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Değerli Türkiye İMSAD ailesi ve sektör 
paydaşlarımız, 

2018 yılını genel hatlarıyla değerlendirecek 
olursak karşımıza çıkan tabloda karamsar 
bir hava hakim… Oysaki inşaat malzemesi 
sanayicileri olarak iç pazar yerine dış 
pazarlarımızdan konuştuğumuzda ise rekor bir 
yılı geride bıraktığımızı görüyoruz. Özellikle 
2018 yılının ikinci yarısından itibaren ihracatta 
atağa kalkan inşaat malzemesi sanayisi, 
otomotiv de dahil olmak üzere ülkemize en 
yüksek katma değeri sağlamaya devam etti. 

Türkiye’nin toplam 115 milyon tonluk 
ihracatının neredeyse üçte birini gerçekleştiren 
sektörümüz, 2017 sonu itibarıyla otomotiv, 
tekstil ve hazır giyimden sonra en yüksek 
ihracat yapan üçüncü sektör oldu. 2014’te 
22,1 milyar dolara kadar yükselen ihracatımız, 
daha sonra gerileyerek 2016’da 16 milyar 
dolara düşmüştü, geçen yıl ise tekrar yükselişe 
geçerek 17,3 miyar dolara ulaştı. 2018’in ilk 
10 ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 21 arttı ve 17 milyar dolar oldu. 
Bu rakamlar neticesinde 2018 yılını 20 milyar 
doların üzerinde inşaat malzemesi ihracatıyla 
kapatacağımızı net bir şekilde söyleyebiliriz. 
2019 yılında ise hedefimiz en az 22 milyar 
dolarlık ihracat yapmak olacak! Irak, Libya ve 
Rusya’da ulaştığımız pazarın tekrar canlanması, 
pazar paylarımızı tekrardan kazanmamız, 
yakın bölgelerimizdeki mevcut pazarlarda 

faaliyetlere devam etmemiz, en yüksek 
ihracat yaptığımız ABD ve AB ülkeleri 

ile ilişkilerimizin iyi sürmesi halinde 
2023’te 30 milyar dolarlık ihracata 
ulaşmamız hayal değil!

Dolayısıyla gündemimizin en 
önemli konusu ihracat. Bu yüzden 
hem 2018 yılının son ‘Gündem 
Buluşmaları Toplantısı’nda hem de 
dergimizin bu yılki son sayısında 
yeniden rekora imza atmamızı 
sağlayan ihracat konusunu ele 
aldık ve “Sektörümüze nefes 

aldıran reçete ihracat!” dedik. 
Aralık ayında 

gerçekleştirdiğimiz ‘Gündem 
Buluşmaları Toplantısı’nın konuk 

konuşmacısı Türk Eximbank Genel 
Müdürü Adnan Yıldırım oldu. 

Yıldırım, ihracatçılarımızın yüzünü 

güldüren desteklerden bahsetti. Türk Eximbank 
2019 yılında ihracatçılarımıza sağlayacağı 
finansman desteğini 48,4 milyar dolara 
yükseltme hedefinde. Bu hedefi 2018 yılsonuna 
göre değerlendirdiğimizde yüzde 10’luk bir 
artış söz konusu. Türk Eximbank’ın destekleri 
sayesinde inşaat malzemeleri ihracatının 
yüzde 25’inin yapıldığı Afrika ülkeleri ile 
ilgili payın kuşkusuz artacağına inanıyoruz. 
Türk Eximbank’ın ihracat kredi sigortasının 
Asya, Orta Doğu, Afrika bölgesindeki ülke 
limitlerinin ve alıcı limitlerinin artırılmasının 
da yeni pazarlara güvenle açılma konusunda 
ihracatçılarımıza fayda sağlayacağından 
şüphemiz yok.

Her platformda özellikle dile getiriyorum; 
bizler Batı’nın standartları ile üretip Doğu’nun 
fiyatları ile rekabet ediyoruz. Dış pazarlarda 
Türk malı ürünlere çok güveniliyor ve 
ülkemizde de ithal ettiğimiz malların neredeyse 
tümü eksiksiz yapılıyor. Bu noktada tek sıkıntı 
yüksek teknolojili ürünlerde, yani içine akıl 
katılan malzemeler Türkiye’de daha yolun 
çok başında.  İnşaat malzemelerinde akıllı 
teknolojilerin kullanıldığı alanlarda ciddi 
yatırım fırsatları bulunuyor, kamunun da 
yönlendirmesiyle bu alanda yatırım yapanların 
milli ekonomi adına önemli kazanımlar 
sağlayacağını düşünüyorum. 

Türkiye İMSAD olarak 2019 yılında da 
gündemimizde sektörümüzün öncelikleri 
yer alacak. Özellikle son zamanlarda ağırlık 
verdiğimiz ‘yenileme pazarı’na yönelik 
faaliyetlerimizi artıracağız. Gerek Ankara 
temasları gerekse toplantılarımızda bu konulara 
yer vererek çözüm odaklı çalışmalarımıza 
devam edeceğiz. Ben bu vesile ile son 2 yıldır 
yürüttüğüm Yönetim Kurulu Başkanlığı 
döneminde, ülkemizin içinden geçtiği sıkıntılı 
süreçlere rağmen derneğimize desteklerini ve 
inancını esirgemeyen tüm üyelerimize teşekkür 
etmek isterim. Ayrıca her zaman yanımızda 
olan Türkiye İMSAD Yönetim ve Denetim 
Kurulu Üyelerimize, 2018 yılında sayısını 
16’ya çıkardığımız komitelerimiz ile dernek 
profesyonellerimize emek ve desteklerinden 
ötürü teşekkür ederim. 2019 yılının dünyada 
ve ülkemizde barış, hoşgörü, iyilik ve sevginin 
hakim olduğu; üyelerimiz için sürdürülebilir 
başarıların elde edileceği, bol kazançlı bir yıl 
olması dileklerimle…

30 milyar dolarlık ihracata ulaşmamız 
hayal değil…
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2018 yılının son sayısından herkese merhaba. 
Belirsizlik ve soru işaretleriyle geçen bir yılın ardından 
2019’u yeni hedefler ve yeni umutlarla karşılıyoruz. 
2019 yılının ülkemiz ve sektörümüz adına huzur, 
kazanç ve mutluluk getirmesi en büyük temennimiz...

2018 yılında inşaat malzemesi sanayisi iç 
pazardaki durgunluğun rehavetine kapılmadan 
ihracata ağırlık verdi ve sektör ihracatı 2014 yılından 
bu yana en yüksek seviyeyi görerek 20 milyar doları 
aştı. Biz de 36. sayımızda kapak konumuzu ihracat 
olarak belirledik. İnşaat sektöründe ihracata genel 
bir bakış attıktan sonra ülkemizin ihracat konusunda 
önde gelen ihracatçı birliklerinden de konuya ilişkin 
görüşlerini aldık. Akdeniz Demir ve Demir Dışı 
Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Fuat Tosyalı inşaat malzemeleri sektörünün son 10 
yılda en yüksek ihracat rakamını yakalamasında 
kaliteli ve katma değeri yüksek ürünlerin payı 
olduğuna dikkat çekti. Türkiye İMSAD olarak bizim 
de sürekli dile getirdiğimiz üzere, ülkemizde çok 
kaliteli ürünler üretiliyor ve yurtdışında da Türk Malı 
inşaat malzemelerine güveniliyor. Türkiye İhracatçılar 
Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle’ye göre 
ülkemiz 2019 yılında artık 100’lü rakamları mazide 
bırakıp 200 milyar dolarlık rakamlara doğru yol 
alacak. Gülle; ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesinin, 
marka, tasarım, Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık 
verilmesinin ve finansman konusunda 
ihracatçılarımızın desteklenmesinin de önemli 
olduğunun altını çizdi. Ankara Demir ve Demir Dışı 
Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Şerafettin Ceceli 
ise küresel rekabet koşulları içinde zaman zaman 
ortaya çıkan ve son dönemde yaygınlaşan korumacılık 
önlemlerine rağmen inşaat demiri ihracatında 
dünyada ilk sırada yer alabilmemizin ülkemiz adına 
büyük bir başarı olduğunu ifade etti. İhracata yönelik 
diğer birliklerimizin kıymetli görüşleri ilerleyen 
sayfalarda sizleri bekliyor.

Konumuz ihracat olunca özel röportaj 
bölümümüzde Türkiye’nin tek resmi destekli 
ihracat kuruluşu Türk Eximbank’a yer vermek 
istedik ve Genel Müdür Adnan Yıldırım ile 
Türk Eximbank’ı, 2018 faaliyetlerini ve 2019 
hedeflerini konuştuk.  Yıldırım, “Kredi ve 
sigorta desteğimizden yararlanan toplam 
ihracatçı sayımızın 2018 yılı sonunda 11 bine, 
2019 yılında ise yüzde 12’lik artışla 12 bin 
320’e ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.

Ejot Tezmak Yapı Bölümü Satış ve 
Pazarlama Direktörü B. Tunç Karaboğalı’yı 
PROFESYONEL BAKIŞ köşemizde ağırladık. 
Karaboğalı, röportajımızda başarının 
bireysel değil takım olarak sağlanabileceğini 

belirterek “Çalıştığınız şirketi kendinizin şirketi gibi 
düşünürseniz ve ona göre adımlarınızı atarsanız 
başarılı olmamanız için bir sebep yok” ifadelerine yer 
verdi.

Şehirlerin dışarıya açılan kapısı havalimanları, 
tarihi serüveninde artık modern mimariden izler 
taşıyor. Dünyanın gelişmekte olan şehirlerinde 
yenilenen havalimanları ilginç mimarileriyle de 
görenleri büyülüyor. Bu sayımızda mimarisiyle 
birçok ödül kazanan havalimanlarının yanı sıra, 
zarif tasarımıyla yolcuları kendine hayran bırakan 
havalimanlarını da anlattık. 

2018 yılının başından beri projelerinde tamamen 
BIM kullanan Sabri Paşayiğit Mimarlık Kurucusu 
Sabri Paşayiğit, MİMARLIK ve İNŞAAT DÜNYASI 
için sorularımızı yanıtladı. Eğitime verdikleri değer 
kapsamında birkaç ay önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından “Tasarım Merkezi” unvanına sahip 
olduklarını kaydeden başarılı mimar Sabri Paşayiğit, 
“Bundan sonra ülkemizde projeler yapmaya devam 
ederek, rotamızı yurtdışına çevirmeyi hedefliyoruz” 
dedi. 

SÖYLEŞİ sayfalarımızda Dörken Sistem İnşaat 
Yapı Malzemeleri Genel Müdürü Cengizhan Okur’u, 
Koramic Yapı Kimyasalları A.Ş. Yönetim Kurulu 
Üyesi Murat Savcı’yı ve Multiplan Enerji ve Su Yalıtım 
Sistemleri Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 
M. Nazım Yavuz’u ağırladık. Kendileriyle firmaları ve 
yurtiçi/yurtdışı üretim faaliyetleri hakkında konuştuk. 

Kuzey Afrika’nın en büyük, Afrika’nın ise üçüncü 
büyük ekonomisine sahip olan Mısır, sahip olduğu 
doğal kaynaklar ve bu kaynakların işlendiği sektörler 
açısından güçlü bir yapıya sahip. Türk müteahhitlik 
firmalarının Afrika’da en çok iş üstlendikleri altıncı 
ülke konumunda olan Mısır’ı İHRACAT KAPILARI 
sayfalarımızda anlattık.

Teknolojideki gelişmeler, hastanelerde de 
operasyonel anlamda ve uygulama modellerinde 
birçok değişikliği gündeme getirecek. Geleceğin 
hastanesi daha çok “entegre dijital” bir yapıya 
kavuşacak. Hastane mimarisi de bu değişime göre 
şekillenecek. Dolayısıyla siz değerli okuyucularımıza 
geleceğin hastanelerinin nasıl olacağı konusunu 
uzman isimlerin görüşleriyle mercek altına aldık. 

Yapı malzemelerinin tarihi serüvenlerine 
dergimizde yer vermeye devam ediyoruz. Bu kez 
insanoğlunun yüzyıllardır barınmasını sağlayan yapı 
malzemesi tuğlayı anlattık. İlk tuğla nerede ve nasıl 
kullanıldı? Anadolu ve Avrupa’ya nasıl yayıldı? Tuğla 
sanayi dalı haline nasıl dönüştü? İlginizi çekeceğini 
düşündüğümüz bu soruları yanıtladık.

Yine dopdolu bir dergi sizleri bekliyor. Keyifli 
okumalar…

Yeni yıl, yeni umutlar…
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sisecamduzcam.com

sisecamduzcam

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

Türkçe, İngilizce, Rusça, İtalyanca, Bulgarca ve Romence dil seçeneklerindeki 
uygulamaları ücretsiz indirebilirsiniz.

6 FARKLI DİLDE
MOBİL UYGULAMALARLA 

HAYATINIZI 
KOLAYLAŞTIRIYORUZ!

ISICAM
SEÇİM SİHİRBAZI

CAM 
DANIŞMANI

CAM 
AKUSTİK

PERFORMANS 
HESAPLAYICI

Hemen indirin Hemen indirin

DUZCAM_MOBIL_UYGULAMALAR_ILAN_GRI_A4.indd   1 19/12/2018   11:44



56 60

38

52

4830

8

16

30

90

38

42

48

52

56

60

64

80

86

74

68

İMSAD’DAN
- Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan: “İnşaat malzemeleri 

sanayisi bu yıl ihracatta yeniden atağa kalktı”
- buildingSMART Türkiye temsilciliği için ilk adım atıldı
- Ürün Güvenliği Alanında AB-Türkiye Ortaklığı: Memnun 

Tüketiciler, Rekabetçi Ürünler!
- Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan: 

“Damlaya damlaya göl kurur”
- Türkiye İMSAD, üye derneklerle ‘dış ticareti’ masaya yatırdı
- Türkiye İMSAD Yönetimi, İTO Başkanı Şekib Avdagiç ile bir 

araya geldi
- TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik’e ziyaret
- İsrail Müteahhitler Birliği, Türkiye İMSAD üyelerini ziyaret 

etti
- KÜB 20. Yıl Daveti’ne Fethi Hinginar konuk konuşmacı 

olarak katıldı

KAPAK KONUSU
Sektöre nefes aldıran reçete; ihracat

ÖZEL RÖPORTAJ / ADNAN YILDIRIM
“Türk ürünlerinin markalaşmadaki eksikliği rekabet 
gücümüzü olumsuz etkiliyor”

PROFESYONEL BAKIŞ / TUNÇ KARABOĞALI
“İş hayatında başarının sırrı, çalıştığınız şirketi kendi şirketiniz 
gibi görmekten geçiyor”

MİMARİDE HAVALİMANLARI
Havalimanları modern mimarileriyle gökyüzünün kapısını 
aralıyor 

SEKTÖREL GÜÇ / KÜB
“Avrupa’nın en büyük beton ve beton katkı pazarı Türkiye”

MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI 
SABRİ PAŞAYİĞİT
“Tasarım anlayışımız ‘yaşabilir mekânlar’ yaratmak”

SÖYLEŞİ / MURAT SAVCI
“Satışımızın yüzde 20’si ihracata yönelik”

SÖYLEŞİ / M. NAZIM YAVUZ 
“Hedefimiz, kendi alanımızda bir dünya markası olmak”

SÖYLEŞİ / CENGİZHAN OKUR
“Ürettiğimiz ürünleri 27 ülkeye ihraç ediyoruz”

İHRACAT KAPILARI / MISIR
Afrika’da en fazla ihracat fırsatını Mısır sunuyor 

GELECEĞİN HASTANELERİ
Dijital hastaneler geliyor

YAPI TARİHİ
İnsanlığı yüzyıllardır barındıran yapı malzemesi; tuğla 

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

DÜNYA TURU

TÜRKİYE 
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SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 
DERGİSİ
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Türkiye İMSAD Dergi, Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin 
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İç piyasadaki durgunluk nedeniyle 
2018 yılında ağırlığını ihracata 

veren ‘inşaat malzemeleri sanayisi’, 
2014 yılından bu yana en yüksek 

seviyesi olan 20 milyar doları aşarak 
adeta toplam sanayi ihracatının 

sürükleyicisi oldu. Sektörün önde 
gelen isimlerine göre inşaat 

malzemesi sanayisi ihracatının daha 
da yükselebilmesi için iç talep ve 

tüketim ağırlıklı büyüme stratejisi 
yerine, ihracat odaklı ve yerli üretim 

stratejisine ihtiyaç var.

Sektöre nefes 
aldıran reçete 

ihracat
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“İnşaat malzemeleri sanayisi 
bu yıl ihracatta yeniden atağa kalktı”

“Dış Ticarette Tehditler ve Fırsatlar” konusunun ele alındığı Gündem 
Buluşmaları toplantısında konuşan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı 

Ferdi Erdoğan, Türkiye’nin en yüksek katma değerini üreten inşaat malzemesi 
sanayisinin, bu yıl ihracatta yeniden atağa kalktığını söyledi. 

Gündem Buluşmaları’nda konuşan Türkiye İMSAD
 Başkanı Ferdi Erdoğan:

İMSAD’DAN
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İMSAD’DAN

Türkiye İMSAD’ın geleneksel hale getirdiği Gündem 
Buluşmaları toplantısı, 20 Aralık 2018’de Ortaköy 
Feriye Palace’ta gerçekleşti. Türkiye İMSAD Yönetim 

Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan’ın açılış konuşmasını yaptığı 
Gündem Buluşmaları’nda, Medipol Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi Prof. Dr. Kerem Alkin ve Türkiye İMSAD Ekono-
mi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel, ekonomi ve sektöre 
ilişkin değerlendirmelerini aktardı. İnşaat malzemesi sana-
yicileri ve iş dünyasından isimlerin büyük ilgi gösterdiği, 
Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ’ın 
moderatörlüğünde gerçekleşen toplantının konuk konuş-
macısı ise Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım 
oldu. Türk Eximbank’ın ihracatçılara sağladığı finansman 
desteğinden bahseden Adnan Yıldırım, 2019’daki ihracat 
kredisi destekleri için de açıklamalarda bulundu. 

“2023’TE 30 MİLYAR DOLARLIK 
İHRACATA ULAŞMAMIZ HAYAL DEĞİL”

İnşaat malzemeleri sanayisinin bu yıl ihracatta yeniden 
atağa kalktığına dikkat çeken Ferdi Erdoğan, şu bilgile-
ri verdi: “Türkiye’nin en yüksek katma değerini inşaat 
malzemesi sanayisi üretiyor. Ağırlıklı taşa-toprağa dayalı, 
kendi maden yataklarımızdan elde edilen madenlerin 
işlendiği bir sektörden bahsediyoruz. Otomotiv de dahil 
olmak üzere, ülkemize en yüksek katma değeri biz sağlı-
yoruz. İnşaat malzemeleri sanayisi, 2017 sonu itibarıyla 
otomotiv, tekstil ve hazır giyimden sonra en yüksek ihracat 
yapan üçüncü sektördür. 2014’te 22,1 milyar dolara kadar 
yükselen ihracatımız, daha sonra gerileyerek 2016’da 16 
milyar dolara düştü, geçen yıl ise tekrar yükselişe geçerek 
17,3 miyar dolara ulaştı. 2018’in 10 ayında ihracat, ge-
çen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 17 milyar 
dolara ulaştı. 2018’i, 20 milyar doların üzerinde inşaat 
malzemesi ihracatıyla kapatacağız. Yılsonunda Türkiye’nin 
ulaşacağı toplam 170 milyar dolarlık ihracatın 20,5 mil-
yar dolarını, 120 milyon ton dış satışın da 35 milyon 
tonunu inşaat malzemeleri sektörünün gerçekleştirmesini 
bekliyoruz. 2019 yılı hedefimiz ise en az 22 milyar do-
larlık ihracat gerçekleştirmektir. Irak, Libya ve Rusya’da 
ulaştığımız pazarın tekrar canlanması, pazar paylarımızı 
tekrardan kazanmamız, yakın bölgelerimizdeki mevcut 
pazarlarda faaliyetlere devam etmemiz, en yüksek ihracat 
yaptığımız ABD ve AB ülkeleri ile ilişkilerimizin iyi sürme-
si halinde 2023’te 30 milyar dolarlık ihracata ulaşmamız 
hayal değil.“

“KÜRESEL REKABET ENDEKSİ’NDEKİ 140 
ÜLKENİN 115’İNE İHRACAT YAPIYORUZ”

Türkiye inşaat malzemeleri sanayisinin, en yüksek ih-
racatını ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Kanada 
gibi ülkelere yaptığını belirten Ferdi Erdoğan, “En yüksek 
ihracat yaptığımız ülkeler sanılanın aksine Avrupa ülkeleri-
dir. En yüksek ihracat yaptığımız ilk 20 ülkede altı gelişmiş 
ülke var. Bu altı ülkeye 5 milyar dolar, diğer 14 ülkeye de 
toplamda 5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiriyoruz. Yani 
bizim önemli pazarlarımız olan gelişmiş ülkeler aslında 
rakibimiz değil. Rakibimiz gelişmekte olan ülkelerdir. Dış 
pazarda Türk malı inşaat malzemelerine çok güveniliyor. 

Çünkü Batı’nın standartlarıyla üretip Doğu’nun fiyatlarıyla 
rekabet ediyoruz. Küresel Rekabet Endeksi’nde yer alan 
140 ülkenin 115’ine ihracat gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de 
ithal malların tümü eksiksiz ve kaliteli bir şekilde üretiliyor. 
Sadece yüksek teknolojili ürünlerde yerli üretim konusunda 
sıkıntı var. Yani içine akıl katılan malzemeler Türkiye’de 
yeni üretilmeye başlandı. İnşaat malzemelerinde akıllı 
teknolojilerin kullanıldığı alanlarda ciddi yatırım fırsatları 
bulunuyor, kamunun da yönlendirmesiyle bu alanda ya-
tırım yapanlar, milli ekonomimiz ve sektörümüze önemli 
kazanımlar sağlayacaktır” diye konuştu.

“ENGELLERİN KALKMASIYLA 
MARKA DEĞERİ VE İHRACAT ARTACAK”

Sektörün önündeki bazı engellerin kaldırılmasıyla mar-
ka değerinin ve ihracatın ciddi şekilde artacağına vurgu ya-
pan Ferdi Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin 
uyguladığı düşük gümrük vergilerine karşın bazı ülkeler 
ürünlerimize yüksek vergiler uyguluyor, bazı ülkeler ise 
tarife dışı engeller yaratıyor. Ürünlerimize tarife dışı en-
geller veya yüksek vergiler uygulayan ülkeler yakından 
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takip edilmeli, müzakere edilmeli, gerektiğinde 
mütekabiliyet unsurları ve diğer karşı önlemler 
uygulanmalı. Ayrıca madencilikte bazı bürokratik 
engellerle karşılaşılıyor. Buradaki süreçlerin de 
hızlanması şart.” 

Konuşmasında Türk Eximbank’ın sağladığı 
kredilerin daha uzun süreli olması gerektiğine 
de değinen Ferdi Erdoğan, “Türk Eximbank’ın 
destekleri sayesinde inşaat malzemeleri ihraca-
tının yüzde 25’inin yapıldığı Afrika ülkeleri ile 
ilgili pay şüphesiz artacaktır. Türk Eximbank’ın 
ihracat kredi sigortasının Asya, Orta Doğu, Afrika 
bölgesindeki ülke limitlerinin ve alıcı limitle-
rinin artırılması, yeni pazarlara güvenle açılma 
konusunda ihracatçılarımıza fayda sağlayacaktır. 
Gümrüklere ve limanlara demir yolu ulaşımının 
artırılması gerekiyor. Tüm taşıma hizmetlerinin 
birbiriyle uyumlu hale getirilmesi, demir yolu 
ağının genişletilmesi, üretim merkezi, ham madde 
alanları ve limanlar arasında demir yolu taşıma-
cılığının geliştirilmesi ihracatımızın artmasında 
faydalı olacaktır” şeklinde konuştu.

“İHRACATTA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
ÇOK ÖNEMLİ”

Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ha-
kan Güldağ, ihracatın önemini bir örnekle vur-
guladığı konuşmasında şunları söyledi: “Düdüklü 
tencerenin içinde bir hayli basınç var. O basıncı 
şimdi dışarıya salmak durumundayız ve bunun 
da bir numaralı yolu ihracat. Ayrıca yabancı 
şirketlerle iş birlikleri geliştirmek gerek. Türkiye 

bugüne kadar ekonomik belirsizlik süreçlerinden 
hep ihracatla çıktı. Bugün de krizi ihracatla aşma-
ya çalışıyoruz. Bugün ülkemizde 75 bine yakın 
ihracatçı firmamız var. Son dönemde görüyoruz 
ki herkes biraz daha ihracata yönelmeye çalışı-
yor. 75 bin sayısı önemli ancak üç yılda düzenli 
ihracat yapanların sayısı ise 15 bine iniyor. 10 
yıl düzenli ihracat yapan firma sayısı 10 bini bile 
bulmuyor. 10 yıl düzenli ihracat yapan firma-
lara baktığımızda; İstanbul’da 6 bin civarında, 
İzmir’de 900, Ankara’da ise sadece 600 firma 
var. Koskoca şehirde düzenli ihracat yapan firma 
sayısı bu. Dolayısıyla ihracatta sürdürülebilirlik 
çok önemli.”

Medipol Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi
Prof. Dr. Kerem Alkin 
ve Türkiye İMSAD 
Ekonomi Danışmanı 
Dr. Can Fuat 
Gürlesel, ekonomi 
ve sektöre ilişkin 
değerlendirmelerini 
aktardı.
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“TÜRKİYE’NİN İHRACATINA YANSIYACAK”
Konuşmasına, ABD’nin Suriye’den çekilme kararının 

Türkiye ihracatına yansımasıyla başlayan Medipol Üniver-
sitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Kerem Alkin, söz konusu 
çekilme kararının orta ve uzun vadede Türkiye ihracatına 
yarayacağını söyledi. Kerem Alkin, sözlerine şöyle devam 
etti: “Rusya’nın ABD’nin çekilme kararıyla ilgili tepkisi 
aslında şu; ‘Amerika oradan gerçekten çekilirse Ruslar da 
gerçekten çekilecek.’ Trump’ın tüm eleştirilere rağmen 
yaptığı hamle aslında 2019 itibarıyla mutabakata varılmış 
anayasa görüşmeleri açısından olağanüstü önemli bir aşa-
ma... Bunun Türk inşaat malzemesi ihracatına dönüşüyle 
ilgili olarak da artık hazırlıklara başlamamız gerektiği an-
lamına geliyor. Çünkü kalıcı bir ateşkesten sonra önemli 
bir anayasa referandumu ve sonrasındaki bir genel seçimle 
Suriye’nin yeniden inşasının başlaması söz konusu... De-
mek ki 2019 sonundan başlayarak 2021’e kadarki bir dö-

nem için Suriye’nin yeniden inşaası sürecinde Türkiye’nin 
önemli bir ağırlığa sahip olması, bunun da Türk inşaat 
malzemesi ihracatına ciddi bir güç olarak yansıması nokta-
sında bizim bu süreci dirayetle ve kesintisiz takip etmemiz 
gerekiyor.” 

“KÜRESEL KOŞULLAR İHRACATTA
FİYAT İNDİRMEYİ GEREKTİRMİYOR”

İnşaat malzemeleri sektörünün son dönemini grafiklerle 
anlatan Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat 
Gürlesel ise inşaat malzemeleri sanayisi için çıkış yolunun 
sadece ihracat olarak göründüğünü, iç pazarda ciddi bir 
daralma beklendiğini söyledi. Sektörün, dünya ihracatında 
yaşanan artışın da etkisiyle ihracata yöneldiğini belirten Gür-
lesel, “İhracatta fiyatların indirildiğini görüyoruz ancak kü-
resel koşullar hiç de fiyat indireceğimiz koşullar değil. Fiyat 
rekabetini bu dönem durağan tutmamızda fayda var” dedi. 

“2019’da toplam finansman desteğimizi 
48.4 milyar dolara yükselteceğiz”

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım: 
“Yurtdışında ve yurtiçinde yaşanacak gelişme-
ler, misyonu ihracatı desteklemek olan Türk 

Eximbank’ı daha da önemli bir konuma getiriyor. Bu 
kapsamda Türk Eximbank olarak 2019 yılında ihracatçı-
larımıza sağlayacağımız toplam finansman desteğini 2018 
yılsonuna göre yüzde 10 oranında artırarak 48,4 milyar 
dolara yükseltmeyi hedefliyoruz.” 

KUR DALGALANMASINDA DESTEĞİMİZİ 
DEĞİŞTİRMEDİK

Türkiye’nin ekonomik dalgalanmaları, ihracat-
la fırsata çevirebileceğini söyleyen Türkiye İMSAD 
‘Gündem Buluşmaları’nın konuk konuşmacısı Türk 
Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, “Türkiye 
ekonomisinin kısa vadede yaşadığı problemleri göz 
ardı etmiyoruz. Hata yaparsak bedelini ödeyerek yola 
devam ediyoruz. Ama biliyoruz ki uzun vadede çok 
daha iyisini yapabiliyoruz. Kurlardaki dalgalanmanın 
her hâlükârda geçici olduğunu düşünerek yola devam 
ettik. Türk Eximbank olarak ne maliyet yapısında 
değişim yaptık ne de miktar bazında desteğimizi de-
ğiştirdik. 2018 hedeflerimiz neyse devam ettik. 2018 
için kendimize 44 milyar dolarlık bir hedef koymuştuk 
ve gelinen noktada bunun gerisinde kalmayacağız. 
Türk Eximbank olarak reel sektörle sıkça buluşarak 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca 2017 ve 2018’de 
yaptığımız roadshow’larla önemli bir kaynağı ülkemize 
getirdik. Üstelik faiz oranlarına dokunmadan yapabil-
dik bunu” diye konuştu.

“YENİ UYGULAMALARI DEVREYE ALDIK”
Yurtiçinde yaşanan gelişmelerin ihracatçıya sunacak-

ları finansman desteğini etkilemeyeceğine işaret eden 
Adnan Yıldırım, şunları söyledi: “Yurtdışında ve yurtiçinde 
yaşanacak gelişmeler, misyonu ihracatı desteklemek olan 
Türk Eximbank’ı daha da önemli bir konuma getiriyor. Bu 
kapsamda Türk Eximbank olarak 2019 yılında ihracatçı-
larımıza sağlayacağımız toplam finansman desteğini 2018 
yılsonuna göre yüzde 10 oranında artırarak 48,4 milyar 
dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için 
ihracatçılarımız, döviz kazandırıcı hizmet firmalarımız 
ve yurtdışında faaliyet gösteren müteahhitlerimize, önü-
müzdeki dönemde sağlayacağımız finansman desteklerini 
artırmaya ve çeşitlendirmeye yönelik çalışmalarla, yeni 
uygulamaları devreye aldık.”
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Ürün Güvenliği Alanında AB-Türkiye Ortaklığı: 
Memnun Tüketiciler, Rekabetçi Ürünler!

Dijital dönüşüm sürecinin en önemli teknolojik örnek-
lerinden biri olan BIM, yani Bina Bilgi Modellemesi, 

Endüstri 4.0 ve dijitalleşme çağında inşaat sektörünü gele-
ceğe taşıyor. Dolayısıyla BIM’in önemi hem yurt dışındaki 
projelerdeki gereksinimler hem de Türkiye’de sektörün bu 
yönde evrilmesi doğrultusunda her geçen gün artıyor. Yurt 
dışı müteahhitlik hizmetlerinde ilk üç sıra içinde yer alan 
müteahhitlerimizin daha fazla değer yaratması için istihdam, 
malzeme ve projelerin de birlikte hareket etmesi ve özel sek-
törün yanı sıra, kamu kuruluşlarının da BIM uygulamalarına 
yönelik desteğinin sağlanması şart.

Bu noktadan hareketle inşaat malzemesi sanayisinin çatı 
örgütü Türkiye İMSAD’ın ev sahipliğinde BIM uygulamasının 
sektörde yaygınlaşması için bir yılı aşkın süredir çalışma ve 
toplantılar düzenleniyor. BIM konusunda yapılan bu toplan-
tılar neticesinde bir odak oluşturulmasının gerektiği yönünde 
ortak kanıya varıldı ve bu bağlamda buildingSMART Türkiye 
Temsilciliği’nin kurulmasına yönelik ilk adım atıldı. building-

AB teknik mevzuatının daha iyi uygulanabilmesi amacıyla 
ürün güvenliği, piyasa gözetimi ve uygunluk değerlen-

dirmesi alanlarında üretici ve tüketicilerin farkındalığının 
artırılmasının amaçlandığı ‘Ürün Güvenliği Alanında AB-
Türkiye Ortaklığı: Memnun Tüketiciler, Rekabetçi Ürünler’ 
projesi, 1.5 milyon Avro bütçelisiyle AB’nin Katılım Öncesi 
Yardım Aracı (IPA-II) kapsamında finanse ediliyor.

Proje kapsamında, ürün güvenliğini konu alan eğitimler, 
çalıştaylar, iletişim kampanyaları ve yarışmalar düzenlenecek 
ve TV yapımları, sosyal medya hesapları, web sitesi ile yayın-
lar gibi medya araçları kullanılacak. AB, Türkiye’ye geçmişte 

buildingSMART 
Türkiye temsilciliği için 
ilk adım atıldı

SMART Türkiye Çalışma Grubu 200’ün üzerinde üyesiyle bu 
konuda standartların oluşturulması, rehber dokümanların 
hazırlanması, ürünlerin yer alacağı dijital BIM kütüphaneleri 
oluşturulması gibi çalışmalara devam ederken, bir yandan da 
temsilciliğin resmi bir hale gelmesi için temaslarda bulundu.  
Bu çalışmalar meyvelerini vermeye başladı ve 25 Ekim 2018 
tarihinde Türkiye İMSAD Genel Sekreteri Aygen Erkal,  bu-
ildingSMART Türkiye Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Dr. 
Ahmet Çıtıpıtıoğlu ve Çalışma Grubu Sekreteri Müge Süme-
rol,  buildingSMART-International Home of Open BIM İcra 
Kurulu Başkanı Richard Petrie ile Londra’da bir araya gelerek, 
buildingSMART Türkiye temsilciliğinin kurulması için resmi 
başvuruyu gerçekleştirdi.

MEDA ve daha sonraki yıllarda IPA programları bünyesinde, 
müktesebattaki Malların Serbest Dolaşımı başlığı altında 
kapsamlı teknik destek programları sunuyor.    

2002 yılından bu yana AB tarafından bu alana sağlanan 
yardım miktarı, toplamda 56 milyon Avro’ya yaklaştı. Bu 
yardımların da desteğiyle Türkiye bu fasıl kapsamında somut 
ilerlemeler kaydetti, teknik mevzuat ve mallarla ilgili AB 
Standartlarına uyum konusunda yüksek bir düzeye ulaştı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian 
Berger projenin başlaması sebebiyle şu mesajı verdi: “Tek-
noloji ilerledikçe ve yaşamın neredeyse her alanı dijital dö-
nüşümden etkilendikçe, imalat sanayii ve üretim biçimleri 
de evrim geçiriyor. Bu gelişmelerin hızına ayak uydurmak, 
AB’deki düzenleyiciler açısından da güçlükler arz ediyor. 
Bu bağlamda kısıtlayıcı olmayan, akıllı düzenlemeler kilit 
önem taşıyor. Bir taraftan şirketlerin rekabet edebileceği eşit 
koşulların varlığını ve tüketiciler için malların güvenliğini 
temin ederken, diğer taraftan da daha fazla ticaret yapıl-
masını kolaylaştırabiliyor ve asgari müdahaleyle daha fazla 
refah yaratabiliyor olmamız gerekiyor. Böylesi bir sistemin 
işlerliğini korumak için düzenlemelerin ve hak ile yüküm-
lülüklerinin farkında olan, katılımcı yaklaşımla politikaların 
inşasına katılan üretici ve tüketicilere gereksinim duyuyoruz. 
İşte bu proje de bu amaca ulaşmamıza yardımcı olacak.”
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Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi 
Erdoğan, ‘8 Kasım Dünya Şehircilik Günü’nde 
yaptığı açıklamada, kaynakların verimli kul-

lanımının önemine dikkat çekti. Erdoğan, “Başta 
şehirlerimiz olmak üzere ülkemizin her köşesinde 
çevre ve su tüketim bilincinin yerleşmesi ekolojik 
dengenin korunmasını sağlayıp sürdürülebilir bir 
gelecek inşa etmemizde önemli rol oynuyor. Özel-
likle binalardaki su tesisatlarında yaşanan kayıplar, 
boşa akan sular ve damlatan vanalar ile musluklar 
ciddi oranda su israfına neden oluyor. Bu israfın 
önüne geçilmediği takdirde kaynak olarak gördü-
ğümüz göllerimiz damlaya damlaya kurur” dedi. 

“KURAKLIĞI ÖNLEMEYE 
YÖNELİK TEDBİRLER ALINMALI”

Geleceğin şehirlerinde en önemli konunun 
‘Kaynakların Yönetimi’ olduğunu belirten Türkiye 
İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, 
gelecekte dünya nüfusunun üçte ikisinin kentlerde 
yaşayacağını ve bu nedenle doğal kaynakların kulla-
nımının 100 milyar tonlara ulaşacağını dile getirdi.  
Gereken önlemler alınmadığı takdirde bu tüketimin 
yüzde 25 gibi ciddi bir boyutta artmasının beklen-
diğine dikkat çeken Erdoğan, “Dolayısıyla sosyal ve 
kültürel etkilerin şehirlerde yaşayan halk üzerinde 

Ferdi Erdoğan: “Damlaya damlaya göl kurur” 
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, ‘8 Kasım Dünya Şehircilik Günü’ 
dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Özellikle binalardaki su tesisatlarında yaşanan kayıplar, 
boşa akan sular ve damlatan vanalar ile musluklar ciddi oranda su israfına neden oluyor. 
Bu israfın önüne geçilmediği takdirde kaynak olarak gördüğümüz göllerimiz damlaya 
damlaya kurur” dedi. 

Ferdi 
Erdoğan, 

gelecekte 
doğal 

kaynakların 
kullanımının 

100 milyar 
tonlara 

ulaşacağını 
söyledi.

olmazsa olmaz etkisini de göz önünde bulundurarak 
sürdürülebilir şehircilik için doğru ve sağlıklı bir 
planlamaya gidilmesi son derece önemli. Hem günü-
müzün hem de geleceğin şehirlerinde enerji verimli-
liği, su verimliliği, atık verimliliği, zaman verimliliği 
en önemli konular arasında yer alıyor. Endüstriyel 
atıklardan inşaat malzemeleri üretilmeye başlandı-
ğına göre, farklı sektörlerin Ar-Ge’leri ile bir araya 
gelerek girdilerini ve atıklarını birlikte değerlendirme 
çalışmaları inovasyon çalışmalarını artıracaktır” diye 
konuştu. Sürdürülebilir şehircilik için su kaynakları-
nın doğru ve bilinçli kullanımı kadar boşa akan sular 
için önlem alınmasının da oldukça önemli olduğunu 
belirten Ferdi Erdoğan, başta şehirler olmak üzere ül-
kemizin her köşesinde çevre ve su tüketim bilincinin 
yerleşmesi ile kuraklığı önlemeye yönelik tedbirlerin 
alınmasının, gereksiz su tüketimini azaltmakla kal-
mayacağını, ekolojik dengenin korunmasını sağlayıp 
sürdürülebilir bir gelecek inşa edilmesin de de önemli 
rol oynayacağını dile getirdi.  

“SU EKONOMİK BİR DEĞERDİR”
Suyun bir hayat kaynağı olmasının yanı sıra, 

ekonomik bir değer olduğunu vurgulayan Erdoğan, 
“Ülkemiz her ne kadar üç tarafı denizlerle çevrili bir 
coğrafyada yer alsa da kişi başına düşen yıllık su kul-
lanım miktarı yaklaşık bin 500 metreküp. Oysa ki 
bu rakamın en az 8 bin metreküp olması gerekiyor. 
Su kaynaklarımız her geçen gün azalıyor. Hızla artan 
şehirleşme ve nüfus potansiyelini de göz önüne al-
dığımızda gelecek yıllarda bu rakam çok daha fazla 
düşecek. Ayrıca dünya standartlarında, kişi başına 
düşen yıllık su kullanım miktarı bin metreküplerin 
altında olan ülkeler su fakiri olarak nitelendiriliyor. 
Dolayısıyla suyun verimli ve etkin kullanılması için 
öncelikle bilinçli kullanım düzeyi artmalı. Bunun 
için de eğitim ve kapasite kullanım geliştirme prog-
ramları düzenlenmeli” şeklinde konuştu. 

Konutlarda su tüketim stratejileri geliştirilmesi 
gerektiğine değinen Ferdi Erdoğan, “Avrupa Birliği 
ülkeleri vizyonlarında konutları ‘Pasif Ev’ limitlerine 
indirmeyi hedefliyor. Konu sadece enerji tüketimini 
azaltmak ve konutta enerji üretimini sağlamak ile 
sınırlı değil, su tüketimi, atık su yönetimi, gri su 
kullanımı, yağmur suyu kullanımı dahil birçok 
alanda bilinçli ve verimli kaynak yönetimini öngö-
rüyor” dedi.
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İMSAD’DAN

Türkiye İMSAD Yönetimi, sektör derneklerinin 
yöneticileri ile bir araya gelerek, sürdürülebi-
lir dış ticaret için neler yapılması gerektiğini 

konuştu. İnşaat malzemesi alanında önemli sektör-
leri temsil eden dernek yöneticileri, mevcut durumu 
değerlendirerek, 2019 ve sonraki sürece yönelik 
beklentilerini dile getirdi. 

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi 
Erdoğan, “Kuruluşundan bu yana geçen 34 yılda, 
Türk inşaat sanayisini gerek yurtiçinde gerekse 
yurtdışında temsil eden çatı örgüt olarak, sektörde 
atılması gereken adımları, derneklerimizle görüş 
alışverişinde bulunarak değerlendiriyoruz. Türkiye 
İMSAD üyesi derneklerimizle buluştuğumuz her 
toplantı, ortaya çıkan sinerjiyle çalışmalarımızda 
yeni ufuklar açıyor” dedi. 

İnşaat malzemesi sanayisinin, 2018’de ihracatta 
yeniden atağa kalktığını vurgulayan Ferdi Erdo-
ğan, “Dış ticaret, genelde gündemimizin kapasite 
fazlası kısmında kalıyor. Şu anda birçok sektörde 
işlerin daralmasından, doğrudan ve dolaylı olarak 
etkilenen çok fazla sektör var. İçeride taşınan 900 
milyon ton malzemenin 453 milyon tonunu inşaat 

 Türkiye İMSAD, üye derneklerle 
‘dış ticareti’ masaya yatırdı

İnşaat malzemesi üreticilerinin çatı örgütü Türkiye İMSAD, üye derneklerin yöneticileri 
ile bir araya gelerek ‘Dış Ticarette Tehditler ve Fırsatlar’ konusunda görüş alışverişinde 
bulundu.  Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, “Gündemimizde 
‘Dış Ticarette Tehditler ve Fırsatlar’ konusu var. Çünkü dış pazarda Türk malı inşaat 
malzemelerine çok güveniliyor. Batı’nın standartlarıyla üretip Doğu’nun fiyatlarıyla 
rekabet ediyoruz. Küresel Rekabet Endeksi’nde yer alan 140 ülkenin 115’ine ihracat 
gerçekleştiriyoruz” dedi.

malzemeleri oluşturuyor. 115 milyon ton ihracatın 
35 milyon tonu inşaat malzemeleri, 25 milyon 
tonu da emtia, ham madde ve madenden oluşuyor. 
Yani taşınan malın yarısı bu ülkenin katma değeri 
yüksek, yükte ağır ama pahada hafif ürünleridir. 
Ağırlıklı taşa-toprağa dayalı, kendi maden yatak-
larımızdan elde edilen madenlerin işlendiği bir 
sektörden bahsediyoruz. Otomotiv de dahil olmak 
üzere, ülkemize en yüksek katma değeri biz sağlı-
yoruz” diye konuştu. 

Toplantıda bir sunum gerçekleştiren Türkiye 
İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel 
ise 2019’un küresel koşullar ve ihracat pazarları 
açısından iyi bir yıl olacağını ifade ederek, inşaat 
malzemeleri sanayisinde ihracata daha fazla odakla-
nılacağını vurguladı. 

Toplantıya katılan ITE EMEA Bölge Direktörü Ke-
mal Ülgen ise Yapı Fuarı 2019’un, uluslararası satın 
alma heyetleri organizasyonu ile sektörün ihracatını 
önemli ölçüde destekleyeceklerini belirterek, bu yıl 
Yapı Fuarı 2019’da 30 farklı sektör ilintili etkinlik 
düzenleneceğini ve yabancı ziyaretçilerin katılımının 
yüksek olmasını beklediklerini söyledi.

Ferdi Erdoğan, 
“Türkiye 

İMSAD üyesi 
derneklerimizle 
buluştuğumuz 

her toplantı, 
ortaya çıkan 

sinerjiyle 
çalışmalarımızda 

yeni ufuklar 
açıyor” dedi.
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Türkiye İMSAD Yönetimi, İstan-
bul Ticaret Odası (İTO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç’i 

makamında ziyaret etti. Türkiye İMSAD 
Yönetimi adına, Yönetim Kurulu Başkanı 
Ferdi Erdoğan, Başkan Vekili Kenan Ara-
cı, Başkan Yardımcısı Çetin Tecdelioğlu 
ve Genel Sekreter Aygen Erkal’ın katıldığı 

görüşmede, inşaat malzemeleri sanayisiy-
le ilgili veriler ve sektörde yaşanan son 
gelişmeler değerlendirildi. Türkiye İM-
SAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Er-
doğan, inşaat malzemesi sektörünün çatı 
örgütü olarak öncelik verdikleri konuları 
ve bu konulara yönelik neler yapılması 
gerektiğinden detaylıca bahsetti. 

Türkiye İMSAD Yönetimi, TÜSİAD 
Başkanı Erol Bilecik ile bir araya 
geldi. Toplantıya, Türkiye İMSAD 

Yönetimi adına, Yönetim Kurulu Başkanı 
Ferdi Erdoğan, Başkan Yardımcısı Çetin 
Tecdelioğlu ile Genel Sekreter Aygen 
Erkal katıldı. Türkiye İMSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan öncü-

lüğünde gerçekleşen toplantıda, inşaat 
malzemesi sektörünün ülke ekonomisine 
sağladığı katkı paylaşıldı ve sektörel ön-
celikler gündeme getirildi. Bu kapsamda, 
Endüstri 4.0 ve dijitalleşme, Ar-Ge ve 
inovasyonun önemi, yenileme pazarı, 
markalaşma, Made in Turkey algısı gibi 
pek çok konu masaya yatırıldı.

Ekonomi Bakanlığı koordinasyo-
nu çerçevesinde Türkiye’ye gelen 
İsrail Müteahhitler Birliği Heyeti, 

tek günlük İstanbul ziyaretinde ilk ola-
rak Türkiye İMSAD Yönetimi ile Cemile 
Sultan Korusu’nda bir araya geldi. Heyet 
daha sonra Türkiye İMSAD üye show-
roomlarını gezdi. İsrail Müteahhitler 

Birliği Başkanı Rony Brick, Birliğin Mali 
İşler Sorumlusu Ilan Gordo ile İnşaat 
ve İşgücü Direktörü Isaac Gurvich ve 
Yatırımcı Alon Nissim’in Kale Seramik 
Showroom’u ile başlayan ziyaretleri, 
Trakya Cam ve Lineadecor Showroom-
ları ile devam etti ve Prefabrik Yapı’nın 
Showroom’u ile son buldu. 

Türkiye Katkı Üreticileri Birliği’nin 
(KÜB) 20’nci yıl davetinde sek-
törün önde gelen profesyonelleri 

bir araya geldi. Türkiye İMSAD Geçmiş 

Dönem Başkanı ve Mevcut Dönem Yöne-
tim Kurulu Doğal Üyesi Fethi Hinginar, 
davet kapsamında düzenlenen “İnşaat, 
Beton ve Çimento Sektöründe Gelecek 
Dönem İçin Beklentiler” konulu panel-
de inşaat malzemesi sanayisine yönelik 
değerlendirmelerde bulundu.  Modera-
törlüğünü İstanbul Teknik Üniversite-
si İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan 
Yıldırım’ın yaptığı panelin diğer konuş-

macıları ise Türkiye Hazır Beton Birliği 
Yönetim Kurulu ve Avrupa Hazır Beton 
Birliği ERMCO Türkiye Başkanı Yavuz 
Işık, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birli-
ği CEO ve Yapı Ürünleri Üreticileri Fede-
rasyonu YÜF Genel Sekreteri İsmail Bulut 
oldu. Panelistler, Türkiye ve dünyadaki 
inşaat sektörü genelinde beton ve beton 
katkıları üretiminin oluşturduğu ekono-
mik hacme dikkat çekerek, ülkemizin bu 
alandaki varlığından söz etti.

Türkiye İMSAD Yönetimi, İTO Başkanı 
Şekib Avdagiç ile buluştu

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik’e ziyaret

İsrail Müteahhitler Birliği 
Türkiye İMSAD üyelerini ziyaret etti

KÜB 20. Yıl Daveti’ne Fethi Hinginar 
konuk konuşmacı olarak katıldı



Sektöre nefes 
aldıran reçete;

ihracat
İç piyasadaki durgunluk nedeniyle 2018 yılında ağırlığını 
ihracata veren ‘inşaat malzemeleri sanayisi’, 2014 yılından 
bu yana en yüksek seviyesi olan 20 milyar doları aşarak 
adeta toplam sanayi ihracatının sürükleyicisi oldu. 
Sektörün önde gelen isimlerine göre inşaat malzemesi 
sanayisi ihracatının daha da yükselebilmesi için iç talep ve 
tüketim ağırlıklı büyüme stratejisi yerine, ihracat odaklı ve 
yerli üretim stratejisine ihtiyaç var. 
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İnşaat malzemesi ihracatı 2014 yılında 22,1 milyar dolar olarak gerçek-
leşmişti. Ancak 2015 yılında bu rakam 17,7 milyar dolara geriledi ve 2016 

yılına gelindiğinde seviye 16 milyar dolara kadar düştü. 2017 yılında 
sektörde tekrar bir hareketlilik yaşandı ve meydana gelen yüzde 8’lik artışla 
17,3 milyar dolar seviyeleri görüldü. 2018 yılının ilk sekiz ayında ise ihracat 

yüzde 18,3 artarak 13,27 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracattaki bu 
kuvvetli artış ağustos ayında da sürdü ve Ağustos 2017 ile Ağustos 2018 

aralığındaki 12 aylık süreçte 19,34 milyar dolar seviyesine ulaştı. Böylece 
ihracat 2014 yılından bu yana en yüksek seviyesini gördü. 

2018 YILINDA EN YÜKSEK 
SEVİYESİNE ULAŞTI
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Küresel krizden bu yana olduk-
ça yavaş büyüyen dünya eko-
nomisi ve global ticaret, 2018 

yılına girilmesiyle birlikte yeniden can-
landı. Amerika’dan sonra Avrupa’da 
da ekonomik büyüme arttı ve işsizlik 
oranları küresel krizden bu yana en 
düşük seviyelerine indi. Gelişmekte 
olan ülkeler de bu döngüden artan 
ticaretle olumlu etkilendi. Hem geliş-
miş hem de gelişmekte olan ülkelerin 
büyümesinin hızlandığı bu dönemde 
dünya ekonomisinde adeta bir bahar 
havası yaşandı. Dünyadaki bu geliş-
melere rağmen küresel ticarette günde-
me gelen korumacı politikalar, ticaret 
savaşları ve Türk Lirası’nda yaşanılan 
spekülatif baskı nedeniyle Türkiye 
ekonomisinin sınırlı kalması bekle-
niyordu. Tam da bu noktada ihracat 
ekonominin en zor döneminde direk-
siyona geçti ve ekonomideki yavaşla-
manın daha hızlı olmasını engelledi. 
Üçüncü çeyrekte yüzde 13,6 artan 
Türkiye ihracatı, ekonomiye 2.98 pu-
anlık katkı sağladı. Türkiye’nin toplam 
ihracatına en büyük katkılardan birini 
de iç piyasadaki durgunluk nedeniyle 
ihracata daha çok ağırlık veren “inşaat 
malzemeleri sanayisi” yaptı. 

AĞIRLIĞINI İHRACATA VERDİ 
İnşaat sektörü süreçleri takip edil-

diğinde bu alandaki harcamaların 
2002 yılından sonra kademeli olarak 
büyüdüğü kayıtlara geçti. Söz konusu 
bu gelişme de ekonominin ortalama 
büyümesinin üzerinde gerçekleşti. 
Kamunun tercihleri, politikaları ve 
destekleri de büyümeyi hızlandıran 
unsurlar oldu. Ancak inşaat sektörü, 
2018 yılının ikinci çeyrek döneminden 
itibaren önce talep yetersizliğiyle kar-
şılaştı. Ardından yükselen maliyetler 
ve enflasyonla artan döviz kurları ve 
faizler sonucu mali açıdan sıkışmaya 
başladı. İnşaat sektöründe mevcut işler 
azalırken, yeni alınan inşaat siparişle-
rinde de gerileme yaşandı. İnşaat sek-
töründe yaşanan talep ve finansman 
sorunları nedeniyle inşaat malzemeleri 
sanayinin de 2018 yılı faaliyetlerinde iç 
pazar kaynaklı olarak gerileme başladı. 
İç piyasadaki durgunluk nedeniyle 
ağırlığını ihracata veren sektörün yurt 
içi siparişleri düşerken, ihracat sipariş-
lerinde artış yaşandı. 2018 yılına hızlı 
bir başlangıç yapan inşaat malzemeleri 

ihracatı, pazarlarda iyileşmelerin ihra-
cat üzerindeki olumlu etkisiyle, yılın 
ilk yarısındaki yüksek performansını 
yılın ikinci yarısına da taşıdı. 

“BÜYÜK İTHALATÇI
ÜLKELERE YOĞUNLAŞILMALI”

Türkiye’nin yurt içi ve dışı müte-
ahhitlik hizmetlerinin zaman içinde 
hızla gelişme kaydetmesi inşaat malze-
meleri sektörü ihracatını hatırı sayılır 
bir noktaya getirdi. Demir çelik ürün-
leri, mineral, taş ürünleri, elektrikli 
teçhizat ürünleri, metal bazlı ürünler 
gibi birçok alanda faaliyeti bulunan 
inşaat malzemeleri sektörünün yılın ilk 
dokuz aylık dönemindeki ihracatı yüz-
de 20,8 artarak 12,5 milyar dolardan 
15,1 milyar dolara yükseldi. Sektörün 
önde gelen isimleri, söz konusu bu 

KAPAK - İHRACAT
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seviyeleri daha yukarı çekebilmek için 
plastik inşaat malzemelerinde ABD ve 
Birleşik Krallık, çimento ve seramik 
ürünlerinden inşaat malzemelerinde 
Hollanda, Birleşik Krallık, Polonya, 
Belçika, demir çelik inşaat ürünlerinde 
Norveç, ABD, Almanya ve elektrikli 
teçhizat inşaat ürünlerinde Çin, ABD, 
Meksika’nın potansiyel pazarlar olabi-
leceğine dikkat çekiyor. Ayrıca sektör 
ihracatının daha da yükselebilmesi 
için bahsedilen sektörlerdeki büyük 
ithalatçı ülkelere yoğunlaşılmasında 
fayda olduğu da belirtiliyor. Genel ola-
rak bakıldığında iç talep ve tüketim 
ağırlıklı büyüme stratejisinin yerine, 
ihracat odaklı ve yerli üretim stratejine 
ihtiyacımız olduğunun altı çizilirken 
inşaat sektöründe de yerli ve milli üre-
tim hamlesine ağırlık verilmesinin, 

ithalat bazlı üretimin azaltılmasının, 
hem sektörü şoklara karşı dirençli hale 
getireceğine, hem de katma değerin 
ülkemizde kalması adına gelişim sağ-
layacağına vurgu yapılıyor.

“İHRACATÇILARIMIZ YENİ
PAZARLARA GÜVENLE 
AÇILACAK”

2017 verileriyle 112.3 milyar dolar 
pazar büyüklüğüne sahip olan Türkiye 
inşaat malzemesi sektörünün çatı ku-
ruluşu Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi 
Erdoğan, Türk malı ürünlerin yurt 
dışında kalitesini ispatladığını, iç pa-
zarda da mutlaka Türk malı ürünlerin 
tercih edilmesi gerektiğini ifade etti. 
“İhracatın arttığı ithalatın azaldığı bir 
denge kurulmalı” diyen Erdoğan, sa-
nayicilerin, ihracat alacaklarını ticari 
ve politik risklere karşı güvence al-
tına alan “ihracat kredi sigortası”nın 
Türk Eximbank’ın sunduğu önemli 
bir destek olduğunu belirtti. İhracat 
kredi sigortasının giderek genişlemesi 
ve destek miktarının artması olumlu 
karşılandığını belirten Erdoğan, “İh-
racat kredi sigortasının AMEA (Asya, 
Orta Doğu, Afrika) bölgesindeki ülke 
limitlerinin ve alıcı limitlerinin artırıl-
ması ihracatçılarımızın özellikle yeni 
pazarlara güvenle açılabilmesine fayda 
sağlayacaktır” dedi.

YEP İLE HEDEF, 
“SÜRDÜRÜLEBİLİR 
BÜYÜMEYİ ETKİN KILMAK”

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafın-
dan 2019-2021 yılları arasında eko-
nomimizin yol haritasını oluşturacak 
olan Yeni Ekonomi Programı (YEP) 
açıklandı. Dünya ve Türkiye ekono-
misinin gidişatı göz önünde bulundu-
rulduğunda, dengelenme, disiplin ve 
değişim olmak üzere üç temel esasa 
dayanan programda, ekonomimizin 
krizlere karşı dayanıklı bir hale getiril-
mesi, yabancı tasarruflara bağımlılığı-
nın kalıcı olarak azaltılması, merkezi 
yönetim bütçe açığının düşük seviye-
lerde tutulması ve ihracatçı yapımızın 
derinleştirilmesi önem kazanıyor. YEP 
ile en önemli hedef ise, kısa vadede 
fiyat istikrarının yeniden tesis edilmesi, 
ekonomide dengelenmenin ve bütçe 
disiplininin sağlanması amaçlanıyor. 
Orta vadede ise sürdürülebilir büyü-
meyi etkin kılmak. 

“SAĞLIKLI VE 
YETERLİ MALZEME 

TALEBİ İNŞAATTAKİ 
İYİLEŞMEYE BAĞLI”

İnşaat sektöründe yurtiçi müteahhitler kesi-
minde yaşanan mali sıkışıklığın aşılması için 
yeni finansman modelleri uygulanmasının he-
deflendiğini söyleyen Ferdi Erdoğan, süreçle 
ilgili şu bilgileri verdi: “İnşaat sektörünü mali 
açıdan rahatlatacak finansman modelleri 
inşaat malzemeleri sanayisi için de önem 
taşıyor. Sanayinin talebi inşaat sektöründen 
geliyor ve mali açıdan inşaat sektöründe bir 
iyileşme sağlanmadan sağlıklı ve yeterli bir 
malzeme talebinin oluşması beklenmiyor.” 

TÜRKİYE İHRACATTA 
REKORA KOŞUYOR 

1923’te sadece 51 milyon dolar 
olan Türkiye ihracatında, 2018 so-
nunda 170 milyar dolarla yeni bir re-
kora imza atıldı. 2017 Kasım ayında 
İrlanda’ya 61 milyon dolar ihracat ya-
pan Türkiye, bu rakamı 2018 yılı Ka-
sım ayında yüzde 165,3 artırarak 162 
milyon dolara çıkardı. Aynı dönem 
içinde Türkiye’nin Cezayir’e yaptığı 
ihracat yüzde 72,1 artışla 120 milyon 
dolardan 207 milyon dolara, Katar’a 
yaptığı ihracat yüzde 63,8 artışla 82 
milyon dolardan 135 milyon dolara, 
Libya’ya yaptığı ihracat yüzde 61,6 
artışla 112 milyon dolardan 180 mil-
yon dolara, Fas’a yaptığı ihracat yüzde 
43,3 artışla 138 milyon dolardan 202 
milyon dolara çıktı.  

KAPAK - İHRACAT



Türkiye inşaat malzemeleri ihracatı 2018 yılının ilk 
10 ayında yüzde 9 artarak 20 milyar dolara ulaştı. 

2018 TÜRKİYE’DEKİ DURUM
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YÜZDE 9
İnşaat malzemeleri 
ihracatı büyüme 
oranı

20 
MİLYAR DOLAR
İnşaat malzemeleri 
ihracatı

2.98 
PUAN 
Üçüncü çeyrek
Türkiye 
ihracatının 
ekonomiye 
katkısı



ABD ve AB inşaat sektörlerinde büyümenin 
hızlanması ve buna ilave olarak çok sayıda gelişen 

ülkede inşaat sektörünün yeniden büyüyecek olması 
nedeniyle dünya ihracatında yüzde 8 artış yaşandı. 

2018 DÜNYADAKİ DURUM
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935
MİLYAR DOLAR
İnşaat malzemeleri 
ihracatı 6,06

TRİLYON DOLAR
İnşaat malzemeleri 
pazarı büyüklüğü

9,32
TRİLYON 
DOLAR
İnşaat harcamaları
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İnşaat çeliği, toplam çelik ihracatımız içinde yüzde 29,5 pay ile en fazla 
ihracat yaptığımız ürün olmakla birlikte bu yıl 130’un üzerinde ülkeye satış 
gerçekleştirildi. Türkiye, inşaat çeliği kalitesi ve fiyatlarıyla uluslararası pazarlarda 
bilinirliği yüksek bir ülkedir.

Bu yıl 130’un üzerinde ülkeye
inşaat çeliği ihraç ettik

Adnan Aslan
Çelik İhracatçıları Birliği  

(ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı

Çeşitli çelik ürünlerinin kullanıldı-
ğı inşaat sektöründe başlıca öne çıkan 
ürün grupları; inşaat çeliği, filmaşin, 
profil ve inşaat aksamı olarak sıra-
layabiliriz. 2018 yılının Ocak-Ekim 
döneminde söz konusu ürünlerden 
oluşan inşaat malzemeleri ürün gru-
bu ihracatımız yüzde 12,8 artışla 8,3 
milyon ton olarak gerçekleşti. En fazla 
ihracat 2,4 milyon ton ile yüzde 28,3 
pay alan Orta Doğu’ya olurken, ardın-
dan yüzde 22,9 pay ile Avrupa Birliği 
geldi. Bu dönemde en fazla ihracat 
yaptığımız ilk üç ülke ise 898 bin ton 
ile İsrail, 764 bin ton ile Yemen ve 411 
ton ile Kanada oldu.

Sektör ihracatımızın ana ürün gru-
bu olan inşaat çeliği detayına baktığı-
mızda ise 2017 yılında dış satışımız 
5,6 milyon ton iken, 2018 yılının ilk 
10 ayı itibarıyla 5 milyon ton oldu-
ğunu görüyoruz. 2017 ile 2018’in 10 
aylık dönemlerini kıyasladığımızda 
ise tonaj olarak yüzde 7’lik bir artış 
görülüyor. İnşaat çeliği, toplam çelik 
ihracatımız içinde yüzde 29,5 pay ile 
en fazla ihracat yaptığımız ürün ol-
makla birlikte bu yıl 130’un üzerinde 
ülkeye dış satış gerçekleştirildi. Türki-

ye, inşaat çeliği kalitesi ve fiyatlarıyla 
uluslararası pazarlarda bilinirliği yük-
sek bir ülkedir.

Çelik İhracatçıları Birliği olarak 
ithalatlarında payımızın az olduğu ül-
kelerde ihracatımızı artırmaya yönelik 
çalışmalar yürütmekle birlikte ticaret 
davalarında sektörümüzü savunmaya 
devam ediyoruz. ÇİB olarak ayrıca ih-
racatımızın az olduğu bölgelere ticaret 
heyetleri düzenliyoruz. Örneğin, geç-
tiğimiz günlerde Kolombiya’ya ticaret 
heyeti düzenleyerek Güney Amerika 
bölgesine ihracat payımızı artırmaya 
yönelik çalışmalarda bulunduk. Yine 
yakın zamanda Polonya’ya fuar katılı-
mı kapsamında bir ziyaret gerçekleştir-
dik. Tüm bunların yanı sıra, dış pazar 
araştırma ve geliştirme çalışmalarını 
da büyük bir titizlikle yürütmeye de-
vam ediyoruz. Uluslararası organizas-
yonlarda ise Türk çelik sektörümüzü 
tanıtıcı faaliyetleri hayata geçirerek 
önümüzdeki yıllar için ihracat mikta-
rını artırmayı hedefliyoruz.

2018 yılı sene sonu toplam çelik 
ihracatımızın miktar bazında 19 mil-
yon tona, değer bazında ise 15 milyar 
dolara yükseleceğini öngörüyoruz.
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Maden ihracatımız 2018’in 11 aylık 
döneminde 2017’nin aynı dönemine 
göre yüzde 2,09’luk bir düşüşle 4,19 
milyar dolar olarak gerçekleşti. İnşaat 
sektörünün ana malzemesi olan doğal 
taş ihracatımız ise 11 aylık dönemde 
geçen yılın aynı dönemine oranla değer 
bazında yüzde 6,35’lik düşüşle 1,78 
milyar dolar oldu. Miktar bazında ise 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
5’lik düşüşle 6,9 miyon ton doğal taş 
ihracatı gerçekleşti. İşlenmiş doğal taş 
ihracatımız 11 aylık dönemde geçen 
yıla oranla yüzde 2,51 artışla 876 mil-
yon dolar, blok ihracatımız ise yüzde 
13,69’luk düşüşle 891 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. Doğal taş ihracatın-
daki bu duruma Çin’de inşaat sektörü-
nün durağan olması ve Çin pazarının 
daralmasının etkisi çok büyük oldu. 

Sektör olarak 2019 yılında önce-
likli olarak bulunduğumuz konumu 
korumayı hedefliyoruz. 2019 yılında 
gelişebilecek sektörel olumsuzluklara 
hazırlıklı olarak ihracatımızı artırmaya 
yönelik çalışmalara devam edeceğiz. 
İhracatçı birliklerinin üzerine düşen 
ana görev ihracatı artırmak. 2018 yılı 
Kasım ayında başladığımız sektörel ti-
caret heyeti organizasyonlarımıza 2019 
yılında da devam edeceğiz. Her iki ayda 
bir belirlediğimiz hedef ülkelere sektö-
rel ticaret heyetleri düzenleyeceğiz. Son 
altı ay içinde altı ülkeye yönelik ticaret 
heyetleri gerçekleştirdik. Gelecek yıl 
için de Nijerya, Güney Afrika Cumhu-
riyeti, Arjantin, Şili, Almanya, ABD, Çin 
Halk Cumhuriyeti, Hindistan, İngiltere, 
Katar, Avustralya ve daha başka ülke-
lere Ticaret Heyetleri düzenleyeceğiz. 
Mevcut pazarlarımızı korumakla birlik-
te yeni pazarlara ihracatımızın artması 
yönündeki faaliyetler de önceliklerimiz 

Sektörel ticaret heyeti organizasyonlarımıza devam ediyoruz. Son altı ay içinde altı 
ülkeye yönelik ticaret heyetleri gerçekleştirdik. Gelecek yıl Almanya, Kuveyt, Katar, 
Avustralya, Nijerya ve Güney Afrika Cumhuriyeti’ne ticaret heyetleri düzenleyeceğiz.

Son altı ay içinde altı ülkeye 
yönelik ticaret heyetleri 
gerçekleştirdik

Aydın Dinçer
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği 

(İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı

arasında... Doğal taş pazarının büyütül-
mesine yönelik tasarım ve mimarinin 
bir parçası olarak Türk mermerinin 
dünya mermer pazarında marka ya-
pılması amacıyla, İMİB olarak Türk 
taşını dünyaya tanıtmak adına “Turkish 
Stones” mottosu ile yurt dışındaki et-
kinliklerde yer almaya devam edeceğiz. 

Doğal taş sektörü; yüksek ihracat 
potansiyeli, iç piyasa tüketimi, doğal 
taş makineleri üretimi ve ihracatı ile 
Türkiye ekonomisine önemli bir katkı 
sağlıyor. Özellikle son dönemde mer-
mer üretiminde, klasik mermer üretim 
yöntemlerinin değişmeye başlaması, ni-
telikli işgücü ve ileri teknolojiye daya-
nan modern üretim yöntemlerinin daha 
çok kullanılmaya başlanması, büyük 
firmaların yapmış oldukları yatırımlarla 
birlikte bütünleşmiş üretim yapan te-
sislerin de devreye girmesiyle işlenmiş 
mermer üretiminde büyük artış kayde-
dildi. Uygulanmaya başlanan modern 
ocak üretim yöntemleri ve son tek-
nikler sayesinde rekabetin çok yoğun 
olduğu dünya doğal taş pazarına uygun 
üretim ve pazarlama yapabilecek ürün-
ler hazırlayan tesis sayımız arttı. Tüm 
bu gelişmelerin 2019 yılı ihracatımıza 
olumlu yansıyacağı düşüncesindeyiz.

2019’da yine üniversitelerde mi-
marlık bölümlerinde ürünün doğal 
taşın malzeme dersi olarak anlatılması 
yönünde çalışmalarımız var. Doğal 
taşın kullanım alanlarının daha çok 
artırılması yönünde ve fiyat skalasının 
yükseltilmesi anlamında dünya piya-
salarında çalışmalar yapmaya başladık. 
Ayrıca bilimsel araştırmalar, doğal taş 
tasarım yarışması, teknik ve mevzuat 
konusunda danışmanlıklarla sektöre 
ve üyelerimize destek olmak üzere 
çalışmalarımıza devam edeceğiz. 
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İnşaat malzemeleri sektörü 
son 10 yılın en yüksek ihracat 
seviyesini yakaladı

Fuat Tosyalı 
Akdeniz Demir ve Demir Dışı 

Metaller İhracatçıları Birliği 
(ADMİB) Yönetim Kurulu Başkanı 

Rakamların bize gösterdiğine göre 
inşaat malzemeleri sektörü son 10 yılın 
en yüksek ihracat seviyesini yakaladı. 
Bunun bir nedeni inşaat sektörünün iç 
piyasada yaşadığı durgunluk iken bir 
diğer ve önemli nedeni de sektörün 
kaliteli ve katma değeri yüksek ürün 
ihracatını artırmış olmasıdır. Sektörün 
2018 yılını 20 milyar dolar ihracat ile 
kapatması beklentisindeyiz. 

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Me-
taller İhracatçıları Birliği (ADMİB) ola-
rak da Ocak-Kasım dönemi itibarıyla 
geçen senenin aynı dönemine oranla 
ihracatımızda yüzde 3,5 artışımız var. 
2018 yılını 2,5 milyar dolar ile kapata-
cağımızı düşünüyorum.

2019 yılı ile ilgili olarak da önce-
likli beklentimiz, Suriye’de barışın tesis 
edilmesi ile bu ülkenin ne yazık ki ye-
niden tesis edilecek alt ve üst yapı in-
şaatlarında ülke olarak hizmet verebil-
mektir. Suriye’ye fiziki yakınlığımız bu 
ülkede bizi çok rekabet edebilir kılacak 
ve sektörümüze katkı sağlayacaktır. 

Bunun yanında Kuzey Afrika ve di-
ğer Orta Doğu ülkelerinin de konut ve 
altyapı ihtiyaçları artacaktır ve burada 
Türkiye olarak yer almamız sektör için 
önem arz ediyor.

AB’ye üyelik süreci devam eden ül-
kelerin uyum sürecinde altyapılarını 
tesis etmek için AB’den aldığı yapısal 
AB fonları da bizim bu ülkelere girme-
miz için önemli bir fırsattır. Romanya, 
Bulgaristan, Polonya bu anlamda takip 
edilmesi gereken ülkelerdir.

Ayrıca ABD’nin Çin’e uyguladığı 
yaptırımları da takip edip o noktada da 
kendimizi doğru konumlandırmalıyız.

Tabii ki en önemli konu sektörde 
çok üretmekten ziyade, ileri teknoloji 
inovatif ürünler üretmektir. Bunun için 
de Ar-Ge ve inovasyona özellikle bu 
sektörün çok önem vermesi gerekiyor. 
Çünkü ABD ve Avrupa ülkeleri gibi 
alım gücü yüksek ülkelerde artık doğa 
dostu, geri dönüşebilir, insan ve hayvan 
sağlığına uygun ürünler pazarda yer 
bulabiliyor.

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) olarak Ocak-
Kasım dönemi itibarıyla geçen senenin aynı dönemine oranla ihracatımızda yüzde 
3,5 artış oldu. 2018 yılını 2,5 milyar dolar ile kapatacağımızı düşünüyorum.
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Demir çelik ürünleri, mineral, taş ürünleri, elektrikli teçhizat ürünleri, metal bazlı 
ürünler gibi birçok alanda faaliyeti bulunan inşaat malzemeleri sektörünün yılın 
ilk dokuz aylık dönemindeki ihracatı yüzde 20,8 artarak 12,5 milyar dolardan 15,1 
milyar dolara yükseldi. Bu ihracat artışı ile inşaat malzemeleri sanayisi, Türkiye’nin 
geri kalan sanayilerinin ihracat artışının üzerinde performans gösterdi. 

Her ay rekorlara imza attık

 İsmail Gülle
Türkiye İhracatçılar Meclisi 

(TİM) Başkanı

İhracatta 2018 başında bu yılın ta-
rihimizde rekorlar yılı olacağını ilan 
etmiştik. Nitekim gerek küresel ticarette 
gündeme gelen korumacı politikalar ve 
ticaret savaşları, gerekse Türk Lirası’nda 
yaşadığımız spekülatif baskı, bu yılı 
rekor hedeflerimize ulaşmamıza en-
gel olamadı. Bugüne kadar 2018 yılına 
aylık bazda baktığımızda ise birkaç ay 
haricinde her ay rekorlara imza attık. 
Ekim ayında ise ihracatımız, yüzde 
13,1 artışla 15,7 milyar dolar olarak 
gerçekleşti ve böylece aylık bazda tüm 
zamanların en yüksek ihracat rakamına 
ulaşmış olduk. Yılın ilk 10 ayında ihra-
catımız yüzde 7,6 artışla 138,8 milyar 
dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracatımız 
ise bir önceki yıla göre yüzde 7,9 ar-
tarak 166,8 milyar dolar oldu. Ekim 
ayında ihracatın ithalatı karşılama ora-
nı, yüzde 96,7’ye yükseldi. Bu, son 20 
yılın en yüksek karşılama oranı oldu. 
Rakamlar bize bu yıl için koymuş ol-
duğumuz 170 milyar dolarlık hedefe 
adım adım yaklaştığımızı gösteriyor. 
Umuyoruz ki, hedefimize ulaşarak yıllık 
ihracat rekorunu da kıracağız. 

2019 yılında artık 100’lü rakamla-
rı mazide bırakıp 200 milyar dolarlık 
rakamlara doğru yol alacağımızı düşü-
nüyoruz. Ülkemizin potansiyeli bunu 
başarabileceğimizi gösteriyor. Özellikle 
kurda yaşanan hareketlilik, ihracatın 
önemini bizlere bir kere daha göster-
di. Bu sebeple firmalarımızın ihracata 
daha fazla ağırlık vereceklerini ve önü-
müzdeki yıllarda ihracatımızın artarak 
devam edeceğini değerlendiriyoruz. Bu 
anlamda, ihracat pazarlarının çeşitlen-
dirilmesi, marka, tasarım, Ar-Ge faali-
yetlerine ağırlık verilmesi ve finansman 
konusunda ihracatçılarımızın destek-
lenmesi önem arz ediyor. Yine üretimin 
belirli sektörlere ve illere sıkışması ye-
rine Anadolu’nun geneline yayılmış bir 
yapıya ihtiyaç bulunuyor. Bunun için 

nitelikli işgücü olmazsa olmaz durum-
da. Değerli üretim, nitelikli insanla olur. 
Bir ürünü üretmek için iyi mühendis, 
iyi teknisyen, o ürünü dünyaya sata-
bilmek için de başarılı satış uzmanına 
ihtiyaç var. Bu anlamda sanayinin ta-
leplerine uygun eğitim sisteminin ülke 
genelinde hayata geçmesi büyük fayda 
sağlayacaktır.

Ülkemizin yurt içi ve yurt dışı mü-
teahhitlik hizmetlerinin zaman içindeki 
gelişimi inşaat malzemeleri sektörü-
müzün ihracatını da önemli noktaya 
taşıdı. Demir çelik ürünleri, mineral, 
taş ürünleri, elektrikli teçhizat ürünleri, 
metal bazlı ürünler gibi birçok alanda 
faaliyeti bulunan inşaat malzemeleri 
sektörünün yılın ilk dokuz aylık dö-
nemindeki ihracatı yüzde 20,8 artarak 
12,5 milyar dolardan 15,1 milyar dola-
ra yükseldi. Bu ihracat artışı ile inşaat 
malzemeleri sanayisi, Türkiye’nin geri 
kalan sanayilerinin ihracat artışının üze-
rinde performans gösterdi. Bu seviyeleri 
daha yukarı çekebilmek için plastik 
inşaat malzemelerinde ABD ve Birleşik 
Krallık, çimento ve seramik ürünleri in-
şaat malzemelerinde Hollanda, Birleşik 
Krallık, Polonya, Belçika, demir çelik 
inşaat ürünlerinde Norveç, ABD, Al-
manya ve elektrikli teçhizat inşaat ürün-
lerinde Çin, ABD, Meksika potansiyel 
pazarlarımız olarak yer alıyor. Sektörün 
ihracatının daha da yükselebilmesi için 
bahsedilen sektörlerdeki büyük itha-
latçı ülkelere yoğunlaşılmasında fayda 
görüyoruz. Genel olarak bakıldığında 
iç talep ve tüketim ağırlıklı büyüme 
stratejisinin yerine, ihracat odaklı ve 
yerli üretim stratejisine ihtiyacımız var. 
İnşaat sanayi sektörümüzde de yerli ve 
milli üretim hamlesine ağırlık verilmesi, 
ithalat bazlı üretimin azaltılması, hem 
sektörü şoklara karşı dirençli hale geti-
recek, hem de katma değerin ülkemizde 
kalması adına gelişim sağlanacaktır.
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Yoğun olarak Amerika, Avrupa ve Afrika kıtalarında yer alıyoruz. Önümüzde 
Almanya, Amerika, İspanya, İngiltere, Meksika’nın yanı sıra Fransa, Vietnam, 
Malezya ve Filipinler var. Sektör olarak, sesimizi ve gücümüzü her yerde göstermek 
üzere Şili, Kolombiya gibi Latin Amerika ülkelerini de gündemimize alacağız. 

Gündemimizde Latin 
Amerika ülkeleri var

Serdar Urfalılar
İstanbul Demir ve Demir Dışı 

Metaller İhracatçıları Birliği 
(İDDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Türk Yapı Malzemeleri Sektör 

Komitesi Başkanı

Yapı malzemeleri sektörü olarak yıl 
sonuna kadar ihracatta 20 milyar do-
ları aşmayı hedefliyoruz. Hedefimizin 
ilk beş olduğu bir havuzda, öncelik 
ilk 10’a girip sonrasında ilk beşteki 
yerimizi sabitlemektir. Bu doğrultuda 
sektörün ilk altı ayında 10 milyar do-
lardan fazla ihracat yaptığımız görülü-
yor. Hatta ekim ayının sonu itibarıyla 
bu rakam 18 milyar doları aştı. Geç-
tiğimiz senenin aynı zaman dilimine 
göre yüzde 18’lik bir artış; geçtiğimiz 
senenin ilk dokuz ayında ise toplam 
15,4 milyar dolar ihracat gerçekleşti. 
Şu ana kadarki performansımızın kötü 
olmadığını söyleyebilirim. Sene sonuna 
kadar 20 milyar doları aşarak ilk 10’a 
biraz daha yaklaşmayı hedefliyoruz.

2019 yılında İDDMİB olarak tek bir 
pazara odaklanmadan, alternatif pazar-
larda da faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. 
Birlik olarak, sanayicilerin gitmesini 
desteklediğimiz, gitmelerinde fayda 
gördüğümüz yerlere onlarla ve onlar 
için gidiyoruz. Yoğun olarak, Amerika, 
Avrupa ve Afrika kıtalarında yer alıyo-
ruz. Önümüzde Almanya, Amerika, 
İspanya, İngiltere, Meksika’nın yanı 
sıra Fransa, Vietnam, Malezya ve Fi-
lipinler var. Sektör olarak, sesimizi ve 
gücümüzü her yerde göstermek üzere 
Şili, Kolombiya gibi Latin Amerika ül-
kelerini de gündemimize alacağız. 

Ekonomide soluduğumuz gergin 
atmosferde de katma değerli üretim 
önem arz ediyor. Ucuz fiyatlandır-

manın ötesinde kalite ve tasarım ko-
nularına eğilmek gerekiyor. Avrupa 
pazarındaki yerlerimizi sağlamlaştır-
malıyız. Eskisi gibi ucuz fiyatlandırma 
yüzünden tercih edilmiyoruz. Dünya 
artık kaliteli ve tasarımlı üretim yaptı-
ğımızı biliyor. Sanayicilerimizin daha 
çok kendilerine güvenmeleri gerekiyor. 
Altı yıldır başkanlığını yürüttüğüm 
Türk Yapı Malzemeleri Sektör Komi-
tesi bünyesinde bulunan 10 ihracatçı 
birliği ile beraber sektör için nasıl faa-
liyetler geliştirmeliyiz üzerine fikir alış-
verişi yapıyoruz. Sektör sadece demir 
çelik inşaat aksamından ibaret değil... 
Önemli büyük kalemleri bulunuyor. 
Dünyada çimento ve doğal taşlar gibi 
ürünlerle öncüyüz. Bütün ürün grup-
larına en doğru yurt dışı faaliyetini 
oluşturmak için çalışmalarımızı devam 
ettireceğiz. 

Yapı malzemeleri sektörünün bi-
rincil hedefi, Uzak Doğu ülkelerinde 
yer almak. Serbest Ticaret Anlaşması 
(STA) olan ülkeleri daha fazla zorla-
mamız gerekiyor. İnşaat sektöründe 
STA’ların tamamının arasındaki ticaret 
değerlendirmesine baktığımızda ihra-
catımızın ithalatımızdan düşük olduğu 
ülkeler var.  Malezya ve Güney Kore’yi 
bu ülkelere örnek olarak verebiliriz. 
İDDMİB olarak bu bölgelerde, daha 
fazla ortaklık kurulabilecek kurum-
larla iletişime geçiyoruz. Amacımız, 
fihristlerinde Türk firmalarının hep 
önce gelmesidir. 
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Bilindiği üzere dünya mal ticareti 
2015 ve 2016 yıllarındaki daralmanın 
ardından 2017 yılında yüzde 8 büyü-
müş olup, 2018 yılı sonunda da yüzde 
7,5 büyüyeceği ve 18,5 trilyon dolara 
ulaşacağı öngörülüyor. Dünya ticare-
tindeki bu genişlemenin Türkiye’nin 
ihracat artışı içinde uygun koşullar 
oluşturacağı düşünüldüğünden metal 
ürünler açısından olumlu bir ortam 
oluşacağı beklentisi mevcuttur. Türk 
metal ürünler sektörünün hammad-
dede dışa bağımlılığı göz önüne alın-
dığında uluslararası piyasalarda oluşan 
fiyat hareketlerinden oldukça önemli 
düzeyde etkileniyor. 

Küresel rekabet koşulları içinde 
zaman zaman ortaya çıkan ve son 
dönemde yaygınlaşan korumacılık 
önlemlerine rağmen inşaat demiri ih-
racatında dünyada ilk sırada yer alabil-
memiz ülkemiz adına büyük bir başa-
rıdır. ABD ve AB tarafından ülkemiz 
ürünlerine uygulanmaya başlayan ko-
ruma tedbirleri, bu ülkelerde artmak-
ta olan pazar payımızın söz konusu 
pazarlardaki üreticileri ürküttüğünün 
somut bir göstergesidir. 

2018 yılı için dünya mal ticaretinde 
büyüme yüzde 7,5 olarak öngörülme-
sine rağmen Türkiye’nin inşaat aksamı 

Küresel rekabet koşulları içinde zaman zaman ortaya çıkan ve son dönemde 
yaygınlaşan korumacılık önlemlerine rağmen inşaat demiri ihracatında dünyada ilk 
sırada yer alabilmemiz ülkemiz adına büyük bir başarıdır. 

İnşaat demiri ihracatında 
dünyada ilk sıradayız 

Şerafettin Ceceli 
Ankara Demir ve Demir Dışı 

Metaller İhracatçıları 
Birliği Başkanı 

ihracatı ilk dokuz ayda yüzde 11,3 
artış göstererek dünya ortalamasının 
yüzde 50 daha üzerinde bir büyüme 
gösterdi. Ankara Demir ve Demir Dışı 
Metaller İhracatçıları Birliği’nin 2017 
yılı Ocak-Eylül dönemi inşaat aksamı 
sektörü ihracatı 263 milyon dolardan 
dünya ortalamasının iki katından fazla 
olan yüzde 20 bir artış ile bu sene aynı 
dönemde 315 milyon dolar değerine 
yükseldi. Aynı dönemde bu sektörün 
ihracatçı firma sayısı ise yüzde 22 ora-
nında artış yaşayarak 729’a ulaştı.

Birliğimizin tüm sektörlerdeki üye-
lerinin aynı dönemdeki ihracatındaki 
artış oranı yüzde 20 oldu ve toplamda 
1.033.585.028 dolarlık ihracat ger-
çekleştirdi. Ankara Demir ve Demir 
Dışı Metaller İhracatçıları Birliği üyesi 
firmaların ihracat ortalaması 194.462 
dolar iken bu yıl Ocak-Eylül dönemi 
firma ihracat ortalaması 281.524 do-
lar olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıla 
göre Birliğimiz üyelerinin ortalama 
firma ihracatı yüzde 44,7 oranında 
artış sağladı.

2018 yılının ilk 10 ayında Birliği-
miz Polonya Budma Fuarı, Singapur 
Build Tech Asia Fuarı,  Avusturya Eu-
ropean International Contractors Fe-
deration Konferansı, Meksika Expo Ci-
hac Fuarı, ABD International Builders 
Show Fuarı, Katar Uluslararası Ürün 
Fuarı, Kenya The Big 5 Construct East 
Africa Fuarı, Mısır The Big 5 Construct 
Egypt Fuarı, İngiltere UK Construction 
Week Fuarı ve Umman The Big Show 
Fuarlarına katıldı ve bu sayede ülke-
mizin ve Birliğimiz üyesi ihracatçıların 
ihraç potansiyeli bu ülkelerin inşaat 
aksamı kullanıcılarına tanıtıldı. Ayrıca 
dünyanın pek çok ülkesinde inşaat 
işleri yapan Avrupalı müteahhitlerin 
üyesi olduğu European International 
Contractors Federation’ın İzmir’de dü-
zenlenen 2018 Sonbahar Konferansı’na 

sponsor olunarak önemli bir tüketici 
potansiyeli olan müteahhit firmalara 
doğrudan ulaşılma imkanı elde edildi. 
İhracatımızın gösterdiği artış harcanan 
bu çabaların iyi sonuçlar verdiğini dü-
şünmemizi sağlıyor.

2019 yılında iç pazar 2018’e göre 
daha da daralacağından ihracatın üre-
tici firmalarımız için geçmiş senelerde-
kinden daha da önemli olacağı dikkate 
alındığında 2019 yılında ihracatımızın 
2018’den daha fazla olacağını tahmin 
etmek çok da zor olmayacaktır.

Ankara Demir ve Demir Dışı Metal-
ler İhracatçıları Birliği olarak alışıldık 
pazarlarımızın dışındaki ülkelere yö-
nelik çalışmalarımızla yeni pazarlara 
ulaşma çabalarımıza 2019’da da de-
vam edeceğiz. Ancak bizim bu çabala-
rımızın daha iyi sonuçlar verebilmesi 
için üreticilerimizin üretim maliyetle-
rinin global rakipleri ile aynı düzeye 
indirilebilmesi için demir ve demir dışı 
metaller üzerindeki koruma amaçlı 
vergi uygulamalarının sonlandırılması, 
bu sayede ihracatçılarımızın hammad-
de alım fiyatlarının dünya fiyatlarına 
indirilmesi önem arz ediyor. 

KAPAK - İHRACAT
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İhracatımız geçen seneye göre 
yüzde 3,8 oranında arttı

Uğur Ateş 
Akdeniz Kimyevi Maddeler ve 

Mamulleri İhracatçıları Birliği 
(AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı 

ve AKİB Koordinatör Başkanı 

İnşaat malzemeleri ihracatı açı-
sından 2018 yılı başarılı geçti. Ül-
kemizde inşaat sektöründe yaşanan 
daralma inşaat malzemeleri üretici-
lerimizin ihracata yönelmesine ne-
den oldu. Her krizin bir fırsat olduğu 
gerçeği burada bir kez daha karşımıza 
çıktı ve üreticilerimiz dış pazarlara 
yöneldi. Tabii ki temennimiz inşaat 
sektörünün iç piyasada tekrar normal 
seyrine dönmesi yönünde... İnşaat 
sektöründe içeride yaşadığımız da-
ralma sona erdiğinde üreticiler hem 
mevcut müşterilerine ihracat yapma-
ya devam edecek, hem de iç piyasaya 
çalışacak ve üretim de istihdam da 
artmış olacak.

İnşaat malzemeleri; demir-çelik 
sektöründen mobilya sektörüne, çi-
mentodan benim de başkanı olduğum 
kimyevi maddeler ve mamulleri sek-
törüne birden fazla sektörün farklı alt 
mal gruplarından oluşur. İnşaat malze-
melerinin alt grubu olan kimya sektörü 
olarak baktığımızda Akdeniz Kimyevi 
Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları 

Birliği’nin (AKMİB) Ocak-Kasım ihra-
catı geçen senenin aynı dönemine göre 
yüzde 3,8 oranında arttı. AKMİB’in 
içinde yer alan inşaat malzemeleri ihra-
catımızın ise 2018 yılında 170 milyon 
dolar civarında bir seviyeye ulaşmasını 
bekliyoruz. 

Türkiye genelinde ise Kimyevi 
Maddeler ve Mamulleri Birliği’nde 
inşaat malzemelerini kapsayan mal 
gruplarının 2018 yılında 3 milyar 
dolar civarında bir ihracata ulaşması 
mümkün görünüyor.

Ürünlerimizin adı kimyasal olun-
ca insana ve doğaya zararlı olduğu 
ile ilgili bir algı oluşuyor. Öncelikle 
ABD ve AB ülkeleri pazarları için çev-
re dostu, inovatif ürünler üretmek, 
ürünlerle ilgili hangi ülkenin hangi 
sertifikayı talep ettiği bilinciyle bu 
belgeleri edinmek önemli...

Bunun dışında da hem yakın pa-
zarlarımız hem de Afrika gibi uzak 
ama gelişmekte olan pazarlara yö-
nelmeli, bu pazarlara yönelik etkin 
pazarlama faaliyetleri düzenlemeliyiz.

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (AKMİB) kimya 
sektöründeki inşaat malzemeleri ihracatı 2018’in Ocak-Kasım’ında geçen senenin aynı 
döneme göre yüzde 3,8 oranında arttı. AKMİB’in içinde yer alan inşaat malzemeleri 
ihracatımız 2018 yılında 170 milyon dolar civarında bir seviyeye ulaşacak. 

KAPAK - İHRACAT
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Türkiye’de çok kaliteli 
ürünler üretildiğini, 
ancak markalaşma 

konusundaki 
eksikliğin rekabet 
gücünü olumsuz 

etkileyebildiğini 
söyleyen 

Türk Eximbank 
Genel Müdürü 

Adnan Yıldırım, 
“Türk Eximbank 

olarak, katma değeri 
yüksek ve orta-

yüksek teknolojili 
ürün ihracatımızı 

artırmak amacıyla 
bu tür ürünleri 

üreten ve ihraç eden 
firmalarımıza özel bir 

önem veriyoruz” dedi. 

Türk Eximbank, Türkiye’nin tek 
resmi destekli ihracat kredi kuru-
luşu olmasının yanı sıra, 32 yıldır 

ihracatçılara, döviz kazandırıcı hizmetler 
alanında faaliyet gösteren firmalara ve 
müteahhitlere nakdi kredi ile ihracat kre-
di sigortası/garantisi desteği veriyor. Yani 
bir nevi one-stop shop olarak faaliyet 
gösteriyor. Tek noktadan tüm hizmetlere 
ulaşılabilmesi de ihracatçılara önemli 
bir avantaj sağlıyor. İşi sadece ihracatı, 
ihracatçıları tüm yönleriyle desteklemek 
olan  Türk Eximbank, mal ve hizmet ih-
racatçılarına 30 farklı program ile finans-
man hizmeti sunuyor. 2018 yılı sonunda 
sağladıkları toplam finansman desteğini 
bir önceki yıla göre yüzde 12 oranında 
artırarak, 44 milyar dolara yükseltecekle-
rini kaydeden Eximbank Genel Müdürü 
Adnan Yıldırım, “Kredi ve sigorta des-
teğimizden yararlanan toplam ihracatçı 
sayımızın 2018 yılı sonunda 11 bine, 
2019 yılında ise yüzde 12’lik artışla 12 
bin 320’e ulaşmasını hedefliyoruz” dedi. 
Adnan Yıldırım ile Türk Eximbank’ın 
faaliyetlerini ve Türkiye’nin ekonomik 
durumunu Türkiye İMSAD Dergi için 
konuştuk. 

Türk Eximbank’ın işlevi, amaçları 
ve hedefleri hakkında kısa bir bilgi 
verir misiniz?

Türk Eximbank olarak ihracatın ge-
liştirilmesi, mal ve hizmetlerin çeşitlen-
dirilmesi, yeni pazarlar kazandırılması, 
ihracatçıların uluslararası piyasalarda 
ticarette paylarının artırılması, ulusla-
rarası piyasalarda Türk işadamlarına re-
kabet gücü ve güvence kazandırılması, 
yurtdışında yapılacak yatırımlarla ihra-
cat maksadına yönelik yatırım malları 

üretim ve satışının desteklenerek teşvik 
edilmesi amaçlarımız arasında yer alı-
yor. Ayrıca, reel sektörle iç içe olmayı 
sürdürerek ihracatçılarımızın güncel 
ihtiyaçlarına yönelik olarak sürekli bir 
gelişim ve ilerleme sürecinde olmayı 
hedefliyoruz. Türkiye’deki en büyük 
alacak sigortası şirketi olan Eximbank, 
uluslararası alanda da diğer ihracat kredi 
kuruluşlarıyla işbirlikleri ve görüşmeleri 
sürdürerek, Türkiye’ye duyulan güvenin 
yüzü olmaya devam ediyor. 

30 FARKLI PROGRAM İLE 
FİNANSMAN HİZMETİ SUNUYOR
İhracatçılara sağladığınız destekler 
nelerdir? 

Türk Eximbank olarak ürünlerimizi 
yurtiçi krediler, alacak sigortası, ulus-
lararası krediler (alıcı kredileri) olmak 
üzere üç ana başlık altında toplayabiliriz. 
Türk Eximbank olarak mal ve hizmet 
ihracatçılarımıza 30 farklı program ile 
finansman hizmeti sunuyoruz.

Yurtiçi kredilerimizde en gözde ürü-
nümüz, Merkez Bankası’nın bankamıza 
tanıdığı 17 milyar dolarlık reeskont limiti 
kapsamında firmalarımıza sunduğumuz 
Reeskont Kredileri olarak karşımıza çıkı-
yor.  Reeskont Kredileri piyasadaki en uy-
gun maliyetli kredi olma özelliği taşıyor. 
Bir diğer bilinen ürünümüz, aracı banka-
lar kanalıyla kullandırılan Sevk Öncesi 
İhracat Kredilerimizdir. Ayrıca, İhracata 
Hazırlık Kredileri’ne de ihracatçılarımız 
doğrudan bankamızdan ulaşabiliyor. 
Bunlara ek olarak, ihracata yönelik kapa-
site artırımları ve yatırımlar, orta-yüksek 
teknolojili ürünlerin ihracat ve üretimi, 
markalaşma gibi alanlar için de orta-uzun 
vadeli kredi imkanları sunuyoruz.

ÖZEL RÖPORTAJ  / ADNAN YILDIRIM

“Türk ürünlerinin 
markalaşmadaki eksikliği

 rekabet gücümüzü 
olumsuz etkiliyor”
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Alacak sigortası kapsamında ise firmaları-
mızın alacakları, oluşan risklere karşı güvence 
altına alınıyor. Özellikle yeni ülke ve firmalara 
ihracat yaparken ortaya çıkan belirsizliklerin 
yarattığı ticari ve politik risklere karşı firmala-
rımızın alacaklarının güvence altına alınması, 
hem yeni pazarlara açılmayı teşvik ediyor hem 
de pazar payını artırıyor. Alacak sigortası prog-
ramımız ile alıcının güvenilirliğini ihracatçı 
değil, Eximbank ölçüyor ve riskini de önemli 
ölçüde (yüzde 90) Eximbank üstleniyor. 

Uluslararası Krediler alanında ise ihracat-
çılarımızın ellerini rahatlatmak için alıcılarının 
finansman ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Böylece 
alıcıların kendi ülkelerindeki finansman ko-
şullarına olan bağımlılıkları azaltılarak, bizim 
firmalarımızın ihracatlarının kolaylaştırılması ve 
istikrara kavuşturulması amaçlanıyor. Alıcılara 
sunduğumuz finansman imkanları sadece taah-
hüt ve proje gibi büyük ölçekli işlerle sınırlı de-
ğil. İhracatçılarımızın yurtdışına gerçekleştirdiği 
makine-teçhizat ve sermaye malı ihraçlarında da 
alıcılarına finansman imkanı sunuyoruz.

Türk Eximbank’ın 2018’de ihracat kredi-
si anlamında ne kadar destek sağladığını 
rakamsal olarak paylaşabilir misiniz? Bu 
ihracata ne kadar katkı yaptı? 

2018 yılı sonunda sağladığımız toplam fi-
nansman desteğini bir önceki yıla göre yüzde 
12 oranında artırarak, 44 milyar dolara yüksel-
teceğiz. Bu tutarın 27 milyar doları nakdi kredi, 
17 milyar dolarının ise sigorta desteği şeklinde 

olacağını öngörüyoruz. Türk Eximbank olarak 
sunduğumuz desteğin ihracata oranı ise 2017 
yılında yüzde 25 düzeyinde gerçekleşmiş olup, 
2018 yılında ise bu oranı yükselterek ihracatın 
yüzde 26’sına finansman imkanı sunacağız. 
Başka bir ifade ile her 100 dolarlık ihracatın 26 
dolarında Türk Eximbank imzası olacak. Ayrıca, 
kredi ve sigorta desteğimizden yararlanan top-
lam ihracatçı sayımızın 2018 yılı sonunda 11 
bine ulaşmasını, 2019 yılında ise yüzde 12’lik 
artışla 12 bin 320’ye ulaşmasını hedefliyoruz. 
Bugün itibarıyla ihracatçı firmalarımızın yüzde 
69’u KOBİ’dir. Ancak bunu yeterli görmüyor 
daha yüksek rakamlara ulaşma yönündeki ça-
lışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye’de toplam 
15 bine yakın ihracatçıya ulaşma potansiyelimiz 
var.

“İHRACATIN YÜZDE 27’SİNE 
KATKIDA BULUNACAĞIZ”
2019’da ne kadar ihracat kredisi desteği 
vermeyi hedefliyorsunuz? Bu desteklerde 
öncelikli sektörler var mı? 

2019 yılında yaklaşık 29,4 milyar dolar nakdi 
kredi desteği sunmayı hedefliyoruz. Bu tutara 
yurtiçi krediler ve uluslararası krediler dahildir. 
19 milyar dolar tutarında ise sigorta ve garanti 
desteği sunmayı planlıyoruz. Böylece toplam 
finansman desteğimizi yüzde 10 artırarak 48,4 
milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. İhracatın 
ise yüzde 27’sine katkıda bulunacağız.

Türk Eximbank olarak, ihracatı destekleme 
misyonumuz ve ülkemizin uluslararası yüküm-

Bugün itibarıyla 
ihracatçı 

firmalarımızın 
yüzde 69’u 

KOBİ’dir. Ancak 
bunu yeterli 

görmüyor daha 
yüksek rakamlara 

ulaşma yönündeki 
çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 

Türkiye’de toplam 
15 bine yakın 

ihracatçıya ulaşma 
potansiyelimiz var.
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lülükleri doğrultusunda sektörel bazda özellikle 
bir ayrım yapmıyoruz. Ancak, ihracatçılarımı-
zın, döviz kazandırıcı hizmet firmalarımızın ve 
yurtdışında faaliyet gösteren müteahhitlerimi-
zin ihtiyaçları kapsamında onların finansman 
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik uygulamaları 
zaman zaman bankamız programları arasına 
alıyoruz. Önümüzdeki dönemde de sektörlerin 
farklı ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaya 
devam edeceğiz.

Türkiye’de ve dünyada yaşanan politik ve 
ekonomik birçok gelişme Türk ihracatçısının 
Türk Eximbank’tan ürün bazında ihtiyaçlarının 
ve beklentilerinin çeşitlenmesine sebep oldu. Bu 
bağlamda; Türk ihracatçısı ve müteahhitlerinin 
uluslararası piyasalardaki rekabet güçlerinin 
artırılabilmesi ve ülkemiz ihracat hedefleri doğ-
rultusunda yeni pazarlara güvenle girebilmeleri 
öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Türk 
Eximbank olarak diğer ülke Eximbankları tara-
fından sağlanan destekleri dikkate alarak kredi 
ve alacak sigortası ürünlerimizi çeşitlendirmeyi 
planlıyoruz. 

Bunlara ek olarak, 2019 yılında Türk Exim-
bank tarafından sağlanan garanti/sigorta olanak-
larının artırılması ile ihracatçılarımızın ve alıcıla-
rının finansmanında gerek yurtiçi gerekse yurtdışı 
bankaların kaynaklarının ihracatımıza yönelmesini 
amaçlıyoruz. Bu kapsamda yeni garanti/ sigorta 
programlarına yönelik çalışmalarımız sürdürül-
mekte olup, 2019 yılı içinde ilk aşamada iki yeni 
garanti İşletme Sermayesi Garanti Programı ile 
Teminat Mektubu Programı’nı etkin olarak uygula-
mak için çalışmalarımız hızla sürdürülüyor.

Bu hedeflerimizin yanında hizmet ağımızı 
genişletmeyi de sürdüreceğiz. Daha önce de belirt-
tiğim gibi daha fazla ihracatçımıza bulundukları 
yerde ulaşmak ve kredi ile sigorta/garanti imkan-
larımızdan daha fazla yararlanmalarını sağlamak 
amacıyla öncelikle ihracatta ilk 20’de yer alan ille-
rimizde daha sonra da daha fazla potansiyele sahip 
illerimizde şube ağımızı zenginleştirerek daha 
çok ihracatçıya hizmet sunmayı kolaylaştırmayı 
hedefliyoruz. Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde 
sekiz yeni şube ve dört yeni irtibat bürosu açmayı 
planlıyoruz. Bu konudaki fizibilite çalışmalarımız 
devam ediyor. 

Bunlara ek olarak, hedeflerimiz arasında bü-
rokrasiyi olabildiğince azaltarak, sunduğumuz 
hizmeti kolay erişilebilir kılmak ve çok daha 
kaliteli hizmet sunmak oluşturuyor. Bu kap-
samda, iki yıldır sürdürdüğümüz e-dönüşüm 
çalışmalarını 2019 yılında bir adım daha öteye 
taşımayı planlıyoruz. Örneğin, 2019 yılında Yeni 
Sigorta Projemizi kullanmaya başlayacağız. Ayrı-
ca, 2018 yılında uygulamaya aldığımız e-teminat 
uygulamalarının yaygınlaştırılmasının yanı sıra, 
Ticaret Bakanlığımız tarafından hazırlıkları yü-

rütülen e-taahhüt kapatma sistemine de entegre 
olunacak. 

Önümüzdeki dönemde de ihracatçılarımız 
ile bir arada çalışarak ihracatımızı artırma yö-
nünde başarılı adımlar atacağımıza inanıyorum.

Son zamanlarda döviz kurlarında aşırı dal-
galanmalar, faizlerde artışlar yaşanıyor. Bu 
durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Türkiye’nin içinde bulunduğu zorlu ekono-
mik koşulları değerlendirirken hem lokal hem 
de global gelişmelerin ekonomimiz üzerindeki 
etkilerinin ele alınması büyük önem taşıyor.

Öncelikli olarak küresel gelişmeleri ele alır-
sak; 2018 yılında küresel merkez bankaları para 
politikalarında normalleşmeye devam ederken, 
bunu küresel likiditenin azalması izledi. Tica-
ret savaşlarının gündeme gelmesi, beraberin-
de korumacı politikalar küresel risk algısının 
artmasına neden oldu. Bu makroekonomik 
çerçeve, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 
Gelişmekte Olan Ülkelere (GOÜ) yönelik bakışı 
etkilerken, politik ve jeopolitik riskler kırılgan-
lıkları artırdı. Bu da hem ekonomik hem de 
finansal dinamiklerde düzeltmeler yaşanmasını 
beraberinde getirdi.

Türkiye’nin özellikle ağustos ayında kar-
şılaştığı döviz kuru şoku ve buna bağlı olarak 
enflasyondaki artışı engellemek adına BDDK 
ve TCMB gibi politika yapıcılar bir dizi ön-
lemler aldı. TCMB bu süreçte fiyat istikrarı 
açısından destekleyici bir unsur olan finansal 
istikrarı da gözetmeye devam ederek makro 
ihtiyati tedbirlerin yanı sıra, para politika-
sında sadeleşmeye gitti. Ardından politika 
faizlerinde sert bir artış gerçekleştirerek eko-
nomik görünüme olumlu destek verdi. Para 
politikasının maliye politikası ile eşgüdümlü 
yürüyeceğinin bilincinde olarak Hazine ve 
Maliye Bakanlığı’nın duyurduğu Yeni Ekonomi 
Programı (YEP) ile ekonomideki dengelenme 
sürecinde atılacak bir yol haritası belirlendi. 
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Programda kısa vadede fiyat istikrarının ve finan-
sal istikrarın yeniden tesis edilmesi, ekonomide 
dengelenmenin ve bütçe disiplininin sağlanması, 
orta vadede sürdürülebilir büyüme ve adaletli 
paylaşıma yönelik ekonomik değişimin gerçek-
leştirilmesi hedeflendi. 

Bu gelişmelerin ardından politik ve alınan 
ekonomik önlemlerin etkisiyle kurlarda istikrar 
kazanırken, yılsonu kur beklentisine yakın bir 
gerçekleşme olacağı görülüyor.

YILSONU İHRACAT HEDEFİ
170 MİLYAR DOLAR
Türkiye ihracat açısından 2018 yılını nasıl 
geçirdi? 2019 yılında ihracatı artırmak için 
nasıl bir yol haritası çizilmeli? 

2018 yılı için bir önceki Orta Vadeli Program’da 
169 milyar dolarlık ihracat hedefi konulmuşken, 
eylül ayında açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nda 
yılsonu hedefi 170 milyar dolar olarak revize edil-
di. Ticaret Bakanlığı dış ticaret verilerine göre ay 
bazında Cumhuriyet tarihinin en fazla ihracatı-
nın gerçekleştiği ekim ayının ardından en yüksek 

kasım ayı ihracatı da gerçekleşmiş oldu. Aralık 
ayında 15,8 milyar dolarlık ihracatı yakalamamız 
durumunda yeni bir rekor kırarak YEP’teki ihracat 
hedefine ulaşabileceğiz.

YEP’e göre ihracatın gelecek yıl 182 milyar 
dolar, 2020’de 191 milyar dolar, 2021’de 204,4 
milyar dolar olması bekleniyor. Bu hedeflere 
ulaşmak adına YEP’te yeni pazar, yeni ürün, yeni 
ihracatçı hedefi ve küresel değer zinciri bakış 
açısıyla İhracat Ana Planı oluşturulacağı, ihracat 
teşvik sisteminin daha verimli ve etkin olarak 
yeniden yapılandırılacağı ve ihracatçıların küre-
sel ticari verilerini yakından takip edebilmesini 
sağlamaya yönelik Elektronik İhracat Platformu 
kurulacağı belirtildi.

Programda ihracatı desteklemek amacıyla 
bankamız hedefleri de bulunuyor. Bu doğ-
rultuda Eximbank’ın öz kaynakları daha da 
güçlendirilirken şube sayısı da artırılacak. Ban-
kamız, nakdi kredi, ihracat kredi sigortası ve 
garanti imkânlarını geliştirerek ve çeşitlendire-
rek ihracatçılara, döviz kazandırıcı faaliyetlerle 
ilgilenen firmalara ve yurt dışında faaliyet gös-

ÖZEL RÖPORTAJ  / ADNAN YILDIRIM



ARALIK 2018   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   35

Bankamızın en 
uygun maliyetli 
kredisi konumunda 
olan ve özkaynakları 
ile sınırlı imkanları 
çerçevesinde 
sunduğu TL 
kredilerimizi 
geçen yıldan 
itibaren sadece 
KOBİ vasfına sahip 
ihracatçı firmalara 
kullandırıyoruz. 

teren müteahhitlere destek sağlamayı artırarak 
sürdürecek.

KOBİ’lerin ihracattaki payı nedir ve nasıl 
artırılabilir? 

TÜİK verilerine göre KOBİ’lerin ihracattaki 
payı, 2016 yılındaki yüzde 55,3 düzeyinden, 
2017 yılında 56,2’ye yükseldi. KOBİ’ler 2017 
yılında ticaret sektörü ihracatının yüzde 92’sini 
oluştururken, ana faaliyeti sanayi olan girişim-
lerin ihracatının yüzde 30,7’sini gerçekleştirdi. 

Bu yılın ikinci çeyreğinden başlayarak iktisadi 
faaliyetin yavaşladığı; aynı zamanda net ihracatın 
büyümeye artan katkısını da göz önünde bulun-
durursak KOBİ’lerin hem ihracattaki artışta hem 
de ekonomik büyümedeki katkısı önem arz edi-
yor. KOBİ’lerin işletme faaliyetlerini nasıl artıra-
bilecekleri Yeni Ekonomi Programı’nda vurgulan-
dı. KOBİ’lerin markalaşması, kurumsallaşması, 
verimlilik artışı ve uluslararası piyasalara erişim 
sağlamaları amacıyla eğitim ve danışmanlık hiz-
metleri düzenleneceği belirtilirken, yenilikçi iş 
modelleri geliştirmelerini sağlayacak projelerin 
de hayata geçirilmesi hedeflendi. 

Bilindiği üzere haziran ayında KOBİ tanımının 
genişletilmesi üzerine yeni düzenleme yayınlandı. 
Buna göre KOBİ tanımında yer alan 40 milyon 
liralık yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço 
üst sınırı 125 milyon liraya yükseltildi. Böylece 
KOBİ olarak tanımlanan firmaların sayısında artış 
gerçekleşecek ve KOBİ’ler özelinde alınan teşvik-
lerden daha fazla firma yararlanacak. 

Türk Eximbank olarak biz de daha fazla KOBİ 
niteliğindeki ihracatçımıza ulaşarak onlara sağla-
dığımız finansman desteğini artırmak amacıyla 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bankamızın en 
uygun maliyetli kredisi konumunda olan ve 
özkaynakları ile sınırlı imkanları çerçevesinde 
sunduğu TL kredilerimizi geçen yıldan itibaren 
sadece KOBİ vasfına sahip ihracatçı firmalara kul-
landırıyoruz. Ayrıca, bu yıl içinde Eximbank’ın 
KOBİ tanımının kapsamını döviz kazandırıcı 
hizmet firmalarımızın eklenmesi ve yıllık net satış 
hasılatı kriterinin 125 milyon TL’ye yükseltilmesi 
suretiyle genişleterek, daha fazla ihracatçımızın 
KOBİ’lere sağlanan imkanlardan yararlanmasına 
imkan tanındı. Ek olarak, Dünya Bankası, Avrupa 
Yatırım Bankası ve İslam Kalkınma Bankası’ndan 
temin edilen kaynaklardan fonlanan orta-uzun 
vadeli uygun maliyetli Eximbank döviz kredileri-
nin önemli bir kısmı da KOBİ’lere kullandırılıyor. 
Bankamızın Kasım 2018 sonu itibarıyla kredi ve 
sigorta desteğinden yararlanan toplam 10 bin 
900 ihracatçımızın yüzde 69 (7.590 firma) KOBİ 
niteliğinde... Bu oranın 2016 yılında yüzde 53’ler 
düzeyinde olduğu dikkate alındığında son iki 
yıllık dönemde giderek daha fazla KOBİ ihracat-
çımıza ulaştığımız ortadadır. 

Türk malı ürünlerin uluslararası piyasalar-
daki durumu için neler söylemek istersi-
niz? 

Ülkemizde çok kaliteli ürünler üretiliyor 
ancak markalaşma konusundaki eksikliği-
mizin rekabet gücümüz üzerinde olumsuz 
etkileri olabiliyor. Türk Eximbank olarak, 
katma değeri yüksek orta-yüksek teknolojili 
ürün ihracatımızı artırmak amacıyla bu tür 
ürünleri üreten ve ihracat eden firmalarımıza 
özel bir önem veriyoruz. Bu kapsamda, TCMB 
kaynaklı Reeskont kredilerinde en fazla sekiz 
ay olarak belirlenen vade, yüksek teknolojili 
ürünler ile ilgili olarak bir yıla çıkarılıyor. 
Ayrıca, faiz oranı Libor+yüzde 0,75 olarak 
son derece cazip... 

Öte yandan, orta-yüksek teknolojili ürün 
ihracatçılarımız, 2017 yılında uygulamaya 
konulan ve OECD üyesi ülkelerde verilebile-
cek en düşük faiz oranı olan Ticari Referans 
Faiz Oranı (CIRR) ile kullandırılan Teşvikli 
Alıcı Kredisi programı ile rakipleri ile eşit şart-
larda finansmana ulaşma imkanına kavuştu. 
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İhracatçı 
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ihracat taahhütleri 
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uygun maliyetli 
kredisinden 360 

güne varan vade 
seçenekleri ile 

faydalanabilirler.

Bu destek sayesinde orta/uzun vadeli yatırım 
malı ihracatında firmalarımızın alıcılarına ge-
lişmiş ülkelerdekine benzer finansman koşulları 
tanınabiliyor. Böylece riski düşük ülkelerde dahi 
kullandırılacak alıcı kredileri yoluyla rekabet 
gücü elde edildi. Bunlara ek olarak orta-yüksek 
teknolojili sektörler, Eximbank’ın uzun vadeli 
ihracata yönelik yatırım kredilerinden de ya-
rarlanabiliyor. 

İnşaat malzemeleri ihracatımızın ise müte-
ahhitlerimizin yurtdışında aldıkları projelerin 
artması ve teknik müşavirlik hizmetleri sektörü-
nün yurt dışındaki rekabet gücünün artması ile 
daha da artacağına inanıyorum. Bu kapsamda 
Eximbank olarak yurtdışı müteahhitlik hizmet-
leri, teknik müşavirlik ve inşaat malzemeleri 
sektörlerini bir bütün olarak düşünerek ne gibi 
imkanlar sağlayabileceğimiz üzerinde çalışıyoruz. 

Özellikle Afrika ve Güney Amerika yeni 
pazarlar olarak büyük önem taşıyor. Bu pa-
zarlara yönelik çalışmalarınız var mı? 

Ülkemiz ihracatı için yeni pazar olarak ni-
telendirilen ülkelere (Afrika, Güney Amerika 
ülkeleri gibi) yapılan ihracatları en yüksek mon-

tanlı kullandırım imkânına sahip olduğumuz 
Reeskont Kredileri kapsamında destekleyebi-
liyoruz. İhracatçı firmalarımız yeni pazarlara 
yönelik ihracat taahhütleri ile bankamızın en 
uygun maliyetli kredisinden 360 güne varan 
vade seçenekleri ile faydalanabilirler. 

Diğer yandan, Türk Eximbank, nakdi fon 
sağlamanın giderek pahalılaştığı ve cazibesi-
ni yitirdiği, içinde bulunduğumuz dönemde, 
yurt dışındaki diğer ihracat kredi kuruluşları 
ile işbirliği yaparak Türk firmalarının ilave fi-
nansman kaynaklarına erişimlerini artırmayı ve 
daha rekabetçi olmalarını sağlamayı amaçlıyor. 
Türk Eximbank, işbirlikçi rekabet anlayışı çer-
çevesinde; Türk firmalarının yabancı firmalarla 
birlikte bilhassa Afrika ve Orta Doğu gibi riskli 
ve zor bölgelerde üstlenecekleri projelere ortak 
finansman sağlamak amacıyla ilgili ihracat kredi 
kuruluşları ile imzaladığımız anlaşmalar aracılı-
ğıyla garanti, kontr-garanti ve reasürans türün-
de destek sağlamak üzere çalışmalarına devam 
ediyor. Örneğin, çokuluslu bir kuruluş olarak 
Afrika’daki işlemlere yönelik politik risk sigortası 
sağlayan Afrika Ticaret Sigorta Kuruluşu (African 
Trade Insurance Agency - ATI) ile bankamız ara-
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sında, Afrika’da gerçekleştirilecek projelere ortak 
sigorta, paralel sigorta ve reasürans sağlanması ve 
karşılıklı bilgi alışverişine yönelik bir işbirliği an-
laşması imzalanmasına yönelik görüşmeler sür-
dürülüyor. Uluslararası Krediler Programlarımız 
kapsamında Afrika’da Senegal, Kamerun, Gana, 
Kongo, Sudan, Cibuti, Fas, Gabon, Kenya, Güney 
Afrika, Tunus, Zambiya ve Etiyopya’da Güney 
Amerika’da ise Küba’da tamamlanan ve devam 
eden proje ve sermaye malı ihracat işlemlerimiz 
mevcut. Ayrıca ödeme güçlüğü yaşayan ülkelerde 
müteahhitlerimizin gerçekleştireceği projelere 
karşılık borçlu ülkelerden nakdi ödeme yerine 
emtia ile borcun kapatılmasını hedefleyen “Emtia 
Bazlı Finansman Modeli” çalışmaları kapsamında 
Afrika’da Gana, Gine, Kenya, Kongo Cumhuri-
yeti, Senegal, Sudan ve Tanzanya gibi emtia re-
zervleri olan ülkeler rezervleri, yönetişim göster-
geleri ve iş yapma kolaylığı açısından incelendi. 
İncelemeler sonucunda Afrika’da Gana, Kenya, 
Senegal ve Tanzanya göreceli olarak Emtia Bazlı 
Finansman Modeli için daha uygun bulundu. 
Bununla birlikte, son dönemde gelişen olumlu 
ikili ilişkiler gözetilerek Gine de listeye eklendi.

İnşaatta yurtdışı projelerinde rol alıyor 
musunuz? İnşaat malzemeleri ihracatı 19,34 
milyar dolar ile 2014’ten bu yana en yüksek 
seviyesine ulaştı. Bu projelerde Türk ürünle-
rinin daha fazla kullanılması konusunda neler 
yapılabilir? İnşaat sektörü ihracatındaki bu 
yükseliş için siz neler söylemek istersiniz? 

Uluslararası Krediler Programlarımız kapsa-
mında, Türk müteahhitleri tarafından yurtdışında 
gerçekleştirilen projelere yönelik yakın zaman-
da proje bedeli toplamı 2,4 milyar dolar olan 
Etiyopya’da Demiryolu Projesi, Gana’da İçme 
Suyu Projesi, Senegal’de Konferans Merkezi Pro-
jesi, Sudan’da Köprü, İçme Suyu ve Kanalizasyon 
Projeleri, Kongo’da İş Sitesi Projelerine toplam 
630 milyon dolar destek sağlandı.

Ayrıca, proje bedeli toplamı 506 milyon dolar 
olan Senegal’de devam eden Hal ve Kamyon Parkı 
Projesi ile İş Oteli, Sergi Sarayı ve Arena Projesi, 
Kamerun’da ise Stadyum Projesine yönelik bu-
güne kadar 258 milyon dolarlık destek sağlanmış 
olup anılan projelere yönelik kullandırımlar 
devam ediyor.

Programlarımız kapsamında yalnızca 
Türkiye’den yapılan ihracata yönelik destek sağ-
lanıyor. Bu çerçevede, müteahhitlerimiz yukarıda 
bahsi geçen projelerin makine ekipman, tefrişat 
ve inşaat malzemeleri dahil olmak üzere tedarikin 
önemli kısmını Türkiye’den ihraç ediyor. Yurtdı-
şında faaliyet gösteren müteahhitlerimiz ile teknik 
müşavirlik hizmeti sunan firmalarımız yurtdışında 
ne kadar çok birlikte çalışırsa, Türk inşaat malze-
melerinin yurt dışında kullanımı o derece fazla 

artacak. Bu aynı zamanda inşaat malzemelerinin 
bilinirliğini artırarak marka imajına da katkıda 
bulunacak. Biz de Türk Eximbank olarak inşaat 
sektöründe yurtdışı projelere yönelik desteğimizi 
sürdürmeye devam edeceğiz.

İnşaat malzemesi firmalarına ne kadar 
destek veriyorsunuz? Böyle verileriniz var 
ise paylaşabilir misiniz? 

Bankamızın Uluslararası Krediler Program-
ları kapsamında, Türk müteahhitleri tarafın-
dan yurtdışında gerçekleştirilen anahtar tes-
lim projelere sağlanan finansmanın yanı sıra, 
Türkiye’den salt inşaat malzemesi temin eden 
yurt dışında yerleşik firmalara da finansman 
sağlıyoruz. Geçtiğimiz dört yıllık zaman dili-
minde, Türkiye’den inşaat malzemesi temin 
eden yabancı firmalara toplam 15,8 milyon 
dolar tutarında “alıcı kredisi” sağladık. Buna ek 
olarak yurtiçi kredilerimiz kapsamında inşaat 
ve inşaat malzemeleri sektörüne 2018 yılının 11 
ayında 1,3 milyar dolarlık kredi desteği sunduk.

“2019’DA DA İHRACATÇIMIZIN 
YANINDAYIZ”
2019’da inşaat malzemesi firmalarına yöne-
lik özel destek ve ayrıcalıklarınız gündeme 
gelecek mi? 

Alıcı kredileri kapsamında uluslararası yü-
kümlülüklerimiz çerçevesinde sektör ayrımı 
yapmaksızın mevcut programlarımız kapsamın-
da destek sunmaya devam edeceğiz.

Daha önce de belirttiğim üzere, Türk Exim-
bank olarak tüm sektörlerin ihtiyaçlarına cevap 
verme gayreti içerisindeyiz. Sektör temsilcileri 
ve sivil toplum kuruluşlarının bankamıza ilettiği 
talepleri uygulamalarımız dahilinde değerlendi-
riyoruz. Bu kapsamda inşaat malzemesi imalatı 
ve ihracatı yapan firmalarımıza yönelik progra-
mımız da mevcut. Türk menşeili inşaat malze-
mesi, makinesi veya ekipmanı ihracatı yapan 
firmalarımıza “Spesifik İhracat Kredi Sigortası 
Sevk Sonrası Risk Programı” kapsamında alacak 
sigortası yapıyoruz. İhracatçı firmanın talebi ha-
linde bu alacağı uygun vadelerde iskonto ederek 
finansman desteği de sağlıyoruz 

Yeni ürünler kapsamında teminat ihtiya-
cı olan inşaatçı firmalarımız 2019 yılı içinde 
devreye alınacak olan koşulsuz, ilk talepte öde-
me taahhüdü içeren yukarıda da bahsettiğim 
teminat mektubu taleplerinin karşılanmasına 
yönelik Teminat Mektubu Programı’ndan da 
faydalanabilecekler. 

Özetle, Türk Eximbank olarak önümüz-
deki dönemde de her zaman olduğu gibi ih-
racatçımızın yanında olacağız. Onları yeni ve 
ihtiyaçlarına uygun programlarla destekleyerek, 
sağladığımız finansman imkanlarını artıracağız. 

ÖZEL RÖPORTAJ  / ADNAN YILDIRIM



PROFESYONEL BAKIŞ / B. TUNÇ KARABOĞALI

“İş hayatında başarının 
sırrı, çalıştığınız şirketi 
kendi şirketiniz gibi 
görmekten geçiyor”
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Başarının bireysel değil de takım olarak sağlanabileceğini belirten Ejot 
Tezmak Yapı Bölümü Satış ve Pazarlama Direktörü B. Tunç Karaboğalı, 

“Çalıştığınız şirketi kendinizin şirketi gibi düşünürseniz ve ona göre 
adımlarınızı atarsanız başarılı olmamanız için bir sebep yok” diyor.

PROFESYONEL BAKIŞ / B. TUNÇ KARABOĞALI

Alman şirketi olan Ejot ile Türk şirketi 
Tezmak’ın işbirliği yapmasıyla 2000’li yıl-
larda kurulan Ejot Tezmak, dünya genelinde 

inşaat ve endüstri alanında bağlantı elemanları 
üretiyor. 2012 yılından bu yana Ejot Tezmak’ta Yapı 
Bölümü Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev 
alan B. Tunç Karaboğalı, bu yapının içinde inşaat 
bölümünü yönetiyor. Yapı bölümünü geliştirmek 
hedefiyle iş anlaşmasını yapan Karaboğalı, “Ben 
Ejot Tezmak’taki görevime burayı hedefleri olan, 
tüm Türkiye’ye hitap eden bir inşaat bölümü haline 
getirme amacıyla geldim. Türkiye yapılanmasını bir 
laboratuvar gibi kullanarak gerek teknik gerekse 
satış ekibimizle grubumuz adına çok önemli aşa-
malar kaydettik. Bugün İç Anadolu, Marmara ve 
Ege Bölgesi satış ekibimiz ve müdürleri ile birlikte, 
satış destek ekibi ve satınalma gibi bölümlerin yer 
aldığı 18 kişiden oluşan bir takım haline geldi. 
Tabii bölgesel etkinliğimizde gitgide arttı” diyor. B. 
Tunç Karaboğalı ile iş hayatındaki prensipleri ve 
tecrübelerini konuştuk. 

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

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi 
mezunuyum. Bundan önce birkaç değişik işten sonra 
11 buçuk yıl inşaat ve yat sektörüne hizmet eden 
ahşap fabrikasının genel müdürlüğünü yaptım. Son-
rasında da Ejot ile anlaştık. Ejot Tezmak’ta 2012 yılın-
dan bu yana yani altı buçuk yıldır görev yapıyorum. 

Ejot Tezmak’taki iş hayatınızı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Ejot, dünya genelinde inşaat ve endüstri ala-
nında bağlantı elemanları üreten bir şirket. Benim 
bulunduğum konum da bu yapının içinde inşaat 
bölümünü yönetmek... Altı buçuk yıldır bu gö-
revde yer alıyorum. Ekibimizde yer alan arkadaş-
larımızı doğru seçebildiğimize inanıyorum. Zira 
böyle olmasa başarı gelmezdi. Ejot kaliteye çok 
önem veren bir firma. Kalite kontrol ve AR-GE 
bölümlerine çok ciddi yatırımlar yapıyor. Bu saye-
de kalitesine güvendiğiniz bir ürün yelpazesinin 
satışını gerçekleştirmek çok daha kolay oluyor. 
Her an kendinizi geliştirebiliyorsunuz ve bunu da 
işinize yansıtabildiğinizde yapı çok daha sağlam 
temellere oturuyor.

ARALIK 2018   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   39

İş hayatınızdaki çalışma prensipleriniz nelerdir? 
Olmazsa olmazlarınız var mı?

Birinci prensibim, dinlemek... Ekip arkadaşlarım-
la beraber bir doğrultuda yürüyoruz. Takım olarak 
çalışmak da benim için büyük önem taşıyor. Çünkü 
bireysel anlamda başarı kazanmanın çok olası olduğu-
nu düşünmüyorum. Bu sebeple bir çok karardan önce 
onları dinliyorum. Bunları sentezleyerek yöneticileri-
me de doğru bilgileri aktarmaya çalışıyorum. Sonra 
beraberce doğru kararları alabiliyoruz. Takım olmanın 
önemini hep arkadaşlarıma göstermeye ve anlatmaya 
çalışıyorum. Beraber çalışmak, takım halinde hedefe 
yürümek çok daha kolay... Bir takım olarak bu ko-
nuda iyi olduğumuzu düşünüyorum. İyi sonuçlar 
elde ediyoruz. Onun haricinde adalet önemli... Ekip 
arkadaşlarıma karşı adil ve açık oluyorum. Olması 
ve bizim yapmamız gerekenleri, sıkıntılarımız varsa 
onları paylaşıyorum. Müşterilerimize karşı yapabi-
leceklerimiz konusunda şeffaf ve net oluyoruz. Satış 
endişesiyle yapamayacaklarımıza söz vermiyoruz. Bu 
konuda bizim için oldukça hassas... 

İş hayatında başarının formülü nedir? Genç 
yöneticilere neler tavsiye edersiniz?

İş hayatında başarının sırrı, çalıştığınız şirketi 
kendi şirketiniz gibi görmek. Çünkü şirket ayakta 
durduğu müddetçe çalışanlarını istihdam edebilir. 
Şirketin ayakta durması, belli bir kârlılıkta olması ve 
hedefine yürüyebilmesi gerekiyor. Yani çalıştığınız 
şirketi kendinizin şirketi gibi düşünürseniz ve ona 
göre adımlarınızı atarsanız başarılı olmamanız için 
bir sebep yok. 

İş hayatında nelere tahammül edemezsiniz? 
Bir önceki soruda bahsettiğim olmazsa olamazlarımı 

karşı taraftan da bekliyorum açıkçası... Bir tedarik söz 
konusu olduğunda yapacağım diye söz verip yapama-
yanlara tahammül edemiyorum. Özellikle biz kendi 
yapabildiklerimizi ortaya koyuyoruz. Bir de yapılan 
karşılaştırmaların adil olması gerektiğini düşünüyorum. 
Adaletsizliğe tahammül edemiyorum.

Dünya çok hızlı bir şekilde değişiyor. Sektörlerde 
bu hıza ayak uydurmaya çalışıyorlar. Şirketlerin 
bu yeniliklere ayak uydurması konusunda siz 
neler düşünüyorsunuz? 

Şirketlerin yeni dünyaya ayak uydurması için 
dijitalizasyona ayak uydurması gerekiyor. Endüstri 



4.0 dediğimiz bir kavram var. Buharlı makinalarla 
başladı, internetle devam etti. 2015’te ise makinele-
rin birbirleriyle iletişimi denilen bir dönem başladı. 
2020’de de bunun biteceği öngörülüyor. Ondan 
sonraki dönemlerin hızı hakkında kimse yorum bile 
yapamıyor. Bir eğri doğrultusunda modernizasyon 
ve dijitalizasyon meydana geliyor. İnşaat sektöründe 
dijitalizasyon konusunda çok ciddi bir geri kalma 
var. İnşaat sektörünün de bu konuya hızla ayak uy-
durması gerekiyor. Şirketler, ekiplerinin yönetimi, 
muhasebe ve şirket işleyişinde yeniliğe gitmeliler. 

Ürünlerinin insanlar tarafından daha kolay 
kullanılabilir hale getirilebilmesi için Ar-Ge’ye yö-
nelmeliler.  Aksi takdirde şu anki hıza ayak uydu-
ramayan şirketler, maalesef çok yakın bir gelecekte 
var olamayacaklar. 

Biraz da Ejot Tezmak’tan bahsetmenizi isterim. 
Ejot Tezmak, Almanya merkezli Ejot Holding’in 

İstanbul’da kurulu kardeş şirketidir. Ejot ise 
bağlantı elemanları alanında faaliyet gösteren 
orta ölçekli grup şirketlerinden oluşuyor. Metale 
kendinden diş açan vida, plastik ve mühendislik 
plastiği vidası, karmaşık şekilli soğuk dövülmüş 
parçalar ayrıca çatı sistemleri, cephe kaplaması 
ve ejothermT® ismini verdiğimiz bina izolasyonu 
sistemleri gibi son derece yenilikçi ürün yelpazemizi 
müşterilerimize sunuyoruz. Ejot, bütün bağlantı ve 
montaj problemlerini müşterileriyle yakın işbirliği 
kurarak çözüyor. Amacımız, “zeki” çözümler 
sunmak. Ejot ürünleri montaj kalitesini güvence 
altına aldığı gibi genel olarak proses maliyetlerini 
düşürüyor.

Nedir o çözümler?
Ejot’ta yaklaşık 15 bin çeşit ürün var. Yani her-

hangi bir malzemeyi herhangi bir malzemeye bağ-
lamakla ilgili her tür çözümümüz mevcut. Peki, 
burada Ar-Ge nerede işimize yarıyor? Örnekle açık-
lamam gerekirse, paslanmaz bağlantı elemanlarıyla 
çelik altyapıya montaj yapabilme imkanı sağlayan 
vidalarımız var. Çelik üzerine tamamen paslanmaz 
bir vidayla bağlantı yapamıyorsunuz.  Ama bizim 
özel kaynak teknolojisiyle ürettiğimiz uç kısmı çelik, 
arka tarafı paslanmaz çelik olan vidalarımız bulunu-
yor. Bununla siz çeliğin üzerine paslanmaz çelikle 
montaj yapabiliyorsunuz. Bunun haricinde yüksek 
devirde dönüp zayıf malzemeleri kalınlaştıran ve 
bu şekilde çok daha yüksek tutunma mukavemeti 
sağlayan vidalarımız mevcut. Bunun dışında otomo-
tiv endüstrisinde bağlantı elemanlarının montajını 
yapacak robotta üretiyoruz. Dübel ve kimyasal dü-
bel teknolojileri konularında da kendimizi sürekli 
geliştiriyoruz. Bağlantı elemanları konusunda sektö-
rün en önemli üç-dört oyuncusundan biriyiz. Ama 
daha gideceğimiz yol var. Önümüzün açık olduğunu 
düşünüyorum.

İnşaat sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
İnşaat sektörünün daha iyiye gidebilmesi için 

herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. İnşaat 
sektörü büyük bir endüstri olduğu için Türkiye 
için önem arz ediyor. Ancak sektörde yapılan yan-
lışlar tüm Türkiye’yi etkiliyor. O yüzden sektörü 
yaralamadan daha ileriye taşımak gerekiyor. Reka-
betçi olunabilmesi için uluslararası standartlarda 
Türkiye’de de üretim yapılmalı. 

Ejot’un ana 
müşterileri 
otomotiv, 
otomotiv 

yan sanayisi, 
telekomünikasyon, 
tüketici elektroniği 

ve inşaat 
endüstrisinde 

faaliyet gösteren 
firmalardan 

oluşuyor.

“Doğru yerde doğru 
bağlantı elemanını 

kullanmak çok 
önemli”

“Ejot Grubu’nun yaklaşık 500 milyon euro 
civarında bir cirosu var. Bunun yüzde 60’ı 

endüstri, yüzde 40’ı inşaattan geliyor. 
İnşaat bölümü olarak da bu 35 ülkenin 

hepsinde faaliyet gösteriyoruz. Çok 
ciddi bir ürün gamımız var. Doğru yerde 

doğru bağlantı elemanını kullanmak çok 
önemli... Bağlantı elemanı, bir musluk ya 

da bir seramik gibi kendini gösteremiyor, 
bir ürünün arkasında kalıyor. Ancak 

milyon dolarlar verdiğiniz bir cepheyi 
bağlantı elemanları ayakta tutuyor. 

Doğru bağlantı elemanı seçilmediğinde 
çok büyük problemlerle karşılaşılıyor. 

Biz Ejot Tezmak olarak, müşterilerimize 
doğru bağlantı elemanı nasıl seçilir onu 

anlatıyoruz.”

PROFESYONEL BAKIŞ / B. TUNÇ KARABOĞALI
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MİMARİDE HAVALİMANLARI

Havalimanları 
modern mimarileriyle 
gökyüzünün kapısını 
aralıyor 

Wright kardeşlerin 1903 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin 
Maryland eyaletinde bulunan College Park Havalimanı’nda ilk 

kumanda edilebilir uçağı havalandırmasıyla dünyada yeni bir döneme 
adım atıldı. O günden bu yana gelişen teknoloji ve yapı anlayışıyla 
Amerika’nın yanı sıra Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda ve Türkiye 

havalimanlarıyla ön plana çıktı. Geçmişten günümüze şehirlerin giriş 
kapısı özelliği taşıyan havalimanları, son yıllarda mikro ve makro 
gelişmeye açık, estetik, işlevsel ve çevre konseptleriyle modern 

mimariden izler taşıyor. 
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Şehirlerin dışarıya açılan kapısı olan hava-
limanları, yaşanan tarihi sürecin ardından 
artık modern mimariden izler taşıyor. Dün-

yanın gelişmekte olan şehirlerinde yenilenen 
havalimanları ilginç mimarileriyle de görenleri 

büyülüyor. Hem şehir hem de ülke hakkında ilk 
izlenimi oluşturması açısından kamu tarafından 
da desteklenen yatırımlarda uluslararası mimarlık 
şirketleriyle çalışılıyor. Dünyaca ünlü mimarlar da 
bu şehirleri turizmde daha cazip hale getirebilmek 
için birbiriyle kıyasıya yarışıyor. Günümüz havali-
manları,  dünya genelinde kendine özgü ve şeffaflık 
olgusunu benimsiyor. Biri adeta dev bir elektrogitarı 
andırırken bir diğeri bulunduğu ülkenin kültürel 
mirasından izler taşıyor. Mimarisiyle birçok ödül 
kazanan havalimanları, zarif tasarımıyla yolcuları 
kendine hayran bırakıyor.

YENI BIR KIMLIK KAZANDILAR
Havalimanı terminalleri yolcuların istedikleri 

noktaya kolayca ulaşımını sağlamanın yanı sıra, 
alışveriş yapabildikleri, dinlenebildikleri ve hatta 
eğlenebildikleri yaşam alanlarını oluşturuyor. Bu 
yapıların otelleri, toplantı ve konferans salonlarıyla 
yeni bir kimlik kazandıkları söylenebilir. Yıllara bağ-
lı olarak mimari açıdan çok hızlı gelişen ve değişen 
havalimanlarının birbirlerinden etkilendiklerini de 
görmek mümkün. Büyük ölçekli havalimanı pro-
jeleri tek bir terminal konseptine dayalı kalmayan, 
bunların birleşik şekilleri ile gelişebilen ve dönü-
şebilen mimari kimliğe bürünüyor. Çağdaş havali-
manı terminalleri kullanıcı odaklı, mikro ve makro 
gelişmeye açık, estetik, işlevsel, çevre konseptleriyle 
uyumlu ve yenilenebilir bir kimliğe sahip hale ge-
liyor. Bu özellikler çağdaş terminal tasarımının ana 
temalarını oluştururken, yapı içindeki ayrıcalıklı 
alanlar da fark yaratan unsurlar olarak öne çıkıyor. 

TARIHI SÜREÇTE HAVALIMANLARI...
“Havacılığın beşiği” olarak bilinen Amerika Bir-

leşik Devletleri’nin (ABD) Maryland eyaletinde bu-
lunan College Park Havalimanı, dünyanın ilk uça-
ğının monte edilip 7 Ekim 1909’da uçtuğu en eski 
havalimanı olma özelliği taşıyor. Ünlü havacılar ve 
havacılık mucitleri bu havalimanında birçok uçuşa 
imza atarken, alan 1977 yılında Ulusal Tarihi Yerler 
Siciline eklendi ve havacılıkta birçok ilkin ev sahibi 
oldu. Sahadaki tarihi hangar, şimdi Prince George 
County Polisi’nin Özel Operasyonlar Bölümü’ne 
ayrılırken, havalimanı halen özel durumlarda iniş 
ve kalkışlarda kullanılabiliyor.

Havacılığın kalbi olan Amerika’daki havaliman-
larının yanı sıra Avrupa’da Almanya, İtalya, Fransa 
ve Hollanda havalimanları da tarihi anlamda listenin 
ön planına çıkıyor. Bu süreçte dünyanın en eski 
ikinci ticari havalimanı ise 1911’de kurulan Ham-
burg Havalimanı’dır. Avrupa’nın en eski havalimanı 
olan Hamburg Havalimanı (HAM), 2001 ve 2009 

Çok hızlı gelişiyorlar
Yıllara bağlı olarak mimari açıdan çok hızlı gelişen ve değişen havalimanlarının birbirlerinden 

etkilendiklerini de görmek mümkün. 

JFK-TWA-Terminal
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yılları arasında yenileme programı kap-
samında büyük ölçüde genişletilerek 
kapasitesi artırıldı. Yenilenen havalima-
nı, Avrupa’nın genelindeki yaşlı hava-
limanlarına nazaran yepyeni bir çehre 
kazandı ve Avrupa’nın en iyi bölgesel 
havalimanı ödüllerini almayı başardı. 
Tarihi anlamda bir başka önemli alan 
olarak öne çıkan Baneasa Havalimanı 
da Avrupa’nın en eskilerinden...  Bükreş 
Aurel Vlaicu Havalimanı (BBU) adıyla 
bilinen Baneasa Havalimanı’nda ilk de-
neme uçuşları 1909’da başladı. Burada 
uçuş okulunun kurulmasıyla beraber 
ilk resmi uçuşlar ise 1912’de yapıldı. 
Baneasa, 1968 yılında Henri Coanda 
Uluslararası Havalimanı’nın inşasına 
kadar Romanya’nın tek uluslararası ha-
valimanı oldu. 

Avrupa’da 20’inci yüzyılın başla-
rında gelişme gösteren havalimanlarına 
yerel bir havacılık kulübü olarak hiz-

Max Touhey - TWA

Kuala-Lumpur-Havaalanı Malezya

Haydar Aliyev
met veren Verein für Luftschiffahrt da 
1910 yılında ilk test uçuşunu Bremen 
Havalimanı’nda gerçekleştirdi. 16 Mayıs 
1913 yılında kurulumu tamamlanan bu 
havalimanı, dünyanın en eskilerinden 
biri oldu. Bremen Havalimanı (BRE), 
I. Dünya Savaşı’nda ise Alman ordusu 
tarafından idare edildi ve 1920 yılında 
ticari trafik için yeniden hizmete girdi. 
1930’larda inşa edilen yeni bir terminal 
ve pist tesisleri, havalimanını zamanının 
en modernlerinden biri haline getir-
di. Ancak Almanya’nın en eski ikinci 
havalimanı olmasına rağmen BRE, gü-
nümüzde düşük maliyetli havayolları 
tarafından kullanılıyor. 1916 yılında 
Roma’da hizmete giren Roma Ciampino 
Havalimanı (CIA) da 1961 yılında Leo-
nardo da Vinci Havalimanı’nın açılma-
sına kadar kentin tek havalimanı oldu.  
Ciampino, şu an ise düşük maliyetli ha-
vayolları için önemli bir merkez olarak 
faaliyetlerini sürdürüyor. 1914’te açı-
lan Paris-Le Bourget Havalimanı (LBG) 
ise 1919’da ticari faaliyetlerine başladı. 
2014 yılında 100’ncü yılını kutlayan 
havalimanı, Fransa’nın en eski havali-
manı... Tarihte ilk havacılık gösterileri-
nin yapılmaya başladığı bu havalimanı, 
2 yılda bir yapılan Paris Airshow’un da 
ana üssü. 

ISTANBUL’A ILK UÇAK 
1911’DE INDI

Tarihte ilk hava manevraları 1910 
Eylül’ünde Picardie’de gerçekleştirildi. 
Mustafa Kemal de uçağı ilk kez burada 
gördü. 1912’de Yeşilköy’ün ilk havali-
manı olması için hazırlıklara başlandı. 
1913 ise Türk havacılığının kurumsal-
laşma kimliğini oluşturmaya başladı-
ğı yıl olarak tarihe geçti. Havalimanı, 
Türk havacılığının yanı sıra, Türk Hava 
Kuvvetleri’nin de tarihinin temel taşları 
olmayı başardı. 1912’de askeri hava-
limanı olarak kurulan Yeşilköy, aynı 
zamanda sivil uçuşların da yapıldığı 
bir meydan haline geldi. Daha sonra 
Chicago’da 1944’da  imzalanan Ulus-
lararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) 
anlaşması sonucu İstanbul’da ulusla-
rarası bir havalimanı kurulmaya karar 
verilmesinin ardından başlayan inşaat, 
1953 yılına kadar devam etti ve Yeşilköy 
Havalimanı adıyla alan hizmete açıldı. 
1985 yılında ise Yeşilköy Havalimanı 
isminde değişiklik yapılarak, alan adı 
Atatürk Havalimanı olarak değiştirilir.  

MİMARİDE HAVALİMANLARI



Madrid Barajas Uluslararası 
Havalimanı
İspanya’nın en büyük havalimanı olarak 
2006 yılında açılan Madrid Barajas 
Uluslararası Havalimanı, esasında 
1933’e kadar dayanan orijinal halinden 
bugüne bir gelişmeyi yansıtıyor. 
Yenilenen dev terminal, 75 milyon 
yolcuya hizmet verebilecek kapasiteye 
sahip. Mimarisiyle 2006’da Büyük 
Britanya’nın ünlü Stirling Ödülünü alan 
havalimanı, zarif tasarımıyla yolcuları 
kendine hayran bırakıyor. Tasarımı 
mimar Richard Rogers tarafından 
yapılan Madrid Barajas Uluslararası 
Havalimanı, rengârenk terminal 4 
binasının şaşırtıcılığı, sütunları, yavaş 
yavaş renk değiştiren uzun yapılarıyla 
etkileyici bir atmosfer oluşturuyor. 

İstanbul Havalimanı  
Toplamda 76.5 milyon metrekarelik alan 
üzerine kurulan İstanbul Havalimanı’nın ilk fazı, 
29 Ekim 2018’de açıldı. Havalimanının diğer 
etapları yolcu artışlarına bağlı olarak 2023’e  
kadar tamamlanacak. Yeni havalimanındaki 
terminal tasarımı, ilhamını İstanbul’un kültürel 
mirasından alıyor. Terminalde İstanbul 
camilerinin, hamamlarının, kubbelerinin ve 
daha birçok tarihi yapının zenginliği, mimaride 
işlendi. Uluslararası tasarım ödülüne sahip 
hava trafik kontrol kulesinde, yüzyıllardır 
İstanbul’un simgesi haline gelen Türk-İslam 
tarihinde kültürel öneme sahip lale figüründen 
esinlenildi. 90 metre yüksekliğindeki kule, 
Pininfarina ve AECOM şirketi tarafından 
tasarlandı. 

Pekin Başkent Uluslararası 
Havalimanı 

Pekin Başkent Uluslararası 
Havalimanı, 29. Olimpiyat Oyunları 

nedeniyle ortaya çıkacak talebi 
karşılamak üzere 2003-2008 

yılları arasında inşa edildi. Ünlü 
İngiliz mimar Lord Norman Foster 
tarafından tasarlanan ve dünyanın 

en büyük mimari projelerinden 
biri olan havalimanı, adeta dev bir 

elektrogitarı andırıyor. Yükselebilen 
aerodinamik çatısının yanı sıra, Çin’e 

özgü geleneksel renk ve sembollerin 
kullanıldığı havalimanının terminali, 

uçuşu çok daha keyifli bir ayrıcalık 
haline getiriyor.

Havalimanı mimarisinden 
çarpıcı örnekler 

MİMARİDE HAVALİMANLARI
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Hamad Uluslararası Havalimanı 
Doha şehir merkezinin yaklaşık 15 
kilometre güneydoğusunda yer alan ve 
2014’te açılan  HYPERLINK “https://www.
momondo.com.tr/ucak-bileti/katar” \n 
_blankHamad Uluslararası Havalimanı, 
oldukça lüks ve modern bir terminale 
sahip. 36 kilometrekarelik bir alan üzerine 
kurulu havalimanı, neredeyse yarısı 
denizin doldurulması ile oluşturuldu. 
Biri 4 bin 850, diğeri ise 4 bin 250 metre 
uzunluğa sahip iki uçuş pisti yer alan 
havalimanının yıllık yolcu kapasitesi 
ise ortalama 30 milyon seviyesinde... 
Dünyanın en güzel havalimanları 
arasında gösterilen Hamad Havalimanı, 
şu an yılda yaklaşık 10 milyon yolcu 
ağırlıyor. Havalimanı,  yüksek tavanları 
ve geniş iç mekân tasarımıyla hayranlık 
uyandırıyor. 

Kansai Havalimanı
Kansai Havalimanı, Osaka Körfezi açıklarında, 
4 kilometre uzunluğa, 2,5 kilometre genişliğe 
sahip yapay bir ada üzerine kurulu ve her yıl 
7 santimetre batıyor. Tokyo’ya yakın olması 
nedeniyle projelendirilen havalimanı, mimarları 
Renzo Piano ve Noriaki Okabe tarafından 
tasarlanırken, mimarisiyle de birçok ödül aldı. 
Havalimanı, üç ayrı tepeden 21 milyon metreküp 
toprakla doldurulmuş ve 1987’da başlayan 
inşaat, 10 bin işçi ile 80 gemi kullanılarak 1989’da 
tamamlanmış. Yapımı tamamlandığı andan 
itibaren erozyon ve çökmenin başladığı gözlenmiş, 
ancak bunun “kabul edilebilir değerlerde olduğu” 
onaylanmış. 1990’da ise 3 kilometrelik bir köprüyle 
anakaraya bağlanan havalimanında yolcular 
iskelelerden özel trenlerle taşınıyor.

Singapur Changi Havalimanı 
Asya ve Okyanusya ülkelerine geçiş için 

bir hub görevi gören Sigapur’un Changi 
Uluslararası Havalimanı, egzotik bir kültürün 

izlerini taşıyor. 1981 yılında faaliyete geçen 
havalimanı, her yıl farklı bir yeniliğe imza 

atarak, bir havalimanından çok daha 
farklı deneyimleri ziyaretçilerine sunuyor.  

Havalimanı, eğlenceli, merak uyandırıcı, 
öğretici, heyecan verici bir mekân olma 

özelliği taşıyor. Singapore Changi Airport, 
Cenova’da verilen “Dünyanın En İyi 

Havalimanları” ödülünü, 14 yıl içinde dört 
kez aldı. Dört terminale sahip havalimanının, 

toplam alanı 1800 futbol sahası genişliğinde... 
32 bin kişinin çalıştığı devasa havalimanında, 

60 ülkeden 106 havayolu firması, dünya 
genelinde 250 şehre uçuyor.

MİMARİDE HAVALİMANLARI
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SEKTÖREL GÜÇ / KÜB

Beton katkı malzemesi üreticisi 
beş şirketin 1998 yılında bir ara-
ya gelerek kurduğu Katkı Üre-

ticileri Birliği (KÜB), bugün pazarın 
en önemli aktörleri olan sekiz firmayı 
bünyesinde barındırıyor. Türkiye’nin 
ilk ve tek kimyasal katkı maddeleri 
üreticileri derneği olan KÜB, her plat-
formda katkının önemini anlatmak 
üzere yaptığı çalışmalarla tüm dikkatle-
ri üzerine çekiyor. Avrupa Beton Katkı 
Üreticileri Federasyonu (EFCA) verile-
rine göre Avrupa’nın hacimsel olarak 
en büyük beton ve beton katkı paza-
rının Türkiye olduğuna vurgu yapan 
Katkı Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Emrah Ertin, “Almanya, İn-
giltere, İspanya, Fransa ve İtalya gibi 
Avrupa’nın inşaat ve beton pazarının 
önde gelen ülkeleri dahil olmak üzere 
EFCA’nın 11 üye ülkesinin verilerine 
göre 2017 yılı Avrupa’daki beton katkı 
pazarı hacimsel olarak 1.3 milyon ton 
mertebesinde... Türkiye, kabaca 600 
bin ton ile bu pazarı yüzde 46 oranında 
temsil ediyor” dedi. Emrah Ertin ile 
KÜB’ü ve faaliyetlerini konuştuk.

"PAZARIN EN ÖNEMLİ SEKİZ
FİRMASI BÜNYEMİZDE " 
KÜB ne zaman kuruldu? Derneğin 
kuruluşundan bu yana geçirdiği sü-
reçle ilgili kısaca bilgi verir misiniz?

Katkı Üreticileri Birliği’nin (KÜB) 
1996 yılında başlayan bir ön kuruluş 
dönemi oldu. Tam kuruluşu 1998 se-
nesinde gerçekleşti. Beş beton katkı 
malzemesi üreticisi şirket bir araya 
gelerek KÜB’ü kurdu. Bugün KÜB, 
pazarın en önemli aktörleri olan sekiz 
firmayı bünyesinde bulunduran bir 
birlik haline geldi. Katkı Üreticileri 
Birliği, Türkiye’nin ilk ve tek kimyasal 
katkı maddeleri üreticileri derneğidir. 
Derneğin amacını beton ve harç kim-
yasal katkı maddeleri üreticilerini bir 
çatı altında toplayarak aralarında ko-
ordinasyonu ve gelişmeleri sağlamak; 
üretimin evrensel kalite ölçülerine, 
ulusal ve uluslararası standartlara uy-
gun olarak, kamu ve toplum yararı 
doğrultusunda gerçekleştirilmesine 
katkıda bulunmak; ilgili tüm kişi ve 
kuruluşlara teknik, ekonomik ve sos-
yal yönden rehberlik yaparak tüketi-

ciyi bilinçlendirmek oluşturuyor. Der-
neğimiz; üyeleri ve gerekse üyelerinin 
mensubu bulunduğu kuruluşlarla bu 
konuda faaliyet gösteren sair kuruluş-
lar tarafından üretimi ve satışı yapılan 
beton, harç ve çimento katkı madde-
lerinin normlara uygunluğunu takip 
ve tetkik etmek amacıyla örgütlendi.

Gerçekleştirdiğiniz faaliyetler neler?
Birliğimizin kurulduğu yıllarda, 

beton imalatında kimyasal katkı kulla-
nılması neredeyse özel bir durum iken 
günümüzde hem pratikte hem de ilgili 
standartlarda kimyasal katkılar beto-
nun vazgeçilmez bir bileşeni haline 
geldi. Her platformda katkının öne-
mini anlatmak üzere çalışmalar yaptık. 
Ülkemizde ve dünyada son 20 yılda 
inşaatı mümkün olan birçok olağa-
nüstü yapının beton imalatı esnasında 
karşılaşılan zorluklar beton kimyasal 
katkı teknolojisinin sağladığı özellikler 
sayesinde aşılabildi. Beton katkıları, 
beton yapılarda yüksek mukavemet, 
dayanım, geçirisimsizlik gibi özellik-
leri sağladığı gibi çok uzun ve yüksek 

“Avrupa’nın en büyük beton
ve beton katkı pazarı Türkiye”
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Beton katkı 
sektörünün yıllık 
büyüme trendleri 
hazır beton, 
çimento ve inşaat 
sektörlerinin 
verilerinin 
bileşkesi ile 
paraleldir.

mesafelere pompalanabilmeye, çok farklı kalıp 
şekillerinde, çok soğuk ve çok sıcak havalarda 
beton dökülmesine imkan tanıyor. Aynı zamanla 
yapıların sürdürülebilirliğine de katkı sağlıyor. 
Tüketiciye teknolojisi yüksek, kaliteli ürünler 
sağlamak amacıyla beton, harç ve çimento katkı 
üreticilerini bir araya getiren ve Avrupa Katkı Üre-
ticileri Federasyonu içinde Türkiye’yi temsil eden 
çatı kuruluşumuz, 2008 yılında Avrupa Beton 
Katkıcıları Federasyonu (EFCA) üyesi oldu. İlk 
günkü heyecanla beton ve inşaat sektörünün tüm 
paydaşlarına hizmet vermeye devam ediyoruz.

Derneğin üye profili nasıl?
Dernek tüzüğümüz gereği üyelik şartlarımızı; 

beton, çimento ve harç kimyasal katkı maddesini 
Türkiye’de üretmek, sektör için genel uygulama 
düzeyine ulaşmış Kalite Yönetim Sistemi, Çevre 
Yönetim Sistemi, İş Sağlığı Güvenliği Sistemi ve 
benzer amaçlara yönelik, ülke ve sektör genelinde 
kabul görmüş sistemleri kurmuş olmak ve yeterli 
donanımda laboratuvarlara sahip olmak oluşturu-
yor. Derneğimiz üye firmaları, sektörün en büyük 
üreticilerinden ve bu firmalar pazarın yaklaşık 
yüzde 80’ine hakim durumdalar. Derneğimi-
zin üyeleri alfabetik sıra ile; BASF Türk Kimya, 
CHRYSO-Kat Katkı Malzemeleri, DRACO Yapı 

KÜB önceki 
dönem Başkanı 
Emrah Ertin, 
“Türkiye beton 
katkıları üretimi 
açısından yerli ve 
yabancı birçok 
firmanın yer aldığı 
önemli bir pazara 
sahip ve Avrupa 
ülkelerindeki 
üretim hacimlerine 
göre oldukça 
farklı bir yerde 
bulunuyor. 
Avrupa’nın 
hacimsel olarak en 
büyük beton ve 
beton katkı pazarı 
Türkiye’dir” dedi.

SEKTÖREL GÜÇ / KÜB

Kimyasalları, FOSROC IDEA Yapı Kimyasalları, 
İKSA Beton Katkıları, POLİSAN Kimya, SİKA 
Yapı Kimyasalları, MAPEI Yapı Kimyasalları’dır. 
Üye olmayan diğer sektör firmalarını da der-
neğimiz çatısı altında toplanmaya ve birlikte 
çalışmaya davet ediyoruz.

Dernek olarak kurulduğunuz günden bu yana 
ne gibi çalışmalar yaptınız?

Her zaman Türkiye’de uygulaması yeni ve 
güncel olan konuları takip ediyoruz. Bu çalışma-
ların içinde gönüllü olarak yer alıyoruz. Örneğin 
beton yollar, beton sektörünün yanı sıra diğer 
birlik ve kuruluşların olduğu gibi KÜB’ün de 
ana gündem maddelerinden biri... Karayolla-
rının “Beton Yollar” şartnamesi hazırlanırken 
çalışmaların içinde aktif şekilde yer aldı. Bu ve 
benzeri projelerde gönüllü olarak yer almaya 
devam edeceğiz.

*Karayolları, DSİ, TCDD ve diğer kurumlar 
ile beton katkılarını ilgilendiren tüm konularda, 
örneğin standartların güncellenmesi, yeni ve 
gelişen/değişen teknolojilerin ilgili birimlere de 
anlatılması, beliren ihtiyaçlara cevap verecek ça-
lışmaların başlatılmasında ve içinde yer alıyoruz.

*Üyesi olduğumuz Yapı Ürünleri Üreticileri 
Federasyonu tarafından organize edilen, üniver-
sitelerin ilgili bölümlerine yönelik seminerlerde 
beton katkı teknolojilerini anlatıyoruz.

*Eğitim kurumları tarafından gelen talepler 



doğrultusunda güncel beton teknolojileri, Tür-
kiye yapı mevzuatlarındaki değişiklikler ve kat-
kılara yönelik bilgilerin paylaşılması.

* Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tara-
fından düzenlenen Laboratuvar Teknisyenleri 
Kurslarına sponsorluk ve eğitim desteği ile sek-
töre yönelik bilinçlendirme çalışmalarına katkı 
sağlıyoruz.

*Katkı Üreticileri Birliği (KÜB) ile bağımsız 
denetleme kuruluşu Kalite Güvence Sistemleri 
(KGS ) arasında yapılmış protokol ile üyeleri-
mizin tüm tesislerinde üretilen ürünler, KGS 
tarafından belirli periyotlarda alınarak uygun-
luk testlerine tabi tutuluyor. Raporlanan test 
sonuçları KÜB’de şeffaf şekilde duyuruluyor 
ve varsa uygunsuzluk takip ediliyor. Benzer bir 
çözümün yasal bir zeminde tüm üreticiler için 
uygulanmasını bekliyoruz.

* Derneğimizin üyesi firmaların, güçlü tek-
nik donanıma sahip temsilcilerinin oluşturdu-
ğu KÜB Teknik Komite, sektörün gereksinimi 
inovatif gündemi takip ediyor ve bilgilendirme 
yazıları, sunumlar hazırlayarak ve ilgililerle pay-
laşarak çok önemli çalışmalara imza atıyor. KÜB 
Teknik Komitesi’nin hazırladığı yazıları e-bülten 
üzerinden paylaşıyoruz.

*Üyesi olduğumuz EFCA’nın, Yönetim Ku-
rulu, Teknik Komite ve Çevre Komitesi toplan-
tılarına ayrıca çalışma gruplarına KÜB adına 
ilgili düzeylerde katılım sağlıyoruz. Bu şekilde, 
KÜB üyesi firmalar Avrupa’daki beton katkı 

sektörünü ve ilgili tüm gelişmeleri yakından 
takip ediyor.

*Ayrıca sürdürülebilir çevre politikalarını 
önemsiyor, Çevresel Ürün Beyanı üzerine çalı-
şıyoruz. Beton katkılarında, üyesi olduğumuz 
EFCA’nın model EPD'leri (Çevresel Ürün Beya-
nı) üyelerimiz tarafından beyan ediliyor. Böylece 
şu an için ülkemizde gönüllülük noktasındaki 
EPD’ler için Avrupa ile eş zamanlı olarak uygu-
luyoruz ve ülkemizde öncüyüz.

*Yeni bir çalışmamız da “Kimyasal Katkı 
Sektörü Faaliyet ve Beklenti Endeksi”ni oluş-
turmak. Bütün üye firmalarımızın iştirak ettiği 
bu çalışmada sektörümüzün aylık bazda nabzını 
ölçerek, gelecek döneme yönelik tahminler oluş-
turuyoruz. Web sitemizde katkı endeksini aylık 
olarak paylaşıyoruz.

*Dijital dönüşüm çağında, KÜB olarak bizler 
de elektronik ortamı ve sosyal medyayı daha 
etkin kullanmak için elimizden geleni yapıyo-
ruz. Bu kapsamda KÜB bültenlerini elektronik 
ortama taşıdık ve KÜB e-bülteni oluşturduk.

"TÜRKİYE, PAZARI YÜZDE 46
ORANINDA TEMSİL EDİYOR"
Türkiye'de katkı maddeleri sektörünün bu-
günkü durumunu nasıl değerlendiriyorsu-
nuz?

Sektörümüzdeki üretici firma sayısı 30’un 
üzerinde... Türkiye beton katkıları üretimi açı-
sından yerli ve yabancı birçok firmanın yer aldı-
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Türkiye 
ekonomisinin 

güçlü lokomotif 
sektörlerinden 
biri olan inşaat 

sektöründeki 
hızlı gelişmeler 

ve büyük ölçekli 
projeler kimyasal 

katkı üretim 
kapasitesinin 

benzer şekilde 
artmasına neden 

oldu ve olmaya 
da devam 

edecek.

"KÜB kasım ayında  
20. yılını kutladı"
Tüketiciye teknolojisi yüksek, kaliteli 
ürünler sağlamak amacıyla beton, harç 
ve çimento katkı üreticilerini bir araya 
getiren Türkiye Katkı Üreticileri Birliği, 
Avrupa Katkı Üreticileri Federasyonu 
(EFCA) içinde de Türkiye'yi temsil eden 
bir çatı kuruluş olması beton, inşaat ve 
çimento sektörünün tüm paydaşlarına 
20 yıldır hizmet veriyor. KÜB’ün 20'nci 
yıl davetinde, Türkiye İMSAD Geçmiş 
Dönem Başkanı ve Mevcut Dönem 
Yönetim Kurulu Doğal Üyesi Fethi 
Hinginar yanı sıra, sektörün önde gelen 
profesyonelleri bir araya geldi. Türkiye 
ve dünyadaki inşaat sektörü genelinde 
beton ve beton katkıları üretiminin 
oluşturduğu ekonomik hacme dikkat 
çeken katılımcılar, ülkemizin bu 
alandaki varlığından söz ettiler. 

SEKTÖREL GÜÇ / KÜB
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ğı önemli bir pazara sahip ve Avrupa ülkelerindeki 
üretim hacimlerine göre oldukça farklı bir yerde 
bulunuyor. Pazarın büyüklüğüne ilişkin verilere 
bakıldığında, üretim, istihdam, ihracat kapasitesi 
açısından katkı sektörünün ekonomiye getirisi 
daha net anlaşılabilecek.

Avrupa Beton Katkı Federasyonu  (EFCA) 
verilerine göre Avrupa’nın hacimsel olarak en 
büyük beton ve beton katkı pazarı Türkiye’dir. 
Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa ve İtalya gibi 
Avrupa’nın inşaat ve beton pazarının önde ge-
len ülkeleri dahil olmak üzere EFCA’nın 11 üye 
ülkesinin verilerine göre 2017 yılı Avrupa’daki 
beton katkı pazarı hacimsel olarak 1.3 milyon ton 
mertebesinde... Türkiye, kabaca 600 bin ton ile bu 
pazarı yüzde 46 oranında temsil ediyor. Esasen bu 
doğal ve beklenmesi gereken bir orandır. Beton 
katkı sektörünün yıllık büyüme trendleri hazır 
beton, çimento ve inşaat sektörlerinin verilerinin 
bileşkesi ile paraleldir. Nitekim ülkemiz, 2017 yılı 
verilerine göre yıllık 115 metreküp mertebesinde-
ki hazır beton üretim hacmi ile Avrupa’nın birinci 
hazır beton pazarıdır. Bu hacimsel öncülüğün ha-
ricinde Türkiye inşaat ve beton sektörü uyguladığı 
yenilikler, zor şartlardaki imalat teknikleri ve ürün 
teknolojileri ile Avrupa’da sektöründe söz sahibi 
ve etkin konumdadır.

Sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Beton kimyasal katkı teknolojileri, bilimsel 

gelişmeler ve inovasyonlar ile gelecekte de beton 
ve inşaat sektörüne hem teknik ve ekonomik 
hem çevresel katkılar sağlamaya devam ederken 
bazı yeni uygulamalar ve imalatlar için de ilham 
verecek. Türkiye ekonomisinin güçlü lokomotif 
sektörlerinden biri olan inşaat sektöründeki hızlı 
gelişmeler ve büyük ölçekli projeler kimyasal kat-
kı üretim kapasitesinin benzer şekilde artmasına 
neden oldu ve olmaya da devam edecek.

KÂRLILIK ORANLARI DÜŞTÜ
Sektörün sorunları nelerdir? Bu sorunların 
çözümü konusundaki önerilerinizi öğrenebilir 
miyiz?

Kimyasal katkı sektörünün 2017 yılı dina-
miklerini etkileyen en önemli faktör, hammadde 
girdilerinin dolar veya euro bazında ancak nihai 
ürünlerin piyasa arzının TL bazında gerçekleşmesi 
oldu. Üreticiler, döviz bazında aldıkları hammad-
delerin, TL’nin devalüasyonu ile birlikte, üretim 
maliyetlerine yaptığı etkiyi aynı oranlarda satış 
fiyatlarına yansıtamadılar. Üreticiler nezdinde 
2017’ye yönelik ortak yorum, kârlılık oranlarında-
ki keskin düşüşler oldu. Sektörümüzün bir diğer 
gerçeği de uzayan vadeler ve bu sürede ödenme-
yen alacaklar. Söz konusu her iki olumsuz faktör, 
sektörün “kaliteli ve sürdürülebilir” bir şekilde 
büyümesinin önünde engel teşkil ediyor. Bu du-
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rumun devamı halinde pazardaki bazı üreticilerin 
sektörden çekilmesine dahi yol açabileceği öngö-
rülebilir. Mevcut konularda diğer çatı dernekler 
ve birlikler ile beraber hareket edilmesiyle orta ve 
uzun vadede olumlu ve kalıcı çözümler getirebilir. 
Kalite anlayışının ve bilincinin ürünlere, çalışma 
prensiplerine ve etik değerlerine yerleşmesi ge-
rekiyor.

Önümüzdeki dönemde ne gibi faaliyetleriniz 
olacak?

İnşaat, beton ve çimento sektörlerinde gele-
cek dönemler için niceliksel olmasa da niteliksel 
yönlerden, yani kalite sürekliliği ve kontrolünün 
sağlanması, bu doğrultuda teknoloji kullanımı-
nın yaygınlaşması, etik kurallara uygun rekabet 
ortamının oluşturulması, genel olarak sektörün 
kârlılık oranlarında artış ve tahsilatlarda düzelme 
gibi somut ve sürdürülebilir düzelmeler olmasını 
ümit ediyoruz. KÜB yönetimi olarak faaliyetleri-
mizi bu doğrultuda planlıyoruz ve üzerimize dü-
şeni yapmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz.

"TÜRKİYE İMSAD İLE DAHA AKTİF
İŞBİRLİĞİ ARZU EDİYORUZ"
Türkiye İMSAD'ın faaliyetlerini ve Türkiye 
İMSAD ile ilişkilerinizi nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

Derneğimizin işbirliği içinde olduğu kamu, 
kurum ve kuruluşları, dernekler, federasyonlar 
mevcut. Avrupa Beton Katkı Üreticileri Federasyo-
nu (EFCA), Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu 
(YÜF) ve İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği 
(Türkiye İMSAD) üyesiyiz. Türkiye İMSAD, içinde 
yer almaktan memnuniyet duyduğumuz büyük 
bir çatı kuruluş. Üyesi bir dernek olarak faaliyetle-
ri konusunda bilgilendiriliyoruz fakat Türkiye İM-
SAD ile işbirliğinin daha üst seviyeye çıkarılmasını 
ve daha aktif işbirliğini arzu ediyoruz. 

SEKTÖREL GÜÇ / KÜB
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“Tasarım anlayışımız 

yaratmak”

‘yaşanabilir 
mekânlar’
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Sabri Paşayiğit Mimarlık Kurucusu Sabri Paşayiğit, iyi bir proje süreç 
yönetiminin, tasarımın en az kendisi kadar önemli olduğuna vurgu yapıyor. 

Ana amaçlarının, belirlenen zamanda verimli, yenilikçi, yüksek kalite ve hayata 
geçebilir projeler üretmek olduğunu belirten Paşayiğit, tasarım anlayışlarını, 

“yaşanabilir mekânlar yaratmak” olarak açıklıyor. 

Sabri Paşayiğit’in çocukluğu Kayseri’nin ta-
rihi çarşılarında ve mahallelerinde geçmiş. 
Yapılara ve bu yapılı çevre içindeki kültüre 

tutkusu onu mimar olmaya yöneltmiş. 2005 yılın-
da ortağıyla REM Mimarlık’ı kuran Sabri Paşayiğit,  
2010 yılından itibaren faaliyetlerine Sabri Paşayi-
ğit Mimarlık olarak devam ediyor. Ekibine mes-
leki, teknik ve kişisel gelişim eğitimleri vermek 
amacıyla 2017’de kendi içlerinde SP Academy’i 
kuran Sabri Paşayiğit, 2018’in başından bu yana 
da projelerini tamamen BIM Sistemi’nde hazır-
lıyor. Özellikle eğitime verdikleri değer kapsa-
mında birkaç ay önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından “Tasarım Merkezi” unvanına 
sahip olduklarını kaydeden başarılı mimar Sab-
ri Paşayiğit, “Bundan sonra ülkemizde projeler 
yapmaya devam ederek, rotamızı yurt dışına 
çevirmeyi hedefliyoruz” diyor.  Sabri Paşayiğit ile 
projeleri ve mimari yaklaşımı hakkında konuştuk. 

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

Kayseri’de doğdum ve büyüdüm. Üniver-
siteye kadar hayatım hep orada geçti. Esasında 
ailemde benden başka mimar yok. Bizde aile 
mesleği olarak hep halıcılık yapılmış yani ço-
ğunlukla ticaretle uğraşan bir ailede büyüdüm 
denilebilir. Fakat çocukluğum hep Kayseri’nin 
tarihi çarşılarında ve mahallelerinde geçtiği için 
ben de yapılara ve bu yapılı çevre içindeki kül-
türe, yaşama dair hep bir ilgi vardı. Bu nedenle 
üniversitede mimarlık okumak istedim. Bizim 
zamanımızda üniversitede tercihler, daha sınav 
puanı belli olmadan yapılırdı. Yani benimki-
si gerçek bir tutkuydu. Nihayetinde üniversite 
için İstanbul’a geldim, Mimar Sinan Üniversitesi 
Mimarlık bölümüne… Uzun bir üniversite serü-
venim oldu denilebilir. Biraz uzatarak bitirdim. 
Mezun olduktan sonra bir süreliğine Kayseri’ye 
geri döndüm. O dönemde ülkede konut ihtiyacı 
fazlaydı. Bu nedenle ben de Kayseri’de ağırlıklı 
olarak çok konut projesi yaptım. Bu nedenle doğ-
duğum şehrin, meslek hayatımın başlangıcında 
da benim için önemi büyüktü. Sonrasında tekrar 
İstanbul’a döndüm ve 2005 yılında ortağımla 
beraber REM Mimarlık’ı kurdum. Sonrasında 
kendisi Almanya’ya gitti ve o günden sonra Sabri 

Paşayiğit Mimarlık maceram başladı. O zaman-
dan bu zamana ofisimiz çok büyüdü ve büyük 
işler yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. 

PROJELERİN TAMAMI BIM 
SİSTEMİ İLE HAZIRLANIYOR
Firmanın yapısı ve bugüne kadar geçirdiği 
aşamaları kısaca anlatır mısınız?

2010 yılından itibaren Sabri Paşayiğit Mimar-
lık olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tasa-
rım anlayışımız “yaşanabilir mekânlar yaratmak”. 
İyi bir proje süreç yönetiminin, tasarımın en az 
kendisi kadar önemli olduğuna inanıyorum. 
Süreci farklı disiplinlerden danışmanlarımızla 
beraber yürütüyoruz ve müşterilerimizle proje-
nin konsept aşamasından uygulama aşamasına 
kadar sıkı bir iletişim içinde olmaya oldukça 
önem veriyoruz. Belirlenen zamanda verimli, 
yenilikçi, yüksek kalite ve hayata geçebilir pro-
jeler üretmek ana amacımız. Özellikle son birkaç 
yıldır çalıştığımız firmalar ve projelerimiz hem 
büyüdü hem de arttı. Bu sayede ekibimizin de 
sayısı iki üç katına çıktı. Bu ölçekte bir firma 
olduğumuz için kendi içimizde oldukça oturmuş 
bir yapımız ve standartlarımız var. 2017 sene-
sinde kendi içimizde SP Academy’i kurduk. Bu 
kapsamda ekibimize, mesleki, teknik ve kişisel 
gelişim eğitimleri vermeye başladık. Özellikle 
BIM Sistemi konusunda Autodesk ile beraber de 
ciddi çalışmalar yaptık. 2018’in başından beri 
de projelerimizi artık tamamen BIM Sistemi’nde 
hazırlıyoruz. Bu sayede çok daha verimli, ayakları 
yere basan ve inşaat aşamasında müşterilere de 
inanılmaz kolaylıklar sağlayan çok detaylı pro-
jeler üretebiliyoruz. Bu sistem, Avrupa’da zaten 
uzun zamandır oturmuş durumda. Bizler de ül-
kemizde BIM Sistemi’ne geçen en büyük mimar-
lık ofislerinden biri olarak, bu konu hakkındaki 
tecrübelerimizi herkesle paylaşmak istiyoruz. 
Hem bu konuda, hem de yaptığımız projelerdeki 
arşiv yöntemlerimize bakıldığında, zaten çalışma-
larımızı kendimize saklayan bir ofis olmayı sev-
miyoruz. Bunları paylaşmak ve anlatmak adına 
çalışmalarımızı 2019 yılı içinde çok hızlandırmak 
istiyoruz. Özellikle eğitime verdiğimiz bu değer 
kapsamında da birkaç ay önce Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen “Tasarım 
Merkezi” unvanına sahip olduk. Bundan sonra 
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ülkemizde projeler yapmaya devam ederek, ro-
tamızı yurt dışına çevirmeyi hedefliyoruz. 

Ekibiniz kaç kişiden oluşuyor?
Ekibimiz şu an 80 kişiden oluşuyor. Mimar 

arkadaşlarımızın yanı sıra, şehir plancısı, iç mi-
mar, peyzaj mimarı ve çift anadalı mühendislik 
olan ekip arkadaşlarımız da var.

Bugüne kadar yaptığınız en önemli projeler 
hangileri?

Yapmış olduğumuz Oyakkent İstanbul, 
Burhaniye Balıkesir projeleri ve Maltepe’de, 
Arnavutköy’de, Taşkent’te gerçekleştirdiğimiz 
konseptler gibi master plan projeleri bizler için 
çok önemli... Projelere her ölçekten bakabilme-
miz, çevresel ve sosyal verileri çalışmalarımıza 
daha iyi adapte edebilmemiz konularında bize çok 
şey kattılar. Şu an Ankara’da inşaatı devam eden 
Başkent Emlak Konutları ve İstanbul Kartal’daki 
Oyak Dragos gibi karma kullanım projelerimiz 
çok önemli. Ofis projelerimizden de Avrupa Offi-
ce ve Kartal Office projelerimizi sayabilirim. 

ÜLKENİN İHTİYAÇLARINA GÖRE 
KONUT PROJESİ 
Şu an üzerinizde çalıştığınız projeler neler?

Sabri Paşayiğit Mimarlık’ın ilk zamanlarında 
ülkenin de ihtiyaçlarına göre çok fazla konut 
projesi yaptık ve bu konuda gerçekten uzman-
laştık. Bir dönem İstanbul Florya’daki mimari 
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3
uygulamaların modernleşmesine ön ayak olan Avrupa 
Konakları Florya, Florya Ekşinar Konakları gibi proje-
leri gerçekleştirdik. Yine o dönemde yaptığımız birçok 
otel projemiz oldu. İstanbul’da ve Kayseri’de çok fazla 
otel projesi ürettik. Örneğin, Radisson Blu Kayseri otel 
projemizin, bugün bile en konforlu otel gibi ödül-
ler almaya devam etmesi bizleri çok gururlandırıyor. 

MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI / SABRİ PAŞAYİĞİT
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1- PARK ADANA AVM
2- ÇAMLIYAKA KONAKLARI
3- ERASTA EDİRNE AVM
4- AVRUPA OFFİCE ATAŞEHİR
5- AVRUPA KONAKLARI  FLORYA

Özellikle 2014’ten sonra Emlak Konut, 
Artaş İnşaat, Oyak, Nef gibi ülkemizin 
en büyük ve güçlü inşaat firmaları ve ya-
tırımcıları ile çalışmaya başladık. O za-
mandan beri daha büyük ölçekli “Master 
Plan, Kentsel Dönüşüm, Karma Kulla-
nım, Alışveriş Merkezi, Ofis, Hastane 
ve Eğitim Yapısı” gibi projeler üretmeye 
devam ediyoruz. Oyakkent İstanbul ve 
Burhaniye Master Plan, Kayseri Saha-
biye Kentsel Dönüşüm Projesi, geçen 
sene açılan Park Adana ve Erasta Edirne 
AVM projelerimiz, şu an inşaatı devam 
eden Avrupa Konutları Yamanevler, Nef 
Bahçelievler, Başkent Emlak Konutları, 
Oyak Dragos gibi karma kullanım proje-
lerimiz, Avrupa Konutları Arıcılar ve Ege 
Yapı Çamlıyaka Konakları projelerimiz, 
yakında tamamlanacak Avrupa Office 
Ataşehir projemiz, yine inşaatı devam 
eden Kayseri Erciyes Çocuk Hemato-
loji ve Onkoloji Hastanesi projelerimiz 
gündemde. Son bir yıldır da tarihi alan-
ların restorasyonuna yönelik projeler 
ile oldukça uğraştık. Bu şekilde farklı 
sektörlere yönelik ve farklı ölçeklerde 
projeler üretmek know-how’ımızı çok 
geliştirdi. Bu şekilde yurt dışına da açıl-
maya başladık. Birleşik Arap Emirlikleri, 
Umman, İran, Irak, Rusya, Özbekistan 
ve Azerbaycan’da ürettiğimiz konsept 
projelerin yanı sıra, şimdi Amerika ve 
Avrupa’da bazı projeler üzerinde çalışı-
yoruz. Ayrıca son bir senedir üzerinde 
çok emek verdiğimiz Diyarbakır Suriçi 
Bölgesi’nde Restorasyon projemiz var. 
Özellikle bu süreçte edindiğimiz tecrü-
beler sayesinde bu aralar ülkemizdeki 
tarihi alanların restorasyonu ve yeni-
den kente kazandırılması ile ilgili çok 
kafa yoruyoruz. Diyarbakır projemizden 
hemen sonra şimdi de benzer bir alan 

olan Kayseri Suriçi bölgesiyle alakalı bir 
takım çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca DAP 
Yapı ile çalıştığımız, Nişantaşı’nda bir 
lüks konut projesi bir de Çekmeköy’de 
Master Plan projemiz var.

Yurt dışında hangi projeleri gerçek-
leştirdiniz?

Geçtiğimiz senelerde Azerbaycan, 
Irak, Umman, Rusya ve Libya gibi 
ülkelerde projelere imza attık. Abu 
Dhabi’de 173 adet villadan oluşan bir 
konut projesinin konseptini tamamla-
dık. Umman’da ofis, otel ve master plan 
projelerimiz var. Şimdi bu üç projenin 
onaylarının alınmasını bekliyoruz. Şu 
sıralar Almanya Neuwied kentindeki 
bir arsa üzerinde çalışıyoruz. Yaklaşık 
300 bin metrekarelik bir master plan 
projesi... 

  Önümüzdeki dönemdeki hedefle-
riniz neler?

Şu an yaptığımız işler ve ekibimizle 
ülkemizin en büyük mimarlık ofisle-
rinden biriyiz. Bundan sonra bu tec-
rübelerimizi Avrupa ve Amerika’da da 
göstermek istiyoruz. Bu konuda Fran-
sa’daki MIPIM ve Dubai’deki Cityscape 
Fuarları başta olmak üzere pek çok yurt 
dışı fuarında yer almaya çalışıyoruz. 
BIM Sistemi konusu başta olmak üzere 
mimarlık sektöründeki Ar-Ge çalış-
maları ve arşivleme konularında öncü 
olmak istiyoruz. Sektör tecrübelerimiz 
sayesinde mimarlık eğitimi ve akade-
mik çalışmalarımızı arttırmak istiyoruz. 
Projelerimiz anlamında da ülkemizdeki 
yeniden kazandırılmaya ihtiyaç duyan 
tarihi alanlar üzerinde restorasyon ve 
yenileme çalışmalarına ağırlık vermek 
istiyoruz.

4
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SÖYLEŞİ / MURAT SAVCI

Koramic Yapı Kimyasalları A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi Murat 
Savcı, seramik yapıştırıcıları 

ve derz dolguları pazarında ilk 
dört firma içinde yer aldıklarını 

söyledi. Satışlarının yaklaşık 
yüzde 20’sinin ihracata 

yönelik olduğunu belirten 
Savcı, “Doğrudan yurtdışı 

satışlarımızda 30’un üstünde 
ülkeye ihracat yapıyoruz. 

Özellikle yakın coğrafyadaki 
pazarlarda etkiliyiz” dedi.

Türkiye’deki inşaat sektörüne yapı kimyasalları alanın-
da yeni ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesine öncü 
olmak, alanındaki ürünlerde kalitenin sürekliliğinin 

korunmasına katkıda bulunmak ve bu ürünlerin doğru 
kullanılması konusunda sistematik çözümler üretmek ama-
cıyla kurulan Koramic Yapı Kimyasalları A.Ş., 250 bin ton 
kapasiteli Bozüyük ve Mersin’deki tesisleriyle faaliyetlerine 
aralıksız devam ediyor. Markalarını tanıtmak ve satışlarını 
artırabilmek için ilgili pazarlarda ziyaretler, fuarlara katılım 
ve toplantılar gerçekleştirmelerinin yanı sıra, fabrikalarında 
eğitimler de verdiklerini belirten Koramic Yapı Kimyasalları 
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Murat Savcı, “Çeşitli dillerde 
ürünlere yönelik tanıtıcı ve bilgilendirici dokümanlarımız 
web sitelerimizde yer alıyor. Her ülkeye ve pazarına ayrı 
stratejilerle yaklaşıyoruz. Lokal pazarın ihtiyaçlarını göz 
önünde bulundurup, servislerimizi ve gerektiğinde ürünle-
rimizi adapte ediyoruz. Ayrıca ihracatımızı sistematik olarak 
artırmak için ülkeler bazında sürekli olarak araştırmalar 
yapıp, portföyümüzü yeni müşterilerle geliştirmek üzere 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Murat Savcı ile Ko-
ramic Yapı Kimyasalları A.Ş.’yi ve faaliyetlerini konuştuk.

Koramic Yapı Kimyasalları A.Ş. ne zaman kuruldu? Ku-
ruluş aşamasından bugüne kadar olan süreç hakkında 
kısaca bilgi verir misiniz?

Koramic Yapı Kimyasalları, 1998 yılında merkezi 
Belçika’da bulunan Koramic Building Products S.A. ile 
Türkiye’nin en büyük gruplarından biri olan Eczacıbaşı 
Grubu’nun yüzde 50-50 ortaklık anlaşması sonucunda 
kuruldu ve Vitrafix markası pazara sunuldu. 2011 Haziran 
ayında yapılan anlaşma ile şirketin yüzde 100 hissesi Ko-
ramic Grubu’na devredildi ve yeni ticari unvanı Koramic 
Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi oldu. 
1883 yılında Belçika’nın ilk seramik fayans üreticisi olarak 
kurulan, 1991 yılında KOCERAM adını alarak özellikle 
1994-2002 arası inşaat sektöründe yeni markalar yaratan 
ve dünya çapında gerçekleştirdiği satın alımlarla büyüyen 
grup, 2005 yılında Koramic Yatırım Grubu adı altında sa-
nayi ve finans alanında bir holdinge dönüştü.

Grup şirketlerinden Koramic Building Products S.A. 
1964 yılından bu yana, başta Fransa, Belçika, Hollanda, 
İsveç, İtalya gibi birçok Avrupa ülkesinde bilinirliği ve 
tüketimi oldukça yüksek olan Cermix markalı yapı kim-
yasallarını üretiyor. Koramic Yapı Kimyasalları San. ve Tic. 
A.Ş. de 2011 yılı itibarıyla Cermix markasını pazara  sundu.

Üretim tesisleriniz nerelerde bulunuyor? Kapasiteleri 
nedir? İnşaat sektörüne yönelik hangi ürün gruplarında 
üretim yapıyorsunuz?

Türkiye’deki faaliyetlerini 20 yıldır büyük bir özenle 
sürdüren firmamızın, Bozüyük ve Mersin’deki tesislerinin 
toplam kapasitesi 250 bin ton... Tesislerimizde titizlikle 
yapıştırma harçları, derz dolgu malzemeleri, su yalıtım 
malzemeleri, kendinden yayılan şaplar, astar ve harç katkı-
ları, uygulama sonrası temizlik ve bakım ürünleri, tamir ve 
yüzey düzeltme sıvaları, poliüretan ve epoksi esaslı zemin 
kaplama, su yalıtım malzemeleri ve dış cephe ısı yalıtım 
sistemleri üretiliyor.

“Satışımızın 
yüzde 20’si 

ihracata 
yönelik”
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Yurtiçi pazar payınız ve ihracat hakkında 
bilgi verir misiniz?

Koramic Türkiye olarak, seramik yapıştırıcıla-
rı ve derz dolguları pazarında ilk dört firma için-
deyiz. Satışımızın yaklaşık yüzde 20’si ihracata 
yönelik. Doğrudan yurtdışı satışlarımızda 30’un 
üstünde ülkeye ihracat yapıyoruz. Özellikle ya-
kın coğrafyadaki pazarlarda etkiliyiz.

İhracat pazarlarını çeşitlendirmek için neler 
yapıyorsunuz?

Markamızı tanıtmak ve satışlarımızı artıra-
bilmek için ilgili pazarlarda ziyaretler, fuarlara 
katılım ve toplantılar gerçekleştirebildiğimiz 
gibi fabrikamızda eğitimler de veriyoruz. Çeşitli 
dillerde ürünlere yönelik tanıtıcı ve bilgilendirici 
dokümanlarımız web sitelerimiz yer alıyor. Her 
ülkeye ve o ülkenin pazarına ayrı stratejilerle 
yaklaşıyoruz. 

Lokal pazarın ihtiyaçlarını göz önünde bu-
lundurup, servislerimizi ve gerektiğinde ürün-
lerimizi adapte ediyoruz. Ayrıca ihracatımızı 
sistematik olarak artırmak için ülkeler bazında 
sürekli olarak araştırmalar yapıp, portföyümüzü 
yeni müşterilerle geliştirmek üzere çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz.

2018 yılı şirketiniz için nasıl geçti? 2019 yılı 
hedefleriniz neler?

2018’de 2017’ye göre ruhsat sayılarında ciddi 
azalmalar gerçekleşti. Bunun önümüzdeki sene 
bir miktar devam etmesini, dolayısıyla yüzde 30 
civarında bir pazar daralmasını öngörüyoruz. 
2018 yılında, özellikle ikinci yarıda yaşanan 
olumsuzluklara rağmen hedeflerimize yaklaştık. 
2018’de yaşanan gelişmeleri, 2019’daki hedefle-
rimizi belirlerken dikkate aldık.  

2018 yılında, 
özellikle ikinci 

yarıda yaşanan 
olumsuzluklara 

rağmen 
hedeflerimize 

yaklaştık. 
2018’de yaşanan 

gelişmeleri, 
2019’daki 

hedeflerimizi 
belirlerken dikkate 

aldık.  

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

Bildiğiniz gibi Türkiye yapı sektörü son 10-15 
yıldır altın çağını yaşıyor. Sektörün gelişmesin-
den kaynaklı olarak Türkiye’de insanlar daha 
modern, konforlu yaşam alanlarına, daha uygun 
ve kolay ulaşıyor. Senenin ilk yarısına kadar olan 
süreçte ekonomideki istikrar, uygun faiz oranları 
tüketicilerin emlağa olan güvenini artırmaktaydı. 
Ancak yaşanan son olumsuz ekonomik süreçler-
den sektörün bir dönem olumsuz etkileneceğini 
düşünüyoruz.

Sektörün geleceğini nasıl öngörüyorsunuz?
Sektörle ilgili genel olarak olumsuz düşünmü-

yoruz. Dolayısıyla önümüzdeki yılda kısa vadede 
pazarda daralma bekliyoruz. Orta vadede bölge-
sel stabilitenin artmasıyla, tekrar yapı sektörünün 
canlanacağını düşünüyoruz.

Ar-Ge faaliyetlerinizden bahseder misiniz?
Yapı kimyasalları sektöründe dünya çapında 

115 yılı aşan deneyimimiz ve Türkiye pazarında-
ki 20 yıllık başarılı geçmişimizle Türkiye ve çevre 
ülkelerde yatırımlarımızı artırarak yola devam 
etmek istiyoruz. Sektörün öncü, lider, güvenilir, 
yenilikçi firması konumunda olmayı hedefliyo-
ruz.  Geliştirdiğimiz tüm başarılı çalışmaların 
arkasında iyi bir takım çalışması, hedefe odaklan-
ma, yeniliğe ve gelişime verilen önemin yattığına 
inanan firmamız; gelişimin en büyük parçası olan 
Ar-Ge çalışmalarının çoğunu Fransa, Belçika ile 
koordineli olarak gerçekleştiriyor. Türkiye’de de 
Bozüyük ve Mersin fabrikalarında yer alan labo-
ratuvarlarımızda Ar-Ge çalışmalarımızı aralıksız 
olarak devam ettiriyoruz.  Önümüzdeki yıl yeni 
ürünlerimizi de portföyümüze ekleyeceğiz.

Türkiye İMSAD’in faaliyetlerini ve Türkiye 
İMSAD ile ilişkilerinizi değerlendirir misiniz?

Türkiye İMSAD, inşaat sektöründe çok önemli 
bir sivil toplum örgütü konumunda bulunuyor.  
Türk inşaat malzemeleri sanayisini bir bütün ola-
rak ele almayı, sürdürülebilir büyümeyi ve gerek 
yurtiçinde gerekse yurtdışında iş birliklerinin 
geliştirilmesini amaçlıyor.  Biz de Koramic olarak 
Türkiye İMSAD’ın bu yöndeki aktivitelerini des-
tekliyoruz. Koramic olarak, müşteri odaklı bir yak-
laşımla yapı sektörüne sistemli çözümler sunmayı, 
ulusal ve uluslararası standart gereklerine uyarak, 
sektöre değer katmayı, sektörde sürekli iyileştirme 
ve geliştirmeyi sağlamayı amaçlıyoruz. Yenilikçi 
yaklaşımlarla sektörün gelişmesinde öncü ol-
mayı, iş ortakları ile birlikte büyümeyi, birlikte 
kazanmayı, sektöre ve çalışanlarına olan inancıyla 
sektörde lider, güvenilir, güçlü, yenilikçi, insan ve 
çevre odaklı bir kurum olmayı hedefliyoruz.

SÖYLEŞİ / MURAT SAVCI
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“Hedefimiz, kendi alanımızda 
bir dünya markası olmak” 
Kalite sertifikasyonları sayesinde 

yeni pazarlara yönelik çalışmalarını 
sürdürdüklerini belirten Multiplan 

Enerji ve Su Yalıtım Sistemleri Sanayi 
Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 

M. Nazım Yavuz, “Kaliteli üretim 
ve taleplere hızlı cevap verebilme 

avantajımızla müşterilerimize hizmet 
veriyoruz. Hedefimiz, kendi alanımızda 

bir dünya markası olmak” dedi.

Multiplan Yalıtım Sistemleri, Nuh Grup ve 
Almanya’nın önde gelen PVC su yalıtım membran 
üreticisi VWS Multiplan ortaklığıyla 2004 yılında 

kuruldu. Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde PVC, TPO 
ve EVA bazlı su yalıtım membranları alanında, 12 milyon 
metrekare üretim kapasitesine sahip modern fabrikalarında 
üç hatla üretim yaptıklarını söyleyen Multiplan Enerji ve 
Su Yalıtım Sistemleri Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 
Üyesi M. Nazım Yavuz, “Türkiye’de ilk kez PVC membran 
üretimini gerçekleştiren firmamız, yapılara temelden çatı-
ya kadar su yalıtımında kesin çözüm sunuyor. Multiplan 
Yalıtım Sistemleri; temeller, çatılar, teraslar, bahçe teraslar, 
balkonlar, tüneller, metro uygulamaları, yeraltı otoparkları, 
otopark çatıları, yollar ve göletler gibi sayısız alanda su 
yalıtımı sağlıyor” dedi. M. Nazım Yavuz ile şirketi ve faali-
yetlerini konuştuk. 

SÖYLEŞİ / M. NAZIM YAVUZ

60   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  ARALIK 2018



TURKAK’IN LİSTESİNDE YER ALIYOR
Multiplan Enerji ve Su Yalıtım ne zaman 
kuruldu? Kuruluş aşamasından bugüne kadar 
olan süreç hakkında bilgi verebilir misiniz? 

PVC membran ithalatıyla 2004 yılında başla-
yan yolculuğumuz, 2008 yılında ilk PVC memb-
ran hattının devreye alınmasıyla sürdü. 2010 
yılında TPO membran hattı ve 2011 yılında PVC 
hattındaki kapasite artışıyla devam etti. 2016 
yılına gelindiğinde ise Avrupa’nın en modern 
PVC membran üretim hatlarından birini kuran 
firmamız, ulaştığı kapasitesiyle Avrupa’nın üçün-
cü büyük tesisi haline geldi. Multiplan su yalıtım 
membranları, akredite laboratuvarımız ve bağım-
sız test laboratuvarları tarafından takip edilen TSE, 
CE ve ISO 9001 standartlarında yüksek kaliteli 
olarak üretiliyor. Multiplan Laboratuvarları, sek-
törde TURKAK’ın (Türk Akreditasyon Kurumu) 
akredite laboratuvar listesine giren ilk ve tek la-
boratuvardır. 

Yurt içi pazar payınız ve ihracat hakkında 
bilgi verir misiniz?

Türkiye sentetik membran pazarında altı üre-

SÖYLEŞİ / M. NAZIM YAVUZ

tici ve 18 ithalatçı olmak üzere toplam 24 firma 
aktif faaliyet gösteriyor. Toplam pazar büyüklüğü 
2018 itibarıyla yaklaşık 8 milyon metrekaredir. 
Bu yıl pazarın yüzde 30’unu teşkil eden ithalatçı-
ların piyasadan çekilmesiyle beraber Multiplan’ın 
pazar payı artış gösterdi. Multiplan’ın pazar payı 
yaklaşık yüzde 35’tir. Multiplan, ihracatta 10 ül-
kede distribütörleri vasıtasıyla faaliyet gösteriyor 
ve toplamda 35 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. 
Avrupa ve ABD pazarları için gerekli kalite ser-
tifikasyonları sayesinde yeni pazarlara yönelik 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

İhracat pazarlarını çeşitlendirmek için neler 
yapıyorsunuz?

Avrupa’da BAU ile Çatı ve Ahşap isimli fuarlara 
dönüşümlü olarak katılıyoruz. Ayrıca geçtiğimiz 
yıl Polonya’da gerçekleştirilen “Dünya Genç Ça-
tıcılar Yarışması”na sponsor olarak markamızın 
tanıtımına katkıda bulunduk. Kaliteli üretim ve 
taleplere hızlı cevap verebilme avantajımızla müş-
terilerimize hizmet veriyoruz. Hedefimiz, kendi 
alanımızda bir dünya markası olmak.

 
2018 yılı şirketiniz için nasıl geçti? 2019 yılı 
hedefleriniz neler? İnşaat sektörünün bugünkü 
durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektör-
deki durumun pazara yansıması nasıl oldu?

2018 yılında 2017 satış rakamlarını aşmakla be-
raber kârlılık açısından verimli bir yıl geçirmedik. 

Multiplan 
Laboratuvarları, 
sektörde 
TURKAK’ın (Türk 
Akreditasyon 
Kurumu) 
akredite 
laboratuvar 
listesine giren 
ilk ve tek 
laboratuvardır. 
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Bunun özellikle yılın ikinci yarısında 
piyasalardaki finansal sıkıntılardan 
kaynaklandığını düşünüyoruz. 2019 
yılında ise yeni projelerin azlığı ve fi-
nansman sıkıntılarının devam etmesi 
nedeniyle bütçe yapmakta zorlandı-
ğımız bir yıl oldu. Grup olarak tüm 
işlerde yüzde 20 civarında bir azalma 
öngörüyoruz. Büyük firmaların öde-
melerinde oluşan sıkıntılar tüm pazarı 
etkiliyor ve hammadde tedarik zinciri-
nin de peşin ödeme esasına dönmesi 
iş hacmini düşürüyor. Ayrıca dünyaya 
sattığımız ürünleri ülkemize satarken 
sıkıntı yaşıyoruz. Yabancı mal hayran-
lığı maalesef hâlâ sürüyor. Yerli ve milli 
olduklarını iddia eden kuruluşların 
bile kendi inşaatlarında ithal malzeme 
kullandıklarını üzülerek görüyoruz.

“ALTYAPI YATIRIMLARININ 
TEKRAR CANLANMASI İTİCİ KUV-
VET OLACAK”
Sektörün geleceğini nasıl öngörü-
yorsunuz?

Sentetik membranlar hızlı büyüme 
gösterse de henüz Avrupa istatistikle-

“Membran 
üretiminde 

dünyadaki beş 
firmadan biriyiz”

“BASF, DOW, DUPONT gibi 
dünyanın önde gelen kimya 

devleriyle gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge 
ve Ür-Ge faaliyetlerimiz sayesinde 

Multiplan TPO, PVC ve Eva bazlı 
membran üretiminin tümünü 
gerçekleştirebilen dünyadaki 

beş firmadan biridir. Geliştirdiği 
ürünlere ilişkin “Faydalı Model” ve 

patent başvurularını gerçekleştiren 
Multiplan, yenilikçi ürünlerine 

FPO bazlı Proven ve Proven Plus 
ürünlerini de ekledi. Proven 

Plus temellerde iki kez koruma 
sağlayan dünyadaki tek su yalıtım 

membranıdır. ”

rine ulaşma yolunda bulunuyor. Me-
sela Avrupa’da sentetik membran kul-
lanımı yüzde 35-40’lara varırken, bu 
oran Türkiye’de yüzde 10’da kalıyor. 
Multiplan olarak, bu verileri küresel 
standartlara kavuşturmak öncelikli 
hedeflerimiz arasında yer alıyor. Su ya-
lıtımı sektörü, 2020 yılı itibarıyla inşa-
at sektöründeki pozitif beklentilerden 
etkilenecek ve 2020 yılıyla beraber 
tekrar yükselişe geçecek. Özellikle 
büyük yatırımların tekrar başlaması 
ve tünel gibi altyapı yatırımların tekrar 
canlanması itici kuvvet olacak. 

Ar-Ge faaliyetlerinizden kısaca bah-
seder misiniz?

BASF, DOW, DUPONT gibi dünya-
nın önde gelen kimya devleriyle ger-
çekleştirdiğimiz Ar-Ge ve Ür-Ge faa-
liyetlerimiz sayesinde Multiplan TPO, 
PVC ve Eva bazlı membran üretiminin 
tümünü gerçekleştirebilen dünyadaki 
beş firmadan biridir. Geliştirdiği ürün-
lere ilişkin “Faydalı Model” ve patent 
başvurularını gerçekleştiren Multiplan, 
yenilikçi ürünlerine FPO bazlı Proven 

ve Proven Plus ürünlerini de ekledi. 
Proven Plus temellerde iki kez koru-
ma sağlayan dünyadaki tek su yalıtım 
membranıdır. 

“TÜRKİYE İMSAD ÜYELİĞİMİZİ 
ÇOK ÖNEMSİYORUZ”
Türkiye İMSAD’in faaliyetlerini ve 
Türkiye İMSAD ile ilişkilerinizi 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayi-
cileri Derneği (Türkiye İMSAD), Türk 
inşaat sektörünün en güçlü ve etkin 
sivil toplum örgütlerinden biridir. Tür-
kiye İMSAD, Türk inşaat malzemeleri 
sanayisinin sürdürülebilir büyümesine 
çok güçlü katkılar sağlıyor, uluslara-
rası işbirliklerini hayata geçiriyor. Bu 
hedefler doğrultusunda çok önemli 
çalışmalar gerçekleştiriyor. Multiplan 
olarak biz de Türk inşaat sektörünün 
ihtiyaç duyduğu kaliteli ürünleri sun-
mak, sektörü yeniliklerle tanıştırmak 
üzere çalışan bir şirketiz. Kısacası, 
Türkiye İMSAD ile ortak hedeflere 
sahibiz, bu nedenle üyeliğimizi çok 
önemsiyoruz.

SÖYLEŞİ / M. NAZIM YAVUZ
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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
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SÖYLEŞİ / DÖRKEN

“Ürettiğimiz ürünleri 
27 ülkeye ihraç 
ediyoruz”



SÖYLEŞİ / DÖRKEN

 Dörken Sistem İnşaat Yapı 
Malzemeleri Genel Müdürü 

Cengizhan Okur, “Ürettiğimiz 
ürünleri şu anda 27 ülkeye ihraç 

ediyoruz. 2019 'da da yeni ihracat 
pazarları ve ürün gruplarımızda 

çeşitliliği artırabilmek için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz” 

dedi.  

Faaliyetlerine Dörken’in ‘DELTA’ markası ile üret-
tiği çatı, cephe, temeller için su yalıtımı ve drenaj 
sistemleriyle başlayan Dörken Sistem İnşaat Yapı 

Malzemeleri, Türkiye pazarında önemli bir yer edindi. 2006 
yılında başlayan üretiminden bu yana yaptıkları yatırımlarla 
ürün ağını geliştirdiklerini ve çeşitlerini 10 kat artırdıklarını 
kaydeden Dörken Sistem İnşaat Yapı Malzemeleri Genel 
Müdürü Cengizhan Okur, “İş gücünden ham maddesine 
kadar bütün kaynakları yurt içinden tedarik etmeye özen 
göstererek, yüzde 100 yerli üretim yapıyoruz. Türkiye’de 
ürettiği ürünlerin yanı sıra, Dörken’in bütün ürünleri Asya, 
Afrika ve Doğu Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. İhracattaki 
hedefimiz de toplam ciromuz içindeki payda yüzde 40’ın 
üzerine çıkma yönündedir” dedi. Cengizhan Okur ile Dör-
ken Sistem ve faaliyetlerini konuştuk. 

Dörken Sistem İnşaat Yapı Malzemeleri ne zaman ku-
ruldu? Kuruluş aşamasından bugüne kadar olan süreç 
hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Dörken Sistem, Dörken Holding ile Erdem Holding 
arasında 4 Şubat 2005 tarihinde imzalanan ortak girişim 
anlaşması sonrası Nisan 2005 tarihi itibarıyla kuruldu. Yapı 
malzemeleri sektöründe 126 yıllık köklü bir geçmişe sahip 
olan Dörken, çatı ve drenaj sistemlerinde birçok ilke imza 
atmış öncü bir firma... Dörken’in yüksek teknolojiyle çatı 
ve temeller için ürettiği DELTA yalıtım ve drenaj sistemleri, 
güvenilirlik, uzun ömürlülük ve enerji tasarrufu konula-
rında devrim yaratan, alanında dünyanın en güçlü markası 
olma özelliği taşıyor. 1965 yılında kurulan Erdem Holding 
ise pazarlama, telekomünikasyon, kimya, enerji, inşaat ve 
yapı malzemeleri, sigortacılık, taşımacılık, turizm ve sosyal 
hizmetler alanlarında faaliyet gösteren bir kuruluş. Erdem 
Holding’in çekirdeğini oluşturan GENPA, 1978 yılında ku-
ruldu. 1993 yılından bu yana da Türkiye’de GSM sektörüne 
önemli katkılarda bulunuyor. Erdem Holding, çatısı altında 
17 şirket ve bir vakıfla faaliyetlerini sürdürüyor. Erdem Vak-
fı da Mardin, Şanlıurfa, Van, Diyarbakır, İstanbul gibi pek 
çok ilimizde yurtlar, okullar, fakülteler, spor tesisleri yaptı, 
ayrıca eski eserler ve yol yenileme hizmetleriyle şehirciliğe 
de katkıda bulundu. Vakıf, eğitim hastanesi, vakıf tesisleri 
gibi başka projeleri de hayata geçirmek için çalışmalarına 
devam ediyor. Erdem Holding, kurulduğu günden bu yana, 
uluslararası işbirlikleriyle de ülke ekonomisine katkıda 
bulunuyor.

Dörken Sistem, bu iki köklü kuruluşun bir eseridir. Dün-
yanın her yerinde ürünlerine ulaşılabilen Dörken’in Almanya 
dışındaki iki üretim yatırımından biriyken, diğeri Kanada’da-
ki üretim tesisidir. Dörken Sistem faaliyetlerine, Dörken’in 
“DELTA” markası ile ürettiği çatı, cephe ve temeller için su 
yalıtımı ve drenaj sistemlerini Türkiye pazarına sunarak 
başladı. 2006 yılı itibarıyla da faaliyete geçen fabrikasında 
Dörken’in “DELTA” markası ile üretime geçildi. Dörken 
Sistem, kurulduğu günden bu yana yaptığı yatırımlarla üre-
tim ağını geliştirerek ürün çeşitliliğini 10 katına çıkardı. İş 
gücünden ham maddesine bütün kaynaklarını yurt içinden 
tedarik etmeye özen gösteren, yüzde 100 yerli üretim yapan 
Dörken Sistem bugün, hem çatı yalıtımı hem de temel du-
varları koruma ve drenaj sistemleriyle güçlü bir çözüm ortağı 
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olarak müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya 
yönelik özel çözümler de sunabilen bir şirkettir.

Üretim tesisleriniz nerelerde bulunuyor? 
Kapasiteleri nedir? İnşaat sektörüne yönelik 
hangi ürün gruplarında üretim yapıyorsunuz?

Dörken Sistem, üretimini Kocaeli İzmit’te 
kurulan fabrikasında yapıyor. 5 milyon metre-
karenin üzerinde üretim kapasitesine sahip olan 
Dörken Sistem, kapasitesinin tamamını kulla-
nıyor. Dörken Sistem’in DELTA® markalı ürün 
gamında, eğimli çatılar için su yalıtım membran-
ları ve aksesuarları, temel duvarı koruma, yalıtım 
ve drenaj sistemleri var. Ürünlerimiz ufak bir 
konut inşaatından, dünyanın en önemli altyapı 
ve üstyapı projelerine kadar geniş bir yelpazede 
kullanılıyor. Araştırma-geliştirme ve inovasyona 
verdiğimiz önem çerçevesinde farklı sorunlara 
farklı çözümler sunuyoruz. Ürün yelpazemize 
senede iki-üç yeni ürün ekliyoruz. Bugün re-
feranslarımız arasında bölgemizin önemli tren 
yolu projelerinden tutun da tünellere, otoyollara, 
köprülere, yüksek katlı yapıların temellerinden 
havaalanı ve fabrika çatılarına kadar geniş yelpa-
zede prestijli projeler yer alıyor.

Yurt içi pazar payınız ve ihracat hakkında 
bilgi verir misiniz?

Dörken Sistem kendi ürün gruplarında pazar 
lideri konumunu uzun yıllardır koruyor. Üretti-
ğimiz ürünleri şu anda 27 ülkeye ihraç ediyoruz. 
Dörken Sistem, Dörken operasyonları içinde so-

rumluluk alanı en geniş olan firmadır. Türkiye’de 
ürettiği ürünlerin yanı sıra, Dörken’in bütün 
ürünleri Asya, Afrika ve Doğu Avrupa ülkelerine 
ihraç ediliyor.

“HEDEFİMİZ, TOPLAM CİROMUZDA 
İHRACAT PAYININ YÜZDE 40’I AŞMASI”
İhracat pazarlarını çeşitlendirmek için neler 
yapıyorsunuz?

Tüm Dörken iştirakleri ortak bir ihracat bölü-
mü ile faaliyet gösteriyor. Bu bölümle koordineli 
olarak çalışan Dörken Sistem A.Ş., kendi ihra-
cat organizasyonuna da yatırıma devam ediyor. 
Yurt dışı fuar, endüstriyel etkinlikler ve sektörel 
organizasyonlarda yer alarak bilgi birikimini ve 
tecrübesini paylaşıyor. Çeşitli ülkelerde faaliyet-
leri geliştirmek ve yeni iş ortakları, projeler ve 
fırsatları değerlendirmek için ziyaretlerin yanı 
sıra, her tür platformda paylaşımlarımızla ihra-
cat pazarlarımızı çeşitlendiriyoruz. Hedefimiz, 
toplam ciromuz içindeki ihracat payının yüzde 
40’ın üzerine çıkması yönündedir.

2018 yılı şirketiniz için nasıl geçti? 2019 yılı 
hedefleriniz neler?

2018 yılı, yaşanan tüm olumsuzluklara kar-
şın, şirketimizin hedefleri doğrultusunda büyü-
meye ve yatırımlara devam ettiğimiz bir yıl oldu. 
2019 yılında da yeni ihracat pazarları ve ürün 
gruplarımızın çeşitlendirilmesi için her zaman 
olduğu gibi yenilikçilik anlayışımızla çalışmala-
rımıza devam edeceğiz.  

“Ürünlerimiz, geniş bir 
yelpazede kullanılıyor”

“Dörken Sistem, üretimini Kocaeli İzmit’te 
kurulan fabrikasında yapıyor. 5 milyon 

metrekarenin üzerinde üretim kapasitesine 
sahip olan Dörken Sistem, kapasitesinin 

tamamını kullanıyor. Dörken Sistem’in 
DELTA® markalı ürün gamında, eğimli 
çatılar için su yalıtım membranları ve 

aksesuarları, temel duvarı koruma, yalıtım 
ve drenaj sistemleri var. Ürünlerimiz ufak 

bir konut inşaatından, dünyanın en önemli 
altyapı ve üstyapı projelerine kadar geniş 

bir yelpazede kullanılıyor.” 

SÖYLEŞİ / DÖRKEN



Geçen yıl 
üretim ağına 
üç yeni ürün 
katan Dörken 
Sistem, bu yıl 
da iki ürününü 
geliştirerek 
müşterileri için 
hem fonksiyonel 
hem de 
ekonomik açıdan 
katma değer 
yaratıyor.

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

Türk inşaat sektörü yalnızca yapı malzemesi 
üretimi açısından değil, aynı zamanda uzman iş 
gücü, dünyada rahatlıkla rekabet edebilen etkin 
aktörler arasına giren inşaat firmaları ile sağlam 
bir altyapıya sahiptir. Türkiye’de ilgili kurum 
ve kuruluşlarca hazırlanan yönetmeliklerle de 
inşaat sektöründe önemli gelişmeler sağlanıyor. 
Her sektörde olduğu gibi inşaat sektöründe de 
inovasyon ve yerli üretimin gelişmesi ve artması 
önem kazandı. Bu, milli bir meseledir. Bu doğrul-
tuda çalışan ve ülkemize katkı sağlayan firmaların 
desteklenmesi sektörün ve pazarın sağlıklı büyü-
mesine katkı sağlayacaktır.

Sektörün geleceğini nasıl öngörüyorsunuz?
Bugün ülkemizde üretilenlerin yanında dün-

yanın her yerinden malzemelere kolaylıkla eri-
şilebiliyor. Yeni yönetmelikler ve kurallarla yapı 
malzemeleri sektörü de hızlı bir gelişim içine 
girdi. Bütün dünyada, bilhassa gelişmiş ülkelerde 
inşaat sektörlerindeki gelişmeleri sektörümüz 
yakından takip ediyor. Bu da daha kaliteli ve son 
teknoloji ürünlerin kullanımı ve talebini artırıyor. 
Sektörde faaliyet gösteren firmaların alanında uz-
man, kaliteden ödün vermeyen ve güçlü olanların 
büyümeye devam edeceğini düşünüyorum. Pazar-
daki gelişmelerle ulaşılan seviyede, belli bir talebi 
karşılamaya yönelik ürün sunmak artık yeterli 
değil... Yeni teknolojiler, teknik bilgi birikimi ve 

tecrübeyle desteklenen hizmet anlayışı, giderek daha 
fazla değer kazanacak.

“BU YIL DA İKİ ÜRÜN GELİŞTİRDİK”
Ar-Ge faaliyetlerinizden kısaca bahseder misiniz?

Avrupa’da “En Yenilikçi ilk 100” firma arasın-
da yer alan Dörken Ar-Ge bölümü, laboratuvarı ve 
teknik departmanıyla aynı zamanda müşterilerine 
özel çözümler sunabilecek teknoloji, bilgi birikimi 
ve esnekliğe sahip... İnovasyona yaptığı yatırımlarla 
sektöründe kaliteyi artırmayı, müşterilerinin güçlü 
bir çözüm ortağı olmayı hedefleyen Dörken Sistem, 
yapı malzemesi üreticisi olarak kaliteden ödün verme-
yerek yapıların ve dolayısıyla da bu yapıları kullanan 
insanların yaşam kalitesinin de artmasına hizmet 
ediyor. Dörken Sistem, Ar-Ge çalışmalarında pazarın, 
müşterilerinin ve uygulayıcıların ihtiyaç ve görüşlerini 
temel alıyor. Bu bağlamda, geçen yıl üretim ağına üç 
yeni ürün katan Dörken Sistem, bu yıl da iki ürününü 
geliştirerek müşterileri için hem fonksiyonel hem de 
ekonomik açıdan katma değer yaratıyor.

Türkiye İMSAD’ın faaliyetlerini ve Türkiye 
İMSAD ile ilişkilerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Dünyada rekabetçi olmamız için kaliteyi artırma-
mız şart. Biz Türkiye İMSAD’ın bu doğrultuda yaptığı 
çalışmalara destek vermekten ve bugüne kadar başa-
rıyla yürüttüğü bu çalışmalarda yer almaktan mutlu-
luk ve onur duyuyoruz. Aynı işi, aynı hedefi paylaşan 
kişilerle bir araya geldiğimiz Türkiye İMSAD çatısı 
altında, başarı birlikteliğiyle Türk inşaat sektörünü 
güçlendirerek ileriye taşımak en büyük hedefimizdir.

ARALIK 2018  l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   67

SÖYLEŞİ / DÖRKEN



Mısır
Afrika’da en fazla ihracat fırsatını

sunuyor

İHRACAT KAPILARI / MISIR
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Türk müteahhitlik firmalarının Afrika’da en çok iş üstlendikleri altıncı ülke 
konumundaki Mısır, son birkaç yıldır Türkiye ile ilişkilerinde inişli çıkışlı bir seyir 
izlese de bu kıtada en fazla ihracat yapılan ülke olmaya devam ediyor. Türkiye ve 
Mısır arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) da bu ilişkinin taşıdığı 
potansiyeli gözler önüne seriyor. 5 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olan 
Türkiye ile Mısır arasındaki bu rakamın yükseltilmesi için iki ülke yöneticileri ve iş 
dünyası çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. 

İHRACAT KAPILARI / MISIR
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Kuzey Afrika’nın en büyük, Afrika’nın ise 
üçüncü büyük ekonomisine sahip olan 
Mısır, sahip olduğu doğal kaynaklar ve bu 

kaynakların işlendiği sektörlerde güçlü bir yapıda 
bulunuyor. Mısır’ın gayrisafi yurt içi hasılasının için-
de sanayileşme sürecinin yanı sıra, tarım sektörünün 
önemli bir yeri bulunuyor. Gayrisafi yurt içi hasıla-
nın yarısından fazlası, hizmetler, turizm ve Süveyş 
Kanalı’ndan elde edilen gelirlerden oluşuyor. Ülkede 
son yıllarda hızla gelişen sektörler arasında petrol 
arıtma, çimento, çelik kimyasallar ve ilaç geliyor. 

Mısır ile Türkiye arasındaki ilişki son birkaç 
yıldır inişli çıkışlı bir seyir izlese de Mısır, Afrika 
kıtasında en fazla ihracat yapılan ülke olmaya 
devam ediyor. Türkiye’den Mısır’a ihracat 2017 
yılında, 2016’ya göre yüzde 14 azalarak 2,3 milyar 
dolar olarak gerçekleşti. Bu azalmada, Mısır’ın 
ithalatı kısmak amaçlı tüm ülkelere uyguladığı 
Üretici Kayıt Sistemi de etkili oldu. Bu dönemde 
Mısır’ın Türkiye’ye ihracatı ise 1,4 milyar dolardan 
2 milyar dolara yükseldi. Başta demir çelik, inşaat 
demiri, çimento, benzin, yarı mamuller, pamuklu 
mensucat ve araba lastiği Mısır’a en çok ihraç edi-
len ürünler arasında yer alıyor. 

Başta demir çelik, 
inşaat demiri, 

çimento, benzin, 
yarı mamuller, 

pamuklu mensucat 
ve araba lastiği 

Mısır’a en çok ihraç 
edilen ürünler 

arasında yer alıyor. 

İHRACAT KAPILARI / MISIR
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TÜRKİYE VE MISIR ARASINDA SERBEST
TİCARET ANLAŞMASI İMZALANDI

Tarihi süreç çerçevesinde iki ülke arasında 
çok ciddi bir ticaret potansiyeli bulunuyor. Tür-
kiye ve Mısır arasında imzalanan Serbest Ticaret 
Anlaşması (STA), bu ilişkinin taşıdığı potansiyeli 
gözler önüne seriyor. Türkiye-Mısır arasında Ser-
best Ticaret Anlaşması’nı takip eden 2006-2008 
yılları arasında Türk tekstil ve konfeksiyon yatı-
rımları ivme kazandı. DEİK verilerine göre 260 
Türk firmasının tekstil, konfeksiyon, boya kimya, 
elektrik elektronik, mobilya ve turizm alanında bu 
ülkede yaklaşık 2 milyar dolar yatırımı bulunuyor. 
Mısır’ın 2017 yılı toplam ihracatı 25 milyar dolar 
ve Türkiye’ye ihracatı ise 2 milyar dolar düzeyinde 
seyrediyor. 

2017 yılında Türkiye’den Mısır’a toplam ihra-
cat, 2016 yılına göre yüzde 14 oranında azalma 
ile 2,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mısır’ın 
Türkiye ile ikili ticaret hacmi ise 2,3 milyar do-
lar ihracat, 2 milyar dolar ithalat olmak üzere 
toplam 4,3 milyar doları buldu. Özellikle inşaat 
malzemesi ihracatına bakıldığında, 1980’lerden 
bu yana inşaat sektörü her yıl yüzde 20 büyüme 

gösterdi. İnşaat sektörü özelinde Mısır’ın 2015 
yılı toplam ithalat rakamları değerlendirildiğinde 
ise demir-çelik çubuklar ithalatının yüzde 98’i, 
demir/alaşımsız çelikten profil ithalatının yüzde 
55’i, demir-çelik filmaşin (sıcak haddelenmiş, 
rulo halinde) ithalatının yüzde 89’u Türkiye’den 
yapıldı. Bu düşüşle Mısır’a yönelik işlenmiş pet-
rol ürünleri ve demir çelik ürünleri ihracatında 
da büyük oranlı düşüş yaşandı. 2018 yılında ise 
rakamların yeniden artması bekleniyor. 

TÜRK MÜTEAHHİTLER, MISIR’DA 
ÇOK ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATIYOR

Türk müteahhitlik sektörü, dünyanın birçok 
yerinde olduğu gibi Mısır’da da çok önemli proje-
lere imza atıyor. Türk firmaları 1972-2010 yılları 
arasında Mısır’da yaklaşık 600 milyon dolar de-
ğerinde toplam 25 proje üstlendi. Toplam proje 
bedeli bakımından, Mısır, Türk müteahhitlik fir-
malarının Afrika’da en çok iş üstlendiği altıncı ülke 
konumunda bulunuyor. STFA Enerkom, MNG, 
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Makimsan, Tepe İnşaat, Haz Mermer, ENKA, Sezai 
Trection ve Uoxil gibi büyük şirketler, Mısır’da 
önemli projeler gerçekleştirdi. Örneğin, TAV 347 
milyon dolarlık Kahire Havaalanı Yeni Dış ve İç 
Hatlar Terminali inşaatını bitirdi. Bununla be-
raber, TAV’ın projesi altında yaklaşık 70 milyon 
dolarlık taahhüt işi üstlenmiş altı Türk taşeron 
firma faaliyet gösterdi. Son olarak ise Limak İnşaat, 
387 milyon dolar değerinde Kahire Uluslararası 
Havalimanı yenileme ve yolcu kapasitesinin yük-
seltilmesine ilişkin ihaleyi kazandı.

YATIRIMCILARA YÜZDE 
100 MÜLKİYET HAKKI TANIYOR 

Sahip olduğu doğal kaynaklar ve bu kaynakla-
rın işlendiği sektörlerde güçlü bir yapıda bulunan 
Mısır, buna karşın başta gıda olmak üzere birçok 
ihtiyacını ithalat yoluyla karşılıyor. Örneğin, sebze 
meyve ithalatında Akdeniz bölgesindeki beşinci en 
büyük ithalatçı konumunda bulunuyor. Tarımsal 
ürün ithalatında buğday, mısır, et, balık, süt tozu, 
tereyağı, peynir, elma, konserve meyve ve sebze en 
başta gelen ürünleri oluşturuyor. Bununla birlikte 
Mısır son yıllarda aldığı kararlarla yatırım ortamını 
iyileştirme konusunda ciddi adımlar atıyor. Yatı-
rım Teşvikleri Kanunu ve şirketler çerçevesinde 

Yatırım Teşvikleri 
Kanunu ve şirketler 

çerçevesinde yatırım 
yapan yatırımcılara 

yüzde 100 mülkiyet 
hakkı tanıyor. 

İHRACAT KAPILARI / MISIR
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Başkent: KAHİRE

Nüfus: 
91 MİLYON 51 (2015)  
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995 BİN 450 KM2
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yatırım yapan yatırımcılara yüzde 100 
mülkiyet hakkı tanıyor. Yatırım Teş-
vikleri Kanunu, çöl bölgelerini tarıma 
elverişli alana dönüştürme, balıkçılık, 
kümes hayvancılığı ve genel olarak hay-
vancılık, sanayi ve madencilik, turizm, 
deniz taşımacılığı, tarım ürünlerinin ve 
işlenmiş gıdaların dondurularak taşın-
ması, hava taşımacılığı, konut, petrol 
üretimi, hastane ve sağlık sektörü, su 
pompalama istasyonları, bilgisayar ya-
zılımı, finansal kiralama gibi sektörleri 
yatırımda öncelikli olarak belirledi. 

DOĞAL GAZ REZERVLERİ 
GÜN GEÇTİKÇE ZENGİNLEŞİYOR

Petrol ve doğal gaz sektörü de ih-
racatın üçte birini oluşturuyor. Yabancı 
sermaye de bu sektörlere yoğunlaşıyor. 
Mısır’daki ham petrol rezervleri 4,4 mil-
yar varil... Doğal gaz rezervleri de yeni 
bulunan kaynaklarla gün geçtikçe zen-
ginleşiyor. Mısır, dünya genelinde doğal 
gaz üretiminde 15’inci sırada yer alıyor. 
Ancak DEİK verilerine göre, gelecek 57 
yıl içinde gaz rezervinin tükeneceğini 

ön gören uzmanlar, alternatif enerji 
kaynaklarına yöneldi. Bu kaynakların 
başında, Mısır’ın dünyada rüzgar hızı 
bakımından ilk sıradaki ülkeler arasın-
da yer alması sebebiyle rüzgar enerjisi 
geliyor. Hükümet 2020 yılına kadar ye-
nilenebilir enerji kaynaklarını yüzde 20 
oranında artırmayı hedefliyor. Bunların 
dışında enerji etkililiği, su teknolojileri, 
atık yönetimi diğer önemli pazar alanları 
olarak göze çarpıyor.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ
TİCARET HACMİ 5 MİLYAR DOLAR

5 milyar doları bulan ticaret hacmine 
sahip olan Türkiye ile Mısır’ın bu rakamı 
yükseltebilmesi için iki ülke yöneticileri 
ve iş dünyası çalışmalarına aralıksız de-
vam ediyor. Bugün Mısır’daki doğrudan 
Türk yatırımlarının tutarı 2 milyar do-
ları çoktan geçti. Bu ülkede 40’ı büyük 
ölçekli olmak üzere yaklaşık 200 Türk 
firması faaliyetlerini tüm hızıyla sürdü-
rüyor ve yaklaşık 75 bin Mısırlıya istih-
dam sağlıyor. Gelişmekte olan bir ülke 
olan Mısır’a son zamanlarda gittiyseniz 
birçok sektörde yapılan yeni yatırımları 
görmemeniz mümkün değil. Tabii bu 
artışta Mısır devletinin yabancı yatırım-
ları artırmak için yaptığı çok önemli 
düzenlemelerin etkisi yadsınamaz. 

100’DEN FAZLA ÜLKE İLE İKİLİ 
SÖZLEŞMESİ VAR 

Mısır’ın 100’den fazla ülke ile ikili 
sözleşmesi bulunuyor. Avrupa Birli-
ği ülkelerinin çoğu, Amerika Birleşik 
Devletleri ve birçok Afrika ülkesi, Orta 
Doğu ve birçok Asya ülkesi ile imzala-
nan anlaşmalar bugün Mısır’ı her açı-
dan cazip bir buluşma noktası yapıyor. 
Vasıflı ve düşük maliyetli iş gücüne 
de sahip olan ülkede enerji de birçok 
ülkeye göre oldukça avantajlı fiyatlarla 
satılıyor. Liberalleşme adımlarını hız-
landıran ülkede çok sayıda kamu pro-
jesinin de temelleri atılmaya başlandı. 
Ülkenin bu olumlu yanlarına karşın 
hâlâ altyapıda bazı sorunlar yaşanmıyor 
değil. Ayrıca iş yapma kültürlerinin 
Türkiye’den biraz daha farklı olması, 
bürokratik işlemlerin fazlalığı ve eği-
tim eksikliği gibi dezavantajları da var. 
Ancak dünyanın birçok bölgesinde 
oldukça zorlu koşullarda iş yapmaya 
alışkın Türk girişimcileri için bunlar 
aşılmayacak sorunlar değil... 

2015 2016 2017

GSYİH 
(MİLYAR $)

332.6 332.9 235

BÜYÜME
 (% Y-O-Y)

4.4 4.3 4.2

KİŞİ BAŞI 
GSYİH ($)

3.547 3.479 2.412

ÜLKE 2015 2016 2017
TOPLAM 74.361.267 58.052.632 66.338.894

ÇİN 9.775.827 7.554.203 8.105.343
ALMANYA 5.777.597 5.073.453 4.514.989

İTALYA 3.306.627 2.643.530 4.192.245
SUUDİ ARABİSTAN 2.945.205 2.410.958 4.147.571

ABD 4.378.825 3.095.178 3.896.815

İthalat yaptığı başlıca ülkeler (1000$)
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ÜLKE 2015 2016 2017
TOPLAM 21.967.323 22.507.389 25.943.247

BİRLEŞİK ARAP 
EMİRLİKLERİ 1.111.976 2.832.087 2.740.615

İTALYA 1.615.613 1.468.000 2.199.022
TÜRKİYE 1.272.011 1.437.501 1.866.526

SUUDİ ARABİSTAN 2.027.096 1.754.531 1.551.379
ABD 1.232.180 1.013.525 1.328.120

İhracat yaptığı başlıca ülkeler (1000$)
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ak
: T

ÜİK

YIL İHRACAT 
$ / BİN

İTHALAT 
$ / BİN

HACİM $ / 
BİN

DENGE $ 
/ BİN

2015 3.124.876 1.215.905 4.438.759 1.810.993
2016 2.733.143 1.443.408 4.244.410 1.221.877
2017 2.360.867 1.997.503 4.358.370 363.364

2017* 1.845.873 1.657.344 3.503.217 188.529
2018* 2.477.397 1.879.916 4.357.313 597.481

Türkiye ile İkili Ticaret

Kaynak: DEİK/Türkiye- Mısır İş Konseyi Başkanı Mesut Toprak 



Teknolojideki gelişmeler, hastanelerde 
de operasyonel anlamda ve uygulama 
modellerinde birçok değişikliği gündeme 
getirecek. Geleceğin hastanesi daha çok 
“entegre dijital” bir yapıya kavuşacak. Hastane 
mimarisi de bu değişime göre şekillenecek.

Dijital 
hastaneler 
geliyor

GELECEĞİN HASTANELERİ
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Son yıllarda teknoloji ve internet dünyasındaki ge-
lişmeler sağlık sektörünün ilerlemesinde oldukça 
önemli rol oynadı. Sağlık sektörünün gelecek yıllarda 

nasıl bir gelişme yaşayacağı ise merak konusu.
Teknolojideki gelişmeler, hastanelerde de operasyonel 

anlamda ve uygulama modellerinde birçok değişikliği 
gündeme getirecek. Geleceğin hastanesi daha çok ‘entegre 
dijital’ bir yapıya kavuşacak. Bu da kültürel açıdan rollerin 
değişmesine, profesyonelleşmeye ve otelcilik özelliklerinin 
artmasına sebep olacak. Teknolojideki gelişmelerin gelece-
ğin hastanelerini nasıl şekillendireceğine ilişkin öngörüler 
şöyle:

► Bilişim ve iletişim teknolojilerinin gelişmesine paralel 
olarak hastaneler gittikçe dijitalleşecek. Yeni uygulama 
modelleri ve çalışma şekilleri ortaya çıkacak.

► Özel üretilmiş mobil bilgisayarlar ve güçlü kablosuz 
iletişim teknolojileri sayesinde hastane çalışanları veriye 
hastanenin her yerinde ulaşabilecekler ve hasta başında veri 
girebilecekler. Bu uygulama, tıbbi hataların azalmasını ve iş 
süreçlerinin kısalmasını sağlayacak.

► Barkod ve RFID uygulamaları hızlı kimlik tanımlama, 
hızlı karşılaştırma yapma (kan-hasta, anne-bebek), cihaz-
hasta-personel takip özellikleri ile tıbbi hataları önleme ve 
iş süreçlerini hızlandırma amacıyla sıklıkla kullanılacak.

► Güçlü hastane bilgi sistemleri ve PACS (görüntülerin 
dijital olarak alındığı ve saklandığı sistemler) sayesinde 
regülatif gereklilikler dışında filmsiz ve kağıtsız hastanelere 
geçiş gerçekleşecek.

ROBOTİK UYGULAMALAR
YAYGINLAŞACAK

► Robotik uygulamalar yaygınlaşacak. İlaç dağıtı-
mından cerrahi bazı prosedürlere kadar robotlar hastane 

yaşamında kullanılacak.
► e-Reçete, e-İmza gibi uygulamalar hastane işlem-

lerinde yaygınlaşacak.
► Ayakta veya yatan her hastanın tüm tıbbi verileri 

“Elektronik hasta kaydı” olarak toplanacak. Bu veriler, geç-
mişte uygulanan prosedürleri, tedavileri, istenen teknikleri 
ve yapılan tanıları kronolojik olarak bilgi halinde doktora 
açılacak, doktorun çok daha ciddi ayırıcı tanı yapmasına, 
daha fazla bilgiyle karar vermesine sebep olacak. Kanıta 
dayalı tıp, gelecekte önlenebilir tıbbi hatalardan arınmamız 
için etkili bir platform teşkil edecek.

MİMARİ NASIL ŞEKİLLENECEK?
Hastane mimarisindeki trendleri ise şöyle sıralayabiliriz:
► “Healing”(İyilik halinin yaygınlaştırılması) konsepti-

nin ön plana çıkması ile birlikte, hasta yakınının hastayla 
birlikte olması, temas etmesi, konuşması destekleniyor. 
Hasta odalarını tasarımlarken hasta yakını için bir mahal 
eklenmesi yaygınlaşıyor. Bunun nedeni; odada sevilen/gü-
venilen birinin varlığının iyileşme sürecini hızlandırdığının 
araştırmalarla ortaya konmuş olması.

► Acil servislerin, yeni uygulamalarda hastanenin ön 
kapısı olması tasarlanıyor. Yeni hastane tasarımlarında acil 
servis alanları çok büyüyor ve tüm teknolojiyle donatılıyor.

► Universal ameliyathaneler yaygınlaşacak. MR ve to-
mografi gibi ağır cihazlar hareketli platformlar üzerinden 
ameliyathaneye sokulacak ve operasyon anında ameliyat 
masasında çekim yapılabilecek.

► Hastanelerde akıllı bina uygulaması rutinleşecek.
► Hastaneler mekanda kullanılacak renklerden, se-

çilecek halısına kadar hastanın iyileşme sürecine etkisi 
ve hastane çalışanının memnuniyeti göz önüne alınarak 
donatılacak.
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Binaların ömrü yaklaşık 50 yıl olarak kabul ediliyor. Oysa 
günümüzde teknolojinin hızlı ilerlemesiyle birlikte iş yapma 
süreçleri de değişti. Bundan 10 yıl sonra teknolojinin bizi hangi 
noktaya taşıyacağını bugünden öngöremiyoruz. Bu nedenle, 
günümüzde binaların işlevleri esnekleşiyor. Hastaneler, konut-
lar ve otellerin işlevleri iç içe geçmiş durumda.

Her bina kendi içinde de değişik kullanımlara izin verecek 
biçimde tasarlanmalı. Şimdiden hastaneler, alışveriş merkez-
leriyle iç içe planlanıyor. Hasta odaları hastanın çalışmasına 
olanak tanıyacak şekilde düzenleniyor. Aynı zamanda hasta 
odaları, hastaya evini aratmayacak unsurlarla donatılıyor. 
Günümüzde otel lobileriyle hastane giriş hollerini ayırt etmek 
neredeyse olanaksızlaşıyor.

BİNALAR ESNEK KULLANIMA OLANAK
SAĞLAYACAK ŞEKİLDE PLANLANMALI

Biz mimarlara düşen görev, binanın mevcut fonksiyonu 
ne olursa olsun ileride esnek kullanıma olanak sağlayacak 
biçimde planlanması olmalı. Katlarda taşıyıcı sistem modülleri 
buna göre belirlenmeli. Birleşebilen/bölünebilen modüller 
tasarlanmalı. Teşhis birimlerinde yerleşim planlarını tamamen 
tıbbi cihazların yönlendireceği öngörülmeli. Buna bağlı ola-
rak mekanik, elektrik/elektronik altyapının esnek tutulması 
dikkate alınmalı. Binalarda mekanik ve elektrik sistemlerine 
ayrılan alanlar her projemizde artıyor. Mühendislik öngörüleri 
de zaman içinde gelişebilecek bu tür ihtiyaçları dahil etmeli.

TEKNOLOJİ VE TIPTAKİ GELİŞMELERİN 
HASTANE MİMARİSİNE ETKİLERİ

Gelecekte sağlık hizmetleri daha ağırlıklı olarak evlerde 
gerçekleşecek. Önleyici tıp ile birlikte hastalıkları daha başla-
madan engellemek mümkün olacak. Uzaktan teşhis ve izleme 
yöntemlerinin gelişmesiyle, hastaneye geliş-gidişler azalacak. 
Bugün bildiğimiz hastalıkların çoğunun, evden tedavi edilmesi 
mümkün olacak. Bu nedenle hastanelerde bekleme ve polikli-
nik alanlarının azalması söz konusu olabilir.

Buna karşılık, hastanelerin daha çok acil ve cerrahi mü-
dahaleler için kullanılacağını; acil tıp birimlerinin artacağını; 
ameliyathane ve yoğun bakım birimlerine ağırlık verileceğini 
düşünebiliriz. Bu öngörüyle birlikte, teknolojinin ağırlık 
kazanacağını ve hastanelerin bilgi-işlem donanımının öne çı-
kacağını söylemek mümkün. Yatan hastaların ağırlıklı olarak 
yoğun bakım hastaları olacağı varsayıldığında, hastanelerin 
bugün olduğu gibi ev veya otel niteliğinde olmalarına gerek 
kalmayabilir. Geleceğin hastaneleri çoğunlukla acil ve cerrahi 
müdahaleler için kullanılacaksa, hastalara yönelik olmaktan 
çok, sağlık çalışanları ve tıbbi cihaz teknolojilerine yönelik 
planlanacaktır.

HİZMETLERİN BİR BÖLÜMÜ ROBOTLAR
TARAFINDAN VERİLECEK

Buna karşılık hekimlik ve hemşirelik hizmetlerinin farklı 
boyutları olacağını söyleyebiliriz. Evde yapılacak işlemlerle 
hastaneden verilecek hizmetler konusunda değişiklikler bekle-
yebiliriz. Bugün insanlar tarafından verilen sağlık hizmetlerinin 
bir bölümünün robotlar tarafından yapılacağı da düşünüldü-
ğünde hastanelerin ileride işlevsel ağırlıklı teknoloji üslerine 
dönüşeceğini öngörebiliriz.

Ayşe Hasol Erktin
Has Mimarlık

Hastaneler işlevsel 
ağırlıklı

teknoloji üslerine 
dönüşecek

Bugün insanlar tarafından 
verilen sağlık hizmetlerinin 

bir bölümünün robotlar 
tarafından yapılacağı 
da düşünüldüğünde 

hastanelerin ileride işlevsel 
ağırlıklı teknoloji üslerine 

dönüşeceğini öngörebiliriz.
Hastanelerin bilgi-işlem 

donanımının öne çıkacağını 
söylemek mümkün.
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Sağlıklı bir yapı, mimari ve tüm teknik projelerinin birbiriyle 
uyumlu olarak tasarlanmasıyla ortaya çıkmalıdır. Tasarım aşa-
masında tüm projeler ne kadar koordineli bir çalışmayla ortaya 
çıkarılırsa, uygulamada da sorunlar o derece azaltılabilir. Sağlık 
yapıları, sağlık hizmetlerini yerine getirmek amacıyla yapılan, çok 
fonksiyonlu insan ekolojisinin ve çevresel ekolojinin dikkate alına-
rak tasarlanması gereken önemli yapılardır. Türkiye gibi gelişmekte 
olan ülkelerde, hastaneler gibi bazı önemli ve özel yapılar, öngörü-
ler yaparak tasarlanmalı ve çeşitli simülasyonlarla test edilmelidir. 
Hastane çevresindeki yapılaşma, yeşil alan özellikleri, bina yönelimi 
ve elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz gibi altyapı hatlarının geçiş 
güzergahları dikkate alınmalı aynı zamanda hastanenin artabilecek 
belirli bir hasta kapasitesine de uyum sağlaması gerekir.

Binalarda mekanik ve elektrik tesisat birbiriyle uyum içinde 
olmalı ve birlikte tasarlanmalıdır. Bu şekilde, binada otomasyon ve 
enerji tüketiminin izlenmesi daha kolay sağlanabilir. Otomasyon 
ve enerji tüketiminin izlenmesi, verimsiz kullanımlar tespit edilir 
ise kısa sürede müdahale edilmesine olanak tanınmalıdır. Ayrıca 
benzer hizmetlerin tek çatı altında toplanmasıyla, o hizmete özel 
tesisat merkezileştirilerek hem yapım hem de işletmede verimlilik 
ve kolaylık sağlanabilir. Yapı bileşenleri, (dolgu ve betonarme duvar 
ve yüzeyler, taban, tavan döşeme, toprak temaslı yüzeyler, çatı gibi) 
enerji verimliliği sağlayan, sürdürülebilir, geri dönüştürülebilir ve 
çevreye duyarlı malzemeler kullanılmalıdır. Enerji verimliliği açısın-
dan, bina kabuğunda ısı yalıtımı ile iklimlendirilen havanın içeride 
muhafaza edilmesi her mevsimde büyük önem taşır. Tüm bunlar 
dikkate alındığında, yapı ve kullanıcı konforu göz önüne alınırken, 
aynı zamanda doğa dostu ve enerji etkin sağlık yapıları tasarımının 
da hayata geçirilmesi söz konusu olabilmelidir.

ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN SAĞLANMASI ÖNEMLİ
Elektrik, mekanik, su tesisatlarında ve sağlık hizmetleri sağlayan 

diğer ekipmanlarda düşük enerji tüketen ekipmanların kullanıl-
ması, enerji verimliliği sağlanmasında önem arz eder. Ayrıca enerji 
tüketimini azaltmak için, doğal aydınlatmadan ve havalandırmadan 
olabildiğince faydalanmak sağlık hizmetlerinin işlevselliği için çok 
önemlidir. Yapılarda, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydala-
nılması, binada tüketilen enerjinin bir kısmının üretilmesi çevreci 
ve giderek yaygın hale gelen önemli bir girişimdir. Yapının coğrafi 
konumuna ve diğer lokasyon özelliklerine bağlı olarak güneş, 
rüzgar ve biyokütle santralleri enerjileri üretim yöntemleri olarak 
tercih edilebilir.

Geleceğin hastaneleri yapay zeka destekli ileri seviye otomasyon 
(IoT) sistemleri ile kendi kendisini enerji verimliliği için optimize 
edecek ve sorunları tespit edecek. Bu hastaneler önceden ayarlanmış 
değerlere göre değil, anlık değişikliklere bağlı olarak davranış deği-
şikliği gösterebilecek ve kendi sahasında yenilenebilir enerji üretimi 
ile enerji ihtiyacını mümkün olduğunca şebekeden bağımsız olarak 
karşılayabilecek. Örneğin; Onur Enerji, Özyeğin Üniversitesi EÇEM 
ile birlikte AB 7. Çerçeve Projeleri tarafından desteklenen BRICKER 
projesi kapsamında, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nin 
yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmasına bir proje ortağı 
olarak yardımcı olmuştur. Üniversite hastanesinde solar termal gü-
neş panelleri (PTC), organik rankin (ORC) çevrimi ve adsorpsiyon 
teknolojileri ile elektrik, ısıtma ve soğutma enerjileri üretilmiştir. 
Ayrıca diğer enerji verimliliği çözümleriyle birlikte hastanede yüzde 
50 enerji verimliliği hedeflenmiştir. Benzer projelerin yaygınlaşarak 
artması için tek yapılması gereken artık harekete geçmektir.

Onur Günduru
Onur Enerji - Teknik Müdür

Hastaneler kendi 
enerji

ihtiyacını 
karşılayacak

Geleceğin hastaneleri yapay 
zeka destekli ileri seviye 

otomasyon (IoT) sistemleri 
ile kendi kendisini enerji 
verimliliği için optimize 

edecek ve sorunları 
saptayacak. Kendi sahasında 

yenilenebilir enerji 
üretimi ile enerji ihtiyacını 

mümkün olduğunca 
şebekeden bağımsız olarak 

karşılayabilecek.
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Dünyada hastane mimarisindeki talepler hastaya ve tedavi 
şekline özel çözümler üretilmesi yönünde gelişiyor. Hastaya ve 
hastalıklara özel ihtiyaçlara göre tedavi alanlarının da mimarisinin 
değiştirilmesi veya geliştirilmesi talep ediliyor.

Gün ışığının hastalar üzerindeki olumlu etkisi gözlemlendikçe 
hastanelerin kalbinde yer alan ameliyathane, derlenme gibi tedavi 
alanlarının içine dahi kontrollü bir şekilde gün ışığı alınması amaç-
lanıyor artık. Bu durum hastane yapılarının planlamasında günden 
güne ön plana çıkıyor.

Sağlık yapılarının mimarisinde bir diğer gözlenen gelişme ise bu 
binaların daha verimli şekilde çalışmasına yönelik yapılan düzenle-
meler. Örneğin artık hastaların ve ziyaretçilerin sirkülasyonundan 
çok, personelin ve ekipmanın sirkülasyonunun daha verimli şekilde 
çözülmesi sağlık yapılarının tasarımlarını yönlendiriyor.

Teknolojinin getirdiklerini tahmin etmek çok zor. İlk akla gelen 
büyük ve ağır cihazların giderek küçülmesi ile mekânsal ve strüktü-
rel ihtiyaçların buna göre değişmesi. Ancak küçülen ve ekonomik 
hale gelen cihazların sayılarının artması da aynı anda gündeme 
geliyor. Yani boyut olarak küçülen cihazlar sayıca arttığı için başka 
bir mekânsal çözüm gerekebiliyor. Dolayısıyla tasarlanan her sağlık 
yapısının tıp teknolojisindeki gelişmelerle birlikte dönüşüme açık 
olması ve esnek mekansal çözümler sunabilmesi önem kazanıyor.

VERİMLİ ÇALIŞAN KÜÇÜK SAĞLIK YAPILARI
Her geçen gün uzaktan tanı teknolojilerinin gelişmesi ile birlik-

te, hastanın ve tedavi edenin aynı mekanda buluşma zorunluluğu 
azalıyor. Kolunuzdaki saat bile, sağlık verilerinizi işleyen ve denet-
leyenlere ulaştırabiliyor. Bu gibi teknolojiler gelecekte doktorun 
siz rahatsızlanmadan ayağınıza gelmesini sağlayacak. Yani devasa 
yapılardansa daha verimli çalışan daha küçük sağlık yapıları kar-
şımıza çıkacaktır.

Selim Cengiç
Kreatif Mimarlık

Hastanelerde 
esnek mekansal 

çözümler
önem kazanıyor

Tasarlanan her sağlık 
yapısının tıp teknolojisindeki 

gelişmelerle birlikte 
dönüşüme açık olması 

ve esnek mekansal 
çözümler sunabilmesi 

önem kazanıyor. Devasa 
yapılardansa daha verimli 
çalışan daha küçük sağlık 
yapıları karşımıza çıkabilir.

GELECEĞİN HASTANELERİ



İnsanlığı 
yüzyıllardır 
barındıran yapı 
malzemesi:
Tuğla
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Kil ile suyu buluşturan ve 
ateş ile pişiren insanoğlu, 

dünya tarihinde imalatı 
yapılan ilk yapı malzemesi 

tuğlayı binlerce yıl önce icat 
etmişti. Tuğla, mimaride 

yapı ve süsleme malzemesi 
olarak üretim kolaylığı ve 

düşük maliyeti ile yüzyıllardır 
kullanılarak insanlığın 

barınma ihtiyacında önemli 
bir rol oynadı. 
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İlk tuğla, günü-
müzden 15 bin yıl önce 
insanoğlunun elinde şekillendi. An-

cak insanoğlunun bu dönemde kul-
landığı tuğlalar pişmemiş tuğlalardı. 
Günümüzdeki kerpice benzeyen bu 
duvar malzemeleri, çamurla hazırlanan 
ve güneşte kurutulan bloklardı. Kerpiç, 
toprağın saman ve suyla karıştırıldıktan 
sonra kalıplara dökülerek önce gölgede 
daha sonra güneşte kurutulmasıyla elde 
ediliyordu. Kalıplara basılıp güneş-
te iyice kurutulan bu malzeme tuğla-
dan önce binalarda kullanılan bir yapı 
malzemesiydi. Yani kerpiç tuğlanın 
atası konumunda bulunuyor. Kerpiç 
yapımında ilk aşama ise kilin yoğuru-
lup elde hazırlandığı aşamadır. İkinci 
aşama ise kalıplarda biçimlendirilip 
güneşte kurutulmasıdır. Bu iki aşa-
mada üretilen kerpiçler güneş altında 
kurutulduğu için sert iklim koşullarına 
dayanıksızdı. Zamanla seramik pişirme 
yöntemlerini öğrenen insanoğlu, ker-
pici de pişirdi ve üçüncü aşama olan 
tuğla üretimine geçişi sağladı. 

YÜZYILLARDIR KULLANILIYOR
İnsanlığın bulunduğu bölgede ege-

men ve lider olma isteği onu yeni icat-
lara yöneltti. İşte tam da bu noktada kil 
ile suyun buluşması ve ateşle reaksiyo-
nu pişmiş tuğla ürününü ortaya çıkar-
dı. Ateşin bulunmasıyla insan hayatı 
tamamen değişti. Yüzyıllar önce yanan 
ateşle killerin sertleşmesi ise insanoğlu-
nu pişmiş toprak ile buluşturdu. Baş-
larda pişmiş kil öncelikle temel ihtiyaç 
olan kap kacak yapmak için kullanıldı. 
Sonuçların memnuniyet vermesi ate-
şin barınma ihtiyacında daha güvenli 
ortam oluşturması için pişmemiş tuğ-
lalara da taşındı ve günümüze kadar 
gelen ‘tuğla’ ürünü doğdu. Dolayısıyla 
tuğla, mimaride yapı ve süsleme malze-
mesi olarak üretim kolaylığı ve düşük 
maliyeti ile yüzyıllardır kullanılıyor. 
Pişmiş bir seramik malzeme olması 
nedeniyle geçmişten günümüze ka-
dar bozulmadan kalabilen tuğla ile 

yapılmış mimari eserler 
sayesinde, insanlık tarihi ve ya-

şam kültürü hakkında pek çok bilgiye 
ulaşmak da mümkün... 

Aslına bakıldığında insanlığın tuğ-
layı kullanımında yaşanılan bölgenin 
durumu en büyük etken oldu. Bu du-
rumu örneklendirmek gerekirse, daha 
çok taş kaynakların yer aldığı Anadolu, 
Kafkaslar, Girit ve Kıbrıs’ta taş ile yapı-
lan yapılar dikkat çekerken, Mezopo-
tamya, İran, Orta Asya ve Mısır’da ise 
taşın sınırlı olmasından dolayı onun 
yerini tuğla aldı. Bu bölgelerde taş an-
cak tuğla örgüyü sağlamlaştırmak için 
kullanıldı. Yani ilk yerleşim yerleri ve 
kültürlerinin tuğla yapımına uygun 
olan alüvyonlu toprakların yer aldığı 
geniş nehir havzalarında kurulduğunu 
söyleyebiliriz. Tuğladan inşa edilen 
yapılarla birlikte Mezopotamya’da yer 
alan Nil, Euprates/Tigris nehirlerinin 
aşağı bölgelerinde tuğla sanatı da baş-
ladı. Söz konusu bölgelerde yapılan 
kazılarda en eski bulguların kalıplan-
mış kil tabletler ve duvar rölyeflerin-
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den oluştuğu gözleniyor. Bu da gösteriyor ki 
tuğla üretimi daha bu dönemlerde başlamış ve 
o zamanlar bile tapınaklar, en zengin yapılar 
tuğla tabletler ile inşa edilmiş. Kullanılan bu 
pişmemiş kil tabletler zamanımızda kullanılan 
tuğlalara benzer boyutlarda ve elle düzeltilerek 
şekillendirilmişti. Bu kil tabletlerde, yani döne-
min tuğlalarında yapılan Karbon 14 deneyleri ise 
M.Ö. 13.000 yılını gösteriyordu. 

DÜNYADAKİ İLK PİŞMİŞ TUĞLA
“BABİL KULESİ”NDE KULLANILDI 

M.Ö. 4. yüzyılda insanlara daha sağlam ve 
güzel görünen yapılar yetmemeye başladı. Çün-
kü yerden daha çok yükselmek istediler.  Bu 
amaçla da yüksek kuleler inşa etmek çabası içine 
girdiler. Sıcak, canlı rengi ve daha sağlam bir yapı 
malzemesi olarak öne çıkan pişmiş tuğla, insanlık 
için bu dönemde daha önemli hale geldi. İşe ilk 
olarak dünyanın yedi harikasından biri olan ve 
ilkleri bünyesinde barındıran Babil şehrindeki 
muhteşem ‘Babil Kulesi’ni inşa ederek başladı-
lar. Sonuç olarak Babil Kulesi, dünyada pişmiş 
tuğlanın sistemli ve düzenli biçimde kullanıldığı 
ilk yapı oldu. Kule, tüm tarihçi ve tuğla sanayi-
cilerinin ortak kabulü bir gurur kaynağı olma 
özelliği taşıyor.
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Romalılar konutlarda, 
hamamlarda, 
kemerlerde tuğla 
ile harika eserler 
yarattılar.        

Alman Arkeolog Robert Koldwey, 1877-1917 
yılları arasında Babil şehrinde kazı ve araştırmalar 
yaptı ve halen modern binalarda günümüzde de 
kullanılan tuğlalara benzer düzgün şekilli, keskin 
kenarlı, çok teknik imal edilmiş tuğlalar buldu. 
Söz konusu tuğlaların bugün de aynı formlarını 
koruduğu görülüyor. Babil’deki tuğlaların bugün 
de aynı formu koruması bu malzemeye olan ilgiyi 
daha da artırıyor. Bu durum tuğlanın ‘uzun ömürlü’ 
bir malzeme olduğunun ispatını çok net olarak 
ortaya koyuyor. Söz konusu dönemde yapı ve sa-
nat aracı olarak kullanılan tuğla ile ilgili en güzel 
örnek Babil şehrinin ‘İştar Kapısı’dır. Şehrin sözde 
koruyucu ilahları adına 575 adet boğa ve ejderha 
tasvirinin bulunduğu bu kapı, Almanya’da Berlin 
müzesinde yer alıyor. Bu muhteşem yapıt, dünyada 
tuğlanın sanatsal yönünün ifade edildiği en güzel 
örneklerden biri olma özelliği taşıyor. 

Tuğla sanayi için bir simge olan Babil Kulesi, 
aynı zamanda yüksek kapasiteli ilk imalat yeridir.  
Yapımı sırasında 85 milyon adet tuğla kullanıldı. 
Ciddi miktardaki bu üretim, günümüzde orta 
ölçekli beş-altı fabrikanın bir yıllık üretimi anla-
mına geliyor. Bu üretimin ‘yerinde üretim’ metodu 
ile yapıldığı tahmin ediliyor. Yani Babil Kulesi’ne 
yakın bir noktada üretim yapılıp, tuğlaların inşaata 
oradan nakledildiği öngörülüyor. 
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ANADOLU VE 
AVRUPA’YA YAYILDI

Bu dönemden sonra tuğla yapımı 
önce Anadolu ve Avrupa’da görüldü, za-
man geçtikçe de yaygınlaştı. Mezopotam-
ya’da ise tuğla ile tuğla üretimi Asurlular, 
Persler, Sasaniler ve İslam kültürüyle 
gelişerek farklı boyutlara taşındı. Doğu 
ve Batı kültürü hemen hemen ortak iler-
ledi. Sonuç olarak da tuğla tüm yerleşim 
bölgelerinin vazgeçilmez yapı malzemesi 
haline geldi.  

ÇİN SEDDİ’NDE 
3 MİLYAR ADET TUĞLA VAR

Dünyada “insan yapımı en büyük 
yapı” olan Çin Seddi’nin de ilk yapımın-
da pişmemiş kil tabletler kullanıldı. An-
cak pişmemiş bu kil tabletler dayanıklı 
olmasına rağmen uzun yıllara, çetin 

doğa şartlarına direnç gösteremedi ve 
Çin Seddi’nin bazı yerlerinde tahribat-
lar oluştu. Söz konusu zamanda Çinli 
mühendisler yeni bir malzeme arayışına 
girdi ve çömlekçilikten esinlenerek kil 
tabletleri pişirmeyi denedi. 800-900 de-
recelere çıktıklarında ise muhteşem mu-
kavemete sahip bir malzeme olan pişmiş 
tuğlayı elde ettiler. O gün bugündür Çin 
Seddi’nde bulunan 3 milyar adet tuğla 
tüm doğanın acımasızlığı karşısında 
dimdik ayakta duruyor.

Tuğla ile ilgili diğer bir konu da tuğla 
üzerindeki baskılardır. Bu baskılar tuğla 
üretimi, üretim yeri, üreten aileler, tuğla 
fabrikası ve dağıtımı üzerine yazılı kay-
naklar olarak önemli bilgiler veriyor. Bu 
konuda en önemli ve ilginç karakterler-
den biri de tuğla üreten Domitia Lucilla 
Minor’dur. Domitia Lucilla Minor, tuğla 
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fabrikası olan zengin Domitia ailesi-
nin kızı ve kral Marcus Aurelius’un 
da annesidir. Roma’da Tiber Nehri 
kenarında tuğla fabrikası bulunu-
yordu ve Roma çevresindeki birçok 
yapıda onun fabrikasında üretilen 
tuğlalar kullanılıyordu. Bu yapılardan 
en önemlileri Pantheon Tapınağı, Tra-
ianus Pazarı ve Colosseum’dur. 

ROMALILAR TUĞLAYI 
SANAYİ DALI HALİNE 
DÖNÜŞTÜRDÜ

Pişmiş tuğlanın kullanılmaya baş-
lamasıyla bu kez de çatı malzemesi 
boşluğu yaşandı. Bu boşluk ise yine 
Korintlerin Konkav Kiremit’i icat 
edip, kullanmaya başlaması ile doldu-
ruldu. Korintler bugün çatılarda kul-
lanılan yuvarlak (alaturka) kiremitlere 
benzer kiremitler imal etti. Tek farkla-
rı biraz daha kalın ve büyük boyutlu 
olmalarıydı. Yapılan araştırmalar ilk 
kullanılan kiremitlerin 2-3 santimetre 
kalınlığında, 50 santimetre eninde ve 
80-100 santimetre boyunda olduğu-
nu gösteriyor. Kiremiti daha sonra 
Yunanlılar geliştirmiş, onlardan da 
Romalılar devralmıştır. Batı Avrupa’da 
Romalılar Yunan kiremit formlarını 
mümkün olduğunca geliştirirken, 
özellikle yuvarlak kiremitte neredey-
se bugünkü üretim kalitesine yak-
laşma başarısını gösterdiler. Kiremit 
ve tuğlada ilk standartlar Romalılar 
tarafından geliştirilmiş ve uygulama-
ya sokulmuştur. Kalınlık nedeni ile 
oluşan kuruma ve pişirme problem-
lerini çözmeye çalışmışlar ve böyle-
ce ilk araştırma faaliyetleri de onlar 
sayesinde başlamıştır. Bu çalışmalar 
sonucunda mümkün olduğunca ince 
fakat eskisine göre çok daha sağlam 
malzemeler ürettiler.  

Tuğla ve kiremiti tanıtan İspanya, 
İngiltere, Fransa, Belçika ve Alman-
ya iken, kullanımının yaygınlaşma-
sını sağlayan ise yine Romalılardır.         
Günümüze kadar gelen bu eserler 
tuğla-kiremit üretimi ve işçiliği ko-
nusunda Romalıların ne kadar ileri 
olduklarını kanıtlıyor. O zamanlar-
da bina yapımında çalışan Romalı 
Lejyonerler, günde kişi başına 120-
140 büyük boy, 220-240 adet küçük 
boy tuğla üretiyorlardı. Bir süre sonra 

tuğla artık sadece inşaat için imal edi-
len yapı malzemesi olmaktan çıktı 
ve satılmak için imal edilmeye hat-
ta 100 kilometreye kadar olan uzak 
bölgelere dahi deniz ve nehir yoluyla 
gönderilmeye başlandı. Bu ürünlerin 
ticarileşmesini de yine Romalılar ba-
şardı. Zira tuğla ve kiremiti bir sanayi 
dalı haline getiren onlardır.

ANADOLU’DA İLK OLARAK 
ANTİK SARDES KENTİNDE 
KULLANILDI

Tarihçilere göre, tuğla ilk olarak 
Anadolu’da sistemli ve düzenli olarak 
Antik Sardes kentinde (Manisa-Salih-
li) kullanıldı. Daha sonra ise  Selçuk-
lu ve Osmanlı döneminde üretimi 
yapıldı.  “Harman tuğlası” adını alan 
bu tuğlalar, delikli tuğlaların kulla-
nılmasına dek Türkiye’deki yapılar-
da yer aldı. Hala mevcut binalarda 
olduğu biliniyor. Harman tuğlası dı-
şında “ateş tuğlası” üretimleri için ilk 
çalışma, 1948’de Sümerbank Filyos 
Ateş Tuğlası Sanayi Müessesesi adıyla 
kurulan fabrikada başladı.

TÜRKİYE’DE BİRÇOK İL
TUĞLA ÜRETİMİYLE 
ÖN PLANA ÇIKTI  

Tuğla ve kiremit üretimi inşaat 
faaliyetleri ile yakından ilişkili... Tür-
kiye’de inşaat sanayisinin özellikle 
1950’lerden sonraki şehirleşme ha-
reketleri ile birlikte hız kazanmasıyla 
tuğla üretimi de arttı. Özellikle Tur-
gutlu, Salihli, Çorum ve Eskişehir 
gibi bazı merkezler tuğla üretiminde 
ön plana çıktı. Ülkenin her tarafına 
bu merkezlerden tuğla gönderildi. 
1970’li yıllardan sonra yavaş yavaş 
Türkiye’de diğer illerde de tuğla fab-
rikaları açılmaya başladı ve üretimler 
bölgesel olmaktan çıktı. Özellikle 
1987 yılında dönemin hükümeti ta-
rafından başlatılan “konut seferberli-
ği” sırasında sektöre teşvik verildi ve 
fabrika sayısı yüzde 50 civarlarında 
arttı. Ticaret Odaları, Sanayi Odaları 
ve Ticaret Borsaları birliklerinin tara-
fından 1958 yılında yayınlanan, tuğ-
la sanayi çalışmalarında; Türkiye’de 
1955 yılında toplam 30 ilde 78 tuğla 
ve kiremit fabrikası vardı. 
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10 Aralık Pazartesi günü açıkla-
nan 2018’in 3. çeyrek büyü-
me hızı için öngörüm, yüzde 

1,379 ile 1,664 aralığıydı. Ortalaması yüz-
de 1,52’ye geliyordu ki, TÜİK’in açıkladığı 
3. çeyrek GSYH büyüme hızı oranı da yüz-
de 1,56 oldu. Bununla birlikte, bitirmekte 
olduğumuz 2018’in son çeyreği itibarıy-
la, genel beklentimiz yüzde -0,5 ile -1,2 
aralığına doğru şekilleniyor. Çünkü eylül 
ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış 
yıllıklandırılmış sanayi üretim değişim 
oranı, bir önceki yılın eylül ayına göre 
yüzde -2,41 gerileyerek, 2016 yılı Temmuz 
ve eylül ayında gördüğümüz negatif deği-
şim oranı, yani bir önceki yılın aynı ayına 
göre üretim gerilemesinden sonra, ilk kez 
negatif veriydi.

17 Aralık Pazartesi günü açıklanan 
ekim ayı sanayi üretim verisi de, bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde -5,66’lık geri-
lemeye işaret ederek, yılın son çeyreğinde 
sanayi üretiminin 2017 yılının son çeyre-
ğine göre yüzde -3,5 ile -5 arasında geri-
leyebileceği ihtimalini güçlendirdi. Tarım 
ve hizmetler sektörünün yine de 2018’in 
son çeyreğini pozitif kapatmaları halinde, 
inşaat ve sanayi üretimindeki negatif tab-
lonun dengelenmesi halinde, 2018’in son 
çeyreğinde büyümeyi negatife, yüzde -0.5 
ile -1.2’ye taşıyabilir. Bu durumda, tüm 
2018 için büyüme oranının yüzde 2,9-2,5 
düzeyinde gerçekleşebileceğini öngörebili-
riz. Bununla birlikte, 2018’in bütünü için 
yüzde 3 ve bir miktar üzerinde bir büyüme 
oranı konusunda ısrarını sürdüren ekono-
mistler de var.

3. çeyrekte sanayi üretimi (takvim 
etkisinden arındırılmış) yıllık yüzde 1,6 
büyürken, büyüme de %1,6 seviyesinde 
gerçekleşmişti. Ekim ayında ise %5,7 da-
ralan sanayi üretimi, 4. çeyrekte ekonomik 
faaliyetteki zayıflamanın devam ettiğini 

ortaya koyuyor. Ana sanayi grupları bazın-
da bakıldığında; ara malı ve sermaye malı 
üretiminde görülen yüksek gerilemeler 
iç talepteki zayıflamanın devam ettiği-
ni teyit ediyor. Dayanıksız tüketim malı 
üretiminde iki yıl aradan sonra gerileme 
görülürken, dayanıklı tüketim malı üreti-
minde, baz etkisiyle, bir miktar toparlanma 
görülüyor. 

Kasım ayında ise öncü göstergeler ya-
vaşlamaya işaret ediyor. İmalat sanayi PMI 
endeksi, hafif toparlansa da 44,7 ile düşük 
seviyelerde kalmaya devam ediyor; reel 
kesim güven endeksinde de benzer bir 
görünüm mevcut. Otomotiv, mobilya ve 
beyaz eşya ürünlerine yapılan vergi indi-
rimleri sayesinde ve turizm sektöründeki 
rekorlarla, perakende ticaret, otel-lokanta, 
konaklama üzerinde, 2018’in son çeyre-
ğinde hizmetler sektörünün ekonomik bü-
yümeye katkısı hala pozitifte kalabilir. Bu-
nunla birlikte, Avrupa Merkez Bankası’nın 
Euro Bölgesi’ndeki ekonomik aktiviteyi 
desteklemesi halinde, 2019’da da net ih-
racatın büyümeye katkısı sürebilir. Aksine, 
Euro Bölgesi’nde 2019 bir miktar durgun 
geçerse, olası ekonomik yavaşlama kısmen 
de olsa, Türkiye’nin AB’ye ihracatını ve bu 
noktadan hareketle, ihracat amaçlı üretimi 
bir miktar olumsuz etkileyebilir.

İşsizlik oranı ise ekonomik aktivitede 
görülen yavaşlamaya paralel olarak, ka-
demeli artış eğilimini sürdürüyor. İşsizlik 
oranı mevsimsellikten arındırılmış olarak 
eylülde yüzde 11,3 ile Mart 2017’den, 
genç nüfusta işsizlik oranı da yüzde 20,4 
ile Temmuz 2017’den bu yana en yüksek 
seviyesine ulaştı. Eylül’de işgücüne katılım 
aylık bazda 34 bin azalmakla birlikte, istih-
dama katılan kişi sayısının 81 bin azalışla 
daha yüksek gerçekleşmesi işsizlik oranı-
nın yükselmesinde etkili oldu. Sektörel 
bazda istihdam rakamlarına bakıldığında, 
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17 Aralık’da açıklanan ekim ayı sanayi üretim verisi, bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde -5,66'lık gerilemeye işaret ederek, sanayi 

üretiminin, yılın son çeyreğinde 2017 yılının son çeyreğine göre 
yüzde -3,5 ile -5 arasında gerileyebileceği ihtimalini güçlendirdi.

2018 büyümesi yüzde 
3’ün altında kalabilir
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tarım hariç tüm sektörlerde bir azalış söz 
konusu... Öncü göstergeler ekonomik ak-
tivitedeki zayıf seyrin sürdüğüne işaret edi-
yor, bu durum işsizlik oranındaki yüksek 
seyrin önümüzdeki aylarda da süreceğini 
gösteriyor.

2019’da beş kritik küresel risk
Dünyanın saygın düşünce kuruluşları, 

tanınmış ekonomi ve siyaset uzmanları, 
2019 için küresel ekonomi-politiğin yakın 
ve orta vadeli geleceğini etkileyecek beş te-
mel riske odaklanmış durumdalar. Birinci 
risk, ABD ile Çin arasında tırmanacağına 
kesin gözüyle bakılan “Ticaret Savaşı”. 
Bilhassa, bu savaşın tırmanmasının sebep 
olacağı küresel ticarette “yarılma”nın, yeni 
bir “ekonomi-politik düzen”in habercisi 
olduğunu ifade ediyor. ABD ile Çin arasın-
daki gerginlik, bir cephede, dünyanın “çok 
kutuplu” bir sürece yöneldiği yorumlarına 
sebep olurken, bir başka cephede de “ku-
tupsuzlaşma”, “manyetiksizleşme” (demag-
netised) olarak da öngörülüyor. ABD’nin 
“Çin Politikası”nın kalıcı hale geleceği ve 
ülkelerin artık “küresel ticaret”in bu iki güç 
merkezi arasındaki gerginliğe dayalı olarak 
şekilleneceğini kabullenmeleri gerektiği 
önemli bir tespit.

İkinci temel küresel risk, kişisel verile-
rin geleceği ve gizliliği. “Veri madenciliği” 
ve “büyük veri” üzerinden yeniden şekille-
nen, dijitalleşen yerel ve küresel ticarette, 
Çin’in “aşırı” veri kontrolü, AB’nin “aşırı” 
veri gizliliği ile, ABD’nin “veriyi ticarileş-
tirme” eğilimleri arasında ciddi bir çatışma 
bekleniyor. Bu çatışma da, siber saldırı ve 
siber güvenlik konularını 2019’da daha da 
öne çıkaracak. Üçüncü küresel temel risk, 
Trump’ın ABD siyasetinde sebep olduğu 
tıkanma. Cumhuriyetçiler ile demokratlar 
arasında ABD Kongresi’nde tırmanacak 
gerginlik, ABD ekonomisinin ihtiyaç duy-
duğu karar ve reformları geciktirdiği gibi, 
Trump’ın sebep olduğu travma, küresel 
ekonomi-politik açısından “belirsizliği” ve 
“karmaşa”yı daha da tırmandıracak.

Dördüncü küresel temel risk, küresel 
terör tehdidinin de ötesinde, olağanüstü 
doğal afetlerin sebep olacağı devasal in-
san kaybı ve ekonomik tahribat olarak 
tanımlanıyor. Devasal orman yangınları, 
sel baskınları, fırtına ve kuraklığın üre-
tim, ticaret, ulaştırma, lojistik başta olmak 
üzere, küresel ekonomiye vereceği zararın 
2019’da yeni bir rekora ulaşmasından en-
dişe ediliyor. Beşinci ve son küresel temel 
risk ise ABD, Fransa gibi ülkelerin kendi 

uluslarar üstü şirketleri üzerinde ciddi 
manada  artıracakları “korumacılık” ve 
“ülkeye geri dönme” baskısı. Bu nedenle, 
bu tür şirketlerin iyice “vatansızlaşma”, 
“uluslaşsızlaşma” (nationless) sendromu 
yaşayacakları konuşuluyor. Türkiye’nin de 
tüm bu küresel riskleri gözeterek, 2019’u 
“ihracat bazlı büyüme” ile yönetmesi ge-
rekecek. 

2019’un önceliği tasarruf ve verimlilik
2019’un ilk altı ayı için küresel eko-

nomi çevreleri ve iş dünyasının ekonomik 
ve siyasi belirsizliklere yönelik değerlen-
dirmeleri artmış durumda. ABD Merkez 
Bankası’nın, 19 Aralık ve 2019’un ilk top-
lantısı olan 30 Ocak’ta ne yapacağı, tüm 
2019 için nasıl sinyal vereceği; Avrupa 
Merkez Bankası’nın 24 Ocak toplantısında 
2019 için “para politikasında sıkılaştırma” 
sinyali verip vermeyeceği hayli önemli. 
Çünkü, küresel iş dünyası, bu toplantılar 
üzerinden dolar ve euro cinsinden borçlan-
ma maliyetlerinin nasıl seyredeceğini anla-
maya çalışacaklar. ABD ile Çin arasında bir 
gerilen, bir normalleşen “ticaret savaşı” ile 
ABD-AB gerginliğinin de 2019’da nereye 
evrileceği, küresel ekonomik büyümeyi, 
uluslararası sermaye hareketlerini etkile-
yen boyutuyla merak konusu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı da 2019’un 
küresel belirsizliklere dayalı risklerini de-
taylı analiz ederek bir bütçe hazırladı. 
Bakan Albayrak’ın 2019 için “tasarruf ve 
verimlilik” başlıklarını öne çıkarması, “fi-
yat istikrarı” ve “finansal istikrar”a dayalı 
tedbirlerin sonuç verme düzeyi ve süresi 
açısından önemli ipuçları içeriyor.

Enflasyonla ve cari açıkla mücadelede, 
yıllıklandırılmış enflasyon ve cari açığın 
ilkbahar ortasına kadar ekonomistlerin 
beklentilerinin de ötesinde gerileme gös-
termesi, TCMB’ye para politikası setinde 
üretim, büyüme ve istihdam lehine “po-
zisyonlandırma” adına değerli bir hareket 
alanı sağlayacaktır. Bakan Albayrak’ın işa-
ret ettiği husus açısından, 2019 merkezi 
yönetim bütçesinde, harcamalarda doğru 
ve yapıcı tasarruf adımlarının yanı sıra, 
hem bütçe gelirlerinde, hem de bütçe har-
camalarında verimliliğin güçlendirilmesi, 
reel sektör üzerindeki kamu yüklerinin 
“normalizasyonu” ve reel sektörün küresel 
rekabet boyutunda rekabetçiliğinin güçlü 
kılınması ve ihracat hacminin rekor kırma-
yı sürdürmesi açısından önemli.

Çünkü, 2018’in 2. yarısında olduğu 
gibi 2019’un ilk yarısında da GSYH bü-

yüme performansında, net mal ve hiz-
met ihracatının büyümeye katkısı kritik 
önemde olacak. “Dengeleme ve disiplin” 
dönemine bağlı olarak, iç talebin büyü-
meye katkısının göreceli olarak düşük 
düzeyde tutulacağı bu süreçte, net mal ve 
hizmet ihracatının büyümeye, istihdama, 
döviz gelirlerine ve cari dengeye yapmayı 
sürdüreceği pozitif katkının, 2. ve 3 nesil 
ekonomik reformlara sağlayacağı hareket 
alanı hayli değerli olacak.

TCMB’nin kararlılığı enflasyonu 
ezecek

TCMB’nin 13 Aralık Perşembe günkü 
Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, 
2018’in son toplantısı ve 2019’a yönelik 
bir ufuk ortaya koyması yönüyle önem-
liydi. Hızla yükselen enflasyonu kontrol 
altına almak ve döviz kurlarındaki aşırı 
oynaklığı “nötralize” etmek adına, 13 
Eylül toplantısında politika faizinde 6,25 
puan arttıran TCMB, 13 Aralık toplantı-
sında da para politikası faiz setini aynı 
düzeyde tutma kararı aldı. TCMB’nin 
para politikası faiz seti üzerinden piya-
salara ve ekonomi çevresine uyguladığı 
“bazuka yaklaşımı” (bazooka approach) 
sonuç verdi ve temel para politika faiz 
oranındaki 16 puanlık artışla, TCMB’nin 
son açıkladığı kasım ayı reel kur endeksi 
verilerine göre, ekim-kasım döneminde 
TL’nin sepet kura, yani dolar ve euroya 
karşı ortalama değer kazancı yüzde 21’i 
yakaladı.

TCMB’nin de ifade ettiği gibi döviz 
kurlarındaki göreceli normalleşmeye bağlı 
olarak ithal girdi maliyetleri kısmen gerile-
se de, iç talepteki yavaşlama daha belirgin 
hale gelmiş olsa da ve bu gelişmelere bağlı 
olarak enflasyon görünümünde bir mik-
tar iyileşme gözlense de fiyat istikrarına 
yönelik riskler devam ediyor. Bu nedenle, 
reel sektörün mal ve hizmet belirleme alış-
kanlıklarındaki bozulma bertaraf edilene 
kadar, TCMB para politikasındaki sıkılaş-
tırmayı sürdürmekte kararlı. PPK, ayrıca, 
hem para politikası kararlarının, hem de 
maliye politikasının dengelenme sürecine 
vereceği katkının gecikmeli etkisini ve 
enflasyonu etkileyen diğer unsurları takip 
ederek, “enflasyonu ezmek” adına, gerekir-
se ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceği-
ni de ifade etmiş durumda. Bu noktada, 
yıllıklandırılmış manşet enflasyon yüzde 
18’in altını görene kadar para politikası 
faiz setinde indirim yapılmaması en doğru 
taktik olacaktır.
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2019 yılında ekonomide iki ana 
senaryo bulunmaktadır. İlki 
ekonomide dengelenme prog-

ramının başarı ile uygulanmasıdır. Bu 
durumda uygulanacak dengelenme 
politikaları ile inşaat sektöründe yüzde 
2 ile 3 arasında bir küçülme yaşana-
caktır.  İkinci senaryo ise uygulanan 
ekonomide dengelenme programının 
başarısız olması ve ekonomi ile inşaat 
sektöründe daha kuvvetli bir daralma 
yaşanmasıdır. 2018 yılının üçüncü ve 
dördüncü çeyreğinde yaşanan gelişme-
ler ve göstergeler bu iki senaryoyu öne 
çıkarmaktadır.          

Türkiye ekonomisi 2018 yılı üçün-
cü çeyreğinde yüzde 1,6 büyümüştür. 
Yılın ilk ve ikinci çeyreğindeki büyü-
meler yüzde 7,2 ve 5,3 olarak revize 
dilmiştir. Böylece yılın ilk dokuz ayın-
da ekonomi yüzde 4,7 büyümüştür. 
2017 yılı ilk dokuz ayında ise ekonomi 
yüzde 7,4 büyümüştü.  

İnşaat sektöründe büyüme üçüncü 
çeyrekte tersine dönmüş ve 2018 yılı 
üçüncü çeyreğinde inşaat sektörü yüz-
de 5,3 küçülmüştür. Yılın ilk ve ikinci 
çeyreğinde büyümeler yüzde 6,7 ve 
1,0 olarak revize edilmiştir. Böylece 
yılın ilk dokuz ayında inşaat sektörü 
yüzde 0,8 büyümüştür. 2017 yılı ilk 
dokuz ayında ise inşaat sektörü yüz-
de 9,7 gelişmişti. 

Gayrimenkul sektöründe bü-
yüme 2018 yılı üçüncü çeyreğinde 
yüzde 2,3 olmuştur. Yılın ilk ve ikinci 
çeyreğinde büyümeler yüzde 3,4 ve 
yüzde 0,2 olarak revize edilmiştir. 
Böylece yılın ilk dokuz ayında gay-
rimenkul sektörü yüzde 2,0 büyü-
müştür. 2017 yılı ilk dokuz ayında 
ise gayrimenkul sektörü yüzde 2,5 
gelişme sağlamıştı. 

2018 yılı ilk dokuz ayında alınan 
toplam yapı ruhsatları alan bazında 

İnşaat sektörü 
2019 yılında küçülecek

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı/ 
Ekonomi ve Strateji Danışmanlık 

Hizmetleri Başkanı 

Dr. Can Fuat Gürlesel

2019 yılı için iki senaryo öne çıkıyor; iki senaryoda da inşaat 
sektörü küçülecek. İnşaat malzemeleri sanayisi için 2019 

yılında çıkış ihracatta. 
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yüzde 55,0 azalarak 105,9 milyon 
metrekare olmuştur. 2018 yılı ilk do-
kuz ayında alınan konut yapı ruhsat-
ları alan bazında geçen senenin ilk 
dokuz ayına göre yüzde 59,9 düşerek 
75,7 milyon m2 olmuştur.  Konut dışı 
bina yapı ruhsatları ise aynı dönemde 
yüzde 35,2 azalarak 30,2 milyon met-
rekare olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı ilk dokuz ayında konut 
satışları geçen yılın ilk dokuz ayına 
göre yüzde 3,9 düşmüş ve 991.041 
adet olmuştur. Yabancılara konut satışı 
ise yüzde 58,5 artarak 24.155 adet ola-
rak gerçekleşmiştir. 2018 yılı ilk dokuz 
ayında ipotekli konut satışları geçen 
yılın ilk dokuz ayına göre yüzde 29,4 
küçülmüş ve 256.283 adet olmuştur. 
Yeni (birinci el) konut satışı ise yüzde 

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 OCAK-EYLÜL 9,7 2,5 7,4
2017 Q4 6,5 2,9 7,3

2017 9,0 2,5 7,4
2018 Q1 6,7 3,4 7,2
2018 Q2 1,0 0,2 5,3
2018 Q3 -5,3 2,3 1,6

2018 OCAK-EYLÜL 0,8 2,0 4,7
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3,4 düşerek 460.568 adet olarak ger-
çekleşmiştir. 

Yeni konut fiyatları artışı yavaşla-
mış ve 2018 Eylül ayında yıllık yüzde 
2,8’e gerilemiştir. Geçen yılın Eylül 
ayında ise yıllık artış yüzde 4,3 olarak 
gerçekleşmişti. Uygulanan konut kam-
panyaları ve indirimler ile ortalama 
fiyat artışı yüksek inşaat maliyetleri 
artışına rağmen yavaşlamıştır.   

Konut kredileri geçen yılın Ey-
lül ayına göre yıllık olarak (Ekim 
2017-Eylül 2018) yüzde 11,8 büyü-
müştür. Konut kredisi aylık ortalama 
faiz oranı Eylül ayı itibariyle yüzde 
2,39’a yükselmiştir.     

Yabancıların gayrimenkul alımla-
rı 2018 yılı ilk dokuz ayında geçen 
senenin aynı dönemine göre yüzde 
0,1 artarak 3.687 milyon dolara yük-
selmiştir.  

Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri 
göreceli bir toparlanma içine girmiştir. 
2018 yılı ilk dokuz ayında alınan proje 
tutarı 12,4milyar dolar, proje adedi ise 
149’dur. 2017 yılında aynı dönemde 
alınan proje tutarı 8,84 milyar dolar, 
proje adedi ise 131’dir. Proje tutarında 
artış yüzde 40,3, proje adedinde ise 
yüzde 13,7 olarak gerçekleşmiştir.

Elde edilen tüm göstergeler inşa-
at, konut ve gayrimenkul sektöründe 
küçülmenin 2019 yılında da devam 
edeceğini göstermektedir. 2019 yılında 
inşaat sektöründe yaşanacak küçülme 
inşaat malzemeleri pazarında da kü-
çülmeye yol açacaktır. 

İNŞAAT MALZEMELERİ 
İÇ PAZARI 2019 YILINDA 
DARALACAK, ÇIKIŞ İHRACATTA

İnşaat malzemeleri pazarı inşaat 
sektöründeki küçülmeye bağlı olarak 
2019 yılında daralacaktır. Pazar farklı 
alt sektörlerde farklı oranlarda kü-
çülmeler yaşayacak olmakla birlikte 
genelinde miktar olarak yüzde 5 ile 
10 arasında bir daralma yaşayacaktır.   

İnşaat malzemeleri iç pazarı ise 
2018 yılı ilk dokuz ayında 312,8 mil-
yar TL büyüklüğe ulaşmıştır. Geçen 
senenin ilk dokuz ayında 253,7 milyar 
TL iç pazar büyüklüğüne göre inşaat 
malzemeleri iç pazarı yüzde 23,3 bü-
yümüştür. Ancak aynı dönemde mal-
zeme fiyatlarında yaşanan yüzde 28,8 
artış dikkate alındığında iç pazar reel 
olarak küçülmüştür. İç pazarda küçül-
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2018 yıllarına göre dünya ekonomi-
sinde bir ivme kaybı beklenmekle 
birlikte dünya ekonomisinde yüzde 
3,0 büyüme ve dünya mal ticaretinde 
ise yüzde 6,0 büyüme olacağı öngö-
rülmektedir. 

Dünya inşaat sektörünün de 2018 
yılındaki yüzde 3,2 büyüme ardından 
2019 yılında da yüzde 2,8 büyüyece-
ği öngörülmektedir. Pazarımız olan 
hemen tüm ülkelerde inşaat harcama-
ları ve inşaat sektörlerinde büyüme 
2019 yılında da sürecektir.

2019 yılında inşaat malzemeleri 
ihracatı performansını sınırlayacak 
riskler olarak ise AB’de anlaşmasız 
Brexit ile ekonomide ve inşaat sektö-
ründe durgunluk yaşanması, ABD ile 
Çin arasındaki korumacılık önlem-
lerinin artması ve diğer ülkelere de 
yayılması ile enerji fiyatlarında keskin 
bir düşüş yaşanması sonucu enerji 
gelirlerine bağlı pazarlarımızda yeni 
bir durgunluk yaşanması olacaktır.

Tüm bu beklenti ve değerlendir-
meler çerçevesinde 2018 yılında 21 
milyar dolara ulaşacak olan inşaat 
malzemeleri ihracatı 2019 yılında 
22,5-23,0 milyar dolar seviyesine 
yükselebilecektir.    

me 2018 yılında başlamıştır. Özellikle 
yılın ikinci yarısında set bir daralma 
yaşanmaktadır.

İnşaat malzemeleri sanayisi için 
2019 yılında çıkış ihracatta gözükmek-
tedir. Daralan iç pazardaki kayıplar 
ihracat ile kapatılabilecektir.       

2018 yılı ilk dokuz ayında inşaat 
malzemeleri sanayi ihracatı yüzde 20,8 
artarak 15,07 milyar dolara yüksel-
miştir. İnşaat malzemeleri ithalatı ise 
ihracatın aksine ilk dokuz ayda yüzde 
3,5 düşerek 6,4 milyar dolara inmiş-
tir. Görüldüğü gibi içerdeki daralma 
nedeniyle 2018 yılında da ihracata 
ağırlık verilmektedir. İnşaat malzeme-
leri sanayi üretimi 2018 yılı ilk dokuz 
ayında geçen senenin aynı dönemine 
göre göre yüzde 4,1 artmıştır. 2017 yılı 
ilk dokuz ayında inşaat malzemeleri 
sanayi üretimi yüzde 4,8 büyümüştü.  

İnşaat malzemeleri sanayinde iç 
talepteki küçülme ile sanayi üretimi 
performansı da yavaşlamaya başlamış-
tır. 2019 yılında sanayi üretiminin ko-
runması yine ihracattaki performansa 
bağlı olacaktır.

2019 yılı ihracat performansı için 
küresel ekonomik koşullar görece-
li olarak iyi görünmektedir. 2017 ve 



Hollanda’da konutlar 
hidrojenle ısıtılacak

Sürdürülebilir enerji arayışı konusunda çalış-
malara ağırlık veren Hollanda’da yılbaşından 
itibaren bazı konutlar hidrojenle ısıtılmaya 

başlanacak. Sanayide yaygın bir şekilde kul-
lanılan hidrojen, konutların ısıtılmasında ilk 
kez denenecek. Hollanda’nın ikinci büyük 

kenti Rotterdam’a bağlı Rozenburg ilçe-
sindeki bir site, yılbaşından itibaren hidro-
jenle ısıtılacak. Bir kaç ayrı bloktan oluşan 
siteye, hidrojenle çalışan iki yeni merkezi 

ısıtma kazanı kuruldu. Binanın dışında 
geçici olarak kurulan bir depoda 

elde edilecek hidrojen, ısıtma 
kazanlarına aktarılacak.

İran’da ev fiyatları 
yüzde 91 arttı

İran Merkez Bankası tarafından başkent 
Tahran’daki emlak piyasası verileri açıklandı. 
Açıklanan verilere göre İran’ın başkenti Tah-

ran’da ev fiyatları geçen yıla oranla yüzde 91 
arttı. Söz konusu açıklamada, başkent Tahran’da 

ortalama bir evin metrekaresinin 9 milyon 
180 bin tümene çıktığı, bu rakamın geçen yıla 

göre yüzde 91 yükseldiği belirtildi. Mihrabad 
Havaalanı’nın bulunduğu dokuzuncu bölgede 

ev fiyatlarında yüzde 111 artış gözlenirken, 
kentin güneyindeki 19’uncu bölgede ise yüzde 
48,2 oranında yükselme dikkat çekti. En çok ev 

alınan yer şehrin kuzeybatısındaki beşinci bölge 
ve en çok tercih edilen genişlik ise 60 metrekare 

olarak açıklandı.

İtalya’da yazlık evler 1 Euro’ya satılıyor
İtalya’nın Sicilya bölgesinde bulunan yaklaşık 11 bin nüfuslu Mussomeli şehrinin Belediye Başkanı 
Giuseppe Catania, şehirde turizmi canlandırmak için bazı evlerin 1 Euro’ya satılmasına karar verdi. 
Mussomeli şehrinin ekonomisini ve turizmini güçlendirmek adına eski evleri internet sitesinde 1 

Euro’ya satılığa çıkaran Giuseppe Catania’nın hedefi, yazlıkçı sayısını çoğaltarak kentin ekonomisine 
can vermek. Ev sahiplerini, terk edilmiş eski evlerini 1 Euro’ya satmaya ikna eden Belediye Başkanı 

şimdilik 39 evin satıldığını duyurdu.

ABD’de konut 
başlangıçları 
geriledi
ABD’de konut başlangıçları, eylül 
ayında yüzde 5,3’lük azalış kaydetti. 
ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre 
konut başlangıçları, eylülde önceki 
aya kıyasla yüzde 5,3 azalarak, 1 
milyon 201 bin oldu. Son üç ayın 
ilk düşüşünü kaydeden verinin 
yüzde 5,6 gerilemesi bekleniyordu. 
Raporda, yüzde 2 artması öngörülen 
eylül ayı inşaat izinlerinin yüzde 0,6 
azalarak, 1 milyon 274 bine indiği de 
bildirildi. Gelecek dönemdeki konut 
başlangıçları hakkında ipucu veren 
inşaat izinleri böylece son bir buçuk 
yılın en düşük seviyesini kaydetti. 
Ağustos ayına ilişkin konut başlangıç-
ları ise 1 milyon 282 binden 1 milyon 
268 bine revize edildi. 
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Almanya’da emlak piyasası büyük bir açmazla karşı karşıya
Almanya’daki ekonomik durgunluk inşaat sektörünü olumsuz etkiledi. Sektördeki açık, fiyatların anormal seviyele-
re ulaşmasına neden oldu. Ülkede yeni konut yapılmıyor, mevcut konut stoku ise artık ihtiyacı karşılamıyor. Ekono-
mik durgunluğun hakim olduğu ülkede, ev fiyatlarındaki artış son üç yılda yüzde 50’ye ulaştı. Sınırlı sayıdaki konut 
ise fahiş fiyatların hakim olduğu açık artırmalarda alıcı buluyor. Bu açık artırmalar ekonomik gücü sınırlı olanlar için 
mağduriyet kaynağı haline gelmiş durumda.

Japonya’da 40 yaşın 
altındakilere ücretsiz ev 
verilecek
Japonya’da uzun zamandır kullanılmayan ve kade-
rine terk edilen evleri isteyen ve şartları karşılayan 
kişilere ücretsiz ev verilecek. Konut sayısı nüfustan 
daha fazla olan Japonya’da hükümet ilginç bir uygu-
lama başlattı. 127 milyon nüfuslu Japonya’da halkın 
kentlere göç etmesi sebebiyle Akiya adı verilen 
hayalet evler ortaya çıktı. 2040 yılında Japonya’da 
mevcut 900 kadar kent ve kasabanın tamamen 
boşalmış olacağı düşünülüyor. İşte bu sebeple 
Japonya hükümeti, hayalet kent oluşumunun önüne 
geçmek için ücretsiz ev dağıtma kararı aldı. Hayalet 
kentlerden biri de başkent Tokyo’ya iki saat mesafede 
yer alan Okutama. Hayalet kentlerin önüne geçmek 
için 2014 yılında Okutama pilot bölge olarak seçildi. 
1990’lı yılların sonunda yoğun göç veren Okutama, 
bugün 5 bin 200 nüfusa sahip.

Çin’de her beş 
konuttan biri boş
Çok fazla sayıda boş konutun olduğu 
yerleşim yerleriyle öne çıkan Çin’in ‘ha-
yalet şehirleri’ dünya çapında ünlendi. 
Bu durum turizm sektörü için bir fırsat 
haline bile geldi. Yapılan araştırmaya 
göre Çin’de şehirlerdeki konutların 
yüzde 20’sinden fazlası boş... Söz 
konusu boş konutların çoğu ev sahibi 
olanlara ait. Araştırma, piyasasındaki 
spekülasyonların milyonlarca insanı 
ev sahibi olmaktan alıkoyduğunu da 
ortaya çıkardı. 
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