliyetlerde bulunuyor.

Üye profiliniz nasıl?
Bugün 20 üyemiz var ve üyelerimiz; enerji kablo-

ları, telekomünikasyon kabloları, fiber optik kablolar, 
zayıf akım kabloları ve emaye bobin telleri gruplarında 
üretim yapıyor. Türkiye’de kablo üreticilerinin yaptığı 

toplam üretim ve cironun yaklaşık yüzde 80-90’lık 
payını ilk sıradaki 20 firma paylaşıyor ve bu firma-
ların 18 tanesi derneğimiz üyesi.

Sektörün durumunu değerlendirir misiniz?
Ülkemizin coğrafi konumu gereği, sektörümü-

zün bölgedeki önemi büyük. Ancak ne yazık ki 
kalite algısı düşük ve standartlara uygun olmayan 
üretim yapılıyor. Dernek olarak, son dönemde 8 
farklı üreticiden, 10 farklı tipte 46 numune topla-
dık. Ve TSE baskılı, yani TSE standartlarına uygun 
olması gereken bu ürünler üzerinde 737 test yap-
tık. Üzülerek söylemeliyim ki, sonuçlar çok kötü. 
Bu 46 numuneden sadece yüzde 7’si standartları 
sağladı ve bu rakamın da yüzde 78’inde majör 
hatalar tespit edildi. Geçen yıl iki kez toplantı 
yaptığımız Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
denetimlerin daha etkin bir şekilde yapılması için 
çaba gösteriyor. Ayrıca 20 kişiden oluşan bir “Dene-
tim Ekibi” oluşturulması, kablo sektörünün 2018 
yılında “odaklı denetim” kapsamına alınması, tespit 
edilen uygunsuzluklar hakkında kamuoyunun 
bilgilendirilmesi, ALO 130 Şikayet Hattı’nın daha 
verimli bir şekilde kullanılması gibi konu başlıkları 
üzerinde duruyorlar.

Dernek olarak hedefleriniz nelerdir?
Kablo kalitesine bağlı üretim konusunda fir-

maların bilinçlendirilmesi, denetimlerim artması, 
kalitesiz kablo kullanımının getireceği sonuçların 
sektörün tüm paydaşlarına anlatılması, tüketicilerin 
can ve mal güvenliğinin korunması bizim ortaya 
çıkış sebebimiz. İstiyoruz ki, Türk kablo sektörü 
gelişsin ve değişen dünyada, Türkiye bir kablo 
üssü olsun.

Türkiye İMSAD’a neden üye oldunuz? 
İnşaat malzemeleri içerisinde önemli bir yer tutan 
kablonun kritik öneminin daha geniş kitlelere 
anlatılabilmesi, sektörel ve teknolojik iş birliği 
sağlanabilmesi adına Türkiye İMSAD’a üye olduk. 
Türkiye İMSAD gibi sektörde etkin bir şekilde 
çalışan derneklerle birlikte sektörümüz yararına 
çalışmalar yapabileceğimize inanıyoruz.

“Sektörel ve teknolojik işbirliği
için Türkiye İMSAD’a üye olduk”

Türkiye İMSAD üyeleri arasında yerini alan Kablo Sanayicileri Derneği (KABLODER), 
kaliteli ve güvenilir ürünler üretilmesi için çalışıyor. KABLODER Yönetim Kurulu 
Başkanı Erkan Aydoğdu, sektörel ve teknolojik işbirliği sağlanabilmesi amacıyla 

Türkiye İMSAD’a üye olduklarını söylüyor.

KABLODER 

Yönetim Kurulu 

Başkanı Erkan 

Aydoğdu,  

“Dernek  olarak 

amacımız 

kaliteli ve 

güvenilir 

ürünler için 

mücadele 

etmek” diyor. 
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YENİ ÜYELERİMİZ - TARDIGRADE

Ü
rettiği yapı kimyasalları ürünleri ile kısa 
sürede pazarda önemli bir yer edinen 
Tardigrade Yapı Kimyasalları San. Tic. 

A.Ş., Türkiye İMSAD’a üye oldu. Bu yıl da bü-
yümeye devam etmeyi hedeflediklerini belirten 
Tardigrade Genel Müdürü Cemil Bakır ile şir-
keti ve Türkiye İMSAD’a üye olma nedenlerini 
konuştuk.

Tardigrade’in geçmişi hakkında kısa bir bilgi 
verir misiniz?

Tardigrade Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş. 
toplam 12 yıllık inşaat malzemesi üretim süreci-
mizden beş yıllık bir pay aldı. Bu beş yıl öncesinde 
de iki yıllık bir hazırlık süreci geçirdi. “Tardigrade” 
markası ile üretmekte ve Türkiye pazarına sun-
makta olduğumuz yapı kimyasalları ürünlerimiz 
ile birçok projede yer aldık. Şu an gerek tonaj 
gerek metraj itibarıyla kendi segmentimizde pazar 
lideri pozisyonundayız.

GENİŞ ÜRÜN PORTFÖYÜ
Ürün portföyünüzde neler var? 

Epoksi, poliüretan, poliürea, polyaspartik 
esaslı sistemler ile reçine bazlı zemin kaplama-
ları üretmekteyiz. Bu ürün grupları yoğun olarak 
yatay veya dikey beton zeminleri için astarlama, 
kaplama, yalıtım, onarım ve güçlendirme amaç-
larıyla kullanılmaktadır. Üretim tesisimiz İstanbul 
Esenyurt ilçesindeki sanayi bölgesinde yer alıyor.

Firmanızın iç pazardaki yeri nedir?
Marka projelerle sıkça adından söz ettiren 

Tardigrade, iç pazarda birçok müteahhit şirkete 
zemin kaplamaları hususunda yol gösterici ve 
tavsiye edici durumundadır. Sadece onayladığı 
uzman uygulama bayileri ile çalışan Tardigrade 
tüm detayları baştan belirleme imkanına sahiptir.

İhracat yapıyor musunuz?
Uzun yıllardır birçok farklı ülkeye ihracat 

yaptık. Bugün dünyanın farklı noktalarındaki 
çözüm ortaklarımız, distribütörlerimiz, uygulama 
bayilerimiz ve tedarikçilerimizle birlikte büyük bir 
aileyi ifade etmekteyiz.

2017 yılı şirketiniz için nasıl geçti? 
2017 hedeflerimizi planladığımıza göre yüzde 

50 oranında aşmış bulunmaktayız. 

2018 hedefleriniz nelerdir?
Bu yıl gerek yurt içi gerekse yurt dışında büyü-
meyi hedefliyoruz. Yurt içi ve yurt dışı fuar, bayi 
organizasyonları ile hedeflerimizin realizasyonu-
nu sağlayacağız. 

Türkiye İMSAD’a neden üye oldunuz? 
Sektörde her zaman lider olmayı hedefleyen 

firmamız kamu ve özel sektörün yatırım projele-
rine yeni teknoloji ürünleri tanıtmak ve pazarın 
ihtiyacı olan çözümleri sunarak, yapı ve inşaat 
sektörüne “çözüm ortağı” olmak için kurumsal 
çalışmalara katılmak amacıyla Türkiye İMSAD’a 
üye oldu. 

Bu üyelik şirketinize ne gibi katkılar 
sağlayacak?

Sektörümüze ve ülkemize olumlu hizmetler 
sunacağımızı düşündüğümüz Türkiye İMSAD 
faaliyetleri ile kıstasları yerli yerine ve doğru 
oturtulmuş bir pazarda rekabet etme imkanı 
bulacağız.

“Türkiye İMSAD üyeliği ile
rekabet imkanımız artacak”

Tardigrade Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş. Genel Müdürü Cemil Bakır, “Türkiye 
İMSAD üyesi olarak yapacağımız faaliyetlerle kıstasları yerli yerine ve doğru 

oturtulmuş bir pazarda rekabet etme imkanı bulacağız” dedi.

Tardigrade Yapı 

Kimyasalları 

Genel Müdürü 

Cemil Bakır, 

Türkiye İMSAD’ın 

kurumsal 

çalışmalarına 

katılmayı 

istediklerini 

söyledi. 
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“İnşaat sektöründe 
hedefimiz

tüm dünyadır, 
sanayicilerden

farkındalık 
bekliyoruz”

İnşaat malzemesi sanayinin 
çatı örgütü Türkiye 
İMSAD; Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı işbirliği 
ile İstanbul’da, “Türkiye 
İnşaat Malzemeleri Sanayi 
Zirvesi" düzenledi. Zirve’de 
sektör temsilcileri ile 
buluşan Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Dr. Faruk 
Özlü, “Türkiye, inşaat ve 
alt sektörleriyle birlikte 
dünyanın parlayan yıldız 
ülkesidir. İnşaat sektöründe 
hedefimiz tüm dünyadır. 
Sanayicilerimizden ciddi 
bir farkındalık ve katkı 
bekliyoruz” dedi.

KAPAK - TÜRKİYE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ZİRVESİ

Türkiye İnşaat Malzemeleri Sanayi Zirvesi’nde sanayicilerle 
buluşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü:
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KAPAK - TÜRKİYE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ZİRVESİ

Türkiye İMSAD, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ile birlikte katma değerli ve yük-
sek teknolojili ürünlerin payının artırılması 

amacıyla Bakanlık tarafından başlatılan “Sanayi-
de Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı” çerçeve-
sinde, atılacak somut adımların belirlenmesi için 
İstanbul’da, “Türkiye İnşaat Malzemeleri Sanayi 
Zirvesi” düzenledi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Dr. Faruk Özlü ve Türkiye İMSAD üyelerinin 
katılımıyla, 19 Nisan 2018 Perşembe günü Hilton 
Bomonti İstanbul’da gerçekleştirilen Zirve’de; sek-
törün önde gelen isimleri, inşaat malzemesi sanayi-
sinde yaşanan son gelişmelerin yanı sıra, sektörün 
sorunları ve çözüm önerilerini aktardı. Sanayinin 
rekabet gücünü artıracak ve ithal bağımlılığını 
azaltacak ürün ve projelerin geliştirilmesi, global 
pazara entegrasyonunun sağlanmasının hedeflen-
diği “Türkiye İnşaat Malzemeleri Sanayi Zirvesi”ne, 
sektör temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. 

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayi Zirvesi’ni, 
Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı’nın 
önemli bir aşaması olarak gördüklerini vurgulayan 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, 
“Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı’na; 
tüm paydaşlarımızdan, tüm sektörlerimizden ve 
sanayicilerimizden, ciddi bir farkındalık ve katkı 
bekliyoruz. Türk ekonomisini güçlendirmenin 
anahtarının, güçlü özel sektörden geçtiğinin farkın-
dayız. Dolayısıyla, kamu ve özel sektörü, birbirinin 
stratejik ortağı ve paydaşı olarak görüyoruz. Bu 
anlamda kanun yaparken, mevzuat hazırlarken, 
destek paketleri oluştururken, teknik düzenlemeler 
yaparken, sizlerle birlikte, uyum içinde hareket 
etmek istiyoruz” dedi. 

“AMACIMIZ ORTAK AKIL,
ORTAK VİZYON VE ORTAK 
STRATEJİ BELİRLEMEK”

Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı 
çerçevesinde, 15 Şubat’ta İzmir’de Makine Sek-
tör Zirvesi’ni topladıklarını belirten Dr. Faruk 
Özlü, “2 Mart’ta Hatay’da çelik sektörü, 16 Mart’ta 
İstanbul’da bilişim ve yazılım sektörü, 30 Mart’ta 
yine İstanbul’da elektrik ve elektronik sektörü, 11 
Nisan tarihinde ise Bursa’da otomotiv sektörünün 
temsilcileriyle bir araya geldik. Önümüzdeki gün-
lerde ilaç ve tıbbi cihaz, kimya ve gıda sektör zirve-
lerini hayata geçireceğiz. Bu toplantılardaki temel 
amacımız; Türk sanayisinin dinamosu olan değişik 
sektörlerimizin temsilcilerini dinlemek, sizlerin 
görüşlerini almak ve hep birlikte ortak akıl, ortak 
vizyon ve ortak strateji belirlemektir” diye konuştu. 

Bakan Özlü, inşaat sektörünün çok sayıda alt 
sektörün ve farklı uzmanlık alanlarının toplamını 
temsil ettiğini ifade ederek, “İnşaat sektörüne sade-
ce bina, yol, baraj veya köprü olarak bakamayız. Bu 
binaların, yolların, barajların, köprülerin arkasında-
ki mühendisliğe, insan kaynağına, teknolojiye, ino-
vasyona bir bütün olarak bakmak durumundayız. 
İnşaat alanındaki deneyimimiz; sınırlarımızı aşarak, 
tüm dünyada takdir gören bir yapıya kavuşmuştur. 
Türkiye inşaat ve alt sektörleriyle birlikte, dünyanın 
parlayan yıldız ülkesidir. İnşaatta hedefimiz; ne 
sadece Balkanlar, ne sadece Ortadoğu, ne sadece 
Orta Asya’dır. İnşaat sektöründe hedefimiz, tüm 
dünyadır” değerlendirmesinde bulundu.

“HER DERDE DEVA ÜRÜNÜN
HİÇBİR DERDE ÇARE 
OLMADIĞININ BİLİNCİNDEYİZ”

Türkiye İMSAD olarak, inşaat malzemesi sek-
töründe sürdürülebilir büyümeyi amaçladıklarını 

Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanı Dr. Faruk 
Özlü, Zirve’nin 
açılışında yaptığı 
konuşmada, ithal 
bağımlılığını 
azaltacak ürün 
ve projeler 
geliştirilmesinin 
önemine dikkat 
çekti. 
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belirten Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Ferdi Erdoğan da yaptığı konuşmada, şunları söy-
ledi: “Büyümenin ve sürdürülebilirliğin itici gücü 
olan Ar-Ge ve inovasyona büyük önem veriyoruz. 
Ar-Ge faaliyetleri ve inovasyona bakış açımız, bir 
ürüne çok fazla özellik sıkıştırmak kaygısından 
ziyade, performansa dayalı özelliklerin en azından 
bir tanesinin en iyi sonucu elde etmesi yönündeki 
çalışmalardır. Her derde deva olan bir ürünün as-
lında hiçbir derde çare olmadığının, inovasyonun 
doğanın bir imitasyonu olduğu bilincindeyiz. Do-
layısıyla doğal malzemelerin davranış şekli, inşaat 
malzemelerinin inovatif ürün çıktısına en büyük 
kaynaktır. Doğal malzemelerle mühendisliğin 
ustaca birleştirilmesiyle inovatif ürünlerin eldesi 
artacaktır.”

“SEKTÖRÜMÜZ İÇİNDE BULUNDUĞU
COĞRAFYAYA ÖNCÜLÜK YAPIYOR”

Zirve’de, “Sanayide Yüksek Teknolojiye 
Geçiş”in konuşulacağını, dolasıyla yüksek tek-
nolojiden bahsedilen yerde dijitalleşmeden, yani 
Endüstri 4.0’dan mutlaka söz edilmesi gerekti-
ğini vurgulayan Ferdi Erdoğan, şöyle konuştu: 
“İnşaat sektörü, topyekûn olarak bilgi ve bilişim 

çağının dinamiklerinden etkileniyor. Gelişmiş ülkele-
rin standartlarıyla kendini sürekli geliştirirken içinde 
bulunduğu coğrafyanın yeniden modern bir şekilde 
imarında öncülük yapıyor. Bugün fikirden tasarıma, 
Ar-Ge’den ürüne, projeden malzemeye, müteahhit-
likten uygulamaya yolculuk yaparken, müşterilerin 
evinde dolaşmaktan çıkıp, aklında fikrinde dolaşmak 
çok daha önemli hale gelmiş durumda. Akıllı binaların, 
yeşil binaların, pasif evlerin, akıllı kentlerin planlandığı 
bir dünyada, inşaat malzemelerinin sadece çimento ve 
demirden ibaret olmadığı bir gerçek. Üretimden lojis-
tiğe, tasarımdan uygulamaya, inşaat malzemelerinin bu 
ekosistem dışında kalması düşünülemez. Kaynakların 
akılcı ve etkin kullanılmasının önemi bu yüzden her 
geçen gün artıyor.” 

Gelişmekte olan ülkelerin tamamında üretilebilen 
ürünleri üretme kabiliyetine sahip olduklarını ifade 
eden Erdoğan, Batı’nın standartlarıyla üretip içinde bu-
lunduğumuz coğrafyanın fiyatlarıyla rekabet ettiklerini 
söyledi. Rekabette, içinde bulunduğumuz coğrafyada 
fark yaratmak için öncelikle teknolojik değişimi hayata 
geçirme mecburiyetimiz olduğunun altını çizen Erdo-
ğan, “Yani dijital dönüşümü rekabet etmekte olduğu-
muz ülkelerden çok daha hızlı hayata geçirmemiz ve bu 
süreci çok iyi yönetmemiz gerekiyor. Dijital dönüşüm 
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ve Endüstri 4.0 şirketlerin kendi içlerindeki dikey 
entegrasyondan ibaret değildir. Bu dönüşüm yatay 
entegrasyonla mümkün olup, burada müşteriden 
tedarikçiye kadar aradaki tüm sürecin entegras-
yonundan ve optimizasyonundan bahsediyoruz” 
değerlendirmesinde bulundu.

“BIM, REKABETTE FARK
YARATMAMIZA NEDEN OLACAK”

Sürecin en önemli teknolojik örneklerinden biri 
olan BIM’in (Yapı Bilgi Modellemesi) Türkiye’de 
kullanımının daha da yaygınlaşması gerektiğini 
vurgulayan Erdoğan, bu konuda da şu görüşleri dile 
getirdi: “Gelişmiş ülkelerde yatay entegrasyonun en 
güzel örneği olan BIM, nihai müşteriden üreticiye 
kadar arada olan tüm paydaşların ortak aklının 
buluştuğu, enerjiden atık yönetimine, kaynak kul-
lanımından kullanıcı ilişkilerine kadar tüm sürecin 
bir bütün olarak ele alındığı bütünleşik bina tasarım 
yaklaşımıdır. Dijitalleşmeden Endüstri 4.0’a, Ar-
Ge’den inovasyona tüm ihtiyaçların ve çözümlerin 
yanıtlarını bulduğu bir platformdur. Ülkemizde 
başta kamu yatırımları, mega projeler ve kentsel 
dönüşüm olmak üzere tüm inşaat sektörünün yurt 
içi ve yurt dışı işlerinde, müteahhitlerimizden mal-
zemecilerimize kadar bir işbirliğinin kotarılması 
ve dolayısıyla rekabette fark yaratmamızın aracı 
olacaktır. En iyi olduğumuz inşaat sektörünün top-
lamında; ihracatımızı, hatta iç pazarımızı, malzeme, 
mimarlık, müşavirlik, mühendislik, müteahhitlik, 
ustalık bilgi ve tecrübemizle birleştirdiğimizde, 
topyekûn nihai ürünle binanın ihracatını ve imala-
tını kurgulayabiliriz.”

“2023 İÇİN İHRACAT HEDEFİNİ
100 MİLYAR DOLAR KOYDUK”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı 
Dr. Veysel Yayan, Zirve’nin açılışında yaptığı ko-
nuşmada inşaat malzemesi sektörünün durumu ve 
hedeflerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İnşaat 
malzemesi üreticilerinin 2014 yılında yaklaşık 22 
milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, kendile-
rinin de bunu dikkate alarak 2023 için 100 milyar 
dolarlık ihracat hedefi koyduklarını belirten Yayan, 
Türkiye’nin bölgede yaşanan sıkıntılar nedeniyle 
2014 yılından sonra bu alandaki ihracatının düş-
tüğünü ifade etti. Yayan, “Sonraki yıllarda 14-16 
milyar dolarlara düştük. Ancak biz çok daha yüksek 
rakamlarda inşaat malzemesi ihracatı yapabilecek 
potansiyele sahibiz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı Müşteşar Yardımcısı Zübey-
de Çağlayan inşaat sektörünü değerlendirdiği bir 
sunum gerçekleştirdi. Büyümenin lokomotifi olan 
imalat sanayisinin sağladığı istihdam, katma değer 
ve ihracat ile ekonomik büyüme üzerinde önemli bir 
rol oynadığını kaydeden Çağlayan, inşaat malzemesi 
sanayisine yönelik de değerlendirmelerini paylaştı. 

TÜRKİYE İMSAD’DAN
BİLGİLENDİRME SUNUMLARI
Türkiye İMSAD Genel Sekreteri Aygen Erkal yaptığı sunumda dernek 
hakkında bilgiler verdikten sonra sektöre yönelik öncelikli gündem 
maddelerini aktardı. Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat 
Gürlesel de inşaat ve inşaat malzemeleri sektöründeki ekonomik 
değişmeler ve gelişmeler hakkında detaylı bilgi verdi.
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SEKTÖR 
SUNUMLARI

1-AYDINLATMA SEKTÖRÜ

Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği 
(AGİD) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 

Sencer Aksuner
Sektörle ilgili sorunlar ve 
çözüm önerileri 

✔ Haksız Rekabet: İhtisas Gümrük-
leri haksız rekabetin önüne geçmek için 
etkili bir önlem olacaktır. İthalatta etkin 
TSE denetimi ile birlikte aydınlatma sek-
töründe piyasa denetimi sağlanmalı. 

✔ Uygulayıcıların Bilgi Eksikliği: Mes-
lek liselerinde Çırak Usta Eğitimi Prog-
ramları gerçekleştirilmeli.

✔  S t a n d a r t  Ve  Ş a r t n a m e l e -
rin Eksikliği: Güvenilir Kamu Teknik 
Şartnameleri’nin tanımlanması sektör 
için önemli.

“İnşaat Malzemesi Sanayisinde 
Yüksek Teknolojiye Geçiş” ile ilgili 
sektörün önündeki engeller ve çözüm 
önerileri 

✔ Dijitalleşme, yazılım, haberleş-
me, IoT gibi konulara önem ve öncelik 
verilmeli.

✔ Üniversite sanayi işbirliği ile ortak 
projeler üretilmeli.

✔ Özellikle mekanik, elektronik, ya-
zılım, haberleşme alanlarında kümelen-
me çalışmaları yürütülmeli.

✔ Ar-Ge Yatırım Teşvikleri daha ula-
şılabilir olmalı.

✔ Nitelikli Personel İstihdam Teş-
vikleri uzun süreli ve daha ulaşılabilir 
olmalı.

Sektörün küresel pazara entegrasyo-
nunun hızlanması için öneriler

Sektörümüzde küresel pazara en-

tegrasyonun hızlanması ve ihracatın 
arttırılması için;

✔ İç pazarda güçlü bir sektör ko-
numuna gelebilmek için sorunlar çö-
zülmeli. 

✔ Katma değerli üretim gerçekleş-
tirilmeli.

✔ Büyük kamu projeleri yapılarak 
kaldıraç etkisi sağlanmalı.

✔ Sokak aydınlatmasında LED Ar-
matür Dönüşümü hızla tamamlanmalı.

✔ Üretim maliyetleri üzerindeki yük-
ler azaltılmalı.

✔ Tanıtım / Pazarlama / Lojistik 
desteklerinin kapsamı genişletilmeli ve 
daha ulaşılabilir olmalı.

Sektörde ithalatı azaltarak ihracatı 
artırmak için yapılması gerekenler

✔ Girdi bağımlılığının azaltılması: 
LED ışık kaynağı üretimi ve LED sürücü 
üretimi yapılmalı.

✔ Bitmiş ürün ithalatında haksız re-
kabetin önlenmesi: İhtisas Gümrüğü / 
denetim sağlanmalı.

✔ Rekabetçi yerli sanayi: Üretim 
maliyetleri üzerindeki yükler azaltılmalı.

2-ALÇI SEKTÖRÜ

Türkiye Alçı Üreticileri Derneği 
(ALÇIDER) Yönetim Kurulu Üyesi 

Mehmet Tunaman
Sorunlar ve çözüm önerileri

✔ Standart ve yönetmeliklerin uy-
gulamasında yeterli denetim yok. Ürün 
ve yapı denetimi artırılmalı.

✔ Özellikle deprem, yangın, ses ve 
gürültü yönetmeliklerinin hazırlanması 

aşamasında sektör derneklerinin görüşü 
ve katkısı daha fazla alınmalı. Teknolojik 
gelişmelere paralel olarak ülke yapı ve 
yapı malzemesi standartları sürekli ola-
rak yükseltilmeli.

✔ Enerji yoğun iş kolunda enerji 
maliyetlerinin düşürülmesi sektörün 
rekabet gücünü artıracaktır.

“İnşaat Malzemesi Sanayisinde 
Yüksek Teknolojiye Geçiş” ile ilgili 
sektörün önündeki engeller ve çözüm 
önerileri 

✔ İş gücü eğitiminde kamu ile daha 
fazla işbirliği yapılmalı. 

✔ Alçı levha sistemlerinde yangın, 
ses ve ısı yalıtımı performansı için uy-
gulama kalitesi çok önemli. İnşaatlarda 
çalışanlara Mesleki Yeterlilik zorunluluğu 
getirildi ancak bu konuda gerekli denet-
lemeler gerçekleşmeli.

Sektörün küresel pazara entegrasyo-
nunun hızlanması için öneriler

✔ Sektörümüzün yüzde 30’u glo-
bal yabancı sermayedir. Bu firmalar 
dünyadaki yeni ürün teknolojilerini ve 
know-how’larını ülkemize getirmekte, 
iş gücü eğitimine katkıda bulunmakta 
ve aynı zamanda Türkiye’de ürettikleri 
ürünleri iş yaptıkları diğer ülkelere ih-
raç etmektedirler. Bu nedenle yabancı 
sermayenin yeni yatırımlarının teşvik 
edilmesi gerekir.

✔ Günümüzde internet üzerinden 
online ihracat yapmak, gelişen e-ticaret 
paketleri XML ve API entegrasyonları 
ile kolaylaşmıştır. Ancak sektörümüz-
de ürünlerin kaba doğası sebebiyle bu 
alanda gelişme yavaştır. 

Sektörde ithalat bağımlılığı sorununun 
sebepleri, ithalatı azaltarak ihracatı 
arttırmak için yapılması gerekenler 

✔ Sektördeki ithal girdi oranı yük-
sektir.

✔ İthalatı azaltmak için özellikle ka-
ğıt ve nitelikli selüloz bazlı kimyasalların 
ülkemizde üretimine destek verilmeli.

✔ Sektör öncelikli olarak iç talebi 
karşılamaktadır. Yükte ağır olmasından 
dolayı ürünler uzun mesafelere taşınır-
ken maliyeti artmakta, ihracat komşu 
ülkeler ile sınırlı kalmaktadır.

✔ Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı 
tarafından alçı taşına madende uygula-
nan Devlet Hakkı uygulaması da üretim 
maliyetlerini yükseltmekte, dış rekabet 
şansımızı azaltmaktadır.

Sencer Aksuner

Mehmet Tunaman
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3-ASANSÖR SEKTÖRÜ

Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği 
(AYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı 

Sefa Targıt 

Sektörün sorunları ve çözüm önerileri
✔ Firma büyüklüğü / ölçek sorunu: 

Satın alma ya da birleşme yoluyla firma 
sayısı azaltılmalı, yönetim kalitesinin 
yükseltilmesi yönünde teşvik edici ted-
birler alınmalı. 

✔ Sektöre giriş çıkışların kolaylığı: Pi-
yasa gözetim denetimi yaygın ve etkin 
hale getirilmeli.

✔ Tüm makine ve aksam endüstrile-
rinde de var olan imaj sorunu: Yerli ürün 
doğru tanımlanmalı ve iyi uygulama 
örnekleriyle imaj sorununun aşılması 
için olanaklar yaratılmalı.

✔ Üst düzey yöneticiden, mavi ya-
kalı elamanlara kadar tüm düzeylerde 
iyi yetişmiş insan kaynağı sorunu: Mes-
lek liseleri, mesleki yeterlilik vb. konular-
da çalışmalar hızlandırılmalı.

✔ Binaların asansör standartla-
rına uygun olmayışı: Yapı tasarım ve 
denetim aşamalarının, asansörlerin ilk 
muayenesinde olduğu gibi, mevzu-
ata uygun elektrik ve mekanik imalat 
yapmaya olanak tanıyacak ciddiyetle 
gerçekleşmesi sağlanmalı. 

✔ Şartnamelerle inşaat sektörünün 
ithalata teşvik edilmemesi de önemli 
sorunlar arasında sayılabilir.

 “İnşaat Malzemesi Sanayisinde 
Yüksek Teknolojiye Geçiş” ile ilgili 
sektörün önündeki engeller ve çözüm 
önerileri 

✔ Yüksek bilgi ve beceriye sahip 
teknik insan eksikliği.

✔ Alt yapı eksiklikleri, özellikle inter-
net altyapısı sorunları.

✔ Yabancı kalifiye eleman çalıştır-
makta karşılaşılan zorluklar.

✔ Mevcut sanayinin, imaj ya da 
marka olamama sorunundan kaynak-
lanan talep bulamama endişesiyle, ileri 
teknoloji içeren ürünlere yönelmemesi.

✔ Aynı nedenle, imalat teknoloji-
lerinde ileri teknoloji yatırımlarından 
çekinmesi; özgüven eksikliği / fazlalığı.

Sektörün küresel pazara entegrasyo-
nunun hızlanması için öneriler

Sektörümüzün küresel pazara en-
tegrasyonu için gereken mevzuat uyu-
mu sağlanmış durumdadır. Firmaların 
rekabet gücünü artıracak önlemlerin 
araştırılması ve araştırma sonuçlarına 
göre sürekli yenilenmesi şart. Bu ön-
lemler, klasik yapay unsurlar olan maddi 
teşviklerden öte, yapısal sorunların gi-
derilmesiyle gelişme ikliminin yaratıl-
ması anlamında olmalı.

Sektörde ithalat bağımlılığı soru-
nunun sebepleri, ithalatı azaltarak 
ihracatı arttırmak için yapılması ge-
rekenler

Sektörümüzde, yukarıda bahsedi-
len nedenlerle ve bazı segmentlerde 
ithalat bağımlılığı vardır. Bunun başlıca 
nedeni, kötü örneklerin daha kolay akıl-
da kalmasından kaynaklanan yerli sa-
nayinin kötü imajıdır. Muhtelif toplam 
kalite düzeyinde, mikro denebilecek 
büyüklükte ve açılma / kapanmalarla 
sürekli değişen çok sayıda yerli firmanın 
yarattığı bu olumsuz durum, birleşmeyi 
teşvik eden kamusal uygulamalarla 
giderilebilir.

4-BACA SEKTÖRÜ

Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği 
(BACADER) Genel Sekreteri 

Muammer Akgün 
Sektörün sorunları ve çözüm önerileri

✔ Piyasa denetim ve gözetimi: Piya-
sa denetim ve gözetimi sadece şikayet 
mekanizması üzerine çalıştırılmamalı, 
periyodik denetimleri yürütecek yet-
kinlikte uzman personel yetiştirilmeli, 
beton ve çelik donatı haricinde diğer 
yapı malzemeleri de denetlenmeli.

✔ Onaylanmış kuruluşların bakanlık 
tarafından denetimlerinin yetersizliği: 

Bakanlıklarda onaylanmış kuruluşların 
atamalarında daha seçici davranılmalı, 
uygun olmayan onaylanmış kuruluşla-
rın faaliyetleri askıya alınmalı ve geriye 
dönük yaptırımlar uygulanmalı.

✔ Haksız rekabet: Özellikle aynı mal-
zeme ve işçilikle farklı fiyat marjlarında 
olan kamu ihale teklifleri başından so-
nuna kadar takip edilmeli.

✔ Kaliteli malzeme tedariki: Ülkemi-
ze gelen paslanmaz çelik malzemelerin 
kalite denetiminin yetersiz olması ve 
gümrüklerdeki denetimin yetersizliği, 
ürünle birlikte piyasaya arz edilmesi 
gereken evrakların eksikliği veya ol-
maması.

“İnşaat Malzemesi Sanayisinde 
Yüksek Teknolojiye Geçiş” ile ilgili 
sektörün önündeki engeller ve çözüm 
önerileri 

✔ Katma değeri yüksek ürünlerin 
araştırma ve geliştirmesine yönelik 
çalışma faaliyetlerini destekleyen teş-
vikler ve özendirici faaliyetlerin yeterli 
olmaması.

✔ Ar-Ge faaliyetleri için yeterli sa-
yıda ve yetkinlikte personel olmaması. 

✔ İşletmelerde doktora yapmış per-
sonel bulunmaması ya da çok az olması: 
Yeni ürünlerin tasarlanması konularında 
üniversiteler bünyesinde doktora prog-
ramları hızlı bir şekilde oluşturulmalı. 

Sektörün küresel pazara entegrasyo-
nunun hızlanması için öneriler

✔ Üretilen ürünlere yönelik tam te-
şekküllü laboratuvarlar olmalı.

✔ Paslanmaz çelik ürünlerin ihraca-
tını yapan firmalara hammadde tedari-
kinde öncelik verilmeli ve teşvik sistemi 
getirilmeli.

SEKTÖR 
SUNUMLARI

Sefa Targıt

Muammer Akgün
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Sektörde ithalat bağımlılığı sorunu, se-
bepleri, ithalatı azaltarak ihracatı artır-
mak için yapılması gerekenler

✔ Sektörün hammaddesi olan pas-
lanmaz çelik tamamen yurt dışı kaynaklı-
dır. Ülkemizde yassı paslanmaz sac üreti-
mi yapan firma yoktur. İthalatı azaltmanın 
yolu hammaddeyi üretmekten geçmek-
tedir. Hammaddeyi ithalat fiyatından ucu-
za mal edebilirsek yurt dışına satış imkanı 
o denli artış gösterecektir. 

✔ Ayrıca ürün belgelendirme süre-
cinde zorunlu testlere yönelik labora-
tuvarların yokluğu ayrı bir problemdir. 
Laboratuvar yokluğu yanında yurt dışına 
teste gönderilen ürünlere ödenen navlun 
ve testlerde geçen süreler çok ciddi bir 
kayıptır.

5-BAĞLANTI ELEMANLARI 
SEKTÖRÜ

Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş Adamları Derneği 
(BESİAD) Temsilcisi 

Çetin Tecdelioğlu 
Sektörün sorunları ve çözüm önerileri 

✔ Eğitimli Personel: Meslek liselerine 
gereken önem verilmeli, öğrencilerin 
uzmanlaşması sağlanmalı.

✔ Özel OSB İhtiyacı: Sektörler bir-
birlerine yakın konularda kümelenmeli, 
birbirinden çok farklı alanlardaki firma-
ların aynı OSB içinde yer alması efektif 
olmuyor. 

✔ Nace kodu ile teknoloji sınıflan-
dırması hataları: Özellikle ihracatta sek-
törümüzü çok engelleyen bir konu. Bu 
koddaki ürünler orta ileri teknoloji sınıfına 
girmediği için bazı teşvik ve desteklerden 
yararlanamıyoruz. 

6-SU YALITIMI SEKTÖRÜ

Bitümlü Su Yalıtımı Üreticileri Derneği 
(BİTÜDER) Genel Sekreteri 

Meltem Yılmaz
Sektörün sorunları ve çözüm önerileri 

✔ Haksız rekabet: Deprem gerçeği 
yüzünden binaları suyun zararlı etkilerin-
den ve korozyondan koruyarak güvenli 
yapıların oluşması için su yalıtımı kaçınıl-
mazdır. Hızla büyüyen inşaat sektörü ve 
kentsel dönüşüm, şimdiye kadar yapılan 
hataların yinelenmemesi için önemli bir 
fırsat. Fakat maalesef hâlâ, standart dışı 
malzemelerin, çok önemli oranda kulla-
nıldığını, malzeme ve işçilik hatalarından 
dolayı geriye dönülmesi zor çok önemli 
kayıplar yaşandığını gözlemliyoruz. Bu 
durumun önlenmesi için etkin piyasa 
gözetim denetimi şart. Bu konuda STK’lar 
ile kamu işbirliği yapmalı.

✔ Katma değerli ürün üretimi, perfor-
mansa dayalı tasarım ve ürün geliştirme, 
dijitalleşme vb. sektör sorunları: Ham-
maddemiz (bitüm) ağırlıklı olarak ithal ve 
dövize dayalı fiyatlandırılır. Maliyet yüksek, 
kârlılık oranı düşük şekilde üretime devam 
etmektedir. Maliyetlerin yüksek olması 
çevre ve komşu ülkelerle ihracat potan-
siyelini de etkilemektedir. Firmalar Ar-
Ge yatırımlarına önem verememektedir. 
Verilecek Ar-Ge desteği ile daha verimli 
üretim konusunda çalışmalar yapılabilir.

✔ Bitümlü örtü ana hammaddesi “bi-
tüm” olduğu için Türkiye’de tek tedarikçi 
ile çalışıyoruz. Asfalt (bitüm) maliyetimiz 
çevre ve komşu ülkelere oranla olduk-
ça yüksektir. Bu durum ürün maliyetine 
de yansıdığı için sektörel bazda ihracat 
oranımız yaklaşık yüzde 10 civarındadır. 

Bu oranın iyileştirilmesi için çeşitli teşvik 
mekanizmaları geliştirilebilir.

✔ Bitümlü örtü sektöründe mevcut iç 
pazarı karşılayacak potansiyelin çok üze-
rinde yatırım ve kapasite vardır. Dolayısı 
ile sanayicilerimiz düşük kapasiteler ile 
çalışmaktadır. Yeni yatırımlara teşvik ko-
nusunda yatırım planlama mekanizması 
daha verimli düzenlenebilir.

Sektörde ithalat bağımlılığı sorunu, 
sebepleri, ithalatı azaltarak ihracatı 
artırmak için yapılması gerekenler

Ürünümüzün ana hammaddesi bi-
tüm (asfalt) petrokimya ürünü olması 
dolayısı, ithal hammadde grubunda sa-
yılabilir ve sonuç ürünün yaklaşık yüzde 
60-70’ini oluşturmaktadır. Taşıyıcı olarak 
kullanılan polyester keçenin yıllar içinde 
yerli tedarikçileri oluşmuştur ve ithalat 
bağımlılığı ortadan kalkmıştır. Bitümün 
farklı ülkelerden ithalat yolunun açılması 
ve navlun maliyetinin desteklenmesi ile 
maliyeti daha düşük bitüm ithal edilebilir. 
Böylelikle üretim maliyeti düşer, ihracat 
artar, sanayicilerimiz küresel rekabette 
yerlerini alabilirler. 

7-BOYA SEKTÖRÜ

Boya Sanayicileri Derneği 
(BOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı 

Ahmet Yiğitbaşı 
Sektörün sorunları ve çözüm önerileri

Sorunlar:
✔ Yurt içi tüketimin düşük olması. Kişi 

başı boya tüketimi 11.5kg. ( İnşaat 6.5kg / 
Sanayi boyaları 5kg ). EU ortalaması 16kg; 
USA 18kg. 

Çetin Tecdelioğlu

Meltem Yılmaz

Ahmet Yiğitbaşı
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✔ Üretim maliyetlerinde yaşanan 
artışlar.                                     

✔ Hammadde de “ithal malzeme” 
oranı değer bazında yüzde 65. Toplam 
hammadde maliyeleri içinde döviz ile 
alım oranı yüzde 94.

✔ Türkiye’deki hammadde üretim 
alanlarının kısıtlı olması, yetersizliği.

✔ Özellikle ana kimya sektörü ve alt 
sektörlerine yönelik temel girdi strate-
jisinin belirsizliği, bu alandaki yatırım 
eksikliği.

✔ Alt sektörel alanlara göre değişen 
yüzde 15-25 oranında kayıt dışı üretim.

✔ Boya ürün ve hammaddelerine 
yönelik ulusal ve uluslararası regülas-
yonların giderek artması ve bunların 
sonucunda maliyetlerin yükselmesi. 
Şartnamelere uyumda herkesin aynı 
hassasiyette olmaması ve denetleme 
mekanizmasının doğru çalışmaması 
nedeniyle haksız rekabet oluşması. 

✔ Yurt dışı ihracatta yeni hedef pa-
zarlara yönelik temel destek kriterlerinin 
olmayışı.

✔ Mesleki teknik işgücünün gelişen 
boya sanayi teknolojileri ile entegre 
edilmesinde yaşanan zorluklar.

✔ Ülke genelinde küçük ve orta 
ölçekli işletmelerde, ölçek ekonomisi 
altındaki üretim nedeniyle rekabette 
zorlanılması.

✔ Boya sanayinde yüksek tekno-
lojiye geçiş sürecinde, üretim tekno-
lojilerinin katma değerli ürün profili 
ile beraber geliştirilmesinde yaşanan 
sorunlar. Yüksek katma değerli ürün 
tarifinin, alanının belirsizliği. Son yıllarda 
tüm sanayideki, tasarım ve ürün geliştir-
medeki yetersizlik 

Çözüm önerileri:
✔ Hükümetimizin orta ve uzun vade 

için belirlediği makroekonomik hedef 
ve uygulamaların, ana kimya sektörü 
ve alt üretim alanları için kimya strateji 
belgesinde oluşturulan temel hedefler; 
kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılacak 
işbirliği sürecinde hayata geçirilmeli, bu 
kapsamda gerekiyorsa revize edilmeli.

✔ Ana kimya ve alt sektörlerle bağ-
lantılı, ulusal ve uluslararası regülas-
yonlara yönelik (AB dahil) yapılan dü-
zenlemeler, uygulamalar; ilgili uzman 
STK’larla yapılacak ortak çalışmalar ile 
belli bir aksiyon planı çerçevesinde yü-
rütülmeli.

✔ Sektörel alanda orta ve uzan va-
dede belirlenen hedeflere ulaşabilme-

miz için, mevcut ve gelecekte yapılması 
planlanan uygulamalarda; sanayiciye 
gelen yükümlülükler ve maliyetler ye-
niden ele alınarak, üretimde maliyet 
avantajı sağlayacak şekilde düzenleme-
ler yapılmalı. (ÖTV, KDV ve diğer mali 
uygulamalarda iyileştirme süreci)

✔ Sektörel üretimde yer alan temel 
girdiler, T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlıklarının 
ortak çalışmalarıyla oluşturulacak girdi 
tedarik stratejisi kapsamında ele alın-
malı; dışa bağımlılığı azaltacak temel ve 
yan ürünlere yönelik yatırımlar süratle 
hayata geçirilmeli.

✔ Yeni sanayileşme sürecinde 2023-
2050 hedefleriyle uyumlu olarak, ihra-
cata dayalı sanayi stratejileri ve uygu-
lamalar, sanayi temsilcileriyle beraber 
oluşturulmalı.

✔ Sanayi kuruluşlarının 2023-2050 
dönemindeki yeni yatırım alanları be-
lirlenmeli ve teşviki sağlanmalı.

✔ Büyük ölçekli yatırımların strate-
jik alanlar itibarı ile özel olarak teşviki 
sağlanmalı.

✔ Sanayi kuruluşlarına yönelik fi-
nansman desteği, katma değerli alanlar 
itibarı ile öncelikli düzenlenmeli.

✔ Sektörel ithalat ve ihracatın, 
gümrük birliğinin değişen koşulları ve 
alanları çerçevesinde düzenlenmesi 
aşamasında, özellikle uluslararası reka-
bet gücümüzü korumamız açısından, 
sanayi temsilcilerinin önerileri de dik-
kate alınmalı. 

8-BİMS SEKTÖRÜ

BİMS Sanayicileri Derneği BSD 
(BİMSADER) Yönetim Kurulu Üyesi 

M. Özgür Sezginer 

Sektörün sorunları ve çözüm önerileri 
✔ Sektörde duyduğumuz en önem-

li sıkıntı halen belgesiz üretim yapan 
işletmelerin bulunmasıdır. 

✔ Nakliye tonaj sınırlamalarına 
uymayarak, yüksek tonajda malzeme 
sevkiyatı yapan firmalar haksız rekabet 
yaratmaktadır.

✔ TPE’den tam incelemeden veril-
miş patentlerle diğer üreticilerden hak 
talep eden kişilerin varlığı rahatsızlık 
yaratmaktadır.

✔ Kamu projelerinde isim belirte-
rek malzeme seçilmesi, büyük haksızlık 

yaratmakta ve pahalı çözümlerle kamu 
zarara uğratılmaktadır.

✔ PGD’nin daha aktif kontrol yap-
ması, özellikle belgesiz kuruluşların de-
netlenmesi gerekmektedir.

✔ Enflasyon ve kur artışlarının çok 
üzerinde artan çimento fiyatları mali-
yetlerimizi sürekli yükseltmekte, artan 
maliyetlerin müşteriye yansıtılmasında 
problem yaşanmaktadır.

✔ Zaman zaman nakliye fiyatlarının 
aşırı yükselmesi, ürün fiyatlandırmasını 
zorlaştırmaktadır.

✔ Dünyanın en önemli hammadde 
rezervlerine sahip olduğumuz bir ürün-
de, yurtdışından hammadde ithalatı ile 
üretim yapmaya çalışan firmalar sektö-
rümüzde sıkıntı yaratmaktadır.

✔ Sektör genelinde yoğun rekabet 
nedeniyle düşük kar marjları ile çalışan 
firmalarımız gerek Ar-Ge gerekse Ür-Ge 
çalışmalarına kaynak ayıramamakta, 
kaynak bulsa bile bölgesel koşullar ne-
deniyle de nitelikli eleman konusunda 
sıkıntı yaşamaktadır. Bu noktada özel-
likle bimsblok üreticilerinin bulunduğu 
illerdeki üniversitelerimizin ilgili bölüm-
lerinden desteğe ve işbirliğine ihtiyaç 
duyulmaktadır.

✔ Ürünlerimizin fiyatının düşük ol-
ması ve ağır olması nedeniyle, yurtdışı 
pazarlara açılmak konusunda en bü-
yük handikabımız navlun ücretleridir. 
Hükümetimizin “nakliye” konusunda 
yapacağı her türlü iyileştirici önlem (ör-
neğin nakliye firmalarına ÖTV indirimli 
akaryakıt verilmesi vb.) sektörümüzün 
yurtdışı pazarlara daha kolay ulaşması-
na katkıda bulunacaktır. 

✔ Üreticiler olarak bimsblok üre-
timinde ciddi bir bilgi birikimimiz bu-
lunmakta ve yerli makine üreticilerimiz 

M. Özgür Sezginer
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Avrupalı rakipleri ile aynı teknolojik dü-
zeyde makine üretebilmektedir. Özellik-
le gelişmekte olan ülkelerde önemli bir 
ihtiyaç olan “yalıtımlı duvar elemanları” 
üretimi konusunda, know-how transferi 
ve ortak yatırımlar yapma imkanımız 
bulunmaktadır. Hükümetimizin bu ko-
nuda bizlere yardımcı ve yönlendirici 
olmasını beklemekteyiz.

9-ÇATI SEKTÖRÜ

Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği 
(ÇATIDER) Yönetim Kurulu Başkanı 

Adil Baştanoğlu 

Sektörün sorunları ve çözüm önerileri
✔ Haksız Rekabet: Standart dışı 

üretim, sahte marka ile üretim, yanıltıcı 
etiket ve reklam, faturasız satış, işçilerin 
tazminat haketmemeleri için kısa süreli 
çalıştırma, firmaları kısa süreli açıp kapa-
ma ve tekrar başka isim altında açma. 
Bu konuda önerimiz; yetkili makamlarca 
ciddi denetimler yapılmalı ve caydırıcı 
cezalar uygulanmalı.

✔ Sivil toplum örgütlerine ticari 
kurum gözü ile bakılması. Sektörel ko-
nularda sivil toplum örgütlerinin başvu-
rularına itibar edilmeli bunlardaki bilgi 
birikiminden yararlanılmalı.

“İnşaat Malzemesi Sanayisinde 
Yüksek Teknolojiye Geçiş” ile ilgili 
sektörün önündeki engeller ve çözüm 
önerileri 

Engeller: 
✔ Kalifiye eleman bulunamaması, 

makina ekipman maliyetlerinin yüksek-
liği ve hammadde teminindeki sıkıntılar. 

Bilim adamlarına (akademisyenlere) iti-
bar edilmemesi.

✔ Sanayi Bakanlığımız teknolojik 
ürünleri destekliyor ancak yurtdışında 
teknoloji satın alan orada patent alıp bu 
teknolojiyi zaman içinde ülkemize geti-
recek firmalara devletin araştırma ve bir 
miktar avukatlık masrafları dışında hiçbir 
desteği yok. Bu firmalar Türkiye’ye mal 
göndermek isterlerse hiçbir avantajdan 
yararlanamıyorlar ve yabancı firma mu-
amelesi görüyorlar.

Çözüm Önerileri:
✔ Meslek okullarında uygulamaya 

yönelik eğitimler verilmesi, üniversite-
sektör işbirliğinin geliştirilmesi, makina 
ve hammadde için teşvikler verilme-
si ve bunlar üzerindeki vergi yükünün 
azaltılması.

Sektörde küresel pazara entegrasyo-
nun hızlanması için öneriler

Sorunlar:
✔ Dış piyasalara yeni ürünlerle gi-

rilmelidir. Bu ürünlerin geliştirilebilmesi 
için araştırma merkezlerine ve bu mer-
kezlerde çalışacak binlerce uzmana ih-
tiyaç bulunmaktadır. Türkiye’de bu tarz 
merkezler olmadığı için firmalar kendi 
bünyelerinde bir şeyler yapma çaba-
sı içindedir. Devlet de bunun farkında 
olduğu için tasarım aşamasında bazı 
teşvikler vermektedir ancak üretime 
geçilmesi aşaması oldukça sıkıntılıdır. 
Dış pazarlara açılmanın maliyeti oldukça 
yüksektir. Fuar katılımları her ne kadar 
teşvikli gibi görünse de, 100-150 USD/
m2 fuar fiyatları 500-600 dolara çıka-
rılmakta ve bunun yarısı teşvik olarak 
alınsa bile gerçekte ödenmesi gereken 
rakamın iki katını ödenmektedir. Orta 
Asya’ya ve Afrika pazarlarına nakliyeler 
çok yüksek. Son dönemde özellikle Af-
rika uçuşu fiyatlarında anormal artışlar 
var. Ayrıca Afrika kıtası içinde de ulaşım 
çok pahalı.

✔ Yine özellikle Afrika ülkeleri için 
vize sorunları bulunmaktadır.

✔ Yurt dışına gönderilen kalitesiz 
ürünler, hem ürünlerimiz konusunda 
kötü bir algı oluşmasına neden olmakta, 
hem de ülkemizin imajını zedelemek-
tedir.

Çözüm Önerileri:
✔ Araştırma merkezleri oluşturmalı 

ve burada çalışma yapan uzmanlara 
her türlü malzeme ve ekipman olanağı 
sağlanmalı. Tüm sanayiciler, devlet tara-

fından sübvanse edilecek bu merkezler-
den ve uzmanlarından cüzi ödemelerle 
yararlanabilmeli. 

✔ İhracat yapan firmalara teşvikle-
rin alınmasında kolaylıklar sağlanmalı. 
Fuar katılımları her ne kadar denetlense 
de, organizatör firmaların bu rakamlara 
nasıl ulaştığı araştırılmalı ve kar oranları 
makul rakamlara çekilmeli, özellikle Orta 
Asya’ya daha uygun fiyatlarla nakliye 
yapılabilmesi ve iş adamlarına ihracat 
bölgelerine uçuşlarında fiyat indirimleri 
sağlanmalı.

✔ Birçok ülke ile ikili vize muafiyeti 
anlaşması yapılmış ve Türkiye onaylamış 
ancak karşı taraftaki ülke henüz onayla-
mamış durumda. Bunlar acilen hayata 
geçirilmeli.

✔ İsteyen herkes istediği her ürünü 
ihraç edememeli ve ihracat yaptığımız 
ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünle-
rin kaliteli olduğu bilinci yerleştirilmeli. 
Özellikle hileli ürünler ülkemizin imajına 
ciddi zararlar vermektedir.

Sektörde ithalat bağımlılığı ve sebep-
leri 

✔ Sektörde ithalat bağımlılığı var. 
Piyasa standart dışı kalitesiz ürünlerle 
dolduğu için kaliteli ürün üretip satma 
şansımız yok. Yatırım yaptığımız zaman 
belirli miktarlarda satışlar gerçekleştir-
mek zorundayız. 

✔ İmalat girdisi olarak kaliteli yerli 
hammadde temini şansımız çok zayıf. 
Zaman zaman kaliteli yerli hammadde 
alabilsek de bunun sürekliliği yok. Bu da 
ciddi sorunlara yol açmaktadır.

✔ Sadece ürün anlamında değil, 
sertifikasyonlar için de birçok firma yurt 
dışındaki laboratuvarlara bağımlı. 

İthalatı azaltarak ihracatı arttırmak 
için yapılması gerekenler

✔ Her şeyden önce kaliteli ve serti-
fikalandırılmış üretimler gerçekleştirerek 
tüm dünyaya, “Türk Malı kalitelidir” ima-
jını yaymamız gerekir. 

✔ Sorunların çözümü, kaliteli mes-
leki eğitimden ve gerçek denetimden 
geçmektedir. Merdiven altı ve kayıtsız 
üretimler engellenebilirse, üretimde ve 
pazarda istediğimiz seviyelere gelme-
miz zor olmayacaktır.

✔ Türkiye’de bir an önce sanayi için 
gereken her testi yapabilecek “Akredite 
Laboratuvarlar” açılmalı ve sanayiciler 
bunlardan makul ücretlerle yararlana-
bilmeli.

Adil Baştanoğlu
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✔ Özellikle test cihazları üretimi-
ne ciddi teşvikler verilmeli ve bunların 
Türkiye’de imal edilmesinin önü açılmalı.

✔ Su ve ısı izolasyon malzemelerin-
de dünya ile aynı kalitede üretim yap-
mamıza rağmen bazı projelerde hiçbir 
kalite kontrolü olmayan sadece genel 
bir CE belgesi ile malzeme ithal edil-
mektedir. İnşaat malzemelerinde ithalat 
gereklilik değil sadece yabancı malzeme 
hayranlığıdır. 

✔ Devlet alımlarında yerli ürün kul-
lanılması zorunlu hale getirilmeli. 

✔ Genel bir yasaklama yapılama-
yacağı için önemli ürünlerde gözetim 
belgesi vb. ithalatı zorlaştırıcı uygula-
malara gidilmeli.

✔ Proje müelliflerince yerli malze-
meler konusunda ikna edici çalışmalar 
yapılmalı.

10- ELEKTRİK TESİSAT 
SEKTÖRÜ

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği 
(ETMD) Yönetim Kurulu Başkanı 

Mustafa Cemaloğlu 
Sektörün sorunları ve çözüm önerileri

✔ Uygulama sorunu: İnşaat sektö-
ründe kullanılan elektrik malzemelerinin 
sertifikasyonu sorunu mevcut. Kullanı-
lan malzemelerin ihtiyaca cevap verip 
vermemesi, her kalitede ürünün piyasa 
arzı ve talebinin olması ve kullanılan 
malzemenin kullanılacağı yere uygun 
seçimi ve uygulaması.

Bu konuda hedef; resmi kurumların 
bünyesinde olan kontrol mekanizması-
nın denetleme tekniğinin yatırımcı ve 
mühendislik (kalite, yararlılık ve tekno-
loji) beklentilerini karşılayacak standart-
larda hazırlanması, sertifikalandırılmış 
sektör deneyimli özel kurumlara yetki ve 
sorumluluk verilerek yapacakları denet-
lemelerin sonuçlarının onay mercilerine 
sunulma mecburiyeti getirilmesi olmalı.

✔  Malzeme, donanım ve cihaz 
üretimleri: Ülkemize giren ithal mal-
zemenin kalite seviyesinin netleştiril-
mesi ve sınıflandırılması, yarı mamul 
sınıfındaki ürünlerin kalite seviyesinin 
netleştirilmesi ve sınıflandırılması, bu 
malzemelerin kullanıldığı ürünlerin de 
imalat sonrası sınıflandırılması ve serti-
fikalandırılması, ithal edilen bitmiş ürün-
lerin sınıflandırılması, tüm Ar-Ge çalış-

malarının ve üretimlerinin üniversiteler 
gözetiminde ve kontrolünde yapılması, 
konunun etraflıca ön yargıya mahal bı-
rakmayacak şekilde tarifleneceği milli 
standartlarımızın oluşturularak yazılı 
belge haline getirilmesi gerekmektedir.

Bu konuda hedef; üretilen cihaz ve 
yan ürünlerin kalitelerinin ithal ürünle-
re tercih edilecek seviyeye çıkarılması 
olmalıdır. 

“İnşaat Malzemesi Sanayisinde Yük-
sek Teknolojiye Geçiş” ile ilgili sek-
törün önündeki engeller ve çözüm 
önerileri 

Yüksek teknolojili ürünler yurt içinde 
üretilmeli. Eğitimde; lise öğreniminden 
başlayarak gençler üretkenliğe yönlen-
dirilmeli, proje esaslı lise ve lisans öğren-
cilerine mikro destekler sağlanmalı, ba-
şarılı projelerin ve sahiplerinin korunup 
uygulamaya aktarılması sağlanmalıdır. 
Küçük ve orta ölçekli üretim yapan fir-
malarda Ar-Ge için doğru yol haritası 
çizilmeli, Ar-Ge bilgi tıkanıklığı ile Ar-Ge 
finansman sıkıntısı çözülmeli, yapılan 
üretimler duyurulmalı ve pazarlanmalı. 

Bu konuda hedef;  var olan ürünleri 
geliştirmek, var olmayanların da üretil-
mesini gerçekleştirmek olmalıdır.

11-BETON ESASLI 
PREKAST CEHPE 
KAPLAMALARI SEKTÖRÜ

Fibrobeton Satış ve Pazarlama Müdür Yardımcısı 

Beni Kohen 

Sektörün sorunları ve çözüm önerileri
✔ Standart dışı üretim yapan çok 

sayıda merdiven altı üretici olması.

✔ Üretim tarafında denetim sorun-
ları.

✔ Kayıt dışı istihdam ve bunun so-
nucu oluşan haksız rekabet.

✔ Hesap ve bilgiye dayanmayan 
kopya üretim yapanlar.

✔ Teknik şartname eksikliği ve uy-
gulama sorunları.

✔ Kalite odaklı değil fiyat odaklı bir 
pazar olması.

✔ Enerji girdi maliyetleri ve buna 
bağlı üretim ve navlun giderleri.

✔ İstihdam üzerindeki vergi yükü, 
direkt ve endirekt maliyetlerin yüksek 
oluşu.

“İnşaat Malzemesi Sanayisinde 
Yüksek Teknolojiye Geçiş” ile ilgili 
sektörün önündeki engeller ve çözüm 
önerileri 

✔ Birkaç firma hariç teknolojik altya-
pısı olmayan firmaların üretim yapıyor 
olması.

✔ Sektörde nitelikli ve kalifiye işgü-
cü yetiştirmek için yatırım yapılmaması.

✔ Ar-Ge ve Ür-Ge odaklı olmayan 
firmalar.

✔ Üretim ve uygulamayı kapsayan 
ve tüm sektörü kapsayacak zorunlu bir 
sertifikasyon sisteminin olmayışı.

✔ Sektörün finansal yapısının za-
yıflığı.

Bu sorunlarla ilgili olarak teknolojik 
altyapının güçlendirilmesi, tasarımda 
BIM ve benzeri platformların yaygın-
laştırılması ve yurtdışı rekabete yönelik 
eğitim vb. çalışmalara hız verilmelidir.

Sektörde küresel pazara entegrasyo-
nun hızlanması için öneriler

✔ Ar-Ge odaklı çalışma yapılmalı, 
üniversite, STK ve kamu birlikte proje 
üretmeli.

Mustafa Cemaloğlu

Beni Kohen
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✔ Markalaşma ve kalite odaklı ima-
lat yapılmalı.

✔ Sektörde kayıt dışı ve merdiven 
altı üretimin önlenmesi amacıyla serti-
fikasyon ve standartlaşmanın denetimi 
sağlanmalı.

✔ Dış tanıtımlara önem verilmeli, 
yurtdışı fuarlar, tasarım ofisi ve müte-
ahhitlerle direkt tanıtım faaliyetlerine 
girilmeli.

✔ Güçlü markalar yurtdışı pazar-
lar için desteklenmeli, destekler orta 
ölçekli firmalar için de ulaşılabilir hale 
getirilmeli.

✔ Sektörel ihtiyaçlara uygun teknik 
eleman yetiştirmek amacıyla eğitim 
desteklenmeli.

Sektördeki ithalat durumu
✔ Sektörümüz ithalat bağımlısı 

değildir. Tüm girdilerin yüzde 10-14 
aralığında ithal durumu söz konusudur. 

✔ Tasarım, Ar-Ge ve markalaşmaya 
önem verilir ise net katma değeri yük-
sek bir sektördür.

12-GALVANİZ SEKTÖRÜ

Genel Galvanizciler Derneği 
(GALDER) Genel Sekreteri

S. Burcu Akman
Sektörün sorunları ve çözüm önerileri

✔ Sektörümüzün en önemli sorunu 
yeterli ilgiyi görmemesidir. Sıcak daldır-
ma galvaniz (SDG) kaplama demir çelik 
ürünleri korozyona karşı korumada bi-
linen en ekonomik, doğaya dost, uzun 
ömürlü yöntemdir. Ülkemizde sadece 
2017 yılında toplam korozyon kaybı 

maliyeti 116.4 milyar dolardır. Dolayı-
sıyla bir yapıda SDG’li ürünler kullan-
dığınızda sadece o yapıyı değil, doğayı 
ve ülke ekonomisini de korursunuz. 
SDG korozyonla mücadele önemli bir 
yöntemdir, ancak bazı ilgililer tarafından 
bilinmediği ya da doğru şekilde tanın-
madığı için sektörümüz bugün olması 
gereken üretim rakamlarının altında 
seyretmektedir. 2017 yılında tesislerimiz 
kapasitelerinin yüzde 65’ini kullandı 
ki bunda yılın son döneminde solar 
enerji sektöründeki hareketliliğin olum-
lu etkisi vardı. Bugün ülkemizde sıcak 
daldırma galvaniz üretiminin yaklaşık 
yarısı ulaştırma ve enerji sektörleri için 
yapılmaktadır. Bunun nedeni bu sek-
törlerde şartnamelerde SDG kaplama-
nın yer almasıdır. Diğer tüm sektörlerin 
şartnamelerinde de SDG kaplamaya yer 
verilmelidir. Demir çeliği /metali koroz-
yondan koruma ‘’Korozyon kayıplarını 
önleme’’ kamu politikası olmalıdır. İlgili 
bakanlıklar başta olmak üzere koroz-
yon ile mücadele planları oluşturmalı 
ve özel sektör ile işbirliği yapmalıdır.  
Deprem bölgesinde yer alan bir ülke 
olarak inşaat sektöründe SDG’li ürün-
lerin kullanılması yapıların korozyonla 
mücadelesinde önemlidir. Dolayısıy-
la inşaat sektöründe SDG kaplamanın 
kullanımına dair teşvikler verilmesi ya 
da SDG’nin yaygınlaştırılmasına yöne-
lik çalışmalara destek verilmesi fayda 
sağlayacaktır.

✔ Sektörümüzün diğer bir sorunu 
da çürük asit bertaraf süreçleridir. İmala-
tı tamamlanmış demir-çelik ürünler gal-
vanizleme öncesinde yüzey temizliği 
aşamalarından geçerler. Galvanizleme-
nin iyi olması için yüzey temizliği hayati 
önem taşır. Sektörümüzde yüzey temiz-
liğinde genel olarak Hidroklorik(HCl) 
asit kullanılır ve kullanım ömrünü ta-
mamlayan asit (çürük asit) demir-3-
klorür üretiminde kullanılmak üzere 
geri dönüşüm firmalarına gönderilir. 
Demir-3-klorür tip 2 diye tabir edilen 
atık su arıtmalarda kullanılmaktadır. Fa-
kat son yıllarda kendisi ya da malzeme-
leri ithal olan bazı alternatif ürünlerin bu 
alanlarda kullanılmaya başlanmasıyla 
Demir-3-klorür’e talep azaldı ve bu da 
bizlerin çürük asit süreçlerimize sekte 
vurmaya başladı. 2017 yılında sektö-
rümüzde tüketilen HCL asidin yeniden 
kullanıma kazanılmasının doğrudan ve 
dolaylı ekonomik boyutu 30 milyon 

dolara kadar ulaşmaktadır. Asidi ber-
taraf etmenin en doğaya dost ve bir 
ülke içinse en kazançlı yöntemi olan 
demir-3-klorür’ün kullanımı arttırılmalı, 
belediyeler ve organize sanayi bölgeleri 
bu konuya destek vermeli.

“İnşaat Malzemesi Sanayisinde 
Yüksek Teknolojiye Geçiş” ile ilgili 
sektörün önündeki engeller ve çözüm 
önerileri 

✔ Bizler doğaya dost bir korozyon 
koruma yöntemi yapıyoruz. Galvaniz 
tesislerimizi de güncel ihtiyaçları göz 
önüne alarak yeniliyoruz, yeni yatırımlar 
yapıyoruz. Bu çerçevede küresel bazda 
rekabet gücümüzü korumak adına te-
sislerini yenileyen ve özellikle çevreyi 
korumaya yönelik yatırım yapan gal-
vanizcilere çeşitli teşvikler / destekler 
sağlanmalı. 

Sektörün küresel pazara entegrasyo-
nunun hızlanması için öneriler

✔ SDG sektörüne özel literatür bu-
lunmuyor. Bu nedenle sektörümüzde 
çalışacak mühendisler, tekniker ve işçi-
ler sektörümüzü tesislerimizde çalışarak 
öğrenme fırsatı bulabiliyorlar. Bu zaman 
kaybına neden oluyor ve maliyetleri 
olumsuz yönde etkiliyor. Üniversite-
lerde, meslek yüksek okullarında SDG 
sektörüne yönelik akademik çalışmala-
rın desteklenmesi, mühendislik ve mi-
marlık fakültelerinde ve Meslek Yüksek 
okullarında SDG kaplama derslerinin 
verilmesi bu konudaki eksikliğin gide-
rilmesinde önemli bir rol oynayacaktır. 

✔ Keza sektörde kullanılan maden, 
metal ve kimyasal hammadde ve gir-
dilerin ve proses kontrol parametrele-
rinin analiz ve kontrolünü yapacak bir 
laboratuvar sektör kalitesini ve SDG 
kaplama işçilik eğitim sorununu çözü-
me kavuşturacak ve sektörü disipline 
edecektir. Bu konuda derneğimizin yet-
kilendirilmesini, yer tahsisi ve maddi 
destek verilmesini talep ediyoruz. Bu 
başta sektörümüz olmak üzere diğer 
ilgili yan ve diğer sektörleri ve de sanayi 
literatürümüzü geliştirecektir.

Sektörde ithalat bağımlılığı sorunu, 
sebepleri, ithalatı azaltarak ihracatı 
arttırmak için yapılması gerekenler

✔ Sektörümüzün en önemli ham-
maddesi çinkoda dışa bağımlıyız. Sadece 
2017 yılında bizim sektörümüzün (boru, 
tel, sac galvaniz sektörleri hariç) kullan-

S. Burcu Akman
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dığı çinkonun maliyeti 250.2 milyon do-
lardır. Aynı yıl prim maliyetleri toplamı ise 
12.9 milyon dolardır. Şayet ülkemizdeki 
çinko madenleri kullanılırsa yaklaşık çey-
rek milyon dolar ülkemizde kalacak ve 
cari açığımızın azalmasına yardımcı ola-
caktır. Ayrıca prim maliyetlerine paralel 
olarak galvanizcilerin girdi maliyetleri de 
düşecek olup bu da galvaniz müşterisine 
uygun fiyat olarak yansıyacaktır. 

13-PLASTİK BORU 
SEKTÖRÜ

GF Hakan Plastik Türkiye ve Orta Doğu 
Bölge Başkanı 

Batuhan Besler
Sektörün sorunları ve çözüm önerileri 

✔ Uygun hammadde kullanmayan 
ya da belli standartların altında üretim 
yapan firmalar sektörümüzde önemli 
bir sorundur. 

✔ Finansal sıkıntılar – batak oran-
ları ve nakit sıkışıklığı bir diğer önemli 
sorundur.

✔ Plastik hammadde tedarikinin 
önemli bir kısmı yurtdışına bağımlıdır. 
Yüksek kurlar/kurlardaki dengesizlik 
buradaki maliyetleri çok ciddi şekilde 
artırmaktadır.

✔ Sektörde her seviye için kalifiye 
ve eğitimli eleman bulmak ve istihdam 
etmek konusunda sıkıntılar yaşanabil-
mektedir. 

✔ Plastik boruda en önemli maliyet 
konularından biri de lojistiktir. Lojistik 

maliyetlerinin aşağıya çekilmesi önem-
lidir.

✔ Kentsel dönüşüm projelerinin 
genel bir yaklaşım ile yürütülmeme-
siyle plansız bir dönüşüm göze çarp-
maktadır.

✔ Uygulayıcıların bilgi birikimi ve 
ürün bilincinin yükseltilmesi gerek-
mektedir. Mesleki yeterlilik konusuna 
gereken önem verilmelidir. Şu anda 
sektördeki ürün ve uygulama bilgisi 
istenen seviyede değildir.

Sektör ihracatındaki durum, ithalatı 
azaltarak ihracatı arttırmak için 
yapılması gerekenler

Sorunlar:
✔ Orta Doğu Pazarı Türkiye için 

önemli bir potansiyele sahiptir. Bu 
bölgede yaşanan sorunlar ve ticarete 
yönelik kısıtlamalar, mevcut ve potan-
siyel ihracatımızı olumsuz yönde etki-
lemektedir.

✔ Bazı Afrika ülkelerinde (örneğin; 
Cezayir) plastik inşaat malzemelerine 
uygulanan yüksek vergiler, ithalatı ya-
saklanan ürünler bu bölgedeki ihracatı 
çok olumsuz etkilemektedir.

✔ Nakliye maliyetleri özellikle alt 
yapı ürünlerin ihracatını etkilemektedir.

Çözüm Önerileri:
✔ Yüksek teknolojiye geçiş sadece 

ürün geliştirmede değil, üretim aşa-
maları için de değerlendirilmeli. Dijital 
dönüşüm çalışmaları için bilgi biriki-
minin artırılması yönünde çalışmalar 
yapılmalı.

✔ İnsan kaynağı yetkinliklerinin ar-
tırılması da yüksek teknolojiye geçiş, 
katma değerli tasarım ve ürün geliştir-
me çalışmalarını destekleyecektir.

✔  Sanayide sendikalaşma çok 
önemli. Ancak sendikal süreçlerin üre-
time sekte vurmayacak bir düzende 
ilerlemesi için çözümler geliştirilmeli. 

✔ Plastik sektöründe, malzeme 
(hammadde) bilgisi, bu malzemelerin 
üretimde nasıl hareket edeceği, hangi 
kullanım alanları için hangi malzeme-
lerin kullanılabileceği ve/veya kulla-
nım alanlarının geliştirilebilmesi için 
alternatif malzemelerin geliştirilmesi 
bilgi birikiminin artırılması ile mümkün 
olacaktır.

✔ Piyasaların nakit ve finansman 
açısından rahatlatılması, kurların den-
geye gelmesi tüm inşaat malzemesi 
sektörünün gelişimini destekleyecektir.

14-GÜNEŞ ENERJİSİ 
SEKTÖRÜ

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye 
Bölümü (GÜNDER) Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. 

M. Nazım Yavuz
Sektörün sorunları ve çözüm önerileri
Sorunlar:

✔ 2017 yılında hızlı bir büyüme 
gösteren sektör, güneş tarlaları için yeni 
proje çağrıları açıklanmaması nedeniyle 
durmuştur. 

✔ OSB’lerdeki kapasite tahsisi ko-
nusu önemli bir sorun; trafo kapasiteleri 
bahane edilerek GES kurulması engel-
lenmektedir.

Çözüm Önerileri:
✔ OSB’lere, sağladıkları enerjinin 

belli bir yüzdesini GES’lerden sağlama 
zorunluluğu getirilebilir.

✔ OSB içinde yer alan uygulamaları 
denetlemek ve şebekeye bağlamak 
OSB sorumluluğunda olmalı. 

✔ Mevcut uygulama olan saatlik 
mahsuplaşma yerine aylık ya da daha 
uzun süreli mahsuplaşma imkanı ol-
malı. Örneğin normal şartlarda şu an 
çağrı açıklanan projelerde; Cumarte-
si-Pazar günlerinde tesis çalışmadığı 
zaman yatırımcılar bedel almadan hatta 
elektriği vermek üzerine bir taahhüt 
vermekteler.

✔ Genelde projeler kredi ile yapıldı-
ğından özellikle ihracat yapan firmalara 
yenilenebilir enerji yatırımlarında özel 
faiz indirimleri sağlanabilir.

✔ İster sanayi çatısı ister bireysel 
çatılar olsun, yeni yapılacak tüm ya-
pılarda GES kurma zorunluluğu veya 
zorunluluk kapsamına alınamıyorsa, 

Batuhan Besler

M. Nazım Yavuz
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GES sistemine uygun bir statiği olması 
gerekir. Böylelikle tekrar ilgili statik onayı 
almak ortadan kalkacaktır.

✔  B i l im Sanay i  ve  Tek nolo j i 
Bakanlığı’na bağlı kurumlarda (örne-
ğin Teknokentler’de) çalışmalar yapan 
firmaların çatı üzeri öz tüketim veya 
mahsuplaşma GES kurulumlarında ko-
laylık sağlanmalı. (İzinlerin kolaylaşması, 
yer tahsisi, hibeler vs.)

✔ Yeni kurulacak sanayi tesislerine 
işletmeye başladıkları andan itibaren 
geçerli olacak ilk 2 sene içinde GES ka-
pasite tahsisi sağlanmalı. (Mahsuplaş-
ma olması kaydıyla)

✔ İhracat odaklı çalışan firmaların 
OSB dışında çağrı mektubunun alınma-
sının yolu açılmalı.

15-İSKELE KALIP 
SEKTÖRÜ

İskele Kalıp Sanayicileri Derneği 
(İKSD) Yönetim Kurulu Başkanı 

Kubilay Tüfekçi
Sektörün sorunları ve çözüm önerileri

✔ Standartların uygulanmaması, 
denetim eksikliğinden dolayı haksız 
rekabet kaynaklı karlılık sorunları ve iş 
sağlığı ve güvenliği sorunları.

Çözüm Önerisi: İşyeri açma ve iş-
letme için özellikle ruhsat verme aşa-
masında kriterlerin gözden geçirilerek 
kalitesi ve yetkinliği yüksek tesislerin 
açılmasının teşvik edilmesi sağlanmalı. 
Standart dışı üretim, inşaat aşamasında 
güvenli iskele, kalıp altı iskele proje uy-
gulamaları için yapı denetim firmaları-

nın, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının, 
ÇSGB müfettişlerinin, belediyelerin sıkı 
kontrol yapması sağlanmalı.

✔ Küçük ve orta ölçekli firmalardan 
oluşan sektörde ürün ve hizmet ben-
zerliği açısından katı bir fiyat rekabeti 
yaşanmakta olup, yeterli sermaye ve 
know-how birikimi sağlanamamaktadır, 
bu da yerli firmalarımızın yabancılarla 
gerek iç gerekse dış pazarda rekabet 
gücünü olumsuz etkilemektedir.

Çözüm Önerisi: Rekabet kanun ve 
yönetmeliklerine uygun olarak ölçek 
atlamak amaçlı şirket birleşmeleri, farklı 
pazarlarda ortak hareket etme, kapasite 
artırımı hedefli işbirlikleri finansal olarak 
teşvik edilmeli. Sektörün küçük, orta öl-
çekli firmalardan ziyade kamu otoritesi 
teşvikleriyle konsolidasyon ile Avustur-
ya, Almanya örneğinde olduğu gibi 
dünya pazarında oyuncu olabilecek 
markaların çıkmasına yönelik gerekli 
ortam yaratılmalı.

✔ Karlılığın çok düşük olduğu sıfıra 
yaklaştığı bir ortamda, teknoloji yenile-
şim ve Ar-Ge yatırımlarının yapılama-
ması, rekabette geri kalınması.

Çözüm Önerisi: Patent vb. fikri mül-
kiyet hakları ile korunacak inovatif ürün-
ler ile sektörde farklılaşma sağlanmalı, 
ürün ve hizmet zenginliği yaratılmalı ve 
sermaye oluşumunu hızlandırmak için 
bu tür ürünlere vergi vb. teşvikler güç-
lendirilmeli. Var olan destek, teşviklerle 
ilgili işverenlerin bilinçlendirilmesi, aynı/
diğer sektörlerin iyi uygulamalarının 
farklı platformlarda paylaşılması, know 
how paylaşımı sağlanmalı.

Ayrıca 4. sanayi devrimi denilen En-
düstri 4.0. ile 2011 yılından beri siber-
netiğin fiziksel üretim ile haberleştiği, 
insan hatalarının sıfıra indirmesi düşü-
nülen bir üretim şekli olarak nitelenen 
üst teknolojiye ulaştığımızda kalite, ka-
pasite ve maliyetleri gerçek bir biçimde 
kontrol edebileceğiz, global rekabette 
yerimizi alabileceğiz.

“İnşaat Malzemesi Sanayisinde 
Yüksek Teknolojiye Geçiş” ile ilgili 
sektörün önündeki engeller ve çözüm 
önerileri 

✔ Sektörde katma değeri yüksek 
ürünler iş güvenliğini ve verimliliği artı-
rıcı elektro-hidro mekanik tahrikli kalıp 
sistemleridir. Özellikle yüksek yapılar, 
köprü ve viyadüklerde kullanılan bu 
sistemler önemli bir Ar-Ge çalışması 

gerektirmektedir. Hidrolik tırmanır ka-
lıplar, köprü dengeli konsol ve launcher 
sistemleri bunlara örnek olarak gösteri-
lebilir. Bu konuda verilebilecek Ar-Ge, 
patent ve sonrası vergi destekleri firma-
ları harekete geçirebilecek etkenlerdir.

✔ Diğer bir konu da ürünün kendi-
sinin değil üretiminin yüksek teknoloji 
gerektirdiği hallerdir. Yine dışa bağımlı 
olduğumuz bu tarz ürünlerin ülkemiz-
de üretilmesini sağlamak amaçlı firma-
lar arası işbirlikleri, yatırım destekleri 
öngörülebilir.

Sektörün küresel pazara entegrasyo-
nunun hızlanması için öneriler

✔ Firmaların markalaşmasına önem 
verilmeli, markalaşma ve yurtdışı örgüt-
lenmelerine yönelik teşvikler kuvvet-
lendirilmeli.

✔ TSE gibi kuruluşların uluslararası 
akreditasyonu sağlanarak Türkiye’de 
üretim yapan firmaların yurtdışı pazar-
larda sertifikasyon engellerine takılması 
önlenmeli.

✔ Firmaların buy-back koşullu ola-
rak yurtdışına yaptıkları satışlarda, bu 
ürünlerin tekrar yurtdışına satılması şar-
tı ile bakım, onarım ve depolama amaçlı 
olarak yurda getirilmesine izin verilmeli.

✔ Yurt dışı pazar risklerine karşı fi-
nansal sigorta vb. destekler sağlanmalı.

Sektörde ithalat bağımlılığı, sebeple-
ri, ithalatı azaltarak ihracatı arttır-
mak için yapılması gerekenler

Sebepler: 
✔ Sektör beton kalıplarında çok kul-

lanılan ahşap kiriş konusunda tamamen 
dışa bağımlıdır.

✔ Sektörde enerji yoğun ara ma-
muller olan döküm ve dövme parçalar-
da da ithalat bağımlılığı söz konusudur.

✔ Sektörde yüksek kalitede özel ke-
sitli profil konusunda da dışa bağımlılık 
gözlemlenmektedir.

Öneriler:
✔ Ülkemizde ahşap kiriş üretimini 

destekleyecek kalitede orman ürünü 
olmadığı için aynı işlevi görecek plas-
tik, kompozit içerikli malzemelerin ge-
liştirilmesi konusunda Ar-Ge desteği 
sağlanabilir. 

✔ Dövme ve döküm parçalar için 
üretim, az gelişmiş ve yüksek teşvikli 
bölgelerimizde ucuz enerji sağlanarak 
desteklenebilir. Bu konuda yerli firma-
larımızın ortak üretimi teşvik edilebilir.

Kubilay Tüfekçi
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16-YALITIM SEKTÖRÜ

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği 
(İZODER) Başkanlar Kurulu Üyesi 

A. Nuri Bulut
Sektörün sorunları ve çözüm önerileri 

✔ Kanun, yönetmelik ve tebliğ vb. 
yasal alt yapıdaki eksiklikler ve mevzu-
atların enerji limitleri yönüyle AB’deki 
muadillerinin gerisinde kalması.

Çözüm Önerisi: Enerji verimliliği ile 
ilgili mevzuatların güncel versiyonları-
nın uyumlaştırılması, enerji limitlerinin 
ülkenin Enerji Verimliliği Stratejisi ve 
Ulusal Katkı Beyanları’nda yapılan taah-
hütlere uygun olarak, gelişmiş AB ülke-
lerindeki örnekleri de dikkate alınarak 
düşürülmesi. 

✔ Tüketicinin alım gücünün düşük-
lüğü.

Çözüm Önerisi: Enerji verimliliği 
sağlayan ürünlerde tüketiciye yansıya-
cak şekilde vergi indirim ve muafiyet-
lerinin getirilmesi, uzun vadeli, düşük 
faizli/faizsiz cazip kredi olanaklarının 
sağlanması.

✔ Enerji maliyetlerinin yüksek oluşu.
Çözüm Önerisi: Üretimde verimlilik 

arttırıcı projelerle verilen destekler art-
tırılmalı, Enerji Verimliliği Uygulamaları 
ve yenilenebilir enerji kullanımı özen-
dirilmeli.

✔ Mevzuatların uygulanmasındaki 
eksiklikler ve buna bağlı olarak oluşan 
haksız rekabet. 

✔ Yapı denetiminin yetersizliğinden 
uygun olmayan malzemelerle yapılan 
eksik ve hatalı uygulamalar.

✔ Piyasa gözetim ve denetiminin 
etkin bir şekilde gerçekleştirilememe-

sinden kaynaklanan kalitesiz ve beyana 
uygun olmayan malzemelerin piyasaya 
arzı.

✔ Çevre ve iş güvenliği ile ilgili ku-
rallara uyulmadan faaliyet yürütme, 
SGK’sız ve belgesiz (MYK) işçi çalıştırma, 
faturasız satış vb. hususlar.

Çözüm Önerisi: Mevzuatların uy-
gulanmasını arttırmaya yönelik eğitim 
ve bilinçlendirme çalışmaları yürütü-
lerek kamu otoritelerinin kapasiteleri 
geliştirilmeli, kamu personellerinin tüm 
denetim fonksiyonlarını yürütmesi yeri-
ne belirli mevzuatlarda uzmanlaşması 
sağlanmalı, piyasa gözetimi ve dene-
timi alanında sektörel derneklerden ve 
alt yapılarından faydalanılma yoluna 
gidilmeli.

“İnşaat Malzemesi Sanayisinde 
Yüksek Teknolojiye Geçiş” ile ilgili 
sektörün önündeki engeller ve çözüm 
önerileri 

✔ KOBİ ölçeğinde imalatçıların yo-
ğunluğu ve buna bağlı olarak yüksek 
teknolojiye geçiş ile ilgili; bilgi birikimi, 
kurumsal kültür ve İnsan kaynağı ek-
siklikleri. Geçiş altyapısının maliyetinin 
yüksekliği ve firmaların mali gücünün 
sınırlı oluşu.

Çözüm Önerisi: Yüksek teknolojiye 
geçiş yapmak isteyen firmalara yönelik 
özel destek programları geliştirilmeli. 
Yüksek teknolojiye geçiş ile ilgili des-
tek programlarını da içerecek şekilde 
tanıtım ve bilinçlendirme çalışmaları 
yürütülmeli, üniversite ve sanayi işbirliği 
özendirilmeli.

Sektörün küresel pazara entegrasyo-
nunun hızlanması için öneriler

✔ Ticaret ataşelikleri vasıtasıyla ürün 
gruplarına özel hedef pazarlar belirlen-
meli ve belirlenen pazarlarda tanıtım 
faaliyetleri yürütülmeli.

✔ Yurt dışı fuarlara katılımlar des-
teklenmeli.

✔ “Türk Malı” imajının güçlendiril-
mesine yönelik tanıtım çalışmaları ya-
pılmalı.

✔ Ülkemizdeki laboratuvar ve bel-
gelendirme alt yapısı güçlendirilmeli.

Sektörde ithalat durumu, ithalatı 
azaltarak ihracatı arttırmak için 
yapılması gerekenler

✔ Sektörümüzde çok çeşitli ürün 
grupları bulunmaktadır. Bu ürünlerden 
bazılarında yurt dışından temin edilen 

hammaddeler bulunmaktadır. Bu tür 
hammaddelerin yurt içinden üretilmesi 
desteklenmeli. 

✔ Sektörümüzde ürünler genel ola-
rak nakliyeye uygun olmadığı için yurt 
içinde üretilmektedir.  

✔ Mevzuatlardaki eksiklikler dola-
yısıyla ülkemizdeki üreticiler üretimi 
kolay, maliyeti düşük ve teknik perfor-
mansı sınırlı olan ürünleri üretme eği-
limdedir. Bu durum özellikle ses yalıtı-
mı, yangın yalıtımı gibi konular ve özel 
kullanım alanlarında talebin yurt dışın-
dan karşılanmak zorunda kalınmasına 
neden olmaktadır. Mevzuatların tam 
olarak uygulanması ile performanslı 
ürünlere talebin artması yerli üreticile-
rin üretim çeşitliliğini arttırmasına ve it-
halatın azaltılmasının yanı sıra ihracatın 
da artmasına sebep olacaktır.

17-KABLO SEKTÖRÜ

Kablo Sanayicileri Derneği (KABLODER) Başkanı 

Erkan Aydoğdu
Sektörün sorunları ve çözüm önerileri

✔ Kalite bilincinin ve ürün standart-
larının uluslararası seviyede olmaması.

✔ Piyasa gözetim ve denetim faa-
liyetlerinin yeterince etkin bir şekilde 
yürütülemiyor olması.

✔ Piyasada kullanılan kabloların 
CPR - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne 
uygunluğunu sağlayacak denetim me-
kanizmasını işler hale getirilmesi.

✔ CPR - Yapı Malzemeleri Yönet-
meliği, piyasaya arz için uygulanırken, 
CPR’a uygun kablo kullanımı konusun-
da bir regülasyonun olmaması.

✔ Uluslararası standart ve mevcut 

A. Nuri Bulut

Erkan Aydoğdu
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yönetmeliklere aykırı, kalitesiz üretim 
yapan firmalara uygulanan yaptırımların 
yeterince caydırıcı olmaması.

✔ Standartlara uygun olmayan üre-
tim yapılması sonucunda hem can ve 
mal güvenliğini tehlikeye atabilecek, 
hem de ülke imajını zedeleyebilecek 
ürünlerin piyasaya servis edilmesi.

“İnşaat Malzemesi Sanayisinde 
Yüksek Teknolojiye Geçiş” ile ilgili 
sektörün önündeki engeller ve çözüm 
önerileri 

✔ Kalite bilinci tüm sektör tarafın-
dan aynı oranda algılanmamakta, dola-
yısı ile yüksek teknoloji ürünü kablolar 
uygulanmamaktadır.

✔ İnsan can ve mal güvenliğini ön 
plana çıkartan, düşük duman yoğun-
luklu, halojenden arındırılmış ve yangı-
na dayanıklı kabloların üretilmesi teşvik 
edilmeli.

✔ Yüksek performanslı ve toplam 
maliyette avantaj getirecek çözümlerin 
kullanılması yaygınlaştırılmalı.

✔ Ar-Ge ve laboratuvar teşvikleri ar-
tırılarak, üreticilerin yüksek teknolojiye 
geçişinin kolaylaştırılması sağlanmalı.

✔ Ayrıca Türkiye İMSAD önderliğin-
de, tüm üretici ve paydaşlar, yüksek 
teknoloji ve uluslararası standartlarda 
bütünlüğün sağlanması için birlikte 
proje geliştirebilirler.

Sektörün küresel pazara entegrasyo-
nun hızlanması için öneriler

✔ Avrupa Birliği ile birlikte ülkemiz-
de de 1 Temmuz 2017’de kablolar için 
zorunlu hale gelen Yapı Malzemeleri 
Yönetmeliği’nin etkin bir şekilde uygu-
lanması sağlanmalı.

✔ Binalarda kullanılacak kablolarda 
CPR - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne 
uygun ve doğru sınıf kabloların kulla-
nılabilmesi için “Binaların Yangından 
Korunması Hakkında Yönetmelik”te ge-
rekli değişiklikler yapılmalı.

✔ EN 50575 kapsamında test yap-
tıracak yerli üreticilerin, yurt dışındaki 
test laboratuvarlarını kullanması yerine 
ülkemizdeki laboratuvar imkanları daha 
etkin ve kullanılabilir hale getirilmeli.

Sektördeki ithalat durumu, ithalatı 
azaltarak ihracatı arttırmak için ya-
pılması gerekenler

✔ Kablo sektöründe yerli maden ve 
rezervlerin yetersiz olması sebebi ile; 
bakır, alüminyum gibi değerli metaller 

ile PVC, XLPE gibi petrol türevi ürünleri 
yurt dışından temin edilmektedir.

✔ Katma değerli yüksek teknoloji 
ürünler üretilmeli ve ihracatının artırıl-
ması için gerekli önlemler alınmalı.

✔ Özellikle zayıf akım kabloların-
da kalitesiz ürünlerin ithalatı daha sıkı 
kontrol altına alınmalı.

✔ CPR - Avrupa Yapı Malzemeleri 
Yönetmeliği’ne uygun kabloların kul-
lanımı artırılmalı, dolayısı ile Avrupa’ya 
ihracat yapabilecek yerli firmaların ih-
racatı kolaylaştırılmalı.

18-GÜVENLİK (KİLİT, 
SİLİNDİR, ÇELİK KAPI, 
ALARM) SEKTÖRÜ

Kale Endüstri Holding Pazarlama Direktörü 

Billur Burkutoğlu 
Sektörün sorunları ve çözüm önerileri

✔ Döviz kurlarındaki dalgalanmalar 
sebebiyle özellikle hammadde ve enerji 
maliyetlerinde ki artış ve konut satışları-
na getirilen teşviklerin sona ermesi pa-
ralelinde emlak piyasasının 2018 yılına 
temkinli bir başlangıç yapması.

Çözüm Önerisi: Geçmiş senelerde 
uygulanan konut satış teşviklerine ek 
olarak, inşaat malzemelerinde uygu-
lanan yüzde 18 KDV’nin düşürülmesi 
ile maliyet artışları sübvanse edilerek, 
yerli üretim desteklenmeli. Yerli üretimi 
desteklemek adına koruyucu gümrük 
vergisi/anti damping uygulamaları ge-
nişletilmeli ve süresi uzatılmalı.

✔ Piyasa denetim ve gözetimlerinin 
yetersiz olması ve maliyet kaygısı ile 
ürün standartlarının (özellikle Çelik Kapı 

ve Yangın Kapısında) uygulanmaması. 
Çözüm Önerisi: Piyasa ve ürün de-

netimleri artırılmalı. Uyarı, ceza ve kamu 
bilgilendirme mekanizmaları uygulan-
malı. Yabancı menşeili ürünlerin stan-
dart ve mevzuata uygunluk gümrük 
kontrolleri yapılmalı.

✔ Tüketicilerin, önleyici güvenlik 
çözümleri olan kilit, silindir, çelik kapı, 
alarm vb. ürünleri yeterince tanımaması 
ve başlarına bir problem gelmeden 
güvenlik çözümlerini değiştirmeyi ve 
iyileştirmeyi düşünmemesi. 

Çözüm Önerisi: Son kullanıcıya hi-
tap eden ve bilinçlendiren kamusal 
iletişim ve sektörel işbirliği projeleri 
yapılmalı. (kamu spotu, web siteleri, 
medya iletişimi, vb.)

✔ Sektörel veri kaynaklarının, firma-
ların pazar tahmin çalışmalarına sınırlı 
katkı sunması.

Çözüm Önerisi: TÜİK vb. kaynaklar 
sektör ihtiyaçlarına yönelik daha detaylı 
ve sık veri setleri hazırlamalı.

“İnşaat Malzemesi Sanayisinde 
Yüksek Teknolojiye Geçiş” ile ilgili 
sektörün önündeki engeller ve çözüm 
önerileri 

✔ Maliyet odaklılık: Güncel fiyat po-
litikalarından dolayı Ar-Ge ve inovasyon 
yatırımlarının sınırlı kalması sonucu en 
ucuzunu üretmeye ve satmaya çalışan 
sektörün girdiği darboğaz. 

Çözüm Önerisi: Yüksek teknolojili 
ve katma değerli ürünlere belirli süre-
lerde ek teşvik ve vergi indirimlerinin 
uygulanması sağlanabilir. (Örneğin; 
yüksek teknoloji ürünlerinin belirli süre 
KDV’den muaf olması) Operasyonel 
verimliliğe ve maliyetlere olumlu yan-
sıyacak Endüstri 4.0 uygulamaları, ek 
teşvik ve eğitimlerle desteklenebilir.

✔ Fikri mülkiyet: Özellikle çelik kapı 
sektöründe tasarımların ve teknolojile-
rin kopyalanması önemli bir bariyer teş-
kil ediyor. Kopya ve markasız ürünlerin 
düşük fiyat uygulaması kaliteli üretimin 
önüne geçiyor ve bu da sektöre zarar 
veriyor. 

Çözüm Önerisi: Tasarım tescili, fay-
dalı model ve patent gibi fikri mülkiyet-
lerin daha kapsamlı korunması için ek 
tedbirler alınması sağlanabilir. “Design 
Turkey” benzeri tasarıma yönelik ödül 
ve teşvikler çeşitlendirilerek, artırılabilir.

✔ Yatırım maliyeti ve kalifiye iş gücü: 
Mekanik sistemler, güvenlik sistemleri 

Billur Burkutoğlu
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sektöründe de hızla elektromekanik 
ve elektronik sistemlere dönüşüyor. 
Bu süreçte akıllı teknolojilerin yüksek 
yatırım maliyetleri ve değişim hızı kadar, 
bu alanlarda çalışacak ara elaman ve 
mühendis ihtiyacı da önemli bir gelişim 
alanı.

Çözüm Önerisi: Özellikle ara ele-
man olarak tanımladığımız işgücünün 
etkin şekilde yetiştirilmesine yönelik 
farklı eğitim modellerinin oluşturul-
ması sağlanabilir. Personel yetkinliğini 
artırmak ve yeni teknolojiler konusunda 
sürekli güncel kalmalarını sağlamak 
amacıyla cihaz kullanımı ve yeni çalışma 
metotlarıyla ilgili düzenli oryantasyon 
eğitimleri düzenlenebilir.

✔ Düşük farkındalık & talep: Güven-
lik çözümleri dayanıklı tüketim ürünleri 
olarak düşünülüyor, yeni teknolojilerin 
sağlayacağı faydalar yeterince bilin-
miyor, güvenlik çözümlerini yenileme 
ihtiyacı hissedilmiyor. Toplumun büyük 
bir kesimi mekanik sistemlere daha çok 
güven duyuyor, akıllı sistemlerin in-
ternet/elektrik kesintisi/mobil telefon 
çalınması, siber güvenlik gibi konularda 
güvenlik zafiyeti yaratabileceği endişesi 
var. Elektronik güvenlik hane penetras-
yonu halen çok düşük, yüzde 2 civa-
rında, aylık abonelik sistemi tam olarak 
bilinmiyor.

Çözüm Önerisi: Yerli üretim yüksek 
teknoloji ürünlerinin, yurt içi tanıtım-
larını destekleyecek bir modelle, son 
kullanıcılara bu ürünlerin ek faydaları 
anlatılabilir. Böylece tüketicilerin bi-
linçlendirilmesi sağlanabilir. Şehirlerde 
internet altyapısının gelişmesi yüksek 
teknolojiye geçişi destekleyecektir.

Sektörde küresel pazara entegrasyo-
nun hızlanması için öneriler

✔ Ulusal ve uluslararası standart ve 
düzenlemeler konusunda sektör tem-
silcileri olarak sürekli kendimizi güncel-
lemeliyiz. TSE Standardının EN ve DIN 
standartları ile benzerliğinin şartna-
melerde tanınmasının sağlanması için 
gerekli lobi çalışmaları yapılmalı.

✔ Turquality vb. devlet ve sektörel 
destek ile teşviklerin kapsamı ve miktarı 
artırılmalı. Hedef ülkelere yönelik veri-
len süre kısıtları bu pazarlara sunulacak 
yeni ürün ve servisler için uzatılabilmeli.

✔ Mevcut durumda ihracat mik-
tarının düşük olduğu yeni ve stratejik 
pazarlara yönelik küresel rekabet strate-

jileri oluşturulmalı ve uygulanması için 
devlet teşvikleri çoğaltılmalı.

Sektörde ithalat bağımlılığı sorunu ve 
sebepleri, ithalatı azaltarak ihracatı 
arttırmak için yapılması gerekenler

✔ Sektörümüzde ithalat bağımlılığı 
yüksektir. Ürettiğimiz ürünlerin içeri-
sinde kullanılan ithal hammadde ve 
yardımcı malzemeler toplam malzeme-
nin önemli bir kısmını teşkil etmektedir. 
(Yüksek teknoloji ürün girdilerinde ithal 
oranı daha da yüksektir) Kur artışları 
maliyetleri hemen hemen aynı oranda 
artmakta ve ihracat tarafında oluşan 
kur artışının olumlu etkisi hissedilme-
mektedir.

✔ Özellikle son dönemlerde Exim-
bank Reeskont Kredileri döviz bazlı kul-
landırılmaktadır. Bu kredilerin önceden 
olduğu gibi TL bazlı olarak verilmesi, 
firmaları kur riskinden az da olsa koru-
maya yardımcı olabilir.

✔ Bazı hedef pazarlarda yüksek 
gümrük vergileri ihracat potansiyelini 
sınırlamaktadır. Bu ülkelere yönelik yeni 
ve kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşmaları 
yapılması ihracatın büyümesine katkı 
sağlayacaktır. (Özellikle Rusya ve Orta-
doğu ülkeleri ile) Şirketlerin ihracat bö-
lümlerinde istihdam edilen personele, 
Ar-Ge personeline olduğu gibi, vergi ve 
SGK destekleri sağlanabilir.

✔ İhracatın gelişmesi için öncelikle 
yurt dışındaki son kullanıcıların güncel 
veya gelecekte oluşabilecek ihtiyaçla-
rının tespit edilmesi ve Ar-Ge çalışma-
larının bu ihtiyaçlara göre yapılması 
gereklidir. Hedef pazarlarda Türkiye’nin 
tanıtımına ve “Türk Malı” algısına yönelik 
çalışmalar, ihracata katkı sağlayacaktır.

✔ Sürekli yapılması gereken bazı 

testler ve alınması gereken bazı rapor-
lar için sadece yurtdışından hizmet 
sağlanabilmektedir. Bu hem para hem 
de zaman kaybına yol açmaktadır. Ül-
kemizde de özel laboratuvar ve test 
enstitülerinin kurulması ve işletilmesi 
teşvik edilerek, bu alanda yurtdışına 
bağımlılığımız azaltılabilir.

19-YAPI KİMYASALLARI 
SEKTÖRÜ

Kalekim İş ve Pazar Geliştirme Müdürü 

Altuğ Tezel
Sektörün sorunları ve çözüm önerileri 

✔ Sektörümüzün en büyük sorunu 
haksız rekabet ve piyasa denetiminin 
yeterli olamamasıdır. Standart dışı, am-
balaj bilgisini ve beyanı karşılamayan 
ürünler pazarda satılabilmektedir.

Çözüm Önerisi: Etkin piyasa ve 
ürün denetimi yapılmalı. Uyarı, ceza 
ve kamu bilgilendirme mekanizmaları 
sağlıklı çalışmalı. 

✔ Ürün ve uygulama konularında 
standart ve yönetmeliklerin oluşumu 
konusu STK ve dernekler içinde yavaş 
ilerlemektedir. Firmaların iş yükü ve 
öncelikleri bu çalışmaları olumsuz et-
kilemektedir.

Çözüm Önerisi: Standart ve yönet-
melikler ilgili kamu kurum ve kuruluşla-
rının öncülüğünde belirlenecek takvim 
içinde oluşturulup ertelemeler yapılma-
dan yürürlüğe girmeli.

✔ Türkiye ve ihracat pazarlarının 
sektörel bilgileri net değildir. Yurt içi 
üretim ve ihracat satış rakamlarına ulaş-
mak mümkün değildir.

Çözüm Önerisi:
İlgili kamu kurum ve kuruluşları, net 

olarak ulaşabilecekleri bilgileri toplaya-
rak sektörel istatistikleri yayınlamalı.

Sektördeki ithalat bağımlılığı, sebep-
leri, ithalatı azaltarak ihracatı arttır-
mak için yapılması gerekenler

✔ Sektörümüzde yüksek tonajlı ve 
tutarlı kullanılan ve yurtdışından alınan 
hammaddeler vardır. Bu hammaddele-
rin Türkiye’de üretimi yoktur.

Çözüm Önerisi: Yurtdışından yük-
sek meblağlar ödenerek alınan ham-
maddelerin çalışması yapılmalı ve 
Türkiye’de üretimi teşvik edilmeli.

✔ Sürekli yapılması gereken bazı 
Altuğ Tezel
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testler ve alınması gereken bazı raporlar 
için sadece yurtdışından hizmet sağla-
nabilmektedir. Bu hem para hem de 
zaman kaybına yol açmaktadır.

Çözüm Önerisi: Özel laboratuvar ve 
test enstitülerinin kurulması ve işletil-
mesi teşvik edilmeli, sadece yurtdışında 
yapılabilen test kalmamalı.

20-İSKELE KALIP 
SEKTÖRÜ

Kalıp ve İskeleciler Derneği 

(KALİSDER) Genel Sekreteri 

Ergun Baştan
 Sektörün sorunları ve çözüm önerileri

Ulusal ve uluslararası pazarlarda gi-
derek ağırlaşan rekabet şartları, güvenli 
ve standartlara uygun üretimi her za-
mankinden daha da önemli hale getir-
miştir. Ürünlerin güvenlik şartlarına haiz, 
standartlara uygun üretilerek piyasaya 
arz edilmesi, insan ve çevre sağlığının 
korunmasının yanı sıra piyasa disipli-
ninin sağlanmasına da önemli katkıda 
bulunmaktadır.

İnşaat sektöründe herhangi bir stan-
dart ve güvenlik şartına uygun olmayan 
kalitesiz ve güvensiz inşaat kalıp ve is-
keleleri sıklıkla kullanılmakta, ayrıca TSE, 
TSEK belgesine sahip olmasına rağmen, 
standart şartlarını ihlal eden ürünler de 
piyasaya arz edilmektedir. Bu durum, iş 
sağlığı ve güvenliği şartlarını ciddi an-
lamda olumsuz etkilerken, standartlara 
uygun üretim yapan sanayicilerimiz için 
de haksız rekabet oluşturmaktadır.

Bu çerçevede, oluşabilecek iş ka-

zalarının önüne geçilmesi, güvenli 
ve standartlara uygun üretim yapan 
sanayicinin desteklenmesi ve haksız 
rekabetin önlenmesi amacıyla inşaat 
ve kalıp iskelesi kullanan iş yerlerinde 
ve şantiyelerde TSE-TSEK belge dene-
timin yanı sıra kullanılan bu ürünlerin 
standartlara ve güvenlik şartlarına uy-
gunluğunun da denetlenmesi büyük 
önem taşımaktadır.

İskelelerin standartlara uygun ola-
rak üretilmesi gerektiği farklı Bakanlık-
ların çok sayıda mevzuatı ile zorunlu 
tutulmuştur. Ancak Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı bu ürünlerin peri-
yodik kontrollerin yaptırılması, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ise yapısal düzen-
lemelere ve bağlantı noktalarına dair 
detay çizimlerin teslim edildiği yetkili 
otoritelerdir. Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı söz konusu ürünlerin Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı sorumluluğunda 
olduğuna işaret ederken, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı ise kalıp ve iskelelerin 
yapıların kalıcı parçaları olmamaları se-
bebiyle denetimin Bakanlıkları tarafın-
dan yapılmadığını ifade etmiştir. İlgili 
mevzuatın yayımlanmasına yönelik çok 
sayıda Bakanlık söz konusudur. (Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı vb.) Fakat buna rağ-
men, işyeri ve şantiyelerde kullanılan 
kalıp ve iskelelerin standarda uygun 
olup olmadığına yönelik denetimler ko-
nusunda mevzuatta bir boşluk olduğu 
düşünülmektedir.

Ülkemizde halihazırda 10 farklı 
kamu kuruluşu tarafından Piyasa Gö-
zetim ve Denetimi - PGD gerçekleşti-
rilmekte olup, PGD kuruluşları arasında 
koordinasyon Ekonomi Bakanlığı tara-
fından sağlanmaktadır. ‘Piyasa Gözeti-
mi ve Denetimi Koordinasyon Kurulu’ 
ile ‘Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün 
Güvenliği Değerlendirme Kurulu’, PGD 
konusunda yaşanan ortak sorunlara 
çözüm önerileri getirmek ve PGD ku-
ruluşlarının uygulamalarını yeknesak-
laştırmak bakımından önemli bir ileti-
şim ve işbirliği platformlarıdır. Konu bu 
kurullarda da gündem maddesi olarak 
değerlendirilebilir.

Bu çerçevede güvenli ve standart-
lara uygun üretim yapan sanayicinin 
desteklenmesi ve haksız rekabetin ön-
lenmesi amacıyla inşaat ve kalıp iskelesi 
üreten firmaların ürün güvenliği dene-

timlerinin yoğunlaştırılarak gerekli ted-
birlerin alınmasının önemli olduğunu 
düşünmekteyiz.

21-KAZAN VE BASINÇLI 
KAP SEKTÖRÜ

Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği 
(KBSB) Yönetim Kurulu Başkanı 

Ahmet Cevat Akkaya 
Sektörün sorunları ve çözüm önerileri

✔ Temel hammadde girdimiz olan 
yassı çelik mamullerinde gümrük ver-
gisi AB ülkelerine nazaran yüzde 10 
fazla maliyetlere sebebiyet vermekte-
dir. Emek yoğun bir sektör olarak işçilik 
maliyetlerimiz oldukça yüksek.

Çözüm Önerisi: Hammaddemiz 
olan ürünlerde gümrük vergisi oranı 
sıfırlanmalı. İşçilik üzerindeki maliyetleri 
azaltıcı tedbirler alınmalı.

✔ Enerji verimliliği sağlayacak ürün-
ler ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 
değerlendirileceği ürünlerin geliştiril-
mesi önünde yüksek Ar-Ge maliyetleri 
bulunmaktadır. 

Çözüm Önerisi: Sektöre yönelik Ar-
Ge faaliyetlerini destekleyecek prog-
ramlar yürütülmeli. Yazılım, nitelikli per-
sonel ve makine ekipman destekleri 
kolaylaştırılmalı.

✔ Merdiven altı, standart dışı üre-
timler, eksik ve yanlış donanım. Yetersiz 
operatörlerin işletmesi ve periyodik ba-
kımların yapılmaması.

Çözüm Önerisi: Bu eksikleri gide-
recek, sürdürülebilir bir mevzuat biran 
önce yürürlüğe girmeli.

Ergun Baştan

Ahmet Cevat Akkaya
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“İnşaat Malzemesi Sanayisinde Yüksek 
Teknolojiye Geçiş” ile ilgili sektörün 
önündeki engeller ve çözüm önerileri 

✔ Enerji verimliliği ve yenilenebi-
lir enerji kaynaklarının kullanımı ko-
nusunda geliştirilen teknolojiler, tüm 
dünyanın gündemini oluşturmaktadır. 
Uluslararası pazardaki rakiplerimiz Ar-
Ge faaliyetlerini bizden daha yoğun 
şekilde sürdürmektedirler.  

Çözüm Önerisi: Yeni kazan ve yak-
ma teknolojileri, birleşik kazan-enerji 
sistemleri, kojenerasyon, trijenerasyon, 
uygulamalarına adaptasyon ileri tekno-
loji ile bütünleşik çözülebilir. 

✔ Mevcut sistemlerimizde de kul-
lanılan, otomasyon, uzaktan erişim, 
kendi kendini yöneten sistemler, E.4.0 
uygulamaları ürünlerimizde kendine 
yer bulmaktadır.

Çözüm Önerisi: Bu teknolojik ge-
lişmelere ayak uydurabilecek, Ar-Ge 
faaliyetleri desteklenmeli. Ancak ortaya 
konan çalışmalarda temel alınan tekno-
loji sınıflandırmaları, destek program-
larından yararlanmamızın önünde bir 
engel teşkil etmektedir.

Sektörün küresel pazara entegrasyo-
nunun hızlanması için öneriler

✔ Türkiye ısı cihazları ve kazan ima-
lat sektörü, dünyada pazar payı olarak 
sıralamada 6. konumdadır. Bu durum 
çok karamsar bir tablo oluşturmasa da, 
görünen bir takım riskler söz konusudur. 

✔ Pazar payımızın artırılması yönün-
de yurtdışı fuar ve tanıtım faaliyetlerinin 
değişik pazarlar için artırılması ihtiyacı 
vardır.

✔ Makine tanıtım gruplarının yeni-
den ihyası sağlanmalı ve etkin faaliyet-
lerine yeniden başlamalı.

✔ Yeni ve teknolojik ürün geliştir-
meye yönelik destekler artırılmalı. 

✔ Dünyada hız kazanan atıktan 
enerji kazanımı, bölgesel ve merkezi 
ısıtma sistemlerinin geliştirilmesi ve 
uygulanması özendirilmeli ve destek-
lenmeli. Bu tarz büyük ölçekli ürünle-
rin imalatında ihtiyaç duyulan altyapı 
harcamaları da destekler kapsamına 
alınmalı.

✔ Uluslararası rekabette fiyat faktö-
rünün önemi kaçınılmaz, bu anlamda 
hammadde ve işçilik maliyetlerimiz re-
kabet koşullarını zorlaştırmaktadır. Kali-
fiye personel azlığı ve dolayısıyla artan 
maliyetleri, rekabet içerisinde olduğu-

muz Avrupa’daki imalatçılar karşısında 
bizleri zor durumda bırakmaktadır.

Sektörde ithalat durumu, ithalatı 
azaltarak ihracatı arttırmak için 
yapılması gerekenler

İmalatını gerçekleştirdiğimiz ürün-
lerde ihracatın ithalatı karşılama oranı, 
ısıtma kazanlarında yüksek seviyededir. 
(450M / 145M USD). Bu ihracatımızın 
3’te 1’i ise AB ülkelerine gerçekleşmek-
tedir. 

Tüm dünyaya ürünlerimizin kalite-
sini ve uygunluğunu kabul ettirebil-
mişken, yurt içinde halen daha ithal 
ürünler tercih edilebilmektedir. Özel 
sektör tarafında rekabet şartları altında 
mücadelemizi sürdürmekteyiz. Ancak 
kamu alımları ve devlet destekli yatı-
rımlar konusunda ne yazık ki bazı haksız 
uygulamalarla karşılaşmaktayız. İthal 
kazanlar için ayrı, yerli kazanlar için ayrı 
şartnameler ortaya konmakta, haksız re-
kabet oluşturularak ürünlerimizin Kamu 
alımlarında tercih edilmesinin önüne 
geçilmektedir. Gelişmiş ülkeler başta 
olmak üzere tüm dünyada artık, enerji 
verimliliği ve çevre sağlığı açısından 
merkezi ve bölgesel ısıtma sistemleri 
tercih edilmektedir. Oysa ülkemizde 
halen bireysel ısıtma sistemlerinin yay-
gın kullanımı sürmektedir. Kombi ile 
bireysel ısıtma sonucunda hem ithal 
ürün girişi artmakta hem de dışa ba-
ğımlı olduğumuz enerji kaynakları heba 
edilmektedir. Bireysel ısıtma sistemleri-
nin kullanımını azaltacak ve sınırlayacak 
mevzuat çalışmaları yapılmalıdır.

22-KİREÇ SEKTÖRÜ

Kireç Sanayicileri Derneği (KİSAD) Genel Sekreteri 

Coşkun Gönültaş
Sektörün sorunları ve çözüm önerileri 

✔ Yakıt maliyetlerindeki değişken-
likler, fiyat dalgalanmaları ve temininde 
güçlük her zaman ciddi soruna neden 
olmaktadır.

✔ Sektörde çalışacak eğitimli per-
sonel bulmak konusunda çok ciddi 
sorunlar vardır. Kurumlar kendi ihtiyacı 
için gereken elemanı kendi eğitmek 
zorundadır böyle bir ihtiyacın başka bir 
yolla temini mümkün değildir.

✔ Sektörde büyük Ar-Ge yatırımları 
yapabilecek potansiyel henüz oluşa-
mamıştır.

✔ İnşaat sektöründeki olumsuz ge-
lişmeler ve süreçlerin doğası gereği 
yapı malzemesi sanayisinde gelişen 
yeni ürünler, kirecin pazardaki yerini 
almaya başlamıştır.

✔ Sektörde ciddi finansman sorun-
ları olduğu söylenebilir. AB çevre mev-
zuatı uygulamaları nedeniyle yapılmak 
zorunda kalınan sabit yatırımlar çok 
yüksek bir maliyet yaratmaktadır. Ayrıca, 
eski teknoloji kullanımı nedeniyle yük-
sek karbon emisyonu salan tesislerin 
dönüştürülmesinin finansman maliyeti 
yüksektir. Bu konuda ciddi desteğe ih-
tiyaç vardır.

✔ Dünyada yaygın olarak kullanılan 
kireç uygulamaları geleneksel olarak 
Türkiye’de kullanılmamaktadır. (Baca 
gazı desülfürizasyonu, killi zeminlerin 
kireç ile stabilizasyonu konusu, sıcak 
asfalt karışımlarına kireç katılması)

“İnşaat Malzemesi Sanayisinde 
Yüksek Teknolojiye Geçiş” ile ilgili 
sektörün önündeki engeller ve çözüm 
önerileri 

Ülkemizde sektörün yüksek tekno-
lojiye geçişi kısmen gerçekleşmiştir. Ka-
lan kısmının da ancak ciddi finansman 
sorunları çözülmesi halinde mümkün 
olabileceğini düşünüyoruz.

23-MOBİLYA SEKTÖRÜ

Ahşap Mutfak ve Banyo Mobilyası 
Sanayici ve İthalatçıları Derneği 

(MUDER) Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. 

Ali Ayçenk
Sektörün sorunları ve çözüm önerileri

✔ Kaçak işçi çalıştıran, KDV ödeme-
yen, standart dışı üretim yapan tüm 

Coşkun Gönültaş
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işletmelerin neden oldukları haksız 
rekabet ihracatın ve istihdamın büyü-
mesine de engel olmaktadır. Sektörün 
gelişmesi, ülke ihracatımızın artması 
açısından haksız rekabetin önlenmesi 
büyük önem taşımaktadır.

Çözüm Önerisi: Kayıt dışı çalışan, 
vergisini ödemeyen, sigortasız işçi ça-
lıştıran firmalara karşı etkili denetim 
ve caydırıcı yaptırımlarla adil rekabet 
koşulları oluşturulmalı. Yüzde 18 tuta-
rındaki KDV yükü kalıcı olarak düşürül-
meli. Sektöre yönelik standartlar zorla-
yıcı mevzuatla desteklenerek sektörde 
kalitesiz ürünlerle karşılaşılan haksız 
rekabet engellenmeli.

“İnşaat Malzemesi Sanayisinde Yük-
sek Teknolojiye Geçiş” ile ilgili sek-
törün sorunları ve çözüm önerileri 

✔ Özellikle rekabet üstünlüğünün 
sağlanmasında, teknolojik gelişmelere 
paralel olarak işgücünün nitelik duru-
mu büyük önem taşımaktadır.

Çözüm Önerisi: Mesleki ve teknik 
eğitim okulları yaygınlaştırılmalı. Gere-
kirse sektörün deneyimli firmalarından 
hem eğitim konusunda, hem de okul-
ların atölyeleri için makine ve teçhi-
zat desteği alınmalı. Mesleki ve teknik 
eğitime talebin arttırılmasına yönelik 
politikalar geliştirilmeli. Sektörün ihti-
yaçlarına yönelik mesleki standartlar 
oluşturulmalı, bu standartlara uygun 
olarak çalışanlar sertifikalandırılmalı. 
Üniversite – Sanayi işbirliği sağlanmalı.

✔ Tasarım ve ürün geliştirmenin 
KOBİ ölçeğinde yaygınlaşması.

Çözüm Önerisi: Ar-Ge ve Tasarım 
Merkezi teşviklerinin KOBİ ölçeğinde 
erişilebilirliği ve yaygınlaşması için mev-
cut mevzuat geliştirilmeli.

Sektörün küresel pazara entegrasyo-
nun hızlanması için öneriler

✔ KOBİ’lerin ihracatta hedeflenen 
katma değeri yüksek ürün stratejisine 
uyumlu olacak şekilde markalaşma ve 
kurumsallaşma çalışmalarının ve bu 
amaçla alacakları danışmanlık hizmetle-
rinin teşvik edilerek sektördeki firmala-
rın destek programlarına hazırlanmaları 
sağlanmalı.

✔ Ağır işleyen Turquality süreci hız 
kazanmalı.

✔ Daha çok sayıda ve farklı sektörle-
re göre branşlaşmış daha yetkin uzman-
lar yetiştirilmeli. Özellikle danışmanlık 
ve yazılım desteklerinin daha yetkin 
kişiler tarafından incelenmesi, konuların 
daha kolay anlaşılmasını ve istenen ek-
sikliklerin azalmasını sağlayacaktır. Konu 
anlaşılamadığı için istenen belgeler za-
man kaybına neden olmaktadır. Ayrıca 
ihracatçı birlikleri arasındaki hizmet farkı 
giderilmeli.

✔ TQ hedef pazarlar için verilen 
destek 5 yıldan uzun süre için verilme-
li. Örneğin, Amerika gibi büyük ve 50 
eyaletten oluşan bir ülkede her eyaletin 
farklı yasaları, farklı yaşam koşulları var-
dır. Amerika 2017 yılında 1.546,7 milyar 
dolar ihracat gerçekleştirirken, 2.409,5 
milyar dolar ithalat yapmıştır. TUİK ve-
rilerine göre mutfak sektörü özelinde 
2017 yılında Amerika’da 2.746.480 do-
larlık ihracat geliştirirken, 5.440.000 do-
larlık ithalat gerçekleştirmiştir. Bu açıdan 
bakıldığında ABD 4-5 ülkeye bedel bir 
pazar oluşturmaktadır. Pazara giriş ve 
pazarda varlığını sürdürmenin uzun 
zaman aldığı ABD gibi ülkelerde destek 
süreleri çok daha uzun olmalı ya da ikin-
ci 5 yıl için tekrar başvuru yapılabilmeli.

Sektörde ithalat bağımlılığı sorunu, 
sebepleri, ithalatı azaltarak ihracatı 
arttırmak için yapılması gerekenler

✔ Yan sanayideki kalitesizlik yüzün-
den ithalata devam edilmesi. Mutfak 
mobilyası, sunduğu fonksiyonellik 
bakımından pek çok aksesuar ve me-
kanizmayı da içermektedir. Kullanılan 
bu ürünler işlevselliği arttırmakta ve 
kullanıcıya bir yaşam alanı sunma ko-
nusunda tasarıma katkı sağlamaktadır. 

Çözüm Önerisi: Mevcut durumda 
üretilen mutfaklardaki kalitenin meka-
nizma ve aksesuarda da sağlanabilmesi 
için ithal ürünler kullanılmaktadır. Yerli 
ürünler maalesef aynı kalitede değildir. 

Mutfak mobilyası imalatı sanayinde ka-
lite, tasarım, markalaşma ve seri üretim 
süreçlerini destekleyecek olan yan sa-
nayi geliştirilmeli. Bunun için ise ana ve 
yan sanayi arasında iletişim ve işbirliği 
arttırılmalı, tekstil, deri, metal ve cam 
yan sanayi için yönlendirmeler yapılma-
lı, nitelikli aksesuar ve mekanik yatırım-
ları teşvik edilmeli, aramalı üretimi ve 
aramalı üretimine yönelik uzmanlaşma 
teşvik edilmeli, bu saha teşvik edilirken 
kayıt dışına karşı denetim sıkılaştırılmalı, 
sektörde küçük ölçekli imalatçıların uz-
manlaşmayı tercih etmeleri, dolayısıyla 
bitmiş üründe haksız rekabet yoğunlu-
ğunun azalması sağlanmalı.

24-ELEKTRİK DAĞITIM VE 
OTOMASYON SEKTÖRÜ:

Schneider Electric Satış Direktörü 

Cihan Karamık
Sektörün sorunları ve çözüm önerileri 

Sorunlar:
✔ Yetersiz Ar-Ge ile üretilen yerli 

ürünün kalitesizliği nedeniyle üretim ve 
hizmet tesislerinin can ve mal güvenliği 
riski taşıması, verimsiz çalışması.

✔ Ülkemizde üretilen ürünlerin test-
lerinin yapılması için yabancı ülkelere 
mahkum kalınması. Bunun yarattığı 
maliyet dezavantajı.

✔ Enerji kullanımında ithalat ba-
ğımlılığının olması, sübvanse ediliyor 
olmasına rağmen enerji yoğun sektör-
lerde çalışıyor olmamız nedeniyle üre-
tim sektörünün rekabette geri kalması.

✔ Büyük firmaların dijital dönüşüm 
konusunda bilinçli ve öz kaynaklarıyla 

Ali Ayçenk

Cihan Karamık
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yatırım yapabiliyor olmalarına rağmen 
KOBİ’lerin bu konuda çok bilinçsiz ol-
ması ve dönüşüm için ayıracak kaynak-
larının bulunmaması.

✔ Dijital dönüşümü gerçekleştire-
cek insan kaynağının yetersizliği.

✔ Ülkemizde kullanılan yazılımların 
yarısından fazlasının lisanssız olması. 
Böyle bir kültürün olduğu bir yerde 
dijitalleşmenin siber güvenlik riskini 
beraberinde getiriyor olması.

Çözüm Önerileri:
✔ Halihazırda üretimi olan yerli 

ürünlerin kalite seviyesi iyileştirilmesi ve 
uluslararası rekabetin önünün açılması 
en önemli katkı olacaktır: Test laboratu-
varı, Ar-Ge teşvikleri, denetimler...

✔ Yerel üretimi olmayan ürün grup-
larını da üretmeye çalışmak yerine, tek-
nolojik ürünleri ithal de olsa kullanarak 
güvenli, sürekli, verimli ve katma değeri 
yüksek üretime odaklanılmalı.

✔ KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreç-
leri ücretsiz danışmanlıklarla destekle-
meli. Know-how’a sahip yabancı firma-
lar KOBİ’lerle eşleştirilerek danışmanlık 
desteği verilmesi bir seçenek olabilir.

✔ Dijital dönüşüm yatırımları teşvik 
kapsamına alınmalı.

✔ Enerji verimliliği sağlamak için 
yerli ürün şartı olmaksızın aksiyon al-
mak, yerli ürün üretme girişiminden 
çok daha hızlı ve yüksek oranda cari açık 
üzerinde pozitif etki yaratacaktır.

✔ Yazılım konusuna odaklanmalı 
ve veri analitiği alanında uzman yetiş-
tirmeli.

✔ Nitelikli insan gücünü iyileştir-
mek için know-how sahibi firmalarla 
teknik okullar gönüllülük esasına göre 
eşleştirilmeli ve saha pratiği için destek 
sağlanmalı.

✔ Siber güvenlikli ürünlere/çözüm-
lere/firmalara yönlendirme yapılmalı.

25-SERAMİK SEKTÖRÜ

Türkiye Seramik Federasyonu 
(SERFED) Temsilci Üye 

Ender F. Arslan 
Sektörün sorunları ve çözüm önerileri 

✔ Haksız rekabet. Kayıt dışı üretim ve 
denetim: Haksız rekabetin önüne geçe-
bilmek ve tüketici sağlığını gözetebilmek 
amacıyla yeterli üretim ve piyasa dene-
timi yapılamadığı gözlemlenmektedir. 

Çözüm Önerisi: Bürokrasinin etkinli-
ği arttırılmalı, tüketici sağlığı ve menfaati 
korunmalı. Bu kapsamda, etkin deneti-
min sağlanması, önleyici yönetmelik ve 
standartlar çıkarılması beklenmektedir.

✔ Devlet yardımları, destekler: Fir-
malarımızın yurtiçinde ve yurtdışında 
ihracatı arttırmak üzere yürüttüğü faali-
yetlere yönelik yardımlar yeterli değildir. 
Sektör ürünlerinin satışı üzerindeki KDV 
yükü yüksektir.

Çözüm Önerisi: Nihai ürünlerin it-
halatını azaltmak ve ihracatını arttırmak 
için Ar-Ge çalışmalarının sürdürülmesi 
amacıyla hammadde zenginleştirme 
tesisleri desteklenebilir. Yurtdışında lojis-
tik öneme sahip hedef pazarlarda sektör 
için ortak depo kurulmasına yönelik 
destek verilebilir. Piyasa politikalarına 
bağlı olarak zaman zaman yapılan sa-
tışlarda süreli vergi indirimi uygulama-
larına, katma değeri yüksek seramik 
ürünlerinin de dahil edilmesi hem yerli 
sanayiye itici bir güç olacak hem de 
piyasanın canlanması açısından faydalı 
olacaktır. (Seramik ve banyo sektörü için 
KDV’nin yüzde 8’e indirilmesi)

✔ Turquality: 01 Haziran 2017 ta-
rihinde Turquality Tebliği’nde yapılan 
değişiklikle; hedef pazara yönelik + 5 
yıllık destek uygulaması başlamıştır. Bu 
uygulama ile geçmişte kira desteği aldı-
ğımız ya da harcama yaptığımız stratejik 
öneme sahip ülkelerimiz 5 yıllık süre 
nedeni bir anda hedef pazar kapsamı 
dışında kalmış ya da kalacaktır.

Çözüm Önerisi: Bu çerçevede şir-
ketlerin belirleyeceği stratejik öneme 
sahip ülkelerde + 5 yıl uygulamasının, 
fuar desteğindeki gibi süresiz olması 
veya iyileştirilmesi sektör için büyük 
önem arz etmektedir.

✔ Finansman: Faydalı bir uygulama 
olarak bazı ara mallarında KKDF sıfır-
lanmıştır. Ancak seramik sektörü için 
önemli bir hammadde olan Zirkonyum 
bu kapsama alınmamıştır.

Çözüm Önerisi: İthalat dışında al-
ternatifi olmayan Zirkon için diğer ara 
malı, yatırım malı ve hammaddelerde 
olduğu gibi KKDF’nin sıfırlanması sektör 
için büyük önem arz etmektedir.

✔ Girdi tedariki, enerji maliyetleri: 
Türkiye’de sanayide kullanılan doğalgaz 
fiyatının, OECD ülkelerinde sanayide 
kullanılan doğalgaz fiyatından orta-
lama yüzde 26, elektrik fiyatlarının ise 
ortalama yüzde 40 daha pahalı olduğu 
görülmektedir.

Çözüm Önerisi: Avrupa Birliği’nde 
yerleşik rakiplerimizin faydalanmakta 
olduğu “yoğun enerji tüketen sana-
yi dallarına” verilmekte olan doğalgaz 
ve elektrik enerjisi fiyatlarındaki vergi 
muafiyetleri, sübvansiyonlar ve sektöre 
özel enerji fiyatları uygulamaları ülke-
mizde de değerlendirilmeli. İhracat için 
yapılan üretimde tüketilen doğalgaz 
ve elektrikten vergi alınmamalı. Ayrıca 
RES-GES prosedüründe, ön lisanslan-
dırma sürecinin öncesinde, ön lisans ve 
lisans gereklilikleri arasında, MİGEM’den 
onay ve maden ruhsatı sahibi ile uzlaşı 
gerekliliği hüküm altına alınırsa, ihti-
laflar ve zararların oluşmasının önüne 
geçilecektir.

✔ Girdi maliyetleri ve kısıtları: Sa-
nayide girdi maliyetlerinin yüksek ol-
ması rekabet gücümüzü azaltmaktadır. 
Uygulanacak kısıtlamalar sektörü zor 
durumda bırakabilir. 

Çözüm Önerisi: İstanbul Şile ocak-
larının işletilmesine getirilecek engeller 
ve kısıtlamalar sektörümüzü ve dolayı-
sıyla ülke ekonomisini olumsuz etkile-
yecektir. 2020’ye kadar uzatılan izinlerin 
sonrasında da devam ettirilmesi sektör 
için büyük önem taşımaktadır.

✔ Altyapı, nakliye ve taşımacılık: 
Türkiye’de ulaşım ağının karayolu ağır-
lıklı olması, karayolu taşıma maliyetleri-
nin yüksek olması, deniz ve demiryolu 
bağlantılarının yetersiz kalması sektö-
rün maliyetlerini olumsuz yönde etki-
lemekte ve rekabet gücünü azaltmak-
tadır. Sektör tabiatı itibariyle çok yüksek 
navlun maliyetleriyle karşı karşıyadır. 

Çözüm Önerisi: Hammadde rezerv-
lerinin bulunduğu bölgeler ile üretim 
sahaları arasında demiryolu bağlantısı 

Ender F. Arslan
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kurulmalı, maliyetler düşürülmeli ve 
liman kapasiteleri arttırılmalı. Konteyner 
(deniz yolu) taşımacılığı ile ilgili olarak 
navlun maliyetleri daha etkin şekilde 
desteklenmeli, süreç kolaylaştırılmalı, 
hızlandırılmalı ve ödeme süreleri kısal-
tılmalı. FOB yüklemelerin de bu kapsa-
ma alınması ihracat rekabet gücümüzü 
artıracaktır.

✔ İkili ve çok taraflı ilişkiler: İhra-
catta ülkemize karşı korumacılık yapan 
ülkelerle sektörümüz adil olmayan bir 
ticaret biçimi yaşamaktadır.

Çözüm Önerisi: Ürünlerimize tarife 
dışı engeller uygulayan ülkeler yakın-
dan takip edilmeli. (Örneğin; Kuzey Irak 
Yönetimi gözetim uygulaması zorlaştı-
rılmıştır) Düşük gümrük vergilerimize 
karşın, bazı ülkeler ürünlerimize yük-
sek vergiler (Örneğin; İran yüzde 65, 
TR yüzde 10) uygulamaktadır; yüksek 
vergi oranı uygulayan ülkelere karşılıklı 
uygulama getirilebilir.

26-GAZBETON SEKTÖRÜ

Türkiye Gaz Beton Üreticileri Derneği 
(TGÜB) Genel Sekreteri 

Gülay Özdemir
Sektörün sorunları ve çözüm önerileri

✔ Haksız rekabet ve kayıt dışılık CE 
veya G belgesi olmayan ürünlerin piya-
sada satışının yapılması. Haksız rekabet 
engellenmeli. 

✔ Yeni bina inşaatlarındaki imalatlar-
da ve kullanılan malzemelerde denetim 
görevini üstlenen yapı denetim sistemi-
nin yetersizliği. Yeni bina inşaatlarında 
görev alan yapı denetim sistemi daha 

etkili hale getirilmeli.
✔ Nakliyede aşırı tonaj uygulaması 

ve ucuz mazot kullanımındaki denetim 
eksikliği. Nakliyede denetimler sıklaştı-
rılmalı, karayollarındaki kantar sayısı ve 
kontrol noktaları artırılmalı.

✔ Üretimde enerji maliyetinin yük-
sekliği. Isı yalıtım malzemeleri üreten sa-
nayicilere üretimde kullanılan enerjinin 
sübvansiyonu sağlanmalı.

“İnşaat Malzemesi Sanayisinde Yüksek 
Teknolojiye Geçiş” ile ilgili sektörün 
önündeki engeller ve çözüm önerileri 

Engeller: 
✔ Döviz kurları ve kredi faizlerinin 

yüksek seyri.
✔ Yetenekli ve eğitimli işgücü sı-

kıntısı.
✔ Ar-Ge yatırımlarının ilgili sektörde 

düşük düzeyde olması.
✔ Kamu sektöründe satın alma poli-

tikalarında yaşanan düzensizlikler.
✔ Yenilenebilir enerji teknolojilerine 

uygun projelerin yetersizliği.
✔ Olumlu talep koşullarına karşın 

finansman sorunlarının artması.
✔ Yükselen maliyetler ve maliyet 

enflasyonu
✔ Yüksek miktarda kaynak kullanımı.
✔ İlgili sektörde oluşturulan proje-

lere devlet destek-teşviklerinin yetersiz 
kalması. 

Çözüm Önerileri: 
✔ Sanayi 4.0, Akıllı Toplum 5.0 ola-

rak ele alınarak, yol haritası buna göre 
düzenlenmeli.

✔ İstihdam, malzeme ve projelerin 
yukarı hareketi birlikte sağlanmalı.

✔ Tasarımda ve mühendislikte diji-
tal entegrasyonu ön plana alan proje-
ler oluşturularak, bu konuda en güzel 
örneklerden birisi olan BIM (Yapı Bilgi 
Modellemesi) kullanımı daha yaygın 
hale getirilmeli.

✔ Şehirler ve binaların akıllı inşa edil-
mesi yönünde çaba sarf edilmeli.

✔ Geleneksel malzeme seçiminden; 
veri üreten çağdaş, yenilikçi, hafif, çev-
reyle barışık malzemelere geçiş yapıl-
malı.

✔ Deprem riskinin yüksek olduğu 
ülkemizde kentsel dönüşüm, mevcut 
uygulamadan farklı bir şekilde ele alı-
narak, bütünsel bir çerçevede kentsel 
altyapı, yeşil alan ihtiyacı ile birlikte böl-
ge sakinlerinin tüm hakları gözetilerek 
planlanmalı.

✔ Planlama aşamasında inşaat atık-

larının çevresel etkileri ve geri kazanım-
ları da dikkate alınmalı.

✔ Önümüzdeki süreçte kamu ihale 
mevzuat değişikliği ve fiyat farkı gibi 
öncelikli sorunlarımıza getirilecek çö-
zümlerle sektör büyümesi arttırılmalı.

Sektörde küresel pazara entegrasyo-
nun hızlanması için öneriler

✔ Küresel pazara entegrasyonun 
hızlanması için öncelikli konu, haksız 
rekabeti yaratan koşulların giderilmesi.

✔ İkinci temel koşul, üretilen ürü-
nün uluslararası standartlara uygunlu-
ğunun sağlanması.

✔ Kuruluşlar uluslararası pazara yö-
nelik inovasyon çalışmalarını arttırmalı.

✔ Yurt içi fuarlara uluslararası katı-
lımı attıracak teşvik tedbirleri alınmalı.

Sektörde ithalatı azaltarak ihracatı 
arttırmak için neler yapılmalı?

Yalıtım ve enerji verimliliğinde it-
halata bağımlı petrol türevi malzeme-
ler yerine hiç yanmaz ürünler gamına 
sahip bir sektör olarak, ulusal ve ulus-
lararası alanda yangın güvenli yapılar 
konusunda önde olmamız gerektiğine 
inanıyoruz.

27-HAZIR BETON 
SEKTÖRÜ

Türkiye Hazır Beton Birliği 
(THBB) KGS Genel Müdürü 

Selçuk Uçar
Sektörle ilgili sorunlar ve çözüm 
önerileri 

✔ Kalite eşitsizliği.
✔ Fiyat odaklı satış ve ticaret etiğine 

aykırılıklar.

Gülay Özdemir

Selçuk Uçar
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✔ Araçların trafiğe çıkış kısıtlamaları.
✔ Yapı denetim sistemindeki ak-

saklıklar.
✔ Hammadde kaynaklarının ye-

tersizliği.
✔ Nitelikli eleman eksikliği.
✔ İnşaat yapımcılarının yanlış uy-

gulamaları.

“İnşaat Malzemesi Sanayisinde Yük-
sek Teknolojiye Geçiş” ile ilgili sek-
törün önündeki engeller ve çözüm 
önerileri 

Engeller:
✔ Ülkemizde genel olarak konvan-

siyel beton kullanımı yaygın, inovatif 
ürünlere talep az.

✔ Üretim dijitalleşmiş durumda an-
cak sevkiyat dahil tüm aşamalarda tam 
dijitalleşme henüz yok.

Çözüm Önerileri:
✔ Yenilikçi çevreci çözümler ger-

çekleştirilmeli. (Elektrikli mikser-pompa)
✔ Ar-Ge seviyesinin artması için 

teşvik sağlanmalı.

Sektörün küresel pazara entegrasyo-
nunun hızlanması için öneriler

✔ Hazır betonun uluslararası tica-
reti yapılamıyor, ancak Avrupa 1.’si bir 
üretimin yurtdışında bu bilgi birikimini 
aktarabileceği işler yapması mümkün, 
yurt dışında üretim yapılması ile bir nevi 
hizmet ihracatı gerçekleştirilmektedir.

✔ Hazır betonun yan sanayisi olan 
makine-ekipman üreticilerinin yurtdı-
şında ciddi bir faaliyeti var. Bu sektörün 
küresel pazarlara entegrasyonu inşaat 
makinalarının entegrasyonuyla eş dü-
zeyli sağlanabilir.

28-YAPISAL ÇELİK 
SEKTÖRÜ

Türk Yapısal Çelik Derneği 
(TUCSA) Yönetim Kurulu Başkanı 

H. Yener Gür’eş
Sektörün sorunlarI ve çözüm önerileri 

✔ Yabancı kaynaklı sorunlar: ABD 
ve AB’nin çelik ihracatımıza uyguladığı 
sınırlamalar (Section 232) ihracatımızı 
olumsuz yönde etkilemektedir. Ortado-
ğu’daki siyasi istikrarsızlık ve piyasalarda-
ki güven sıkıntısı nedeniyle yatırımlarda 
azalma olmuştur. 

✔ Finansman sorunları: Başta ya-
bancı sermayeli bankalar olmak üzere, 

finansman kuruluşlarının kısıtlamalara 
gitmesi piyasadaki nakit darlığını artır-
makta, teminat mektuplarındaki kısıt-
lamalar da başta yurtdışı ihaleler olmak 
üzere ticari faaliyetlerimizi yavaşlatmak-
tadır. Çelik yapı ihracatının arttırılabil-
mesi için küresel çapta rekabet edecek 
firmalarımız yetersizdir.

Çözüm Önerisi: Eximbank kredile-
rinin, teminat mektuplarının, ülke riski 
sigortalarının işlevselliği artırılmalı, bu-
nun için oluşturulan fonlar bir an önce 
hayata geçirilmeli. Vergi, sosyal güvenlik 
ve fon sistemi; bir yandan sanayiye can-
lılık getirirken, diğer taraftan çalışan kişi 
ve kuruluşları mağdur etmeyecek, kayıt 
dışı çalışmaları engelleyerek toplanan 
toplam vergiyi azaltmayacak şekilde dü-
zenlenmesi için ilgili birlik, sektör der-
nekleri ve diğer paydaşlarla koordineli 
olarak gözden geçirilmeli.

✔ Üretimin önündeki sorunlar: Çelik 
konstrüksiyon imalatı yapan fabrikaların 
önemli bir kısmı düşük verimle çalışmak-
tadır. Verimliliğin arttırılması için verimli-
lik yöntemlerinin yaygınlaştırılmasına ve 
otomasyona daha fazla önem verilmesi-
ne, verimliliği arttıracak yerli ve yabancı 
makine teçhizat teşvikine ihtiyaç vardır. 

Çözüm Önerisi: Kaliteli iş gücünün 
artırılması için çalışmalar sürdürülmeli, 
“Üniversite Sektör Kamu İşbirliği” ça-
lıştayları ve çalışmaları desteklenmeli, 
üniversite sanayi arasındaki kopukluk 
giderilmeli. Devam eden ithal ve pahalı 
enerji sorunu için yenilenebilir enerji 
santralleri desteklenmeli. Bir yandan 
ithalatı azaltmaya çalışırken, diğer ta-
raftan çelik ithalatında vergilere uygula-
nan muafiyet ithalatın artmasına neden 
olmaktadır.

✔ İhracatın önündeki sorunlar: Çe-

liğin çelik malzeme olarak satılmasına 
karşılık çelik yapı elemanları olarak ih-
raç edilmesi, katma değerin artması ve 
yurtdışındaki ödeme riskinin en aza in-
dirilmesi gibi avantajlar sağlamaktadır. 

Çözüm Önerisi: İhracata dayalı eko-
nomiyi benimsemiş olan ülkemizde 
çelik yapı ihracatının arttırılmasına iliş-
kin tedbirler gözden geçirilmeli. Çelik 
yapılar ve çelik sektörüyle ilgili olarak, 
sanayicilerin, inşaat sektörünün, mü-
şavirlik ve mimarlık firmalarının Küresel 
rekabet karşısında konsolidasyonlara 
veya en azından işbirliklerine ihtiyacı 
vardır. Bu konu teşvik edilmeli.

✔ Bilim ve teknolojinin çelik yapı ve 
çelik sektörüne uyarlanmasının önün-
deki sorunlar: Türkiye yeterince tekno-
loji üretmiyor. 

Çözüm Önerisi: Bunun için Sanayi 
– Üniversite - Kamu işbirliği kuvveden 
fiile çıkarılmalı. Bilim ve teknolojideki 
gelişmelerin sanayimize uyarlanabilme-
si için kamu, STK ve meslek örgütlerinin 
katılımıyla gerçekleştirilen müşterek 
çalışmalar arttırılmalı. 

29-TUĞLA KİREMİT 
SEKTÖRÜ

Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği 
(TUKDER) Yönetim Kurulu Başkanı 

Kadir Başoğlu 
Sektörün sorunları ve çözüm önerileri

✔ “Piyasa Gözetim ve Denetimi”nin 
yetersiz oluşu: Daha etkin bir PGD yapıl-
malı. PGD sistemine STK’lar mutlaka dahil 
edilmeli. PGD’de “Bilgilendirme ve Bilinç-
lendirme” modeli ön plana çıkarılmalı.

H. Yener Gür’eş

Kadir Başoğlu
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✔ Yapı malzemeleri arası “haksız 
rekabet”in çok fazla olması: Daha etkin 
ve caydırıcı önlemler alınmalı. Standart 
olmayan ürünler için UTO sisteminin 
önemi anlatılmalı, bu sistemdeki mev-
zuat açıkları giderilmeli, bu kurumların 
disiplini sağlanmalı. Yapı malzemeleri 
ile ilgili yanlış yönlendirmelerin önüne 
geçecek tedbirler alınmalı.

✔ İlgili yönetmeliklerdeki mevzu-
atların uygulama sorunları: Yapı ile ilgili 
tüm yönetmeliklerdeki sorunlar masaya 
yatırılmalı. Bu süreçte STK’lar bulunma-
lı. Yapı sektöründeki yönetmeliklere 
uygunsuz yapımların cezaları caydırıcı 
olmalı. Özellikle “yangın yönetmeliği” 
sonuçları itibarıyla can alıcı ve can ya-
kıcı sonuçları olan bir yönetmeliktir. 
Eksiklikleri giderilmeli, sektörel çıkarlar 
olmamalı, sıkı denetlenmeli.

“İnşaat Malzemesi Sanayisinde 
Yüksek Teknolojiye Geçiş” ile ilgili 
engeller ve sunulan çözüm önerileri 

✔ Sektörün “teknoloji altyapısı” güç-
lendirilmeli. Teknoloji altyapısı uygun 

olmayan tesislere “yüksek teknoloji”ye 
uygun üretim yapma koşuluyla destek 
sağlanmalı.

✔ İlgili “mevzuat, kanun ve yönet-
melik ve standartlar” da düzenlenmeli, 
yenilenmeli.

✔ Yüksek teknolojiye geçiş sonrası 
piyasaya sunulan mamuller rutin ima-
lattan farklı olacağından; bu ürünlerin 
piyasada yer bulabilmesi, talebin art-
ması için teknik şartnameler de dahil 
olmak üzere ilgili mevzuatlarda yer 
alması lazım. AB’de “standart hazırla-
ma komisyonları”na mutlaka katılım 
sağlanmalı.

✔ “Yüksek teknoloji” yatırımları için 
en uygun sistemler yurt dışında olduğu 
için döviz hareketlerinden çok etkile-
niyor, yatırım maliyeti artıyor. Sektörü-
müzün yatırım için gerekli sistemleri 
yurt içinden temin edebilmesi için yerli 
makina sanayi ile ortak çalışmalar pro-
jelendirilmeli, teşvik edilmeli. “Yüksek 
teknoloji” yatırımları için “yerli üretime 
destek verici” sistemler geliştirilmeli.

Sektörün küresel pazara entegrasyo-
nunun hızlanması için öneriler

✔ Sektörümüzde ve benzer sek-
törlerde yapılan üretimler yükte ağır, 
pahada hafif üretimlerdir. Küresel pa-
zarlardan daha çok yakın coğrafyada, 
sınır ülkelerinde kendisine pazar bul-
maktadır. Sınır komşuları ve yakın coğ-
rafyalardaki sorunların azalması pazar 
imkanlarının çoğalmasına olanak sağ-
layacaktır.

✔ Ülkemizde AB müktesebatı çer-
çevesinde ürünlerimiz EN normlarına 
göre değerlendirilmektedir. Dolayısıyla 
komşu ve yakın coğrafyadaki ülkelerde 
farklı standartların kullanılması sonucu 
oluşacak “teknik” sorunlar giderilmeli. 

Sektörde ihracatı arttırmak için 
yapılması gerekenler

Sektörümüzün “ithalat bağımlılı-
ğı” yoktur. Yerli hammadde ile üretim 
yapmaktadır. İhracatın artırılması için 
navlun giderleri daha uygun olmalı. 
Bu anlamda demiryolu taşımacılığına 
gereken önem verilmeli.
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Türkiye İMSAD Dergi’nin 

sorularını yanıtlayan 

Türk Sanayicileri ve 

İş İnsanları Derneği 

(TÜSİAD) Başkanı Erol 

Bilecik, Türkiye İMSAD’ın 

inşaat sektörünün 

son dönemdeki 

büyümesinin önemli 

bir dinamosu 

olan gayrimenkul 

yatırımlarının ve inşaat 

malzemesi sektörünün 

başarısının merkezinde 

yer aldığını söyledi. 

Bilecik, “Türkiye İMSAD’ı 

sektörün yarattığı katma 

değerin artırılmasında, 

bilgi yoğun çözümlerle 

küresel rekabet 

gücünün korunmasında 

kilit konumda 

görüyoruz” dedi.

T
ürk sanayisinin en büyük sivil 
toplum örgütü Türk Sanayici-
leri ve İş İnsanları Derneği’nin 

(TÜSİAD) başındaki isim Erol Bilecik, 
Türkiye İMSAD Dergi’ye verdiği özel 
röportajda önemli değerlendirmelerde 
bulundu. Nitelikli ve yeni pazarlara 
açılmamızı sağlayacak bir ihracat için 
yapısal reformlara çok ihtiyacımız ol-
duğuna dikkat çeken TÜSİAD Başkanı 
Bilecik rekabet gücümüzü artırmak için 
inovasyon yapmak, teknoloji üretmek 
zorunda olduğumuzu söyledi. TÜSİAD 
Başkanı Erol Bilecik ile Türk ekonomisi, 
inşaat ve inşaat malzemesi sektörünün 
ekonomideki yeri ve Türkiye İMSAD’ın 
çalışmaları hakkında konuştuk.

“İLKEMİZ, KÜRESEL REKABETTE
DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE”
Öncelikle Türk iş dünyasını temsil 
eden en büyük sivil toplum kurulu-
şu olarak TÜSİAD’ın işlevi, amaçları 
ve hedefleri hakkında kısa bir bilgi 
verir misiniz? 

Bu yıl 47’nci yaşımızı kutladık. Ya-
rım asırlık bir tarihçeye hızla yaklaşıyo-
ruz. Halihazırda ülkemizde kamu dışı 
milli gelirin yarısını oluşturan, kurum-
lar vergisinin yüzde 80’ini ödeyen ve 
dış ticaretin yüzde 85’ini gerçekleştiren 
dört bine yakın şirketin temsilcisiyiz. 
Avrupa özel sektörünün temsil kurulu-
şu BusinessEurope üyesi kimliğimizle 
Avrupa Birliği’nin siyaset üretme ve ka-
rar alma süreçlerinde Türk iş dünyası-
nın sesi olma görevini de icra ediyoruz. 
İlkemiz yarım asırdır hiç değişmedi; 
“Küresel rekabette daha güçlü bir Tür-
kiye”. Dijital dönüşüm ve 4. Sanayi 
Devrimi’nde diğer tüm ülkeleri yaka-
lamış, katma değer ve marka üreten bir 
iş dünyası bu ilkenin gerçekleştirilmesi 
için en önemli önceliğimiz. Bu ilke ve 
öncelikler doğrultusunda son 10 yıl içe-
risinde 120’yi aşkın rapor yayınlarken, 

Türkiye gündeminin önemli konularını 
masaya yatıran 2 bin 500’den fazla da 
etkinlik düzenledik. 

Son dönemdeki projeleriniz neler?
Başlattığımız projelerle Türkiye’nin 

kalkınmasına ve büyümesine yönelik 
yapısal reform önerilerini somut çö-
zümlerle buluşturuyoruz. TÜRKON-
FED işbirliğiyle başlatılan Bölgelerarası 
Ortak Girişim Projesi (BORGİP), KO-
Bİ’lere dijital dönüşüm ortamında insan 
kaynağı ve yatırım yönetimi alanında 
önemli katkılar sağlarken; fen, teknolo-
ji, matematik ve sanat (STEM+A) disip-
linlerinin eğitim müfredatı ve toplumsal 
bilinçteki ağırlığını artırmasını hedefle-
yen STEM Seferberliği de TÜSİAD’ın 
son dönemde odaklandığı önemli pro-
jeler arasında yer alıyor. 2011 yılından 
bu yana düzenlenen “TÜSİAD Bu Genç-
likte İŞ Var!” yarışması da Türkiye’nin 
her yanından üniversite öğrencilerine 
girişimcilik dünyasının kapılarını açı-
yor. Özetle, Türkiye’nin hem ekonomik, 
hem sosyal kalkınması için çalışan bir 
fikir ve proje fabrikası gibi çalışıyoruz. 

“YENİ BİR EKONOMİ
ANLAŞIYINA İHTİYACIMIZ VAR”
Son dönemde yaşanan başta döviz 
kuru ve faizlerdeki artış olmak 
üzere ekonomik gelişmelerden iş 
dünyasının nasıl etkilendiği ko-
nusundaki değerlendirmelerinizi 
öğrenmek isteriz.

Son dönemde hem dışarıdaki ge-
lişmeler, hem de içeride uygulanan ge-
nişlemeci politikalar, makroekonomik 
dengelerimizde ciddi bozulmalara yol 
açtı. Yüksek büyümeyi reform ve ve-
rimlilik artışlarıyla sağlayamadığımız-
da, parasal ve mali genişlemeyle; yani 
bol ve ucuz parayla büyüdüğümüzde, 
yüksek cari açık, yüksek enflasyon, 
biriken dış borç ve kur riskiyle karşı 
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karşıya kalıyoruz. Bu durumun etkisiyle 
hem ekonomimizin rotası şaşıyor hem de 
iş dünyası ve yatırım ortamı öngörülebilir 
bir Türkiye senaryosundan uzaklaşıyor.
Uzun bir süredir, dünyadaki gidişata ve 
Türkiye ekonomisinin büyüme dinamik-
lerine bakarak, büyüme modelimizi göz-
den geçirmemiz gerektiğini savunuyoruz. 
Güven veren, yapısal sorunları giderici 
temel reformları önceliklendiren yeni bir 
ekonomi anlayışına ihtiyacımız olduğuna 
inanıyoruz. Dünyada 2008 krizinin getir-
diği koşullarda, sonuna kadar açılan para 
musluklarının yarattığı bol ve ucuz para 
döneminin bir gün sona ereceğini bili-
yorduk. Bu konunun altını sürekli çizdik. 
Bugün Türkiye’nin ihtiyacı, dünyadaki 
hızlı ekonomik dönüşüme uygun yeni 
ekonomi politikalarıdır. 

Enflasyon ve kur riskiyle mücadele-
de Merkez Bankamızın gerekli olan tüm 
adımları bağımsız bir şekilde atabilmesi 
gerektiğini düşünüyoruz. Merkez Ban-
kamız, elindeki enstrümanları doğru za-
manda, doğru şekilde kullanarak bu tür 
risklerin önüne geçebilir. Yeter ki risk ön-
leyici müdahaleleri yapısal reform ve mali 
disiplinle tamamlayabilelim. Finansal is-
tikrarın ve mali disiplinin gereklerini yeri-
ne getiren, enflasyonu da yüzde 5 eşiğinin 
altına çekecek program ve politikalara çok 
ihtiyacımız var. 

“İNOVASYON YAPMAK TEKNOLOJİ 
ÜRETMEK ZORUNDAYIZ”
Komşu ülkelerdeki durum nedeniyle 
Türkiye’nin ihracat pazarlarında bir 
daralma olduğu görülüyor. İhracatı 
geliştirmeye yönelik neler yapılabilir?

Büyümede ve kalkınmada olduğu ka-
dar ihracatta da reformlar yoluyla kate-
debileceğimiz çok mesafe var. Sanayimiz 
örneğin, ihracat yoluyla dışa en açık, en 
rekabetçi sektörümüz. Ülkemize giren 
dövizin de en önemli kaynağı. Dolayısıyla 
sanayimizin dönüşümü yalnızca ihraca-
tımızı artırmakla kalmayıp en önemlisi 
yüksek teknolojili ve katma değerli ihracat 
artışının da önünü açacak bir süreçtir.  

Nitelikli ve yeni pazarlara açılmamızı 
sağlayacak bir ihracat için defaatle dile 
getirdiğimiz yapısal reformlara çok ihtiya-
cımız var. Bu reformları yeniden sıralamak 
gerekirse; rekabet gücümüzü artırmak için 
inovasyon yapmak, teknoloji üretmek 
zorundayız. Bunun için teşvik yetmez; 
eğitim gerekir. İşe öğretmenlerimizin yet-
kinliklerini ve koşullarını güçlendirerek, 

çocuklarımızı genç yaşta fen-teknoloji-
mühendislik-matematiğe ve yaratıcılıkları-
nın gelişmesi için sanata, yani STEM+A’ya 
yönlendirerek başlamalıyız. Bugün tasar-
ruf sorunumuz varsa, tasarruf açığımız 
bizi dış borca götürüyorsa, yüksek katma 
değerli üretim yapamıyorsak, sanayide 
dijital dönüşümle beraber eğitim refor-
munun eksikliğindendir. Reformlara hız 
vermeliyiz. Yetişmiş, potansiyeli en yüksek 
insan kaynağımızı beyin göçü ile kaybet-
memek için onlara yaşamak isteyecekleri 
bir gelecek sağlamalıyız.

KOBİ’lerin ihracattaki payı nasıl 
artırılabilir?

İhracat alanında bir diğer potansiyeli-
miz KOBİ’ler. KOBİ’lerimiz toplam şirket 
sayısı içindeki pay ve istihdam oranı ola-
rak OECD ortalamasının üzerindeyken, 
katma değer yaratma açısından maalesef 
daha düşük seviyede kalıyor. Hâlâ ciddi 
anlamda iyileştirmemiz gereken alanlar 

Önümüzdeki dönem için ekonomik 
beklentileriniz nelerdir? Sanayiciler 

olarak seçim sonrası oluşan 
hükümetten neler bekliyorsunuz?

Uluslararası yetkin kurumlar ve uzmanlar, 
ekonomimizde yeniden dengelenme 

ihtiyacı olduğu konusunda hemfikirler. 
Sert bir düzeltme hareketi yaşanmamasını 

ve yeni dengeye yumuşak geçişi içeren 
bir ekonomik program arzu ederiz. 

Bununla birlikte hukuk, demokrasi ve dış 
politika konularında yatırım ortamımızı 

ve özgürlüklerimizi daha olumlu şartlara 
taşıyacak yapısal reformlar bekliyoruz. 

İş dünyası olarak makul, gerçekçi, 
kaynakları verimli kullanacak bir program 

hazırlanırsa, başarısı için seferberlik 
içinde çalışacağız. Bunu gerçekleştirmek 
için gerekli kaynaklara, bilgiye, beceriye 
ve hepsinden önemlisi azim ve iradeye 

sahibiz. 
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var. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın dinamosu 
olacak, işgücü verimliliğini artırarak bir üst ölçek 
büyüklüğüne geçecek şirketlere ihtiyaç var. Tür-
kiye sanayisi sıçrama yapmak için, antrenmanını 
KOBİ’lerle yapmalıdır. 

“GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN
GÜNCELLENMESİ GEREKİYOR”
Avrupa ile ticaret ne durumda?
Avrupa ile sadece malların değil, hizmetlerin ve 
tarım ürünlerinin de dahil olduğu daha kap-
samlı ve daha modern bir anlaşmanın yapılması 
gerektiğine inanıyoruz. Teknolojik gelişmeler, 
ilave gümrük vergisi, dijitalleşme, AB menşeli 
ürünlerin ispatı için gerekli belge gibi birçok 
sorunun çözülmesinde Gümrük Birliği’nin 
güncellenmesi önem arz ediyor.

İnşaat sektörünün Türk ekonomisi içindeki 
yerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye gibi 80 milyonluk nüfuslu, dünyanın 
en büyük 20 ekonomisinden biri tek bir sektöre 
bağımlı olarak büyüyemez. İnşaat sektörü büyü-
meyi harekete geçirmekte, altyapı üretmekte ve 
kentsel dönüşümü sağlamakta hiç şüphesiz çok 
önemlidir. Ama sanayi ve tarımın yarattığı katma 
değeri artırmadan büyümeyi sürdürülebilir kılma 
olanağımız yok. Sanayi, tarım ve hizmetlerde 
teknolojideki gelişmelerden yararlanmak, süreç 
ve ürün iyileştirmesi ve yenileştirmesi yapmak ve 
verimlilik artışı yakalamak gerekiyor. Hem hızlı 
büyümeli; hem de çevrenin korunmasını ihmal 
etmemeliyiz.

“TÜRKİYE İMSAD’A SEKTÖRÜN
GELECEĞİ KONUSUNDA
BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR”
Türkiye İMSAD inşaat malzemeleri sanayisi 
özelinde sektörün teknolojik gelişmelere 
adapte olması için çalışmalar yapıyor. Bu 
çalışmaları nasıl buluyorsunuz?  

Türkiye İMSAD, inşaat sektörünün son dö-
nemdeki büyümesinin önemli bir dinamosu olan 
gayrimenkul yatırımlarının ve inşaat malzemesi 
sektörünün başarısının merkezinde yer alıyor. 
Türkiye İMSAD’ı sektörün yarattığı katma de-
ğerin artırılmasında, bilgi yoğun çözümlerle 
küresel rekabet gücünün korunmasında kilit 
konumda görüyoruz. Bundan 5 yıl önce TÜSİAD 
ve Türkiye İMSAD olarak Ulusal Nanotekno-
loji Girişimi ile birlikte hazırladığımız “İnşaat 
Sektöründe Sürdürülebilirlik Yeşil Binalar ve 
Nanoteknoloji Stratejileri” çalışmasında inşaat 
sektörünün “yüksek katma değerli ve inovatif 
çözümler üreten” bir sektöre dönüşmesi yönün-
de ortaya koyduğumuz perspektifin önemli ve 
ileri görüşlü biz vizyonunun ürünü olduğunu 
düşünüyoruz. Gerek inovatif çözümlerle sek-
törde yüksek katma değerin yaratılması yoluyla 
ülkemiz inşaat sektörünün küresel rekabet gücü 
yüksek aktörler arasında yer alması gerekse bu 
süreçte kaynakların verimli kullanılması ve iklim 
değişikliğiyle mücadele gibi sürdürülebilirlik 
açısından son derece büyük önem arz eden ko-
nularda sektördeki tüm paydaşları cesaretlendir-
me konusunda Türkiye İMSAD’a büyük görev 
düştüğüne inanıyoruz. 

TÜSİAD Başkanı 

Erol Bilecik, 

“Rekabet 

gücümüzü 

artırmak için 

inovasyon 

yapmak, 

teknoloji 

üretmek 

zorundayız” 

dedi.

“TÜSİAD olarak teknoloji ve inovasyonun ülkemizin ekonomik 

başarısı ve küresel rekabetçiliğindeki rolüne sıklıkla gönderme 

yapıyoruz. Rekabet gücümüzü ürünlerimizin katma değerini 

ve üretim teknolojilerimizi hızla üst seviyelere çıkararak 

koruyabileceğimiz inancındayız. Türkiye ekonomisindeki payı 

son 10 yıldır artış eğiliminde olan inşaat sektörü de kritik 

önemde. Sektörün bu kadar önemli olmasında en büyük pay 

hiç kuşkusuz inşaat malzemesi sektörünün. İnşaat sektörünün 

yarattığı katma değeri artırmak sektörde kullanılan kaynakların 

ve malzemenin yüksek katma değerli olmasıyla doğrudan 

ilişkili. Buradaki anahtar da kaynak kullanımında, üretimde ve 

tüketimde verimlilik artırıcı teknolojilerin kullanılması. Daha 

yenilikçi, standartları yüksek ürün ve malzemelerin üretilmesi, 

kullanımı ve yaygınlaştırılması ile inşaat malzemesi sektörünün 

geleneksel olarak mücadele ettiği yapısal sorunlar çözülüyor. 

Kaynakların daha verimli kullanılması ve yüksek Ar-Ge 

yoğunluklu malzemelerin üretilmesi gerek sektörde gerekse 

ülke ekonomisinde topyekûn bir etki yaratıyor.”

ÖZEL RÖPORTAJ  / EROL BİLECİK

“İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ
OLMASINDA EN BÜYÜK PAY

MALZEME SEKTÖRÜNÜN”



MİMARİDE TURİZM YAPILARI

50   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  TEMMUZ 2018



MİMARİDE TURİZM YAPILARI

Otel mimarisi 
müşteri beklentisine

göre şekilleniyor
Dünyada 100-150 yıllık geçmişe sahip olan turizm tesisleri, günümüzün yoğun 

rekabet ortamında müşteri beklentilerini karşılama hedefiyle şekilleniyor. Özellikle 

1980’lerden sonra otel tasarımının temel kriteri “turisti mutlu etmeye, beklentileri 

karşılamaya yönelik çevreler yaratmak” ve “beğenilme” olurken; oteller modern, 

postmodern, kitsch, minimalist, maksimalist gibi mimari yaklaşımlarla tasarlanıyor.
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M
arco Polo, Evliya Çelebi gibi bireysel gez-
gin veya maceracıları saymazsak, turizm 
sektörünün dünyada en fazla 100-150 

yıllık bir geçmişi bulunurken, turizm tesislerinin or-
taya çıkışı ise daha yakın bir dönemde oldu. Bugün 
yalnızca konaklama dışında anladığımız kimliğiyle; 
yani ulaşımı, transferi, ön ve arka hizmetleri ile 
hizmet yapılarıyla, sektörün geçmişinin 60-70, ül-
kemizde ise 30-35 yıl öncesine dayandığı görülüyor.

OTELCİLİĞİN GELİŞİMİ
Hızla gelişen turizm endüstrisinde otelciliğin 

gelişimi, insanların tatil ihtiyaç ve beklentilerinin 
gelişimine paralel olarak seyretti. Aslında değişen, 
otelin işlevinden çok tüketicinin yaşam tarzı, boş 
zamanını nasıl geçirmek istediği ve buna bağlı ola-
rak farklılaşan beklentileriydi. Bu durum otellerin 
sayısının yanı sıra, çeşitlerinin de artmasına sebep 
oldu. Konaklama tesisleri; tatil köyleri, tatil otelleri, 
iş otelleri, spa otelleri, temalı oteller, butik oteller, 
tasarım otelleri, sanat otelleri, hip oteller gibi farklı 
tasarım anlayışlarına ve sundukları hizmete göre 
sınıflandırıldı. Günümüzde oteller konaklamanın 
ötesine geçerek, yarattıkları aktivitelerle kendileri 
bir destinasyon haline gelmeyi amaçlıyor. Yoğun 
rekabet ortamında farklılıkların vurgulanmasına 
dayalı olarak gelişen ve popüler olanı farklı sun-
mayı amaçlayan günümüz turizm yapılaşmasında 
modern, postmodern, kitsch, minimalist, maksi-
malist gibi mimari yaklaşımlarla ve çeşitli temalarla 
tasarlanmış birçok otele rastlamak mümkün. Otel 
tasarımında önceleri enternasyonalist eğilimler etkili 
iken, sonrasında yöresel referansların kullanılması 
ve kimlik arayışları ön plana çıkarak, ihtiyacın 
belirleyici olmasından çok yapay kimliğin öne çıka-
rılması önem kazandı. Özellikle 1980’lerden sonra 
otel tasarımının temel kriteri “turisti mutlu etmeye, 
beklentileri karşılamaya yönelik çevreler yaratmak” 
ve “beğenilme” oldu.

OTEL TASARIMINDA ÖNCÜ İSİMLER
Otel tasarımında hedeflenen; ziyaretçilere kendi 

isteklerini ve hayallerini projelendirebilecekleri 
ortamların sunulması oldu. Otel; bir sahne, bir film 
seti, ziyaretçilerin kendi hayallerini oynayabilecek-
leri ve kendileri hakkında çok şey öğrenecekleri 
bir mekân haline geldi. Fransız tasarımcı Philippe 
Starck, otel tasarımındaki bu değişimin önde gelen 
temsilcisi oldu. Starck, 1980’den beri bilgi çağının 
seçkin tüketicilerinin ihtiyaç ve isteklerini önceden 
sezinlemeye çalışarak, bunu yükselen bir moda 
virtüözlüğü içinde yapıyor. Starck’in yanı sıra And-
ree Putman, Christian Liaigre, Rafael Vinoly, David 
Chipperfield, David Rockwell, Richard Meier, Jean 
Nouvel gibi birçok tasarımcı yeni otel tasarımının 
öncüleri arasında yer alıyor ve tasarımları kısa süre-
de birer destinasyon haline gelerek diğerleri tarafın-
dan taklit ediliyor. Farklı ölçeklerde ve bağlamlarda 

Lüks otellerde görkemli mimari
Dünyanın en lüks otelleri görkemli ve farklı mimarileri ile dikkat çekiyor. Özellikle 1980’lerden 

sonra otel tasarımının temel kriteri “turisti mutlu etmeye, beklentileri karşılamaya yönelik çevreler 

yaratmak” ve “beğenilme” olurken, lüks oteller birbiriyle rekabet ediyor.

1-Excalibur Otel 2-Luxor Otel 3-Hotel de Ville Paris 4-The Castle Hotel
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tasarlanan yeni oteller; sığınak, ev, sah-
ne, tiyatro arasındaki sınırların eridiği 
noktada evden uzakta ev, kentin içinde 
kent, gerçek yaşamda tiyatro yaratmaya 
özeniyor.

TASARIMCININ ROLÜ
Yeni otellerde tasarımcının görevi, 

tüketicileri kendi gündelik hayatlarının 
çılgın ritimlerinden uzağa götürecek, 
fiziksel ve ruhsal olarak yenileyecek, bir 
süreliğine zamanı durduracak, onlara 
geçici hayatlar sunacak mekânları yarat-
mak. Tasarımcının her şeyden önemlisi 
toplumsal yapıyı çok iyi okuması, sos-
yal değişimleri dikkatle gözlemlemesi, 
günün modasını ve trendlerini çok sıkı 
takip etmesi gerekiyor. Sonuçta tasarım-
cı yeni ve farklı olanı yaratırken, aynı 
zamanda bir otelin başarısının önemli 

bir ölçütü olan tasarımın uzun ömür-
lülüğünü de sağlamak zorunda.

Diğer tasarım alanlarından farklı 
olarak yeni otel tasarımında mimarın 
yükümlülüğü tasarımla sınırlı kalma-
yıp, aynı zamanda yeni yatırım alanları 
oluşturmak ve pazar değerini belirle-
mek olarak ortaya çıkıyor. Bu anlamda 
tasarımcı bağımsız değil yaratıcı ekibin 
bir üyesi olarak; yatırımcının amaçları 
ile tüketicinin hayalleri arasındaki bağ-
lantıyı kuruyor. Bugün bir otel tasarı-
mının başarılı olabilmesi; tasarımcının 
tüm bu değişen ve dönüşen kriterleri 
özenle irdelemesi, yatırımcının ve tü-
keticinin taleplerini karşılarken mimari 
kaliteden ödün vermeyen, mekânsal 
olarak sürdürülebilir, işlevsel olarak es-
nek ve özgün mekânlar yaratabilmesiyle 
mümkün.

Kaynak: VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi “Turizm ve Rekreasyon Yapıları” kitabından derlenmiştir.

Türkiye’de otel ve konaklama tarihi

Anadolu topraklarında konaklama ve otelcilik sektö-
rünün tarihçesi Selçuklular’a kadar dayanıyor. Haçlı 
Seferleri sonrasında yeniden aktif hale gelen ticaret 
yolları, refah odaklı bir devlet olan Selçuklular’da gü-
venliği sağlanan kervansaray sistemlerinin ortaya 
çıkmasına neden oldu.  Osmanlı toplumunda,1800’lü 
yılların başından itibaren, Levantenler’in ve azınlıkların 
üzerindeki ikinci sınıf vatandaş baskısının azalmasına 
paralel olarak; İstanbul, İskenderiye, İzmir, Selanik, 
Beyrut gibi liman kentlerinde ticaretin yoğunlaşmasıyla 
artan konaklama ihtiyacı sonucu otelleşme arttı, Hanlar 
modifiye edildi, yenileri yapıldı.

BATI STİLİNE SAHİP İLK OTEL
1841 tarihinde “Misserie Oteli” adı ile açılan Hidivyal 
Palas, Türkiye’nin batı stiline sahip ilk otelidir. Orient 
Express’in İstanbul’a gelmesi, büyük gemilerin seferler 
düzenlemesi yeni otelleri beraberinde getirdi. Birinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra insanların başka yerleri keş-
fetme isteği, sanayi devrimi ve göçlerle büyük kentlerde 
gözle görülür bir hareketlilik yaşanmaya başladı. Ancak, 
bu canlanmaya karşın, Cumhuriyet Dönemi’nin ilk 
yıllarında gerçekleştirilen etkin otel projelerinin sayısı 
oldukça azdı. Pera Palas, Beyoğlu ve Tarabya Tokatlıyan 
otelleri ile Ankara Palas, otelcilikte Türkiye’nin mihenk 
taşları olarak nitelendiriliyor. Daha sonraki yıllarda Ana-
dolu yakası ve Anadolu şehirlerinde ticaret ve sosyal 
hayatla birlikte otel sayıları artmaya başladı. Özellikle 
İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında hizmet kalitesi 
yüksek, Türk konukseverliğini yansıtan ve uygulayan, 
manzara ve mimarisi ileri, ulaşımı kolay birçok turistik 
otel hizmet veriyor.

MİMARİDE TURİZM YAPILARI
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Ren Binası

2010 yılında otel, spor ve konferans merkezi olarak Shangai 

için tasarlanan Ren binası, Çin kültüründe insanı simgeleyen 

sembol olan “ren” biçiminde inşa edildi. Tepede birleşen iki 

binadan oluşan yapıda birinci bina bedeni temsil ediyor. 

Burada evler ve “Spor ve Su Kültürü Merkezi” bulunuyor. İkinci 

bina ise aklı temsil ediyor. Bu tarafta ise yine evlerle beraber 

konferans salonları ve sosyal faaliyet alanları bulunuyor. İki 

binanın birleştiği kısımda ise bin adet otel odası yer alıyor. 

Mimari üslubu nedeniyle kimilerince Shangai’ın Eyfel Kulesi 

şeklinde de yorumlanan bu yapı orijinalitesi ve sembolizmiyle 

dikkat çekiyor.

Regatta Otel

Endonezya’nın Jakarta şehrinde bulunan Regatta Otel, 

Atelier Enam Mimarlık ve Planlama Şirketi tarafından 

tasarlandı. Deniz temasına uygun olarak inşa edilen otelin 

adı bile “uzun yelkenli tekne” anlamına geliyor. Görüntüsü 

bir deniz fenerinin etrafındaki on adet yelkenli şeklinde 

olan her bir bina ise dünyanın çeşitli liman şehirlerinin 

ismini taşıyor. Mimari yapısı akım olarak modern ve yapısal 

dışavurumculuğun bir çeşit birleşimini oluşturuyor.

Helix Otel

Dubai’de bulunan Helix Otel, adını mimarisinden 

alıyor. Helezon anlamına gelen Helix’in mimarisini 

Leeser Mimarlık isimli firma üstlendi ve firma bu 

tasarım ile New York’ta pek çok ödül aldı. Projenin 

mimarı ise Irak asıllı Zaha Hadid. Firma, Hadid 

sayesinde gelenekçi vizyonundan uzaklaşarak daha 

yenilikçi bir tutum edindi. Ayrıca, otel farklı mimari 

yaklaşımları temsil ettiğinden, Dubai ve Emirliklere 

modern mimariyi tanıtıyor.

Inntel Otel

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan Inntel Otel, 

rengârenk dizaynıyla göze hoş görünmekle beraber, dikkatleri de 

üzerine çekiyor. 2010 yılında kapılarını açan otel, Hollanda’daki 

Zaandam evlerinden esinlenerek tasarlanmış, hatta bu evlerden 

meydana gelen bir kolajı andırıyor. Bu tasarımın mimarı ise 

Wilfried van Winden. Mimarinin duygularla olan ilişkisine inanan 

Winden, otelleri insanların geçici evleri olarak gördüğü için ev 

temasını kullanmış.

En ilginç otel binaları
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Hotel Balzac - Paris, Fransa

19’uncu yüzyıla dek uzanan tarihi dokusuyla, Hotel Balzac 

adeta romanlardan fırlamış bir yer izlenimi veriyor. Otelin 

binasını Fransız bir banker kendisi için inşa ettirmiş. Bankerin 

ölümüyle birkaç kez el değiştiren mülk, bu süreçte Paris’in en 

popüler toplantı salonlarından biri haline gelmiş. Fransız yazar 

Honoré de Balzac, 1850’deki ölümüne kadar bu otelde yaşadı. 

Yakın zamanda yapılan yenileme çalışmalarının ardından, 

19’uncu yüzyıldaki ihtişamını yansıtmaya hâlâ devam eden 

otelin 13 süiti ve 56 odası bulunuyor. Otel, şarap rengi, gül 

kurusu, lacivert gibi zengin renklerle kombine edilmiş neoklasik 

tarzda döşenmiş.

Hōshi Ryokan - Komatsu, Japonya

Yaklaşık 1300 yıldır hizmet veren Hōshi Ryokan 

dünyanın en eski otellerinden biri. “Ryokan”, Japon 

yolcularına hizmet veren geleneksel Japon hanlarıdır. 

Ryokan’larda genellikle “tatami” kilimleriyle döşenmiş 

odalar ve müşterek kullanımlı banyolar bulunur. Japon 

Denizi kıyısında yer alan otel kapılarını 718’de açtı ve o 

günden beri 46 nesildir aynı aile tarafından işletiliyor. 

Günümüzde otel 450’ye kadar konuğu ağırlayabiliyor.

The Olde Bell - Hurley, Birleşik Krallık

İngiliz kırsalında bulunan ve Londra’dan bir saatlik 

araba yolculuğuyla ulaşılabilen The Olde Bell, 1135’te 

kurulmuş. Bu otel, tıpkı bir kasaba gibi işlev gören 

çeşitli tarihi binalardan oluşuyor. Ana konaklama 

bölümü gece kalan müşteriler ve yerel halk için 

ayrılırken, bitişikteki binalar da özel toplantılar için 

kullanılıyor.

Kubbeli Çay Salonu, Pera Palace

Pera Palace Hotel, Şark Ekspresi’nin Avrupalı zengin 

yolcularına hizmet vermek üzere 1892’de açıldı. 

Yapının mimarı aslında Paris mimarisinden esinlenmiş 

olsa da birkaç yerel dokunuş katmayı unutmadı 

ve bu sayede otelin müşterileri tamamen yepyeni 

bir dünyayı keşfederken, kendilerini aynı zamanda 

evlerinde gibi hissetmeyi başarabildiler. Otel 2010’da 

büyük çaplı bir restorasyondan geçmiş olsa da orijinal 

tasarımının önemli bir bölümü korundu.

Tarihi oteller
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SEKTÖREL GÜÇ / TÜMMER

T
ürkiye mermer ve doğaltaş ihracatında 2014 
yılından bu yana ilk kez yükseliş trendine gi-
rilirken, dış pazarlarda yaşanan gelişmeler ise 

olumsuzluğa neden oluyor. Türkiye Mermer Doğaltaş 
ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Yönetim 
Kurulu Başkanı Raif Türk, bu yıl 2.5 milyar dolar 
olan mermer ihracatı hedefinin olumsuz gelişmelere 
rağmen tutturulabilmesi için çalıştıklarını belirterek, 
"Sektörün ürünlerini sunduğu pazarda büyüyen 
olumsuzluklar sonucu yaşanacak daralma da temel 
sorunlarımız arasında yerini alacak gibi görünüyor. 
Bu kapsamda yapılacak ilk iş mermer ve doğaltaş 
fiyatlarımızın düşürülmemesidir" diyor. Raif Türk ile 
TÜMMER'i ve faaliyetlerini konuştuk.

"Dünya pazarlarında
Türk mermerinin fiyat

düşüşüne izin verilmemeli"
Mermer ihracatında bu yıl 2.5 milyar dolarlık 

hedef koyduklarını belirten Türkiye Mermer 

Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği 

(TÜMMER) Yönetim Kurulu Başkanı Raif Türk, 

"Bu hedefe ancak ürünlerimizin değerinde 

satılması ile ulaşılabilir. Türk taşının dünya 

pazarlarında hak ettiği değerin altında 

satılmasına izin verilmemeli" dedi.
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TÜMMER 18 YILDIR
SEKTÖR İÇİN ÇALIŞIYOR
TÜMMER ne zaman kuruldu? Derneğin ku-
ruluşundan bu yana geçirdiği süreçle ilgili 
kısaca bilgi verir misiniz?

TÜMMER, Kasım 2000’de 3335 sayılı y Yasa 
kapsamında Bakanlar Kurulu kararı ile kuruldu. 
Kuruluş çalışmalarımız 1997 yılında başladı, 
toplantılarımızı daha çok İzmir ve Ankara’da 
yaptık. Kuruluş kararımızı ise 19 meslektaş 
olarak Afyonkarahisar’da aldık. Merkezimiz 
Ankara’da bulunuyor. 

Derneğin üye profili nasıl?
Bir çatı kuruluş olan TÜMMER'e bağlı 19 

bölgesel dernek, 1 ihracatçı birliği, 17 maki-
na firması, 100 doğaltaş firması ve İZFAŞ ile 
birlikte toplam 138 üye var. Bu kuruluşları-
mız üzerinden bütün sektör TÜMMER üyesi. 
Ayrıca maddi anlamda birliğimizi destekleyen 
110’u aşkın büyük firma da yerel üyeliklerinin 
yanı sıra doğrudan Birlik üyesi. Bu firmaların 
doğrudan üyeliği, TÜMMER’in mali açıdan 
desteklenmesini amaçlıyor. Mermer makinası 
üreten firmalarımız bugün birçok ülkeye ihra-
cat yapar hale geldi. Doğaltaş üreticilerimizin 
son üç yıllık ihracat ortalaması 2 milyar dolar 
civarında bulunuyor.

Dernek olarak kurulduğunuz günden bu 
yana ne gibi çalışmalar yaptınız?

Birlik yönetimlerinin, tüm bakanlıklar, ku-
rum ve kuruluşlar ile yaptıkları koordinasyon 
ve işbirliğinin olumlu sonuçları sayesinde Bir-
liğimiz sektörde otorite oldu, tanınır ve kabul 
edilir bir konuma kavuştu. Birliğimiz hazırlanan 
taslaklarla ilgili görüş ve düşüncelerimizi ilgili 
Bakanlık ya da kamu kurum ve kuruluşlarına 
sunuyor. Bu çerçevede; kanun ve yönetmelik 
çalışmaları yaptık, mermer ve doğaltaş sektörü 
meslek standartları oluşturduk. Ayrıca Birliğimi-
zin çabaları sonucu oluşturulan Mermer Doğal-
taş Ayna Komitesi çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye'de mermer sektörünün bugünkü du-
rumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Mermer ve doğaltaş ihracatımız 2014 yı-
lından bu yana ilk kez yükseliş trendine girdi 
ve az da olsa, yarattığı farkla üreticiyi geleceğe 
dair umutlandırdı. Mermer ihracatımız 2016’da 
1.8 milyar dolar iken 2017 sonu itibarıyla 2 
milyar dolar oldu. Bu artışın sağlanmasında 
sektörümüzdeki girişimci ve yatırımcılarımızın 
çabalarının büyük payı olmakla birlikte Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın 
direktifleriyle sektörün önünün açılmasında 
gelinen noktanın da payı olduğu kanısındayım.

SEKTÖREL GÜÇ / TÜMMER

TÜMMER Yönetim 

Kurulu Başkanı 

Raif Türk, olumsuz 

gelişmeler 

hesapları 

bozmazsa 

mermer 

ihracatında artışın 

devam etmesini 

öngördüklerini 

söyledi.

"OLUMSUZ GELİŞMELER
HESAPLARI BOZABİLİR"
Sektöre ilişkin 2018 yılı beklentinizi 
öğrenebilir miyiz?

2018 yılında mermer ve doğaltaş ihracatımızın 
2.5 milyar doları geçeceğini düşünüyordum, hâlâ 
da öyle düşünüyorum. Ancak, içte ve dışta olabi-
lecek bazı olumsuz gelişmelerin bu hesabımızı aksi 
yönde etkileyebileceğini de düşünmemiz gerekir. 
İçte yaşanan sorunlar açısından bazı kamu kurum 
ve kuruluşlarına kendimizi bir türlü anlatamıyo-
ruz ve aynı dili konuşmakta zorluk çekiyoruz. 
Sektörün ürünlerini sunduğu pazarda büyüyen 
olumsuzluklar sonucu yaşanacak daralma da temel 
sorunlarımız arasında yerini alacak gibi görünüyor. 
Bunlara ek olarak, bilinçsiz üretim ve yine satış 
politikalarındaki bir türlü giderilemeyen bilinç-
sizlik, kısmen de aç gözlülük sonucu yaratılmakta 
olan “haksız rekabet” ile de uğraşmak zorunda 
kalacağız.

Dış pazarlarda durum nedir?
Bilindiği gibi, ABD pazarında ürünlerimizi kimi 

üreticilerimiz tarafından değerinin altında satma-
mız yüzünden bu kıtanın büyük bir kısmında Türk 
mermer ve doğaltaşını değersizleştirmekte ısrar 
eder duruma düştük. Bu ülkenin ikinci büyük 
pazarımız, hatta işlenmiş mermer satışındaki bi-
rinci pazarımız olması, durumun vahametini daha 
güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. Yine çok önemli 
bir pazarımız olan Ortadoğu’daki durumumuz ise 
tek kelimeyle trajikomiktir. Çantasını alanın bu 
ülkelerde “pazarlamaya çıkması” sonucu büyük 
emeklerle üretilen özel taşlarımız bile yerlerde 
sürünür duruma geldi. Mermer ve doğaltaş üre-
timi yapılan her bölgede birkaç kendini bilmezin 
sektörü düşürdüğü bu durum, kesin olarak kamu 
ve özel sektörün birlikte geliştirebilecekleri satış 



"Türkiye İMSAD, çok aktif ve faydalı faaliyetlerde bulunan bir dernek. 

Tüm bileşenlerinin konularına eğiliyor. Kamu kurumları ile iyi ilişkiler 

içerisinde ve etkili oluyor. Doğaltaşın yapısı itibarıyla Türkiye İMSAD 

bünyesinde fazla aktif değiliz, sektörümüzle ilgili konuları TÜMMER 

çatısında sürdürüyoruz. Öte yandan bilgi talebi olduğunda destek 

veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz."

"Türkiye İMSAD çok aktif bir dernek"
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larında Türk taşının hak ettiği değerin altında satılmasına 
izin verilmemelidir. Çünkü dünya pazarlarında defalarca 
yaşanan tecrübelerle biliyoruz ki, fiyatları düşürmek kolay 
ancak o fiyatı yeniden değerine yakın bir seviyeye yük-
seltmek kolay değil. Hedefimiz, bu yıl 2.5 milyar dolarlık 
mermer ihracatını gerçekleştirmek yerine, onun da üstüne 
çıkmak olmalı. Bu hedefe ancak, ürünlerimizin değerinde 
satılması ile ulaşılabilir.

Memer sektörünün geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Sektörümüzün geleceğini iyi görüyorum. Zira zengin 

bir mermer-doğaltaş rezervimiz ve bu zenginliği taçlan-
dıran bol çeşidimiz var. Mermer sektörü beraberinde 
mermer makineciliğini de geliştiriyor. Sektörümüzün 
geleceğini iyi görmemin bir nedeni de dünyanın büyük bir 
kesiminde inşaat sektörüne duyulan ihtiyaç. Bu nedenle 
de Türkiye’nin dağlarından sökülen mermer çeşitlerine 
olan talep azalmayacak, sürekli artış gösterecektir.

SEKTÖRÜN BAŞLICA SORUNLARI
Sektörün sorunları nelerdir? Bu sorunların 
çözümü konusunda önerileriniz var mı?

Sektörümüzün sorunlarını, kamu kurumlarından kay-
naklanan sorunlar, sektör mensuplarımızdan kaynaklanan 
sorunlar, sektör dışı çevrelerden kaynaklanan sorunlar 
şeklinde üç başlık altında toplayabiliriz. Kamu kurum 
ve kuruluşlarından kaynaklanan sorunların başlıcaları 
bürokratik işlemlerden kaynaklanıyor. Bunlar arasında ilk 
sırayı orman, ardından da mera mevzuatı alıyor. Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı bütçesinin yüzde 60’ını maden sektö-
ründen sağladığı halde yasa hükümlerine rağmen bu oranı 
yükseltme peşinde. Buna karşın işlemler olabildiğince ağır 
yürütülüyor. Aylar, yıllar geçtiği halde cevaplandırılmayan 
dosyalar var. Sektörümüzde hem istihdamın önüne geçili-
yor, hem de ihracata dayalı üretim yapan firmalarımız ve 
Maliye'nin döviz kaybına neden oluyor. Ayrıca firmaları-
mız küçük hesaplar yaparak fiyata dayalı rekabet yolunu 
seçiyorlar. Birbirlerinden müşteri çalarak fiyat kırmakta, 
altın değerindeki taşlarımızı bile bir süre sonra değersiz 
hale getirmekteler. Genellikle bu taktiği kurumsal çalış-
mayan, az personelle çok iş yapmaya çalışan, ve yenilerde 
kurulmuş firmalarımızın bir kısmı yapıyor. Bir de yabancı 
müşterilerle küçük paralar karşılığında anlaşarak nakit 
çalışan müşterilere üreticimizin emeğini sömürttürmekte-
dirler ki, bu grup en tehlikelisi olarak değerlendirilebilir. 
MİGEM, Ekonomi Bakanlığı, TİM (İMİB ve EİB) ve TÜM-
MER, birlikte bu soruna çözüm bulmalıyız.

Sektör dışı çevrelerden kaynaklanan 
sorunlar nelerdir?

Madencilik yer altında sıfır değerinde olan ancak 
üretildiği anda yüzde yüz katma değer yaratan bir sektör. 
Ülkemiz için bu kadar önemli bir sektörü, ne yazık ki 
“Madencilik mi çevre mi?” tercihi yapmak zorunda bı-
rakan bilim ve teknikten yoksun çevreler bulunuyor. Biz 
sektör olarak yasakçı zihniyet yerine çevreyi korumak için 
almamız gereken tedbirlerin bildirilerek ona göre karar 
verilmesini istiyoruz.

politikaları ile önlenebilir. Yani MİGEM ile sektör temsilci-
lerinin geliştirecekleri politikalarla önlenmesi mümkün. Bu 
kapsamda, MİGEM, TÜMMER, İMİB ve EİB yöneticileri ve 
uzmanlarının bir araya gelip kafa yorarak bu soruna çözüm 
bulunabilir.

HEDEF 2.5 MİLYAR DOLARLIK MERMER İHRACATI
Çin pazarındaki gelişmeleri nasıl yorumluyorsunuz?

Son iki yıla baktığımızda Çinli ithalatçılar, çevre dene-
timlerinin arttığından bahsederek, özellikle 2017 yılının 
son çeyreğinde yapılan denetimler sonucu birçok işyerinin 
kapatıldığı hatta üretim lisanslarının iptal edildiği bilgisini 
veriyorlar. Tüm bu gelişmeler, ülkemizden Çin’e yapılmakta 
olan mermer ve doğaltaş ihracat hızının kısa ve orta vadede 
yavaşlamasına neden olabileceği şeklinde yorumlanabilir. 
Sonuç olarak, üretici ve ihracatçılarımıza önemli görevler 
düşüyor. Bu kapsamda yapılacak ilk iş mermer ve doğaltaş 
fiyatlarımızın düşürülmemesidir. Gerekirse üretim azaltılarak, 
daha az ihracat yapılabilir. Bunlara paralel olarak dünya pazar-
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Neden CE veya G işareti ?
Yurtdışı ve yurtiçi piyasada kalitesiz ve standart dışı ürünlerin dolaşımını önlemek, piyasa disiplinini
sağlamak ve haksız rekabetin önüne geçmek amaçlarıyla Yapı Malzemesi mevzuatında ürünlerin
mutlaka CE veya G işaretine sahip olması zorunlu hale getirilmiştir.

Neden Ulusal Teknik Onay (UTO) ?
Yapı malzemesi ürünü herhangi bir standarda tabi değilse, standarttan sapma 
gösteriyorsa veya tamamen yenilikçi (innovative) bir ürün ise ürünün yurtiçi
piyasaya arz edilebilmesi için mevzuat gereği UTO’ya ihtiyaç bulunmaktadır.

Ulusal Teknik Onay belgeleri ürüne, protatip ürüne, ek karakteristiğe, temel
gerekten sapmaya, karşılıklı tanımaya, yapım sistemine ve tasarım sistemine dair 
düzenlenebilmektedir.

Neden Avrupa Teknik Değerlendirme (ETA) ?
Yapı malzemesi ürünü herhangi bir standarda tabi değilse, standarttan sapma gösteriyorsa veya
tamamen yenilikçi (innovative) bir ürün ise ürünün yurtdışı piyasaya arz edilebilmesi için mevzuat
gereği ETA’ya ihtiyaç bulunmaktadır. Alacağınız ETA belgesi ile Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yanı
sıra, AB ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan ülkelere başka hiçbir belgeye ihtiyacınız olmadan
doğrudan ürününüzü satabilirsiniz. ETA belgesi ürününüz için Avrupa Birliği Vizesi anlamı taşır.

Biz Kimiz (YAD-İTBAK) ?
T.C. Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı Türkiye’nin ilk Ulusal Teknik Onay Kuruluşu.
Türkiye’nin ilk Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşu. Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları
Birliği (EOTA) üyesi ve bu kuruluş nezdinde ülke sözcüsü.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOBB, ODTÜ, TÜRKİYE İMSAD ve Yapı Denetim Kuruluşları Birliği
Derneği kurucularımız, ayrıca ALÇIDER, ÇATIDER, TYÇD, TUKDER, TÇÜD, TGÜB derneğimiz
üyesi kuruluşlardır.
Tarafsız, Bağımsız, Gizlilik Beyanını Esas Almış, Uzmanlardan Oluşan Teknik Kurulları ile
Güvenilir Ticari Amaç Gütmeyen Bilimsel Araştırma Kurumuyuz.

1- Prekast normal/hafif/otoklavlı gaz gözenekli beton malzemeleri
2- Kapılar, pencereler, panjurlar, büyük kapılar ve ilgili bina aksamı
3- Membranlar, likit uygulamalar ve kitler dahil (su ve/veya su
buharı kontrolü için)
4- Isı yalıtım malzemeleri, kompozit yalıtım kitleri/sistemleri
5- Yapısal taşıyıcılar, yapısal bağlantılar için tel çiviler
6- Bacalar, baca kanalları ve özel malzemeler
7- Alçıtaşı malzemeler
8- Jeotekstiller, jeomembranlar ve ilgili diğer malzemeler
9- Giydirme cephe/kaplama/yapısal macunlu camlama
10- Sabit yangın mücadele ekipmanları (yangın alarmı/ detektörü,
yangın söndürme, yangın ve duman kontrolü, patlamayı engelleme
malzemeleri)
11- Sıhhi tesisat gereçleri
12- Dolaşım alanları için yol işaretleme malzemeleri: Yol
donanımları/elemanları ve ikinci yardımcı elemanları
13- Yapısal ahşap ürünler/elemanlar ve ilgili diğer aksamı
14- Ahşap esaslı levhalar ve elemanları
15- Çimento, yapı kireci ve diğer su bazlı bağlayıcılar
16- Beton için güçlendirme ve öngerilme çeliği (ve ilgili aksam),
artgerme kitleri
17- Duvarcılık ve ilgili ürünler, duvarcılık birimleri, harçlar, ilgili
diğer aksam
18- Atık su mühendisliği malzemeleri

19- Yer döşemeleri 
20- Yapısal metalik malzemeler ve ilgili diğer aksam
21- İç/Dış duvar ve tavan kaplamaları, iç mekan bölme 
kitleri
22- Çatı kaplamaları, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve ilgili 
diğer aksam, çatı kitleri
23- Yol yapım malzemeleri
24- Agregalar
25- Yapısal yapıştırıcılar
26- Betona ilişkin ürünler, harç ve şerbet
27- Mekan ısıtıcı aletler
28- İnsani tüketim amaçlı su ile ilişkili olmayan boru 
(künk)-tank ve ilgili aksam
29- İnsani tüketim amaçlı su ile ilişkili olan inşaat imalatları
30- Düz cam, profilli cam ve cam blok malzemeler
31- Güç, kontrol ve iletişim kabloları
32- Bağlantılar için yapısal macun
33- Montaj aksesuarları
34- Yapı kitleri, birimleri, prefabrik elemanlar
35- Yangını durdurucu, yangını hapsedici ve yangın 
koruyucu malzemeler, yangın geciktirici malzemeler

Yetkili Olduğumuz Malzeme Alanları

Cinnah Caddesi No:73/6 Çankaya Ankara
T: +90 312 285 63 80  F: +903122856382  itbak@itbak.org
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MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI / MEHMET KÜTÜKÇÜOĞLU

FOTOĞRAF-CEMAL EMDEN



K
onuttan müzeye kadar farklı ölçek ve türde projeler 
gerçekleştiren TEGET Mimarlık, önümüzdeki dö-
nemde yurt dışı projelere ağırlık vermeyi hedefliyor. 

TEGET Mimarlık Kurucu Ortağı Mehmet Kütükçüoğlu, 
“Son dönemde yaptığımız Madrid ve Muskat Büyükelçilik 
Binaları’nı, şu an üzerinde çalıştığımız Riyad’daki Wadi Al 
Hada konut yerleşkesi takip etti. Akademik olarak aktif 
olduğumuz dönemde ise ‘Bawabat Mekke Architectural 
Guidelines and Urban Planning for the Structural Plan’ baş-
lıklı, oldukça kapsamlı bir çalışma ürettik” diyor. Mehmet 
Kütükçüoğlu ile projeleri ve mimari yaklaşımları hakkında 
konuştuk.

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Eğitiminiz ve iş hayatına 
atılma sürecinizden bahseder misiniz?

 ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden 1989 yılında mezun 
oldum. İsviçre’de başladığım lisans üstü çalışmalarını 1992 
yılında Los Angeles’taki Sci-Arc Mimarlık Okulu’nda ta-
mamladım. Mesleki faaliyetlere paralel olarak yürüttüğüm 
akademik çalışmalar çerçevesinde Sci-Arc, ODTÜ, Yıldız Tek-
nik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde dersler 
verdim. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek 
Lisans Programı’nda stüdyo yürütücülüğü yaptım. İstanbul 
Deniz Müzesi, İzmir Opera Binası, Yapı Kredi Kültür Sanat 
gibi projeleri gerçekleştirdiğimiz TEGET Mimarlık’ın ortak-
larından biri olarak profesyonel yaşamımı sürdürmekteyim.  

“Tasarım ve işlevin uyum

içinde olduğu yapılar

yapmaya çalışıyoruz”

 TEGET Mimarlık 

Kurucu Ortağı Mehmet 

Kütükçüoğlu, konuttan 

müzeye kadar farklı 

ölçek ve alanlarda 

projeler yaptıklarını 

belirterek, “Programın 

gerekliliklerini yerine 

getiren, tasarım ve 

işlevin uyum içinde 

olduğu yapılar yapmaya 

gayret ediyoruz.

Her tasarım süreci,

öğrendiğimiz ve 

ürettiğimiz yeni ve

heyecanlı bir deneyim" 

diyor. Kütükçüoğlu, 

mimari projenin kendini 

dönüştürmeye açık 

olması gerektiğinin 

altını  çiziyor.
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ANKARA’DAN İSTANBUL’A...
Firmanın yapısı ve bugüne kadar geçirdiği 
aşamaları kısaca anlatır mısınız?

 TEGET Mimarlık Ankara’da kuruldu. Kerem 
Yazgan ile beş yıl orada çalıştıktan sonra İstanbul’a 
taşınma kararı aldık. Tam o dönemde Kerem’in ai-
levi işlerle ilgilenmesi gerekti. O sıralar Ertuğ Uçar 
da bizimle çalışıyordu, birlikte TEGET İstanbul 
ofisini kurmaya karar verdik. Yaklaşık 18 yıldır 
İstanbul’da birlikte çalışıyoruz.

Kaç kişilik bir ekibiniz var?
Mimar, iç mimar, IT, muhasebe, yönetici asis-

tanları ve mühendis arkadaşlarımızla beraber 36 
kişilik bir ekibiz.    

FİRMA BİRÇOK FARKLI
PROJE GERÇEKLEŞTİRDİ
Bugüne kadar yaptığınız en önemli projeler 
nelerdir?

 Yaptığımız projeler arasında ilk sıralarda 
Gebze’de Yapı Kredi Kampüs, İstanbul Deniz 
Müzesi, İzmir’de 35. Sokak, Beyoğlu’nda Yapı Kre-
di Kültür Sanat Binası, Konya Yaşam Merkezi’ni 
sayabiliriz. Yakında inşaatı başlayacak olan İzmir 
Opera Binası için de ayrıca oldukça heyecanlıyız.  

Farklı alanlarda 

projeler 

üreten TEGET 

Mimarlık, 

ses getiren 

tasarımlara 

imza atıyor.

1

2

3
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1- YAPIKREDİ KAMPÜS-CEMAL EMDEN

2- İSTANBUL DENİZ MÜZESİ- CEMAL EMDEN

3-35.SOK-CEMAL EMDEN

4- YKKS-CEMAL EMDEN

5- İZMİR OPERA BİNASI-TEGET

Yurt dışında hangi projeleri gerçek-
leştirdiniz?

 Son dönemde yaptığımız Madrid 
ve Muskat Büyükelçilik Binaları’nı, şu 
an üzerinde çalıştığımız Riyad’daki 
Wadi Al Hada konut yerleşkesi takip 
etti. Akademik olarak aktif olduğumuz 
dönemde ise Bawabat Mekke Architec-
tural Guidelines and Urban Planning 
for the Structural Plan başlıklı, oldukça 
kapsamlı bir çalışma ürettik.

“HER TASARIM SÜRECİ
YENİ BİR DENEYİM”
Ağırlıklı olarak çalıştığınız bir alan 
var mı?

 Tek tip bir program üzerine çalış-
mıyoruz, bu konuda şanslı olduğumuz 
söylenebilir. Konuttan müzeye kadar 
farklı ölçek ve programlarda çalıştık. 
Böylece alandan ziyade bizim için 
önemli olan projeye has bir yaklaşım 
ortaya koymak. Her tasarım süreci, 
öğrendiğimiz ve ürettiğimiz yeni ve 
heyecanlı bir deneyim.

Projeleri gerçekleştirirken nelere 
dikkat ediyorsunuz?

 Söylediğim gibi her tasarım sü-
reci hem ürettiğimiz hem öğrendi-
ğimiz yeni bir deneyim; bu amaçla 
proje başlangıcında iyi bir araştırma 
yürütüyoruz. Bu araştırma çıktılarının 
yaklaşımımıza önemli katkıları oluyor. 
Programın gerekliliklerini yerine geti-
ren, tasarım ve işlevin uyum içinde ça-
lıştığı yapılar yapmaya gayret ediyoruz.  

Malzeme seçimini nasıl yapıyor-
sunuz? Yerli malzeme kullanımı 
konusundaki yaklaşımınız nedir?

Her proje kendine has bir yaklaşım 
gerektiriyorsa, kullanılan malzeme de 
doğal olarak bunun bir parçası oluyor. 
Malzeme konusu sonuç ürünü şekil-
lendiren kararlardan yalnızca biri ve 
nitelikli bir yapı elde edebilmek için 
tüm bu hamleler eşit derecede önemli. 
Yerli malzeme kullanma konusunda 
özellikle bir hassasiyetimiz olmamakla 
birlikte yerel malzeme ve üreticilerle 
çalışıyoruz.  

“YAPILAR FARKLI ZAMAN
VE İŞLEVLERE GÖRE
ŞEKİLLENEBİLMELİ”
 Sizce bir mimari proje sürdürüle-
bilir olması için hangi özellikleri 
içermeli?

 Mimari proje kendini dönüştür-
meye açık olmalı. Bir yapının farklı 
zaman ve işlevlere göre şekillenmeye 
olanak verdiği ölçüde sürdürülebilir 
olacağını düşünüyoruz.  

Önümüzdeki dönemde hedefleriniz 
neler?

 Operasyonumuzu uluslararası ala-
na taşımak hedeflerimizden biri... Son 
dönem işlerimiz ile bu hedef doğrul-
tusunda yol almaya başladığımızı söy-
leyebilirim.  Ofis içindeyse ilk günkü 
heyecanımızla araştırarak, tartışarak, 
birbirimizden öğrenerek çalışmaya 
devam edeceğiz.

4

5
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Geleceğin fabrikaları denince akla ilk olarak makine, insan ve Büyük Veri’nin tam 
entegrasyonuyla sağlanan akıllı üretim yapabilen dijital fabrikalar geliyor. Bugünün 
gelişmiş otomatik fabrikalarında bulunan bileşenler, araçlar, nakliye konteynerleri, 

makineler ve konveyör sistemleri; Endüstri 4.0 ile birlikte binlerce sensör ve iletişim 
sistemiyle donatılacak; bu sayede hız, verimlilik ve kalite artacak.

Endüstri 4.0 ile
dijital fabrikalar geliyor
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Teknoloji tüm sektörleri yeniden 
şekillendirirken, inşaat sektö-
rüne yansımalarını akıllı evler, 

akıllı şehirler olarak görmeye başladık 
bile... Endüstri 4.0 ile birlikte üretim-
de yaşanacak devrim, fabrikaları da 
değiştirecek.1784’te buhar gücünün 
sanayiye uygulanmasıyla başlayan 1. 
Sanayi Devrimi’ni, 1870’te başlayan 
elektriğin üretimde kullanılması ve 
seri üretim ile 2. Sanayi devrimi takip 
etti. Daha sonra 1969’da üretimde ilk 
PLC’nin (Programmable Logic Cont-
rol), elektronik sistemlerin ve bilgisayar 
teknolojilerinin kullanılmasıyla başla-
yan 3. Sanayi Devrimi karşımıza çıktı. 
Son olarak üretimde kurallar yine de-
ğiştiğini görüyoruz. Kaçınılmaz sonuç 
olan dijitalleşme ile 4. Sanayi Devrimi 
kapıda...

DİJİTAL FABRİKA NEDİR?
Geleceğin fabrikaları deyince ise 

akla makine, insan ve Büyük Veri’nin 
tam entegrasyonuyla sağlanan akıllı 
üretim yapabilen dijital fabrikalar ge-
liyor. Üretimdeki dijitalleşme ile üç 
büyük değişiklik öne çıkıyor. Bunlar, 
müşterinin isteklerine göre üretimin 
daha esnek hale gelmesi, az sayıda üre-
timin mümkün olması, daha az ama 
bilgili çalışanlar... Bu değişikliklerin 
meydana gelmesine zemin hazırlayan 
en büyük faktörler ise yeni materyaller, 
3D yazıcılar, kolay kullanımlı robotlar 
yeni işbirlikçi üretim hizmetleri gibi 
süreçler olarak gözüküyor.

Dijital fabrikayı, tesis kurulmadan 
önce tüm bileşenlerinin bilgisayar orta-
mında uygun yazılımlarla tasarlanarak 
fabrikanın çalıştırılması ve sonuçlarının 
değerlendirilmesi olarak tanımlayabi-
liriz. Bu yazılımlarda üretim tesisleri 
ve üretim süreçleri test edilir, bakım 
onarım çalışmaları planlanır, şirketin 
üretkenliği ve kârlılığı gözlemlenir. Kı-
sacası fabrikanın kendisi ortada yokken 
fabrikanın nasıl çalıştığı gözlemlenir ve 
en iyi çalışma sisteminin kurulması için 
gerekli önlemler alınır.

ENDÜSTRİ 4.0 İLE BİRLİKTE
DEĞİŞİM YAŞANACAK

Geleceğin üretim vizyonuyla bir-
likte birbirleriyle bağlantılı üretim 
makineleri ve insan etkileşimiyle yeni 
bir üretim çevresi oluşacak; üreticiler, 
araştırmacılar ve hükümetler gelece-
ğin dijital fabrikalarını inşa etmek için 
birlikte çalışacaklar. Bugünün gelişmiş 
otomatik fabrikalarında bulunan bile-
şenler, araçlar, nakliye konteynerleri, 
makineler ve konveyör sistemleri En-
düstri 4.0 ile birlikte binlerce sensör ve 
iletişim sistemiyle donatılacak; bu saye-
de hız, verimlilik ve kalite artırılacak. 
Bu fabrikalar; sanal gerçeklik, simülas-
yon ve sanal prototiplerin oluşturulma-
sıyla daha ürün piyasaya sunulmadan 
ürün geleceği hakkında bilgi sahibi 
olmamıza kısaca geleceği öngörmemizi 
sağlayarak sağlam kararlar almamıza, 
kaliteli, hızlı ve az maliyetli ürünler 
üretmemize olanak sağlayacak.

‘Geleceğin Fabrikası’ Almanya’da açıldı
Alman Fraunhofer Enstitüsü tarafından açılan “Geleceğin Fabrikası” endüstriyel üretimin 

nasıl daha az maliyet ve malzemeyle, çevreye duyarlı yapılabileceğini gösteriyor. 
Chemnitz’deki “Geleceğin Fabrikası”nın vizyonu, “3E” olarak adlandırılıyor. Fraunhofer 

Enstitüsü’nde makine araçları ve şekillendirme tekniği üzerine çalışan endüstri mühendisi 
Michael Cherkassky 3E’nin enerji ve kaynak verimliliği, fabrikanın emisyon hacminin 

kontrollü olması ve insanların üretim sürecine dahil edilmesi anlamına geldiğini anlatıyor.
Cherkassky enerji ve kaynak verimliliğinin ne anlama geldiği konusunda, otomobillerde 

sıkça kullanılan dişli şaft (aks) üretimini örnek gösteriyor. Endüstri mühendisi Cherkassky, 
Geleceğin Fabrikası’nda, silindir dişli aksların üretiminde, üretim aşamaları ve süreden 

tasarruf edildiğine dikkat çekiyor.

“ÜRETİCİLER KAZANÇLI ÇIKACAK”
Fraunhofer Enstitüsü Başkanı Matthias Puty, “Enerji Yönetimi 2.0” adını verdikleri yöntemle, 

enerji tedarikçileri ve enerji kullanıcıları arasında bir ağ oluşturulduğunu belirterek, 
fabrikada güneş enerjisi kullanıldığına dikkat çekiyor. Fabrikada, yüksek oranda enerji 

tüketen makineler, sadece güneş enerjisi üzerinden yoğun enerji üretilen saatlerde, 
güneşin çıktığı öğle saatlerinde kullanılıyor.

GELECEĞİN FABRİKALARI
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Yakın geçmişte, çeşitli endüstri tesislerine yaptığımız teknik ge-
zilerde ve mimari tasarımını yaptığımız endüstri tesislerinde; işletme 
ve proses gereksinimlerini gözlemleme ve etüt etme fırsatı bulduk. 
Fabrikalarda en göze çarpan özellik robotların ve otomasyon sistem-
lerinin yoğun olarak kullanılması idi. Amaç, mümkün olduğu kadar 
insanın üretim sürecindeki varlığını azaltmak. Böylece hem işçilik 
maliyetlerinin ürün maliyetindeki payının azalması hem de insana 
bağlı iş kazası ve hata risklerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor. 
Başka bir önemli gelişme de tesis içinde ham madde ve mamul mad-
de dolaşımında yaşanıyor. Paletler ve taşıyıcı bantlar ile hareket eden 
ürünler insan eli değmeden depolanıyor veya sevke hazırlanıyor.

İNSAN ÇALIŞMAYAN DEPOLAR
Bu sürecin fabrika mimarisindeki etkilerini, yaptığımız güncel 

projelerde deneyimledik. Artık, tesislerin en göze çarpan yapıları, 
yükseklikleri 40 metreye ulaşan otomatik yüksek depo binaları 
oluyor. Bu binalarda palet hareketleri, depolama raflarına veya sevk 
noktalarına taşıma tamamen özel yazılımlarla çalışan robot vinçler ile 
yapılıyor. İnsan çalışmayan bu binalarda iç aydınlatma yapılmasına 
bile gerek duyulmuyor. Fabrikaların üretim hollerinde, dış kabukta 
büyük bir değişiklik görmüyoruz, ancak üretim kurgusunda büyük 
değişiklikler var. Hammadde, yüksek otomasyonlu, kesintisiz bir üre-
tim bandı üzerinde ürüne dönüşüyor ve paketlenip depolamaya veya 
sevkiyata hazır hale geliyor. Tesislerin içinde, bu bantların uzunluğu 
nedeni ile doğrusal yerleşim şemaları tercih ediliyor.

Endüstri 4.0 ile bu mevcut düzenin boyut ve form olarak fazla 
değişeceğini düşünmüyoruz. Üretim bandı konsepti sürecektir. 
Üretimde hammadde deposu, üretim bandı, mamul depo ve sev-
kiyat rotası devam edecektir. Bu rota üzerinde ise insanlardan çok 
robotları göreceğiz. Ama esas değişiklikleri çıplak gözle görme 
imkânımız olmayacak. Yeni endüstriyel devrim, sistemlerin ağlar 
aracılığı ile entegrasyonu olacaktır. Kullanıcı tercihlerinin ve sosyal 
medya alışkanlıklarının “Büyük Veri” (big data) olarak anlamlı ve 
işlenebilir bir hale dönüştürülmesi, entegre olmuş ağlar ile üretim ve 
tedarik süreçlerini doğrudan etkiler hale gelecektir. Mağazada satılan 
her ürün, bu ağlar ile gerçek zamanlı olarak fabrikada üretim süreci 
için bir sipariş ve tedarik bilgisi olarak değerlendirilecektir. Böylece 
üretim süreçleri de sürekli optimize edilecektir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR MALZEME KULLANIMI ARTACAK
Bu yeni sistem fabrikaların enerji kullanımının ve karbon ayak 

izinin de azalmasına neden olacaktır. Kaynak kullanımında ve atık 
yönetiminde sürdürülebilirlik kavramı önemini artıracaktır. Üretim 
süreci kadar fabrika binasının da sürdürülebilirlik prensipleri ile 
uyumlu olması beklenecektir. Bu nedenle, mimari kurgu fazla de-
ğişmese de yapıda kullanılacak yapı malzemelerinin de sürdürüle-
bilir kaynaklardan ve üretim süreçlerinden elde edilmiş malzemeler 
olması beklenecektir. Üretim süreçlerinde insan sağlığının güvence 
altında olması da öncelikli olacaktır. Kârlı ve pratik olsa dahi sağlıksız 
üretim yöntemleri terk edilecektir. Endüstrideki bu gelişmelerle ürün 
çeşitliliği gittikçe artacak, ürün bedelleri ucuzlayacaktır. Örneğin, 
artık bir markette sadece, bulaşık deterjanlarının bile çeşitliliği ve 
özellikleri kafamızı karıştırıyor, ancak bu çeşitlilik ve bolluk yine de 
bizi hoşnut etmiyor. Endüstriden arınmış, “artizan” özellikli ürünler 
arıyoruz. Serbest dolaşan tavuğu ve köy ekmeğini daha güvenle tü-
ketiyoruz. El işi yapılmış bir cam obje bize daha çok heyecan veriyor. 
Anlaşılan endüstri devrimleri ardı ardına gelse dahi insan elinin ve 
emeğinin ürüne yaptığı katkı hep önemini koruyacak.

Mehmet Emin Çakırkaya
Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı

Teknoloji çağı 
fabrika

mimarisinde 
neleri değiştirecek?

Teknoloji çağının fabrika 
mimarisindeki etkilerini, 

yaptığımız güncel 
projelerde deneyimledik. 
Artık, tesislerin en göze 

çarpan yapıları, yükseklikleri 
40 metreye ulaşan otomatik 

yüksek depo binaları 
oluyor. İnsan çalışmayan 

bu binalarda iç aydınlatma 
yapılmasına bile gerek 

duyulmuyor.
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Günlük hayatımıza çoktan giren birbiriyle haberleşen 
cihazlar ve bunların yapay zeka ile sürekli öğreniyor olması 
durumu üretim sistemlerinin de dönüşümünü hazırlayan yeni 
bir anlayış sunuyor. Endüstri 4.0 olarak anılan bu yeni anlayış 
üretim mekanlarının tasarımının da yeniden düşünülmesini 
gerektirir mi? Büyük ihtimalle evet. Belki bu gözle görülen 
anlamda yani mimari ifade anlamında kökten bir değişiklik 
getirmezse de planlama ve kurgu aşamasında önemli yaklaşım 
farklılıkları gerektirecektir.

ENDÜSTRİ DEVRİMLERİ İLE GELEN DEĞİŞİM
Endüstri 4.0 tanımı bundan önce tanık olunan üç endüstri 

devrimine işaret ederek bu ismi alıyor. İlk endüstri devrimi 
buhar gücünün üretime katkısı ile oldu. İkincisi elektrik gücü-
nün ve üretim bandının avantajı ile gerçekleşti. Üçüncü dev-
rim ise bilgisayar ve otomasyon sistemlerini içeren buluşlarla 
üretimi dönüştürdü. Bu yaşanan değişimlere üretim yapısının 
yani fabrikanın mimarisi açısından bakarsak değişimin üretim 
sistemlerinin gereksinimlerinden çok yapı tekniklerinin de bu 
değişimlerle birlikte değişmesinden kaynaklandığını gözlemle-
yebiliriz. Üretimin dönüşümü fabrika yapısının mimarisinden 
çok fabrikanın şehirle kurduğu ilişkiyi değiştirdi. Hatta ilk 
endüstri devrimi ile birlikte fabrikalar etraflarında kendi kent-
lerini oluşturmaya başladı. İnsan kaynaklı iş gücüne dayalı bir 
endüstri etrafında işçi konutlarının ve buna bağlı donatıların 
olduğu bir yerleşim ihtiyacı doğurmuştu. Lojman, sosyal yapı-
lar, spor alanları, market gibi yapılar fabrikanın doğal uzantısı 
olarak ortaya çıkmıştı. Sonrasında gelen dönüşümlerle ve özel-
likle üçüncü endüstri devrimi olarak adlandırılan bilgisayar ve 
otomasyonun üretime hakim olmasıyla çalışan sayısı azaldı. Bu 
arada çalışma güvenliği, çalışan konforu ve mimari tasarımın 
bu ihtiyaçlara cevap vermesi gerekliliği konuları daha çok gün-
deme gelmeye başladı.

ÜRETİM MEKANDAN BAĞIMSIZLAŞACAK
Şimdi içinde olduğumuz dönemde ve tanıklık etmeye 

hazırlandığımız yeni endüstri çağı ile birlikte bizleri üretimin 
mekanının kökten değişebileceği bir süreç bekliyor. Daha uç 
bir noktaya bakınca, bu yeni durum sadece fabrika yapısının 
değişimini değil fabrika yapısının gerekliliğinin sorgulanmasını 
da gündeme getirecek bir süreç olacak. Açık kaynak, üç boyutlu 
yazıcılar, yapay zeka gibi kavramlarla beslenen yeni teknoloji-
lerle evlerimiz ya da iş yerlerimiz belli ölçüde üretim yapabile-
ceğimiz mekanlara dönüşecek. Bir anlamda üretim mekandan 
bağımsızlaşacak. İnternetten ürünün kendisini değil üretilmesi 
için gerekli olan veriyi ya da modeli araştıracağız ve indireceğiz. 
Evimizde artık hepsi birbiri ile haberleşen ve elimizdeki akıllı 
telefondan takip edebildiğimiz çamaşır makinesi, ısıtma sistemi, 
fırın gibi cihazlarla birlikte yerini almış olan üç boyutlu yazı-
cıdan indirdiğimiz veriyi kullanarak ürünü “bastırabileceğiz”. 
Böyle bir dönemde fabrika yapılarının da daha kompakt, daha 
verimli, daha insan odaklı, birlikte çalışma ve üretme olanak-
larını geliştiren, araştırma ve geliştirmenin çok daha fazla alana 
ihtiyaç duyduğu yapılara dönüşmesi çok zaman almayacaktır. 
Şu anda bile bu dönüşümü yaşayan ve yeni teknolojiye adapte 
olan üretim tesislerinde bu dönüşümleri görebiliyoruz. Bu 
dönüşümler sadece yapıları değil daha önce olduğu gibi içinde 
yaşadığımız çevreyi ve kentleri de farklılaştıracak.

Alişan Çırakoğlu
Çırakoğlu Mimarlık Kurucu Ortağı

Endüstri 4.0 ve 
fabrikaların

yeni mimarisi

Tanıklık etmeye 
hazırlandığımız yeni 

endüstri çağı ile birlikte 
bizleri üretim mekanının 
kökten değişebileceği bir 

süreç bekliyor. Bu yeni 
durum sadece fabrika 
yapısının değişimini 

değil fabrika yapısının 
gerekliliğinin sorgulanmasını 

da gündeme getirecek bir 
süreç olacak.
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SÖYLEŞİ / FUAT EKMEKÇİOĞLU

 İnşaat sektöründeki 

durgunluğun 

seçim sonrasında 

yerini hareketliliğe 

bırakabileceğini belirten 

Kilsan Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı ve Genel 

Müdürü Fuat Ekmekçioğlu, 

“Tuğla sektörünün 

önünün çok açık olduğuna 

inanıyoruz. Önümüzdeki 

yıllara da hem sektörümüz 

hem ülkemizde her şeyin 

daha iyi olacağı inancıyla 

güvenle bakıyoruz” diyor.

T
uğla sektöründe 1950’li yılların sonuna uzanan 
bir geçmişi olan Kilsan Kil Sanayi ve Ticaret A.Ş., 
dünyanın en büyük tünel fırınına sahip üretim 

tesislerinde son teknoloji ile üretime devam ediyor. Kilsan 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Fuat 
Ekmekçioğlu, “Şu anda Kilsan Tuğla olarak günlük 3 bin 
200 ton toprak işleme kapasitesine sahip Kemerburgaz’daki 
fabrikamızda 31 adet robot ile farklı çeşitlerde tuğla üreti-
yoruz” diyor. Fuat Ekmekçioğlu ile Kilsan’ı ve faaliyetlerini 
konuştuk.

“SON TEKNOLOJİ İLE ÜRETİM YAPIYORUZ”
Öncelikle Kilsan’ın kuruluş aşaması ve bugüne kadar 
geçirdiği süreçle ilgili kısa bir bilgi almak isteriz...

Her ne kadar Kilsan, 1973’te kurulan ve 1975 yılında 
üretime başlayan bir şirket olsa da, Ekmekçioğlu Grubu ola-
rak 1950’lerin sonundan itibaren bu sektördeyiz. İzmir’de 
kurulan ilk fabrikadan sonra, İstanbul’da üç ve Mürefte’de 
bir tuğla fabrikası ile üretimimize devam ettik. 1973 yılın-
da Alman uzmanlarla çalışarak hem günün teknolojisiyle 
uyumlu hem de dünya genelinde önemli bir kapasiteye 
sahip olan Kemerburgaz fabrikamızı faaliyete geçirdik. Bu 
tesisin kuruluşu ile birlikte Mürefte hariç diğer fabrikaları-
mızı kapattık. Gelişen teknolojiye uygun olarak, 1986-1988 
yılları arasında fabrikamızda ciddi bir revizyon uyguladık ve 
2004 yılından sonra da sürekli olarak teknolojisini yenileye-
rek bugüne kadar geldik. Bugün 2018 model bir tuğla tesisi 
dünyada hangi teknolojiyi kullanıyorsa bizim fabrikamızda 
da o teknoloji kullanılıyor. Şu anda 31 adet robotun çalıştığı 
fabrikamızda toprağın imalata girişinden tuğlanın fırından 
çıkışına kadar kalite kontrol haricinde hiçbir yerde ürüne el 
değmiyor. Sonrasında da tuğlalar paketlenerek ya müşteriye 
ya da stoğa gidiyor. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak 
teknolojimizi güncel tutmaya gayret gösteriyoruz.

Endüstri 4.0’a ucundan dokundunuz diyebilir miyiz?
Endüstri 4.0 çok geniş bir kavram. Ama biz işin imalat 

tarafını ele alırsak, bırakın ucundan dokunmayı, Endüstri 
4.0 kavramına oldukça yakınız diyebilirim.

“BETON KİREMİT ÜRETİMİ İLE 
ÇATI SEKTÖRÜNDEYİZ”
Şu an üretim tesisleriniz nerelerde bulunuyor?

Sadece Kemerburgaz’daki tesisimizde üretim yapıyoruz. 
Aynı zamanda 2016 yılı itibarıyla beton kiremit imalatına 
da başladık. Beton kiremitle beraber apayrı bir sektöre, çatı 
sektörüne de girmiş olduk.

Üretim kapasitesi hakkında bilgi verir misiniz?
     Kilsan, tuğla olarak günlük 3 bin 200 ton toprak işleme ka-
pasitesine sahip. Tesis, kurulduğu zaman dünyanın en büyük 
tünel fırını ile devreye girdi; halen bu özelliğini sürdürüyor. 
Kuruluş kapasitesinin iki mislinin biraz üstünde çalışıyoruz.

İhracat yapıyor musunuz? Yurt içi pazar payınız nedir?
Tuğla, ihracatı çok zor bir ürün; hem hacim hem de ağır-

lık olarak nakliye ve lojistikle ilgili sorunlar yaşanabiliyor. 
Bu nedenle ancak kısıtlı kilometrelerde ihracat yapılabiliyor. 

“Tuğla 
sektörünün 
geleceğini 

parlak 
görüyoruz”
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Kilsan olarak bizim tuğla ihracatımız yok. Genel 
olarak da İstanbul pazarına hitap ediyoruz. İstan-
bul pazarında yüzdesel olarak pazar payını belir-
temem çünkü çok geniş bir pazar ve bu konuda 
net bir veri yok. Ama İstanbul’da tuğla pazarında 
lider olduğumuzu söyleyebilirim. Satışlarımız 
özellikle Gebze ile Silivri arasındaki bölgede ağır-
lıklı diyebilirim.

2017 yılı şirketiniz için nasıl geçti?
2017, programımıza neredeyse harfi harfine 

uyum sağlayabildiğimiz bir yıl oldu. Çalıştığımız 
günler itibariyle tam kapasiteyle çalıştık ve yılı 
bütçemize uygun şekilde tamamladık.

“ERKEN SEÇİM KARARI HAYIRLI OLDU”
Bu yıl için hedefleriniz nelerdir?

Biz 2018 yılını, bir erken seçim beklentisiyle 
kapasitemizi tam kullanmak ve rekabet gücümüzü 
artırmakla ilgili çalışmalara ayırmıştık. Türkiye’de 

Kilsan Yönetim 

Kurulu Başkan 

Yardımcısı ve 

Genel Müdürü 

Fuat Ekmekçioğlu, 

Kilsan’ın tuğla 

olarak günlük 3 

bin 200 ton toprak 

üretim kapasitesine 

sahip olduğunu 

söyledi.

sene başı itibariyle hedeflerimiz doğrultusunda 
oluşturmuş olduğumuz programa ve bütçemize 
göre beklemediğimiz değişimler yaşandı. Bunların 
içinde en önemlisi sınır ötesi harekat oldu. Bu 
durum, zaten arzın talepten fazla olduğu bir süreç 
yaşayan inşaat sektöründe, konut satışlarıyla ala-
kalı talebin daha da azalmasına, dolayısıyla da çok 
önemli bir durgunluğa yol açtı. Çünkü insanlar 
“Acaba önümüzdeki süreçte neler olabilir?” diye-
rek ya nakitte kalmayı ya da borçlanmamayı tercih 
etti. Bunun etkileri inşaat sektörüne de yansıdı. 
İnşaat şantiyeleri yavaşlamaya başlayınca inşaat 
malzemelerine talepte de yavaşlamalar oldu. Biz, 
zaten 2018’i geçmiş yıllara göre sektörün yavaşla-
yabileceği bir yıl olarak öngörmüştük ancak tabii 
ki her şeyi öngörebilmek mümkün değil. Bunun 
yanı sıra bir erken seçim kararı da alındı. Progra-
mımızı yaparken bu sene bir erken seçim olasılı-
ğını düşünmüştük ama bu baskın bir seçim oldu. 
Ben bunun çok hayırlı olduğunu düşünüyorum 

“Türkiye İMSAD’ın yanında olmaktan gurur duyuyoruz”

“Türkiye İMSAD, bizim için çok önemli bir kuruluş. Biz Kilsan olarak Türkiye İMSAD’da 

kurucu üyeyiz; bu nedenle ayrıca bir gönül bağımız var. Ama gönül bağımız olmasının 

ötesinde, Türkiye İMSAD’a inancımız tam. Türkiye İMSAD 2003 yılında Sayın Doğan 

Hasol’un başkanlığı sırasında başlayan süreç ile Avrupa İnşaat Malzemecileri Derneği’ne 

üye olarak müthiş bir sıçrama yaptı. Çatı dernek olarak inşaat malzemesi üreticileri içinde 

çok geniş ve kuvvetli bir ağ kurdu. Her ne kadar artık Türkiye İMSAD’ın yönetiminde aktif 

olmasak da birçok çalışmasında yanında olmaya gayret gösteren bir kuruluşuz. Bundan 

sonra da Türkiye İMSAD’ın başarılarında yanında olmaktan gurur duyacağız.”
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Kemerburgaz’daki 

tesislerinde 

üretim yapan 

Kilsan, 2016 yılı 

itibarıyla beton 

kiremit imalatına 

da başladı.

çünkü senelerdir çeşitli başlıklar altında seçim-
lere giriyoruz. Toplumumuz gerçekten seçimlere 
endeksli yaşamaya başladı. Bu nedenle seçimin 
erken olmasının çok hayırlı olduğuna inanıyorum. 
Ülkemiz için de en iyi sonuçlar oluşacak; bizler de 
günlük hayatımıza ve iş hayatına devam edeceğiz.

“İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ DURGUNLUK BİR 
SONRAKİ HIZLI SÜRECİN HABERCİSİ”
Pazarın durumunu nasıl değerlendiriyorsu-
nuz?

İnşaat sektörü Türkiye’de çok uzun yıllar talep 
yaratacak bir sektör. İnşaat sektöründeki talep-
leri başka sektörlerle kıyaslarsak fark yaratan en 
önemli sebebin nüfus olduğunu görürüz. Mesela, 
otomotiv sektöründe ertelenen bir talep ertesi gün 
“İki tane araba alayım” gibi bir sonuç yaratmaz. 
O talep ertelenmiştir ve sektör o talebi kaybeder. 
Ancak inşaat sektöründe her ne sebeple olursa 
olsun durgunluk süreçlerinde ertelenen talepler 

sonrasında daha da fazlalaşacak bir talep demektir. 

Bunun ana sebebi nüfus artışı ve nüfusun ihtiyaç-

larıdır. İnşaat sektöründeki durgunluk bir sonraki 

hızlı sürecin habercisidir.

Tuğla sektörü bazında durum nedir?
Seçim sonrasında talebin tekrar hareketleneceğini 

düşünüyoruz  Kilsan, binaların duvar ve zemini 

için üretim yapıyor; duvar ve zemin tuğlası üreti-

yor. Dolayısıyla talepte yaşanacak artışla beraber 

modern binaların en doğal yapı malzemesi olan 

tuğla için de sektörün önünün çok açık olduğuna 

inanıyoruz. Önümüzdeki yıllara da hem sektö-

rümüz hem de ülkemizde her şeyin daha da iyi 

olacağı inancıyla güvenle bakıyoruz.

Ar-Ge faaliyetlerinizden bahseder misiniz?
Türkiye’de konut artık “Başımın üzerinde bir 

dam olsun” mantığından uzaklaşarak yaşam kon-

forunun gereklilikleri doğrultusunda gelişmeler 

gösteriyor. Bu durum mimar ve mühendisi olduğu 

kadar ustayı, kalfayı, çırağı da geliştirdi. İnşaat 

firmaları artık marka üreten, markalaşan firmalar 

oldu. En önemlisi de konut almak isteyenlerin 

arayışları değişti. Bir yaşam alanının içinde yer 

alması gereken konfor standartlarını öğrendiler 

ve taleplerini geliştirdiler. Tabii ki ürünler de buna 

göre değişim gösteriyor. Su ve ısı izolasyonu bizim 

sektörümüzde önemli iki kriterdir. Ses yalıtımı da 

yaşam konforu açısından çok önemli. Dolayısıyla 

biz de su yalıtımı, enerji tasarrufu ve ses yalıtımı 

konusunda daha da başarılı ürünler geliştirmek 

doğrultusunda Ar-Ge çalışmaları yapıyor ve ürün-

lerimizi çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Bizim için 

önemli olan insan ve yaşam konforu. 
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“Knauf, sunduğu çözümlerle 
Türkiye pazarına yenilik 

getirmeye devam ediyor”
Türkiye’ye 1997 yılından bu yana 

500 milyon dolardan fazla yatırım 

yapan Knauf, ülkemize duyduğu 

güveni yeni yatırımlarla ortaya koyuyor. 

 Knauf Türkiye Genel Müdürü Orhan 

Düzgün, “Knauf,  Türkiye’ye duyduğu 

güveni yalnızca sözle değil yaptığı 

yatırımlarla da pekiştirmiştir” diyor. 

D
ünya çapında 70’ten fazla ülkede 150 ofisi bulunan, 
26 bin 500 çalışanı ve 220 fabrikası 6.4 milyar euro 
hasılası olan, alçı sektöründe dünyanın önde gelen 

firmalarından Knauf’un Türkiye Genel Müdürü Orhan Düz-
gün ile Knauf Türkiye’yi ve faaliyetlerini konuştuk. 

Knauf Türkiye’nin geçmişi hakkında bilgi 
verir misiniz? 

Biltepe A.Ş. olarak 1989 yılında Türkiye’nin ilk kar-
tonlu alçı plaka fabrikası olan Ankara Fabrika’da üretime 
başlandı. Firma daha sonra 1997 yılında dünya devi Knauf 
ile birleşerek “Tepe Knauf” adını aldı, 2000 yılından itiba-
ren ise yüzde 100 Knauf olarak yatırımlara devam ediyor. 
Knauf, güveninin yıllardır devam ettiği Türkiye’ye 1997 
yılından bu yana 500 milyon dolardan fazla yatırım yaptı. 
1997 yılında Ankara Bilkent’te başlanan yatırımlara, 2000 
yılında İzmit’te açılışı yapılan ikinci alçı plaka, alçı, profil, 
çimento bazlı sıva ve fayans yapıştırıcıları tesisi yatırımları 
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ile devam edildi. Bu yatırımlarla 2007 yılında 
Knauf’un mevcut üretim tesisleri ikiye katlandı 
ve ek üretim hatları oluşturuldu. 2009-2010 
yıllarında Ankara Ahiboz’da işletmeye alınan 
alçı, alçı plaka ve çimento bazlı sıva tesisleriyle 
Türkiye’de büyümeye devam eden Knauf, 2014 
yılında Eskişehir’de açılışını yaptığı Knauf Insu-
lation mineral yün tesisi ile Türkiye’de yeni bir iş 
koluna girmiş oldu.

 Knauf, Türkiye’deki faaliyetlerini nasıl 
konumlandırıyor?

Knauf, her zaman uzun vadeli düşünülen 
yatırımların yarının ihtiyacına cevap vereceğine 
inanıyor ve Knauf, sunduğu çözümlerle pazarı 
ve sektördeki alışkanlıkları geleceğin ihtiyaçları 
doğrultusunda hazırlayarak Türkiye pazarına 
öncülük etmeye devam ediyor. Knauf tarafından 
yapılan yatırımlar, yapılan Ar-Ge çalışmaları, 
sektöre sunulan her yeni sistem, çözüm ve hizmet 
bunun bir ispatı olarak görülebilir. 

“SEKTÖRDE EĞİTİMLİ ÇALIŞAN 
SAYISINI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ”
Knauf’un sektörde eğitimli çalışan sayısını 
artırmaya yönelik çalışmalarını biliyoruz. Bu 
çalışmalardan bahseder misiniz?

Knauf için önemli konulardan biri, sektördeki 
eğitimli çalışan sayısını artırmak ve sektördeki 
doğru uygulamayı tetiklemektir. Bu kapsamda, 
ürettiği ürün ve sistemler konusunda İstanbul, 
Ankara, İzmir ve Giresun olmak üzere dört ilde 
hizmet veren Knauf Eğitim Merkezleri’ne ek ola-
rak, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanmış olan 
“Kuru Yapı, Isı Yalıtım ve Dış Cephe Kaplama 
Sistemleri Eğitimleri Programlarında İş Gücü 
Geliştirme ve Yetiştirme Kursları Düzenlemesine 
Dair İşbirliği Protokolü” ile Türkiye genelinde 
MEB onaylı sertifikalı eğitimler veriyoruz. Knauf 
ayrıca, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nca denetlenen 
Mesleki Yeterlilik Belgeleri eğitimini de uygula-
macılara sağlayarak, sektöre alanında uzman ve 
mesleki yeterliliğini almış ustalar kazandırmayı 
amaçlıyor. Bununla birlikte Knauf Servis tarafın-
dan şantiyelerde verilen uygulamalı eğitimler de 
doğru uygulama alışkanlığını ve sektörel bilinci 
artırmaya yönelik. 

Ayrıca, çoğunlukla mimarlık ve mühendis-
lik öğrencileri için hem eğitim merkezlerinde 
hem de üniversitelerde verilen uygulamalı ve 
teorik eğitimler ile meslek hayatına atılmadan 
önce doğru uygulamanın öneminin gösterilmesi 
amaçlandı. Bunlardan farklı olarak, mimarlara 
yönelik platformumuz Passion for Architecture 
kapsamında yer aldığımız ve düzenlediğimiz 
mimari etkinlikler ile de ürün, sistem ve perfor-
manslarımızı mimarlara da aktarma ve onlarla bir 
araya gelme fırsatı elde ediyoruz. 
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Ar-Ge çalışmalarınız hakkında bilgi 
verir misiniz?

Knauf yaptığı yenilikler ve Ar-Ge çalışmaları 
sonucunda geliştirilen yeni ürünleriyle sektörde 
öncü olmayı amaç ediniyor. Tüm bu çalışmala-
rı küresel Ar-Ge uzmanlığı ile yerel ihtiyaçları 
karşılamak üzere hareket ederek ve yeni ürün-
leri de pazar araştırmaları sonucunda belirlenen, 
müşteri talepleri ve gelecekte ortaya çıkabilecek 
ihtiyaçlara göre geliştiriyor. Bu kapsamda en son 
ürün yelpazelerine eklenen hızlı uygulanabilen ve 
mukavemeti yüksek olan kendinden yayılan alçı 
bazlı tesviye şapı Tribon®, çelik konstrüksiyon-
lar ve betonarme üzerine direkt uygulanabilecek 
yangın dayanımı sağlayan Jetgips® Fire ve alçıda 
mukavemeti artırılmış dayanıklılığı ile Jetgips® 
ailesinde ön plana çıkacak Jetgips® Diamant 
ürünlerini pazara sunduk. 

KNAUF TÜRKİYE’DE 
BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK
Knauf Türkiye’nin önümüzdeki dönem 
hedefleri nelerdir?

Knauf’un sayısız başarılarının temelinde ürün-
lerine, sektöre ve Türkiye’ye olan güveni var. 
Knauf, her zaman Türkiye ile beraber ve yapılacak 
yatırımlarda Türkiye’nin kalkınmasına destek 
vermeye devam edip, ülkemize duyulan güveni 
yalnızca söz ile değil yaptıklarıyla da pekiştirecek-
tir. Knauf tüm çözümleri ile gelecek için hazır ve 
Türkiye’de büyümeye devam edecek. 

Knauf Türkiye 

Genel Müdürü 

Orhan Düzgün,  

“Knauf, 

Türkiye’ye 

kayıtsız şartsız 

güvenini 

her fırsatta 

gösteriyor” 

diyor.
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“Büyümeyi kapasite artırımı 
ve yatırımlarla sürdüreceğiz”

Entegre Harç İş Geliştirme Direktörü Hakkı Barkan Özgür, “Son beş yıldır 
istikrarlı olarak hem kârlılıkta hem de ciroda yakaladığımız çift haneli 
büyümeleri, önümüzdeki dönemlerde kapasite artırımı ve tamamlayıcı ürün 
gruplarında yeni yatırımlarla sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

İ
nşaat sektöründe yüzde 100 Türk sermayesi ile 
faaliyetlerine devam eden Entegre Harç, sürdü-
rülebilir büyüme sağlamayı amaçlıyor. Dövizdeki 

dalgalanmalar ve konut piyasasındaki belirsizliklere 
rağmen Entegre Harç olarak mayıs sonu itibarıyla 
tüm hedeflere ulaştıklarını belirten Entegre Harç İş 
Geliştirme Direktörü Hakkı Barkan Özgür, “2018 yılı 
sonu için bütçelediğimiz hedefimizde aynı başarıyı 
yakalayıp, yeni kapasite artırımları ile sağlıklı büyü-
meyi sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz” dedi. Hakkı 
Barkan Özgür ile şirketi ve faaliyetlerini konuştuk.

Sohbetimize başlarken öncelikle Entegre Harç 
A.Ş’nin geçmişi hakkında bilgi almak isteriz.

Entegre Harç Sanayii ve Ticaret A.Ş, 1978 yılında 
18 müteşebbis tarafından İstanbul’da endüstriyel ki-
reç üretimi için kuruldu. 1989’da Ata İnşaat Grubu 
tarafından devralınarak 1995’te yüzde 50 - 50 Ata 
İnşaat - Lafarge ortaklığına dönüştü. 1990’da çimento 
esaslı sıva ve harç, 1992’de alçı esaslı sıva üretimine 
başlandı. Şirket 2006 yılında yüzde 100 Ata Holding 
bünyesine katıldı.

“YÜZDE 100 TÜRK SERMAYESİ İLE 
BÜYÜYEN BİR FİRMAYIZ”
Üretim tesisleriniz nerelerde bulunuyor? 
Kapasiteleri nedir?

Entegre Harç hem mevcut tesisleri içerisinde 
yapmış olduğu yatırımlarla hem de Türkiye’nin başka 
bölgelerinde yapmayı planladığı yatırımlarla inşaat 
sektöründe yüzde 100 Türk sermayesi ile büyüyen 
bir firma. İstanbul’ da bulunan ana fabrikamız içe-
risinde agrega tesisi ve hammadde ocağımız, kireç 
tesisi, sıva tesisi, alçı tesisi ve çimento esaslı sıva, 
yapı kimyasalları tesislerimiz mevcut. 2007 yılında 
Burdur’da faaliyete giren çimento esaslı ürün grupla-
rının üretimini gerçekleştiren fabrikamız var. Şile’ye 
bağlı Üvezli’de bir agrega kırma tesisimiz bulunuyor. 
Ankara’da 2016 sonunda devreye aldığımız alçı esaslı 
sıva ve çimento esaslı sıva harç tesislerinden oluşan 
fabrikamız mevcut.

Hammaddeyi nerden temin ediyorsunuz?
Hammadde temini konusunda kendi kendini bes-

leyen bir firmayız. Ankara’daki alçı taşı ocağı ile hem 
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Yüzde 100 

Türk sermayesi 

ile büyüyen 

bir firma olan 

Entegre Harç, iç 

pazara yönelik 

yaptığı üretimde  

alçı tesislerinin 

hammaddelerini 

kendi 

ocaklarından 

temin ediyor. 
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İstanbul hem de Ankara fabrikamızdaki alçı tesisle-
rinin hammaddelerini kendi ocaklarımızdan temin 
ediyoruz. İstanbul’daki ocağımızdan ise çimento 
esaslı ürün grubunun hammaddesi olan kum ve 
kuruluş amacımız olan kirecin hammaddelerini 
temin ediyoruz. Kendi ocaklarımızdan hammad-
de teminini sağlamak ürün kalitesi açısından çok 
önem arz ediyor. Dış faktörlere bağımlı kalmadan 
sürdürülebilir bir kalite yakalayabiliyorsunuz.

“İÇ PAZARA YÖNELİK ÜRETİM YAPIYORUZ”
Yurt içi pazar payınız ve ihracat hakkında
 bilgi verir misiniz?

Kapasitemizin yüzde 100’ünü kullanarak iç pi-
yasadan gelen taleplere cevap vermeye çalışıyoruz. 
İhracat satış oranımız toplam satışımızda oldukça 
düşük bir pay alıyor. Bunun sebebi de navlun 
fiyatlarının yüksek olması ve komşu ülkelerdeki 
siyasi ve ekonomik belirsizlikler.

2018 yılı şirketiniz için nasıl geçiyor?
Seçim ortamı, dövizdeki dalgalanmalar ve ko-

nut piyasasındaki belirsizliklere rağmen Entegre 
olarak mayıs sonu itibarıyla tüm hedeflerimize 
ulaşmış durumdayız. Hedefimiz 2018 yılı sonu 
için bütçelediğimiz hedefimizde aynı başarıyı yaka-
layıp, yeni kapasite artırımları ile sağlıklı büyümeyi 
sürdürülebilir kılmak.

Türkiye’de  pazarın bugünkü durumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’nin genç nüfus ortamı inşaat sektörü 
için hâlâ önemli fırsat, doğal talep böylece devam 
ediyor. Konut alımını ve tasarrufu teşvik amacıyla 
alınan önlemler ve bunun ekonomi üzerindeki 
etkisi önemli. Yüksek oranda kentsel dönüşüm 
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ihtiyacı, sektörün orta ve uzun vadede geleceğini 
güvence altına alıyor.

Sektörün geleceğini nasıl öngörüyorsunuz?
İstanbul marka bir şehir olarak dünya yatırım-

cılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Genç nü-
fus Türkiye’nin en güçlü yanı. Türkiye’de göç kay-
naklı insan gücünün artması da inşaat sektörünün 
istihdam kaynaklarını artırıyor. İnşaat alanındaki 
şirketlerin kurumsallaşma oranları artıyor. Bu da 
şirketleri yönetim ve finans anlamında güçlendi-
riyor.  Sektörümüz ekonomimiz için lokomotif 
rolünü üstlendi ve bunun süreceğine inanıyorum.

Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir?
Son beş yıldır istikrarlı olarak hem kârlılıkta 

hem de ciroda yakaladığımız çift haneli büyüme-
leri, önümüzdeki dönemlerde kapasite artırımı ve 
tamamlayıcı ürün gruplarında yeni yatırımlarla 
sürdürmeyi hedefliyoruz.

“Türkiye İMSAD, sektörde doğru bilgilerin kaynağı”
“Türkiye İMSAD, kurulduğu yıldan bu yana inşaat sanayisini yurt içi ve yurt dışında 

temsil eden bir sivil toplum örgütü. Sektörün gerçek gücünü ortaya koyabilmek ve 

güç birliğini sağlamak amacıyla kurulan Türkiye İMSAD, Türkiye inşaat malzemeleri 

sanayisinin sürdürülebilir büyümesini destekliyor. Sektörel projeler yürüten, 

raporlar çıkaran Türkiye İMSAD sektörümüzde doğru bilgilerin kaynağı olarak 

gösteriliyor. Entegre olarak Türkiye İMSAD’ın bir parçası olmak, hedeflerimize 

ulaşmamızda fayda sağlıyor. “
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yeni fırsatlar sunuyor

Türk müteahhitlerinin
Asya’daki ikinci büyük pazarı 

Pakistan
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Türk müteahhitlerinin üstlendikleri Türk müteahhitlerinin üstlendikleri 

3.4 milyar dolarlık proje ile Asya 3.4 milyar dolarlık proje ile Asya 

ülkeleri arasında Afganistan’ın ülkeleri arasında Afganistan’ın 

ardından ikinci büyük pazarı ardından ikinci büyük pazarı 

olan Pakistan,  önemli fırsatlar olan Pakistan,  önemli fırsatlar 

sunuyor. Türk firmalarının sunuyor. Türk firmalarının 

Pakistan’da avantajlı olacağı Pakistan’da avantajlı olacağı 

düşünülen sektörlerin başında düşünülen sektörlerin başında 

inşaat sektörü yer alırken, teknik inşaat sektörü yer alırken, teknik 

müşavirlik şirketlerimiz de bu müşavirlik şirketlerimiz de bu 

ülkedeki faaliyetlerini artırmaya ülkedeki faaliyetlerini artırmaya 

başladı. Müşavirlik ve müteahhitlik başladı. Müşavirlik ve müteahhitlik 

firmalarımızın çalışmalarının firmalarımızın çalışmalarının 

inşaat malzemesi ihracatı için inşaat malzemesi ihracatı için 

de potansiyel yaratabileceği de potansiyel yaratabileceği 

öngörülüyor.öngörülüyor.
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Başkent İslamabad’da 

bulunan ve sıra dışı 

mimarisiyle dikkat 

çeken Faysal Camii, 

dünyanın en büyük 

altıncı camisi olma 

özelliğini taşıyor. 

Caminin mimarının 

Vedat Dalokay olması 

da ülkemiz için ayrı 

bir gurur vesilesi. 

D
oğusunda Hindistan, güneyinde Hint 
Okyanusu, güneybatısında İran, kuzeyba-
tısında Afganistan ile çevrili olan Güney 

Asya ülkesi Pakistan, ekonomik istikrarı yakalama 
yönündeki çabasını sürdürürken, Türk inşaat 
malzemesi ve müteahhitlik sektörü açısından da 
Asya’da önemli bir pazar konumunda bulunuyor.

Dünyanın en kalabalık ülkeleri arasında 
9’uncu sırada yer alan Pakistan ekonomisinin 
temeli tarım sektörüne dayanıyor. Ülkede gayri 
safi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 20’sini tarım 
sektörü oluştururken, başlıca tarım ürünleri; pa-
muk, buğday, pirinç, şeker kamışı ve mısır olarak 
sıralanıyor. Endüstriyel büyümede ise tekstil sek-
törü ağırlıklı rol üstleniyor.

Pakistan ekonomisinin büyüme performansı-
na dönemler itibarıyla bakıldığında, 1980’ler bo-
yunca yıllık ortalama yüzde 6 olan oranın 90’ların 
ilk yarısında yüzde 5, ikinci yarısında ise yüzde 
4 olarak gerçekleştiği görülüyor.  Ekonominin ve 
ihracatın sadece pamuk-tekstil ve buğday üçlüsü 
olarak son derece dar bir tabana sıkışmış olması, 
ülke ekonomisini doğal olarak dış şoklara ve 
dalgalanmaların etkilerine açık ve “kırılgan” bir 

İHRACAT KAPILARI / PAKİSTAN
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İslamabad’ın 

simgelerinden 

biri olan çiçek 

şeklindeki Pakistan 

Anıtı, hızla 

gelişen bir ülke 

olarak Pakistan’ın 

ilerleyişini 

simgeliyor. Anıtta 

bulunan dört taç 

yaprağı, Pakistan’ın 

dört büyük 

eyaletini, yani 

Belucistan, Pencap, 

Sind ve Hayber 

Peştunya’yı temsil 

ediyor.

hale getiriyor. Kamu açıkları ve dış açıklar gibi 
makroekonomik dengesizlikler de istikrarlı ve 
yüksek büyüme oranlarının önündeki en ciddi 
engeller olarak duruyor.

IMF DESTEKLİ KALKINMA PROGRAMI
Pakistan’ın kalkınma programlarının uygulan-

masında, uluslararası finans kuruluşları önemli 
rol oynarken, IMF ile çeşitli anlaşmalar ve stand-
by düzenlemeleri yapılıyor. IMF’in Pakistan’a 
sağladığı “stand-by” kredileri, likidite sıkışıklığına 
önemli bir rahatlama getiriyor. Pakistan uzun 
yıllardır iç siyasi ihtilaflara maruz kalan, yabancı 
yatırımları düşük düzeyde olan bir ülke olmasına 
rağmen, ülkenin önümüzdeki beş yıl içinde ya-
kaladığı yüksek büyüme oranlarını istikrarlı bir 
biçimde devam ettireceği öngörülüyor.

TÜRK FİRMALARI
ÜLKEDE 57 PROJE ÜSTLENDİ

Pakistan, Türk müteahhitleri için Asya ülkeleri 
arasında Afganistan’ın ardından ikinci büyük pa-
zar olarak öne çıkıyor. Türk müteahhitlik firma-
ları Pakistan’da 1992 yılından 2018 Mart ayı so-

nuna kadar toplam tutarı 3.4 milyar dolar olan 
57 proje üstlendi. Son dört yılda (2014-2017 
dönemi) ülkede gerçekleştirilen Türk projele-
rinin tutarı ise toplam 830 milyon dolar oldu.

Türk firmalarının Pakistan’da avantajlı bir 
konumda bulunacağı düşünülen sektörlerin 
başında ise inşaat sektörü geliyor. Teknik müşa-
virlik şirketlerimizin de son dönemde ülkedeki 
faaliyetlerini artırdıkları görülüyor. Müşavirlik 
ve müteahhitlik firmalarımızn çalışmalarının 
aynı zamanda Türk inşaat malzemesi ihracatı 
için önemli bir potansiyel yaratabileceği öngö-
rülüyor.

Firmalarımız, Pakistan’da bugüne kadar 
çeşitli altyapı ve üstyapı projeleri üstlenirken, 
bunlar arasında kentsel altyapı, konut ve idari 
binalar, sulama, limanlar, enerji hatları, çeşitli 
sanayi tesisi ve yol-köprü-tünel gibi ulaşım 
projeleri yer alıyor.

İHRACAT KAPILARI / PAKİSTAN
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Dünyanın en 

kalabalık ülkeleri 

arasında 9’uncu 

sırada yer alan 

Pakistan’da kişi başı 

GSYİH 5 bin 403 

dolar düzeyinde 

bulunuyor. 

TOPLU KONUT ALANINDA
BÜYÜK AÇIK VAR

Öte yandan ülkede, toplu konut projeleri açı-
sından büyük bir açık olduğu biliniyor. Son dö-
nemde Pakistan’da inşaat-müteahhitlik alanında 
pazarın hareketlendiği gözlenirken, Türk firma-
larından da ülkede ihaleye çıkan projelere teklif 
veren firmalar bulunuyor. Pakistan’da üstlenilmiş 
olan bazı büyük bedelli projeler; Ormara Askeri 
Liman Projesi (STFA), ICB 3B İnşası (LİMAK), 
Hub-Uthal yolu projesi (LİMAK), Lahore Çevre 
Yolu Projesi (STFA), Pehur Ana Kanal ve Tünel İn-
şası (STFA) olarak sıralanıyor. Türk müteahhitleri, 
uluslararası müteahhitlik sektörünün önde gelen 
yayınlarından “Engineering News Record” Dergisi 
tarafından yayımlanan “Dünyanın En Büyük 250 
Uluslararası Müteahhidi Listesi”nde, 9 yıldır Çin’in 
ardından dünya ikinciliğini koruyor. Pakistan 
pazarında, Çin ile Hindistan firmalarının etkinliği 
söz konusu iken özellikle komşu Çin’in coğrafi 
gücünün yanı sıra fiyat ve finansman avantajı 
ile de pazarda hakim konumda olduğu gözleni-
yor. Ayrıca Çin ile mevcut yakın politik ilişkileri 
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YIL İHRACAT İTHALAT

2007 157.0 531.6

2008 155.1 586.2

2009 163.2 619.2

2010 248.1 749.9

2011 213.7 873.1

2012 276.1 555.0

2013 285.9 436.7

2014 259.3 435.6

2015 289.2 310.5

2016 347.0 263.4

Türkiye-Pakistan Dış Ticaret Değerleri 

(Milyon Dolar)

Başkent: İSLAMABAD

Nüfus: 

199 MİLYON 319 BİN 620

Yüzölçümü: 

796 BİN 95 KM2

Yönetim biçimi: 

FEDERAL PARLAMENTER 

CUMHURİYET

Temel ekonomik 
göstergeler

Resmi dili: 

URDUCA ULUSAL DİL, 

İNGİLİZCE RESMİ DİL

GSYİH: 271 MİLYAR $

Büyüme oranı: YÜZDE 4,7

Kaynak: Trademap

Kişi başına GSYİH: 5 BİN 403 $

Para birimi:

PAKİSTAN RUPİSİ 

PKR

PAKİSTAN
Yatırım yapılabilecek alanlar
Pakistan’da başlıca sanayi kolları tekstil, gıda 

işleme, inşaat malzemeleri, kimyasallar, 

spor malzemeleri, medikal aletler, kağıt 

ürünleri, petrol ve petrol ürünleri. Pakistan 

Başkonsolosluğu’nun öngördüğü potansiyel 

yatırım alanları ile Türk ve Pakistanlı şirketler 

arasında ortaklık için uygun alanlar şöyle 

sıralanıyor:

- İletişim / Telekomünikasyon

- Altyapı (Limanlar, havalimanları, 

demiryolları vb.)

- Katma değerli tekstil ve ihracat bazlı sanayi

- Hizmet sektörü (Ulaşım, belediye hizmetleri, 

iş / ticaret merkezleri, vb.)

- Tarıma dayalı sanayi kolları

- Hidroelektrik / Kömüre dayalı enerji üretim

nedeniyle Çin malları da ülkede çok 
yaygın olarak kullanılıyor ve bu du-
rum rekabet ortamını olumsuz yönde 
etkiliyor. Çin’in Pakistan ekonomi-
sindeki yerinin günden güne arttığı 
değerlendiriliyor.

GÖZLER “KUŞAK VE
YOL PROJESİ”NDE...

Pakistan’da devlet yatırımının mali 
sıkıntılar dolayısı ile mümkün olama-
dığı, özel sektör yatırım projelerinin 
finansmanına yönelik de sorunların 
bulunduğu biliniyor. Ancak Çin’in 
2013 yılında açıkladığı “Tek Kuşak, 
Tek Yol” (One Belt One Road- OBOR), 
şimdiki adıyla ise “Kuşak ve Yol Proje-
si” bu noktada ülke için yeni bir açılım 
oluşturdu. Asya - Avrupa hattında-
ki önemli ekonomiler arasında bir 
ulaştırma altyapısı, ticaret ve yatırım 
bağlantısı kurmayı amaçlayan proje 
kapsamında Pakistan’da Çin destekli 

çok sayıda proje yürütülmeye başlandı. 
Bunlar arasında öne çıkan Çin-Pakistan 
Ekonomik Koridoru’nun, Kaşgar’dan 
başlayıp 3 bin kilometreden fazla yol 
kat ederek Gvadar Limanı’na ulaşılma-
sı planlanıyor. Yaklaşık 300 milyar do-
lar milli gelire sahip Pakistan’a, bu ko-
ridor için 60 milyar dolar gibi önemli 
bir ölçekte yatırım imkanı doğuyor. 
Bu proje Türk yurt dışı müteahhitlik 
sektörü için de önemli imkanları ba-
rındırmakta olup firmalarımızın değer 
yaratan bir ortak olabileceği vurgula-
nıyor.

TÜRKİYE İLE TİCARİ İLİŞKİLER
Türkiye’nin Pakistan ile dış ticareti 

yıllara göre farklılık gösteriyor. Pakis-
tan ile ticarette sürekli Türkiye’nin 
aleyhine bir dış ticaret açığı söz ko-
nusu. İki ülke arasında ticaret hacmi 
2011 yılında 1.1 milyar dolar ile en 
yüksek rakama ulaşırken, 2012’de ise 
831 milyon dolara geriledi. 2000 yılı-
na kadar zaman zaman lehimize seyre-
den ikili ticaret 2000 yılından itibaren 
aleyhimize döndü. 2015 yılı verileri-
ne bakıldığında, Türkiye Pakistan’a 
yaklaşık 21.4 milyon dolar dış ticaret 
açığı veriyor. Türkiye ile Pakistan ara-
sındaki mevcut dış ticaret hacmi her 
iki ülkenin potansiyelini yansıtmaktan 
çok uzak. Türkiye’nin Pakistan’a ihra-
catında haberleşme cihazları, kamera, 
radar, makine ve teçhizat gibi ürünler 
gelirken; Pakistan’dan en çok ithal 
edilen ürünler arasında tekstil elyafı, 
plastik, pamuk, polyester ve giyim 
eşyaları bulunuyor.
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İ
nsanoğlu, dünyada var olduğu an-
dan beri dış etkilerden korunmak 
için sığınacak bir yapı inşa etme 

ihtiyacı içinde oldu. İlk insanların açık 

havada konakladıkları varsayılsa da 

arkeologlar, ilk çağlardan itibaren ba-

rınmak için çareler aradıkları, öncelikle 

doğadaki mağara, kovuk vb. mevcut 

kapalı alanları kullanmayı tercih et-

tikleri ve çok erken dönemde çatıları 

kullandıklarına dair birçok kanıt bul-

muştur.

Mağaralardaki yaşamının ardından 

insanlığın konut ve beraberinde çatı 

teknolojisini geliştirebilmesi için bir 

milyon yıldan fazla bir sürenin geç-

mesi gerekti. Daha sonra insan, bütün 

doğal olanaklardan yararlanarak ve 

yine doğadan sağladığı malzemeleri 

de kullanarak ilk yapıları ve buna bağlı 

olarak ilk çatıları yaptı.

İLK ÇATILAR DOĞADAKİ
MALZEMELERDENDİ

İlk barınakların üstlerinin örtülme-
sinde, genellikle çevrede doğal olarak 
bulunan materyaller kullanıldı. İklimin 
sıcak olduğu bölgelerde, hafif ve pratik 
olmaları nedeniyle bugün bile popüler 
olan hurma yapraklarının sıklıkla kul-
lanıldığı biliniyor. Afrika’nın birçok 
bölgesinde barınakların strüktürleri, 
kamıştan, ağaç dallarından ve büyük 
hayvan kemiklerinden oluşturuldu, 
bunların üzerleri yapraklarla ve deri 
parçaları ile örtüldükten sonra bu örtü-
lerin üstü otlarla karıştırılmış çamurla, 
tezekle kaplanarak, bir anlamda ilk çatı 
örtüsü imalatı gerçekleştirildi. Ancak, 
bu kulübeler duvar-çatı sisteminden 
çok, bu türden bir ayrımın yapılama-
yacağı konik veya eğrisel yüzeyli çatkı 
biçiminde idi.

Zamanla, mevcut barınakları ye-

tersiz bulan insanlar, yine doğal mal-

zemelerden yararlanarak ilk yapıları, 

dolaysıyla ilk çatıları yaptılar. Toprağa 

kazılmış çukurların üzerinin dallar ça-

tılarak, otlar ve sazlarla örtülmesi ile 

oluşan hendek ev türü, oyulan çukur 

üzerine sadece bir çatı yapılarak ger-

çekleştirilmesi nedeniyle, çatının tarihi 

açısından özel bir öneme sahiptir. Bu 

ilk gerçek çatı uygulamaları, genellikle 

dairesel bir çukurun ortasına bir dikme 

oluşturularak ışınsal çatı strüktürünün 

meydana gelmesi, dallardan yapılan 

bu taşıyıcı strüktürün yer yer enine 

bağlanması ve üzerinin otlar, sazlar, 

yapraklar gibi bitkilerle örtülmesi şek-

linde gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 bin 

yıl önce Orta ve Doğu Avrupa’da oldu-

ğu bilinen bu yapılarda, ısınma sorunu 

da belirli bir ölçüde çözülebilmişti.
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ANADOLU’DAKİ 
ÇATI ÖRNEKLERİ

M.Ö. 11 binli yıllara gelindiğinde 
özellikle Yakındoğu ve Anadolu’da sabit 
yerleşmeler kurulmaya başlandı. Rahatça 
ulaşılabilen taş, ahşap, dal, saz ve çamur 
gibi doğal yapı malzemeleri kullanarak 
inşa edilen yapılar ortaya çıktı. Bu 
tip yerleşmeler insanların sürekli yer 
değiştirmek zorunda kalmadan gerekli 
besini bulabilecekleri özelliklere sahip 
alanlarda kuruldu. Anadolu’da Hallan 
Çemi (Batman), Çayönü (Diyarbakır), 
Aşıklı (Aksaray) gibi yerlerdeki bilinen 
yerleşik topluluklarda, yuvarlak plana 
sahip yapılar, ahşap direklerin arasını 
dallarla örmek suretiyle oluşturulan 
sepet görünümünde duvarlara ve yine 
kamış (saz), sap gibi hafif malzemeden 
yapılmış çatı örtüsüne sahipti. Bu 
yapı lar  Hal lan Çemi  örneğinde 
olduğu gibi çapları 4 metreye kadar 
ulaşan boyutlardaydı. Yuvarlak planlı 
yapılardan dörtgen planlı yapılara 
geçiş ise mimarlık tarihi açısından, 
köşe bağlantısı, çatı gibi teknik olarak 
çözümü uzun bir birikim gerektiren 
sorunların çözülmesi anlamına da 

geliyor. Yığma yapı tekniğinin gelişmesi 
öncesinde, dolmenler ilk örtücü taş 
uygulamaları olarak kabul ediliyor. 
Aynı zamanda mezar mimarlığının 
ilk örneklerinden olan, mezar yapısı 
niteliği taşıyan dolmenler, Neolitik 
devirden (M.Ö. 5 bine kadar) itibaren 
görülmeye başlandı. Taş ayaklar üzerine 
oturtulan, yassı kayalardan oluşan 
dolmenlerin 2-4 metre yükseklikte, 
4 metrekareye kadar alanı kaplayan 
örnekleri bulunuyor.

  Eski Mısır’da 3’üncü binden iti-
baren, yapılarda ilkel kemer, tonoz ve 
kubbelerin kullanıldığı biliniyor. Bu 
devirlerde Mısır’da basit ev yapılarında 
da hafif çatma konstrüksiyonlar yer 
aldı. Ancak, gerek Mezopotamya’da 
saray türü yapılarda, gerekse Mısır’daki 
büyük yapılarda, tapınakların dışın-
da, düz tavan oluşturan lentolu sis-
temler kullanıldı. Sık kolon üzerine 
oturtulan kirişler ve aralarını örten taş 
plaklar döşemeyi oluşturuyor, bunun 
üzeri dövülerek sıkıştırılan kalın bir 
toprak tabakası ile örtülerek teras ça-
tılar yapılıyordu. Anadolu’da da geç-
mişten günümüze dek düz çatıların, 

damların ahşap kirişlerle geçilerek ve 
üstleri sıkıştırılmış toprak ile kapla-
narak yapıldığı biliniyor. Anadolu’da 
M.Ö. 2’nci binin sonuna dek sadece 
düz çatıların, damların kullanıldığı 
kabul ediliyor. Geniş açıklıkların geçil-
mesinde payandalar ve konsol çalışan 
takviyelerle ahşap çatı kirişlerinin des-
teklendiği görülüyor. Çatı örtüsünde 
ve suların toplanmasında oluk, kiremit 
gibi öğelerin varlığı, eğimli çatının da 
bu bölgede kullanılmış olma olasılığını 
güçlendiriyor.

İLK KİREMİT 
ÇİN’DE KULLANILDI

Araştırmalar, bilinen ilk kil kiremi-
din 5 bin yıl önce Çin’de kullanıldığını 
gösteriyor. Yunanistan ve Babil, 4 bin 
ila 5 bin yıl önce düz kil kiremitleri 
kullandı. Romalılar Yunan kil kiremit-
lerinin varyasyonlarını M.Ö. 100’lerin 
başlarına kadar İngiltere’ye getirdiler. 
Anadolu’da da Frigya Çağı’nda (M.Ö. 
1200-700) ve sonrasında kiremit 
kaplama ve beşik çatı kıyı bölgelerde 
yapılmaya başlandı. Ahşap kirişlerle 
geçilerek oluşturulan örtüler, Sasani-



ler’de olduğu gibi, Eski Yunan’da da 
kullanılan bir çatı tipidir. Bu çatılarda 
kiremidin yanı sıra madeni levhalar 
da örtü malzemesi olarak kullanıldı. 
Grekler’in bu devirde çatı örtüsü 
olarak ağır malzeme kullandıkları, 
taş duvar yapımına başlamaların-
dan anlaşılıyor. 70 cm x 90 cm x 
4 cm boyutlarında, yaklaşık 30 kg 
ağırlığında ve S biçimindeki toprak 
kiremitler, bronz levha ve mermer 
kiremitlerin yanı sıra, çimento ben-
zeri bağlayıcılar ile yapılan kire-
mitler ile diğer metal levhaların da 
kullanıldığı sanılıyor.

ÇATI SİSTEMİNDEKİ 
GELİŞME

Çatı strüktürlerinin oluşturulma-
sında taşın zorlukları, ahşap kullanı-

larak aşıldı. Sıcak bölgelerde çatılarda 
kamış kullanımı da oldukça yaygın hale 

geldi. M.S. 700’lü yıllarda kamıştan (saz) 
çatı kaplamaları geliştirildi ve kullanıl-

dı. 12’nci yüzyılda Kral John, Londra’da 
sık sık yangınlar olması ve yangınların kısa 

sürede yayılarak mahalleleri yok etmesi ne-
deniyle kamış çatı örtülerinin kil kiremitlerle 
değiştirilmesini zorunlu kılan bir yasa çıkardı. 
Ahşap şıngıllar, kamış çatılardan 300 yıl sonra 
kullanılmaya başlandı. Kerpiç, taş veya tuğla ile 
oluşturulan ve beşik, çapraz, kaburgalı, yelpaze 
gibi birçok çeşidi olan tonoz çatıların en eski 
örneğinin, Sümerler tarafından Nippur’daki bir 
zigguratın altında yapıldığı düşünülüyor. Ancak 
varlıkları kanıtlanan ilk beşik tonozlar, Eski 
Mısır’da, Firavun II. Ramses’in M.Ö. 14’üncü 
yüzyılda inşa ettirdiği ve kalıntıları Teb şehrinde 
görülebilen ambarlardır. Kemerlerin bir araya 
gelmesiyle oluşturulan ve kubbeli tonoz olarak 
da adlandırılan kubbenin ilk kullanımına Cilalı 
Taş Devri’nde (M.Ö. 8 bin - 5 bin 500) rastla-
nıyor. Kubbe, Roma ve Bizans döneminin en 
popüler çatı şekli oldu. Geleneksel yöntemlerle 
yapılmış en büyük kubbe, Roma’da bulunan ve 
yapımı 123 yılında tamamlanan, 43.30 metrelik 
çapı ile Pantheon’un kubbesidir. 31.87 metrelik 
çapı ile Ayasofya ve 31.25 metrelik çapı ile Seli-
miye camilerinin kubbeleri, Panteon’dan sonra 
geleneksel yöntemlerle yapılmış en büyük 
kubbelerdir.

Çatılarda metal kullanımı ancak 14’üncü 
yüzyılda gerçek anlamda dökme işlemine 
geçilmesi ve 18’inci yüzyılda pota yöntemi 
ile demir üretiminin başlaması ile mümkün 
oldu. Bu tarihlere kadar taşıyıcı sistem için-
deki başlıca görevi kemerlerde gergi olan 
demir, üretiminin yaygınlaşması ve demir 
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profillerin, putrellerin üretime girmesi ile taşıyıcı 
iskeletin oluşturulmasında, kullanılmaya başlandı. 
1837’de de metal çatı makaslarının üretimine geçildi. 
19’uncu yüzyılın ortalarından itibaren ise seri çelik 
üretim yöntemlerinin bulunarak geliştirilmesi, dök-
me demirin yerini kısa sürede çeliğin almasına neden 
oldu. 1851’de İngiltere’de dökme demir elemanlar 
kullanılarak yapılan Crystal Palace, tümü dökme 
demir parçalardan oluşan ve kurulup sökülebilen 
nitelikte bir yapıdır. Burada tüm taşıyıcı sistem ve 
üst örtü taşıyıcıları demir olup, aralarında cam örtü 
kullanıldı.

BETONERME KULLANIMI 
19’UNCU YÜZYIL SONLARINDA BAŞLADI

19’uncu yüzyılın ikinci yarısından, özellikle 
20’nci yüzyılın başından itibaren betonarmenin 
kullanılmaya başlanması ile betonarme çatı plakla-
rının ek konstrüksiyonlara gerek kalmaksızın inşa 
edilmesi mümkün oldu. Betonun kalıplanabilme 
özelliğinin de katkısı ile betonarme çatı çok deği-
şik biçimlerde uygulanmaya başlandı. Günümüzde 
halen uygulanan ve giderek geliştirilen asma çatı, 
çelik makaslar, prefabrike çatı kirişleri, öngerilme-
li kirişler ve nihayet uzay kafes sistemler artık çok 
büyük açıklıkları örtebiliyor. Yüzyılımızın ikinci ya-
rısından itibaren asma germe sistemler ve daha son-
ra şişirme sistemler geliştirildi. Ön gerilmeli beton, 
tutkallı ahşap, kompozit profiller gibi birçok malze-
me, çatı strüktürlerinin oluşturulmasında kullanıl-
maya başlandı ve bunların yanı sıra son 200 yılda 
çatı kaplama malzemelerinde de önemli gelişmeler 
ve değişiklikler oldu. Metal işleme teknolojisindeki 
gelişmeler sayesinde yapıya özel çatı kaplama mal-
zemeleri bile yapılabiliyor.
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008 küresel finans krizinden bu 

yana, başta ABD ve Fransa olmak 

üzere, G7 ülkelerinin bir kısmının 

ticari korumacılığı savunduğu, kısmen 

tehditler savurduğu; Almanya, Japonya, 

Kanada, İngiltere’nin ise gerek Dünya 

Ticaret Örgütü kurallarına aykırılık, ge-

rekse de küresel ticarete olumsuz yönde 

etkileriyle, ABD ve Fransa’nın tutumunu 

eleştirdiğini gözlemledik. O dönemde, 

Başkan Obama bu tartışmaları bir süre 

sonra sonlandırırken, Fransa’da bu tar-

tışmaların sona ermesi için Sarkozy’nin 

Holland’a karşı seçimleri kaybetmesi ge-

rekiyordu. Bu noktada, ticaret savaşları 

ve bu konuyla bağlantılı kur savaşları 

konusu, G7 ve G20 toplantılarında bir 

süre, uzak durulması gereken, ülkelerin 

asla tenezzül etmediklerini iddia ettiği 

bir konu olarak yürüdü.

Ancak, aday olduğu günden itiba-

ren, öncelikle Çin ve Meksika mallarına 

karşı savaş başlatacağını söyleyen ABD 

Başkanı Trump, resmen göreve başla-

masından bir yıl sonra, 9 Mart’ta ithal 

çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 

ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygula-

nacağını açıklayarak, ticaret savaşının 

fitilini ateşledi. ABD, Çin ve haksızlığa 

uğrayacak şekilde Türkiye gibi ülkelere 

hemen başlarken, Kanada ve Meksika, 

Avrupa Birliği (AB), Avustralya, Arjantin, 

Brezilya ve Güney Kore’ye 1 Haziran’a 

kadar geçici muafiyet tanıdı.

AB, ABD’nin gümrük vergilerinden 

muaf tutulması gerektiği çağrısında bu-

lunmasına rağmen sonuç alamadı. AB 

bunun üzerine, ABD’nin ithal çelik ve 

alüminyuma yönelik uygulamayı plan-

ladığı ilave gümrük vergilerine karşı 

yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı 

planladığı toplam 10 sayfalık ürün listesi 

hazırladı. Aralarında mısır, barbunya, 

pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, yaban 

mersini, portakal suyu, viski, puro, siga-

ra, tütün, ruj, kot pantolon, nevresim, 

ayakkabı, lavabo, merdiven, vantilatör, 

motosiklet, yat, tekne, tüp ve çelik gibi 

yüzlerce farklı ürün bulunan listeyle AB, 

ABD’yi kararından vazgeçirmeye çalıştı 

ama başaramadı. Bu nedenle, ABD’nin 

ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük 

vergileri uygulamaya başlamasına karşı 

ticari misillemenin 22 Haziran Cuma 

günü başlatılması kararı aldı.

AB bu adımı atarken, söz konusu 

dengeleyici gümrük vergilerinin Dünya 

Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarıyla tama-

men uyumlu olduğu, AB’nin ilk aşama-

da ABD ürünlerine 2.8 milyar avroluk 

bir ilave gümrük vergisi getireceği, 3.6 

milyar avroluk diğer kısım hakkında ise 

kararın ileride alınacağını söylemekten 

de geri kalmadı.

ÇİN - ABD GERGİNLİĞİNDEN 

JAPONYA DA ENDİŞELİ

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı 

ise sürekli tırmanmakta. Küresel piyasa-

ların Atlantik ile Pasifik arasındaki tica-

ret savaşının küresel büyüme ve ticaret 

üzerindeki olumsuz etkisine dair endi-

şeleri de artıyor. ABD’nin, önceki hafta 

sonuna doğru Çin’e 50 milyar dolarlık 

ek gümrük vergisi getireceğini açıkla-

masının ardından Çin’in aynı oranda mi-

silleme yapmasıyla artan endişeler, ABD 

Başkanı Donald Trump’ın, 200 milyar 

dolarlık daha gümrük vergisi getirilme-

sinin direktifini vermesiyle birlikte, yeni 

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı 

Prof. Dr. Kerem Alkin

Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşının ve birbirlerine 
uyguladıkları tarifelerin, kısa vadede finansal piyasalar 
ve iş dünyası güvenini etkileyerek küresel ekonomiye 
zarar verebileceği, küresel büyüme üzerinde de baskı 

oluşabileceği öngörülüyor.

Ticaret savaşı küresel 
büyümeyi etkileyecek

MAKRO-NOMİ
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bir aşamaya geçti. Türkiye’nin köklü 

haber ajansı Anadolu Ajansı’na konuşan 

Capital Economics Küresel Ekonomisti 

Simon MacAdam, ABD ve Çin arasındaki 

ticaret savaşına ilişkin risklerin arttı-

ğını belirterek, ABD ve Çin arasındaki 

misillemenin küresel ekonomide daha 

olumsuz sonuçlara neden olabileceğini 

de işaret etti. En olası sonuçlardan bir 

tanesinin tarifelerin azaltılması konusun-

da bir anlaşmaya varılması olabileceğine 

işaret eden MacAdam, gümrük tarife-

si uygulanacak ürünleri genişletmenin 

ABD için daha zor olacağını vurgula-

makta.

MacAdam, Çin ile ABD arasındaki 

ticaret savaşının ve birbirlerine uygula-

dıkları tarifelerin, kısa vadede finansal 

piyasalar ve iş dünyası güvenini etkile-

yerek küresel ekonomiye zarar verebi-

leceğini, küresel büyüme üzerinde de 

baskı oluşabileceğini ifade etti. Nitekim, 

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı 

Haruhiko Kuroda, ticaret anlaşmazlı-

ğının Asya Bölgesi’nin tedarik zinciri-

ni etkileyebileceğini ifade ederek, ABD 

Çin ticaret anlaşmazlığının Japonya için 

büyük bir endişe haline dönüştüğünü, 

yükselişe geçen ticaret anlaşmazlığının 

feshedilmesini samimiyetle umut etti-

ğini belirtti. Ticaret savaşlarının küresel 

resesyona da yol açabileceğine dikka-

MAKRO-NOMİ

ti çeken Simon MacAdam ise, Başkan 

Trump tehditlerine devam etse de diğer 

ülkelerin aynı derecede misilleme yap-

mayacağını öngörmekte.

UBS Group AG, 50 milyar dolarlık 

Çin malına gelecek ilk tur verginin Çin’in 

ekonomik büyümesi üzerinde ilk yıl 0.1, 

ek olarak 100 milyar doların 0.3 - 0.5 

yüzde puan; Deutsche Bank AG, 250 

milyar dolarlık paketin ilk bir yılda 0.2 

- 0.3 yüzde puan, Oxford Economics 

Ltd. 2019 - 2020’de 0.3 yüzde puan; 

Bloomberg Economics’ten Tom Orlik ve 

Fielding Chen ise  0.5 yüzde puan ne-

gatif etkisi olabileceğini düşünmekteler.

DTÖ DE TEHDİT ALTINDA

Ortada, ABD’nin Genişletilmiş Ti-

caret ve Tarifeler Anlaşması ve Dünya 

Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) varlığını, 

felsefesini sorgulatır ölçüde, DTÖ anlaş-

ması 21. maddeyi ciddi manada istismar 

ettiği, bir üye ülkenin ulusal güvenliği 

adına tedbir alma hakkının bu derece 

agresif ve istismar edici boyutta yorum-

landığı bir tablo söz konusu. Üstelik, 

aynı ABD, DTÖ’nün tarafsızlığını yitirdi-

ği iddiasıyla, yaklaşık 1.5 senedir ulusla-

rarası kuruma atamaları da tıkadığından, 

ABD’nin DTÖ kurallarını ihlal ettiği, 

istismar ettiği noktasında diğer ülkelerin 

DTÖ Panel ve Temyiz Organı nezdinde, 

ABD aleyhine başvuruda bulunmaları-

nın önü de, yine ABD tarafından tıkan-

mış durumda. ABD’nin bu vahşi tutumu 

ve diğer ülkelerin kendilerini koruma 

refleksiyle, DTÖ anlaşmalarını, küresel 

ticareti serbestleştirmeye yönelik adım-

lar bu derece sorgulanır hale gelirse, bir 

süre DTÖ’nün varlığı da tehdit altında 

kalabilir.

ABD’nin çelik ve alüminyuma ge-

tirdiği ek vergi uygulamasına misillime 

olarak, Avrupa Birliği’nin (AB) de bazı 

ABD menşeli mallara ek gümrük vergisi 

uygulamasını hayata geçirmesi, Başkan 

Trump’ı yeni bir adım atmaya yönlen-

dirmiş gözüküyor. Yani, Atlantik’in iki 

yakası arasındaki ticaret savaşı gerginliği 

de tırmanmakta. Trump, başkan olduğu 

dönemden beri hayli tercih ettiği bir ile-

tişim aracı olarak, doğrudan AB’yi hedef 

alarak attığı tweette, AB’nin ABD malla-

rına ek gümrük vergileri ve engelleri ya-

kın zamanda kaldırılmazsa, ABD’ye ge-

len tüm AB menşeli otomobillere yüzde 

20 ek vergi uygulamasına geçeceklerini, 

AB’nin kendi otomobillerini ABD’de 

üretmesi çağrısında bulunduğunu be-

lirtti. ABD, şu anda AB’den ithal edilen 

otomobillere yüzde 2,5, kamyonetlere 

ise yüzde 25 gümrük vergisi uyguluyor. 

AB ise ABD’den ithal edilen otomobillere 

yüzde 10 vergi uygulamakta.
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018 yılının ilk yarısını üç önemli 
gelişme ile kapatmaktayız. İlk 
olarak yılın ilk çeyreğinde uy-

gulanan genişletici politikalar ile eko-
nomide ve inşaat sektöründe yine hızlı 
bir büyüme yaşanmıştır. İkinci olarak 
alınan seçim kararı ile birlikte Türkiye 
yılın ikinci çeyreğinde seçimlere kilit-
lenmiştir. Üçüncü olarak ise ekonomi-
de hem makro göstergelerde hem de 
mali göstergelerde önemli bozulmalar 
yaşanmaktadır. 

EKONOMİDE ÖNEMLİ BİR
SIKILAŞTIRMA İHTİYACI VAR

Seçimler sonrasında ekonomide 
önemli bir sıkılaştırma ihtiyacı bulun-
maktadır ve bu muhtemelen ekonomi-
de ve inşaat sektöründe yavaşlamayı 
beraberinde getirecektir. Seçimlerin 
yaratacağı siyasi temsil ve istikrar da 

İnşaat ve yapı malzemeleri
sektörlerinde gelişmeler

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı/ 
Ekonomi ve Strateji Danışmanlık 

Hizmetleri Başkanı 

Dr. Can Fuat Gürlesel

 İnşaat sektörü 2018 yılı ilk çeyrek döneminde yüzde 6,9 büyüdü. 

Böylece inşaat sektörü hem geçen yılın ilk çeyreği, hem de geçen 

yılın son çeyreğinden daha iyi bir performans gösterdi. Gayrimenkul 

sektörü ise 2018 yılı ilk çeyrek döneminde yüzde 2,9 büyüdü. 

Gayrimenkul sektöründe yavaş büyüme sürüyor.   

EKONOMİK PERSPEKTİF

önemli olacaktır. Ayrıca seçim sonuç-
larından bağımsız olarak ekonomide 
ihtiyaç duyulan sıkılaştırmada gecikil-
mesi halinde daha büyük sıkıntılar ile 
karşılaşılması olasıdır.              

Türkiye ekonomisi 2018 yılı ilk 
çeyreğinde yüzde 7,4 büyümüştür. 
Böylece ekonomide geçen yıldan ge-
len yüksek büyüme ivmesi sürmüş-
tür. İnşaat sektörü 2018 yılı ilk çeyrek 
döneminde yüzde 6,9 büyümüştür. 
Böylece inşaat sektörü hem geçen yılın 
ilk çeyreği, hem de geçen yılın son 
çeyreğinden daha iyi bir performans 
göstermiştir. Gayrimenkul sektörü ise 
2018 yılı ilk çeyrek döneminde yüzde 
2,9 büyümüştür. Gayrimenkul sektö-
ründe yavaş büyüme sürmektedir.  

         
İNŞAAT HARCAMALARI 
İLK ÇEYREKTE YÜZDE 30 ARTTI

İnşaat sektöründe ve inşaat malze-
meleri sanayindeki gelişmelerin önem-
li bir bölümünde belirleyici unsur ya-
pılan inşaat harcamaları olmaktadır. 
İnşaat harcamaları konut, konut dışı 
bina ile alt yapı yatırımlarını kapsa-
maktadır. Toplam inşaat harcamaları 
2018 yılı ilk çeyreğinde 144.53 milyar 
TL olarak gerçekleşmiştir. İnşaat har-
camaları 2017 yılı ilk çeyreğine göre 
cari fiyatlarla yüzde 30 yükselmiştir. 
İnşaat harcamalarında önemli bir artış 
yaşanmıştır. Bu artış inşaat faaliyetleri-
nin ilk çeyrekte oldukça canlı geçtiğini 
göstermektedir.   

2018 yılı ilk çeyrek döneminde 
alınan toplam yapı ruhsatları alan ba-
zında yüzde 32,9 azalarak 30.83 mil-
yon metrekare olmuştur. 2018 yılı ilk 
çeyrek döneminde alınan konut yapı 
ruhsatları alan bazında geçen senenin   KAYNAK: TÜİK  

TABLO.1 İNŞAAT VE GAYRİMENKUL 
SEKTÖRÜNDE BÜYÜME YÜZDE 

DÖNEM İNŞAAT GAYRİMENKUL GSYİH

2010 17,1 4,5 8,6

2011 24,7 4,9 11,1

2012 8,4 4,3 4,9

2013 14,0 2,9 8,5

2014 5,0 2,5 5,2

2015 4,9 2,4 6,1

2016 5,4 3,6 3,2

2017 Q1 5,2 2,8 5,4

2017 Q2 5,5 2,7 5,4

2017 Q3 18,6 2,8 11,3

2017 Q4 5,8 2,2 7,3

2017 8,9 2,6 7,4

2018 Q 16,9 2,9 7,4
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ilk çeyreğine göre yüzde 42,2 gerileye-
rek 20.93 milyon metrekare olmuştur. 
Konut dışı bina yapı ruhsatları ise aynı 
dönemde yüzde 1,9 artarak 9.90 mil-
yon metrekare olarak gerçekleşmiştir.

İLK ÇEYREKTE KONUT 
SATIŞLARI YÜZDE 6,7 AZALDI 

2018 yılı ilk çeyrek döneminde 
alınan toplam yapı izinleri ise yine alan 
bazında yüzde 0,5 azalarak 39.46 mil-
yon metrekare olmuştur. 2018 yılı ilk 
çeyrek döneminde alınan konut yapı 
izinleri alan bazında geçen senenin 
ilk çeyreğine göre yüzde 2,5 artmış 
ve 30.72 milyon metrekare olmuştur. 
Konut dışı bina yapı izinleri ise aynı 
dönemde yüzde 30,2 daralarak 8.74 
milyon metrekare olarak gerçekleş-

miştir. 2018 yılı ilk çeyrek döneminde 
konut satışları 2017 yılı aynı dönemi-
ne göre yüzde 6,7 azalmış ve 303.877 
adet olmuştur. Birinci el (yeni konut) 
satışlar yüzde 4,8 düşmüş ve 138 bin 
777 olarak gerçekleşmiştir. Yabancılara 
konut satışı ise yüzde 24,1 artarak 5 
bin 298 adede yükselmiştir.  

Konut kredileri 2018 yılı ilk çeyre-
ğinde yıllık olarak yüzde 12,9 büyü-
müş ve 193.5 milyar TL’ye ulaşmıştır. 
Konut kredisi aylık ortalama faiz oranı 
ise mart ayı sonu itibarıyla yüzde 1,23 
olarak son yılların en yüksek seviyesi-
ne çıkmıştır.   

2018 yılı ilk çeyreğinde inşaat mal-
zemeleri ihracatı yüzde 20,1 artarak 
4.2 milyar dolara yükselmiştir. İnşaat 
malzemeleri ithalatı da aynı dönemde 

EKONOMİK PERSPEKTİF

  KAYNAK: TÜİK  

ŞEKİL.1 İNŞAAT HARCAMALARI MİLYAR TL yüzde 15,4 artarak 2.34 milyar dolara 
çıkmıştır.  

İnşaat malzemeleri sanayi üretimi 
2017 yılı ilk çeyrek döneminde yüzde 
4,1 artmışken, 2018 yılı ilk çeyrek 
döneminde inşaat malzemeleri sanayi 
üretimi yüzde 16,2 büyümüştür. Bir-
çok önemli malzeme üretimi önemli 
ölçüde artmıştır.   

İNŞAAT MALZEMELERİ İÇ 
PAZARI YÜZDE 30 BÜYÜDÜ

İnşaat malzemeleri iç pazarı ise 
2018 yılı ilk çeyreğinde 93.95 milyar 
TL büyüklüğe ulaşmıştır. Geçen sene 
ilk çeyrekte 71.6 milyar TL olan iç 
pazar büyüklüğüne göre inşaat malze-
meleri iç pazarı yüzde 30 büyümüştür. 

İnşaat malzemeleri fiyatları 2018 
yılı ilk çeyreğinde yıllık olarak yüzde 
19,1 artmıştır. 2017 yılı ilk çeyrek dö-
nemi sonunda yıllık artış yüzde 17,5 
olarak gerçekleşmişti.    

Yabancıların gayrimenkul alımla-
rı 2018 yılı ilk çeyreğinde yüzde 2,5 
artarak 1.09 milyar dolar olarak ger-
çekleşmiştir.  

Yurt dışı müteahhitlik hizmetle-
ri ise sınırlı bir iyileşme göstermiştir. 
2018 yılı ilk çeyrek döneminde alınan 
proje tutarı 3.34 milyar dolar, proje 
adedi ise 32’dir. 2017 yılı ilk çeyrek 
döneminde alınan proje tutarı 2.89 
milyar dolar, proje adedi ise 28 idi.



Fransız nanorobotik 
uzmanları dünyanın en 

küçük evini yaptı
Fransız nanorobotik uzmanlar, yeni bir mikrorobot 

sistemi kullanarak dünyanın en küçük evini yaptı. 

Femto-ST Enstitüsü’nden nanorobotik ekibinin, mev-

cut birkaç teknolojiyi bir araya getirerek geliştirdiği 

μRobotex sisteminin, büyük bir vakum haznesinde 

mikro yapılar inşa ettiği ve bileşenleri nanometre has-

saslığıyla fiber optik uçlara yerleştirdiği belirtildi. Mik-

rorobot sistemi kullanılarak fiber optik uca inşa edilen 

dünyanın en küçük evinin her bir duvarının boyunun 

15 mikrometre (metrenin 15 milyonda biri) olduğu, ev 

tozu akarı veya bir amipi bile barındırmayacağı kay-

dedildi. Evin 4 duvarının yanı sıra 7 penceresi, çatısı ve 

bacası bulunuyor. Çalışma, optik algı teknolojilerinde 

kaydedilen ilerleme açısından önem teşkil ediyor.

Hollanda Eindhoven’da 3D 
yazıcılarla konut inşa edilecek
Hollanda’nın Eindhoven şehri, 3D yazıcı ile inşa edil-

miş mimarinin patlama yaşayacağı bir şehir olma 

yolunda ilerliyor. Şehirde 3D yazıcı ile oluşturulan 

köprünün ardından şimdi de beş adet evin 

3D baskı teknolojisi ile yazdırılması ve kiraya 

verilmesi planlanıyor. Proje Eindhoven Teknik 

Üniversitesi ve birkaç şirketin katkılarıyla 

gerçekleştirilecek. Daha önce de 3D yazıcı ile 

hazırlanmış yapılar yapıldı ancak bunlar ya bir 

prototip olarak üretilmiş ya da araştırma 

amacıyla kullanılmıştı. Project Milestone, 

içinde insanların yaşayacağı ilk 3D 

yazdırılmış binaları hazırlamayı 

hedefliyor. Projenin önümüzdeki 

beş yıl içerisinde tamamlanması 

planlanıyor.

Dünyanın ilk elektrikli yolu kullanıma açıldı
Elektrikli arabaların şarj edilebilmesini sağlayan ve dünya üzerinde bir ilk olan elektrikli yol İsveç’te 

kullanıma açıldı. İsveç’in başkenti Stockholm yakınlarında halka açık bir yola inşa edilen ve yaklaşık 

iki kilometre uzunluğunda olan yolun elektrikli bütün araçların kullanımına açık olacağı söylenirken, 

yönetimin elektrikli yol projesinin bütün ülkede uygulanması için gerekli haritayı çıkardığı vurgulandı. 

Söz konusu elektrikli yolun üzerindeki araç durduğu an elektrik akımı sağlamadığı belirtildi. Yol üze-

rindeki sistemin ayrıca araçların enerji tüketimini hesaplayabildiği ve araç sahibinin ödemesi gereken 

elektrik faturası miktarının bu hesaplamaya göre belirlendiğinin altı çizildi.

ABD’de yeni konut

satışlarında önemli 
gerileme
ABD Ticaret Bakanlığı, yeni konut satışla-

rına ilişkin verilerini yayınladı. Yayınla-

nan verilere göre ülkedeki sıfır konut 

satışları 2018’in nisan döneminde mart 

dönemi ile kıyaslandığı zaman yüzde 1,5 

oranında düşüş olduğu gözlemlendi. Bu 

düşüş ile satılan konut sayısı 662 bine 

kadar geriledi. Veriler kapsamında söz 

konusu gerileme ABD’nin 2018’deki ilk 

büyük kayıplarından biri oldu. Ancak 

beklenen gerileme oranı yüzde 2,1’di. 

Çünkü satışlar son 4 aydan beri gerileme 

kaydediyordu.

DÜNYA TURU

90   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  TEMMUZ 2018



Türkiye konut fiyatı artışında son 7 yılın dünya şampiyonu
Dünyanın en önemli gayrimenkul danışmanlık şirketlerinden Coldwell Banker, OECD dünyada konut fiyatları-

nın en fazla arttığı ülkelerin listesini yayınladı. Araştırmaya göre konut fiyatlarının 2010 yılında bu yana nominal 

olarak yüzde 106,8 arttığı Türkiye, konut fiyatı artışında araştırmaya katılan 39 ülke arasında birinci sırada yer 

aldı. Araştırmanın ikinci sırasında yüzde 94,7’lik fiyat artışıyla Brezilya, üçüncü sırada ise yüzde 82,2 ile İzlanda 

yer aldı. İlk 10’da yer alan diğer ülkeler ise sırasıyla şöyle: Estonya (yüzde 72,9), İsveç (56,5), İsrail (56,4), Kanada 

(54,3), Çin (49,2), Avusturya (48,8), Endonezya (47,2).

Almanya’da uygun kiralık
konut bulmak zorlaşıyor
Almanya’da yapılan bir araştırma, ülkedeki büyük 

kentlerde yaklaşık 2 milyon kişinin uygun fiyatlı kiralık 

ev bulamadığını ortaya koydu. Hans-Böckler Vakfı’nın 

yaptırdığı bir araştırmadan derlenen bilgilere göre, 

Almanya’nın 77 büyük kentinde 1,9 milyon kişi, 45 

metrekare apartlar da dahil ödeyebileceği uygun 

fiyatlı kiralık bir konut bulamıyor. Araştırmada, yerel 

nüfusun finansal potansiyeli ile ölçüldüğünde, düşük 

seviyeli gelirlilerin olduğu Berlin, Leipzig ve Dresden 

gibi kalabalık kentler, diğer yandan da kiraların 

yüksek olduğu Münih, Stuttgart ve Düsseldorf gibi 

büyük kentlerde özellikle büyük bir “ekonomik” konut 

eksikliği bulunduğu bilgisi yer aldı.

Faizler düştü, 
Rusya’da konut 
kredileri rekor kırdı
Rusya’da faizlerdeki düşüş ipoteğe 

olan talebi patlattı. Ruslar nisan ayında 

bankalardan 249 milyar ruble, yani 4 

milyar dolar tutarında konut kredisi 

aldı. Bu son yıllarda aylık bazda kay-

dedilen en yüksek ikinci miktar oldu. 

Ocak-Nisan 2018 döneminde alınan 

ipoteklerin toplam tutarı da 831 mil-

yar rubleye ulaştı. Geçen yıla kıyasla 

artış oranı yüzde 77. Alınan ipoteklerin 

249 milyar rublelik kısmı yeni konut 

alımında kullanıldı. Rusya’da mevcut 

ipotek faizi 9,68, ödemesi geciken 

kredi oranı yüzde 2,1 düzeyinde 

bulunuyor. Mayıs ayı ortalarında LDPR 

milletvekillerinden Vasili Vlasov ipotek 

alabilme yaşının 14’e kadar indirilme-

sini önermişti. Vlasov’a göre bu saye-

de gençler 25-30 yaşına gelmeden 

konut sahibi olabilecek.
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