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Değerli Türkiye İMSAD ailesi ve sektör 
paydaşlarımız, 

Yeni kabine sonrası gerçekleştirdiğimiz Ankara 
temaslarında ve toplantılarımızda dile getirdiğimiz 
bir husus var. İnşaat sektöründen söz edilirken, 
inşaat malzemesi sanayicilerinin müteahhitlerin 
gölgesinde kaldığı gibi bir algı söz konusu. Bu 
yüzden de inşaat sektöründen bahsederken inşaat 
malzemesi sanayisinin doğru konumlandırılması 
ve gücünün fark edilmesi adına her platformda 
mutlaka sektörümüzden ve verilerden bahsediyoruz. 
İnşaat sektöründe büyüme dinamikleri, ülke 
ekonomisinin büyümesine paralel olarak 5 ve katları 
üstünde gerçekleşirdi. Fakat son zamanlarda bu 
konuda ezberlerimiz bozuldu. Rakamlara bakacak 
olursak inşaat sektörü ekonominin bu büyüme 
dinamiğinden ayrıldı. Türkiye ekonomisi 2018 
yılı 2. çeyreğinde yüzde 5,4, ilk yarısında ise 6,2 
büyüme gerçekleştirdi. İnşaat sektörü ise 2018 yılı 
2. çeyrek döneminde yüzde 0,8, ilk yarıyılda da 
3,7 büyüdü. Çeyrek dönemlerde üst üste süren 
hızlı büyüme, yerini çok ciddi yavaşlamaya bıraktı. 
Gayrimenkul sektörü ise yüzde 0,2 büyüme ile 
neredeyse duraklama dönemine girdi. Peki, bu 
6 aylık süreçte hangi alanda güçlüyüz? İnşaat 
malzemeleri ihracatında net bir şekilde iyi noktalara 
geldiğimizi söyleyebiliriz. Son yayınladığımız Aylık 
Sektör Raporu Eylül sonuçlarında da verildiği 
üzere Temmuz ayında inşaat malzemeleri ihracatı 
yüzde 32,7 arttı. Temmuz 2017-Temmuz 2018 
aralığında ise yıllık ihracatımız 19,21 milyar 
dolara ulaştı. Bu yüksek artışta yakın ve komşu 

pazarlarımızdaki iyileşmenin yanı sıra döviz 
kurlarındaki artış ile AB pazarının da etkisi 

kaçınılmaz. İthalat tarafında ise, yine 
geçtiğimiz günlerde paylaştığımız İnşaat 
Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi 
Ağustos sonuçlarında ithalatın önemli 
ölçüde düştüğüne şahit olduk. Öyle 
ki Ağustos ayında 235 bin ton olarak 
gerçekleşen ithalatımız yılın da en 
düşük aylık ithalatı oldu. Tutar 
olarak 545 milyon dolar olarak 
gerçekleşen ithalat, son 4,5 yılın da 
en düşük seviyesine geriledi. 

Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz 
Gündem Buluşmaları’nda konumuz 

“Enflasyonist Ortamda Üretim-
Yönetim” oldu. Toplantımızda konuk 

konuşmacımız Ekonomist ve Akademisyen Prof. 
Dr. Taner Berksoy idi. Taner Hoca gerçekleştirdiği 
sunumda çok değerli bilgileri bizlerle paylaştı. Bu 
bilgilere göre; 2012 yılından bu yana trendler bize 
enflasyonda hızlanmanın arttığını gösteriyor. Son 
2 yıla baktığımızda ise hızlanma ciddi boyutlara 
ulaşmış durumda. Enflasyondaki 3 temel ve belirgin 
sorunun enflasyonun hızlanması, katılaşması 
ve yaygınlaşması olduğunu söyleyebiliriz. Son 
yıllarda bu 3 faktörün de etkilerini hissediyoruz. 
Bu noktada aydan aya enflasyonu değerlendirmek 
yerine trendin ne olduğunu görmek çok daha 
önemli. Bilindiği üzere ekonomide fiyatlandırma 
yol gösterici niteliktedir. Fakat gıda ve enerji gibi 
ürünlerin fiyatları politikalarımızı etkilemiyor. 
Bu iki kalemi çıkardığımızda geriye kalan ise 
çekirdek enflasyondur ve çekirdek enflasyon 
bizim politikalarımıza bağlıdır. Dolayısıyla 
maliyet enflasyonuna bağlı nedenlerle fiyat artışını 
müşterilerimize kabul ettirme yolunda sarf ettiğimiz 
gayreti maliyetleri düşürmek için de gösterdiğimizi 
müşterilerimize verebilirsek fiyat geçişleri ancak bu 
noktada kabul edilebilir bir noktaya gelir. 

İnşaat sektörünün sadece konut inşaatından 
ibaret olmadığının altını sürekli çiziyoruz. Bu 
yüzden de ısrarla “Yenileme Pazarı”nın önemine 
dikkat çekiyoruz. Deprem sonrası alınan kentsel 
dönüşüm kararı ile 20 milyon konutun 7 milyona 
yakınının yeniden yapılacağı belirtildi. Fakat kentsel 
dönüşüm kapsamına girebilecek binalar net olarak 
belli olmadığından, birçok konut sahibi kendi 
konutunu da bu 7 milyonun içinde zannettiğinden, 
konutlarının yıkılacağı beklentisi ile mecbur 
olmadıkça yenilemekten kaçınıyor ve kentsel 
dönüşüm rüzgarıyla kendi binasının da yıkılıp 
yeniden yapılacağını hayal ederek kapısını çalacak 
“Beyaz Atlı Müteahhit”ini bekliyor. Oysa hem her 
bina yeniden yapılmayacak hem de müteahhitlerin 
her binayı yenileyip eski sahiplerine bedelsiz 
verebilecekleri bir planları yok. Bu nedenle Türkiye 
İMSAD olarak konut sahiplerinin kendi konforları, 
sağlıkları ve enerji-su-atık giderlerini yönetmek için 
evlerini yenilemelerinin daha rasyonel olacağına 
inanıyoruz. Bunu da elimizden geldiğince her 
platformda dile getiriyoruz. Türkiye’de 30 bine 
yakın satış noktası var. Tahsilat ve nakit akışının 
doğru yönetilebilmesi adına yenileme pazarının 
tekrar canlanmasını istiyoruz. Şu anda herkes “Harç 
bitti, yapı paydos” gibi algılasa da biz “Harç var, 
yenilemeye devam” diyoruz. 

“Beyaz atlı müteahhidi” beklemeyin…
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Ekim sayımızdan herkese merhaba. Bir yazı daha 
geride bırakırken, Eylül ayıyla birlikte hareketli bir 
döneme giriyoruz. Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz 
Gündem Buluşmaları toplantısı bu hareketlenmenin ilk 
ayağı oldu. Yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantıda 
tam da gündemin merkezinde yer alan enflasyon 
konusunu “Enflasyonist Ortamda Üretim-Yönetim” 
başlığı altında ele aldık. Prof. Dr. Taner Berksoy’un 
konuşmacı olarak katıldığı toplantıda önemli 
noktalara dikkat çekildi.  Taner Hoca’nın Türkiye 
ve dünyada yaşanan enflasyon trendlerine yönelik 
değerlendirmeleri de oldukça önemliydi. Gündem 
Buluşmaları’nda yer alan konuşmacılarımızın detaylı 
açıklamalarını ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz.
Bildiğiniz üzere inşaat malzemesi üreticilerinin çatı 
örgütü Türkiye İMSAD olarak Ekim ayında 9.’sunu 
gerçekleştirmeyi planladığımız “Uluslararası İnşaatta 
Kalite Zirvesi”ni 2019 yılına taşımaya karar verdik. 
2019 yılında sektörün en önemli aktörlerini bir 
araya getireceğimiz Zirvemizin kesin tarihini ve diğer 
detayları çok yakında sizlerle paylaşacağız.

***
Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik gibi 

kavramlar hayatımızda çok daha fazla önemli hale 
geldi. Buna paralel olarak inşaat sektöründe renovasyon 
yani yenileme; mevcut yapı stoğunu koruyarak yapı 
güvenliği ve kalitesini artırıyor. Türkiye İMSAD 
olarak bu konuda sektördeki tüm paydaşlarımıza 
yenileme pazarının canlanması için; “Kentsel dönüşüm 
pazarı ile yenileme pazarı birbirinden ayrıştırılsın. 
Dönüşüme girecek ve girmeyecek konutlar kamu 
tarafından belirlensin. Yıkılması şart olmayan binalar 
güçlendirilsin, yenilensin ve bu yolla piyasa canlansın” 
önerisinde bulunuyoruz ve uygun konutlarda yıkıp 
yeniden yapmak yerine güçlendirme ve yenilemenin 
önemine dikkat çekiyoruz. Bu yüzden 35. sayımızın 

kapak konusunu “Yenileme Pazarı” olarak belirledik. 
Sektörde durumun nasıl olduğunu, ileriye yönelik 
neler yapılması gerektiğine dair çok değerli 
görüşlere de sayfalarımızda yer verdik.

*** 
PROFESYONEL BAKIŞ köşemizde 2017 yılı 

Ağustos ayında Kaleseramik Genel Müdürü olan 
Okan Gedik ile görüştük. Okan Gedik kariyer 
basamaklarını adım adım çıkarak zirveye 
ulaşmış bir isim... Başarının en vazgeçilmez 
unsurunun çalışkanlık olduğunu belirten 
Gedik, “Ancak ben şahsen verimliliğin sadece 
işletmeler için geçerli bir kavram olduğunu 
düşünmüyorum. Sonuç odaklı bir gayretle 
desteklenen verimli bir üretkenlik günümüzün 

talepkar iş hayatının en önemli becerisi” diyor. Okan 
Gedik ile iş hayatındaki prensipleri, tecrübeleri ve 
yönetici adaylarına tavsiyelerini konuştuk.

***
35. sayımızda SÖYLEŞİ konuklarımızdan biri 

Hekim Holding Yönetim Kurulu Üyesi, İdari ve 
Mali İşler Başkan Yardımcısı Aydan Hekim oldu. 
“Kurulduğumuz ilk yıldan itibaren takip eden değil; 
örnek olan, ülkeye teknoloji getiren ve son zamanlarda 
ise kendi çıtasını bir üste taşıyarak teknoloji üreten 
bir şirket haline geldik” yorumlarında bulunan 
Aydan Hekim’den Hekim Holding’i ve faaliyetlerini 
dinledik. Yapı bağlantı elemanları sektöründe faaliyet 
gösteren İnka Genel Müdürü Haluk Arıcan bir diğer 
SÖYLEŞİ konuğumuzdu. Haluk Arıcan risklerin ve 
belirsizliklerin olduğu 2018 yılını tutucu bir satış 
politikasıyla hedeflerine uygun geçirdiklerini belirtti. 
E.C.A. Yurtiçi Satış ve Pazarlama Şirketi Elmor A.Ş. 
Genel Müdürü Enver Öz de SÖYLEŞİ köşemizde yer 
aldı. Şirket ve faaliyetleri hakkında konuştuğumuz 
Enver Öz “Son dönemlerde geliştirdiğimiz teknoloji 
ve yeni ürünlerle pazardaki rekabet gücümüzü en üst 
seviyeye çıkardık” dedi.

***
Kurulduğu 1952 yılından bu yana Türk sanayisinin 

en güçlü kurumu olarak çalışmalarını sürdüren 
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Erdal Bahçıvan bu sayımızda sorularımızı yanıtladı. 
Erdal Bahçıvan ile gerçekleştirdiğimiz özel röportajda 
İSO’nun çalışmalarını, döviz ve faizlerdeki artışın 
sanayiciye yansımalarını değerlendirdik.  Finansmana 
erişim konusunda artan kredi maliyetlerinin 
sanayicimiz için önemli bir kısıtlayıcı unsur olarak 
dikkat çektiğine değinen Bahçıvan ekonomideki 
durumun sanayiciye yansımalarını anlattı. 

***
İHRACAT KAPILARI sayfalarımızı bu sayımızda 

2015 yılında yaşanan uçak krizinin ardından yaraları 
sardığımız Rusya’ya ayırdık. Türk müteahhitlerinin 
yurtdışında üstlendiği projelerden aldığı yüzde 
19,6’lık payla lider konumda bulunan Rusya, inşaat 
malzemeleri talebi nedeniyle ülkemiz ihracatı 
açısından da kritik önem taşıyan bir pazar konumunda 
bulunuyor.

***
Tüm bu içeriklerle birlikte Türkiye İMSAD 

Yönetimi’nin Ankara temasları, yeni üyelerimizle 
gerçekleştirdiğimiz röportajlar, mimarlık ve inşaat 
dünyasından haberler ile makalelerimiz sizleri bekliyor.

Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle…

Yıkıp yeniden yapmak yerine; 
güçlendirme-yenileme!
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İMSAD’DAN
- Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan:
   “Kentsel dönüşüm umuduyla  
   ‘Beyaz atlı müteahhidi’ beklemeyin”
- Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2017 yayınlandı
- “Öncelikli hedef binalarda yangın 
  riskini minimize etmek olmalı”
- Türkiye İMSAD Yönetimi, Ulaştırma ve Altyapı 
  Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ı ziyaret etti
- Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı 
  Hasan Büyükdede’ye ziyaret
- Türkiye İMSAD’dan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan’a ziyaret
- Türkiye İMSAD’dan TİM ve İKMİB’e ziyaret

YENİ ÜYELERİMİZ
AYSAD 
EPSBLOCK

KAPAK KONUSU
Yenileme pazarı, sektöre can suyu olur

ÖZEL RÖPORTAJ / ERDAL BAHÇIVAN
“Yüzde 30’u bulan kredi maliyetleri
sanayiciyi kısıtlıyor”

PROFESYONEL BAKIŞ / OKAN GEDİK 
“İş hayatında verimli üretkenlik şart”

MİMARİDE STADYUMLAR
Antik Yunan’dan 21’inci yüzyılın teknolojik
stadyum mimarisine...

SEKTÖREL GÜÇ / MUDER
“Sektördeki haksız rekabet
zorlayıcı mevzuatlarla engellenebilir”

MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI 
BORAN EKİNCİ
“Hayatı yeşillikler içinde
yaşatan projeler tasarlıyorum”

SÖYLEŞİ / AYDAN HEKİM
“Yenilikçi ürünlerimizle sektöre 
yön vermeyi sürdürüyoruz”

SÖYLEŞİ / ENVER ÖZ 
“Yeni ürünlerle rekabet gücümüzü en üst
seviyeye çıkardık”

SÖYLEŞİ / HALUK ARICAN
“Global pazarlarda payımızı 
artırmayı hedefliyoruz”

İHRACAT KAPILARI / RUSYA
Rusya ile silbaştan...

YAPI TARİHİ
5 bin yıllık indigo mavisinden
yapıları renklendiren boyalara

MAKALELER
Makro-nomi / Prof. Dr. Kerem Alkin
Ekonomik Perspektif / Dr. Can Fuat Gürlesel

DÜNYA TURU
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 Türkiye’de 10 sene önce 12 milyar 
dolar olan yenileme (renovasyon) 

pazarı, kentsel dönüşüm beklentisi 
nedeniyle 2017 yılında 6 milyar 
dolara geriledi. Bu da 95 milyar 

dolarlık iç pazarın yüzde 7’si 
anlamına geliyor. Türkiye İMSAD 

yenileme pazarının canlanması için 
“Kentsel dönüşüm pazarı ile yenileme 

pazarı birbirinden ayrıştırılsın. 
Dönüşüme girecek ve girmeyecek 

konutlar kamu tarafından belirlensin. 
Yıkılması şart olmayan binalar 

güçlendirilsin ve bu yolla piyasa 
canlansın” önerisinde bulunuyor.

Yenileme pazarı
sektöre 

can suyu olur
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İMSAD’DAN

Türkiye İMSAD’ın geleneksel hale getirdiği 
Gündem Buluşmaları toplantısı, 27 Eylül 
Perşembe günü Ortaköy Feriye Palace’ta 

yapıldı. Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Ferdi Erdoğan’ın açılış konuşmasını 
gerçekleştirdiği Gündem Buluşmaları’nda, Dr. 
Can Fuat Gürlesel inşaat ve inşaat malzemeleri 
sanayisinin faal iyet ler ini ,  son veri ler le 
değerlendirdi. İnşaat malzemesi sanayicileri ve 
iş dünyasından isimlerin büyük ilgi gösterdiği, 
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Oktay Alptekin’in moderatörlüğünde gerçekleşen 
toplantının konuk konuşmacısı ise Ekonomist ve 
Akademisyen Prof. Dr. Taner Berksoy oldu. Prof. 
Dr. Berksoy, “Enflasyonist Ortamda Üretim-
Yönetim” konusunda değerlendirmelerini 
paylaştı.

“İHRACAT ARTIYOR
İÇ PAZAR DARALIYOR”

Konuşmasında, 2018 yılı 2. çeyrek dönemine 
ilişkin sektör verilerini açıklayan Ferdi Erdoğan, 
şu bilgileri verdi: “İnşaat sektörü, 2018 yılı 2. 
çeyrek döneminde yüzde 0,8 büyüdü. Çeyrek 
dönemlerde üst üste süren hızlı büyüme, yerini 
çok ciddi yavaşlamaya bıraktı ve sektör 2018 ilk 
yarıyılda yüzde 3,7 büyüdü. 2018 yılı ilk yarısın-
da inşaat malzemeleri ihracatı yüzde 17,8 artarak 
9.3 milyar dolara yükseldi. 2017 Haziran ile 
2018 Haziran ayı arası yıllık ihracatımız ise 18,8 
milyar dolar oldu. 2016 yılında aylık 1.1-1.2 
milyar dolar olan ihracatımız, 2018 yılında aylık 
1.5-1.7 milyar dolar bandında devam ediyor.”

“YENİLEME PAZARINDA
AVRUPA’NIN GERİSİNDE KALDIK”

“Türkiye’de son yıllarda güçlendirme/yenile-
me çalışmaları ihmal edildi ve Avrupa ülkelerine 
göre geride kaldık” diyen Ferdi Erdoğan, şöyle 
konuştu: “Ülkemizdeki kentsel dönüşüm süre-
cinde, tek uygun çözüm olarak yıkım ve yeniden 
yapım gerektiği vurgulanıyor. Avrupa’da son 
yıllarda kabul gören eğilim ise ekonomik olmasa 
da yıkım-yeniden yapım yerine, güçlendirme/
yenileme yaklaşımının benimsenmesi yönünde. 
Avrupa Komisyonu tarafından yapılan araştır-
maya göre 2015 yılında AB yenileme pazarı 109 
milyar euro olarak gerçekleşti. Bu rakam, 882 
bin 900 iş anlamına geliyor. Pazarın neredeyse 
yarısını Almanya, Fransa ve İtalya oluşturuyor. 
Sadece Almanya pazardan yüzde 22’lik pay alı-
yor. AB ülkelerinde yenileme pazarı, toplam 
inşaat sektörünün yüzde 57’sini oluşturuyor. 
Türkiye’de ise 10 yıl önce yaklaşık 12 milyar 
dolar olan yenileme pazarı, 2017 yılında 6 milyar 
dolar ile toplam inşaat pazarının yüzde 7’sine 
geriledi. Hâlbuki bu rakam, yaklaşık yüzde 25 
civarında olmalıydı.”

Gündem 
Buluşmaları’nda 

konuşan Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Ferdi Erdoğan:

“Kentsel 
dönüşüm 
umuduyla
‘Beyaz atlı 

müteahhidi’ 
beklemeyin”
 “Enflasyonist Ortamda Üretim-

Yönetim” konusunun ele 
alındığı Gündem Buluşmaları 
toplantısında konuşan Türkiye 
İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Ferdi Erdoğan, sektörde mevcut 

durumun iyileştirilmesi için kentsel 
dönüşüm pazarı ile yenileme 

pazarının birbirinden ayrıştırılması 
gerektiğini söyledi. Erdoğan, 

“Konut sahipleri, kentsel dönüşüm 
sürecinde kendi binasının 

da yıkılıp yeniden yapılacağı 
hayaliyle, kapısını çalacak ‘Beyaz 
atlı müteahhidini’ bekliyor. Oysa 

evlerini yenilemeleri daha rasyonel 
bir yaklaşım olacak” diye konuştu.
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Türkiye İMSAD 
Gündem 

Buluşmaları 
toplantısında 

inşaat sektörünün 
mevcut durumu 

ve son ekonomik 
gelişmeler ele alındı. 

“YENİLEME DAHA RASYONEL
BİR YAKLAŞIM OLUR”

Türkiye’de hangi binaların kentsel dönüşüm 
kapsamına girip hangilerinin girmeyeceğinin bir an 
önce belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Ferdi Er-
doğan, “Yenileme pazarındaki gerilemede, kentsel 
dönüşüm kapsamına girebilecek binalar net olarak 
belli olmadığından; konut sahiplerinin, konutla-
rının yıkılacağı beklentisi ile mecbur olmadıkça 
yenilemekten kaçınmasının etkisi büyük oldu. 
Konut sahipleri, kentsel dönüşüm rüzgarıyla ken-
di binasının da yıkılıp yeniden yapılacağını hayal 
ederek kapısını çalacak ‘beyaz atlı müteahhidini’ 
bekliyor. Oysa her bina yeniden yapılmayacağı gibi 
müteahhitlerin de her binayı yenileyip eski sahip-
lerine bedelsiz verebilecekleri bir planları yok. Bu 
nedenle ev sahiplerinin, kendi konforları, sağlıkları 
ve enerji-su-atık giderlerini yönetmek için evlerini 
yenilemeleri daha rasyonel bir yaklaşım olacak. Bu-
rada yenileme kapsamı, sadece kozmetik yenileme 
değil ‘derin yenileme’ denen tesisat (elektrik, su), 
ısıtma-soğutma, havalandırma sistemleri, yalıtım 
dahil cephe sistemleri, seramik kaplamalar ve 
vitrifiye, pencere-cam ve çatı-baca sistemleri gibi 
geniş bir alanı içeriyor” diye konuştu.



Katılımın 
oldukça 
yoğun olduğu 
Gündem 
Buluşmaları 
toplantısında, 
dinleyicilerden 
gelen sorular 
da yanıt buldu. 

“DAHA ÖNCE HİÇ YAŞANMAMIŞ
BİR DURUM VAR”

İnşaat sektörünün son dönemini grafiklerle anlatan Dr. 
Can Fuat Gürlesel ise “Ekonominin geneli yüzde 5,2 büyü-
dü. Böyle bir büyüme içinde 0,8’lik bir inşaat sektörü bü-
yümesi, daha önceki yıllarda açıkçası hiç yaşamadığımız bir 
durum. Yani arada 8-10 kat fark olan bir inşaat sektörü ve 

İMSAD’DAN

ekonomik büyüme rakamı hiç yaşamamıştık. 
Bu çok ciddi bir fark” değerlendirmesinde 
bulundu.

“SIKINTILARIN EN ÖNEMLİ
NEDENİ DÖVİZ KREDİLERİ”

Bankalar Birliği’nin kredi konusunda baş-
lattığı bir çalışmaya değinen Gürlesel, sözleri-
ni şöyle sürdürdü: “Bu çalışmanın önemli bir 
parçası da Türkiye’deki reel sektör şirketleri-
nin yurt içi ve yurt dışından aldıkları döviz 
kredilerinin toplamıydı. Şubat sonu itibarıyla, 
reel sektör şirketlerinin yurt içinden aldıkları 
döviz kredilerinin toplamı 175 milyar dolar, 
yurt dışından aldıkları da 116 milyar dolar. 
Toplamda ise 291 milyar dolar. Sıkıntı, bu 
291 milyar dolar krediyi kullanan firmalar-
dan, yaklaşık 200 milyar dolarlık kısmını 
kullananların döviz gelirinin olmaması. Şu 
anda Türkiye’nin yaşadığı sıkıntıların belki 
de en önemli kaynağı bu. Bu krediyi ödeme 
konusunda sektörler sıkıntı çekiyor. Hangi 
sektörler? Enerji sektörü 40, inşaat sektörü de 
40 milyar dolarlık kredi kullanmış. Ama inşa-
at sektörünün de enerji sektörünün de döviz 
geliri yok. Reel sektör ve bankalar arasında 
bir sıkışmışlık var. Geri ödemede de sıkıntılar 
yaşandığı için finansman sorunları zirveye 
ulaşmış durumda. Doğal olarak bu durumun, 
inşaat malzemesi sanayisinin satışlarında da 
yavaş yavaş etkisi olmaya başladı. Önce dur-
gunluk, sonra gerileme, İnşaat Malzemesi 
Endeksine de yansımış durumda.”
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“Enflasyonumuz hızlı 
katılaşmış ve yaygın “

Enflasyonu değerlendirmek için geçmiş eğilimlere mut-
laka bakılması gerektiğini belirten Türkiye İMSAD ‘Gündem 
Buluşmaları’nın konuk konuşmacısı Prof. Dr. Taner Berksoy, 
“2012’den itibaren trendlere baktığımızda enflasyonda bir 
hızlanma var. Son iki senedir, yani 2017-2018’de bu hız-
lanma daha da yüksek, neredeyse zıplayarak gerçekleşti. Bu 
gözlem olarak önemli. Enflasyonumuz hızlı, katılaşmış ve 
yaygın. Bu özellikler, enflasyonla başa çıkma açısından ciddi 
problemdir” dedi.

Enflasyon katılaştığı zaman onu geri çevirmek için eks-
tra bir efor gerektiğini belirten Prof. Dr. Berksoy, “Aslında 
teknik olarak enflasyonun kalıcı olmaması, kendi kendini 
düzenlemesi gerekiyor. Üreticiler de tüketiciler de kararlarını 
değiştirirler, enflasyon aşağı doğru iner. Bizde bu mekanizma 
bir nedenle işlememiş” diye konuştu.

“ÖNÜMÜZDEKİ YIL
ENFLASYON HIZLI OLACAK”

Çekirdek enflasyonun, önümüzdeki dönem ne olacağını 
gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Berksoy, şu değerlendirme-
lerde bulundu: “Çekirdek enflasyon şu; fiyatları bizim poli-
tikalarımız ve düzenlemelerimizden etkilenmeyen ürünler 
var. Mesela bir tanesi gıda. Bizim düzenlemelerimize kıyasla 
doğadan daha fazla etkileniyor. Bir diğeri enerji, o da bizim 
dışımızda. Enflasyonu, bunları çıkarıp hesaplarsak, kalan 
veriye çekirdek enflasyon diyoruz. Çekirdek enflasyon bize, 
önümüzdeki dönem enflasyonun ne olacağına ilişkin izle-
nim verir. Bakın şimdi TÜFE endeksinde sıçrama var. Yani 
önümüzdeki dönem enflasyonun üzerinde etkili olacak veri 
bu. Bu verilerden hareket edersek, önümüzdeki yıl enflasyo-
nun hızlı olacağını söyleyebiliriz. Son açıklanan programa 
bakarsanız enflasyon yine yüksek ve katı kalmakla birlikte 
yavaş yavaş azalacak. Enflasyonla mücadele sıkıntılı olacak 
gibi görünüyor. Bu mücadeleyi yapabilmemiz için gerçekten 
inatçı, iddialı bir siyasi irade olması lazım. Yeni Ekonomi 
Programı’nda böyle bir eğilim var. Bu planda uçmadıklarını 
görüyoruz. Orta Vadeli Plan’ın birçok hedefi gerçekçi. Bütçe 
açığı ile ilgili hedef de oldukça gerçeğe yakın.”

“TÜRKİYE EKONOMİSİNDE
REFLEKS ÇOK HIZLI”

Toplantıda soruları da cevaplayan Prof. Dr. Taner Berk-
soy, “Kurla ilgili olarak, biz ısrarlı bir şekilde Türk Lirası’nın 

riskini yükseltiyoruz. Mesela herkesi, Merkez Bankası’nın 
bağımsız olduğuna ikna etsek, bize dönük risk algısı azalır” 
dedi. Prof. Dr. Berksoy, şöyle konuştu: “Bu dönemde bana ka-
lırsa en iyisi, likitte kalmak. Fiyatla çok da fazla oynamamak 
gerekir. Çünkü bizim öğretimizde fiyat yol gösterir. Çok telaş-
lanmayın. Öyle çok derin bir kriz olmaz. Yazın bir kenara, boş 
vaktinizde Türkiye’de kriz denilen dönemlere bakın. Tamamı 
neredeyse ya 6, ya 8-10 ay sürmüş. Türkiye ekonomisinde 
refleks çok hızlı. Şimdi ‘Kriz var mı yok mu?’ tartışması var. 
Bana göre de kriz yok. Bizim kriz tanımımız şu; ekonomik 
büyüme en az iki çeyrek peş peşe sıfırın altında kalırsa kriz-
den söz edebiliriz. Ama 2019’un ilk çeyreğinde sıfırın altına 
ineriz. İlk üç ay çok ufak bir negatife döner, sonra düzelir. 
Yurt dışından size ekonomiyi soranlara şunu söyleyebilirsiniz; 
‘Biz düşeriz kalkarız, henüz kriz ortamı yok.’”

Prof. Dr. Berksoy, hızlı fiyat artışlarıyla ilgili de şunları 
söyledi: “Ben Türkiye’de fiyatlama meselesinin fevkalade 
çarpık olduğu kanısındayım. Bu çarpıklık da aleni bir şekilde 
tarımda yaşanıyor. Tarlada 1 kuruş olan ürün şehre geldi-
ğinde 10 kuruş. ‘Nasıl oluyor bu?’ dediğinizde, birçok elden 
geçtiği söyleniyor. Bakıyorsunuz değişen ellerin birçoğu aynı. 
Enflasyonla mücadele edeceksek bunun mutlaka üzerinden 
geçmek lazım.”

Prof. Dr. Taner Berksoy: “Ekonomik 
büyüme en az iki çeyrek peş peşe sıfırın 

altında kalırsa krizden söz edilebilir. 
Enflasyonumuz hızlı, katılaşmış ve yaygın. 

Bu özellikler enflasyonla başa çıkma 
açısından ciddi problemdir.”
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Isıcam’lar, ısı kayıplarını %50 azaltarak 
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Türkiye İMSAD 
Yapı Sektörü Raporu

20
17

yayınlandı
İnşaat malzemesi sanayisinin çatı örgütü Türkiye İMSAD, 
yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, 2010 yılından bu yana 
karşılaştırmalı verileri kapsayan Türkiye İMSAD Yapı Sektörü 
Raporu 2017’yi yayınladı.

Ülkemiz ekonomisinin itici gücünü 
oluşturan, stratejik öneme sahip in-
şaat sektörü ve inşaat malzemeleri 

sanayisi; son yıllarda kentsel dönüşüm, mega 
projeler ve altyapı yatırımları gibi unsurla-
rın etkisiyle ivme kazandı. Bu süreçte gerek 
dünya gerekse Türkiye’de inşaat sektörü ve 
inşaat malzemeleri sanayisine ilişkin verilerin 
üretilmesi de çok önemli hale geldi. 

Günümüzde sağlıklı kararlar alınması ve 
rekabet gücünün artırılması ancak doğru, 
düzenli, tarafsız bilgi ve verilerle mümkün. 
Türkiye İMSAD bu noktadan hareketle, inşaat 
sektörünün sektörel ağdan gelen bilgilerini ra-
fine ederek, Türk Yapı Sektörü’nün en büyük 

ihtiyaçlarından biri olan konsolide edilmiş 
toplu veri kaynağını, sektöre kazandırmayı 
hedefledi. 

Türkiye İMSAD’dan raporla ilgili yapılan 
açıklamada; “İnşaat malzemesi sanayisinin 
çatı örgütü Türkiye İMSAD olarak, yürüt-
tüğümüz titiz çalışmalar sonucunda, 2010 
yılından bu yana karşılaştırmalı verileri kap-
sayan Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Rapo-
ru 2017’yi tamamladık. Bundan böyle her 
yıl yayınlamayı planladığımız; ülkemizden, 
dünya ekonomisinden ve inşaat sektöründen 
güncel temel bilgileri içeren Türkiye İMSAD 
Yapı Sektör Raporu’nun önemli bir başvuru 
kaynağı olacağına inanmaktayız” denildi. 
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Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Fer-
di Erdoğan, “Yangından Korunma Haftası” 
dolayısıyla yaptığı açıklamada; yangın güven-

liği konusunda, yeni inşa edilen yapıların yanı sıra 
yenilenen yapılarla ilgili de sektöre ve kamuoyuna 
uyarılarda bulundu. Erdoğan, “En akıllı yapı tasarımı 
yangına çökmeden dayanabilen ve insanların kaçışı-
na müsaade edendir”  dedi.

“25 Eylül-1 Ekim Yangından Korunma Haftası” 
kapsamında bir açıklama yapan Türkiye İMSAD (İn-
şaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu 
Başkanı Ferdi Erdoğan, yangına karşı göstermelik 
değil, can güvenliği için gerçekçi önlemler alınmasını 
sağlamak üzere; yapım ruhsatı, yapı kullanım izni 
ve çalışma ruhsatı gibi konularda gerekli düzenlen-
melerin yapılması gerektiğini belirtti. Binanın tasarı-
mından yapımına kadar, denetimin de içinde olduğu 
bütüncül bir sistemin kurulması ve toplumda güvenli 
yapı bilinci oluşturulması gerektiğini vurgulayan 
Erdoğan, “Türkiye İMSAD olarak, denetimin öne-
mini her zaman ve her platformda dile getiriyoruz. 
Türkiye’de çok acil bir Yapı Yasası’na ihtiyaç var. Bu 
yasanın çıkarılması, bir sektörü değil, tüm ülkeyi 
kalkındıracak bir hamle olacaktır. Denetim konusun-
da disiplini sağlamak için de olası ihmallerin önüne 
geçilecek bir denetim mekanizması oluşturulmalıdır” 
diye konuştu.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Yaşadığınız binada yangın güvenliğine dair ted-

birleri sorgulayan Ferdi Erdoğan, bu süreçte evini 
yenileyecek veya ev alacak vatandaşların yangın 
güvenliği ile ilgili nelere dikkat etmesi gerektiğini 
şöyle sıraladı: “Konut, sosyal, ticari veya endüstriyel 
bina yaptıracakların, tasarım, malzeme, imalat ve 
montaj konusunda yetkinliğini belgeleyen yangın 
güvenlik mühendisi danışmanlar ve akredite üçüncü 
taraf kuruluşlarla çalışmaları ve proje safhasından 
itibaren yönetmeliğe uyum kontrol ve denetimlerini 
yaptırmaları çok önemli. Bina işletmecilerinin ise 
kurallara uygun işletim sağlamaları, periyodik dene-
timleri sadece yasal zorunluluk olduğu için değil, can 
güvenliğini ilgilendirdiğini göz önüne alarak yaptır-
maları şart. Yeni ev alacakların yangın güvenliğine 
dair tedbirleri sorgulaması da önemli noktalardan 
biri. Yangının yayılmasını önlemek ve zararı asgari 
düzeyde tutmak amacıyla binaların uygun malzeme-
lerden yapılması, binanın yangın kompartımanlarına 
ayrılması, kaçış yollarının teşkil edilmesi gibi pasif 
önlemlerin mutlaka oluşturulması gerekmektedir.”

“DENETİM GEREKİYOR”
Kaçış yolları, kuraldışı kullanım nedeniyle yan-

gın güvenliğini tehdit ediyor. Yapılarda yangın gü-
venliğinin, yangının çıkması ile başlamadığı ve 
yangını söndürmekle de sınırlı olmadığını ifade 
eden Erdoğan, şöyle devam eti: “Malzeme ve yapı 
elemanlarının doğru seçimi, mimari, elektrik, me-
kanik tüm projelendirmenin mevzuat, yapı kulla-
nım gereksinimlerine uygun bir şekilde yapılması 
ve projenin inşaat sürecinde doğru uygulanması 
gerekir. Bu süreçler yapıda yangın güvenliğini sağ-
layacak en temel unsurlardır. Binada uygun şekilde 
yangın bölümlendirilmesi yapılmış, yangın kaçış 
yolları yangına karşı korunmuş olsa dahi, bina bö-
lümlerinin sonradan kuraldışı kullanımı veya tadi-
latlar yapılması durumunda yapısal güvenlik işlevini 
yitirecektir. Bu nedenle binanın kullanım amacına 
uygun ve yangın güvenliğini tehdit etmeyecek şe-
kilde kullanılmasının uzman taraflarca denetlenmesi 
sağlanmalıdır. Ayrıca bina kullanımı safhasında da, 
yangın kaçış yollarının doğru kullanımı da dahil 
olmak üzere temel yangın güvenlik konularında 
binadaki kullanıcıların eğitimi, acil durumlarda 
ne yapacakları ve nasıl davranacakları konusunda 
bilinçlendirilmesi gereklidir.”

“Öncelikli hedef, binalarda yangın oluşma 
riskini minimize etmek olmalı”

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, “Yangından Korunma Haftası” 
dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Yangın güvenliğinde öncelikli hedef, binalarımızda yangın 
oluşma riskini minimize etmek olmalı” dedi.

Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu 

Başkanı Ferdi 
Erdoğan, yangın 

güvenliği 
konusunda  

malzeme 
seçiminin 

önemine dikkat 
çekti. 
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Türkiye İMSAD 
Yönetimi 
Ulaştırma ve 
Altyapı 
Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan’ı 
ziyaret etti

Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı 

Mehmet 
Cahit Turhan, 

Türkiye İMSAD 
yönetimiyle 

verimli bir 
görüşme 

gerçekleştirdi.

Türkiye İMSAD Yönetimi, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ı Ankara’da ziya-

ret etti. Toplantıya, Türkiye İMSAD Yönetimi adına 
Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, Geçmiş 
Dönem Başkanı ve Mevcut Dönem Yönetim Kuru-
lu Doğal Üyesi F. Fethi Hinginar, Geçmiş Dönem 
Başkanı ve Mevcut Dönem Başkan Vekili Dündar 
Yetişener ile Genel Sekreter Aygen Erkal katıldı. 
Bakanlık makamında gerçekleştirilen toplantıda 
Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan; dernek, 
kuruluş amacı, devam eden projeler, etkinlikler ve 
yayınlar hakkında bilgiler verirken inşaat malzemesi 
sanayisi ile ilgili güncel bilgileri de paylaştı. 

112.3 milyar dolar toplam pazar büyüklüğüne 
sahip olan inşaat malzemesi sanayisinin 2017 yı-
lında gerçekleştirdiği 17.3 milyar dolar ihracat ile 

otomotiv ve hazır giyim sektörlerinden sonra en 
çok ihracat yapan üçüncü sektör olduğunu ifade 
eden Ferdi Erdoğan toplantıda Türkiye İMSAD’ın 
sektörel sorunlara yönelik mesajlarını da dile ge-
tirdi. Türkiye’nin ihracatında ulaşım ve altyapının 
önemine dikkat çeken Ferdi Erdoğan imalat sanayi-
sinde ulaştırma altyapısının kapasite ve kalitesinin, 
temel girdi maliyetlerinden olması sebebiyle, üretim 
verimliliğini, dolayısıyla rekabet gücümüzü belirle-
diğini söyledi. İnşaat malzemesi sanayisinde ulaşım 
ağıyla ilgili önceliklere de değinen Ferdi Erdoğan 
lojistik sektöründe Ar-Ge’nin önemine vurgu yapa-
rak yükleme modelleri, sipariş-teslimat yazılımları, 
depo otomasyon sistemleri, Endüstri 4.0’a paralel 
olarak inovasyon ve dijitalleşme çalışmalarının 
gerekliliğini belirtti. 

Türkiye İMSAD Yönetimi, Ankara temasları 
kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yar-

dımcısı Hasan Büyükdede’yi makamında ziyaret 
etti. Toplantıya, Türkiye İMSAD Yönetimi adına 
Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, Geç-
miş Dönem Başkanı ve Mevcut Dönem Başkan 
Vekili Dündar Yetişener, Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet Tunaman ile Genel Sekreter Aygen 
Erkal katıldı. 

37 sektör derneği, 81 sanayici firma ve pay-
daş kurum üyeleri ile inşaat malzemesi sektö-
rünü temsil eden Türkiye İMSAD’ın projeleri, 
komite faaliyetleri, etkinlikleri ve yayınları hak-
kında detaylı bilgi veren Ferdi Erdoğan güncel 
sektör rakamlarını detaylarıyla paylaştı. Sektörel 
önceliklerin masaya yatırıldığı toplantıda Ar-Ge 
ve inovasyonun önemi, yenileme pazarı, En-
düstri 4.0 ve dijitalleşme, markalaşma, Made in 
Turkey algısı, KOBİ’ler ve kalifiye eleman gibi 
birçok konu gündeme taşındı. 

Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı Hasan 
Büyükdede’ye ziyaret



EKİM 2018   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   17



18   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  EKİM 2018

İMSAD’DAN

Türkiye 
İMSAD’dan
TİM ve İKMİB 
ziyaretleri

Türkiye İMSAD Yönetimi, İstanbul 
Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu 

Başkanı Erdal Bahçıvan’ı makamında 
ziyaret etti. Görüşmede sektörle ilgili 
gündem konuları değerlendirilirken 
kurumlar arası iletişimin daha güçlendi-
rilmesi gereğine de vurgu yapıldı. 

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Ferdi Erdoğan, inşaat malzeme-
si sanayisinin ülke ekonomisine büyük 

bir katkı sağlama potansiyeli taşıdığını 
belirterek bu noktada ihracatın önemi-
ne dikkat çekti. İSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Erdal Bahçıvan ise ihracatçıyı 
destekleme konusunda özellikle Türk 
Eximbank’ın öz kaynaklarının güçlen-
dirilmesi gerektiğini İSO olarak sürekli 
gündeme taşıdıklarını ve önümüzdeki 
günlerde bu konuda ciddi bir adımın 
atılmasını beklediklerini dile getirdi.

Türkiye İMSAD Yönetimi, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı 

İsmail Gülle’yi makamında ziyaret etti. 
Görüşmede inşaat malzemesi sanayisi 
ile ilgili güncel bilgiler sektörün ihra-
cat verileriyle birlikte değerlendirildi.

Öte yandan Türkiye İMSAD Yö-
netimi, İstanbul Kimyevi Maddeler 

ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İK-
MİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil 
Pelister ile de bir araya geldi. Türkiye 
İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi 
Erdoğan öncülüğünde gerçekleşen 
toplantıda inşaat malzemesi sanayi-
sine ilişkin güncel veriler ve sektör 
sorunları masaya yatırıldı. 

Türkiye 
İMSAD’dan 

İSO Başkanı 
Erdal Bahçıvan’a 

ziyaret
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YENİ ÜYELERİMİZ - AYSAD

Türkiye’nin en eski sektörel derneklerinden 
Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri 
Derneği (AYSAD), Türkiye İMSAD üyeleri 

arasında yerini aldı. AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Sefa Targıt ile AYSAD’ı ve Türkiye İMSAD’a üye olma 
nedenlerini konuştuk. 

AYSAD ne zaman kuruldu? Derneğin kuruluşun-
dan bu yana geçirdiği süreci anlatır mısınız?

1972 yılında kurulan AYSAD, Türkiye’nin en eski 
sektörel derneklerinden biridir. 70’li yıllarda asansör-
lere dair ilk Türk standartlarının hazırlanmasına ve 
1985 yılında ilk Asansör Yönetmeliği hazırlık çalış-
malarına AYSAD lokomotiflik etmiştir ya da çalışma 
üssü olmuştur diyebiliriz. Derneğimiz, AB ilişkileri 
çerçevesinde sektörel temsil adına görevler üstlendi. 
TSE standart hazırlama çalışmaları veya CEN stan-
dartlarının hazırlanması ve ulusal standart haline 
getirilmesi çalışmalarına her zaman önemli katkılar 
verdi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yakın 
çalışmalar yapan AYSAD, ASTEK Asansör Teknik 
Komitesi’nin en önemli ve aktif üyesi olarak Türkiye 
Cumhuriyeti hükümetleriyle ilişkilerini yürütüyor. 
Avrupa Birliği uyum sürecinde, Türkiye Cumhuriyeti 
asansör teknik mevzuatının AB Asansör Direktifi’ne 
yakınlaştırılması çalışmalarında AYSAD başrol oyna-
dı. ELA European Lift Association (Avrupa Asansör 

Birliği) tam üyeliği sonrasında, AYSAD Avrupa’nın 
faal oyuncularından biri oldu. Bugün AYSAD; 
Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya ve İtalya ile 
birlikte ELA’nın kategori 1 üyeleri arasında yer 
alıyor. AYSAD, eğitim ve araştırma çalışmalarına 
da katkı sağlıyor.

Derneğinizin kaç üyesi var?
Derneğimizin çalışmaları asansör ve yürüyen 

merdiven sektörünü kapsıyor. Sektörde faal ger-
çek kişilerden oluşan 104 asil ve 7 onursal olmak 
üzere 111 üyemiz mevcut.

Sektörün mevcut durumu nedir?
2010 yılından bu yana, yerli otomobil gibi 

yerli asansör de ekonomik hedeflerden biri oldu. 
AYSAD bu konuda politika yapıcılara rehberlik 
ediyor. Çıkış yolunun AYSAD camiasından ge-
çeceği, yeni oluşumların ve büyümelerin burada 
yeşereceği bekleniyor. Türkiye’nin asansör aksam 
üretiminde de önemli bir kapasite ve üretme 
yeteneği var. Sektörün gelişimini hızlandırmak 
adına, bölünerek çoğalmayı yavaşlatmak, yani 
yerli firma sayısını birleşmeler veya satın alma-
larla daha az sayıda ama daha büyük firmaların 
piyasada varlığına doğru adımlar atmak gereki-
yor. Ölçek sorunu olan mevcut yapının yarattığı 
tuhaf bir rekabet ortamı, gelişmenin önündeki 
en büyük engeldir. Mevcut kapasite iç pazarın 
çok üzerinde. Türkiye’de üretim AB mevzuatına 
göre yapıldığından, dünyadaki pek çok ülkeye 
ihracatın önü açık. 

AYSAD Türkiye İMSAD üyeleri arasında 
yerini aldı. Bu üyelik derneğe ne gibi katkılar 
sağlayacak?

Asansörler, yapıların bir uzvu; asansör endüst-
risi de yapı sektörünün bir üyesidir. Bu açıdan 
bakıldığında Türkiye İMSAD ailesinde yerimizi 
almak doğal duruma uygun bir gelişme oldu di-
yebiliriz. Bu birliktelikler, karşılıklı olarak güncel 
kalmayı sağlıyor ve mükerrer çalışmalara, yani ve-
rim kaybına mani oluyor. Türkiye İMSAD üyeliği, 
AYSAD’ın vizyonunu genişletecektir. AYSAD da 
varlığıyla Türkiye İMSAD’a yeni bir boyut katmak 
üzere elinden geleni yapacaktır.

“Türkiye İMSAD üyeliği, AYSAD’a 
yeni bir vizyon kazandıracak”

Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD) Türkiye İMSAD’a 
üye oldu. Bu üyeliğin AYSAD’a yeni bir vizyon kazandıracağını belirten AYSAD 

Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Targıt, "Türkiye İMSAD verimliliğimizi artıracak" dedi.

AYSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Sefa Targıt,  
“Sektörde 

ihracatın önü 
çok açık” dedi.
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Problemsiz, kendinden yalıtımlı, hafif ama 
sağlam bir duvar bloğu üretmek amacıyla 
2011 yılında kurulan ve EPSBLOCK marka-

sıyla üretim yapan Asran Grup Yapı Malzemeleri, 
Türkiye İMSAD’a üye oldu. “Uzun ölçekli süreçte 
de sürekli yaptığımız Ar-Ge çalışmaları, bizim ürü-
nümüzün sektörün ihtiyaçlarını en iyi derecede 
karşılayabilecek kapasitede olmasını sağlayacaktır” 
diyen EPSBLOCK Genel Müdürü Mustafa Yıldırım 
ile şirketi ve Türkiye İMSAD’a üye olma nedenlerini 
konuştuk.

“HAYALLERİMİZİ
GERÇEKLEŞTİRDİK”
EPSBLOCK ne zaman kuruldu? Kuruluştan 
bu yana geçen süreçle ilgili kısaca bilgi verir 
misiniz?

2011 yılında başlayan Ar-Ge çalışmalarımız, bu 
süreçte yapılan sayısız deney, ürün ve pazar araş-
tırmaları bizleri çocukluğumuzda kurduğumuz 
hayalleri gerçekleştirme noktasına getirdi. “Nasıl 
problemsiz, ısı yalıtımlı, hafif, sağlam bir duvar 
bloğu üretebiliriz?” sorusuna doğru yanıtı geliştir-
diğimizi düşünüyoruz.

Sektörün mevcut durumunu kısaca değerlendi-
rir misiniz?

Yapı sektörü sürekli ihtiyaç duyulan bir sektör. 
Yakın ve orta ölçekli süreçte bu sektöre duyulan ge-
reklilikte herhangi bir eksilme ya da azalma olacağı-
nı düşünmüyorum. Uzun ölçekli süreçte de sürekli 
yaptığımız Ar-Ge çalışmaları, bizim ürünümüzün 
sektörün ihtiyaçlarını en iyi derecede karşılayabile-
cek kapasitede olmasını sağlayacaktır.

“İHRACAT YAPMAYI
HEDEFLİYORUZ”
Şirket olarak hedefleriniz neler?

Ana hedefimizi büyük oranda gerçekleştirdiği-
mizi düşünüyoruz. Yani; problemsiz, kendinden 
yalıtımlı, hafif ama sağlam bir duvar bloğu üretmek. 
Bunun yanında yerli bir marka olmamız sebebiyle 
ülke ekonomimize de en azından sektörel olarak 
büyük oranda destek verme gayreti içindeyiz. Bu 
amaçla yerli olan markamızı diğer dünya ülkelerine 
de ihraç etmek ve franchise vermek istiyoruz.

EPSBLOCK Türkiye İMSAD üyeleri arasın-
da yerini aldı. Bu üyelik şirketinize ne gibi 
katkılar sağlayacak?

Her şeyden önce çok yeni bir markayız, insan-
ların markamızı daha iyi tanıyabilmeleri için farklı 
kanallarda reklamlarla, seminerlerle vb. şekilde 
ürünümüzü anlatmaya gayret ediyoruz. Türkiye 
İMSAD üyeliğinin hem bu noktada hem de marka 
tanıtımımız noktasında bize yardımları olacağını 
düşünüyoruz.

“Türkiye İMSAD üyeliği ile
bilinirliğimiz artacak”

Asran Grup Yapı Malzemeleri’nin markası olan EPSBLOCK, Türkiye İMSAD üyeleri 
arasında yerini aldı. EPSBLOCK Genel Müdürü Mustafa Yıldırım, “Türkiye İMSAD 

üyeliğinin marka tanıtımımız noktasında bize yardımları olacağını düşünüyoruz” dedi.

EPSBLOCK 
Genel Müdürü 
Mustafa Yıldırım, 
ihracat yapmayı 
hedeflediklerini 
söyledi.

YENİ ÜYELERİMİZ - EPSBLOCK
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Yenileme 
pazarı 
sektöre 
can suyu olur
 Türkiye’de 10 sene önce 12 
milyar dolar olan yenileme 
(renovasyon) pazarı kentsel 
dönüşüm beklentisi nedeniyle 
2017 yılında 6 milyar dolara 
geriledi. Bu da 95 milyar dolarlık 
iç pazarın yüzde 7’si anlamına 
geliyor. Türkiye İMSAD yenileme 
pazarının canlanması için 
“Kentsel dönüşüm pazarı ile 
yenileme pazarı birbirinden 
ayrıştırılsın. Dönüşüme girecek 
ve girmeyecek konutlar 
kamu tarafından belirlensin. 
Yıkılması şart olmayan binalar 
güçlendirilsin ve bu yolla 
piyasa canlansın” önerisinde 
bulunuyor.

KAPAK - YENİLEME PAZARI
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KAPAK - YENİLEME PAZARI
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Mevcut yapı stoğunun önemli 
bir bölümünün yapı güven-
liği için gerekli standartlara 

sahip olmadığı ülkemizde son yıllar-
da kentsel dönüşüm projeleriyle bu 
yapıların bir kısmını yıkarak yeniden 
yapma yoluna gidilirken, enerji ve-
rimliliği ve sürdürülebilirlik açısından 
büyük önemi olan yenileme (renovas-
yan) pazarında ise düşüş gözleniyor. 
Türk inşaat malzemelerinin çatı örgütü 
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri 
Derneği (Türkiye İMSAD), yenileme 
pazarının canlanması için “Kentsel 
dönüşüm pazarı ile yenileme pazarı 
birbirinden ayrıştırılsın. Dönüşüme 
girecek ve girmeyecek konutlar kamu 
tarafından belirlensin. Yıkılması şart 
olmayan binalar güçlendirilsin ve bu 
yolla piyasa canlansın” önerisinde bu-
lunuyor.

YIKIP YENİDEN YAPMAK YERİNE 
GÜÇLENDİRME/YENİLEME

Yapı güvenliğinin yetersizliğinden 
kaynaklanan can ve mal kayıplarını 
en aza indirgemek üzere mevcut yapı 
stoğunun güvenlik durumunun hızlı 
sonuç veren ekonomik değerlendir-
me yöntemleri ile incelenmesi, yeterli 
yapısal güvenliğe sahip olmadığı tes-
pit edilen yapılarda ise güçlendirme, 
yenileme ya da yıkım-yeniden yapım 
yaklaşımlarından biri kullanılarak, can 
ve mal kayıp riskinin azaltılması önem 
taşıyor. Ülkemizdeki kentsel dönüşüm 
sürecinde, tek uygun çözüm olarak 
vurgulanan yıkım ve yeniden yapımın, 
dünya ölçeğinde ise güçlendirmenin/
yenilemenin ekonomik veya müm-
kün olmadığı yerlerde tercih edildiği 
biliniyor. Hatta, doğal kaynak tüke-
timinin azaltılması ve yıkım sonucu 
ortaya çıkan molozun doğada neden 
olduğu tahribat gerekçeleri ve sürdü-
rülebilirlik kavramı doğrultusunda, 
Avrupa’da son yıllarda kabul gören 
eğilim, ekonomik olmasa da, teknik 
olarak mümkün olduğunda, yıkım-
yeniden yapım yerine, güçlendirme/
yenileme yaklaşımının benimsenmesi 
yönünde bulunuyor.

Avrupa Komisyonu tarafından ya-
pılan araştırmaya göre 2015 yılında 
AB yenileme pazarı 109 milyar euro 
olarak gerçekleşirken, bu rakamın 882 
bin 900 iş anlamına geldiği belirtiliyor. 
Pazarın neredeyse yarısını Almanya, 

Fransa ve İtalya oluşturuyor. Sadece 
Almanya pazardan yüzde 22’lik pay 
alıyor. 2015 yılında yenileme paza-
rı, toplam inşaat sektörünün yüzde 
57’sini oluştururken, bu oranın yüzde 
65’inin ise konutlarda gerçekleştiği 
görülüyor. AB’nin 2020 yılında yüzde 
20 enerji verimliliği hedefini gerçek-
leştirebilmesi için ise kişi başına düşen 
yenileme yatırımının 2014 yılındaki 
ortalama 30 eurodan 150 euroya çık-
ması hedeflendi.

TÜRKİYE PAZARINDA
KAN KAYBI YAŞANIYOR

Türkiye’de ise yenileme pazarın-
da kan kaybı yaşanıyor. Ülkemizde 
inşaat sektörünün 2017 yılı iç pazar 
büyüklüğü 360 milyar TL iken, aynı 

KAPAK - YENİLEME PAZARI
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yıl yenileme pazarı 23 milyar TL olarak 
gerçekleşti. 10 sene önce yaklaşık 12 
milyar dolar olan yenileme pazarı, 2017 
yılında 6 milyar dolar ile toplam inşaat 
pazarının yüzde 7’sine geriledi. Oysa 
bu rakamın yaklaşık yüzde 25 civarında 
olması gerekiyor.

Her ne kadar deprem güvenliği ve 
enerji verimliliği konusunda alınması 
gereken önlemlerin yenileme pazarının 
önünü açması beklendiyse de, pazar 
gelişmedi tam tersine gerileme yaşandı. 
Yenileme pazarındaki bu gerilemede, 
kentsel dönüşüm kapsamına girebile-
cek binalar net olarak belli olmadığın-
dan, konut sahiplerinin konutlarının 
yıkılacağı beklentisi ile mecbur olma-
dıkça yenilemekten kaçınmasının etki-
sinin büyük olduğu gözleniyor.

AVM’LERİN 10 YIL İÇİNDE
YENİLENMESİ GEREKİYOR

Sadece konut alanında değil; ticari 
binalarda da durum değişmeyerek 
yenileme pazarı gelişmedi. AVM, otel, 
ofis gibi karma proje sayılarında bir 
artış söz konusu. AVM’ler son yıllarda 
hem yerli hem yabancı sermayedarın 
en popüler yatırım araçları arasında 
yer aldı. Türkiye’de AVM sayısı 403’e 
çıkarken AVM pazarının büyüklü-
ğü ise 110 milyar TL’yi aştı. Bugüne 
kadar açılmış, yenileme yapılmamış 
tüm AVM’lerin önümüzdeki 10 yıl 
içerisinde yenilenmesi gerekiyor. Re-
kabet, insanların güncel beğeni ve 
beklentilerine karşılık vermek, hedef 
kitle değişimi, yenilik ihtiyacı, büyü-
me ihtiyacı, AVM’nin el değiştirmesi, 
konsept yenileme gibi nedenlerden 
ötürü yenileme AVM’lerde neredeyse 
zorunlu hale geliyor. 

Yenileme ile AVM’nin imajı ve ca-
zibesi artarken böylelikle performans 
artışı sağlanıyor. Aynı zamanda yeni 
teknolojinin kullanılmasıyla da işlet-
me giderlerinde tasarruf sağlanıyor. 
Otel yapılarında da yenileme ihtiyacı 
giderek artıyor. Türkiye’deki otelle-
rin bir bölümü artık eskimiş ve hem 
dekoratif hem de enerji kullanımı 
vb. anlamında ekonomik ömrünü 
tamamlamış durumda. Özellikle An-
talya kıyı bandı olmak üzere birçok 
turizm bölgesinde çok hızlı bir şe-
kilde yenilenme ihtiyacı bulunuyor.

TÜRKİYE İMSAD’DAN PAZARIN
CANLANMASI İÇİN ÖNERİLER

112.3 milyar dolar pazar büyük-
lüğüne sahip olan Türkiye inşaat 
malzemesi sektörünü temsil eden 
Türkiye İMSAD, yenileme pazarını 
canlandırmak için çalışmalara baş-
ladı. 

İnşaat sektörünün içinde bulun-
duğu mevcut durumun iyileştirilmesi 
için kentsel dönüşüm pazarı ile yeni-
leme pazarının birbirinden ayrıştırıla-
rak desteklenmesi gerekiyor. “Kentsel 
dönüşüm pazarı ile yenileme pazarı 
birbirinden ayrıştırılsın. Dönüşüme 
girecek ve girmeyecek konutlar kamu 
tarafından belirlensin. Yıkılması şart 
olmayan binalar güçlendirilsin ve bu 
yolla piyasa canlansın” önerisinde 
bulunan Türkiye İMSAD, bu konuda 
temaslara başladı.

IŞBIRLIKLERI VE 
KAMPANYALAR
ETKILI OLUR

KAPAK - YENİLEME PAZARI

Yenileme pazarına yönelik yapılacak 
işbirlikleri ve kampanyalarla birçok sektör ve 
iş kolu hareket kazanırken, genç ve dinamik 
nüfusa sahip inşaat sektöründe istihdam 
alanında da önemli fırsatlar doğacak. Finans 
kuruluşlarının başlatacağı kredi kampanyaları, 
evinin kentsel dönüşüm ile yıkılmasını bek-
leyen ev sahiplerine büyük avantajlar ve fır-
satlar getirip kendi istedikleri şekilde evlerini 
baştan yaratmalarına imkan sağlayacak. Nihai 
tüketici yenileme pazarına girerse bayilerden 
başlayarak her kesimde piyasa canlanacak.
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150 
EURO
Enerji verimliliği 
için kişi başına 
olması gereken 
yenileme 
yatırımı
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109 
MİLYAR EURO  
Yenileme pazarı 
büyüklüğü

882 bin 900 
Yapılan iş sayısı

YÜZDE 57
İnşaat 

sektöründeki 
payı

30 
EURO
Kişi başına 
düşen
yenileme 
yatırımı

AVRUPA’DAKİ DURUM

KAPAK - YENİLEME PAZARI

Avrupa’da yenileme pazarının inşaat sektöründeki 
payı yüzde 57 düzeyinde bulunuyor. 

(2015)



23 
MİLYAR TL

Yenileme pazarı
büyüklüğü

YÜZDE 7
Yenileme 
pazarının

toplam inşaat 
pazarından 

aldığı pay

TÜRKİYE’DEKİ DURUM
Türkiye’de yenileme pazarı toplam inşaat 

pazarından yüzde 7 pay alıyor.

YÜZDE 25
Yenileme 

pazarında
hedeflenen 

pay

KAPAK - YENİLEME PAZARI
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Asansör İşletme Bakım 
ve Periyodik Kontrol 

Yönetmeliği ile mevcut 
asansörlerin kayıt altına 

alınması, kayıtlı olanların 
geliştirilmesi şartları 

belirlendi. Asansör 
modernizasyon pazarını 

harekete geçiren bu mevzuat 
oldu.

Asansör 
modernizasyon 

pazarı
mevzuatla 

hareketlendi

Sefa Targıt
Asansör ve Yürüyen Merdiven

Sanayicileri Derneği (AYSAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Mevcut yapıların çağın ihtiyaçla-
rına uymaması sorununun tanımı ve 
çözümü için izlenecek yollar, tartışma 
konusudur. Yenileme veya uluslararası 
mimari terminolojiye göre renovasyon, 
yapıyı işlevini de değiştirmek amacıyla 
yeniden donatmak anlamına geliyor. 
Fikrin ortaya çıkma noktası, zamanla 
değişen yaşam biçimi nedeniyle özgün 
işlevini yitiren tarihi yapılara yeni bir 
işlev kazandırarak onları korumaktı. 

Öte yandan, zaman içinde emniyet 
ve konfor anlayışının değişmesi; meka-
nik, bilişim, otomasyon sahalarındaki 
hızlı yenilikler, işlevini yitirmemiş bir 
yapının da 20-30 yıl gibi kısa süre-
lerde çağdışı kalmasına yol açabili-
yor. Biz asansör endüstrisi ya da işin 
mühendislik taraflarından biri olarak, 
modernize etmeyi ve modernizasyon 
kavramını daha uygun buluyoruz.

Ortaya çıkan yenilenme ihtiyacını 
gidermenin iki yolu var; yapıyı yık-
mak veya modernize etmek. Yapının 
mevcut haliyle özelliklerini geliştir-
mek, maliyet, şehircilik, mülkiyet gibi 
birçok açıdan daha uygun bir çözüm 
olarak görülür. En azından AB boyu-
tunda, mevzuat çalışmaları ve fikir 
beyanlarının bu yönde olduğunu iz-
lemekteyiz. 

ASANSÖR PAZARI 
NE DURUMDA?

Asansörler sahası, uzun yıllardır 
konuşulan ve belli çözümlere ulaşıl-
mış olan bir modernizasyon konsepti 
ortaya koydu. ELA Avrupa Asansör 
Birliği istatistiklerine göre Avrupa’da 
6 milyon kadar asansör hizmet veri-
yor. Bu asansörlerin yarıya yakını 20 
yıldan eski ve modernizasyona muh-
taç durumda. Tüm Avrupa’daki yeni 
asansör pazarı ise sadece 150 bin ünite 
civarında.     

Bu sayılara göre 3 milyona yakın 
asansörün hizmet verdiği tüm binaları 
yeniden yapmak pek olacak iş gibi 
görünmüyor. Yıkıp yenilemek yerine, 
modernize etme yolunu tercih ettiğiniz 
ve buna yöneltecek politikalar izleye-
rek yasal zemini hazırladığınızda, daha 
az mali kaynakla daha fazla insana 
modern binalar sunarken, oldukça bü-
yük bir potansiyeli harekete geçirmiş 
oluyorsunuz.

Bu önermeden hareket eden AB 
Komisyonu, 8 Haziran 1995 tarihin-

de 95/216 / EC: Mevcut Asansörlerin 
Emniyetinin İyileştirilmesine İlişkin 
Tavsiye Kararı aldı ve 20/06/1995 ta-
rihli komisyon Resmi Gazetesi’nde 
yayınladı.

Bu kararda, mevcut asansörler için 
tatmin edici düzeyde bakım sağlamak 
ve bu asansörlerin güvenliğini artır-
mak üzere mevcut yasaların eksikle-
rini gidermeleri, üye devletlere tav-
siye edilmişti. Bu tavsiyeye uymanın 
yolunu yordamını göstermek üzere 
de EN81-80 Mevcut Yolcu ve Yük 
Asansörlerinin Güvenliğini Geliştirme 
Kuralları standardı yayınlanmıştı. Bu, 
bir direktif değil bir tavsiye kararı ol-
duğundan, bu standart da bir harmo-
nize standart değildi ve zorunluluk söz 
konusu olmayacaktı. Ancak bu kararın 
mevcut bir emniyet teknolojisini bili-
nir hale getirmesi, uygulamayı hukuki 
açıdan zorunlu kılmaktaydı. 

MEVZUATIN SEKTÖRE 
YANSIMASI

“EN 81-80 ‘defacto harmonize’ 
standarttır” dersek, yanılmayız.

Bu yaklaşımın Türk teknik mevzu-
atına yansıması, Asansör İşletme Bakım 
ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’yle 
olmuş, mevcut asansörlerin kayıt al-
tına alınması, kayıtlı olanların gelişti-
rilmesi şartları belirlenmişti. Asansör 
modernizasyon pazarını harekete ge-
çiren bu mevzuat oldu.

Çağa uygun hale gelmekle eş an-
lamlı olan “erişilebilir binalar” kavramı 
da mevcut binaların orijinal halinde 
bulunmayan asansör gibi teknik ola-
naklarla donatılmasını gerektiriyor.

Bu husus, yalıtım, iletişim, iklim-
lendirme, emniyet (safety), hatta gü-
venlik (security) gibi sair bina ögeleri 
ve işlevleri için de geçerli. Modernizas-
yonun tercih edilmesiyle, daha az kay-
nakla, daha konforlu, daha emniyetli, 
daha çevreci ve aynı zamanda şehir-
cilik ilkelerini zorlamayan çözümlere 
ulaşılabilir.
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Yenileme pazarı aydınlatma
sektörüne ivme kazandırır

Fahir Gök
Aydınlatma Gereçleri

İmalatçıları Derneği (AGİD)
Yönetim Kurulu Başkanı

Aydınlatma sektörü Türkiye’de 
özellikle son yıllarda hızla büyüyor. Bu 
büyüme sürecinde teknolojik dönüşüm 
ve enerji verimliliği tartışmasız en etkili 
unsurlardır. Uzun ömrü ve sağladığı 
enerji verimliliği ile LED (ışık yayan 
diyot) teknolojisi sadece Türkiye’de de-
ğil küresel ölçekte de sektör değişimine 
yön veriyor, zorunlu ve ihtiyari olarak 
enerji verimli lambaların kullanılması 
büyüme hızına katkı sağlıyor.

Aydınlatma ekipmanlarının yer al-
dığı tüm yeni yatırımlar bu unsurla-
rın katma değeri ile projelendirilirken, 
önemli bir yenileme pazarı potansiyeli 
de oluşuyor. Aydınlatma ekipmanları 
ve lambalar özelinde yenileme pazarı-
nın sektöre kazandırdığı ve kazandıra-
cağı ivme dikkat çekicidir. Bu konuda 
örnekler vermek gerekirse, lamba öze-
linde Türkiye çapında 90 milyon lam-
banın enerji verimli LED lambalar ile 
dönüşümü, armatür tarafında ise uzun 
süredir sektörümüzün gündeminde 
yer alan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-

kanlığı tarafından yürütülen Ulusal 
Enerji Verimliliği Eylem Planı’nda da 
yerini alan 7.5 milyon sokak lambası-
nın yüzde 30’unun 2023 yılına kadar 
dönüşümünden bahsedebiliriz.

Yenileme pazarının ivme kazanma-
sı, hareketlenmesi için öncelikle tüm 
paydaşların birlikte hareket edebilmesi 
en çok önemsediğimiz konudur. Yeni-
leme pazarının büyümesinde katkısının 
yüksek olacağına inandığımız Ulusal 
Enerji Verimliliği Eylem Planı’nda sek-
törümüz adına yer alan tüm eylemlerin 
hızla uygulamaya geçirilmesi gerek-
mektedir.

Hastaneler, üniversiteler, okullar, 
yurtlar, cezaevleri, havalimanları kı-
saca kamu yönetiminde olan tüm bu 
binalarda enerji verimliliği adına ay-
dınlatmanın payının yüksek olduğunu 
biliyoruz. Bu çerçevede aydınlatma tek-
niği gerekliliklerini de dikkate alarak 
kamu ve özel sektör işbirliğinde tüm bu 
binalarda aydınlatma adına dönüşüm 
hızlıca planlanmalıdır.

Aydınlatma ekipmanları 
ve lambalar özelinde 

yenileme pazarının 
sektöre kazandırdığı ve 

kazandıracağı ivme dikkat 
çekicidir. Ulusal Enerji 

Verimliliği Eylem Planı’nda 
7.5 milyon sokak lambasının 

yüzde 30’unun 2023 yılına 
kadar dönüşümü söz konusu.
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Yenileme pazarı, Türkiye Doğal 
Gaz Cihazları Sektörü için çok önemli 
bir alan. Özellikle doğal gaz geçişini 
bundan yaklaşık 30 sene önce yapan 
İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Es-
kişehir gibi iller başta olmak üzere şu 
anda ülkemizin büyük bir bölümünde 
önemli bir yenileme pazarından söz 
edebiliriz. Doğal gazı çok uzun süredir 
kullanan bu illerde toplam pazarın 
yaklaşık yüzde 50’si yenileme paza-
rından oluşuyor.

Yenileme ağırlıklı olarak kombi, 
kazan, şofben gibi ürünlerde “birebir 
değişim” şeklinde olduğu gibi “çapraz 
yenileme” (kazandan kombiye; kom-
biden kazana vb.) pazarı da sektörü-
müz için önemli.

Doğal gaz kullanımı yaygınlaştıkça 
yenileme pazarı da büyümesini sür-
dürecek. Bugün Avrupa’da Almanya, 
İngiltere gibi ülkelerde ısıtma pazarı-
nın yüzde 80’i yenileme pazarından 
oluşuyor. Bu çerçevede ülkemizde de 
ağırlığı her geçen yıl daha da artacak.

PAZARIN CANLANMASI
İÇİN NELER YAPILMALI?

Yenileme ihtiyacı aslında müşteri-
nin mevcut cihazı ile yaşadığı sorun-
lardan veya yeni nesil teknolojiye, do-
layısıyla daha verimli cihazlara geçiş 
ihtiyacından kaynaklanıyor. Yenileme 
ihtiyacının oluşması için yeni nesil 
doğal gazlı cihazların verim ve tasar-
ruf avantajları ön plana çıkartılıyor. 
Sektörümüzde bu konu, özellikle yeni 
enerji verimliliği yönetmelikleri çerçe-
vesinde gündemde. 

Öyle ki kombi ve kazanlarda kla-
sik bir sistemden tam yoğuşmalı sis-

temlere geçiş ile yüzde 20’den fazla 
yakıt tasarrufu elde edilebiliyor. Bu 
da yenileme için yapılan ilk yatırımın 
(tüketime göre) makul bir sürede ken-
dini amorti etmesi ve daha sonra kâra 
geçilmesi anlamına geliyor.

Tabii buradaki en önemli sorun 
özellikle yoğuşmalı cihazlar ile yapılan 
değişimlerdeki ilk yatırım maliyetinin 
yüksekliği. Bu kapsamda verimli ci-
hazlar ile yapılacak değişimlerde ver-
gisel vb. avantajların sağlanabilmesi 
bu alanda ciddi hareketlilik oluştura-
cak. Bu da ülkemizin enerji ithalatında 
önemli bir tasarruf sağlanmasına yol 
açacak. 

MEVCUT YAPILARDA
YENİLEMENİN ÖNEMİ

Mevcut yapılarda kombi, kazan, 
şofben, brülör vb. doğal gazlı cihazla-
rın yenilenmesi, öncelikle verimlilik 
artışı ve güvenlik konuları açısından 
önem arz ediyor. Yukarıda detaylı bir 
şekilde belirtilen verimlilik katkısının 
yanı sıra; güvenlik de önemli bir un-
sur. Binalarda halen 30 yıl öncesinin 
teknolojisi ile üretilmiş kombi, kazan, 
şofben vb. cihazlar kullanılabiliyor. 
Bu cihazların hem kullanım sürele-
ri dikkate alındığında; hem de yeni 
nesil cihazların güvenlik açısından 
çok daha donanımlı olduğu düşünül-
düğünde, yenileme hayati önem taşı-
yor. Bu konuda özellikle gaz dağıtım 
firmalarımızın önemli çalışmaları var. 
Bu çalışmalar kapsamında eski - bacalı 
cihazların yeni teknolojili cihazlar ile 
değişimi konusu teşvik ediliyor. Biz de 
DOSİDER olarak bu çalışmalara çeşitli 
şekillerde katkı sağlıyoruz.   

 Binalarda halen 30 yıl öncesinin teknolojisi ile üretilmiş kombi, kazan, şofben 
vb. gibi cihazlar kullanılabiliyor. Bu cihazların hem kullanım süreleri dikkate 
alındığında; hem de yeni nesil cihazların güvenlik açısından çok daha donanımlı 
olduğu düşünüldüğünde, yenileme hayati önem taşıyor. 

Sektörümüzde yenileme
hayati önem taşıyor

Ömer Cihad Vardan
Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri 

ve İş Adamları Derneği (DOSİDER)
Yönetim Kurulu Başkanı
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Retrofit projelerinde binanın komple 
yıkılıp yenilenmesi yerine, binada 

yapılacak tadilatlarla enerjide yüzde 
50’ye varan tasarruf elde etmek 

mümkün olur, böylece kaynak israfı 
önlenir. Ülkemiz için bu yenileme 

çalışmaları çok büyük bir fırsat sunuyor 
ve zaman geçirilmeden başlanması 

gerekiyor. 

Retrofit 
çalışmaları
çok büyük 

fırsat sunuyor

Onur Günduru
Enerji Verimliliği ve Yönetimi 

Derneği (EYODER) 
Yönetim Kurulu Üyesi

KAPAK - YENİLEME PAZARI

Zaman içinde yapılar, dış ortam 
koşulları, değişen teknoloji, kullanıcı 
profili ve yasal düzenlemeler sebebiyle 
değişiklikler geçirebilir ve yıpranabilir. 
Bu değişiklikler bina kabuğunda, me-
kanik ve elektrik tesisatında etkisini 

göstererek, yapının tasarlanan fonksi-
yonuyla kullanılamamasına sebebiyet 
verir. Aynı zamanda bu yıpranmalar, 
yapı içindeki enerjiyi koruyamama 
ve/veya uzaklaştıramama ve fonksi-
yon kaybının telafi edilebilmesi için 
daha fazla enerjinin kullanılacağına 
işaret eder. Yıpranmalardan kaynaklı 
verimsiz ve yorgun hale gelmiş yapıları 
tekrar verimli hale getirmek ve işlevsel 
kılmak için retrofit (iyileştirme) proje-
lerinin hayata geçirilmesi gerekir.

Retrofit projelerinde binanın 
komple yıkılıp yenilenmesi yerine, 
binada yapılacak tadilatlarla enerjide 
yüzde 50’ye varan tasarruf elde etmek 
mümkün olur, böylece kaynak israfı 
önlenir. Bu tadilatlardan bazıları; ısı 
yalıtımı (mantolama), cam-çerçeve 
değişimi, verimli aydınlatma, ısıtma/
soğutma sistemlerinde ekipman deği-
şimi, otomasyon ve izleme sistemleri, 
elektrik, mekanik ve sıhhi tesisatta ya-
pılacak iyileştirmeler, kojenerasyon te-
sisi vb. olarak ifade edilebilir. Bir retro-
fit projesinde detaylı bir etüt yapılarak 
mevcut durum çok iyi analiz edilmeli, 
yenileme senaryosu belirlenmeli ve bu 
senaryo simülasyonlarla test edilmeli. 
Simülasyonlar, yatırım maliyetleri ve 
projenin tasarruf potansiyelinin gerçe-
ğe ne kadar yakın olduğunu göstermesi 
açısından önem taşıyor.

Retrofit senaryoları yapının formu, 
bulunduğu bölgenin iklim özellikleri, 
yapıda kullanılan malzemeler ve ya-
pının kullanım özelliklerini dikkate 
alarak bütüncül bir yaklaşımla kurgu-
lanmalı, projenin uygulama safhasında 
her adımda denetlenmelidir. Retrofit 
senaryosunun sağlıklı bir şekilde uygu-
lanması, öngörülen tasarruf miktarları-
nın elde edilmesi için önemlidir. Enerji 
Verimliliği Danışmanlık şirketleri (EVD 
ya da ESCO), bu tip retrofit projelerin 
hazırlanmasında ve denetlenmesinde 
etkin görev almalıdır. Retrofit projeleri-
nin ölçme ve doğrulamasında dünyaca 
kabul gören yöntemlerin kullanılması, 
bu projeleri yabancı yatırımcı için de 
cazip hale getirecektir. Ülkemiz için 
bu yenileme çalışmaları çok büyük bir 
fırsat sunuyor ve zaman geçirilmeden 
başlanması gerekiyor. EVO adlı sivil 
toplum kuruluşu tarafından sahada 
yaşanan gerçek tecrübeler ve öngörü-
len sorunlar dikkate alınarak, bu tarz 
projelerde “IPMVP” adlı ölçme ve doğ-

rulama (M&V) protokolü geliştirildi. 
Bu protokol dünyaca kabul görmüş ve 
uygulanan en etkili yöntemdir. Proto-
kolde belirlenen yöntemler, projeler-
deki çoğu yaygın uygulamayı kapsıyor. 
Bu protokol, enerji referans tabloları ve 
enerji performans indikatörlerini baz 
alarak enerji performansını ölçmeyi 
amaçlayan ISO 50006 Standardı ile de 
paralellik gösteriyor. 

Enerji verimliliği potansiyelinin 
tespiti, enerji etütleri ile mümkündür. 
Kamu binalarına yönelik olarak Yeni-
lenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tara-
fından 2014-2015 yıllarında 166 kamu 
binasında yaptırılan enerji etütlerinden 
elde edilen sonuçlar “Kamu Binala-
rında Enerji Verimliliği Etüdü, Uygu-
lama İzleme Raporu–I’de”, derlendi. 
Raporda, kamu binalarında verimlilik 
projelerinin yaygınlaştırılmasıyla 230 
milyon TL tasarruf sağlanabileceği ön-
görüldü. Bu yatırımların çoğu üç yıl-
dan geri ödeme süresi olan verimlilik 
arttırıcı projelerdir. 

ENERJİ PERFORMANS 
SÖZLEŞMELERİ MODELİ

Kamu binalarında ve diğer bina-
larda verimlilik projelerinin hayata 
geçirilebilmesi için proje finansmanı 
olarak, ABD ve AB ülkelerinde sıklıkla 
kullanılan, elde edilecek tasarruf ile 
kendini finanse eden Enerji Perfor-
mans Sözleşmeleri (EPS) modeli en 
kısa zamanda uygulamaya geçilmelidir. 
Mevzuat desteği ile tasarruflar garanti 
altına alındığında, verimlilik projeleri 
yatırımcılar gözünden daha güvenilir 
olarak değerlendirilecektir. Piyasayı 
düzenleyen bu mevzuatın çalışmaları 
EYODER’in de etkin katılımı ile devam 
etmektedir. 

Bu katkı enerji verimliliği eylem 
planının hazırlanması ve ilgili yasal dü-
zenlemelerde zorunlu veya gönüllü uy-
gulamaların destek veya ceza sistemleri 
ile ülke genelinde uygulamaya alınması 
projelerin yatırıma dönüştürülebilmesi 
için önemli tetikleyici bir unsurdur. 
Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji 
alanlarında yapılacak yatırımlar, çevre 
ve yeşil finansman mekanizmalarında 
uluslararası ortaklıkların gerçekleştiri-
lebilmesi adına da umut vericidir. Bu 
noktada derneğimiz enerji verimliliği 
sektöründe hem öncü hem de kolay-
laştırıcı olmaya devam edecektir.
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 Alüminyum sektörü için 
yapı sektörü önemli ve ciddi 
bir pazar. Sektörün bu gruba 

yönelik ürün geliştirme 
ve çözüm bulma çabaları 

hızla devam ediyor. Elbette 
bunun yanında bir standart 

bütününün de acilen 
oluşturulması şart.

Yapı sektörü 
bizim için 

önemli 
bir pazar

Celalettin Kırboz
Girişimci Alüminyum Sanayici ve

İşadamları Derneği (GALSİAD)
Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye alüminyum sektörü olarak 
üretim miktarımızın en büyük payı 
olan yüzde 25’lik kısmını inşaat sektö-
rüne yapmaktayız. Bu anlamda inşaat 
sektörü bizim için esas olan vazge-
çilmez bir öneme sahip. Alüminyum 
zaman içerisinde ahşap ve plastik gibi 
malzemelerle sektörde rekabet etse 
de, özellikle yalıtım, enerji konuları 
ön plana çıktığında günümüzde cep-
he sistemlerinde vazgeçilmez oluşu, 
işlenebilir ve dekoratif özelliği ile in-
şaatlardaki değişilmez yerini koruyor. 
Yüksek katlı binalar ve bunların cephe 
kaplama sistemleri, cephe sistemle-
rine bağlı olarak pencere doğrama 
sistemleri, balkon ve bina içi korkuluk 
sistemleri ile alüminyum ürün grubu 
yapıda önemli yer kaplıyor.

ALÜMİNYUM ENERJİ
VERİMLİLİĞİNDE DE
ÖNEMİNİ GÖSTERDİ

Ülkemizde yenileme çalışmaları 
anlamında esas olan yapı sektörün-
deki kentsel dönüşüm projeleri ile 
mevcut binaların yeniden yapılması 
ve genellikle yapılan bu çalışmala-
rın ekonomik olabilmesi için; yani 
bir kazanç unsuru olabilmesi ve bu 
şekilde müteahhitlik hizmeti veren 
firmaların konuya sıcak bakmalarının 
ancak artan imar alanı ile sağlanabildi-
ği gerçektir. Genel olarak yatay büyü-
me şansı olmayan bu binalarda dikey 
büyümeler söz konusu olduğundan 
alüminyum cephe sistemleri göz ardı 
edilemez hale geldi. Yapısal özellik 
olarak dayanıklı ve kullanılan yar-
dımcı malzemeler ile yalıtımlı özellik 
gösteren alüminyum, aynı zamanda 
enerji verimliliğinde de yapılarda öne-
mini gösterdi. Pencere sistemlerinde 
kullanılan malzemelerin sistem çö-
zümleri, yalıtım, dekoratif uyum; aynı 
zamanda geliştirilen uygun ve işlevsel 
aksesuarlar (menteşe, kol vb.) ile çok 
daha tercih edilir hale geldi. Son dö-
nemlerde kapı sistemlerinde, kasa ve 
ıslak alan kapılarında yerini almaya 
başlayan bir alüminyum kullanımı da 
söz konusu. Yine mobilya anlamında 
sürme dolaplar ve kapılar önemli bir 
ürün grubu olmaya devam ediyor.  
Balkon kapama sistemleri, camlama 
sistemleri, gölgelendirme sistemleri 
yapılarda hızla kullanımı yayılan ürün 
grupları.

Yukarıdaki tüm bu kullanım mik-
tar ve detaylarından anlaşılacağı üzere 
alüminyum sektörü için yapı sektörü 
önemli ve ciddi bir pazar. Sektörün 
bu gruba yönelik ürün geliştirme ve 
çözüm bulma çabaları hızla devam 
ediyor. Elbette bunun yanında bir 
standart bütününün de acilen oluştu-
rulması şart. Halen çok da ön planda 
olmayan bu eksiklik nedeniyle sıhhat-
siz ve gelişigüzel malzeme kullanımı 
özellikle küçük yapılarda çok yaygın 
hale geldi. Büyük yapılarda ise sorum-
lu mimar ve mühendisler tarafından 
bunlar özel proje için oluşturulmaya 
çalışılıyor ancak bu durumda da pro-
jeye özel ürün üretim çalışması yapı-
lır hale geliniyor. Bu aynı zamanda 
süreci tamamlamış ve tüm standart-
lara uygun kendisini kabul ettirmiş 
hale gelen bir kısım Avrupalı marka-
ların ülkemiz yapı sektöründe yerli 
firmalarımıza rakip olmasına neden 
oluyor. Bu nedenle acilen yapı yönet-
meliğinde yer alacak doğru standart-
ların yazılması ve hayata geçirilmesi 
çok önemli. Elbette bu standartların 
oluşması için de ülkemizde diğer Av-
rupa ülkelerinde olduğu gibi akredi-
tasyonunu tamamlamış test labora-
tuvarlarına ihtiyaç olduğu kesindir. 
Ülkemizde kurulmuş yurt dışındaki 
bu test kurumlarının devamı niteli-
ğindeki işletmeler bulunuyor. Bunlar 
gerekli testleri bünyelerinde veya bu 
bağlı oldukları kuruluşlar vasıtasıyla 
yapmaktalar.

ALÜMİNYUM CEPHE VE
PENCERE SİSTEMLERİ
TEST MERKEZİ PROJESİ

Derneğimiz, araştırma merkezi-
miz ALUTEAM ile birlikte İSKA’ya 
bu konuda bir proje yazdı ve bu proje 
içinde bulunduğumuz dönem des-
teklenecek projeler kapsamında de-
ğerlendirildi. Bu proje ile derneğimiz 
tam bağımsız, akredite ve Avrupa’daki 
örneklerinin üzerinde bir test kabili-
yetine sahip olacak alüminyum cephe 
ve pencere sistemleri test merkezini 
devletimiz desteğiyle hayata geçirmek 
üzere çalışmalara başladı.

Türkiye yapı sektörü pazarının 
canlanması elbette bizler için son de-
rece önemli. Bu pazarı canlandırmak 
için orta ve alt gelir düzeyine hitap 
edecek projelere ağırlık verilmeli.

KAPAK - YENİLEME PAZARI
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İklimlendirme 
pazarında

yenilemenin 
payı artacak

Taner Yönet
İklimlendirme Soğutma 

Klima İmalatçıları
Derneği (İSKİD) 

Yönetim Kurulu Başkanı

Özellikle son 10 yılda büyük bir 
hızla büyüyen inşaat sektöründeki pro-
jelerin hemen hemen tamamı sıfırdan 
yapılan inşaatlardan oluşmaktaydı. 
Ekonomik durumun değişmesi pek 
çok inşaat firmasını olumsuz etkiliyor 
ve yeni bina yapım süreçlerini yavaş-
latıyor.

Önümüzdeki birkaç yılda, yıkılıp 
yeniden yapılacak bina sayısında azal-
ma beklenirken mevcut binaların yeni-
lenmesi söz konusu olabilecek. Mevcut 
binaların yenilenmesi çok daha titiz 
bir çalışma ve sabırlı uzman kadrolar 
gerektiriyor.

Günümüzde konfor alışkanlıkları 
değişmiş ve gelişmiş olan insanların, 
iklimlendirme sistemlerine ihtiyacı art-
tı. Eski binalarda da günümüz tekno-

lojisine uygun iklimlendirme sistemleri 
uygulanması mümkün.

BİNA YAPISINA UYGUN
SİSTEM OLUŞTURULMALI

Bina yenileme işinde uzmanlığı 
olan mimarlarla birlikte detaylı bir 
çalışma yapılarak binaların, ısıtma, 
soğutma, havalandırma sistemleri en 
mükemmel ve bina yapısına uygun bir 
şekilde yapılabilir.

Doğru sistem ve cihaz seçimi, mon-
taj detaylarının binaya uyumu mutlaka 
uzman iklimlendirme mühendisleri 
tarafından yapılmalı mimarın onayı alı-
narak yürütülmelidir. Önümüzdeki yıl-
larda mevcut binalarda yapılacak olan 
yenileme çalışmaları iklimlendirme 
pazarında artan bir paya sahip olacak.

Önümüzdeki yıllarda 
mevcut binalarda yapılacak 

olan yenileme çalışmaları 
iklimlendirme pazarında artan 

bir paya sahip olacak.



34   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  EKİM 2018

KAPAK - YENİLEME PAZARI

Enerji 
tasarrufu 

ve geri
dönüşüm 

özelliği olan
malzemeler 

tercih edilmeli

Ali Kibar
Türkiye Alüminyum

Sanayicileri Derneği (TALSAD)
Yönetim Kurulu Başkanı

Yenileme pazarı (renovasyon) 
projelerinde, genellikle ana taşıyıcı 
sistemlere müdahale edilmeden yapı 
fonksiyonu ve/veya özelliklerinde de-
ğişikler yapılıyor. Bu işler içinde belki 
de en önemli kısım yapı cephesi ile iç 
bölümler ve yapı içindeki dekoratif 
çözümlerdir. Bu gibi çözümlerde ise 
modern yaşamın gereklilikleri, ancak 
yeni çağdaş ürün veya malzemeler ve 
bu malzemelerin doğru projeler ile 
birleşmesi sonucunda ortaya çıkıyor.  

Yeni ve çağdaş malzemelerde 
önemli kriterler açısından ise enerji ta-
sarrufu, çevreci olması, geri dönüşüm 
kolaylığı, oluşturulan karbon ayak izi 
ve çağımız insanlarının konfor ihtiyaç-
larını karşılayabilecek estetik özellikler 
öne çıkıyor.  Ayrıca, istenen mekanik 
ve fiziksel özellikleri karşılama yetene-
ği de son derece önemli. Alüminyum, 
bu yaklaşım ile bakıldığında, inşaat 
sektörünün yeni ve modern yaşamın 
ihtiyaçlarına en iyi çözümü sağlayan 
malzemedir. Bu nedenle, alüminyu-
mun çevreci ve sonsuz defa geri dö-
nüştürülebilir olması bu ürünü daha 
değerli kılıyor. Özellikle yenileme 
(renovasyon) pazarı açısından baktı-
ğımızda, kullanılacak malzemelerin, 
bir sonraki yenileme sürecinde, ana 
özelliklerini yitirmeden kalabilmesi 
ve yüzde 100 geri dönüşüm sürecine 
girebilmesi malzeme seçiminin önemli 
kriterlerinin başında olmalıdır. Bu açı-
dan alüminyumun yenileme pazarının 
ilk akla gelen ve değeri her geçen gün 

artan çözüm ortağı malzeme olduğunu 
söyleyebilirim.

PAZARIN CANLANMASI
İÇİN NELER YAPILMALI?

Son dönemde yaşadığımız döviz 
kuru baskısı, ekonomik büyümemiz-
deki yavaşlama ve özellikle yurt dışı 
kaynaklı inşaat malzemelerinin mali-
yetindeki artışlar, yenileme pazarının 
en önemli sorunu olarak değerlendi-
rilebilir. Bu açıdan renovasyon proje-
lerinin canlanması inşaat malzemeleri 
sektörüne yeni bir kaynak oluştura-
bilir. Pazarın hareketlenmesinin, hem 
inşaat hem de alüminyum sektörüne 
olumlu bir katkı sunacağını düşünü-
yorum. Bu kapsamda ekonomik or-
tamı iyileştirmek, üretim üzerindeki 
döviz baskısını azaltmak ve büyümeyi 
sürdürülebilir kılmak için alınan kısa 
ve orta vadeli tedbirler sektörün can-
lanmasını sağlayacaktır.

Mevcut yapılardaki renovasyon-
da özellikle malzeme seçimleri kritik 
bir rol oynuyor. Yenileme pazarında-
ki uygulamalarda modern ve çevreci 
yaklaşımların ön planda olduğu, alü-
minyum gibi enerji tasarrufu ve geri 
dönüşüm özellikleri ön plana çıkan 
malzemelerin tercih edilmesi büyük 
önem taşıyor. Diğer taraftan, tüm sek-
törde toplam kalite bilincinin geliş-
tirilmesi, finansmana ulaşmada yeni 
modellerin oluşturulması, malzeme 
ve uygulamaya yönelik standartların 
geliştirilmesi gerekiyor.  

Yenileme pazarındaki 
uygulamalarda modern ve çevreci 

yaklaşımların ön planda olduğu, 
alüminyum gibi enerji tasarrufu ve 

geri dönüşüm özellikleri ön plana 
çıkan malzemelerin tercih edilmesi 

büyük önem taşıyor.



Yenileme pazarı büyüklüğünün 
artırılması zorunludur. Böylelikle 

pazar hacminin büyümesi yanında, 
istihdam artışı ve enerji verimliği ile 

pek çok alt sektörde canlanma ve 
devamlılık sağlanacaktır. 10 yıl önce 

12 milyar dolar olan yenileme pazarı 
iki-üç yıl içinde 15 milyar dolara ve 
2023’de 20 milyar dolara ulaşabilir.

Yenileme 
pazarı 2023’te

20 milyar 
dolara 

ulaşabilir

Kemal Yıldırım
Tesisat İnşaat Malzemecileri 

Derneği (TİMDER)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

2018 yılında inşaat sektörü iç pa-
zarının 98 milyar dolara ulaşacağı ön-
görülüyor. Burada yenileme pazarının 
oranı yüzde 7 olup, 6.8 milyar dolar 
büyüklüğe sahiptir. AB ülkeleri ile 
kıyaslandığında bu oran çok düşük. 
Binaların tamamen yıkılıp kentsel dö-
nüşüm kapsamında yeniden yapılması 
yerine, güçlendirilip geri kazanılması 
olasılığı ciddiyetle irdelenmeli. Burada 
kentsel dönüşümün bir bölümünün 
aslında yapıların güçlendirilmesi (beto-
narme karkasın takviyesi ve tesisatların 
değiştirilmesi) büyük önem taşıyor. 
Yenileme pazarı büyüklüğünün artı-
rılması zorunludur. Böylelikle pazar 
hacminin büyümesi yanında, istihdam 
artışı ve enerji verimliği ile pek çok alt 
sektörde canlanma ve devamlılık sağ-
lanacaktır. 10 yıl önce 12 milyar dolar 
olan yenileme pazarı iki-üç yıl içinde 
15 milyar dolara ve 2023’te 20 milyar 
dolara ulaşabilir.

DİKKATE ALINMASI 
GEREKEN DURUMLAR

- Kaplama malzemelerinde; sera-
mik, ahşap kaplama ve duvar kağıtları 
ele alındığında malzemenin niteliği, 
biçimi ve estetik özellikleri önem ka-
zanıyor. Yıllar içinde hızlı bir nitel ve 
nicel değişim ortaya çıkarken bu mal-
zemelerin yenilenmesi gerekli oluyor. 
Kentsel dönüşüme girmeyen bu yapı-
larda malzeme yenilenmesi ve takviye 
ile bu değişimi gerçekleştirmek zo-
runlu olacak. Derneğimizin yakından 
izlediği projelerde bu gelişme önemli 
olup yenilemeyi zorunlu kılıyor.

- Seramik sağlık gereçlerinde; vit-
rifiye malzemeleri ağırlıkta. Lavabo, 
eviye, klozet ve rezervuarı, WC, duş 
tekneleri ve duşakabinler yenilenirken 
enerji ve su tasarrufunu esas almak 
ancak estetik özelliklerini de göz önün-
de tutmak gerekir. Özellikle seçimde; 
elektrik, doğal gaz ve su kullanımını 
optimize etmek önemli. Çevre ve do-
ğal kaynaklar göz önüne alındığında 
banyo ve mutfaklarda cihaz seçimi, 
armatür ve vanaların niteliği elektrik ve 
su kullanımı için yaşamsal önem taşır.

- Banyo mutfak mobilyaları ve ci-
hazlarında teknolojik gelişim hızlı bir 
biçimde ürünlere yansıtılıyor. Hatta 
bazı ürünlerde dijital uygulamalar ve 
programlar devreye girerek, kullanıcı-
nın sağlığı ve maddi harcaması optimi-

ze ediliyor. Duşlar, klozetler, lavabo ve 
kurutma sistemleri bu kapsama giriyor. 
Dolayısıyla “yenileme” tüketici  (kul-
lanıcı) lehine çalışıyor. Ayrıca enerji 
verimliliği ve su kullanımının mini-
mize edilmesi büyük toplumsal yarar 
sağlıyor.

- Çelik ve plastik borular, armatür 
ve vanalar hem yapı içinde hem de si-
telerde, yenilemenin önemini vurgula-
yan ögelerdir. Bunların tüketiciye (kul-
lanıcıya) anlatılması ve yenilemenin 
öneminin benimsetilmesi doğrudan 
sektör derneklerinin görevleri arasında 
yer alıyor.

- Isıtma, soğutma, iklimlendirme 
ürün ve gruplarında hızlı bir teknolo-
jik gelişim söz konusu. Split, VRF ve 
diğer iklimlendirme cihazlarında, bazı 
klasik ürünlere karşılık enerji verimli-
liği sağlayan cihazlar devreye giriyor.  
Keza kombilerde ciddi bir gelişme söz 
konusu. Yoğuşmalı kombiler önemli 
bir enerji tasarrufunu ortaya koyuyor.

- Bazı yapılarda kullanılan doğal 
taşlar hem yapının ömrünü hem de 
hijyenik niteliği artırıyor. Yenilemeler-
de bu husus dikkate alınmalı ve sektör 
fuarlarında önemle sergilenmeli.

FİNANSMAN SAĞLANMALI
Yenileme pazarında finansman 

sağlamak için banka kredilerine yö-
nelik ciddi bir çalışma yürütülmeli, 
bu amaçla hükümet ve finans sektörü 
yetkilileri ile sektör dernekleri ortak 
çalışmalar yapıp eylem planlarını ya-
şama geçirmeli.Bu kapsamda;

- Seminer, konferans, yayın, basın 
çalışmaları gerçekleştirilmeli.

- Banka ve finans kuruluşları nez-
dinde yenileme pazarı tüketicisine yö-
nelik kredi çalışmaları yapılmalı.

- Malzeme üreticisi, bayi ve dağıtıcı 
işbirliği yaparak “yenileme pazarı” ön-
celiğini vurgulayıp, harekete geçirecek 
bir dizi eylem planı ortaya konulmalı.

- Hükümet ile konunun önemini 
ortaya koyacak görüşmeler yapılmalı.

Diğer önemli bir konu da tüketici-
ye yenilemenin önemini anlatmaktır. 
Yenilemeyle sağlanacak tasarrufları or-
taya koymak uzun vadeli bir çalışmayı 
gerektirir. Ancak bina sahiplerini yeni-
lemeye ikna etmek kolay bir çaba de-
ğildir. Seminer, eğitim, sergileme ve fu-
arlardaki etkinlikler, yenilemenin daha 
hızlı boyutlarda gelişmesini sağlar.

KAPAK - YENİLEME PAZARI
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Yeni yatırıma 
değil

yenilemeye 
ihtiyaç var

Timur Bayındır
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) 

Yönetim Kurulu Başkanı

Renovasyon günümüzde konakla-
ma sektöründe önemli bir pazar haline 
gelmiş durumda ve rekabet gücünü te-
tikleyen önemli bir unsur. Tüm yapılar 
gibi oteller de zaman içinde kullanım 
yoğunluğuna ve doğal etkenlere bağlı 
olarak yıpranıyor. Yapılan çalışmalar, 
10 yaşını geçen turistik otel ve tesis-
lerde renovasyon çalışmalarının kaçı-
nılmaz olduğunu gösteriyor. 10 yıllık 
sürenin 7-8 yıla çekilmesi ve otelin 
tesisat, yapı, makine ve ekipmanları-
nın belirtilen sürelerde yenilenmesi 
gerektiğine işaret ediliyor. Islak ha-
cimli mekanlarda ve ortak kullanım 
alanlarında yenileme çalışmalarının ise 
4-5 yıl aralıklarla yapılması gerektiği 
vurgulanıyor. 

DOĞRU VE GERÇEKÇİ
HEDEFLER BELİRLENMELİ

Yenileme sürecinin başarılı olması-
nı sağlayacak en önemli unsur; zaman, 
para ve amaçlanan fonksiyonel iyileş-
tirme hedeflerinin doğru ve gerçekçi 
şekilde belirlenmesidir. Renovasyon 
esnasında göz önünde bulundurul-
ması gereken bir diğer unsur ise hızla 
değişen müşteri trendlerinin karşılan-
ması ve rekabetin sağlanabilmesidir. 
Bu nedenle hedeflenen müşteri pro-
filinin iyi tespit edilmesi, renovasyon-
da oldukça önemli husus olarak öne 
çıkıyor. 

Ayrıca, tesisin ömrünü uzatabil-
mek ve sürdürülebilir turizm olanak-
ları oluşturabilmek için yenileme ça-
lışmalarının desteklenmesi gerekiyor. 
Turizmde başlatılacak bir renovasyon 
hareketi onlarca farklı sektörde hem 
bir ekonomik canlanma yaratacak hem 
de Türkiye’nin turistik imajına olumlu 
katkı sağlayacaktır. 

REKABET ETMEK İÇİN
RENOVASYON ŞART

Doğru renovasyonun temel kri-
terleri, otellere kattığı rekabet gücü, 
renovasyon sürecinde yaşanan sorun-
lar ve otel ekipmanlarının ekonomik 
kullanım ömrü çok önemli. Dünyanın 
değişim hızına paralel olarak, müşteri 
profili de değişiyor. Bu değişim karşı-
sında konaklama sektöründe beklen-
tiler ve müşteri talepleri farklılaşıyor. 
Müşterilerinin taleplerine cevap ver-
mek isteyen işletmeler çözümü reno-
vasyonda buluyor. Özellikle otellerin 

gelir getiren kafe, restoran, bar gibi 
iç işletmelerine yönelik yenilemeler, 
trendler takip edilerek sürekli güncel 
tutulması gereken alanlar olarak ön 
plana çıkıyor. Otellerde yenileme ya-
tırımları, rekabete paralel olarak her 
geçen gün artış kaydediyor. Satış-pa-
zarlama gücünü artırmak isteyen eski 
tesisler, pazardaki etkinliğini artırmak 
için yenileme yolunu seçiyor. Yenile-
meye gitmeyen oteller ise, rekabetin 
gerisinde kalma riskiyle karşı karşıya 
kalıyor. 

Bu dönemde yeni yatırımdan çok 
renovasyona ağırlık verilmesi gereki-
yor. Ancak bu da yeterli değil. 2017 
yılında renovasyon isteyen 49 otel için 
toplam 464.9 milyon TL tutarında 
teşvik başvurusu yapıldı. Bu yılın ilk 
6 ayında ise yenileme için teşvik baş-
vurusunda bulunan otellerin sayısı 
22’de kaldı. 

YENİ TESİS YATIRIMLARINDA
DURUM NE?

Yeni tesis yatırımlarıyla ilgili de 
bilgi vermek gerekir. Yeni tesis yatı-
rımları hızla sürüyor. 2017 yılında 3 
milyar 29 milyon TL tutarında teşvik 
bazlı yeni yatırım başladı. Bu rakam 
bir önceki yıla göre yüzde 2,5’lik bir 
artışı ifade ediyor. Bu yatırımlar 56 
ilde toplam 33 bin 257 yataklı 192 
projeyi kapsıyor. Ocak-Haziran 2018 
döneminde ise 39 ilde toplam 15 bin 
222 yataklı 92 otel projesi için teşvik 
başvurusu yaptı. Söz konusu 92 tesis 
için 1 milyar 590 milyon TL tutarında 
yatırım yapılacak. Geçen yılın aynı 
dönemine göre yatırım adedinde yüz-
de 9, yatırım miktarında ise yüzde 5.5 
azalma meydana geldi. İlk yarıda yatı-
rımlarda gerileme eğilimi minimumda 
kaldı. Ancak ikinci yarıdaki ekonomik 
koşullar doğrultusunda gerilemenin 
artmasını bekliyoruz. 

Konaklama sektörü yatırımlar açı-
sından cazibesini sürdürürken, ma-
alesef yenilemelerin aynı durumda 
olduğunu söyleyemiyoruz. Bu konuda 
adımlar atılmalı. Antalya, İstanbul, 
Aydın ve Muğla’da yıpranma süreci-
ne giren birçok otel bulunduğu göz 
önüne alınmalı ve bu illerimize verile-
cek teşvik belgelerinde yeni yatırımlar 
yerine, daha çok mevcut yatırımların 
modernizasyonu ve renovasyonu yö-
nünde düzenleme yapılmalı.

Bu dönemde yeni yatırımdan 
çok renovasyona ağırlık verilmesi 

gerekiyor. Ancak bu da yeterli değil. 
2017 yılında renovasyon isteyen 49 

otel için toplam 464.9 milyon TL 
tutarında teşvik başvurusu yapıldı. 
Bu yılın ilk altı ayında ise yenileme 
için teşvik başvurusunda bulunan 

otellerin sayısı 22’de kaldı. 
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KAPAK - YENİLEME PAZARI

Ülkemizdeki yapıların büyük 
çoğunluğunda güçlendirme 

yapılmadan (veya küçük 
müdahalelerle) gerekli standartlar 

sağlanabilir. Ayrıca yapıların cephe, 
ortak alan ve iç mekânlarının 

yenilenmesi de altyapı revizyonları, 
yeni binalar, üst geçitler ve benzerleri 

ile mukayese edilince, çok düşük 
maliyetlerde gerçekleşebilecek 

müdahalelerdir.

Yapıların 
yenilenmesi 

yıkıp 
yapmaktan 

daha az 
maliyetli

Önder Kaya
Türk Serbest Mimarlar Derneği 

(TürkSMD) 2. Başkanı

Ülkemizde mevcut yapı stoğunun 
yenilenmesi sanki gecekonduların yıkı-
lıp, yeniden yapılması olarak algılanıyor. 
Bu anlayışın esas sebebi ise 60’lardan 
itibaren başlayan köyden kente göçün 
hızlı olması ve buna karşılık; sağlıklı ya-
pılar, altyapı ve kentsel alanların kamu 
tarafından planlanamaması olarak ka-
bul görmüştür. Gerçekten de bu göç 
dalgası ile kente gelen insanların, kent-
lerin her yerinde yoğun kaçak yapılar 
inşa ederek, bu bölgelerde barınmaya 
çalışmaları kentsel gelişim ve sağlıklı 
büyüme perspektifini olumsuz etkiledi. 
Nitekim bu alanlar, büyük kentlerin 
hâlâ yüzde 50 veya daha yüksek yapı 
stoğunu oluşturuyor.

Kamunun öncülük ettiği “kentsel 
dönüşüm” projeleri ise sağlıklı olma-
yan, altyapısı yetersiz ve planlanmamış 
bölgelerin ıslah edilmesindense; plan-
lı, iskânlı ve maddi değer oluşturmuş 
yapı alanlarının yıkılıp yeniden inşa 
edilmesinde odaklanmış gözüküyor. 
Mesele, kentsel yenileme/planlama faa-
liyetlerinin nitelikli yapıları koruyarak; 
eldeki ekonomik, kültürel değerleri yok 
etmeden daha planlı bir müdahale ve 
düşük maliyetle yenileme iradesi olması 
gerektiğidir. Şüphe yok ki, bu tarz alan-
ların korunarak yenilenmesi, kültürel 
hafıza/kent hafızasının korunması, kent 
kimliğinin oluşması için zorunludur.

YENİLEMENİN ÖNÜNDEKİ 
TEMEL SIKINTILAR

Ülkemiz özelinde, mevcut yapıla-
rın muhafaza edilerek yenilenmesinin 
önündeki temel sıkıntıları birkaç başlık 
altında özetlemek mümkün:

- Mevcut imar planlarının sürekli 
olarak değiştirilmesi. (2 katlı alanın 4 
kata, 1 olan emsalin 2’ye çıkarılması 
gibi) 

- Topluma dayatılan “modern” hayat 
tarzının eski kent dokusu, eski binalar-
da karşılanamayacağı ve apartmanların 
alternatifsiz olduğu söylemi.

- Mevcut yapı alanlarındaki altya-
pı-otopark-ulaşım konularının kamu 
tarafından ele alınıp, çözülmemesi ve 
asgari konfor şartlarının günümüz kent-
sel ihtiyaçlarını karşılayamaması gibi 
hususlar.

Farklı ölçeklerde, asgari müdahale-
lerle yenilenebilecek (binaların bakımı, 
çevrede rekreasyon alanlarının oluştu-
rulması vb.) kentsel alan ve yapıların, 

yukarıda belirtilen problemler sebebi 
ile işlevlerini ve değerlerini kaybederek; 
yıkılıp yeniden yapılması gibi çok ma-
liyetli ve kentin sürekliliğine izin ver-
meyen, uzun vadede problemleri daha 
derinleştiren (emsal artışı nedeniyle 
yetersiz gelen altyapı, otopark, sıkışan 
trafik, konut niteliklerindeki değişiklik 
vb.) süreçler yaşanıyor.

İmar revizyonları neticesinde oluşan 
yoğunluğu karşılamak için bitmeyen 
yol, altyapı çalışmaları, alt geçit, üst 
geçit ve otopark inşaatları ile hesapsız 
ekonomik maliyetler oluşuyor, kullanı-
cıların kente ait her türlü tecrübesi de 
ıstıraba dönüşüyor.

Elimizdeki planlı, nitelikli yapı sto-
ğunu korumak ve geliştirmek için acil 
tedbir almamız gerekiyor. Şüphe yok ki, 
başlangıç noktası da, mevcut imar plan-
larını herhangi bir isim altında sürekli 
revize etmekten vazgeçmektir.

Ülkemizdeki planlı yapı stoğunun 
büyük bir kısmı betonarme ve çok az 
bir kısmı ise kâgir yapılardır. Bu yapı-
ların büyük çoğunluğunda güçlendirme 
yapılmadan (veya küçük müdahale-
lerle) gerekli standartlar sağlanabilir. 
Ayrıca yapıların cephe, ortak alan ve iç 
mekânlarının yenilenmesi de, altyapı 
revizyonları, yeni binalar, üst geçitler 
ve benzerleri ile mukayese edilince, çok 
düşük maliyetlerde gerçekleşebilecek 
müdahalelerdir.

YIKIP TEKRAR YAPMA
İSRAFINDAN VAZGEÇİLMELİ

Ülkenin geleceği ve çocukların bir 
kuşak öncesi, anne-babalarının yaşadığı 
kentleri, meydanları, evleri, lokanta, 
tiyatro, park ve ağaçları görebilmesi, 
anlayabilmesi için “yıkıp, tekrar yap-
ma” israfı ve kolaycılığından vazgeçil-
melidir. Her 20 senede, 30 senede, 40 
senede “Bu yapılar eskidi, bu alan çok 
kıymetlendi” diyerek mevcut kentsel, 
mimari, ekonomik ve kültürel değerleri 
görmezden gelemeyiz. Gerek kamu, 
gerek mimar ve gerekse vatandaş olarak 
görevimiz var olan mevcut değerleri 
günümüze adapte edip, yenilemenin 
yollarını bulmak ve sonraki kuşaklara 
aktarabilmek olmalıdır. Türkiye’nin 
genç nüfusu olduğunu unutmadan; ön-
celikle mevcut, nitelikli yapıları değer-
lendirmeliyiz. Yeni yapılara ait politika 
ve kararlar da bu değerler gözetilerek 
oluşturulmalıdır.           
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Ulusal 
Renovasyon 

Stratejileri 
oluşturulmalı

Sibel D. Bozer
İstanbul Serbest Mimarlar

Derneği (İstanbulSMD) 
Yönetim Kurulu Başkanı

Günümüzde mevcut yapıların iyi-
leştirilmesi, çağımızın şartlarına uy-
gun, kullanılabilir ve sürdürülebilir 
şekilde yenilenmesi her ülkenin gün-
deminde yer alıyor.

Türkiye’de etkin ve hızla büyüyen 
inşaat sektöründe, kentsel dönüşüm 
sürecinin parçası olarak, renovasyon/
yenileme pazarının büyük bir yer kap-
ladığını düşünüyorum.

Son 10 yılda, kentsel dönüşüm 
çerçevesinde birçok yapı ve yerleşke 
inşa edilmesine rağmen, mevcut ya-
pının ve dokunun iyileştirilmesi ve 
yenilenmesi kapsamındaki projeler 
öncelikli olamadı. Gerçek anlamda 
kentsel dönüşüm kavramı; “Ekono-
mik, fiziksel, işlevsel ya da çevresel 
açılardan bozulmuş bir kentsel alanın, 
devletin bilinçli müdahalesi sonucu, 
koşullarının bütünleşik yaklaşımlarla 
iyileştirilmesine yönelik olarak uy-
gulanan politika, plan, program ve 
projelerin tümünü kapsayan bir uy-
gulama sürecidir” ve mevcut doku ve 
yapıları renovasyon/yenileme sürecini 
de kapsar. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
KRİTERLERİ GÖZ ÖNÜNDE 
BULUNDURULMALI

Ülkemizdeki yapı stoğunu değer-
lendirmeye aldığımızda, tarihi yapı-
ları bu kapsamın dışında tutuyorum. 
İyileştirme ve renovasyon kapsamı 
sürdürülebilirlik kriterleri göz önün-
de bulundurarak hareket edilmeli. 
Renovasyon kavramı, yalnızca taşıyı-
cı sistemle ilgili olmayıp, Bina Enerji 
Performans Yönetmeliği, Yangın Yö-
netmeliği, teknolojik gelişmeler ve 
fonksiyonellik parametreleriyle öne 
çıkıyor.

Ülkemizde yüzde 80’e yakın yapı 
stoku sağlıksız olarak nitelendiriliyor. 
Sağlıklı bir planlama sürecinde kur-
gulanması, mevcut yapılardan dönü-
şüme tabi tutulacakların, belirlenen 
standartlara ulaşabilecek olanların 
özenle seçilmesi, finansal koşullar ve 
teşvikler yardımıyla sağlıklı yapısal 
sistemin oluşturulması ve bu sürecin 
doğru yönetilmesi gerekiyor.

Uzun soluklu bu çalışmalar ulusal 
çapta stratejilerin yanı sıra finansal 
kaynakların doğru kurgulanması ve 
iyileştirme için bilinçli bir ortak ak-
lın (kamu ve kuruluşları, STK’lar, iş 

dünyası, üniversiteler, medya gibi) 
inşasıyla hedeflenebilir. 

Ülkemizin, bu doğrultuda “Ulusal 
Renovasyon Stratejileri”ni oluşturması 
ve bu çerçevede hedefler belirleme-
si ve desteklemesi önemlidir. Yasal 
mevzuat ve politikalar, bilgi ve kapa-
site gelişimi, finansal yapı, toplumsal 
farkındalık geliştirilmelidir.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ HEDEFİ
Gelişmiş ülkeler bu süreci ve 

kapsamı, yapının yapısal standart ve 
güçlendirmenin yanı sıra özellikle AB 
ülkelerinin önemli hedefleri arasında 
yer alan “Enerji Verimli” hale getiril-
mesi amacıyla değerlendirilmesi ve 
iyileştirilmesi olarak amaçlıyor. 

Örnek olarak, Avrupa Birliği ile 
Türkiye’nin de içinde bulunduğu 14 
ülkeden oluşan, Horizon 2020 Çerçe-
ve Programı kapsamında 2015-2017 
yıllarında etaplar halinde gerçekleşen 
BuiltUpon, ÇEDBİK’in de yer aldığı 
yeşil bina konseylerinin ortak çalış-
masıyla yürütülen önemli bir projedir, 
desteklenmesi ve yaygınlaştırılmasını 
çok önemsiyorum. 

Kanımca, doğru bir yönetme ve 
kurgulama süreciyle ancak inşaat sek-
töründe renovasyon/yenileme pazarı 
sağlıklı temellere oturur ve herkes için 
daha kaliteli bir yaşam ve hedefleye-
ceğimiz sektörde gerçek “pazar alanı” 
oluşabilir.

İYİLEŞEREK GELİŞMEYİ 
HEDEFLEMELİYİZ

Ülkemizin bulunduğu şart ve or-
tamlar, ekonomik ve toplumsal ge-
lişmemiz mevcut yapı stoğumuzun 
aynasını oluşturuyor. Ancak, yapı sek-
törünün aktörleri olarak, iyileşerek 
gelişmeyi hedeflemeliyiz. 

İSMD’nin 2018-2019 yılı günde-
minde olan bu konuda, kamu kurum 
ve kuruluşları, finans ve iş dünya-
sı, üniversiteler, medya, STK’lar ve 
derneklerle beraber, renovasyon/ye-
nileme pazarında, enerji verimliliği 
algısının yaygınlaştırılması ve binala-
rın iyileştirilmesi konusunda gereken 
adımların doğru atılması, çözümlerin 
ortaya konmasına yardımcı olabilecek 
uluslararası ve yerel bir işbirliği ağı 
yaratılması konularında öncülük ede-
cek stratejilerin temelini kurgulamayı 
amaçlıyoruz.

Ülkemizin “Ulusal Renovasyon 
Stratejileri”ni oluşturması ve bu 
çerçevede hedefler belirlemesi 

ve desteklemesi önemlidir. Yasal 
mevzuat ve politikalar, bilgi 

ve kapasite gelişimi, finansal 
yapı, toplumsal farkındalık 

geliştirilmelidir.

KAPAK - YENİLEME PAZARI





ÖZEL RÖPORTAJ  / ERDAL BAHÇIVAN
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Türkiye İMSAD 
Dergi’nin sorularını 
yanıtlayan İstanbul 
Sanayi Odası (İSO) 

Yönetim Kurulu 
Başkanı Erdal 

Bahçıvan, içinden 
geçtiğimiz zorlu 

koşullara ve yükselen 
maliyetlere karşın 

sanayicilerin üretmek 
ve yeni yatırımlar 
yaparak istihdam 

yaratmak istediğini 
söyledi. Bahçıvan, 

“Ancak bu süreçte 
finansmana erişim 

konusunda artan kredi 
maliyetleri sanayicimiz 

için önemli bir 
kısıtlayıcı unsur olarak 

dikkat çekiyor” dedi.

Kurulduğu 1952 yılından bu 
yana Türk sanayisinin en güç-
lü kurumu olarak çalışmalarını 

sürdüren İstanbul Sanayi Odası (İSO), 
bir yandan Türkiye’nin sanayi devleri-
nin diğer yandan KOBİ’lerin aynı çatı 
altında buluştuğu bir şemsiyeyi tem-
sil ediyor. Sanayicinin Türkiye’nin zor 
günlerinde her zaman elini taşın altına 
koyduğunu belirten İSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye 
İMSAD Dergi’yle yaptığı özel röportajda 
İSO’nun çalışmaları hakkında bilgi ve-
rirken, döviz ve faizlerdeki artışın sana-
yiciye yansımaları konusunda önemli 
değerlendirmelerde bulundu. “Finans-
mana erişim konusunda artan kredi 
maliyetleri sanayicimiz için önemli bir 
kısıtlayıcı unsur olarak dikkat çekiyor” 
diyen Bahçıvan ile İSO’nun faaliyetlerini 
ve ekonomideki durumun sanayiciye 
yansımalarını konuştuk. 

“SANAYICIMIZIN KÜRESEL 
REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMAK 
IÇIN ÇALIŞIYORUZ”
Türk iş dünyasının köklü kurum-
larından Istanbul Sanayi Odası’nın 
işlevi, amaçları ve hedefleri hakkın-
da kısa bir bilgi verir misiniz?

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye’nin 
en köklü ve en büyük sanayi odası 
olarak kurulduğu 1952 yılından bu 
yana Türk sanayisinin en güçlü ku-
rumu olarak varlığını sürdürüyor. 18 
bini aşan üye sayımızla Türk sanayisi 
içinde yüzde 40 paya sahip olan oda-
mız, sanayi üretiminin yüzde 35’ini 
gerçekleştiriyor. İSO üyelerinin yüzde 
79’u küçük ölçekli, yüzde 18,3’ü orta 
ölçekli ve yüzde 2,6’sı ise büyük ölçek-
li firmalardan oluşuyor. Yani İstanbul 
Sanayi Odası, bir yandan Türkiye’nin 
en önemli sanayi kuruluşlarının diğer 
yandan KOBİ’lerimizin aynı çatı altın-
da buluştuğu bir şemsiyeyi temsil edi-

yor. İstanbul Sanayi Odası, Türkiye’nin 
güçlü bir sanayi ülkesi olma hedefiyle 
çalışmalarını sürdürüyor. Bunun için 
sanayicilerimizin yaşadığı sorunları 
çözme konusunda inisiyatif alırken sa-
nayi firmalarımızın küresel rekabette 
daha güçlü hale gelebilmesi için pek 
çok çalışma yürütüyoruz. Düzenlediği-
miz Sanayi Kongreleri ile sanayicimizin 
gündeminde olan konuları yüksek ve 
yenilikçi teknolojiler eşliğinde zengin 
içerikli ve vizyoner bir tartışma orta-
mında ele alıyoruz. 2015 yılından bu 
yana İTÜ Çekirdek’e destek vererek 
girişimci ekosistemine hem maddi katkı 
sağlıyoruz hem de “İSO KOZA” adını 
verdiğimiz platform ile danışmanlık ve 
koçluk hizmeti veriyoruz. Teknoloji Ge-
liştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) işbir-
liğinde kurduğumuz Teknopark Ortak 
Çalışma Komisyonu; sanayi firmalarının 
teknoloji geliştirme bölgelerinden daha 
fazla yararlanmaları ve bu bölgelerde 
üretilen yeni teknolojilerin ticarileş-
tirilmesi yönünde çalışmalar yapıyor. 
Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde 
İstanbul’un önde gelen üniversiteleri ile 
kurduğumuz İSO-Sanayi Platformu ile 
üniversitelerimizin üretim dünyamız 
ile arasındaki mesafeyi yaklaştırıyoruz. 
Düzenlediğimiz mini MBA programları 
ile sanayi firmalarımızdaki profesyonel-
lere dünyadaki son trendler hakkında 
eğitimler veriyoruz. 

“YENI NESIL KALKINMA 
BANKACILIĞI KONUSUNDA 
ADIM ATILMASINI BEKLIYORUZ”
ISO 500 listesinin 2017 sonuçları-
na baktığımızda sanayicilerin zor 
şartlara rağmen iyi bir performans 
gösterdiği görülüyor. Bu konuda 
neler söylemek istersiniz?

Evet, İSO 500 2017 araştırmamı-
zın sonuçları gösteriyor ki zorlu geçen 
2016 yılının ardından 2017 yılında 

ÖZEL RÖPORTAJ  / ERDAL BAHÇIVAN

“Yüzde 30’u bulan kredi 
maliyetleri, sanayiciyi 

kısıtlıyor”
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sanayicimiz güçlü bir performans gösterdi. 
İlk 500 sanayi firmasının üretimden satışları 
2017 yılında yüzde 33,2 artışla 490 milyar 
TL’den 653 milyar TL’ye çıkarak önemli bir 
başarı sergiledi. Ayrıca İSO 500’ün ihracatı da 
artarak yüzde 17 büyümeyle 64.5 milyar dolara 
yükseldi.  Araştırmamız sanayimizin geçen yılın 
son çeyreğinden bu yana içine girdiği yatırım 
eğilimi ve motivasyonunun bir an önce reali-
ze edilmesi gerçeğini ortaya koydu. İSO 500 
sonuçlarının gösterdiği üzere sanayicimizin 
yatırım konusundaki beklentisi alınacak yapısal 
önlemlerle karşılanmalı. 

Özellikle finansmana ulaşma konusunda 
KGF’nin geçmiş dönemde üstlendiği rol, tek-
nolojik ve katma değeri yüksek ürün üreten 
sanayiye yönelik olarak güncellenmeli. Bunun 
yanında her zaman dile getirdiğimiz “Yeni Nesil 
Kalkınma Bankacılığı” konusunda önümüzdeki 
günlerde önemli adımların gelmesini bekliyo-
ruz. Çünkü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Kalkınma Bankası’nın, cari 
açığın düşürülmesine katkı sağlayacak yüksek 
katma değerli ve teknolojik ürünlerin üretimini 
destekleyecek bir bankacılık modeli doğrultu-
sunda yeniden yapılandırılacağını açıkladı. Bu 
adımları Türkiye’yi, ekonomimizi bir üst lige 
taşıyacak önemli adımlar olarak görüyoruz.

“SANAYICIMIZ ZOR GÜNDE DE
ELINI TAŞIN ALTINA KOYUYOR”
Son dönemde yaşanan başta döviz kuru 
ve faizlerdeki artış olmak üzere ekonomik 
gelişmelerden sanayiciler nasıl etkileniyor? 

Döviz kurlarındaki aşırı dalgalanma ve fi-
nansal istikrarsızlık ekonominin en önemli 
gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Her zaman 
savunduğumuz ve ekonomimizin en vazge-
çilmez gücü olması gereken finansal istikrar 
faktörünün önemi burada kendisini gösteriyor. 
Bu noktada son döviz iniş çıkışlarına yönelik 
olarak hükümetimizin ve ilgili kurumlarımızın 
aldığı önlemleri izliyor ve destekliyoruz. Gerekli 
önlemler alınmaya devam ettikçe yaşadığımız 
süreçten en az hasarla çıkacağımıza inanıyoruz. 
Bu süreçte finansmana erişim konusunda artan 
kredi maliyetleri sanayicimiz için önemli bir 
kısıtlayıcı unsur olarak dikkat çekiyor. TL üze-
rinden kullanılan ticari kredi faizlerinin yüzde 
30’lara gelmesi sanayi kuruluşları üzerindeki 
finansman baskısını gösteriyor. 

Öte yandan rekabetçi kurdan destek bulan 
ihracatımız, iç piyasada yaşanan yavaşlamayı te-
lafi edebilir. Dünyada artan korumacılık eğilim-
lerinin yarattığı belirsizliklere karşı yeni fırsatlar 
yaratmamız ve pazar çeşitliliğimizi artırmaya 
yönelmemiz gerekiyor.Sanayiciler içinden geç-

İSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Erdal Bahçıvan, 

“Döviz iniş 
çıkışlarına yönelik

olarak 
hükümetimizin 

ve ilgili 
kurumlarımızın 
aldığı önlemleri 

izliyor ve 
destekliyoruz” 

dedi.

ÖZEL RÖPORTAJ  / ERDAL BAHÇIVAN
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tiğimiz zorlu koşullara ve yükselen maliyetlere 
karşın üretmek ve yeni yatırımlar yaparak istih-
dam yaratmak istiyor. Sanayicimiz Türkiye’nin 
iyi günlerinde olduğu gibi zor günlerinde de 
elini taşın altına koyuyor. Bunu da ülkemizin 
yerli ve milli kaynakları vasıtasıyla yapıyor. 

ISO olarak ihracat pazarlarının çeşitlen-
dirilmesi konusunda ne gibi çalışmalar 
yapıyorsunuz? 

Türk sanayicisinin ihracat alanında göster-
diği başarının çok boyutlu hale getirilmesi için 
ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi gerekiyor. 
Bu yönde atılacak adımları destekliyor ve katkı 
sağlıyoruz. İstanbul Sanayi Odası olarak, sana-
yicilerimizin farklı ülkelerin pazarlarını tanı-
ma fırsatı sunan “Ülke Günleri” düzenliyoruz. 
Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz ve üyeleri-
mizin büyük ilgi gösterdiği bu etkinliklerimiz 
insanları, ekonomileri ve sanayileri birbirine 
yakınlaştırmakta önemli bir rol oynuyor. Göre-
ve geldiğimiz 2013 yılından bu yana dünyanın 
farklı coğrafyalarından 25 ülke ile ülke günleri, 
tanıtım ve bilgilendirme toplantıları düzenleye-
rek üyelerimize geniş bir vizyon sunduk. Ülke 
günlerinin yanı sıra AB ile Gümrük Birliği’nin 
ve dünyadaki serbest ticaret anlaşmalarının 
ele alındığı “Yeni Nesil Ekonomik Diplomasi” 
başlıklı toplantımızla ve diğer etkinliklerimiz-
le proaktif bir şekilde sürdürdük. İSO olarak 
Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik 
yaptığımız çağrı karşılık buldu ve hükümetimiz 
bu konudaki süreci başlattı. Bunun yanında 

üyelerimizin ihracat ve yatırım olanaklarını 
artırmak için ise potansiyel pazarlara yönelik 
olarak ülke günleri, ticari heyetler ve ikili gö-
rüşmeler düzenliyoruz. 

ISO ÜYELERINE DIJITAL 
DÖNÜŞÜM DESTEK HIZMETI 
Endüstri 4.0 sanayicilerin adapte olması 
gereken bir gerçeklik haline geldi. Endüst-
ri 4.0 konusunda bir çalışmanız var mı?

Endüstri 4.0’ı kısaca üretim teknolojileri 
ve gelişmiş bilişim teknolojilerinin bir araya 
gelerek verimliliği artırması olarak tanımlaya-
biliriz. Bu yeni dönemde geleneksel iş yapma 
biçimlerimiz de köklü bir değişikliğe uğraya-
cak. Bu süreçte İstanbul Sanayi Odası olarak 
sanayi firmalarımızın dijitalleşmesine yönelik 
yoğun çalışmalar yapıyoruz. 

Şirketlerin üretkenlik, ciro, kalite, enerji 
verimliliğinde artış, maliyetlerinde azalma ve 
süreçlerde yalınlaşmasını hedefleyen dijitalleş-
me konusunda dönüşümünün önünü açacak 
çok önemli bir girişime imza attık. Üyelerimi-
zin dijital dönüşümüne rehber olmak ve ışık 
tutmak amacıyla dünyanın önde gelen dijital 
dönüşüm hizmet sağlayıcısı GE Dijital ve Ac-
centure Digital ile işbirliği için yola çıkıyoruz. 
Yapılan işbirliği; dijitalleşme yolundaki İSO 
üyesi sanayi firmalarına yeni bir ufuk çizecek, 
önlerini daha iyi görmelerini sağlayacak. Şir-
ketler özellikle dijitalleşme yatırımı yaparken 
ihtiyacı olan adımları zamanında ve kanıtlan-
mış tecrübelere dayalı olarak atabilecek.

Türk sanayicisinin 
ihracat alanında 
gösterdiği başarının 
çok boyutlu hale 
getirilmesi için 
ihracat pazarlarının 
çeşitlendirilmesi 
gerektiğini belirten 
İSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Erdal 
Bahçıvan, “Bu yönde 
atılacak adımları 
destekliyor ve katkı 
sağlıyoruz” dedi.

“Türkiye’nin gelişmiş bir sanayi ülkesi olabilmesi için 
yüksek katma değerli ürün üretmesi kaçınılmaz bir 
gerçek. Bunun için sanayi firmalarımızın hem Ar-Ge 

hem de inovasyon konularında bir dönüşüm geçirmesi 
gerekiyor. İSO 500 2017 araştırmamızın sonuçlarına göre 

ilk 500’de Ar-Ge yapan firma sayısı bir önceki yıla göre 
239’dan 254’e yükseldi. Bu sevindirici gelişmeye karşın 

Ar-Ge faaliyetleri henüz istenilen noktaya ulaşamadı. İSO 
500’ün Ar-Ge’ye harcadığı miktar yüzde 23,7 artarak 3.5 

milyar TL’ye çıkarken, üretimden satışlara oranı yüzde 
0,53 olarak gerçekleşti ki bu dünya ortalamasının altında 
yer alıyor. Üretim dinamiklerinin yeniden şekillendiği ve 

dijitalleşmenin bu konuda öncü olduğu bir dünyada Ar-Ge 
ve inovasyona yönelik teşviklerin doğru yönlendirilmesi 
çok önemli. Ayrıca bu yönlendirmelerin insan kaynağı 

ve finans gibi diğer faktörleri de içeren bir strateji 
çerçevesinde kurgulanması gerektiğine inanıyoruz.”

“Ar-Ge payı artıyor ancak hâlâ
dünya ortalamasının çok 

altındayız”

ÖZEL RÖPORTAJ  / ERDAL BAHÇIVAN
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“İş 
hayatında 
verimli 
üretkenlik 
şart”

46   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  EKİM 2018



 EKİM  2018   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   47

Verimli üretkenliğin günümüzün talepkar iş hayatının en önemli 
becerisi olduğunu belirten Kaleseramik Genel Müdürü Okan Gedik, 
“Ayrıca yeniliğe ve değişime açıklık, yeniden öğrenmeye, başlamaya 

her daim cesaret edebilmek ve güç bulmak gerekir” diyor.

PROFESYONEL BAKIŞ / OKAN GEDİK

Uzun yıllar Kibar Grubu’nda çalıştıktan 
sonra 2017 yılı Ağustos ayında Kalese-
ramik Genel Müdürü olan Okan Gedik, 

kariyer basamaklarını adım adım çıkarak zirveye 
ulaşmış bir isim... Başarının en vazgeçilmez un-
surunun çalışkanlık olduğunu belirten Gedik, 
“Ancak ben şahsen verimliliğin sadece işletmeler 
için geçerli bir kavram olduğunu düşünmüyorum. 
Sonuç odaklı bir gayretle desteklenen verimli 
bir üretkenlik günümüzün talepkar iş hayatının 
en önemli becerisi. Ayrıca yeniliğe ve değişime 
açıklık, yeniden öğrenmeye, başlamaya her daim 
cesaret edebilmek ve güç bulmak gerekir” diyor. 
Okan Gedik ile iş hayatındaki prensipleri, tecrübe-
leri ve yönetici adaylarına tavsiyelerini konuştuk.

22 YILLIK KARİYER
Öncelikle eğitiminiz, iş hayatına atılma 
süreciniz ve kariyerinizden kısaca 
bahsetmenizi isteriz.

Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği 
Bölümü’nden 1996 yılında mezun oldum. 2001 
yılında Koç Üniversitesi EMBA programını tamam-
ladım. Kale Grubu’na katılmadan önce 1996-2017 
yılları arasında Kibar Grubu’nda farklı görevler 
üstlendim. 1996 yılında iş hayatına adım attığım 
Kibar Grubu’nda, Assan Alüminyum A.Ş.’de sıra-
sıyla 1996-2000 yılları arasında Pazarlama ve Satış 
Uzmanı, 2000-2001 yılları arasında Pazarlama 
Şefi, 2001-2004 yılları arasında Yurtdışı Satış 
Müdürü, 2004-2006 yılları arasında Pazarlama ve 
Satış Müdürü ve 2006-2007 yılları arasında Satış 
Direktörü olarak görev aldım. Grup şirketlerinden 
Assan Hanil Otomotiv A.Ş.’de 2008-2010 yılları 
arasında Satış ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Mü-
dür Yardımcılığı, 2010 yılından itibaren de Genel 
Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği yaptım. Aynı 
zamanda 2012 yılından bu yana TSI Uçak Koltuğu 
Üretim A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılı-
ğı görevini sürdürdüm. Ağustos 2017’den itibaren 
Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşu Kaleseramik’in 
Genel Müdürlüğü’nü yürütüyorum. 

Uzun yıllar Kibar Grubu’nda çalıştıktan 
sonra 2017 yılı ağustos ayında Kaleseramik’e 
Genel Müdür oldunuz. Kibar Grubu 
ve Kaleseramik’teki iş hayatınızı nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Bu konuda oldukça şanslı olduğumu düşü-
nüyorum. Birlikte çalışma fırsatı bulduğum her 

iki grup da ülkemizin nadir sanayici ailelerinin 
müstesna şirketleri oldu. Her şirketin içinde bu-
lunduğu olgunluk seviyesine göre farklı ihtiyaçları 
var. Bunları doğru şekilde tespit etmek ve mevcut 
faaliyetleri daha ileriye taşımak, gelişimi-değişimi 
tetiklemek en büyük amacım. 

“GÜVEN DUYGUSUNUN
TESİSİ ÇOK ÖNEMLİ”
İş hayatında çalışma prensipleriniz nelerdir? 
Olmazsa olmaz dediğiniz kurallar var mı?

İş hayatındaki en büyük olmazsa olmazım 
güven duygusunun tesisi... Kendi kendine gelişen 
bir durum değil elbette. Adil, hesap verebilir, yön 
gösteren, paylaşan ve samimi olmanız gereki-
yor. En zor durumlarda dahi ortaya koyduğunuz 
prensiplerden vazgeçmemeniz, adil bir şekilde 
uygulamada ısrarcı olmak önemli. 

Size göre iş hayatında başarının formülü 
nedir? Genç yönetici adaylarına neler tavsiye 
edersiniz?

Başarının en vazgeçilmez parçası elbette ça-
lışkanlık. Ancak ben şahsen verimliliğin sadece 
işletmeler için geçerli bir kavram olduğunu düşün-
müyorum. Sonuç odaklı bir gayretle desteklenen 
verimli bir üretkenlik günümüzün talepkar iş 
hayatının en önemli becerisi. Ayrıca yeniliğe ve 
değişime açıklık, yeniden öğrenmeye, başlamaya 
her daim cesaret edebilmek ve güç bulmak gerekir.

“ÇALIŞANI DESTEKLEMEK İÇİN
YAPICI ADIMLAR ATMAK GEREKİYOR”
Şirketler, insan kaynağıyla büyüyen yapılar. 
Şirketlerin başarısında çalışanların rolünü 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kaleseramik, sektörün öncü ve lider kuruluşu 
olarak, 61 yıllık bir değer. Bünyesindeki prestijli 
markalarla bu denli büyük bir değerin yaratılma-
sında, Kaleseramik’in tüm kademelerinde görev 
alanların uyum ve işbirliği içerisinde çalışmasının 
katkısı çok büyük. Değer yaratmada süreklilik 
ise hem doğru işin yapılması (strateji), hem de 
süreklilik sağlayarak yapılanma ile sağlanabiliyor. 
Günümüzde sadece doğru insan kaynağını doğru 
yerde değerlendirmek yeterli değil. Çalışanın 
bireysel gelişimini destekleyerek potansiyelini 
keşfetmesini sağlamak, iş ve özel yaşam denge-
si, motivasyon ve ödüllendirme gibi konularda 
yapıcı adımlar atmak gerekiyor. Çalışanları, iş 
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ortakları ve tedarikçileriyle büyük bir aile olan 
Kaleseramik çatısı altında, her paydaşımızın ku-
rum ile ilişkisinden fayda sağlamasına yönelik bir 
yapılanmayı amaçladık. Karşılıklı güven ve sevgi ne 
kadar güçlü ise aradaki bağ da o kadar güçlüdür. 
Kaleseramik’in ürün ve hizmetlerinin satışından 
gelen başarının arkasındaki en önemli faktör, her 
zaman çalışanları ve iş ortaklarıyla oluşturduğu bu 
güçlü bağlar oldu.

Müşterileriyle yakın ilişkiler kurmak ve uzun 
süreli güvene dayanan aidiyet duygusu oluştur-
mak, Kaleseramik’i yıllardır farklı kılan en önemli 
özelliklerden biridir. Bu noktada, yöneticisinden 
işçisine, her Kaleseramik çalışanının, şampiyon 
bir takımın oyuncusu olduğunu düşünüyorum. 
Kaleseramik ürünlerini ve felsefesini, Türkiye ve 
dünyanın dört bir köşesine hep birlikte çalışarak 
ulaştırıyoruz. Bu birliktelikten doğan gücümüz, 
Kaleseramik’i her geçen gün daha ileri seviyeye 
taşıyor. 

“İNOVASYON VE AR-GE’YE 
ODAKLANMAK ZORUNLULUK OLDU”
Dünya hızla değişiyor ve sektörler de bu 
değişime ayak uydurmak zorunda. Şirketlerin 
yeniliklere ayak uydurması konusunda neler 
söylemek istersiniz?

Gelişen teknoloji ile birlikte, ülkemizde Ar-Ge 
ve inovasyonun önemi geç de olsa anlaşılmaya baş-
landı. Artan müşteri beklentileri ile çevre, sürdü-
rülebilirlik ve enerji verimliliği konuları inovasyon 
ve Ar-Ge’ye odaklanılmasını zorunlu hale getirdi. 

Kaleseramik, bugün geldiği teknolojik seviye, 
Ar-Ge yatırımları, farklı yaşam tarzlarına özel ta-
sarımları ve tüketiciye yarattığı akıllı çözümlerle 
diğer rakiplerinden ayrılıyor. Tasarım, teknolo-
ji ve insan, içinde bulunduğumuz sektörün sac 
ayaklarıdır. Kaleseramik çatısı altında tasarım ve 
teknolojiyi bir araya getirirken, kurucu felsefemiz 
doğrultusunda insana yatırıma öncelik veriyoruz. 
Ülkenin geleceğine yön verecek değerlerimizden 
bir başkası “design thinking”, yani tasarım odaklı 
düşüncedir. Kale Ailesi olarak bu anlayışı benim-
siyoruz. Bu kapsamda, her noktada teknolojiyi en 
iyi şekilde kullanmayı ve gelişmiş üretimimizle, 
firmamızı dünyada en rekabetçi noktaya taşımayı 
hedefliyoruz. 

“DÜNYANIN 17’NCİ BÜYÜK 
SERAMİK KARO ÜRETİCİSİYİZ”
Biraz da Kaleseramik’ten bahsetmenizi 
isterim. Şirketinizin sektördeki yeri ve 
önümüzdeki dönem hedefleri neler?

Türkiye’de seramik sektörünün kuruluşuna 
öncülük eden Kaleseramik, Çanakkale’nin Çan 
ilçesinde, tek alanda üretim yapan dünyanın en 
büyük seramik kuruluşlarından biri... Kaleseramik 
olarak, bugün 650 bin metrekaresi kapalı olmak 
üzere, toplam 1 milyon 200 bin metrekare alanda 
üretim yapıyoruz. Kaleseramik çatısı altındaki 
toplam 20 fabrikada; yıllık 62 milyon metreka-
re üretim kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük, 
Avrupa’nın 5’inci, dünyanın 17’nci büyük seramik 
karo üreticisi konumundayız. 

Kaleseramik 
Genel Müdürü 

Okan Gedik 
iş hayatındaki 

prensibini,  “Adil, 
hesap verebilir, 

yön gösteren, 
paylaşan ve 

samimi olmanız 
gerekiyor” 

şeklinde özetliyor.

PROFESYONEL BAKIŞ / OKAN GEDİK

“İhracatla 
büyüyeceğiz”

“1962 yılında Türkiye’nin 
ilk seramik duvar karosunu 

ihraç eden Kaleseramik 
olarak, kendi kategorimizde 

Türkiye’nin açık ara ihracat 
lideriyiz ve büyüme alanımızı 

ihracat olarak belirliyoruz. 
İhracatımız, toplam satışlarımız 

içinde yüzde 33 oranında 
bir paya sahip. Gelirimizin 

yüzde 40 ila 50’si arasındaki 
kısmını ihracattan elde 

etmek istiyoruz. Bu hedef 
doğrultusunda çalışmaya 

devam ediyoruz. 100’e yakın 
ülkede müşterilerimiz var. 

Halen aktif olarak 60’a yakın 
ülkeye ihracat yapıyoruz. 

2018-2020 döneminde hedef 
ülkelerde pazar bilgilerimizi 
derinleştirmeye, müşteriye 

daha da yaklaşmaya devam 
edecek ve penetrasyonumuzu 

artıracak daha detaylı 
iş planları ile uygulama 

aksiyonlarımızı hızlandıracağız.”





MİMARİDE STADYUMLAR

Antik Yunan’dan 21’inci 
stadyum

 İlk örnekleri M.Ö. 4’üncü yüzyılda yapılan antik Yunan’daki stadyumlar 
ve hipodromlar spor tesislerinin temelini oluştururken, stadyum 

mimarisi inşaat teknolojisindeki gelişmelerle şekillendi.
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yüzyılın teknolojik
mimarisine...

 21’inci yüzyıl stadyumları, çağımızın teknolojisiyle tasarlanmış, 
oldukça maliyetli özgün taşıyıcı sistemlere, cephelere, çatılara ve 

aydınlatma sistemlerine sahip.
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Günümüzdeki tüm spor yapılarının ilk örnek-
lerini antik Yunan stadyumları ve hipod-
romlar oluşturuyor. M.Ö. 4’üncü yüzyılda 

inşa edilen sütunlarla çevrili dikdörtgen planlı stad-
yumlar, ince bir koşu pisti ve pistin etrafında seyir-
cilerin oturabileceği birkaç basamaktan oluşuyordu. 
M.Ö. 8’inci yüzyıldan başlayarak kabileler arasında 
barışı ve dostluğu pekiştirmek amacıyla olimpik 
oyunlar ve diğer spor etkinlikleri düzenlenen bu 
yapılar sadece spor değil diğer çeşitli toplanma ve 
gösteri etkinlikleri için de kullanıldığından, kentsel 
ve kamusal yaşamın odağı olmuşlardı.Antik Yu-
nan’daki barışçıl amaçlı etkinlikler için kullanılan 
stadyumlardan farklı olarak Roma İmparatorları 
kendi güçlerinin göstergesi olarak Colosseum gibi 
daha görkemli yapılar yaptırmış, köleleri hayvanlar-
la ve gladyatörlerle dövüştürerek halka izletmişlerdi.

Avrupa’da dinin ve kilisenin yönetime egemen 
olması gösteri etkinliklerine yaklaşımı değiştirdi. 
M.S. 5’inci yüzyıldan başlayarak uzun süre stadyum 
ve benzeri yeni gösteri yapısı inşa edilmedi. Antik 
Yunan’da ve Roma’daki anıtsal stadyumlar yerine 
anıtsal kiliseler inşa edilmeye başlandı. Spor etkin-
likleri ve eğlenceye yönelik gösteriler açık alanlarda 
ve meydanlarda düzenlendi. Bu süreç 19’uncu yüz-
yıla kadar sürdü.

İLK MODERN STADYUM
150 YIL ÖNCE YAPILDI

İlk modern stadyum yaklaşık 150 yıl önce Victo-
ria İngilteresi’nde yapıldı. 19’uncu yüzyıldan başla-
yarak stadyumlara yeni bir bakış açısıyla yaklaşıldı.
Zaman içerisinde spor organizasyonlarına karşı ar-
tan ilgiyi karşılamak için tribünlerinin seyirci kapa-
sitesi artırılan, gelişmiş teknolojilerle inşa edilen ve 
dev yapılar haline gelen günümüz stadyumları da ilk 
örneklerinin izlerini hâlâ üzerlerinde taşıyor. 21’inci 
yüzyıl stadyumları, çağımızın teknolojisiyle tasar-
lanmış, oldukça maliyetli özgün taşıyıcı sistemlere, 
cephelere, çatılara ve aydınlatma sistemlerine sahip.

Kapasiteleri 100 bin seyirciye ulaşabilen modern 
stadyumlar, ev sahipliği yapacakları organizasyonlar 
için birbirinden bağımsız dört tribündeki seyirci-
lerin, bir saat içinde yerlerini alabilecekleri ve 10 
dakikada boşaltılabilecekleri şekilde tasarlanıyor.

ÇATI SİSTEMLERİNDEKİ DEĞİŞİM
Stadyum yapıları arasında en büyük değişim çatı 

sistemlerinde meydana geldi. Açık hava stadyum-
ları yerlerini konforu artıracak, tribünlerin üzerini 
örten dev çatılara ve hava koşullarına göre açılıp 
kapanabilen çatı sistemlerine sahip stadyumlara bı-
raktı. Ancak stadyumlarda çatı tasarımı yapılırken, 
çimlerin uzaması için yeterli güneş ışığının ve ha-
valandırmanın sağlanabilmesi, çatı gölgesinin oyun 
alanında farklı aydınlık seviyelerine yol açmaması 
gerektiği gibi işlevsel kriterler de göz önünde bulun-
duruluyor. Modern stadyumların tasarımında futbol 

Spor endüstrisi ile gelişen stadyum mimarisi....
Tarihi stadyumlardan günümüzün teknoloji harikası moden stadyumlarına giden süreç, spor 
endüstrisindeki gelişmeye parelel olarak şekillendi. 

1-Allianz Arena 2-Camp Nou Stadı 3-Aphrodisias Stadyumu 4-Hillsborough Stadı

2
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1

başta olmak üzere sporların uluslararası 
standartlarının getirdiği kıstaslar belir-
leyici rol oynuyor. Bu nedenle, stadyum 
tipolojisinin başlangıcından bugüne 
belirgin bir evriminden söz edilemiyor. 
Öncülleriyle biçimsel benzerliği sürme-
sine karşın, özellikle son 10 yıldır imge, 
malzeme, teknoloji, konfor, güvenlik ve 
benzeri nitelikleriyle hızla gelişmekte 
ve değişmekte olduğu görülüyor. Dola-
yısıyla, kent peyzajına büyüklükleriyle 
egemen olan stadyumlar günümüzde 
sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik po-
litikaların etkin araçları olarak önem 
kazanıyor.

Yapım teknolojisindeki gelişmeler 
sonucu kapanıp açılabilir üst örtüler 
ve taşınabilir/hareket edebilir sahaların 
yapım kolaylığı ve makul maliyeti tasa-
rımcılara stadyum imgesi tasarımında 
yaratıcılıklarını sergilemekte daha geniş 
olanaklar sunuyor. 

Yeni nesil 
stadyumların
tasarım kriterleri
Günümüzde dünya genelindeki duyarlılıklara 
paralel olarak stadyumlar da çevrebilimsel 
özellikleriyle değerlendiriliyor ve eleştiriliyor. 
Sürdürülebilirlik ve ekonomi yeni nesil 
stadyumların en belirgin tasarım kriterleri olarak 
belirginleşiyor. Bu bağlamda araştırmalar ve 
uygulamalar özenli ve özellikli mimari tasarımlar 
ile kaynakları tüketen değil, kaynak üretme 
potansiyeli taşıyan yapıların planlama, tasarım 
ve yapım nitelikleri üzerinde yoğunlaşıyor.
Stadyumlar enerji üretimi, fotovoltaik panellerin 
etkili kullanımıyla cephe ve çatıda yapının kendi 
gereksinimi olan enerjiyi ve fazlasını üretme, 
yağmur suyu toplama/sulamada kullanma ve 
yapıda değerlendirme, katı atıkların toplanarak 
değerlendirilmesi, biçilen çimlerin organik atık 
olarak kullanılması, çevreye zarar vermeyen 
yapı malzemeleri seçimi, inşaat atıklarının 
en aza indirgenmesi, karbon salınımının 
minimuma düşürülmesi ve benzeri özellikleriyle 
sadece meslek gruplarının değil sivil toplum 
kuruluşlarının da ilgi odağı oluyor.

3

4

STADYUM MİMARİSİNE
YÖN VERECEK UNSURLAR

Stadyumların geleceğine “sosyal 
eğilimlerin”, “teknolojik gelişmelerin” 
ve “çevrebilimsel yaklaşımların” yön 
vereceği, dolayısıyla spor etkinlikleri-
nin, spor malzemelerinin, ekipman-
larının ve spor yapılarının işlevsel ve 
biçimsel değişimi üzerinde etkili olacağı 
öngörülüyor. Yapı teknolojisi ve dijital 
teknolojideki gelişmeler stadyumun 
biçimlenmesinde ve işlevinde belirgin 
dönüşümlere neden oluyor. Kullanıla-
gelen yeni malzemeler ve yapı teknikleri 
tasarım ve üretim ortamına geniş ve et-
kili bir deney alanı sunuyor. Katlanabilir 
oturma birimleri ve bölünebilir etkinlik 
alanları ile yaratılan esnek ve çeşitlene-
bilir kullanım olanakları, asma-germe 
sistemler, açılır-kapanır çatılar, oyun 
alanının hareketli yapılabilmesi, yapı 
çeperlerinde kullanılan çift katmanlı 
ve organik yüzeyler, aydınlatma ve ik-
limlendirme yöntemleri gibi gelişmeler 
çağımızın ve geleceğin en teknolojik 
yapıları arasında stadyumları öne çı-
karacak.

MİMARİDE STADYUMLAR
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Montreal Olimpiyat Stadyumu
1976 Montreal Olimpiyatları için 
Fransız mimar Taillebert tarafından 
tasarlanan stadyumda membran 
hareketli çatı uygulaması mevcut. 
Hareketli çatı, çatının iç çevresi ile 
dışındaki betonarme kule arasında 
gerilen kablolar yardımıyla katlanarak 
hareket eden membran bir örtü 
şeklinde. Yüksek derecede elastik ve 
kuvvetli olan Kevlar membranı ilk kez 
Montreal Olimpiyat Stadyumu’nda 
kullanılmış. Stadyumun çatısı 
planlanandan 12 sene sonra ve 
117 milyon dolar ek masrafla 
tamamlanabilmiş.

Pekin Ulusal Stadyumu
Son yılların en dikkat çekici yapılarından 
biri de Herzog & de Meuron mimarlık 
firması tarafından 2008 Pekin Olimpiyatları 
için tasarlanan Pekin Ulusal Stadyumu. 
Belgesellere ve birçok yazıya konu olan, “Kuş 
Yuvası” olarak da adlandırılan stadyum gerçek 
bir mühendislik harikası olarak nitelendiriliyor. 
Stadyumda sürekliliği sağlayacak otel, alışveriş 
alanları ve restoran yer alıyor. 110 bin ton 
çelik kullanılarak oluşturulan uzay kafes 
sistemi, cepheden net olarak görülebilen 
çelik taşıyıcıların birbirini destekleyerek kuş 
yuvası gibi bir örüntü oluşturmasıyla meydana 
gelmiş. LED sistemle oluşturulan cephe 
aydınlatmalarıyla da oldukça dikkat çeken 
stadyum kentin simgelerinden biri.

Atina Olimpiyat Stadyumu
1500 yıl aradan sonra 1896’da 

gerçekleştirilen ilk modern olimpiyata 
ve 2004 Atina Olimpiyatları’na ev 

sahipliği yapan Atina Olimpiyat 
Stadyumu bir takım yenileme 
çalışması sonrası tribünlerinin 

üzeri örtülerek yeniden kullanıldı. 
Stadyumun yenileme çalışmaları ünlü 

mimar Santiago Calatrava tarafından 
yapıldı. Calatrava uluslararası 

standartlara getirdiği stadyuma, 75 
bin seyirciyi güneşten ve yağmurdan 

koruyan 25 bin metrekarelik iki 
parçalı çatı yaptı.

Stadyum mimarisinden 
çarpıcı örnekler

MİMARİDE STADYUMLAR
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Kaohsiung Stadyumu
Japon mimar Toyo Ito tarafından 
tasarlanan stadyum, enerji ihtiyacını 
tamamen güneş enerjisiyle 
karşılayan ilk stadyum olma özelliği 
taşıyor. Hem tasarımıyla hem de 
çevreci yaklaşımıyla dikkat çeken 
55 bin seyirci kapasiteli Kaohsiung 
Stadyumu, yaklaşık 150 milyon dolar 
maliyetle inşa edilmiş. Stadyumun 
formu Asya kültüründe büyük 
önem taşıyan ejderha sembolüne 
benzetiliyor ve güneş panellerinden 
oluşan çatısı da cam yılan olarak 
adlandırılıyor. Sahip olduğu 8 bin 
844 adet güneş paneliyle saatte 1,14 
gigawatt elektrik üretebilen stadyum, 
kullanılmadığı zamanlarda ürettiği 
elektrik enerjisini şehir şebekesine 
aktarıyor.

Londra Olimpiyat Stadyumu
Londra Olimpiyat Stadyumu’nun önceliği 
sürdürülebilir olmak. 2012 Londra Olimpiyatları 
için Populous tarafından tasarlanan 80 bin seyirci 
kapasiteli stadyum, olimpiyatlar sonrası kapasitesi 
düşürülerek sürdürülebilirliği sağlanabilecek 
şekilde basit sökülebilir parçalardan oluşturulmuş. 
Ana tasarım fikrini gerçekleştirebilmek için 
sadelik, yeniden kullanım ve geri kazanım 
kavramları ön planda tutulmuş. Çatı tasarımı 
atletizm müsabakaları için çok önemli olan rüzgâr 
hızını belirli bir sınırda tutacak, en iyi rüzgâr 
performansını uygun maliyetlerle sağlayacak 
şekilde yapılmış. Çatının strüktürel tasarımı, 
stadın çevresindeki iskeletin, çatının iç sınırındaki 
kablo halkası ve buradan iskelete uzanan halatlar 
tarafından çekilip gerilmesi ilkesine dayanıyor.

Moses Mabhida Stadyumu
2009’da Güney Afrika Cumhuriyeti’nin 

Durban kentine inşa edilen Moses Mabhida 
Stadyumu 70 bin seyirci kapasitesine sahip. 
105 metre yüksekliğe ulaşan dev kemeri ile 

Hint Okyanusu kıyısında yer alan yapı, kentin 
simgesi haline gelmiş durumda. Stadyum, 

dev kemerine monte edilen LED aydınlatma 
elemanlarıyla ve çatının altına monte edilen 

projektörlerle dikkat çekiyor.
Yapının formunu belirleyen ve girişini 

oluşturan dev kemer, çelik halatlarla üzerine 
asılan membran çatının taşıyıcısı durumunda 

bulunuyor. Akustik özellikteki PTFE 
membrandan yapılan çatı örtüsü, gün ışığını 

yarı yarıya geçirerek seyirci konforunu artırıyor 
ve oyun alanında gölge oluşturmuyor.

MİMARİDE STADYUMLAR
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SEKTÖREL GÜÇ / MUDER

Bünyesinde 18’i mutfak ve banyo 
mobilyası, 9’u ankastre cihaz, 
4’ü aksesuar ve tamamlayıcı 

ürün alanında olmak üzere toplam 
31 üyeyi barındıran Ahşap Mutfak 
ve Banyo Mobilyası Sanayici ve İtha-
latçıları Derneği (MUDER), sektörde 
kaliteli üretimin yaygınlaşması için 
çalışıyor. Sektörün 2017 yılında yüz-
de 10 oranında büyüdüğünü, 2018 
yılında ise bir miktar yavaşlama ile de 
olsa yüzde 5 civarında büyüyeceğini 
tahmin ettiklerini belirten MUDER 
Yönetim Kurulu Başkanı Seyfi Cahit 
Ayaskan, “Sektörün gelişmesi, ülke 

ihracatımızın artması açısından, hak-
sız rekabetin önlenmesi büyük önem 
taşıyor.  Önümüzdeki dönemde haksız 
rekabetin ürün ve hizmet ayağında 
önüne geçilmesi ve kurumsal firmaları 
diğerlerinden ayrıştıracak, kaliteyi, 
sağlamlık, dayanıklılık, çevreye du-
yarlılık, müşteri odaklı yaklaşımları bir 
araya getiren bir sistem bütünü olarak 
kabul eden bir anlayışı yerleştirmek 
adına uzunca bir süredir devam ettiği-
miz standart oluşturma çalışmalarını 
tamamlamayı hedefliyoruz” dedi. Seyfi 
Cahit Ayaskan ile MUDER’i ve faaliyet-
lerini konuştuk. 

MUDER, 20 YILDIR SEKTÖR 
İÇİN ÇALIŞIYOR
MUDER ne zaman kuruldu? Derne-
ğin kuruluşundan bu yana geçirdiği 
süreçle ilgili bilgi verir misiniz?

Derneğimiz Türkiye’de mutfak ve 
banyo sektöründe uluslararası boyutta 
pazarlara açılabilecek, küresel vizyo-
na sahip önemli grup ve şirketlerin, 
ortak amaç ve hedeflerini gerçekleş-
tirme istekleri doğrultusunda 1998 
yılında kuruldu. Bundan 20 sene önce 
Türkiye’de mobilya sektöründe sanayi-
ci üyeler tarafından kurulan ilk dernek 
olan MUDER, 2012 yılında yaptığımız 

“Sektördeki haksız 
rekabet, zorlayıcı 
mevzuatlarla 
engellenebilir”
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MUDER Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Seyfi Cahit 
Ayaskan, "2017 
yılında yüzde 10 
büyüyen sektörün 
bu yıl bir miktar 
yavaşlama ile 
yüzde 5 civarında 
büyüyeceğini 
tahmin ediyoruz" 
dedi. 

bir tüzük değişikliği ile daha önce derneğimizde 
fahri üye olarak bulunan ankastre cihaz üretici 
ve ithalatçılarını da asıl üye olarak kabul ederek 
Türkiye’nin önde gelen ankastre cihaz firmalarını 
da bünyesine kattı. MUDER aynı zamanda 2014 
yılında sektördeki dernekleri tek bir çatı altında 
toplayan Mobilya Sanayici Dernekleri Federasyo-
nu MOSFED’in kurucu üyesi.

Derneğin üye profili nasıl? 
Üye profilimiz, çağdaş üretim ve pazarlama 

anlayışı içinde kalite ve standartlara önem veren 
müşteri odaklı, güvenilir, saygın mutfak ve banyo 
mobilyası üretici ve ithalatçılarından oluşuyor. 
Ayrıca üyelerimiz arasında uluslararası ölçekte 

Ahşap Mutfak ve 
Banyo Mobilyası 
Sanayici ve 
İthalatçıları Derneği 
(MUDER) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Seyfi Cahit Ayaskan, 
sektörün en önemli 
sorununun kayıt 
dışı üretim ve 
haksız rekabet 
olduğunu belirtti. 
Ayaskan,  “Sektörde 
kalitesiz ürünlerle 
karşılaşılan 
haksız rekabetin 
engellenmesi, 
ancak sektöre 
yönelik 
standartların 
zorlayıcı mevzuatla 
desteklenmesiyle 
mümkün olur” dedi.

SEKTÖREL GÜÇ / MUDER

ankastre cihaz üretici ve ithalatçılarının yanı sıra, 
yine uluslararası pazarlarda faaliyette bulunan 
büyük ölçekli aksesuar ve tamamlayıcı ürün 
üreten firmalarımız da yer alıyor. Şu anda18’i 
mutfak ve banyo mobilyası, 9’u ankastre cihaz, 
4’ü aksesuar ve tamamlayıcı ürün alanında olmak 
üzere toplam 31 üyemiz var. 

Dernek olarak kurulduğunuz günden bu yana 
ne gibi çalışmalar yaptınız?

Derneğimiz, kuruluş amaçlarımız doğrultu-
sunda mutfak ve banyo mobilyası sektörünün 
markalı ürün segmentinin geliştirilmesi, sektö-
rün iç ve dış pazarlara açılımına katkı sağlayarak 
pazar payının geliştirilmesine yönelik fuar orga-
nizasyonları ve tanıtım çalışmaları yürütüyor. 
Mobilya sektörünün genel ve ortak sorunlarının 
çözümü noktasında ise önceleri dernek ölçeğin-
de sürdürdüğümüz çalışmalarımızı, artık sektör-
de bulunan mobilya dernekleri ile bir araya gele-
rek kurduğumuz federasyonda diğer derneklerle 
güç birliği içinde daha etkin ve verimli bir şekilde 
gerçekleştiriyoruz.

“DIŞ TİCARET FAZLASI VEREN
NADİR SEKTÖRLERDEN BİRİYİZ”
Türkiye'de mutfak ve banyo sektörünün bu-
günkü durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Zaman içinde değişen modern yaşam tarzıyla 
beraber mutfaklar sadece yemek hazırlama ve 



pişirme mekânı olmakla kalmıyor, her geçen 
gün salon ile birleşip misafirlerin ağırlandığı 
sohbetlerin edildiği daha işlevsel yaşam alanı 
haline geliyor. Öte yandan hızla gelişen inşa-
at sektörü modüler mutfak sektörü pazarına 
olumlu yansıyor. Pazar büyüklüğü açısından 
bakıldığında, sektör mutfak mobilyaları ürün 
gurubunda Sanayi Bakanlığı’nın Girişimci Bilgi 
Sistemi verilerine göre 2016 yılında 1 milyar 
869 bin lira değerinde üretim gerçekleştirmişti. 
Bu veriler bakanlıkça tespit edilmesini takiben 
pratikte bir yıl gecikmeli olarak yayınlanabildi-
ğinden, mevcut durumu tespit edebilmek için 
dernekte gerçekleştirdiğimiz anket yöntemi ile 
sektörümüzün, 2017 yılında yüzde 10 oranında 
büyüme gerçekleştirdiğini, 2018 yılında ise bir 
miktar yavaşlama ile de olsa yüzde 5 civarında 
büyüme yakalayacağını tahmin ediyoruz. Sek-
törümüz, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine 
göre 2017 yılında 30 milyon 911 bin dolar ihra-
cat, 18 milyon 711 bin dolar ithalatla dış ticaret 
fazlası veren nadir sektörler arasında bulunuyor. 

“MARKALAŞMAYA ÖNEM VERİLMELİ”
İhracatın artırılması için neler yapılabilir?

Günümüzün küreselleşen dünyasında pi-
yasaya sunulan ürünlerin markalı olanları daha 
çok tercih ediliyor. Tüketiciler ürün ya da hiz-

metler arasında bir seçim yaparken kendilerine 
her anlamda en çok faydayı sağlayacak marka-
ları seçiyor. İstenilen seviyede ihracatın yapıla-
bilmesi ise dünya çapında tanınan ve olumlu 
bir imaja sahip olan markalarla mümkün. Bu 
nedenle sektörde KOBİ'ler dahil tüm firmaların, 
ihracatta hedeflenen katma değeri yüksek ürün 
stratejisine uyumlu olacak şekilde, markalaşma 
ve kurumsallaşma çalışmalarının ve bu amaçla 
alacakları danışmanlık hizmetlerinin teşvik edi-
lerek destek programlarına hazırlanmalarının 
faydalı olacağını görüşündeyiz.

Sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz? 
İç pazar açısından baktığımızda son günler-

de yaşanan belirsizlikler ve inşaat ruhsatların-
daki gerileme inşaat işlerinin gelecekte yavaş-
layabileceğine işaret ediyor. Ancak biz bu tür 
daralmaları mutfak mobilyalarının inşaatlarda 
en son yerine koyulan ürün olması sebebiyle 
daha gecikmeli olarak yaşayan bir sektörüz. Uy-
gulanacak ekonomi politikaları yeni siparişlerin 
durumunu belirleyecek esas etken olacak.

Sektörün sorunları nelerdir? Bu sorunların 
çözümü konusundaki önerileriniz var mı?

En önemli sorunumuz kayıt dışı üretim ve 
haksız rekabet. Bunun yanında üretim maliyet-
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MUDER Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Seyfi Ayaskan, 

günümüzün 
küreselleşen 
dünyasında 

markalı ürünlerin 
daha çok tercih 

edildiğini söyledi. 

“Türkiye İMSAD
sektöre katkı sağlıyor”
“Türkiye İMSAD inşaat malzemeleri 
sanayisinde güç birliğini sağlayarak 
sektörün bütününü kapsayan 
faaliyetleri ile sektörün gelişimine 
önemli katkılarda bulunuyor. Özellikle 
inşaat sektörüne etkilerinde ayrıca 
değerlendirildiği düzenli ekonomik 
raporları, yayınladığı endeksler ve 
düzenlediği Gündem Buluşmaları 
ile sektörün güncel bilgi ihtiyaçlarını 
karşılıyor. Yapı Fuarı’nı destekleyen 
önemli rolü ile sektörün pazarlama 
faaliyetlerine de doğrudan katkı 
sağlarken Uluslararası İnşaatta Kalite 
Zirvesi etkinliği ile inşaat sektörünün 
geleceğine yön verecek vizyon ve 
fikirlerin paylaşılmasına olanak sağlıyor. 
Ancak belki de en önemlisi üye 
dernekler ve strateji toplantılarında 
belirlenen gereksinimler 
doğrultusunda tüm sektörü kapsayan 
sonuç odaklı çalışmalarla sektörün 
sorunlarının üstesinden gelmesine 
yardımcı oluyor.”

SEKTÖREL GÜÇ / MUDER
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lerinin ve vergilerin yüksek olması, kalifiye işgücü 
ve mesleki eğitimin yetersiz olması, hammadde te-
minindeki zorluklar, yan sanayinin yetersiz olması 
sayılabilir. Sektörün gelişmesi, ülke ihracatımızın 
artması açısından, haksız rekabetin önlenmesi 
büyük önem taşıyor. Kurumsal firmalar KDV, diğer 
vergiler ve sigorta primlerini düzenli olarak öder-
ken, sigortasız işçi çalıştıran, faturasız mal satan 
firmalar, yüzde 18 gibi oldukça ciddi bir KDV’yi 
ödemeyerek haksız bir rekabet oluşturuyor. Yüzde 
18 tutarındaki KDV yükünün kalıcı olarak düşü-
rülmesi haksız rekabetle karşı karşıya kalan sektör 
temsilcileri için kayıt dışı ile rekabette önemli bir 
destek olur. Diğer taftan da haksız rekabete ne-
den olan, merdiven altı olarak tanımlanan bu tür 
işletmeler daha sıkı denetlenmeli ve uygulanan 
yaptırımlar bu kişiler için caydırıcı nitelikte olmalı. 
Sektörün en önemli hammaddesi olan ahşabın ma-
liyetinin yüksek olması, ahşaba birebir bağlı olan 
mobilya sektörünün üretim maliyetlerini artırıyor. 
Bu nedenle uluslararası eğilim doğrultusunda ser-
tifikalı ormanların artırılması ve özel ormancılığın 
geliştirilmesi, üretim maliyetlerinin düşürülme-
sinde etkili olur. Diğer tarafta rekabet avantajı 
sağlayacak katma değeri yüksek ürünlere yönelim 
için markalaşma, tasarım ve Ar-Ge desteklerinin 
artırılması, kalifiye işgücü ve mesleki eğitimin 
geliştirilmesine yönelik eğitim politikalarının ge-
liştirilmesi ise sektörün sorunları ile birlikte diğer 
çözüm önerilerimiz arasında yer alıyor.

Yan sanayide durum nasıl?
Mevcut durumda üretilen mutfak ve banyo-

lardaki kalitenin mekanizma ve aksesuarda da 
sağlanabilmesi için çoğunlukla ithal ürünler kulla-
nılıyor. Bunun yerine mutfak ve banyo mobilyası 
imalatında kalite, tasarım, markalaşma ve seri üre-
tim süreçlerini destekleyecek yan sanayinin teşvik 
edilerek daha nitelikli ve rekabetçi ürün üretir 
hale getirilmesi, bu amaçla sektördeki küçük ve 
orta ölçekli firmaların teşvik edilerek yan sanayi 
üretimine geçişlerinin özendirilmesi gerekir.

“STANDART OLUŞTURMA 
ÇALIŞMALARINI TAMAMLAYACAĞIZ"
Dernek olarak önümüzdeki dönemde ne gibi 
faaliyetleriniz olacak?

Önümüzdeki dönemde haksız rekabetin ürün 
ve hizmet ayağında önüne geçilmesi ve kurumsal 
firmaları diğerlerinden ayrıştıracak, kaliteyi, sağ-
lamlık, dayanıklılık, çevreye duyarlılık, müşteri 
odaklı yaklaşımları bir araya getiren bir sistem bü-
tünü olarak kabul eden bir anlayışı yerleştirmek 
adına uzunca bir süredir devam ettiğimiz standart 
oluşturma çalışmalarını tamamlamayı hedefliyo-
ruz. Sektörde kalitesiz ürünlerle karşılaşılan hak-
sız rekabetin engellenmesi ancak sektöre yönelik 
standartların zorlayıcı mevzuatla desteklenmesi 
ile mümkün olur. Diğer bir çalışmamız ise günü-
müz koşullarında işlerin dijital ortamda hatasız 
yürütülmesi adına satış noktalarında kullanılacak 
bir mutfak platformu yazılımını hayata geçirmek 
olacak. Ayrıca sektörümüzde yaşanan gelişmeleri 
son tüketiciye ulaştırmamızı sağlayan DB Yayın-
cılık ve derneğimiz işbirliğinde çıkarılan Kitchen 
World Magazin çalışmaları da devam edecek.

Modüler 
mutfaklarda 
yeni tasarımlar 
tüketici 
beklentilerine 
göre 
şekilleniyor.
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Boran Ekinci 

Mimarlık Kurucusu 
Boran Ekinci, yeşil ve doğa 

tutkusunu yaptığı projelere 
yansıtarak Türkiye’de yeşil 

mimarinin öncü isimleri arasında 
yer alıyor. “Açık ve yeşil alanlara olan 

tutkumla hayatı yeşillikler içinde 
yaşatan projeler tasarlıyorum” diyen 

Ekinci, yeşil yapılaşma konusunu 
da içeren konut tipolojilerinin 
anlatıldığı bir kitap yazmayı 

düşünüyor.

MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI / BORAN EKİNCİ

Hayatı 
yeşillikler 
içinde
yaşatan 
projeler 
tasarlıyorum
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Konuttan ofis ve Ar-Ge binasına kadar farklı 
yapı türlerinde projeler gerçekleştiren 
başarılı mimar Boran Ekinci, yeşil yapı-

laşmada örnek projeleriyle adından söz ettiriyor. 
Ulusal mimarlık yarışmalarında da birçok ödül 
alan Ekinci, “Açık ve yeşil alanlara olan tutkumla 
yapılar tasarlıyorum. İnsanı kapalı mekanda ya-
şatmak değil, yapıda verebileceğimiz maksimum 
açık alanları yapmak gibi bir eğilimim var. Öyle 
ki yaptığım bazı projelerde ilk bakışta ağaç ve 
bitkilerden evleri göremiyorsunuz” diyor. Boran 
Ekinci ile projeleri ve mimari yaklaşımı hakkında 
konuştuk.

MİMARLIKTA 31 YILLIK KARİYER
Sohbetimize başlarken öncelikle eğitimi-
nizden ve iş hayatına atılma sürecinizden 
bahseder misiniz?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi’nden 1987 yılında mezun oldum. On-
dan sonra benim için hareketli bir dönem başladı. 
Belirli şantiyelerde çalıştım, sonra İstanbul’a git-
tim ardından Ankara’ya geri döndüm. İç mimarlık 
işleri de yaptım. Daha sonra ilk ofisimizi iki orta-
ğımla birlikte 1988 yılında İstanbul’da kurduk. O 
yıllarda bilgisayara ilk geçen bürolardan biriydik. 
İki yıl ofis deneyiminden sonra Ankara’ya geri 
döndüm, 1990 yılında da Ankara’da kendi ofi-
simi kurdum. Evlendikten sonra 1995 yılında 
büroyu İstanbul’a taşıdım. O gün bugündür de 
İstanbul’da çalışmalarıma devam ediyorum.

Projelerinde yeşili 
her alanda 

kullandıklarını  
belirten Boran 

Ekinci, ahşap 
ve montaja 

dayalı yapılar 
da yaptıklarını 

söylüyor. 

1

2

3
Kaç kişilik bir ekibiniz var? Ağırlıklı olarak hangi 
tür projelerde çalışıyorsunuz?

Şu anda altı kişilik bir ekibimiz var. Ağırlıklı olarak 
çalıştığımız projeler ise genellikle alçak katlı konut 
projeleri diyebilirim. Ama bunun yanında orta ve yük-
sek katlı konut projeleri, ofis ve Ar-Ge yapıları, marina 
ve sanayi yapıları da yapıyoruz. Projelerimizde çokça 
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1- RİVA EVİ
2- ŞİŞLİ BELEDİYESİ
3-ŞİŞECAM AR-GE
4- BELKIS APARTMANI
5- SERİNTEPE ÇİTFLİK

çalıştığımız bir unsur da yeşil yapılaş-
ma. Ağaçlar, bitkiler ve açık alanların 
ağırlıkta hatta çok abartılı denecek 
düzeyde olduğu projelerimiz var.

Yeşil yapılaşma talebi müşteriden 
mi geliyor?

Çoğunlukla benim yönlendirmem-
le oluyor. Aslında bu yönlendirme yü-
zünden çok iş kaybettiğim de oldu. 
Çok güzel projelerimiz var ama insan-
ları yeni fikirlere alıştırmak zor. Yeşil 
alanın hakim olduğu öyle projelerimiz 
var ki, evler değil doğa ön plana çıkı-
yor tamamen... Hatta işverenin, “Çok 
enteresan bir proje ama evler görün-
müyor” dediği bile oluyor. 

Yeşilin hakim olduğu kaç projeniz 
var?

100’e yakın projemiz var sanırım. 
Bunların bazıları tamamlandı, bazıları 
ise proje aşamasında kaldı. Projeleri-
mizde yeşili her yerde kullanıyoruz, 
yeşil çatılara da ağırlık veriyoruz. Yeşil 
çatılar Türkiye’de eskiye nazaran yay-
gınlaşmaya başladı. 

Bugüne kadar yaptığınız en önemli 
projelerden bahseder misiniz?

Klasik işler de yapıyoruz, yenilikçi 
projelere de imza atıyoruz. Projeleri-
miz arasında Şişli Belediyesi, Şişecam 
yönetim binası, ODTÜ Ar-Ge binası 
var. Çok sayıda da konut yaptık.

Şu an üzerinde çalıştığınız projeler 
neler?

Şu anda üzerinde çalıştığımız bir-
kaç tane proje mevcut. İzmir, Bodrum 
ve Ankara’da konut projeleri yapıyo-

ruz. Hafif yapı çeşitlerinde de projeler 
geliştiriyoruz, mesela Riva evi projemiz 
var. Ahşaptan ve montaja dayalı in-
şaat sistemini imalatçı ile birlikte biz 
geliştirdik.

MALZEME SEÇİMİNDE
ÜÇ ÖNEMLİ KRİTER
Malzeme tercihini nasıl yapıyorsu-
nuz?

Türkiye’de kaliteli ürünler üretili-
yor. Dolayısıyla kalite, özellik ve uygun 
maliyet kriterlerini dikkate alarak bu 
şartları sağlayan yerli ürünleri tercih 
ediyoruz. Ama ithal ürün kullanmayız 
diye bir durum da yok. Önemli olan 
kalite ve fiyat. Projelerimizde bitki ve 
ağaçlar hakim. Ahşap türleri, taş tür-
leri, metal türleri gibi ana malzemeler 
var.

Mimari yaklaşımınız nedir?
İnsanlığa iyi hizmet vermeye, ha-

yatı daha ileri taşıması için mesleki 
olarak bana düşeni yapmaya çalışı-
yorum. Özel merak olarak da açık ve 
yeşil alanlara olan tutkumla yapılar 
tasarlıyorum. İnsanı kapalı mekan-
da yaşatmak değil, verebileceğimiz 
maksimum açık alanları vermek gibi 
bir eğilimimiz var. Hayatı yeşilliklerin 
içinde yaşatmak diye özetleyebiliriz.

Hedefleriniz neler?
İnsan hayatına değer katan projeler 

üretmeye devam edeceğiz. Ayrıca yeşil 
yapılaşma konusunu da içeren konut 
tipolojilerinin anlatıldığı bir kitap yaz-
mayı düşünüyorum. Bu konuda çok 
zengin bir birikime sahibim. Akade-
mik değeri olan bir kitap olacak.

4

5

Boran Ekinci 
Mimarlık’ın

ödüllü projelerinden 
bazıları

THBB 2004 Onur Ödülü

ODTÜ  Ar-Ge Binası

IX. Ulusal Mimarlık Ödülleri 2004 Yapı 
Dalı -Yaşam Çevresi Başarı Ödülü

Fethiye Marina

X. Ulusal Mimarlık Ödülleri 2006 
Yaşam Çevresi Başarı Ödülü

Mecidiyeköy Konut Bloğu

XIII. Ulusal Mimarlık Ödülleri 2012 
Proje Dalı Ödülü

Kızılağaç Evleri

Davetli ProjeYarışması 1.’lik Ödülü

Şişecam Ar-Ge Binası

Yapım İşi Davetli Proje Yarışması

KalTeV Ar-Ge ve Uygulamalı Eğitim 
Kompleksi 2.’lik Ödülü Eğitim 

Kompleksi
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Hekim Holding Yönetim 
Kurulu Üyesi, İdari ve Mali 

İşler Başkan Yardımcısı 
Aydan Hekim, grup şirketleri 
olarak 130’dan fazla ülkeye 
ihracat yaptıklarını söyledi. 
Bu sayının yaklaşık yüzde 
20’sine 2017 yılı içerisinde 
ulaşıldığını belirten Aydan 

Hekim, “2018 yılında da aynı 
ivme ile sürdürülebilir başarıyı 

yakalamak için çalışıyoruz. 
Yenilikçi ürünlerimizle sektöre 
yön vermeyi ve liderlik etmeyi 

sürdürüyoruz” dedi.

Bünyesinde bulunan 8 şirket ve 8 işletmesi ile Türkiye 
ekonomisine katkı sağlayan Hekim Holding, inşaat 
sektörüne yönelik üretiminde de yenilikçi ürünleri 

ile öne çıkıyor. Hazır yapıların üretiminde kullanılan ana 
hammaddelerin tamamına yakınını kendi entegre tesislerin-
de üreten dünyanın sayılı kuruluşlarından biri olduklarını 
belirten Hekim Holding Yönetim Kurulu Üyesi, İdari ve Mali 
İşler Başkan Yardımcısı Aydan Hekim, “Kurulduğumuz ilk 
yıldan itibaren takip eden değil; örnek olan, ülkeye teknoloji 
getiren ve son zamanlarda ise kendi çıtasını bir üste taşıyarak 
teknoloji üreten bir şirket haline geldik” dedi. Aydan Hekim 
ile Hekim Holding’i ve faaliyetlerini konuştuk.

Hekim Holding ne zaman kuruldu? Holding bünyesin-
de hangi firmalar var?

Yönetim Kurulu Başkanımız Öner Hekim, 1981 ve 1985 
yılları arasında çelik konstrüksiyon alanında geliştirdiği 
tecrübelerinin sonucunda 1985 yılında ilk şahıs firmasını 
kurarak iş hayatına atılmış. Kardeşi Nafiz Hekim’le birlikte 
1989 yılında, bugün hazır yapı sektörünün önde gelen 
ve sektörün de ismini alan Prefabrik Yapı A.Ş.’yi kurarak, 
Hekim Holding’in temellerini atmış. İlerleyen yıllarda 
farklı sektörlerdeki girişim ve yatırımları ile bugün her biri 
alanında uzman şirket, işletme ve entegre üretim tesisleri 
ülkemize kazandırıldı. 2006’da kurulan ve merkezi İstan-
bul, Pendik Güzelyalı’da bulunan Hekim Holding, kendi 
bünyesinde her biri alanında profesyonel ve sektörde marka 
değerine sahip 8 şirket ve 8 işletmesi (Prefabrik Yapı A.Ş., 
Özge Yapı A.Ş., Hebo Yapı A.Ş., Hekim Süt A.Ş., Hekim 
Yapı A.Ş., Hekim Boya ve Plastik Ltd., Hekim Madencilik, 
HekimBoard, Piraziz Foreign Trade Co. Şirketleri, Hekim-
Por, HekimPlast, HekimPanel, HekimPan, HekimProfil ve 
Steelin) ile bine yakın çalışanı, 191 bin metrekare üretim ve 
hazır yapı tanıtım alanı, yurt içinde ve yurt dışında 100’den 
fazla bayisi, 50 binin üzerinde referansı ve 6 kıtada 130’un 
üzerinde ülkeye ihracatı ile global alandaki saygınlığını ge-
liştirmiş ve hazır yapıların üretiminde kullanılan ana ham-
maddelerin tamamına yakınını kendi entegre tesislerinde 
üreten dünyanın sayılı kuruluşlarından biridir. Ayrıca Hekim 
Holding lokomotif şirketlerinden biri olan Prefabrik Yapı 
A.Ş.; 29 yıldır süre gelen istikrarlı başarı grafiği sayesinde, 
2017 yılında Türkiye’nin En Büyük İkinci 500 Sanayi Ku-
ruluşu sıralamasında 352’nci sırada yerini alarak sektöründe 
öncü kuruluş olmaya devam ediyor.

İNŞAAT SEKTÖRÜNE YÖNELİK ÜRETİM
İnşaat sektörüne yönelik ürün grupları nelerdir?

Sadece holding şirketlerimize değil, hem ön üretimli 
yapılar üreten (prefabrike sistemler) firmalara hem de ge-
leneksel yapım tarzı inşaatlara yönelik ürünler üretiyoruz. 
Şekerpınar ve Güzelyalı tesislerimizde üretilen Preform ve 
Lifecase markaları adı altında prefabrike yapılar ve yaşam 
konteynerleri (Prefabrik Yapı A.Ş., Özge Yapı A.Ş., Hebo 
Yapı A.Ş.), hafif çelik yapılar (Steelin), Hendek tesislerimizde 
üretilen özellikle iç ve dış cephe kaplaması olarak kullanılan 
fibercement doğal çimento levhaları (HekimBoard), izolas-
yonlu sandviç duvar ve cephe panelleri (HekimPanel), EPS 
ısı yalıtım levhaları  (HekimPor), EPS yalıtımlı HekimBoard 

“Yenilikçi 
ürünlerimizle 

sektöre
yön vermeyi 

sürdürüyoruz”
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hazır yapı duvar panelleri (HekimPan), hafif 
çelik yapı ve GES taşıyıcı galvanizli profiller 
(HekimProfil), ürün ve markalarıyla inşaat sek-
töründe geniş bir yelpaze ile hizmet veriyoruz. 
Sektörün lideri olarak; merkezinde insan odaklı 
yaklaşımı, satış, pazarlama, üretim, Ar-Ge ve 
Ür-Ge yatırımları ile alanında üstün faaliyetler 
göstermekteyiz. Yüksek teknolojili üretimin yanı 
sıra; planlama, tasarım, yükleme, lojistik, montaj, 
demontaj, bina içi tesisat, boya ve satış sonrası 
hizmetleri ve müşteri odaklı yaklaşımıyla yurt 
içinde ve uluslararası platformlarda hizmet sun-
maya devam ediyoruz. Hekim Holding olarak;  
yolculuğumuzda önemli adımlar atmaya, sürdü-
rülebilir iş modelleri yaratmaya ve hedeflerimizi 
gerçekleştirmeye devam ediyoruz. 29 yıldır sek-
törde öncü olmamızın vermiş olduğu sorumluluk 
ve bilinç ile her zaman daha iyiyi hedefliyor, bu 
yaklaşım ve anlayış doğrultusunda hareket ediyo-
ruz. Birlikte gelişiyor, birlikte büyüyoruz.

Hekim Holding 
Yönetim Kurulu 

Üyesi, İdari ve 
Mali İşler Başkan 

Yardımcısı Aydan 
Hekim, “Kendi 

çıtasını bir üste 
taşıyarak teknoloji 

üreten bir şirket 
haline geldik” dedi.

Firma olarak 2018 yılını nasıl geçiriyorsunuz? 
Yılsonu için öngörüleriniz nelerdir?

Gelecekte de yapı sektörünün etkinliğinin de-
vam edeceğini düşünüyoruz. Diğer sektörlere göre 
özellikle uluslararası olumsuz faktörlerden dereceli 
olarak etkilenen yapı sektörü, yurt dışında yaptığı 
çalışmalarla da daha dengeli bir şekilde büyümeye 
ve ürün-hizmet üretmeye devam edecek. Burada 
dikkat edilmesi gereken, yapı sektörünün büyü-
mesine paralel olarak yapı sektörünü düzenleyen 
kurallar bütününün ve özellikle denetim aksiyon-
larının etkin olarak devam ettirilmesi gerektiğidir. 
2017 yılı Hekim Holding kuruluşları ve markaları 
için beklentilerimize ve öngörülerimize uygun bir 
yıl oldu. Bazı firmalarımız ve markalarımızın hedef-
lerinin de üstüne çıkması bizleri ayrıca mutlu edi-
yor. Şu ana kadar 130’dan fazla ihracat yaptığımız 
ülke sayısının yaklaşık 20’sine 2017 yılı içerisinde 
ulaşıldı. 2018 yılında da aynı ivme ile sürdürüle-
bilir başarıyı yakalamak için çalışıyoruz. Yenilikçi 

“Türkiye İMSAD, inşaat sektörü için iyi işler yapıyor”
“37 sektör derneği, 81 sanayici firma ve paydaş kurum üyeleri ile sektöründe 
32 binden fazla noktaya etkin bir şekilde ulaşan Türkiye İMSAD, Türk inşaat 
malzemeleri sanayisini bir bütün olarak ele almayı, sürdürülebilir büyümeyi ve 
gerek yurt içinde gerekse yurt dışında işbirliklerinin geliştirilmesini amaçlıyor. Bu 
doğrultuda bir yandan iç pazardaki gelişmeleri yakından izlerken, diğer taraftan 
ihracattaki başarının artarak sürdürülebilmesi için hedef dış pazarları yakından 
takip ediyor. 2011 yılında Brüksel temsilciliğini kuran, sektörel projeler yürüten, 
raporlar çıkaran Türkiye İMSAD,  Avrupa Komisyonu’nun fonladığı birçok projeye 
de liderlik ediyor. İnşaat sektörünün tamamı için son derece iyi işler yapıyor. 
Prefabrik Yapı A.Ş. olarak; Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi, Hekim Yapı A.Ş. 
olarak Türkiye İMSAD üyesiyiz. Türkiye İMSAD’ın birçok alt komitesinde de aktif 
olarak görev yapıyoruz, ülkemizin ekonomisine katkıda bulunuyoruz.”

SÖYLEŞİ / AYDAN HEKİM



Aydan Hekim, 
Hekim Holding’in 
yapı ve yapı 
malzemeleri 
sektöründe 
bulunan 
şirketlerinin 
2018 hedeflerini 
tutturacağını 
söyledi. 

ürünlerimizle sektöre yön vermeye ve liderlik et-
meyi sürdürüyoruz. Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarıyla, 
ayrıca yeni yatırımlarla adından her zaman söz etti-
ren hazır yapı ve yapı malzemeleri sektöründe bu-
lunan şirketlerimizin; 2018 yılı üçüncü çeyreğinde 
piyasalarda yaşanan genel daralma ve projelerdeki 
yavaşlamadan herhangi bir şekilde olumsuz olarak 
etkilenmediğini gözlemliyoruz. 2018 yılı sonunda 
bir önceki yıla göre üretim ve satış anlamında he-
deflenen rakamlara ulaşabileceğimizi söyleyebiliriz. 
Bayilerimiz ve müşterilerimiz ile birlikte 2019 yılı 
için doğru stratejileri planlamak ve uygulamak şu 
an en önemli hedefimiz.

“EN BÜYÜK AVANTAJIMIZ
ÜRETİME DAYALI SATIŞ YAPMAMIZ”
Türkiye’de pazarın durumunu nasıl değerlen-
diriyorsunuz? Sektördeki sıkıntılar neler?

Öncelikle sanayici olmak ve sanayici kimliği-
nizle devam etmek oldukça zorlu bir yol. Yöne-
tim Kurulu Başkanımız Öner Hekim, bu yola baş 
koydu, bu yüzden başlangıcınız bu şekilde olmalı. 
Sektörün ihtiyacını doğru analiz ederek gerekli 
yatırımları yapmalısınız, kısacası risk almalısınız. 
Haksız rekabet bizim sektörümüzde de sıkıntılar-
dan belki de en önemlisi. Bir diğer sıkıntı ise hazır 
yapı ile ilgili yönetmelik ve şartnamelerin (şu an 
yapılan çalışmalarla çok kısa sürede düzenlemeler 
yapılacaktır) olmamasıdır. İnşaat sektöründe daha 
disiplinli kontrol mekanizmaları olmalı, kalifiye 
personel yetiştirilmeli, haksız rekabet olmama-

sı için çeşitli mekanizmalar daha aktif ve kuvvet-
lendirilerek çalışmalarını sürdürmeli. Yapı sektörü 
Türkiye’nin lokomotiflerinden birisidir. Türk yapı 
sektöründe bizim gibi firmaların en büyük avantajı 
ise üretime dayalı satış yapıyor olmamız. Hem is-
tihdam hem de ülke ekonomisine katkı büyüyerek 
artıyor. 2018 yılının 2’nci çeyreği itibarıyla biraz ivme 
kaybettiğini söyleyebiliriz ancak Türkiye çok büyük 
bir ekonomiye sahip ve bu unutulmamalı.

Sektörün geleceğini nasıl öngörüyorsunuz?
Hızlı tüketim, zamanın etkin kullanılmasının 

önemi, enerji kaynaklarının her geçen gün azalması 
ile doğa dostu, geri dönüşümü mümkün malzeme-
lerin kullanıldığı ürünlerimize gösterilen ilgi ve talep 
her geçen gün artacaktır. Hazır yapı grubunda hizmet 
veren biz ve bizler gibi birçok sanayicinin yaşadığı 
en büyük problem; üretim sistemleri süreçlerinin 
tariflendiği ve etkin kullanılan bir yönetmeliğin 
olmamasıdır. Bu engel de gerek Türkiye İMSAD ge-
rekse Türk Yapısal Çelik Derneği yetkililerinin hassas 
çalışmaları, özverili yaklaşımları ile en kısa zamanda 
aşılacaktır. Bu noktada sektöre hizmet veren tüm 
sanayi kuruluşlarının üzerlerine düşecek görevleri 
yerine getirmesiyle sektörün geleceğinin çok daha iyi 
noktalara omuzlarımız üzerinde taşınacağına inanı-
yoruz. Bizler bu anlamda üzerimize düşeni yapmayı 
ülkemize ve halkımıza bir borç biliriz.

Önümüzdeki dönem hedefleriniz neler?
Ana hedefimiz, global dünyayı değerlendirip, 

kalitemizden hiçbir şekilde ödün vermeden, hol-
ding bünyemizde bulunan tüm grup şirketlerimiz 
ve ürünlerimizle Türkiye’yi dünyanın her yerinde 
layıkıyla tanıtmak ve temsil etmektir.

Ar-Ge faaliyetlerinizden bahseder misiniz?
Kurulduğumuzdan bu yana takip eden değil; ör-

nek olan, ülkeye teknoloji getiren ve son zamanlarda 
ise kendi çıtasını bir üste taşıyarak teknoloji üreten 
bir şirket haline geldik. Prefabrik Yapı A.Ş. ve Hekim 
Yapı A.Ş. olarak tüm Türkiye İMSAD üyelerinin de 
yer aldığı sürdürülebilirlik sözünü imzaladık ve bu 
kapsamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnanıyoruz 
ki; sürdürülebilir iş modelleri yaratarak, ülke ekono-
misine katkı sağlamak, yenilikçi olmak, inovasyon 
kültürünün yerleşmesini ve gelişimini desteklemek, 
gelecek nesle bırakacağımız en önemli mirasımızdır.

SÖYLEŞİ / AYDAN HEKİM
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“Yeni ürünlerle rekabet
gücümüzü en üst
seviyeye çıkardık”

Türk armatür sektörünün akla gelen ilk 
markalarından olan ve yüzde 100 yerli 

üretim yapan E.C.A. Valfsel, yenilikçi 
ürünlerle pazardaki konumunu 

güçlendiriyor. E.C.A. Yurtiçi Satış ve 
Pazarlama Şirketi Elmor A.Ş. Genel 

Müdürü Enver Öz, “Son dönemlerde 
geliştirdiğimiz teknoloji ve yeni 

ürünlerle pazardaki rekabet gücümüzü 
en üst seviyeye çıkardık” dedi.

Valfsel fabrikalarında geliştirilen ve üretilen E.C.A. 
armatürleri, sanayinin önemli markalarından biri 
olarak hizmet veriyor. “Hedefimiz armatür pazarın-

daki liderliğimizi rakiplerimizle arayı daha da açarak sağ-
lamlaştırmak. Ayrıca sektör birinciliğinin bir gereği trendleri 
oluşturma ve en yeni teknolojileri pazara sunma alışkanlı-
ğımızı da devam ettireceğiz” diyen E.C.A. Yurtiçi Satış ve 
Pazarlama Şirketi Elmor A.Ş. Genel Müdürü Enver Öz, su 
tasarrufu ve hijyen konularına odaklandıklarını, çocuklara 
ve engellilere yönelik ürünler geliştirdiklerini söyledi. Enver 
Öz ile şirketi ve faaliyetlerini konuştuk.

Valfsel ne zaman kuruldu? Kuruluş aşamasından 
bugüne kadar olan süreç hakkında kısaca bilgi verir 
misiniz?

Valfsel, E.C.A. markalı armatür ve musluk grubu ürün-
lerin üretim şirketidir. Bu sebeple armatür sektörü özelinde 
E.C.A. markasını ele almak daha doğru olur. 1951 yılında 

SÖYLEŞİ / ENVER ÖZ



Manisa’nın köklü ailelerinden Elginkan ailesi ta-
rafından kurulan Elginkan Topluluğu, ailenin iki 
oğlu Ekrem ve Cahit kardeşler tarafından 1957’de 
kurulan E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. ile ilk 
markasını kazandı. E.C.A. aile şirketinin ilk mar-
kası olarak kalmayıp 65 yılı aşkın süredir “Yıllarca 
Beraber”lik mottosunu ilke edinerek ülkemizin 
dünyaya açılan dev sanayi şirketleri arasına adını 
yazdırdı. Elginkan Topluluğu’nun bir markası 
olarak E.C.A. bugün armatür, teknik valfler, yer-
den ısıtma sistemleri, yangın sistemleri, kombi, 
radyatör ve klima ürün gruplarında ülkemizin 
önemli sanayi kuruluşlarından biri olarak değer 
yaratmaya devam ediyor.

“İLERİ TEKNOLOJİYLE 
ÜRETİM YAPIYORUZ”
Üretim tesisleriniz nerelerde bulunuyor? 
İnşaat sektörüne yönelik hangi ürün 
gruplarında üretim yapıyorsunuz?

Valfsel fabrikalarında geliştirilen ve üretilen 
E.C.A. armatürleri, Türk armatür sektörünün 
akla gelen ilk markalarından biri olarak yüzde 
100 yerli üretim yapıyor ve sanayinin önemli bir 
markası olarak hizmet veriyoruz. Manisa’daki 
fabrikamızda sektörümüzdeki en ileri teknolojiyi 
kullanarak ürettiğimiz armatür, kombi, vana, 
radyatör gibi ürünlerimizle ülkemizde hemen 
her evde yer almayı başardık. E.C.A. markasıyla 
hizmet verdiğimiz iki sektörü özel olarak ele aldı-
ğımızda; yapı grubu olarak bugün yerli üretimde 
bir dünya devi E.C.A. markalı su armatürleri ve 
E.C.A. markalı teknik ürünler (vana grubu) ko-
nusunda Ar-Ge merkezlerimiz tarafından yüzde 
100 yerli olarak tasarlanıp üretilen ürünlerimizle 
Türkiye pazarında lider konumda bulunuyoruz. 
E.C.A. markalı ürünlerimizle Türkiye’de trendleri 
belirliyoruz. E.C.A. armatürlerimizin şikâyet oranı 
100 binde 5 düzeyinde bulunuyor.

E.C.A. markası olarak, ürünlerimizi dünya ka-
lite ve standartlarında üreterek, kullanım kolaylığı 
sağlayarak, en geniş servis hizmeti olanakları ile 
müşteri, bayi ve servis ilişkilerimizde devamlılığı 
ve tatmini sağlamayı hedefliyoruz. Kamuoyunda 
sahip olduğumuz imajı korumak ve geliştirmek 
için yıllarca beraber olmak ilkemiz doğrultusunda 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kalitemize olan 
güvenimizle dünyada ilk kez; tek kumandalı, 
çift kumandalı ve musluk grubu ürünlerde 20 
yıl garanti veren tek firma olmanın gururunu 
yaşıyoruz.

Yurt içi pazar payınız ve ihracat hakkında 
bilgi verir misiniz?

Armatür sektöründe E.C.A. markası ile sektör 
lideriyiz. Son dönemlerde geliştirdiğimiz teknolo-
ji ve yeni ürünlerle pazardaki rekabet gücümüzü 
en üst seviyeye çıkardık.

SÖYLEŞİ / ENVER ÖZ

“BU YILI İVME İLE KAPATACAĞIMIZI
ÖNGÖRÜYORUZ”
2018 yılı şirketiniz için nasıl geçiyor?

Bütçe hedeflerimiz doğrultusunda iyi bir yıl 
geçiriyoruz. Pazar payımızı artırdık ve yılı bu ivme 
ile kapatacağımızı öngörüyoruz.

İnşaat sektörünün bugünkü durumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Sektördeki durumun 
pazara yansıması nasıl oldu?

İnşaat sektörü, Türkiye ekonomisinde birçok 
sektörü harekete geçiriyor. Genç nüfus sebebiyle 
yıllık 650-700 bin civarı konut ihtiyacı olduğu 
görülüyor. Sektör adına atılacak yeni hareketlen-
me adımları ve hareketlilik sağlayacak yeni aksi-
yonlarla birlikte inşaat sektörünün daha da ivme 
kazanacağını öngörüyoruz.

Şirket olarak önümüzdeki dönem hedefleriniz 
nelerdir?

Gelecek dönem stratejilerimizde tüketici odak-
lı strateji ve aksiyonlar gerçekleştireceğiz. Pro-
fesyonel tarafta mimar ve müteahhitlerin tespit 
ettiğimiz ihtiyaçlarını en etkin ürün gamı ve en 
efektif servis hizmetiyle vermeye devam edeceğiz. 
Nihai tüketici tarafında kullanıcı deneyimini ve 
konforunu en yukarıda tutan ürün ve satış son-
rası hizmetleri daha da etkin bir şekilde pazarın 
kullanımına sunacağız. Bu doğrultuda hedefimiz 
armatür pazarındaki liderliğimizi rakiplerimizle 
arayı daha da açarak sağlamlaştırmak olacak. 

E.C.A. Yurtiçi 
Satış ve 
Pazarlama 
Şirketi Elmor 
A.Ş. Genel 
Müdürü Enver 
Öz, trendleri 
belirleyen bir 
firma olduklarını 
söyledi.
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Ayrıca sektör birinciliğinin bir gereği 
trendleri oluşturma ve en yeni tekno-
lojilerini pazara sunma alışkanlığımızı 
da devam ettireceğiz.

AR-GE FAALİYETLERİNDE
ÜÇ ÖNEMLİ ODAK NOKTASI
Ar-Ge faaliyetlerinizden kısaca 
bahseder misiniz?

Su tasarrufu ve hijyen konularına 
odaklanıyor, çocuklara ve engellilere 
yönelik ürünler geliştiriyoruz. E.C.A. 
armatürlerinin Ar-Ge süreçleri Valfsel 
fabrikasında Türk mühendislerden 
oluşan Ar-Ge ekibi tarafından yürü-
tülüyor ve cironun önemli bir kısmı 
E.C.A. Ar-Ge Merkezi çalışmalarına 
aktarılıyor. Ürünlerin fonksiyonları ile 
ilgili Ar-Ge faaliyetleri; su tasarrufu, 
inovatif ürünler ve hijyen başlıklarına 
odaklanıyor. Sürekli olarak geliştirdi-
ğimiz Ar-Ge birimimizde, inovasyon 
faaliyetleri ile yeni nesil teknolojilerin 
araştırılması, geliştirilmesi ve ticari-
leştirilmesi yoluyla, müşterilerimize 
yenilikçi çözümler bulmak için çalı-
şıyoruz. Bu sebeple fabrikalarımızın 
üretim bölümlerini yeni nesil robotik 
sistemlerle güncelleyerek çağın ge-
rekliliklerine uygun üretim yapıyo-
ruz. Özellikle çocuklar ve engellilere 
yönelik ürün gamımızı geliştirmeye 
yönelik çalışmalarımız devam ediyor. 
Çocukların ve engellilerin hayatları-
nı, hem evde hem de ortak kullanım 
alanlarında kolaylaştıracak, onlara özel 
mekanlar yaratacak ürünler üzerinde 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.  

“YEŞİL BİNA OLMAYA ADAY
PROJELERLE ORTAK
ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ”
Çevreci çalışmalarınız nelerdir?

Çevre duyarlılığına sahip, yeşil bina 
olmaya aday projelerle ortak çalışma-
lar yürütüyoruz. E.C.A.’nın doğaya 
ve insana saygılı “Ecologic ürünleri” 
aynı zamanda yeşil bina sertifikası al-
mak isteyen projelere LEED, BREEAM 
ve DGNB sertifikasyonlarında ilave 
puanlar kazandırıyor. Günümüzde 
küresel ısınmanın getirdiği sorunlar 
neticesinde karbon salınımlarını azalt-
manın yolları giderek önem kazanıyor. 
Araştırmalara göre binalar, dünyadaki 
karbon salınımının yüzde 35’inden 

sorumlu. Bu sebepten binaların karbon 
salınımlarını azaltmaya yönelik yeşil 
bina sistemleri dünya çapında hızla 
gelişiyor. E.C.A. olarak biz de kardeş 
markamız SEREL ile çevre duyarlılığı-
na sahip, yeşil bina olmaya aday pro-
jelerle ortak çalışmalar yürütüyoruz. 
E.C.A. ve SEREL ürünleri, sertifika 
düzeyinde LEED almak isteyen proje-
lere, tüm koşulları sağladıklarında; su 
verimliliği, malzeme ve kaynaklar, mal-
zeme içeriği kategorilerinde ayrıca EPD 
ve Greenguard Gold sertifikalarıyla ka-
zandırdığı puanlarla yaklaşık yüzde 30 
ilave puan katkısı sağlıyor. E.C.A. ilk 
ve tek Greenguard Gold sertifikasına 
sahip armatür markasıdır.

“Türkiye 
İMSAD’ın bizim
için önemi büyük”

“Türkiye İMSAD 
sektör adına stratejik 
planlarımızda ve gelecek 
öngörülerimizde bize 
ışık tutan güncel raporlar 
yayınlıyor. Sektör 
firmalarına gelecekle ilgili 
daha efektif veriler sunan 
bir kuruluş olduğundan 
Türkiye İMSAD’ın bizim için 
önemi büyük.”

SÖYLEŞİ / ENVER ÖZ



belgesi markanıza

artı standart

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



Yapı bağlantı elemanları sektöründe faaliyet gösteren İnka, risklerin ve 
belirsizliklerin olduğu 2018 yılını tutucu bir satış politikasıyla hedeflerine 
uygun geçiriyor. İnka Yapı Bağlantı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel 
Müdürü Haluk Arıcan, “İnka olarak mühendislik ve üretim teknolojimizi 
geliştirerek global pazardaki payımızın daha da artmasını hedefliyoruz” dedi. 

Haluk Arıcan tarafından 1986 yılında metal 
işleme sektöründe kurulan İnka, kısa bir 
süre sonra yapı sektörünün gereksinimi olan 

bağlantı elemanları üretimine de başlayarak bugün 
üretiminin yüzde 70’ini ihraç eden bir firma haline 
geldi. Firma olarak yeni pazarlarda oluşan projeleri 
yakından takip edip potansiyel müşterilerin ihtiyaçla-
rı doğrultusunda özel ürün tasarımları ile çözüm or-
tağı olduklarını belirten İnka Yapı Bağlantı Elemanları 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Haluk Arıcan, 
“İnka olarak mühendislik ve üretim teknolojimizi 
geliştirerek global pazardaki payımızın daha da art-

masını hedefliyoruz” dedi. Haluk Arıcan ile şirketi ve 
faaliyetlerini konuştuk.

İnka ne zaman kuruldu? Bugüne kadar olan süreç 
hakkında  bilgi verir misiniz?

İnka’yı 1986 yılında metal işleme sektöründe 
faaliyet göstermek üzere kurduk. 1990 yılından 
itibaren teknolojik ve mühendislik kabiliyetlerimizi 
geliştirerek yapı bağlantı elemanları üretimine baş-
ladık. 1995 yılında Avrupa’ya ihracata başladıktan 
sonra ISO 9001 belgesi, daha sonra da FM, UL, MPA, 
GOST, TSEK, ISO 14001 ve OHSAS 18001 belgeleri-

SÖYLEŞİ / HALUK ARICAN

İnka Yapı 
Bağlantı 

Elemanları 
Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. 
Genel Müdürü 

Haluk Arıcan, 
İnka olarak 

üretimlerinin 
yüzde 70’ini 

ihraç ettiklerini 
söyledi.

“Global 
pazarlarda 
payımızı
artırmayı 
hedefliyoruz”
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leri yakından takip edip potansiyel müşterilerimize 
ihtiyaçları doğrultusunda özel ürün tasarımlarımız 
ile çözüm ortağı oluyoruz. 

2018 yılı şirketiniz için nasıl geçiyor? 
2018 yılı İnka için öngördüğümüz şekilde 

geçiyor. Sektörde oyuncular çok sık konum de-
ğiştirdiği için piyasadaki riskler de büyüdü. İnka 
olarak planlamamızı yaparken bu durumdan etki-
lenmemek adına tutucu bir satış politikası izleme 
kararı aldık.  

“FİRMALAR TEMKİNLİ HAREKET ETMELİ”
İnşaat sektörünün bugünkü durumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

İnşaat sektörü bugünkü durumda belirsizliğini 
koruyor. Bu belirsizliğin de pazar üzerinde 
olumsuz etkileri oluyor. Sektörde bulunan tüm 
firmaların riskleri öngörüp daha temkinli hareket 
etmesi gerekiyor. 

Sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Sektörün global olarak büyümeye devam ede-

ceğini ancak üretimin belirli merkezlerde daha 
büyük oranda yoğunlaşacağını düşünüyoruz. 

Şirket olarak hedefleriniz neler?
İnka olarak mühendislik ve üretim teknoloji-

mizi geliştirerek global pazardaki payımızın daha 
da artmasını hedefliyoruz.

Ar-Ge faaliyetlerinizden bahseder misiniz?
Mevcut ürün gamımızı destekleyecek şekilde 

yeni ürün ve sistemlerin tasarlanması konusunda 
yoğun Ar-Ge çalışmalarımız bulunuyor. 

“Türkiye 
İMSAD’ın 
çalışmalarını 
faydalı 
buluyoruz”
“Türkiye İMSAD’ın 
sektör ile ilgili güncel 
bilgilendirmeleri, 
hazırlanan raporlamaları 
ve haberleri 
sistematik bir biçimde 
paylaşmasını faydalı 
buluyoruz. Uluslararası 
İnşaatta Kalite Zirvesi 
gibi organizasyonlar 
sayesinde sektörün 
bir araya gelerek 
yeniliklerden haberdar 
olmasının yanı sıra 
bu gibi platformlar 
sayesinde bilgi ve 
fikir paylaşımları 
sağlanabiliyor.” 

ni alarak sektörün önemli bir oyuncusu haline gel-
dik. Kurulduğumuz yıldan bugüne kadar sürekli 
kendimizi ve ürünlerimizi geliştirmek adına ciddi 
yatırımlar yaptık. Bugün yaptığımız yatırımların 
bir sonucu olarak bağlantı elemanları üretimimiz, 
IATF 16949 sertifikası ile otomotiv sektörünü de 
kapsayarak devam ediyor.                 

Üretim tesisleriniz nerelerde bulunuyor? 
Üretim tesisimiz İstanbul Anadolu Yakası 

Organize Sanayi bölgesinde 12 bin metrekare 
alan üzerine kurulu bulunuyor. Tesisimizde, boru 
askı ve destek sistemlerinin yanı sıra müşteri 
ihtiyaçlarını karşılayacak özel ürünlerin de üretimi 
yapılıyor. Kaplin ve pik boru ürün gruplarının ise 
ithalatını gerçekleştiriyoruz.

“ÜRETİMİMİZİN YÜZDE 70’İNİ
İHRAÇ EDİYORUZ”
Yurtiçi pazar payınız ve ihracat hakkında bilgi 
verir misiniz?

Üretimimizin yüzde 70’ini ihraç ediyoruz. 
İhracatın yüzde 80 oranında büyük bir bölümünü 
Batı Avrupa ülkelerine, yüzde 20’lik kısmını ise 
Ortadoğu, Rusya, Türki Cumhuriyetler, Balkanlar 
ve Kuzey Afrika ülkelerine gerçekleştiriyoruz. 
Yurtiçi pazarında ise yüzde 30’luk payımız 
bulunuyor. 

İhracat pazarlarını çeşitlendirmek için neler 
yapıyorsunuz?

İnka olarak sektörel fuarlarda ve organizasyon-
larda aktif katılımcı olmamızın yanı sıra Ortadoğu 
gibi potansiyeli yüksek bölgelerde de yeni bağlantı-
lar kuruyoruz. Ayrıca yeni pazarlarda oluşan proje-
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İHRACAT KAPILARI / RUSYA

Türk müteahhitlerinin yurt dışında üstlendiği projelerden 
aldığı yüzde 19,6’lık  payla lider konumda bulunan Rusya 
ile 2015 yılında yaşanan uçak krizinin yaraları sarılıyor. 
Müteahhitlerimizin bu yılın ilk altı ayında dünya genelinde 
üstlendiği 9.2 milyar dolar tutarındaki projeden en büyük payı 
yaklaşık 3.1 milyar dolar ile Rusya aldı. Türk müteahhitlerinin 
artık daha yüksek tutarlı projeler üstlenmeye başladığı Rusya, 
inşaat malzemeleri talebi nedeniyle ülkemiz ihracatı açısından da 
kritik önem taşıyan bir pazar konumunda bulunuyor.

Rusya ile 
silbaştan...
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Moskova’da tarihe 
damga vurmuş 

olan Kızıl Meydan, 
şehrin temellerinin 

atıldığı önemli bir 
meydan. Bu önemli 

meydanın çevresinde 
birbirinden ünlü 

yerler ve yapılar yer 
alıyor.

Yaklaşık 17 milyon kilometrekare ile dün-
yanın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi 
olan Rusya, zengin doğalgaz ve petrol kay-

naklarının yanı sıra, kömür, alüminyum, bakır, 
demir, elmas, altın, gümüş maden kaynakları ve 
ormancılık ürünleri ile dünya hammadde ihra-
catında önde gelen ülkeler arasında yer alıyor. 
Türkiye’nin dış ticaretinde önemli bir paya sahip 
olan Rusya, Türk müteahhitlerinin de yurtdışında 
en çok iş aldığı ülke olma özelliğini koruyor.

Türk müteahhitlik firmaları Haziran 2018 
itibarıyla Rusya’da toplam tutarı yaklaşık 71.8 
milyar dolar olan bin 956 proje üstlenirken, ülke 
inşaat malzemeleri talebi nedeniyle de kritik 
önem taşıyan bir pazar konumunda bulunuyor. 

EKONOMİK GÜCÜN TEMELİ
DOĞAL KAYNAKLARA DAYANIYOR

Büyük bir ekonomik gücün temeli olan doğal 
kaynaklara ve insan gücüne sahip dünyadaki belli 
başlı ülkelerden biri olan Rusya’nın sahip olduğu 
zengin doğal kaynak rezervleri ülke için büyük 
bir şans olmakla beraber ekonomi açısından bazı 
sakıncaları da beraberinde getiriyor. Son 10 yıllık 

İHRACAT KAPILARI / RUSYA
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Köklü bir geçmişe 
sahip olan Rusya’da 
gezilecek yerler 
arasında çok 
sayıda tarihi yapı 
bulunuyor.

süreçte yüksek düzeyde seyreden petrol fiyatları 
ve elverişli ticaret hadlerinin ülkenin bir süredir 
sağladığı güçlü büyümenin itici gücü olduğu 
düşünülüyor. Ancak yapılan bilimsel çalışmalar 
uzun vadeli büyüme ve ekonomideki doğal kay-
naklara bağımlılık arasında negatif bir korelasyon 
olduğunu ortaya koyuyor. Bunun nedeni “Dutch 
Disease-Hollanda Sendromu” olarak adlandırılan 
durum. Aşırı değerlenmiş döviz kuru doğal kay-
nak dışı sektörlerde büyümeyi olumsuz etkiliyor. 
2015 yılında yüzde 3,7 oranında daralan Rusya 
ekonomisi, 2016 yılında da yüzde 0,2 oranında 
küçüldü. Ekonominin 2017 yılında ise yüzde 1,8 
büyüdüğü öngörülüyor.

TÜRK MÜTEAHHİTLERİ
ÖNEMLİ PROJELER ÜSTLENDİ

Rusya, Türk müteahhitlik firmaları tarafından 
yurtdışında üstlenilen projelerin ülkelere göre 
dağılımında yüzde 19,6’lık payla lider konumda 
bulunuyor. Rusya’ya 1988 yılında Baytur ve Enka 
firmaları aracılığıyla giriş yapan Türk müteahhit-
lerinin dünyaya açıldığı pazarlar arasında ülke her 
zaman önemli bir yere sahip oldu. Firmalarımız, 

Rusya’da kentsel altyapı, arıtma ve boru hattı 
gibi çeşitli altyapı projeleri; enerji hatları, enerji 
santralleri, petro-kimya tesisleri, endüstriyel te-
sisler ve depolama tesisleri gibi muhtelif sanayi 
tesisi projeleri; yol, köprü, tünel ve havaalanı 
gibi ulaşım projeleri; konut, iş merkezi, idari 
bina, askeri tesisler, sağlık tesisi, turizm tesisi ve 
sosyal-kültürel tesisler gibi çeşitli bina projeleri 
üstlendi. Türk firmaları Rusya pazarında sadece 
müteahhit değil aynı zamanda yatırımcı olarak 
da faaliyet gösteriyor. Nitekim ülkedeki büyük 
ölçekli birçok üstyapı projesinde Türk firmala-
rının yatırımları dikkat çekiyor. Bu durum, Türk 
müteahhitlerinin Rusya nezdinde diğer ülke 
müteahhitlerinden daha farklı değerlendirme-
sine neden oluyor. Ayrıca Rusya, Türk yurtdışı 
müteahhitlik hizmetleri açısından olduğu kadar, 
inşaat malzemeleri talebi nedeniyle ülkemiz ih-
racatı açısından da kritik önem taşıyan bir pazar.

İHRACAT KAPILARI / RUSYA
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St Petersburg’daki 
Peterhof Grand 

Palace, etkileyici 
mimarisi ve 

görsel bir şölen 
sunan bahçesi 

ile turistlerin en 
çok ziyaret ettiği 

yerler arasında 
bulunuyor.

UÇAK KRİZİNİN ETKİSİ BÜYÜK OLDU
İki ülke arasındaki ilişkiler 24 Kasım 2015 

tarihinde bir Rus uçağının angajman kuralları ge-
reği sınır ihlali nedeniyle bir Türk uçağı tarafından 
düşürülmesiyle yeni ve sıkıntılı bir döneme girdi. 
Kasım 2015 sonrasında Rusya’nın Türkiye’ye karşı 
uyguladığı ekonomik tedbirler kapsamında; Türk 
vatandaşlarının istihdam edilmelerine kısıtlamalar 
getirildi, dış ticaret hacmi düştü, Rusya’daki Türk 
yatırımları ve müteahhitlik hizmetleri de süreçten 
olumsuz etkilendi. Aradan geçen süre zarfında iki 
ülke arasında gerçekleştirilen karşılıklı üst düzey 
ziyaretler ve süregelen temaslar neticesinde aşama-
lı olarak bir takım düzenlemeler hayata geçirildi. 

Çözüm çabaları kapsamında Ağustos 2016 
tarihinde St. Petersburg’da bir araya gelen Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet 
Başkanı Putin arasında başlayan müzakereler, 
Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenen 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Zirvesi ve-
silesiyle iki ülke başbakanları başkanlığındaki 
heyetler arası görüşmelerle neticelendi. Burada 
ülkeler arasındaki ilişkilerin önündeki engellerin 
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YIL İHRACAT İTHALAT

2007 4.726.853 23.508.494

2008 6.483.004 31.364.477
2009 3.202.398 19.450.085
2010 4.468.153 21.600.641
2011 5.992.633 23.952.914

2012 6.680.586 26.625.286

2013 6.964.209 25.064.214

2014 5.943.014 25.293.392
2015 3.588.657 20.401.756
2016 1.732.954 15.162.386
2017 2.735.484 19.513.833

2017/5 890.060 7.334.730
2018/5 1.371.701 9.945.517

Türkiye-Rusya Dış Ticaret Değerleri 
(Bin Dolar)

Başkent: MOSKOVA

Nüfus: 
147 MILYON (2017)  

Yüzölçümü: 
17 MILYON 75 BIN 400 KM² 

Yönetim biçimi: 

ÇIFT MECLISLI 
BAŞKANLIK SISTEMI

Temel ekonomik 
göstergeler

Resmi dili: 
RUSÇA

GSYİH: 1.562 MILYAR $

Büyüme oranı: YÜZDE 1,8 (2017)

Kaynak: TÜIK

Kişi başına GSYİH: 10 BIN 574 $

Para birimi:

RUBLE

RUSYA
Potansiyel 
vadeden sektörler
Rusya Federasyonu’nun ithalatında tüketim 
mallarının ağırlığı devam ettiği sürece ülkemiz 
menşeli tüketim mallarına bu pazarda ihtiyaç 
duyulması bekleniyor. Ülkemiz menşeli ürünler 
Rusya pazarında fiyat ve kalite olarak rakiplerine 
göre avantajlı konumda bulunurken, Türkiye’nin 
coğrafi konumu da diğer ülkelerle rekabet 
açısından, ülkemizi avantajlı duruma getiriyor.
Özellikle otomotiv ve otomotiv yan sanayi, 
bilgisayar donanım ve yazılımları, kozmetik ve 
kişisel bakım ürünleri, inşaat malzemeleri, ev 
tekstili, iş ve maden makineleri, tıbbi malzeme 
ve ekipmanlar, ilaç, tekstil ve hazır giyim, deri ve 
kürklü giyim, ayakkabı, yaş meyve-sebze, gıda 
sanayi ürünleri gibi sektörlerde potansiyel var. 
Firmalarımız için Moskova ve St. Petersburg 
haricindeki bölgelerde de önemli pazar fırsatları 
bulunurken, bu fırsatların firmalar tarafından 
araştırılmasında yarar görülüyor. 

kaldırılmasına yönelik bir ortak bildiri 
imzalandı. Türk firmalarının yeni iha-
lelere katılmasını engelleyen 28 Kasım 
ve 29 Aralık 2015 tarihli kararnameler 
de ardından yürürlükten kaldırıldı. İki 
ülke arasında yaşanan sıkıntılı dönem 
nedeniyle Türk müteahhitlik firmaları 
Rusya’da 2015 yılında toplam tutarı 
3.7 milyar dolar olan 45 proje üstle-
nirken, 2016 yılında işler bıçak gibi 
kesildi ve müteahhitlerimiz toplam 
tutarı 1.1 milyar dolar olan dört adet 
proje üstlenebildi. 2017 yılında top-
lam 3.7 milyar dolar tutarında 13 pro-
je üstlenilirken, 2018 Haziran sonu 
itibarıyla 3.7 milyar dolarlık 10 proje 
ihalesi kazanıldı. İlişkilerin normal-
leşmesiyle Rusya, bu yıl yeniden Türk 
müteahhitlik hizmetleri pazar sırala-
masında lider konumuna geri döndü. 

Müteahhitlerimiz 2018 yılı ilk altı 
ayında dünya genelinde toplam 9.2 
milyar dolar tutarında proje üstlenir-

ken, bu projelerden en büyük payı 
alan ülke de yaklaşık 3.1 milyar dolar 
ile Rusya oldu. Üstelik artık ülkede 
Türk müteahhitlerinin daha yüksek 
tutarlı projeler üstlenmeye başladığı 
gözleniyor. 

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEME 
İLİŞKİN BEKLENTİLER

Rusya’da her yıl alınan yeni iş mik-
tarının 2010-2015 yıllarında ortalama 
5 milyar dolar olarak gerçekleştiği de-
ğerlendirildiğinde, orta vadede yıllık 
bazda bu büyüklükte bir potansiyel 
proje tutarından söz etmek mümkün. 
Yeni dönemde ilişkilerin kriz önce-
si seviyelere dönmesiyle beraber iki 
ülkenin de ekonomisine pozitif katkı-
nın devam etmesi, sektörün en büyük 
beklentisi. Kısa ve orta vadede Türk 
müteahhitlik firmaları için geleneksel 
pazarlardaki iyileşmelere bağlı olarak 
Rusya Federasyonu’nun sektör için 
önemini koruyacağı öngörülüyor.

TÜRKİYE İLE TİCARET
Coğrafi yakınlık, Türkiye-Rusya ti-

cari ve ekonomik ilişkilerinin gelişme-
sinde önemli bir avantaj sağlıyor. 2017 
yılında Rusya’ya ihracatımız yüzde 
58 artarak, 2,7 milyar dolara ulaştı. 
Aynı dönemde ithalatımız ise yaklaşık 
yüzde 29 oranında artarak 19.5 milyar 
dolar olarak gerçekleşti. 

İHRACAT KAPILARI / RUSYA



İnsanoğlunun yaşamını boyayla renklendirmesi ilk 
insanların mağara duvarlarına ham boyalarla çizdiği 
resimlerle başlarken, indigo mavisi Mısır’da 5 bin yıl 

önce giysilerin boyanmasında kullanılıyordu. 

Yapı 
malzemelerinin

tarihsel 
serüveni...

5 bin yıllık 
indigo 

mavisinden
yapıları 

renklendiren 

boyalara...
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Boya ve kaplamaların gerçek bir endüstri bileşeni olması 
Sanayi Devrimi ile gerçekleşirken, boya sanayi günümüzde 
farklı tür ve özelliklerdeki ürünlerle yapıları renklendiriyor.  
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Mağaralarda 
yaşayan insanoğ-
lu yaşamlarını grafik olarak 

temsil eden figürleri yapmak için ham 
boyalar kullanıyordu. Bilinen en eski 
boyalar ise Zambiya’da Lusaka Mağa-
rası’nda bulunan ve 350 bin yıl önce-
den kalan mineral esaslı toz boyalardır. 
İspanya’da bir mağaranın duvarında 
bulunan dünyanın en eski resimleri, 42 
bin yıl önce mineral esaslı toz boyalarla 
yapılmıştı.

MISIR’DA 5 BİN YIL ÖNCE
İNDİGO MAVİSİ KULLANILDI

Boya tarihi açısından en önemli ge-
lişme “İndigo” adı verilen mavi renkli 
boyanın kullanılmasıydı. Mısır’da 5 bin 
yıl önce, indigo mavisi giysilerin boyan-
masında kullanılıyordu. Yine Mısırlılar, 
“juvve” denilen bir bitkinin kökünden 
kırmızı boya, çivi otu denilen bir bitki-
nin köklerinden, indigodan farklı tonda 
bir mavi boya, yalancı safran kökünden 
de koyu kırmızı bir boya elde etmeyi 
başardılar. M.Ö. 1000 yıllarında, Fenike 

kıyılarında bazı deniz kabuklularının 
bezlerinden erguvan renginde bir boya 
elde ediliyordu. Meksika ve Orta Ame-
rika’da, hanım böceğinin gövdesi kuru-
tulduktan sonra, tozundan kırmızı boya 
yapılıyordu. Ege sahillerinde yaşayanlar 
da kırmızı böceğinin gebe dişilerinden 
kırmızı renkte bir boya elde etmeyi öğ-
renmişlerdi. Eski insanlar, boya üret-
mekte usta oldukları kadar, boyama 
tekniğinde de hayli ilerleme sağlamış-
lardı. Örneğin, bir kumaşı boyamadan 
önce, boyanın içine renklere kalıcılık 
sağlayacak bazı maddeler karıştırmayı 
biliyorlardı.

Yağlı boyanın ise Avrupalı ressam-
larca 1400’lerde icat edildiği sanılı-
yordu. Ancak Afganistan’da Taliban’ın 
2001’de patlayıcılarla havaya uçurduğu 
Buda heykellerinin arkasındaki tepe-
lerde yer alan Bamiyan mağaralarında 
2008’de dünyanın en eski yağlı boya 
tablosu bulundu. Kimyasal analizler, 

tablonun Avrupa’dan çok 
önce M.S. 650 civarında yapıldı-

ğını kanıtladı.

BOYANIN ENDÜSTRİ SERÜVENİ 
SANAYİ DEVRİMİ İLE BAŞLADI

Boya ve kaplamaların gerçek bir 
endüstri bileşeni olması ise Sanayi Dev-
rimi ile gerçekleşti. Amerika’da üretime 
geçen ilk boya fabrikası 1700 yılında 
Boston’da kuruldu. Binaların yağlı bo-
yayla boyanmasına 1600’lerde başlansa 
da yaygınlaşması 1750’lerde oldu. 1867 
yılında Ohio şehrinden Dr. Averill isimli 
girişimci, Amerika Birleşik Devletle-
ri’nde ilk olarak hazırlanmış veya daha 
doğru bir tanımla “hazır karışım” boya-
ların patentini aldı.

1880’lerin ortalarından itibaren 
ABD genelinde, özellikle yoğun nüfus-
lu bölgelerde ve sanayi merkezlerinde 
boya fabrikaları birbiri ardında ortaya 
çıkmaya başladı. Makineleşme ve me-
kanizasyon, uzmanlığı olmayan büyük 
çapta bir girişimci grubunun boya ima-
latı işine girebilmesine imkan tanıdı. 
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Ancak hazırlanan boyanın ağırlığı taşımayı pahalı 
hale getirmekteydi, bu yüzden merkezi olmayan, 
ayrık pazarlardaki küçük üreticiler 1900’lerin 
ortalarına kadar sektörü domine etti.

Sanayi Devrimi, boya sanayinin makineleşme-
sine ve profesyonelleşmesine yardımcı olmasının 
yanı sıra boya ve kaplamalar için büyük ve yeni 
pazarlar yarattı. Hemen her ürünün korunması, 
kullanım ömrünün artırılması ve güzelleştirilmesi 
için boya ve kaplamaların yoğun bir şekilde kul-
lanılması gerekmekteydi. Çağdaş boya ve kapla-
malar, sayıları yüzbinleri bulabilecek, birbirinden 
farklı uygulamaların çok çeşitli gereksinimlerini 
yerine getirebilmek için sayısız bileşiklerin for-
müle edilmesiyle oluştu.

PLASTİK BOYANIN ORTAYA ÇIKIŞI
Almanya’da Otto Rohm, 1933’te iki cam plaka 

arasına yerleştirdiği “metil metakrilat” adlı mad-
deyi polimerleştirerek elde ettiği şeffaf plastiğe 
“pleksiglas” adını verdi. Rohm, kimyasal adı po-
limetil metakrilat olan bu plastiği, kırılmaz cam 
olarak pazarlamak amacıyla üretmişti. Rohm’un 
ABD’deki ortağıyla kurduğu Rohm&Haas adlı 
şirket, pleksiglası hemen satışa sundu. Ardından, 
Du Pont şirketi de aynı plastiği ABD’de, farklı 
bir teknikle üretip “Lucite” adıyla pazarlamaya 
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Yapıların dış 
cephelerinin 
boyanması geçmişten 
günümüze değişik 
yöntemlerle yapıldı. 
Dış cephede en 
çok tercih edilen 
renklerden olan 
mavi, Hindistan’daki 
bu yapıyı da 
renklendirmiş. 

başladı. Pleksiglas, 2. Dünya Savaşı sırasında savaş 
uçaklarında cam yerine kullanıma girince talep çok 
arttı. Savaş sona erince ABD’de pleksiglasa olan 
ilgi azaldı. Rohm&Haas şirketi, pleksiglasın başka 
amaçlarla kullanılabilmesi için kendi kimyacılarına 
araştırma yaptırdı.

Diğer yandan, savaştan sonra 16 milyon ABD 
askeri sivil hayata dönmüştü ve çoğu evlenip ev 
satın almak istiyordu. Bu nedenle, hızla yeni evlerin 
yapımına başlandı. Rohm&Haas şirketinin kimyacı-
ları, yüzbinlerce yeni ev için yağlı boyaya alternatif 
olarak su bazlı plastik boya yapmak için pleksig-
lasın ham maddesinin uygun olacağını düşündü. 
Ardından metil metakrilat adlı monomeri, su içinde 
emülsiyon-polimerizasyonu tekniğiyle mikroskobik 
boyutlarda plastik zerreciklere dönüştüren yöntemi 
geliştirdiler. Plastik zerrecikler suda çözünmediği 
gibi suyu sevmeyen (hidrofobik) bir yapıdaydı.

Kimyacılar, farklı renklerdeki pigmentleri kulla-
narak her renkte plastik boya elde etmeyi başardı. 
Böylece binalar ilk kez su bazlı boyalarla boyana-
bildi.

Zamanla plastik boyalara çeşitli katkı maddeleri 
eklenerek boya mükemmel hale getirildi. Kullanı-
mının kolay olması, kokusunun azlığı ve kısa sü-
rede kuruması nedeniyle plastik boyalar, inşaatları 
hızlandırdı.
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TOZ BOYALARDA HIZLI GELİŞİM
Toz boya tarihi ise 1940’ların sonu 

ve 1950’lerin başında başladı. Alman bi-
lim adamı Dr. Erwin Gemmer, toz kapla-
maların ısıyla sabitlendiği akışkan yatak 
(fluidized-bed) işlemini geliştirdi ve 1953 
yılında patentini aldı. 1958 ve 1965 yılları 
arasında, genel olarak 150 mikron ila 500 
mikron arasında bir film kalınlığı olan 
tüm fonksiyonel toz boya uygulamaları 
akışkan yatak uygulaması ile işlendi, uy-
gulamalarda elektrik yalıtımı, korozyon 
ve aşınma direnci ön planda idi. Elekt-
rostatik toz boya teknolojisinin 1962 ve 
1964 yılları arasında ABD’de geliştirilmesi 
ve kısa sürede hem ABD’de hem de Av-
rupa’da popülerleşmesi, akışkan yatak 
uygulamasına olan ilgiyi azalttı. Elektros-
tatik toz boyalar genel olarak püskürtme 
tekniği ile uygulandı.

1966 ve 1973 yılları arasında bugün 
halen kullanılmakta olan dört temel tür 
termoset reçine geliştirildi ve ticari olarak 
kullanıma girdi. Bunlar epoksi, epoksi 
polyester hibrid, poliüretan ve polyester 
(TGIC)’dir. Sonrasında, toz boyanın kul-
lanımı artmaya başladı. Örneğin, 1966 
yılında Almanya’da sadece dört olan toz 
boya tesisi sayısı, 1970’te 51’e çıkmıştı. 
1970’lerin başından itibaren yükselişe 
geçen elektrostatik toz boya, 1980’lerden 
sonra en tercih edilen teknik oldu. 

1980’lerin başından bu yana, toz bo-
yalar, sürekli büyüme ile dünya çapında 
gelişti. Bunda mevcut malzemelere ilişkin 
sürekli yenileme, know-how’un gelişti-
rilmesi ve formüle edilmesi, uygulama 
teknolojisindeki yeni teknikler, MDF ve 
rulo kaplama gibi yeni uygulamaların 
geliştirilmesi etkili oldu.
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Türk boya sanayisi yaklaşık 70 yıllık bir sanayi deneyiminin ardından, 
2017 yılı sonunda Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) tahminlerine göre, 
300 dolayındaki üreticisi, toplamda 1.109 bin tonluk üretimi ve 2 milyar 
doları aşan ticaret hacmiyle Türk kimya sanayisinin en önemli kollarından 
biri konumunda bulunuyor.

Tüm dünyada, boyanın temel girdileri olan bağlayıcı ve pigmentlerin, 
doğal malzemeler yerine amaca özel sentetik malzemelerden yapılması ve 
boya üretmenin bir zanaat olmaktan bilimsel temelli bir sanayi üretimi 
etkinliğine dönüşmeye başlaması II. Dünya Savaşı dolayındaki yıllara rast-
lıyor. Bu eğilimler, gelişmiş sanayi ülkelerinden başlayarak, tüm dünyada 
boya üretiminin yapılış biçimini etkiledi.

Türkiye boya sanayisindeki gelişmenin iki dönemde yoğunluk kazan-
ması dikkat çekici. Bu dönemlerden ilkinin II. Dünya Savaşı’nı izleyen 
15 yıl içinde (1945-1960 arasında) ikincisinin ise 1980-2000 arasında 
olduğu görülüyor.

İLK FABRİKALARIN KURULMASI
Ülkemizde imalathane düzeyinde kimi girişimlerin başladığı anlaşıl-

makla birlikte, fabrika boyutundaki boya üretim yatırımlarının 2. Dünya 
Savaşı’nı izleyen 10 yıl içinde, birbiri ardından gerçekleştirdiği görülüyor. 
Bu çerçevede ilk olarak, 1944 yılında, Süleyman Sabit İshakoğlu’nun 
İstanbul’un Karaköy ilçesinde kurduğu Sabitboya Fabrikası devreye gir-
di. Bunu bir yıl sonra, 1945 yılında, oğul Yorgo Hristidis’in İstanbul’da 
kurduğu ve sonraları Merbolin adını alacak olan Merkez Boya izledi. 1953 
yılında da Çavuşoğlu kardeşler, İstanbul-Alibeyköy’de ÇBS Boya Kimya 
San ve Tic. A.Ş.’yi kurdular. Bundan bir yıl sonra yani 1954 yılında, 
Yunan asıllı Türk vatandaşı Yorgi Toprakçıoğlu, ABD vatandaşı Marshall 
Haywood’un da ortaklığı ile İstanbul Topkapı’da Marshall Boya ve Vernik 
San. A.Ş. adıyla bir şirket kurarak başka bir boya üretim tesisini faaliyete 
geçirdi ve 1958 yılında İsmet Uzunyol da ortaklar arasına katıldı. Yine 
1954 yılında, Türkiye’nin ikinci önemli dış ticaret limanına sahip olan 
İzmir’in Bornova ilçesinde, Durmuş Yaşar ve oğulları tarafından Marshall 
yardımı katkısı da kullanılarak kurulduğu belirtilen DYO Boya Fabrikaları 
devreye alındı.

DYO üretim tesislerinden bir yıl sonra, İzmir’in Bornova ilçesinde, 
Avusturya’dan Türkiye’ye göç etmiş olan Dermond ailesinden Heinrich 
Dermond’un başını çektiği bir grup yatırımcı Dewilux Komandit Şirke-
ti’nin boya üretim tesisini kurdu. 1957 yılındaysa İzmir Boya ve Vernik 
San. A.Ş.’nin hisselerini Şevket Filibeli satın aldı ve şirketin ismi 1961 
yılında Bayraklı Boya ve Vernik San. A.Ş. olarak değiştirildi.

20 YILLIK DURAKLAMA DÖNEMİ
Yaşanan ilk yatırım dalgasını yaklaşık 20 yıllık bir duraklama dönemi 

izlerken, oluşan fazla kapasite nedeniyle yeni yatırımların bir süre çeki-
ciliğini yitirmesinin etkili olduğu varsayılıyor. 1980’den sonra yeni boya 
tesisi yatırımlarının tekrar hız kazandığı görülürken, bu durumun ikinci 
büyük kentleşme sıçraması ve ekonomide dışa açılma dalgası ile paralellik 
göstermesi dikkat çekiyor.

Türk boya sanayisinin temelleri
II. Dünya Savaşı sonrasında atıldı
Türkiye’nin 1833 yılında ticaretle başlayan boya serüveni, II. Dünya 

Savaşı sonrasında bir sanayi etkinliğine dönüşmeye başladı.
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Türkiye, G20 zirvelerinde şekil-
lenen bir prensip çerçevesinde, 
makro ekonomik alanda üç yıllık 

stratejik planları kamuoyu ile paylaşmak 
ve Finansal İstikrar Komitesi’nin ku-
rulması konusunda ilk harekete geçen 
ülkeydi. Bu vesileyle ilki 2005 yılında 
olmak üzere, 13 orta vadeli program 
(OVP) yayınladık. Bununla birlikte, son 
üç OVP içeriği itibarıyla bir yeknesaklık, 
büyüme, istihdam, cari açık, enflasyon 
ve bütçe dengeleri açısından, makro 
ekonomik büyüklüğe dair hedeflerde 
tutarsızlık ortaya koymaya başlamıştı. 
Bu nedenle, üç yıllık makro stratejik 
planın adının “Yeni Ekonomik Program” 
olarak tazelenmesi ve içeriğinin güçlen-
dirilmesi, 2019-2021 yılları için makro 
ekonomik hedefler arasındaki tutarlılığın 
gözetilmiş olması; ayakları yere basan, 
gerçekçi bir programın dizayn edilmiş 
olması hayli önemli.

YEP’İN HEDEFLERİ
2018 yılının bütünü için yüzde 

3,8’lik büyüme tahmini, yılın ilk yarı-
sında Türkiye’nin yüzde 6’nın üzerinde 
büyüdüğü dikkate alındığında, 2018’in 
ikinci yarısı için yüzde 1,2 ile 1,4 ara-
sında bir 6 aylık ortalama büyüme ön-
görüldüğünü; bu nedenle, 3. çeyrek po-
zitif olsa da, 4. çeyrekte negatif büyüme 
ihtimalinin ekonomi yönetimi tarafından 
da dikkate alındığını göstermekte. Bu 
noktada, fiyat istikrarı (enflasyonla mü-
cadele) ve finansal istikrarı (cari açıkla 
mücadele) sağlayacak, ekonomide hane 
halkı, özel sektör ve kamu tasarrufları-
nın artmasını, kamu mali disiplininin 
aynı dirayetle sürdürülmesini imkan 
kılacak 2019-2020 dönemi için yüzde 

2,3 ve yüzde 3,5 GSYH büyüme hızı 
hedefleri son derece gerçekçi. Bu iki yılın 
büyümesi yüzde 1 civarına çekilerek; 
istihdamda artış hayli sınırlandırılarak, 
kamuda mali disiplini güçlendirecek 
şekilde, faiz dışı fazlayı daha yukarıda bir 
seviyeden belirleyerek, koşulları hayli 
ağır bir program da dizayn edilebilirdi.

Ancak, 2020’nin ikinci yarısından 
itibaren koşulların daha da bozulmasın-
dan endişe duyulan küresel ekonomik 
sistemden gelecek olumsuz dalgalara 
karşı, Türkiye Ekonomisi’ni bütünüyle 
nefessiz ve güçsüz bırakacak bir prog-
ram, sebep olduğu fakirlik ve işsizlik 
nedeniyle, küresel dalgalar nedeniyle, 
2021 ve sonrasını daha da yönetile-
mez hale getirirdi. Bu nedenle, Türkiye 
Ekonomisi’nin ihtiyaç duyacağı mini-
mum “oksijen” koşulları dikkate alına-
rak, “vahşi” değil, kararlı bir programın 
dizayn edildiği gözleniyor. Yani YEP, bir 
an önce enflasyonu tek haneye çekecek 
sert bir inişten (hard landing), yumu-
şak bir inişi (soft landing) tercih etmiş 
gözüküyor.

Yeni Ekonomik Program’ın (YEP) 
tek eksik olduğu, ek detay talep edi-
len konu ise reel sektör ile bankacılık 
sektörü arasında kredilerinin yeniden 
yapılandırılmasını, finansman kanalının 
hızla normalleşmesini sağlayacak adım-
ların henüz netleşmemiş olması. Ekono-
mistlerin tamamına yakın bir bölümü, 
gerçekçi, hedefleri birbiriyle tutarlı bu 
programın, “dengeleme-disiplin” dö-
neminin başarısının, Finansal İstikrar 
ve Kalkınma Komitesi, Kamu Maliyesi 
Değişim ve Dönüşüm Ofisi gibi yeni 
kurumların hayat bulmasının, daha yük-
sek bir katma değere odaklı üretim ve 

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı 

Prof. Dr. Kerem Alkin

Yeni Ekonomik Program’da (YEP) Türkiye Ekonomisi’nin ihtiyaç 
duyacağı minimum “oksijen” koşulları dikkate alınarak, “vahşi” değil, 

kararlı bir programın dizayn edildiği gözleniyor. Yani YEP, bir an 
önce enflasyonu tek haneye çekecek sert bir inişten (hard landing), 

yumuşak bir inişi (soft landing) tercih etmiş gözüküyor.

Yeni Ekonomik Program
“yumuşak iniş” dedi

MAKRO-NOMİ
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ihracatın önünü açacak “dönüşüm”e mü-
kemmel bir alan açacağına inanıyorlar.

ABD “KÜRESEL STAGFLASYON”U 
TETİKLEYEBİLİR

Başkan Trump’ın temsiliyetinde, bu-
günkü ABD yönetiminin uluslararası 
düzeyde ve ülke içinde izlediği ekonomi 
politikaları, geçtiğimiz günlerde önemli 
tespitlerde bulunmuş olan 76 yaşında-
ki finansçı Jim Rogers, geçtiğimiz hafta 
sonu önemli açıklamalarda bulunmuş 
olan ve son küresel finans krizini önce-
den bilmesi nedeniyle “kahin” olarak ad-
landırılan Nouriel Roubini’ye kadar, pek 
çok saygın ismi endişe ettirmekte. 50 
yıldır yerel ve küresel finans piyasasında 
çalışmış olan Rogers, tüm çalışma hayatı 
boyunca görmediği kadar “kötü” bir “ayı 
piyasası”, yani hisse senedi ve tahvillerin 
ağır satış dalgasıyla karşı karşıya kalaca-
ğı bir küresel ortama sürüklenilmekte 
olunduğu endişelerini paylaştı.

Roubini’ye göre ise ABD ve küresel 
hisse senedi piyasalarında köpük var. 
ABD’de hisse senetlerinin fiyat/kazanç 
oranları tarihi ortalamaların yüzde 50 
üzerine çıkmış durumda ve ABD Hazi-
ne tahvilleri aşırı pahalı. Türkiye, forex 
piyasası için önemli tedbirler aldı, riski 
savuşturdu. Buna karşılık Roubini, bazı 
gelişen ve gelişmiş piyasalarda kullan-
dırılmış kaldıraç oranları aşırı yüksek 
olduğu riskine işaret ediyor ve “küresel 
fırtına bulutları” yaklaşmaya başladığın-
da gelişmekte olan ülke hisse senedi pi-
yasaları, emtialar, sabit getirili varlıklarda 
da düzeltme devam edeceği uyarısında 
bulunmakta. Bu nedenle, geleceği fiyat-
layan yatırımcılar 2020’de büyümenin 
yavaşlamasını bekleyecek ve piyasalar 
2019’da riskli varlıkları yeniden fiyat-
landıracak.

Tüm saygın isimler, ABD’nin tetik-
lediği ticaret ve kur savaşının küresel 
enflasyonu yükselteceğine, önde gelen 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 
merkez bankalarının bu nedenle faiz 
oranlarını yükselteceğine, küresel liki-
ditenin, yani dünya ticaretinde ve finans 
alanındaki para miktarının daralacağına 
işaret ediyorlar. Tüm bu “negatif” tablo-
nun, enflasyondaki yükselme yetmezmiş 
gibi küresel üretimi, büyümeyi ve ticareti 
olumsuz yönde etkileyeceği, işsizliği cid-
di manada artıracağı; yani, dünya ekono-
misini “küresel stagflasyon” koşullarına 
iteceği endişesi tırmanmış durumda. 

MAKRO-NOMİ

Trump’ın gereksiz ve yersiz “destekleme” 
politikalarının ise daha şiddetli bir bütçe 
açığı ve cari açıkla, ABD’yi 2020-2022 
döneminde ağır bir ekonomik bunalıma 
sürüklediği vurgulanıyor.

KÜRESEL EKONOMİDE
KIŞ KOŞULLARI YAKLAŞIYOR

Küresel ekonomik sistemde hızla 
yaklaşmakta olan “kış” koşullarını da 
dikkate alarak,  Türkiye’nin, kendisine 
yönelik ekonomik operasyonu, ABD’yle 
ekonomik savaşı hızla bertaraf edecek 
süreci, etkin bir “dengeleme-disiplin” 
dönemiyle enflasyon, cari açık ve banka-
cılık-reel sektör ilişkilerini hızla iyileşti-
ren tedbir ve reformları hayata geçirmesi 
gerekiyor. Yeni Ekonomik Program’ın 
başarısı bunu sağlayacak.

TCMB, reel sektörde ve finans sek-
töründeki fiyat belirleme alışkanlıkla-
rındaki ciddi bozulmayı dikkate alarak, 
piyasaya güçlü bir mesaj vermek adına, 
benim aşama olabileceğini öngördüğüm 
faiz artışını tek adımda gerçekleştirecek 
6.25 puanlık bir faiz artışı kararı aldı. 
Reel sektörde fiyat belirleme alışkanlıkla-
rındaki bozulma, “fırsatçılık” boyutuyla, 
ithal hammadde, ara mamul ile üretilme-
yen ürünlerde dahi fahiş fiyat artışları 
olarak kendini göstermekte. Bu nedenle, 
Ticaret Bakanlığı bu tür ölçüsüz fiyat 
artışlarını “ticari aldatmaca” kapsamına 
aldı ve denetimleri yoğunlaştırdı. Finans 
sektöründe, bankacılık, finansal kirala-
ma ve faktoring alanında fiyat belirleme 
alışkanlıklarındaki bozulma ise man-
şet yıllık enflasyon yüzde 19 olmasına 
rağmen, reel sektöre rotatif kredilerde, 
çeşitli finansman modellerinde yüzde 
30’dan başlayıp, yüzde 40, 42, hatta yüz-
de 50 faizle kaynak kullandırmaya kadar 
varmakta. Reel sektör de doğal olarak, 
finans kurumlarının kaynak kullandırma 
maliyetlerindeki bu düzeyde sıçramaya 
ateş püskürüyor.

“BAZUKA YAKLAŞIMI”YLA 
SENKRONİZE TEDBİRLER

TCMB, son 2-3 yıldır, yerel ve kü-
resel algısına yönelik saldırılara, “araç 
bağımsızlığı” olmadığına dair yakıştır-
malara böyle bir güçlü adımla cevap 
vermek de istemiş gözüküyor. Esasen, 
ekonomi literatüründe TCMB’nin veya 
ekonomi yönetiminin bu tür sert ve et-
kili adımları “bazuka yaklaşımı” (bazo-
oka approch) olarak adlandırılır. Aynen, 

orduda kullanılan bazuka silahının et-
kisi gibi bir etkinin piyasada oluşturul-
ması hedeflenir. Bu adım, hiç şüphesiz 
hane halkı tüketim harcamaları üze-
rinde hayli sınırlayıcı ve hane halkını 
daha fazla tasarruf etmeye özendirici; 
özel sektör yatırım harcamaları üzerinde 
ise “erteleme” boyutunda net bir etki-
ye sebep olacağı gerçeğiyle, büyümeyi 
ciddi anlamda yavaşlatacak. İstihdam 
üzerindeki etkisi de olumsuz olacaktır. 
Büyümenin bu dönemde dış talepten, 
yani ihracat ve turizm gelirlerinin pozi-
tif etkisinden destek alması önemli bir 
gerekliliktir.

Ancak, esas gereklilik, Para Politi-
kası Kurulu’nun temel para politikası 
faiz oranını enflasyon beklentilerinin 
2-3 puan üzerine çıkarmasının kısa 
süre içerisinde enflasyonda trendi aşağı 
döndürmesidir. Böylece, yıllıklandırıl-
mış manşet enflasyon hızla gerileme-
ye başlayınca, TCMB de hızla temel 
para politikası faizini aşağı çekerek, 
faiz hadlerinin bu derece yükselmesinin 
büyüme, istihdam, üretim ve yatırımlar 
üzerindeki negatif etkisini azaltır. Bu 
nedenle, TCMB’nin bu sert adımının 
en geç üç ay içerisinde enflasyon üze-
rinde aşağı yönde bir trendi sağlaması 
adına, TCMB’nin “bazuka yaklaşımı”yla 
senkronize edilmiş bir maliye politikası 
ve direkt kontrol politikası tedbirler 
paketinin eş zamanlı olarak devreye 
girmesi öncelik arz etmekte. Bu amaçla, 
Yeni Ekonomik Program, önümüzdeki 
günlerde, TCMB’nin bu etkili adımını 
pekiştirecek pek çok tedbir ve yapısal 
adımın atılacağına işaret etmekte. Piyasa 
bu adımları muhakkak ki olumlu kar-
şılamayı sürdürecektir. Bir hatırlatma, 
“dolar”cılar tam karar aşamasında. Bir 
darbe daha dövizde satışları hızlandı-
racaktır.
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2017 yılında sağlanan genişletici 
destekler ile birlikte hem Tür-
kiye ekonomisi hem de inşaat 

sektöründe hızlı bir büyüme yaşan-
mıştı. Yeni inşaat başlangıçlarında da 
genişleme ortaya çıkmıştı. 2018 yılının 
ilk çeyrek döneminde bu hızlı büyüme 
temposu devam etmişti. 2018 yılının 
ikinci çeyrek döneminde ise büyü-
meye ilişkin koşullar değişti ve yeni 
koşullar özellikle inşaat sektörünü 
olumsuz etkiledi. Yılın ikinci çeyrek 
döneminde alınan seçim kararı ile se-
çimler belirsizlikler ve riskler yarattı. 
Dış politikada gerginlikler arttı. Türk 
Lirası’nda ise değer kaybı hızlandı ve 
Türk Lirası faiz artış eğilimine girdi. 
Bu yeni koşullar özellikle inşaat sek-
törünü olumsuz etkiledi ve büyüme 
durağanlaştı.            

Türkiye ekonomisi 2018 yılı ikinci 
çeyreğinde yüzde 5,4 büyüdü. Böylece 

İnşaat sektörü 
2. çeyrekte hız kesti

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı/ 
Ekonomi ve Strateji Danışmanlık 

Hizmetleri Başkanı 

Dr. Can Fuat Gürlesel

İnşaat sektörü 2018 yılı ikinci çeyrek döneminde yüzde 0,8 
büyüdü. İnşaat sektöründe çeyrek dönemlerde üst üste süren 

hızlı büyüme yerini çok ciddi yavaşlamaya bıraktı. İnşaat 
sektörü 2018 ilk yarıyılda ise yüzde 3,7 büyüdü.

EKONOMİK PERSPEKTİF

ekonomide geçen yıldan gelen yüksek 
büyüme ivmesi yavaşlayarak da olsa 
sürdü. 2018 ilk yarıyılda büyüme yüz-
de 6,2 olarak gerçekleşti.

İnşaat sektörü ise 2018 yılı ikinci 
çeyrek döneminde yüzde 0,8 büyüdü. 
İnşaat sektöründe çeyrek dönemler-
de üst üste süren hızlı büyüme yerini 
çok ciddi yavaşlamaya bıraktı. İnşaat 
sektörü 2018 ilk yarıyılda yüzde 3,7 
büyüdü. Toplam inşaat harcamaları 
2018 yılı ilk yarısında 312.8 milyar 
TL olarak gerçekleşti. İnşaat harca-
maları 2017 yılı ilk yarısına göre cari 
fiyatlarla yüzde 37,9 yükseldi. Gay-
rimenkul sektörü ise 2018 yılı ikinci 
çeyrek döneminde yüzde 0,2 büyüdü. 
Gayrimenkul sektöründe yavaş büyü-
me durma noktasına geldi.

BÜYÜMEYİ FRENLEYEN 
NEDENLER

Yılın ikinci çeyrek döneminde in-
şaat ve gayrimenkul faaliyetlerinde 
büyümenin neredeyse durduğu görü-
lüyor. Sektörlerin kendi iç dinamikle-
rinde birkaç önemli sorun büyümeyi 
durağanlaştırdı. Öncelikle talep tara-
fında keskin bir yavaşlama başladı. 
Diğer yandan finansmana erişim zor-
laştı ve artan faiz oranları ile birlikte 
finansman maliyetleri de yükseldi. Dö-
viz kuru artışları da girdi maliyetlerini 
olumsuz etkiledi.     

2018 yılı ilk yarıyıl döneminde 
alınan toplam yapı ruhsatları alan 
bazında yüzde 41,8 azalarak 75.26 
milyon metrekare oldu. 2018 yılı ilk 
yarıyıl döneminde alınan konut yapı 
ruhsatları alan bazında geçen senenin 
ilk çeyreğine göre yüzde 20,3 gerile-
yerek 21.01 milyon metrekare oldu. 
Konut dışı bina yapı ruhsatları ise aynı 
dönemde yüzde 47,3 düşerek 54.25   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 5,1 2,6 5,3
2017 Q2 5,1 2,1 5,3
2017 Q3 18,8 2,7 11,5
2017 Q4 6,5 2,9 7,3

2017 9,0 2,5 7,4
2018 Q1 6,6 3,4 7,3
2018 Q2 0,8 0,2 5,2
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milyon metrekare olarak gerçekleşti. 
Alınan yapı ruhsatlarındaki bu geri-
leme yeni dönemdeki inşaat işlerinin 
daha da azalacağı anlamına geliyor. 
Özellikle finansman konusunda yaşa-
nan sıkıntılar yeni inşaat başlangıçla-
rını sınırlıyor.

2018 yılı ilk yarıyıl döneminde 
alınan toplam yapı izinleri ise yine 
alan bazında yüzde 0,3 azalarak 76.99 
milyon metrekare oldu. 2018 yılı ilk 
yarıyıl döneminde alınan konut yapı 
izinleri alan bazında geçen senenin ilk 
yarısına göre yüzde 1,5 artarak 60.62 
milyon metrekare olarak gerçekleşti. 

Konut dışı bina yapı izinleri ise aynı 
dönemde yüzde 6,6 azaldı ve 16.37 
milyon metrekare oldu.

İLK ALTI AYDA KONUT
SATIŞLARI YÜZDE 1,3 AZALDI

2018 yılı ilk yarıyıl döneminde ko-
nut satışları 2017 yılı aynı dönemine 
göre yüzde 1,3 azaldı ve 646 bin 32 
adet oldu. Birinci el (yeni konut) sa-
tışlar yüzde 0,9 arttı ve 298 bin 877 
olarak gerçekleşti. Yabancılara konut 
satışı ise yüzde 23,2 artarak 11 bin 816 
adede yükseldi.

Konut kredileri 2018 yılı ilk yarı-

EKONOMİK PERSPEKTİF

  KAYNAK: TÜİK  

sında yıllık olarak yüzde 11,4 büyüdü 
ve 200.5 milyar TL’ye ulaştı. Konut 
kredisi aylık ortalama faiz oranı ise 
haziran ayı sonu itibarıyla yüzde 1,18 
olarak gerçekleşti.

2018 yılı ilk yarısında inşaat mal-
zemeleri ihracatı yüzde 17,8 artarak 
9.3 milyar dolara yükseldi. İnşaat mal-
zemeleri ithalatı da aynı dönemde yüz-
de 7,2 artarak 4.58 milyar dolara çıktı.

İnşaat malzemeleri sanayi üretimi 
2017 yılı ilk yarısında yüzde 0,9 azal-
mışken, 2018 yılı ilk yarısında inşaat 
malzemeleri sanayi üretimi yüzde 11 
büyüdü. Birçok önemli malzeme üre-
timi önemli ölçüde arttı.

İnşaat malzemeleri iç pazarı ise 
2018 yılı ilk yarısında 203.3 milyar 
TL büyüklüğe ulaştı. Geçen sene ilk 
yarıda 147.4 milyar TL olan iç pazar 
büyüklüğüne göre inşaat malzemeleri 
iç pazarı yüzde 38,1 büyüdü.

İnşaat malzemeleri fiyatları 2018 
yılı ilk yarısında yıllık olarak yüzde 
29,2 arttı. 2017 yılı ilk yarısında yıllık 
artış yüzde 19 olarak gerçekleşmişti.    

Yabancıların gayrimenkul alım-
ları 2018 yılı ilk yarısında yüzde 6,6 
azalarak 2.26 milyar dolar olarak ger-
çekleşti.

Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri 
ise hızlı bir iyileşme gösterdi. 2018 
yılı ilk yarısında alınan proje tutarı 
9.21 milyar dolar, proje adedi ise 84 
oldu.  2017 yılı ilk yarısında alınan 
proje tutarı 5.08 milyar dolar, proje 
adedi ise 63 idi. 
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Prag’da üç saatte 
ev inşa edildi

Mimar Joshua Woodsman tarafından Çek 
Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da üç saatte ev 

inşa edildi. Sadece bin 200 dolara mal olan 
küçük ev görenleri kendine hayran bırakı-
yor. Üç inşaatçı tarafından birleştirilerek 

yapılan ev 21 panelden oluşuyor. Deney-
sel prototip ev istendiği zaman kurulup 

istenildiğinde demonte edilip başka 
yere taşınabiliyor. Klasik üçgen çatılı evi 

kurmak üç saat sürüyor. Temeli olmayan 
küçük ev destekler sayesinde yerden 

biraz yukarıda duruyor.

Hollanda’da konut 
fiyatları uçtu

Hollanda’da konut fiyatları yeni bir rekora imza 
attı. Hollanda Emlak Şirketleri Birliği (NVM) tara-

fından yapılan araştırmaya göre bu yılın ikinci 
çeyreğinde ev fiyatları geçen yıla göre yüzde 

10,4 artarken, satılan ev sayısı yüzde 11 oranın-
da azalma görüldü. Fiyatlarda en hızlı yükseliş 

Amsterdam (2017 ikinci çeyreğine göre yüzde 
19,1) ve Tilburg’ta (2017 yılının ikinci çeyreğine 
göre yüzde 17,6) oldu. Kuzey Drenthe bölgesi 

ise yükelişten çok fazla etkilenmedi ve fiyatların 
dengeli seyrettiği bölgeler arasında yer aldı. 

NVM verilerine göre, emlak fiyatları tüm zaman-
ların en yüksek seviyesine ulaştı. Son artışlar ile 
beraber ortalama ev satış fiyatının şu anda 283 

bin euroya kadar yükseldiği bildiriliyor.

Avrupa’da inşaat üretimi temmuzda arttı
İnşaat üretimi, Temmuz’da bir önceki aya göre Euro Bölgesi’nde yüzde 0,3, AB’de ise yüzde 0,4 artış 

kaydetti. Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) açıkladığı ilk tahmin verilerine göre, 19 üyeli Euro Bölge-
si’nde mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi, bu yılın Temmuz ayında Haziran’a kıyasla yüzde 0,3 
arttı. İnşaat üretimi, 2017’nin Temmuz ayına göre de yüzde 2,6 artış kaydetti. Veriler ayrıca, 28 üyeden 
oluşan AB’de inşaat üretiminin temmuzda önceki aya oranla yüzde 0,4, 2017’nin Temmuz ayına göre 

de yüzde 3,9 yükseldiğini ortaya koydu.

ABD’de ikinci el 
konut satış seviyesi 
değişmedi
ABD’de ikinci el konut satışları, Ağus-
tos’ta 5 milyon 340 binle önceki ayda 
gerçekleşen satışların seviyesini korudu. 
National Association of Realtors’ın 
(NAR) raporuna göre, ülkede ikinci el 
konut satışları Ağustos’ta bir önceki aya 
kıyasla değişmeyerek 5 milyon 340 bin 
oldu. Son beş ayın dördünde gerileyen 
satışlara ilişkin beklenti 5 milyon 360 
bin düzeyindeydi. NAR’ın raporunda, 
ayrıca, medyan ikinci el konut fiyatlarının 
Ağustos’ta geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 4,6 artarak 264 bin 800 dolara 
çıktığı kaydedildi.

DÜNYA TURU
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Almanya’da ev sahibi olmak isteyenlere teşvik
Almanya’da kira ödemek yerine ev sahibi olmak isteyenler için “Baukindergeld” teşviki yürürlüğe girdi. 
Teşvikin alınabilmesi için satın alınan ev ya da dairenin aile tarafından ilk satın alınan emlak olması 
ve aile olarak aynı emlakta oturulması gerekiyor. Alman Ekonomi Enstitüsü (Institut der Deutschen 
Wirtschaft (IW) Almanya genelinde toplam 401 ilçe ve kentte ev satın almanın ev kirası ödemeden 
çok daha ekonomik olduğunu açıkladı. Enstitünün yaptığı açıklamaya göre; Almanya’da ev veya daire 
satın alanlar ev kirası ödeyenlere göre yüzde 32,7 tasarruf ediyor.

İran’dan Türk inşaat 
şirketlerine davet
İran Yol ve Şehircilik Bakan Danışmanı Feridun Pirlo-
ren, İran’ın Türk şirketlerine çeşitli inşaat projelerini 
sunmaya hazır olduğunu belirterek, Türk müteah-
hitlerini İran’daki inşaat projelerine yatırım yapmaya 
davet etti. Türk inşaat firmalarının sahip olduğu 
tecrübeye vurgu yapan Pirloren, son sekiz senede 
Türk inşaat şirketleriyle iyi ilişkiler geliştirdiklerini ve 
bu şirketlerin İran’daki birçok inşaat projesini hayata 
geçirdiğini belirtti. Pirloren, “Yedi yıl önce 20 bin 
konutun inşaatı için Türk şirketleriyle anlaşma yaptık. 
Bu proje ile ilk defa kısa süre içinde kaliteli binalar ya-
pılarak halkın kullanımına sunuldu. Söz konusu bina 
sakinleri bu yapılardan oldukça memnun” dedi.

Çin’in inşaat 
endüstrisi
hızla büyüyor
Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) 
verilerine göre, Çin’in inşaat endüstrisi, 
1978’de ülkede reform ve dışa açılma 
politikasının uygulanmaya başla-
masından itibaren hızla büyüdü. 
NBS’nin internet sitesinde paylaşılan 
veriler, endüstrinin katma değerinin 
geçen yıl 5,57 trilyon yuana (yaklaşık 
816,6 milyar ABD Doları) ulaştığını, 
bu değerin 1978’de 13,9 milyar yuan 
olduğunu gösteriyor. Verilere göre in-
şaat endüstrisinin yıllık büyüme oranı 
ise yüzde 16,6 seviyesindeydi. Çin’in 
inşaat sektörünün katma değerinin 
GDP’sindeki (gayrisafi yurt içi hasıla) 
payı ise 1978 yılında yüzde 3,8 iken, 
geçen yıl yüzde 6,7’ye yükseldi.
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