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6 Başkan’ın Mesajı

Önümüzdeki 10 yılda “Sürdürülebilir Gelecek”
kavramının giderek gündemimize daha fazla
yerleşeceği öngörülüyor. 2010 yılı 1. çeyrek bü-

yüme oranı yüzde 11,7 olarak gerçekleşti. 2010 yılı için
yüzde 6-7’lere varan büyüme oranından bahsediliyor,
ancak halen cari açıktaki büyüme, küresel risklerle bir-
likte büyük risk oluşturuyor. Cari açığı azaltmamız şart
olan önümüzdeki dönemde Türk İnşaat Sektörü gibi
cari açığa katkı koyan, katma değeri yüksek sektör-
lere yine büyük iş düşüyor.

Cari açığı azaltmakta son dönem ekonomi politikalarında dünyada adeta tartışmasız bir
yıldız haline gelen enerji verimliliği hayati bir önem taşıyor. Bu konuda kamu-özel sektör iş-
birliğinde atılacak adımların önemi büyük. Bu adımların en başında ise enerji verimliliğinin
finansmanı geliyor. Son dönemde İMSAD olarak yürüttüğümüz çalışmalarda enerji verim-
liliğinin finansmanı konusunda yapılacak çok iş olduğunu fark ettik. Bunun için gerek eko-
nomi yönetimi ile gerekse finans kurumları ile etkin görüşmelerde bulunduk. Diğer taraf-
tan gelişmiş ülkelerdeki iyi uygulamaları örnekledik. Tam da yeni yönetmelikler, belgele-
rin hayata geçeceği bir dönemde bu çalışmalarımızı hızla devam ettireceğiz. Çünkü hem sa-

nayide, hem de binalarda enerji verimliliği yolunda etkin finansman mekanizmalarının sü-
ratle geliştirilmesine ihtiyacımız bulunuyor. AB’nin 2020 yılına kadar yüzde 20 daha

az enerji kullanma hedefine yönelik 8 Temmuz 2010’da yürürlüğe giren yeni Ener-
ji Performansı Yönetmeliği’nde de enerji verimliliğinin finansmanı önemle ele alı-
nıyor. İMSAD olarak bizler de kamu kurumları ve İMSAD gibi STK’lerin bu konuda
etkin rol üstleneceklerine inanıyoruz. 

Diğer taraftan inşaat sanayisinde AB pazarındaki olumsuz gelişmelerden ötürü
son dönemde oluşan ihracat kayıplarını önlemek ve komşu ülkelere, yeni pa-

zarlara ihracatla dengelemek gereği ortaya çıkıyor. 2023 yılı için İMSAD
olarak belirlediğimiz 100 milyar dolar hedefine yönelik çalışmalarımız
sürüyor.

Türk İnşaat Sektörünün ülkemizin işsizlik sorununa çözüm oluş-
turmaktaki önemli potansiyeli unutulmamalı. Her ne kadar alışılmış
şekilde 2010 yılı ilk çeyreğinde inşaat sektöründe çalışan sayısında
bir azalmaya işaret edilse de sanayi istihdamında durum inşaata göre
daha iyi.  Hükümetin istihdam yaratan sektörlerin başında gelen in-
şaat sektörüne özel politikalar geliştirmesi ve yatırım ortamını hem
yerli, hem de yabancı yatırımcı için cazip kılması önümüzdeki dö-
nemde önemli görünüyor. 

Değerli Üyelerimiz ve Paydaşlarımız,

Sektörümüzde sürdürülebilir büyüme ancak sürdürülebilir gele-
cek için hep beraber attığımız adımlarla mümkün olabilecek. Bunu hep

beraber, elbirliğiyle gerçekleştireceğimize eminim. 

En önemli gündemimiz: Sürdürülebilir gelecek
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Sürdürülebilir bir gelecek
için yine Türk inşaat

sektörüne iş düşüyor. Enerji
verimliliğinin finansmanı

olanaklarının artması
sürdürülebilir geleceğin

olmazsa olmazı olarak
karşımıza çıkıyor. 





İMSAD Dergi olarak sektörümüzün tüm taraflarının yer aldığı, farklı başlıkların
işlendiği sayılı yayınlardan biri olma heyecanımız, sizlerden gelen beğeni yazı-
ları, mailleri ile daha da arttı. Daha birinci sayısında tiraj artışıyla basılan ilk ya-

yın olduğumuzu sanıyorum. Buna rağmen hızla tükenen ilk sayımızda sektörümü-
zün, işlediğimiz konu başlıklarına yönelik ilgisi bizi çok mutlu etti. Tüm okurlarımıza
teşekkür ediyoruz. 

İMSAD Dergi, Türk inşaat sanayisine yaşamı boyunca yol arkadaşlığı etmek için
yola çıktı ve bu yolculuğunda sizlerin görüşleri, izlenimleri, paylaşımları bizim en
önemli kaynağımız…

Hep birlikte güçlenmek, büyümek için gene “hep birlikte” diyoruz…

���

Bu sayımızda kapak konumuz güncelliğinden ötürü “Enerji Verimliliğinde Fi-
nansman Modelleri”…

Enerji verimliliği ile binalarda yüzde 50, sanayi kuruluşlarında da yüzde 20
ile 30 arasında bir tasarruf elde ediliyor. Bu projelerin finansmanı; bir yandan
tasarruf sağlarken, öte yandan istihdamı artırıyor. Verimliliğin finanse edil-
diği her proje, ekonomiyi canlandırıyor… Detaylı araştırmalar yaparak “Verimli

enerjiyi artırın,’ekonominiz’ canlansın!”, “Verimlilik için finansman
şart!” başlıklı yazılarımızla ve sektörümüzün önde gelen kuruluşları-
nın görüşleri, röportajları ile bu konuya yeni bir boyut getirmeye çalıştık… 

İMSAD Dergi olarak “Türk sanayicisi olarak ihracat yapmak” diye sor-
duk… Dinamik ve vizyoner yanıtlar aldık…

İnşaat sanayisinin en güçlü sektörlerinden biri olan Türk alümin-
yum sanayinin son yıllardaki gelişimini sizlerle paylaştık. 

Sanayicimizin karşılaştığı problemleri masaya yatırdığımız, enine
boyuna tartıştığımız “Yuvarlak Masa” köşemizde bu ay çok çarpıcı bir
konuyu ele aldık: “İhracat Alacak Sigortası”…

Ve daha birçok özel başlık, bize özel köşe yazıları ile sizlere ikin-
ci sayımızı sunuyoruz. Güçlü bir sektör için iyi okumalar…

Bir sonraki sayıda görüşmek dileğiyle…

8 Editör

Teşekkür ediyoruz…
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İMSAD’DAN
• İMSAD Yapı 2010’daydı
• İMSAD Haziran 2010 raporu: “-2010’un ilk çeyreği umut

vermedi”

GÜNCEL
• Yapı işletmesi ile teori pratiğe dökülüyor

AYAKÜSTÜ SÖYLEŞİLER
• Fırat Türkfiliz: “İhracat yapmak kalitenizi dünyaya

sunmaktır”
• Oktay Alptekin: ‘’Yurtdışında maç yapmanın koşulları ve

taktiği farklıdır’’

MAKRO-NOMİ
• Prof.Dr.Kerem Alkin

SEKTÖREL GÜÇ
• TALSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar:

“Alüminyumsuz bir dünya düşünülemez”

SÖYLEŞİ
• Borusan Mannesmann Boru Yönetim 

Kurulu Başkanı Bülent Demircioğlu:
“Enerji borularında büyümeyi hedefliyoruz”

STRATEJİK BAKIŞ
• Dr.Yılmaz Argüden

PROFESYONEL BAKIŞ
• YTONG Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Fethi Hinginar:

“İnşaat sektörü, geleneksel malzemeden vazgeçmiyor”

GÜNCEL SÖYLEŞİ
• İNTES Yönetim Kurulu Başkanı M.Şükrü Koçoğlu:

“Kalkınmanın ve istihdamın lokomotifi inşaattır”

NOT: Reklamlar, reklam veren şirketin sorumluluğundadır. Dergimizde yayımlanan yazı ve 
fotoğraflar İMSAD’ın izni alınarak, kaynak belirtilerek, tam veya özet alıntı yapılarak kullanılabilir.
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KAPAK
• Verimli enerjiyi artırın,“ekonominiz” canlansın!
• Verimlilik için finansman şart!

SÜRDÜRÜLEBİLİR GÜNDEM
• Gonca Ongan

KAPAK/SÖYLEŞİ
• Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman

Özciğer:“Henüz yolun başındayız”

YENİ PAZARLAR
• Onur Tayşu

MİSAFİR ODASI
• Murat Savcı

YUVARLAK MASA
• "Bazı pazarlarda devlet desteği şart!”

MARKA MİMARI
• Dr.Engin Baran

TEŞVİK DÜNYASI
• Yasemin Bali Çetin

MİMARLIK&İNŞAAT DÜNYASINDAN
• Mimar Cengiz Bektaş: 

“Doğanın kan dolaşımı içinde mimarlık”

İNOVASYON&ARGE
• Selçuk Karaata

EKONOMİK PERSPEKTİF
• Fatih Yeğenoğlu

İHRACAT KAPILARI/Suriye
• Küllerinden yeniden doğmaya çalışan bir ülke: Suriye



İMSAD Yapı 2010’daydı

İMSAD
“Sürdürülebilir

Gündem Platformu”
kuruldu

İnşaat malzemesi sanayisinin ortak platformu, İMSAD tarafından,
“Sürdürülebilir Gündem Platformu” adı altında oluşturuldu. Sürdü-
rülebilir gündem başlıklarını yakından takip edecek olan platform, üre-
tici ve paydaşlara yönelik eğitim, seminer, toplantı, proje, network oluş-
turmak ve bilgi paylaşımı yapılmasını hedefliyor. Platforma ilişkin bil-
gi veren İMSAD İş Geliştirme Koordinatörü Gonca Ongan şunları söy-
ledi: “Platformumuz kanalıyla, üyelerimizin üretici ve sanayici bakış
açılarını yansıtarak, birlikte tartışarak doğru modellerin oluşması-
nı destekleyeceğiz. Değişen temel stratejiler ile iş dünyasında çok
önem kazanan enerji ve çevre konularında iskeleti oluşturup, hare-
keti planlayarak ekonomik ve sosyal çevredeki tüm paydaşları da ku-
caklayan modelleri birlikte geliştireceğiz.”

İMSAD Sürdürülebilir Gündem Platformu, 3 Haziran 2010’da “Çev-
resel Ürün Deklarasyonu ve Yapı Malzemeleri Sertifikasyonu” baş-
lıklı bir toplantı düzenledi. Toplantıya İMSAD Üyesi 13 sanayi kuru-
luşu firmanın yetkilileri ile PE International Genel Müdürü Matthias
Reimers katıldı. Çimento, boya, seramik, yapı kimyasalları, güneş pa-

neli, dış cephe, boya, asansör, çatı kaplama, gaz beton sektörlerin-
den katılımın olduğu toplantıya ilişkin bilgiler veren Gonca Ongan, İM-
SAD’ın önümüzdeki dönemde inşat malzemesi sanayicilerini yakın-
dan ilgilendiren ve etkileyen bir konu olan “Çevresel Ürün Dekla-
rasyonu (EPD) ve Yapı Malzemeleri Sertifikasyonu” konusunda üye-
lerinin ortak faydasına proje, aktivite ve işbirliği yapacağını vurgula-
dı. Ongan: “Bu kapsamda, ilgili konuda çalışan Avrupalı kurumlar ara-
sından işbirliği olanakları, deneyim ve kapsam açısından öne çıkan
IBU-Institute Construction and Environment (www.bau-umwelt.de)
ile İMSAD arasında bir süredir görüşmeler yürütülüyor. IBU, Al-
manya’da sürdürülebilir inşaatı desteklemek amacı ile inşaat mal-
zemesi üreticilerinin başlattığı bir inisiyatif ile kuruldu ve Almanya’da
uluslararası standartlarda sertifika veren tek kurumdur. Platformumuz
kanalıyla ayrıca her ay düzenli e-bülten yayınlamaya başladık. Sür-
dürülebilir gündem konularına yönelik tek kaynaktan düzenli, gün-
cel ve zamanında bilgi akışını İMSAD Sürdürülebilir Gündem e-Bül-
ten’i  kanalıyla  sizlere sunacağız” dedi. 

Türk yapı sektörü firmalarını, yöneticilerini ve meslek örgütlerini
bir araya getiren 33. Uluslararası Yapı Fuarı’na İnşaat Malzemesi Sa-
nayicileri Derneği (İMSAD) de katıldı. 5-9 Mayıs 2010 tarihleri arasın-
da İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen fuar-
da İMSAD, Büyük Fuaye’de yer aldı. İMSAD’ın sektörü yurtiçi ve yurt-
dışında temsil ettiğini belirten İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Turan, fuara katılarak hem mevcut üyeleri ile bir araya geldiklerini hem
de sektörle iş biriliği içinde olan firmalar ile tanışma imkânı buldukla-
rını ifade etti. Fuarın açılışında bir de konuşma yapan İMSAD Yönetim

Kurulu Başkanı Turan, inşaat malzemesi sanayisinin Türkiye’nin ihra-
catındaki önemini anlattı. Turan sözlerini şöyle sürdürdü: “Yapı fuarı sek-
törde bulunan büyük ölçekli firmaların yanı sıra küçük firmaların da bu-
lunduğu dev bir platform. Bu platforma katılan bütün firmalar arasın-
da büyük bir bilgi alışverişi olduğunu düşünüyoruz. Bunun yaratacağı
sinerji ile sektörde yer alan firmalar arası ilişkiler güçlenecek ve bu da
sektöre canlılık getirecektir.“ İnşaat sektörünün Türkiye ekonomisinin
lokomotif sektörü olduğunu vurgulayan Turan, geçen yıllarda olduğu
gibi bu yıl da fuarın başarıyla tamamlandığını ifade etti.

12 İMSAD’dan
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“Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler&Türk
İnşaat Sektörüne Yansımaları” başlıklı toplantının
yöneticiliğini İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Or-
han Turan yaparken, İMSAD Ekonomi Danışma-
nı ve Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Prof.
Dr. Kerem Alkin, Fortisbank Türkiye Baş Ekono-
misti, Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Çalışma
Grubu Başkanı ve Referans Gazetesi Köşe Yaza-
rı Haluk Bürümcekçi, Nuh Çimento San. A.Ş. Yö-
netim Kurulu Başkanı Atalay Şahinoğlu, Sinpaş
GYO A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Ömer Faruk Çelik
toplantıya konuşmacı olarak katıldı. İnşaat sek-
törünün önde gelen isimlerinin bir araya geldiği
toplantıda konuşan Alkin, sürdürülebilir gelecek
kavramının önemini vurgulayarak, iş dünyasına
“Gelecek için dünyanın önde gelen ekonomileri-
nin elbirliği içinde hareket etmesi kritik önem ta-
şıyor. Gelecekte tüketim kalıplarının değişmesi ge-
rekiyor. Bu değişimle ilgili olarak iklim değişik-
liği, enerji verimliliği, çevre gibi pek çok konuda
atılacak adımlarda Türk İnşaat Sektörü etkin rol
alacak ve sektör de değişecek” diye seslendi. 2010
yılı büyüme hedefinin ekonomi yönetimi tarafın-
dan yüzde 3,5 yerine yüzde 4,5–5 olarak revize edi-
leceğini tahmin ettiğini belirten Prof. Dr. Alkin,
“Önümüzde Mali Kural’ın yasalaşması önemli
bir adım olarak duruyor” dedi.

Fortisbank Türkiye Baş Ekonomisti, Türkiye

Bankalar Birliği Ekonomi Çalışma Grubu Başka-
nı ve Referans Gazetesi Köşe Yazarı Haluk Bü-
rümcekçi de toplantıda yaptığı konuşmada, Tür-
kiye’de sanayi üretimi toparlanmasının başlangıçta
zayıf olduğunu, daha sonra güçlendiğini belirte-
rek, “İktisadi faaliyetteki düşüş ve toparlanma 2001
krizine benzemektedir” dedi. İMSAD üyesi ve
Nuh Çimento San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Atalay Şahinoğlu, ekonomik durum değerlendir-
mesi yaparak çimento ve hazır beton sektöründeki
gelişmeler ve gelecek beklentisi hakkında gö-
rüşlerini açıkladı.

2002’den 2010’a kadar genel olarak inşaat sek-
törüne bakıldığında, sektörün yüzde 100 büyüdü-
ğünü belirten Sinpaş GYO A.Ş. İcra Kurulu Başkanı
Ömer Faruk Çelik, “2006-2009 yıllarına baktığı-
mızda sektörün yüzde 20 küçüldüğünü görmek-
teyiz. 2003’de 200 bin konut üretilen sektörde,
2006’da tavan yaparak 600 bin konut seviyesine
ulaşılmıştır. Yaşanan ekonomik krizlerin ardından,
2009 yılı sonunda ise bu rakam 500 bin seviyesinde
kalmıştır. 2010 yılında 1.çeyrekte, 85 bin konut sa-
tılmıştır. Bu veri 2009 yılı 1.çeyreğine göre yüzde
26 küçülmeyi, 2.çeyreğine göre yüzde 30 küçül-
meyi göstermektedir. Yaşanan bu küçülmeden
kaynaklı inşaat sektöründeki istihdam, makine ya-
tırımı ve kapasite fazlasının bir şekilde değer-
lendirilmesi gerekiyor” dedi.

İMSAD Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Kerem Alkin:

“Sürdürülebilir gelecek için inşaat
sektörüne büyük iş düşüyor!”

Kuru Harç Konferansı yapıldı
İkinci Orta ve Güney Avrupa Kuru Harç Konfe-

ransı 7 Mayıs 2010 tarihinde İstanbul Ritz Carlton
Oteli’nde düzenlendi. Almanya merkezli Drymix.info
Platformu tarafından düzenlenen ve kuru harç tek-
nolojilerindeki son gelişmelerin ele alındığı kon-
ferans; ilgili sistemlerin Güney ve Orta Avrupa, Tür-
kiye, Ukrayna, Yunanistan, Kıbrıs, İsrail ve Orta Asya
Cumhuriyetleri’nden oluşan geniş bölgede daha

yaygın kullanımını amaçlıyordu. İMSAD’ın işbirli-
ğinde organize edilen konferansın açılış sunumu
İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüse-
yin Bilmaç tarafından yapıldı. Bilmaç sunumunda;
İMSAD’ın faaliyetlerine değinerek Türk inşaat
malzemesi sanayisindeki gelişmelere yönelik bil-
giler vererek, Türkiye’deki kuru harç kullanımının
gelişim çizgisine dikkat çekti. 

Hüseyin
Bilmaç



Bu yıl ikincisi düzenlenen “ Yapı Devleri Futbol Ligi”; ye-
niden sporun, centilmenliğin ve paylaşımın büyük bir tutku
ve şölen havasında geçtiği unutulmaz maçlara sahne oldu.
Akatlar Spor Tesisleri’nde 16 Mayıs 2010 Pazar günü ger-
çekleştirilen Yapı Ligi Final maçlarında birinci BETEBE A.Ş.
ikinci HAFELE A.Ş. üçüncü SARAY HALI A.Ş. oldu. Şampiyonluk
kupası ve madalyaları İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Oktay Alptekin tarafından BETEBE A.Ş.ye, 3.lük ku-
pası ve madalyaları ise İMSAD Genel Sekreteri Selda Baş-
buğoğlu tarafından SARAY HALI A.Ş.’ye verildi. 

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) ve Türk-Bel-
çika Ticaret Derneği iş birliğiyle Belçika İstanbul Konsolosluğu’nda
“Türk İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Sektörü’nün Türkiye ve Dün-
yadaki Durumu ve Gelecek Hedefleri” konulu bir seminer düzen-
lendi. İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Bilmaç’ın
konuşmacı olarak yer aldığı seminere, Türk-Belçika Ticaret Der-
neği üyelerinin yanı sıra İMSAD ve DEİK Türk-AB İş Konseyi üye-
leri, çeşitli ülkelerin konsolosluk ve ticari ataşelik yetkilileri ile fir-
ma temsilcileri katıldı. Türk inşaat sektörünün ekonominin loko-
motifi olma misyonunu üstlendiğini ifade eden Bilmaç, “2004 yı-
lından bu yana Türkiye’nin inşaat malzemeleri ihracatı 2008 yılın-
da 24,3 milyar dolar ile maksimum seviyeye ulaşmıştır. 2008 yılında
krizle birlikte inşaat malzemeleri ihracatı 2009 yılında 16,43 mil-
yar dolara düşmüştür. İMSAD’ın 2023 yılı inşaat sektörüne yöne-
lik hedefleri, inşaat malzemeleri ihracatında 100 milyar dolar, yurt-
dışı müteahhitlik faaliyetlerinde 100 milyar dolar ve yurt içi mü-
teahhitlik faaliyetlerinde 100 milyar dolar olmak üzere toplam 300
milyar dolardır” dedi.

Yapı Ligi Final
maçları tamamlandı

2010’un ilk çeyreği
umut vermedi

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) tarafından
yayınlanan Haziran ayı inşaat sektörü raporu yılın ilk çeyreği-
ne ilişkin olumsuz bir tablo çizdi. Rapor, inşaat sektörüne iliş-
kin yılın ilk çeyreğine yönelik rakamların olumlu sonuçlar or-
taya koymadığını gösterdi. Konut satış verileri ve yapı ruhsa-
tı izinleri ivme kaybına işaret ederken, mevsimsel etkinin yanı
sıra hızlı artan gayrimenkul fiyatları neden olarak gösterildi.
Raporda şu hususlara değinildi: “2010’un ilk çeyreğinde ko-
nut satışları 85 bin 857 ile ekonomik krizden beri en düşük se-

viyesini görmüştür. Bu rakam bir önceki yı-
lın aynı dönemine göre yüzde 21,13, bir ön-
ceki çeyreğe göre ise yüzde 26,13’lük dü-
şüşe işaret etmektedir. Bölgesel olarak
bakıldığında ise İstanbul’da konut satış-
larının Türkiye ortalamasının altında yüz-
de 24,79 azalış kaydettiği görülmektedir.
Yapı izinlerinde ortaya çıkan sonuçlar da
inşaat sektörünün genelinde fiyat ve
mevsimsellik kaynaklı bir gerilemeye
işaret etmektedir. Yüzölçümü bazında
yapı ruhsatları alımları tüm bina türle-
ri için Aralık ayında yüzde 53’lük artış

kaydederken, Mart’ta bu rakam yüzde 16 düşüş yönünde ger-
çekleşmiştir. Yine Aralık ayında 13,58 milyon metre kare yapı
ruhsatı alınırken, Mart ayında bu rakam 11,49 milyon metre kare
olmuştur. 2009’un Aralık ayında yapı kullanım izinleri, yüzde
20 artış kaydederken, 2010’un Mart ayında yüzde 60 oranın-
da düşüş yaşamıştır. Rakam bazında Aralık ayında 9,64 milyon
metre kare yapı kullanım izni alınırken, Mart ayında bu değer
5 milyon metre kare düzeyinde olmuştur. Gayrimenkul sek-
töründe gerek konut satışları rakamları, gerekse yapı ruhsatları
verisiyle çizilen olumsuz görünümün 2010’un ikinci çeyreğin-
de olumlu yönde değişmesi beklenmelidir.”

100. yılda hedef,
300 milyar dolar!

İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Bilmaç

İMSAD’IN Yeni üyeleri
Türk inşaat malzemesi sanayisinin sesi olan İMSAD’a yeni

üyeler katıldı. 73 sanayici, 23 dernek üyesini profilinde bu-
lunduran İMSAD’ın üyeleri arasına Con-Imex Prefabrik İnş.
San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Yardımcı Metal Yapı Malz. İnş. Taah.
San. ve Tic. Ltd. Şti. katıldı. Ayrıca İMSAD’ın üyelik katego-
risine yeni eklenen “Fahri Katılımcı Üye” statüsündeki ku-
ruluşlar arasına Arkitera Mimarlık Merkezi ve Türkiye Ka-
lite Derneği(KALDER) katıldı.

14 İMSAD’dan





Yapı işletmesi ile teori
pratiğe dökülüyor

Tüm dünya ekonomilerini yönlendiren lo-
komotif sektörlerden biri olan yapı sektö-
rü, ülkemizde de önemli gelişmeler kay-

detti. Bu gelişmeler üniversitelerimizde okuyan
ve sektöre önemli bir insan kaynağı sağlayan in-
şaat mühendisliği alanında da farklı program-
ların uygulanmasını sağladı. Yıldız Teknik Üni-
versitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İş-
letmesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk
Çeçen’in başlattığı Yapı İşletmesi-Yİ (İnşaat
Proje Yönetimi) Tezsiz Yüksek Lisans Programı
sektörün ve üniversitelerden mezun olacak in-
şaat mühendislerinin önemli bir açığını kapat-
mayı hedefliyor. 

Bu program ile teorik bilgi ile yetişen inşa-
at mühendislerinin pratikte başarısız oldukla-
rı alanlarda kendilerini geliştirmelerini hedef-
lediklerini söyleyen Prof.Dr. Çeçen, yapı işlet-
mesini de “inşaat projelerini geliştirme, plan-
lama, uygulama, denetleme ve değerlendir-
me” fonksiyonlarının tümünü içeren bir şemsi-
ye kavramdır” diye açıklıyor. Her yapı projesin-
de devreye beş temel kaynağın girdiğini vurgu-
layan Prof.Dr. Çeçen, bunları da şöyle sıralıyor:
“İnsan, makine/ekipman, malzeme, para ve yö-

netim. Yİ’nin hedefi,  yapı projelerini eldeki
kaynakları en verimli bir şekilde kullanarak, za-
manında, bütçesi içinde ve istenen kalitede bi-
tirebilmektir.”

14 derslik bir program olan Yİ, iki dönemden
oluşuyor. İnşaat proje yöneticisi adaylarının ye-
tiştirildiği bu programa mühendisler (inşaat,
makine, endüstri vb.), mimarlar ve işletmeciler
katılabiliyor. Bu program ile her yıl 100 öğren-
ci mezun etmek istediklerini söyleyen Prof. Dr.
Çeçen, 2008–2009 döneminde 70 öğrenci ile bu
hedefe çok yaklaştıklarını kaydediyor. Programın
pratikte nasıl uygulandığı ile ilgili olarak da
Prof. Dr. Çeçen şu bilgiyi veriyor:  “Uygulama
ağırlıklı olmasına büyük önem verdiğimiz yüksek
lisans eğitim programımız, dersleri veren ve ko-
ordine eden akademisyenlerin yanında, uygula-
mada deneyim kazanmış seçme uzmanların da
yoğun katkıları ile yürütülüyor. Bu uzmanların
Yİ’nin temel fonksiyonlarını yansıtan deneyim-
lerini yüksek lisans öğrencileri ile paylaşmala-
rı sağlanıyor. Yİ uygulamaları açısından önem-
li olan inşaat şantiyeleri ziyaret ediliyor ve pro-
jeler yerinde değerlendiriliyor. Gerçek uygula-
malar şantiyede tanıtılarak öğrencilere sahada
kullanabilecekleri bilgi ve yöntemler aktarılıyor.”

“Devam Eden İnşaat Projelerinde Yapı İş-
letmesi Uygulamaları" dersinde öğrencileri-
mizle yaklaşık 260 metrelik Sapphire Kulesi’ni
gezerek, kulenin 233’üncü metresinde ders iş-
ledik diyen Prof. Dr. Çeçen, Sapphire Kulesi Şan-
tiye Şefi ve Proje Müdürü Boray Acar’ın da öğ-
rencilerin sorularını cevapladığını söyledi. Acar,
Sapphire projesini ve yapım aşamasında yaşa-
nan problemlerle geliştirdikleri çözümleri ye-
rinde öğrencilere anlattı. www.yi.ytu.edu.tr ad-
resinden program ile ilgili geniş bilgiye bulaş-
mak mümkün.

Yapı İşletmesi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, yapı
sektörünün ve üniversitelerden mezun olacak inşaat

mühendislerinin önemli bir açığını kapatmayı hedefliyor.
İnsan, makine/ekipman, malzeme, para ve yönetim gibi

her yapı projesinin beş temel kaynağının nasıl
kullanılacağını aktaran program, teorik bilginin pratiğe

dökülmesine de yardımcı oluyor.

16 Güncel





İnşaat sektörünün iki temel malzemesi olan
ağaç ve çimentoyu karışım halinde kullana-
rak 1984’te Ankara’daki tesislerinde Türki-

ye’nin ilk çimentolu yonga levhasını üreten
Tepe Betopan, 26 yıldır prefabrik sektörüne yön
veren önemli firmalardan biri oldu. Gittikleri her
yere know-how da götürdüklerini belirten Tepe
Betopan Genel Müdürü Fırat Türkfiliz, prefab-
rik sanayicilerinin yurtdışında üstlendikleri ta-
ahhütler için betopan tedariki yoluyla dolaylı ih-
racatın da içinde olduklarını vurguladı. Biz de Fı-
rat Türkfiliz’e “Türk sanayicisi olarak ihracat yap-
mak” konusundaki görüşlerini sorduk: “ İhracat
yapmak, bir malı üretip satmanın ötesinde, ye-
niliklerinizi, kalitenizi, buluşlarınızı dünyanın be-
ğenisine ve kullanımına sunmak ve bu amaçla
tanıtmaya çalışmak aslında. Bir öte aşamasın-

da da dünyanın bazı bölgelerinde bilinen mar-
ka oluyorsunuz. Ürününüzün doğduğu ve sü-
rekliliğini sağladığınız ortamın dışında tüketi-
cilerin farklı istek, yaklaşım ve kültürlerini ta-
nıyıp anlayarak sizin ürününüzün verdikleri ile
onların beklentilerini karşılamanız/eşlemeniz
gerekiyor. Bu anlamda zor tabii ki ama başar-
dıkça bir o kadar da keyifli. Dünyanın başka böl-
gelerindeki insanlar da sizin yaratımlarınızı /
ürünlerinizi anlıyor ve kabul ediyor. Bir de tek
başına değil de dünya ölçeğinde iş yapmakta olan
diğer Türk girişimcilere hizmet vermek, ürün sa-
tarak ihracat yapmak var. Bu girişimcilerin
yurtdışında üstlendikleri taahhütleri için yaptı-
ğınız tedarik, dolaylı da olsa sonuçta ihracat ko-
nusu oluyor. Ülkemiz sanayicilerinin önündeki
yüksek ihracat çıtasını geçebilmek için biz de
arayışlarımızı, geliştirme çalışma ve yatırımla-
rımızı sürdürüyoruz. İhracat yaparken siz her
şeyi hesaplayıp planlasanız da dünya ekonomi-
si ve politikası daima yeni sürprizler yaratabi-
liyor tabii ki. Ama biz bir sürprizler ülkesinin ih-
racatçı sanayicileri olarak, bunların da üste-
sinden gelmek çabasıyla ileriye doğru yolumu-
zu açmak için tüm çözüm yollarını arıyoruz. Yo-
lumuzun nihayetinde de Türkiye’nin ihracat he-
defini 500 milyar dolara yükselten çıta var ve biz
de kendi ölçeğimizde bu hedefe varılmasına kat-
kıda bulunmak için çabalıyoruz.”

Tepe Betopan Yapı Malzemeleri San. Tic. A.Ş. Genel Müdürü Fırat Türkfiliz:

“İhracat yapmak kalitenizi
dünyaya sunmaktır”

“İngiltere, Pakistan, Rusya ve Güney Afrika gibi ülkelerin
üzerinde yer aldığı bir ihracat çemberine sahip”

olduklarını söyleyen Tepe Betopan Genel Müdürü Fırat
Türkfiliz, “Son 5 yıl içinde yaptığımız yenilenme ve

ihracata verdiğimiz önem sonucu, Avrupa ve Orta Doğu
başta olmak üzere tüm dünyaya dış cephe sistemleri de

ihraç etmeye başladık” dedi.

18 Ayaküstü Söyleşi





Türk inşaat malzemeleri sanayisinde boru ve
PVC pencere üretimiyle adından söz ettiren
köklü bir marka yaratan PİMAŞ, ihracatta da

önemli bir oyuncu olduğunu her fırsatta gösteriyor.
“İhracat, ancak yurtdışında yatırımı da içerirse
sürdürülebilir olur ve bunun için biz yöneticiler de
o ülkelere gidip, oraları gerçekten anlayacak ve ta-
nıyacak kadar yaşamayı göze almalıyız” diyen PİMAŞ
Genel Müdürü Oktay Alptekin, dış sahalarda ya-
bancılık çekmemek için 33 yaşında iki sene Cidde’de
satış müdürü olarak çalışan, 44 yaşında iki sene
Moskova’da PİMAPEN üreten, satan ve montaj ya-
pan ekibin başında yer alanaktif bir yönetici. Türk
sanayicisi olarak ihracat yapmanın önemi hakkın-
da Alptekin, şunları söylüyor. “Birçok sektör için ih-
racatın yaşamsal bir önemi var; küreselleşen, sı-
nırların kalkmakta olduğu, teknolojinin baş dön-
dürücü bir hızla gelişip, yeni ürünlerin peşi sıra bir-
birini takip ettiği günümüz dünyasında ayakta kal-
mak için doğal pazarlarda büyük oyuncu olmak ge-
rekiyor. İhracatta başarılı olamazsanız, iç pazarınızı
da kaybetmeniz yakındır. Kâr paylarının giderek azal-
dığı günümüzde ölçek ekonomisi ön plana çıkıyor.
Ülkelerin yıldan yıla farklılıklar göstermesi de, iyi
bildiği konuda uzmanlaşan firmaların farklı ülke pa-
zarlarını farklı yumurta sepeti olarak değerlendir-
melerini zorunlu kılıyor. İhracat hem gerekli hem
de fırsat. 

Yakın geçmişin tek merkezde üretilen ürünleri

dünyanın her yerine pazarlama anlayışı yerini hızla
müşteriye yakın üretime bırakıyor. Kalkınmamızı
yabancı sermayenin gelişine bırakmışken, belki daha
da hızlı olarak sermaye ihraç etmek durumunda ka-
lıyoruz. Kısaca dünya değişiyor; gençken öğrendiği-
ni yıllar boyu uygulama devri kapandı; her gün öğ-
renmek, her gün değişmek zorundayız, yoksa erken
emeklilik kapıda bekliyor.

İhracatın zorunluluğu konusunda herkes hemfi-
kir, ama yapış tarzı ve nasıl para kazanılacağı, hele
de bunların nasıl sürdürülebilir olduğu konusunda tek
seslilik yok;  aslında genel geçerli reçete hiçbir işte
yok. Gene de bir Türk sanayicisi olarak ürünlerimiz
ihracatta Türk damgasını taşıyor ve ülkemiz henüz tu-
rizm cenneti ve lezzetli meyveleri ile tanınma özel-
liğinin yanına sanayi ürünlerinde üstün kaliteyi imaj
olarak koyamamış durumda. Önümüzde duran ve kısa
dönemde devletten destek beklediğimiz sorunlar ara-
sında, bazı ülkelerin bizim ürünlerimize uyguladık-
ları gümrük engellemelerini, kota uygulamalarını ve
nakliye sorunlarını saymak mümkün. Daha uzun za-
man alacak esas sorunlar ise her ortamda yakındı-
ğımız kayıt dışılık, standarda uymayan kalitesiz ürün-
lerin serbest dolaşımı gibi konular. Eğer ülkemiz va-
tandaşlarının bir bölümü ithal ürünü tercih etmeye
devam ediyor, konut satış ilanlarında bunu bir avan-
taj olarak öne çıkarıyorsa, yurtdışında nasıl saygın-
lık bekleriz? Burada iğne–çuvaldız durumu var, her
bakımdan. Biz sanayiciler de ders çıkarmalıyız.”

PİMAŞ Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. Genel Müdürü Oktay Alptekin:

‘’Yurtdışında maç yapmanın
koşulları ve taktiği farklıdır’’

20 Ayaküstü Söyleşi





Prof. Dr. Kerem ALKİN
İMSAD Ekonomi Danışmanı

Dünya ekonomisinde 
roller yeniden

paylaşılırken, Çin ve
Türkiye’nin yeni konumu 

Küresel ekonomiyle ilgili beklenti ve de-
ğerlendirmelerin yine bulanıklaştığı bir
döneme girmekteyiz. Bu satırları kale-

me aldığımız haftanın sonunda Kanada’da
gerçekleşecek olan G-8 ve G-20 zirveleri, hiç
şüphesiz dünyanın yakın geleceğine yönelik kri-
tik kararların alınacağı zirveler olacak. Al-
manya’nın temel konu başlıklarında birlikte ha-
reket etmeye ikna ettiği Fransa ile birlikte, G-
8 ve G-20 zirvelerinde uluslararası bankacılık
kurallarının daha da sertleştirilmesine yöne-
lik olarak bir tavır sergileyecekleri anlaşıl-
makta. Almanya ve Fransa’nın sertlik yanlısı tu-
tumuna, ABD ve İngiltere’nin nasıl karşılık ve-
recekleri ise kestirilemiyor. Kaldı ki, ABD ve Al-
manya’nın küresel krizin geldiği aşamada,
2010 yılının geri kalan bölümünde izlenecek po-
litikalar konusunda da anlaşamadıkları gö-
rülmekte. Ancak, daha kritik bir gelişme Çin’in
dünya ekonomisini yeniden yapılandırılırken,
nasıl bir tutum sergileyeceği. Çin Yönetimi’nin
döviz kuru sistemi konusundaki son açıklaması,
bu konuda belirli ipuçlarını gündeme getirdi.

ÇİN ESNEK DÖVİZ KURU 
SİSTEMİNE GEÇİYOR

19 Haziran 2010 Cumartesi günü, Çin’in
para birimi yuan, diğer bir değişle renmenbi’nin
değerini yeniden düzenleyip, daha esnek hale
getirmeyi planladığını açıklaması, önde gelen
Batılı ekonomilerde memnunlukla karşılandı.
24 Mayıs’ta ABD Dışişleri Bakanı Clinton ve Ha-

zine Bakanı Geithner’ın Pekin ziyareti esnasında
bir kez daha gündeme gelen kur sisteminin de-
ğişmesine yönelik talepler, 26 Haziran’dan
itibaren başlayacak olan G-8 ve G-20 toplantı-
larından bir hafta önce gündeme geldi. Çin, esa-
sen ekonomik bir kararın yanı sıra, küresel
dünya ile entegrasyon ve uluslararası alanda
belirli bir işbirliği sürecine açık olduğunu gös-
termek açısından da bir adım atmış oldu.

Çin’in kur politikasına yönelik olarak attı-
ğı adım, iki noktada ele alınmalı. Birincisi, Çin’i
tehdit ederek, gözdağı vererek Çin’i değişikli-
ğe zorlamanın imkânsızlığı anlaşılmış du-
rumda. Bu nedenle, Çin’in para biriminin de-
ğerini olması gereken seviyenin altında tut-
masının küresel ekonomik dengeler açısından
ne tür sorunlara yol açabileceği daha diplo-
matik bir dil ile ifade edilmeli. İkinci nokta,
Çin’in de artık ihracata dayalı bir büyüme
stratejisini izleyeceği konjonktürün bitmekte ol-
duğunu fark etmesi. Yani, önümüzdeki birkaç
yıl, kendisinden önceki döneme benzer ölçü-
de ciddi ithalat yapabilecek bir ABD ve Avrupa
Birliği pazarı zor gözüküyor.

Bu nedenle, başta Çin olmak üzere, BRIC
grubundaki diğer ülkelerin de, kendi iç talep-
lerine dayalı yeni bir büyüme stratejisi oluş-
turmaları gerekmekte. Bu durum, kendi ölçü-
sünde, Türkiye için de geçerli. Küresel eko-
nomide, bir güç aktarımı, küresel ekonominin
lokomotifi konumundaki ekonomiler açısından,
bir rol değişimi ve eksen kayması öne çıkmakta.
Çin, bu süreçte, orta gelir grubundaki nüfusunu
güçlendiremeyen, halkının yaşam standardını
yeterli bir tempoyla yükseltemeyen ekonomi-
lerin, öncü rollerini kaybedeceklerini de gör-
mekte. Aynı durum, tekrarlamak gerekirse,
Türkiye için de geçerli. Ve son bir nokta olarak,
Çin, parasının bir miktar değerlenmesiyle,
kendi malları ile diğer ülkelerin malları ara-
sında daha makul bir rekabet oluşmaması
halinde, “korumacılık” eğilimlerinin güçlene-
ceğini ve dünyaya mal satmakta daha da zor-
lanacağını da görmekte.

Çin’in kur politikasına yönelik olarak attığı adım, iki
noktada ele alınmalı. Birincisi, Çin’i tehdit ederek,
gözdağı vererek Çin’i değişikliğe zorlamanın imkânsızlığı
anlaşılmış durumda... İkinci nokta, Çin’in de artık
ihracata dayalı bir büyüme stratejisini izleyeceği
konjonktürün bitmekte olduğunu fark etmesi. Yani,
önümüzdeki birkaç yıl, kendisinden önceki döneme
benzer ölçüde ciddi ithalat yapabilecek bir ABD ve
Avrupa Birliği pazarı zor gözüküyor.
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Bu durumda, Çin’in kur politikasını değiş-
tirmesi, önümüzdeki dönemde, Tayvan ve Ma-
lezya gibi ekonomilerin, Güney Kore’nin de kur
politikalarını değiştirmelerini gündeme geti-
rebilir. Bu nedenle, Çin’in açıklamaları son-
rasında, kimi Uzak Doğu ekonomilerinin para
birimlerinin de değer kazandığı gözlendi. Türk
ihracatçısı açısından, Uzak Doğu’daki rakiple-
rinin para birimlerinin değer kazanması önem-
li bir rekabet avantajı sağlayacaktır. Ancak, Tür-
kiye’nin ihraç ürünlerinin fiyat rekabetine da-
yalı ürünler olması da başka tür sorunları be-
raberinde getirmekte. Türkiye’nin de, ileri
teknoloji gerektiren ve fiyat rekabeti daha sı-
nırlı malların ihracatını gerçekleştiren bir
ekonomi olma sürecini de hızlandırması ge-
rekiyor.

ROUBİNİ’DEN UYARI 
ABD’li ünlü ekonomist Prof. Nouriel Rou-

bini ise, hâlâ Çin'in yeni sistemi nasıl uygula-
maya koyacağını görmek gerektiğini ifade et-
mekte. Nitekim Çin Merkez Bankası’nın yeni
döviz kuru sistemine yönelik açıklaması son-
rasında, yuanın değerinde önemli bir değişim
gerçekleşmediğine de şahit olduk. Yuanın son
aylarda euro karşısında hızla yükseldiğini,
euronun değer kaybetmeyi sürdürmesi duru-
munda, paradoksal sonuç olarak, yuanın da do-
lar karşısında değer kaybedebileceğini belir-
ten Prof. Roubini, Çin'in yuanın dolar karşısında
değerlenmesine izin vermesi durumunda bile,
bu değerlenmenin boyutunun ılımlı olacağını
ifade etmekte. Çin Merkez Bankası Para Poli-
tikası Kurulu'na akademik danışmanlık yapan
Li Daokui de benzer şekilde euronun dolar kar-
şısında gerilemeyi sürdürmesi durumunda,
yuanın da dolar karşısında değer yitireceğini
söylüyor. Yani, Çin’in G8 ve G-20 toplantıları ön-
cesinde attığı bu önemli adım, toplantıların da
öncelikli konu başlıklarından birisi olacak gibi
gözükmekte.

MERKEL İLE OBAMA’NIN G-20
BEKLENTİLERİ FARKLI

G-20 zirvesi öncesinde Almanya Federal
Başbakanı Merkel ile ABD Başkanı Obama’nın
verdiği zıt mesajlar küresel ekonomiye ilişkin
görüş ayrılıklarını gözler önüne sermekte
Obama ekonomik büyümeye, Merkel ise ta-
sarrufa vurgu yapıyor. Başkan Obama’nın, 18
Haziran günü G-20 ülkelerinin liderlerine yö-
nelik yayımladığı mektupta, küresel ekonomik
büyümenin desteklenmesi çağrısında ve dün-
yanın önde gelen ekonomilerini, kamu harca-
malarında ani kesintilere gitmeme uyarısında
bulunması, Almanya’nın tasarruf çağrısına zıt
bir değerlendirme olarak öne çıkmakta.

Obama, G-20 ülkelerinin küresel krizin et-
kilerini azaltmak ve ülke ekonomilerini yeni-
den büyüme trendine girmek için çok çaba
harcadıkları ve bu noktada tasarruf önlemleri
ile şimdi hız kesmenin riskli olacağı yönündeki
uyarısı ve Toronto'da zirvede önceliğin istih-
dam yaratacak “ekonomik kalkınma” olması
gerektiğini yönündeki vurgusu uluslararası
ekonomi çevrelerinde yankı bulmuş durum-
da. Mektubunda Çin'e de gönderme yapan
Obama, küresel ekonominin güçlenmesi için
piyasanın belirlediği döviz kurlarının önemi-
ne işaret ediyor ve esnek döviz kurlarının kü-
resel ekonomiyi desteklemek için gerekli ol-
duğunu belirtiyor.

Başbakan Merkel ise, aynı G-20 zirvesi
öncesinde, tasarrufun önemi vurgu yapmakta
ve kesintiler esas şimdi gerekli olduğunu işa-
ret etmekte. Yani, küresel kriz sonrası dönem
açısından, gelinen noktada, ABD ile Almanya
arasında tam bir görüş farklılığı öne çıkıyor.
Merkel, ekonomik büyümenin de toplantının
gündemine alınmasını doğru bulsa da, tek
önceliğin bu konu olmasını doğru bulmadığı-
nı da hatırlatmakta.  Başbakan Merkel,  “ne pa-
hasına olursa olsun büyüme” yaklaşımını doğ-
ru bulmadığına işaret ederken, büyümenin
aynı zamanda çevreye duyarlı ve sürdürülebi-
lir olması gerektiğini de vurguluyor. 

Merkel, önde gelen ülkelerin liderlerinin ve
ekonomi çevrelerinin, krizin finans piyasala-
rındaki aşırılıklar nedeniyle meydana geldiği-
ni bildiğini ve bu aşırılıkların yeni düzenleme-
lerle denetlenmesi gerektiğini de talep et-
mekte. G-20 Zirvesi’nde, bankacılık özel ver-



gisi ve bankalara finans işlemle-
ri vergisi getirilmesi gibi konuların
tartışılacağını hatırlatan Başbakan
Merkel, yeni bir finans krizinin ya-
şanmamasının tek yolunun ulus-
lararası işbirliği olduğuna işaret
ediyor. AB üyesi ülkelerin, ban-
kalara bilanço üzerinden yeni ver-
gi getirilmesi konusunda mutaba-
kat sağladıkları da dile getirilmekte.

Sadece, Yunanistan, İspanya ve Por-
tekiz değil, İngiltere, Fransa ve hatta Al-
manya’nın dahi dev bir tasarruf paketiyle
bütçe açığını kapatmayı hedefledikleri bir or-
tamda, AB tarafı zaten bankaların küresel finans
krizinin maliyetine ortak olması için bir dizi ka-
rara imza atmış durumda. Başbakan Merkel, bu
nedenle, AB'nin ortak tutumunun G-20 Zirve-
si’nde açıkça ortaya konacağının da altını çizi-
yor. Uzmanlar ise, Almanya’nın önderliğinde, AB
üyesi ülkelerin gündeme getirdiği önerilerin ger-
çekten etkili olabilmesi için dünya genelinde ka-
bul edilmesi gerektiğini hatırlatıyorlar ve Ka-
nada, Brezilya, Türkiye ve Avustralya gibi ül-
kelerin bu öneriye karşı çıktıklarını belirtmek-
teler. Türkiye, özellikle, tüm G-20 ülkelerinin or-
tak bir vergilendirme politikasında mutabık
kalmalarının şart olduğunu hatırlatmakta.

EKONOMİ YÖNETİMİ YILIN İKİNCİ
YARISI İÇİN RİSKLERİ ANALİZ EDİYOR

Uluslararası finans piyasalarında genel bir
keyifsizliğin, belirsizliğin ve satış ağırlıklı bir
seyrin hâkim olduğu bir süreçten geçmekteyiz.
Bunun en temel gerekçelerinden birisini, 2010
yılına yönelik olarak, 2009 yılı sonundan bu yana
dile getirilen küresel ekonomik büyümeye yö-
nelik olumlu beklentilerin Avrupa Birliği cep-

hesinden gelen belirsizliklerle örselen-
mesi oldu. Avrupa Birliği cephesinde ve
özellikle Euro Bölgesi’nde, kredibilite-

yi yeniden sağlamak adına alınması is-
tenen önlemler, kemer sıkma paketleri,

esasen 2010 yılının ikinci yarısı için Avrupa
Birliği’nde büyümenin beklenenden de daha cid-

di bir yavaşlama göstereceği ve ikinci bir
dibe dahi neden olabileceğini endişelerini
güçlendirmiş durumda.

Bu noktada, ABD ekonomi yönetiminde de
görüş ayrılıkları gözleniyor. ABD Hazine Ba-
kanı Geithner, Euro Bölgesi’ndeki büyümeye

yönelik belirsizliğin dünya ekonomisi
için önemli bir risk oluşturmadığını ifa-
de ederken, gerek ABD Merkez Banka-
sı FED yetkilileri ve Çinli yetkililer, Ge-
ithner’ın görüşüne katılmadıklarını be-
lirttiler. Çünkü gerek FED yetkilileri,

gerekse de Çinli yetkililer, hem ABD,
hem de Çin’in Euro Bölgesi’ne

yaptıkları ihracatın küçümsen-
meyecek bir boyutta olduğunu
vurgulamaktalar.

Çin, toplam ihracatı içinde
yüzde 25’lik bir payı olması ne-

deniyle, Euro Bölgesi’ndeki be-
lirsizliğine seyirci kalamayaca-
ğını ifade ediyor. Uzmanlar ise id-

dialı bir yorum da olsa, Çin’in ihra-
catındaki olası yavaşlamaya bağlı olarak,

resesyon riskini dillendiriyorlar. Ancak, unut-
mayalım, Çin’in yüzde 4 büyümesi dahi o eko-
nomi için resesyon olarak algılanmakta. IMF
Başkan Yardımcısı Shino-Hara da, Euro Böl-
gesi’ndeki sıkıntıların Asya Bölgesi’ndeki eko-
nomileri etkileyebileceğini belirtmekte. Bu
noktada, Çin’in açıklanan son ihracat rakam-
larının iyi gelmesinin moral kaynağı olduğu da
atlanmamalı. Shino-Hara, küresel ekonomik gö-
rünüm için risklerin ciddi olarak arttığını ha-
tırlatarak, birçok ülkede politikacıların büyü-
meyi desteklemek için alanlarının artık daha sı-
nırlandığı uyarısında bulundu.

BABACAN’DAN ÖNEMLİ TESPİTLER
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali

Babacan, aralarında Türkiye’nin tanınmış aka-
demisyenlerin de yer aldığı bir grup ekonomistle
gerçekleştirdiği toplantıda, son bir ay içerisin-
de gerçekleşen Avrupa Birliği Maliye ve Hazi-
ne Bakanları Zirvesi (ECOFIN), Ekonomik İş-
birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Zir-
vesi ve en son olarak önceki hafta sonu Güney
Kore’de gerçekleşen G-20 Ülkeleri Bakanlar
Zirvesi’nde, benzer tespitlerin gündeme gel-
diğine işaret etti. Sadece 2010 değil, 2011’de iş-
sizlik verilerinin ülkelerin büyüme perfor-
mansları üzerinde baskı oluşturmayı sürdüre-
ceği görüşünün söz konusu uluslararası top-
lantılarda geniş kabul gördüğüne değinen Ba-
bacan, ülkelerin kamu borç stokunun mikta-
rından çok, borçtaki artışın nereye doğru gitti-
ği hususuna odaklandıklarını belirtti.

Bakan Babacan, geçtiğimiz yıl aynı tarih-
lerde yapılan benzer toplantılarda, uluslararası
ekonomik kuruluşların, küresel krizin etkisi-
ni azaltmak adına, istisnasız tüm ülkelere
daha fazla kamu harcaması yapmayı tavsiye et-
melerinin bugün yanlış olduğunun anlaşıldığını
hatırlattı. Türkiye olarak söz konusu son üç
uluslararası toplantıda, tüm ülkelere aynı
ekonomi politikası seti önerisi metodunun ar-
tık doğru olmadığının kabul edilmesi gerekti-
ği önerisinde bulunduklarını belirten Babacan,
dünyada adeta savaş dönemi benzeri bir borç-
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lanma temposu olduğuna da dikkat çekti. Yu-
nanistan için 80’i Avrupa Birliği’nden, 30 mil-
yar eurosu ise IMF’den olmak üzere 111 mil-
yar euroluk acil yardım paketi ile AB’nin geneli
için 720 milyar euroluk acil yardım fonu oluş-
turulmasına karar verilmesinin dahi başlı ba-
şına bir sorun olduğuna vurgu yapan Babacan,
Avrupa’da bir kredibilite sorunu gerçeğinin öne
çıktığını hatırlattı. IMF’nin Türkiye’den, 2001
Krizi dönemine yönelik tecrübelerini, bu zor-
lu dönemde Yunanistan’la paylaşmasını talep
ettiğini hatırlatan Babacan, başta Papandreou
olmak üzere, Yunanistan’daki liderlere ve Yu-
nan halkına ayrıntılı şekilde, izlemeleri gere-
ken yolu anlattıklarını da belirtti.

Bakan Babacan, Avrupa Birliği’nin ve Euro
Bölgesi’nin artan sorunları nedeniyle, yılın
ikinci yarısında AB cephesinde büyüme trendinin
hala belirsizliğini koruduğunu ifade ederek,
Türk ekonomi yönetimi olarak, AB’nin içinde bu-
lunduğu sürecin derinleşme derecesine bağlı
olarak, Türk ekonomisi için 4 ayrı senaryo
üzerinde çalıştıklarını vurguladı. Babacan, IMF
ve OECD gibi uluslararası kuruluşların da ra-
porlarına yansıyacak şekilde, Türkiye’nin 2010
büyümesi için beklentiler yüzde 6 ile 7,5 aralı-
ğına kadar yükselmiş dahi olsa, ekonomi yö-
netimi olarak en ihtiyatlı senaryoya göre, 2010
yılı büyüme hedefini revize edeceklerini söyle-
di. Ben, Sayın Babacan’ın açıklamaları doğrul-
tusunda, yüzde 3,5 olarak öngörülmüş olan 2010
büyümesinin yüzde 4,5-5 aralığında revize edi-
leceği izlenimi aldım.

Bakan Babacan, İngiltere’de Muhafazakâr
Parti ile Liberal Parti’nin birlikte kurdukları yeni
koalisyona dahi ekonomik tavsiyelerde bulun-

duklarını belirterek, Türkiye’nin tecrübeleri
doğrultusunda, uluslararası platformlarda ge-
rek AB cephesine, gerekse de G-20 ülkelerine,
ekonomik krizleri atlatmak adına zamana ya-
yılmış ufak paketlerin işe yaramadığını, sert ve
etkili önlemlerin de içinde yer aldığı tek ve bü-
yük bir paket açıklamanın, ekonomi aktörleri-
ni sakinleştirmek ve ekonomileri düzlüğe çı-
karmak adına en etkin rol olduğunun altını çiz-
diklerini de belirtti.

"Avrupa'da yıllara yayılacak bü-
yüme sorunu var" diyen Bakan Baba-
can, Türkiye olarak, bankacılıkta yeni
uluslararası kurallara olumlu bak-
tıklarını, ancak bankalara küresel
anlamda yeni vergiler getirilmesini
desteklemediklerini, ülkeler aynı ver-
gi modelini uygulamakta mutabık
kalmadıkları müddetçe, bunun ger-
çekçi olmadığını da söyledi. Bakan Ba-
bacan, bankaların veya bankacılık sis-
temlerinin aktif büyüklüğü ya da mevduat
büyüklüğüne dayalı olarak, stok değer üzerin-
den, ya da her bankacılık işleminden alınmak
üzere bir işlem vergisi üzerinde çalışıldığını ha-
tırlatarak, söz konusu vergide mutabık kalınır
ise, dünyada bankacılık kesiminden alınacak bu
vergi ile IMF nezdinde bir ‘küresel istikrar
fonu’ oluşturulacağını hatırlattı. Bakan Baba-
can’ın paylaştığı detaylar, Türkiye’nin 2001
Krizi sonrası ortaya koyduğu başarılı yeniden ya-
pılandırmayla, uluslararası alanda sözü dinle-
nen, kendisinden fikir alınan bir ülke haline dön-
üştüğünü gösteriyor. Umarız, bu durum Plan ve
Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmiş olan ve Ge-
nel Kurul’a gelen “Mali Kural”ın Meclis’te ya-
salaşması ile daha da perçinlenir.



Türk alüminyum sanayini temsil eden sana-
yiciler tarafından 1971’de kurulan Türkiye
Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD),

bugün sektörün tek sözcüsü konumunda bir mes-
lek örgütü olarak faaliyetlerine devam ediyor. 1992
yılında Avrupa Alüminyum Birliği’ne asil üye ola-
rak kabul edilen TALSAD, Türkiye’nin her bölge-
sinden 80 üyesi ile Türk alüminyum sektörünü yur-
tiçinde ve yurtdışında temsil ediyor. Sektör aynı za-
manda birçok yan ve alt sektörleri de besleyerek,
hem ekonomiye hem de istihdama çok önemli bir
katkı sağlıyor. İnşaat malzemesi sanayisinin ve in-
şaat sektörünün yakın ekonomik ilişki içinde ol-
duğu alüminyum sektöründe faaliyet gösteren bin
500’ü aşkın firmada 30 bin kişi istihdam ediliyor.
TALSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar’la,
sektörün yarattığı ekonomik değeri ve içinde bu-
lunduğu durumu konuştuk.

Alüminyumun ülke için önemi nedir? Türkiye alü-
minyum sektörü 2009 yılını nasıl bir perfor-
mansla geçirdi? Sektör krizin en yoğun yılını na-
sıl bir ekonomik görünümle kapattı?

Türkiye diğer ülkelere nazaran alüminyum
sektörü ile henüz 1950’li yıllarda tanışmış olma-
sına rağmen, çok kısa bir sürede dünyadaki tek-
nolojik gelişmelere de paralel olarak gelişmesi-
ni sürdürmüştür ve dünya pazarlarında üretilen
kaliteli ürünleri ile aranılır olmuştur. İlk öncele-
ri 100 ton kadar alüminyum işlemesine başlayan
sektör, 2008 yılında yaklaşık 600 bin ton civarın-
da üretim yaparken, bugün 750 bin tonların üs-
tünde üretim rakamına ulaşmıştır. Günümüzde ise
Türk alüminyum sektörü 4 milyar doları aşan iş
hacmiyle ülke sanayinin demir-çelik sektöründen
sonra en önemli metal sektörü haline gelmiştir. 

TALSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar

“Alüminyumsuz
bir dünya

düşünülemez”
“20. yüzyılda dünya alüminyum

üretiminin, 24 milyon tonu birincil
alüminyumdan, 8 milyon tonu geri

dönüşüm malzemelerindendir.
Toplamda 32 milyon tona ulaşmıştır.

Bu da alüminyumu dünyada kullanılan
en önemli ikinci metal konumuna
getirmektedir. Alüminyumsuz bir

dünya düşünülemez bile.”
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Tüm dünyayı derinden sarsan ekonomik kriz
tabii ki hem iç, hem de dış piyasalardaki talep da-
ralmasına bağlı olarak bizi de etkiledi ve 2008 yı-
lının ortalarından itibaren üretim hızında önem-
li bir gerileme yaşandı. Eylül 2008’den itibaren
başlayan üretim düşüşü Aralık 2008’de yüzde
20’lerin üzerine çıktı. 2007 yılında, 2006’ya naza-
ran yüzde 14 civarında olan üretim artışı, 2008 yı-
lında 2007’ye göre neredeyse yarıya inmiştir.
2009 Ocak ayından itibaren devam eden dış ve iç
pazar daralması nedeniyle üretim düşüşü yüzde
30’lar seviyesine yükselmiş, bu durum sektörde
birçok üretim tesisinin kapasitesini düşürmesi-
ne, bazı tesislerin vardiya sayısını azaltmasına ve
bir kısmının da üretimini durdurmasına sebebi-
yet vermiştir. 

Üretim bazında alt sektörlere bakacak olur-
sak sektörümüzün lokomotif alt sektörleri eks-
trüzyon ürünleri üretiminde ortalama yüzde 20 ila
22’lik daralma ve yassı alüminyum ürünleri üre-
timinde ise yaklaşık yüzde 17 daralma yaşandı-
ğını söyleyebiliriz. 2009 yılı ilk altı ay içinde krizin
etkilerinin artarak devam ettiği ve hâlihazırda da
ikinci altı aydan sonra piyasalar yavaş yavaş açıl-
maya yönelse de henüz bu etkilerin bitmediği gö-
rüşündeyiz. Ancak Avrupa’ da ve Amerika’daki ge-
lişmelere bağlı olarak 2010 yılından itibaren bu-
gün gelinen eksi değerlerin yavaş yavaş yükse-
lerek, 2010 yılı ikinci yarısından itibaren artı de-
ğerlerin üstüne çıkacağına inanıyoruz.

Dünya alüminyum sektörünün büyüklüğü ne
kadardır? Bu büyüklükten, Türk alüminyum
sektörü ne kadar pay almaktadır?

20. yüzyılda dünya alüminyum üretiminin, 24
milyon tonu birincil alüminyumdan, 8 milyon

tonu geri dönüşüm malzemele-
rindendir. Toplamda 32 milyon
tona ulaşmıştır. Bu da alüminyumu
dünyada kullanılan en önemli ikin-
ci metal konumuna getirmektedir.
Alüminyumsuz bir dünya düşünülemez bile. Bu-
gün en çok üretimin yapıldığı bölgeler, Kuzey Ame-
rika başta olmak üzere, Batı Avrupa ve Asya böl-
geleridir. Alüminyum sanayi sektörü dünya üze-
rinde 1 milyondan fazla kişiye istihdam sağla-
maktadır ve dolaylı yoldan diğer alt sektörlere ve
hizmet sektörüne de iş imkânı yaratmaktadır. 

2008 yılında toplamda yaklaşık 26 milyon
ton, 2009 yılında da yaşanan ekonomik kriz so-
nucunda küçük bir düşmeyle yaklaşık 24 milyon
ton birincil alüminyum üretimi gerçekleşmiştir.
Türkiye’ deki duruma göre, ülkemizde hâlihazırda
boksit rezervlerimiz olmasına rağmen yılda sa-
dece 60 bin ton birincil alüminyum üretimimiz var.
Yani hammadde açısından yüzde 90 oranında it-
halata bağımlıyız. Ancak yarı mamul ve uç ürün
üretim toplamımız 2009 yılı sonunda 750 bin to-
nun üzerine ulaşmıştır. Üretilen ürünlerimizin ih-
racatında her yıl önemli oranlarda artış olması-
na rağmen hammadde yönünden dışarıya bağımlı
olmamız, ülkemiz döviz girdisini de olumsuz
yönde etkilemektedir. Türkiye’de alüminyum
sektöründe faaliyet gösteren bin 500’ü aşkın
firmada istihdam yaklaşık 30 bin dolayında bu-
lunmaktadır.

Sektörün ihracat rotası, hangi ülkeler ve böl-
gelerde yoğunlaşmaktadır?

Sektörde ihracata yönelik çalışan üreticiler ço-
ğunlukla Avrupa, Asya ve Türk cumhuriyetleri pa-
zarlarına yoğunlaşmaktadır. En fazla ihracat ya-

“Alüminyum kullanımı enerji tüketimini azaltıyor”
“Alüminyum sektöründe enerji en yoğun olarak birincil alüminyumun
eldesinde kullanılmaktadır. Dünyada alüminyum üretimi için kullanılan
elektrik enerjisinin yüzde 60’dan fazlası hidroelektrik santrallerinden
sağlanmaktadır. Ancak alüminyumun yüzde 100 geri dönüşebilmesi, hafif
olması, korozyona dayanıklılığı ve kolay işlenebilirliği gibi özellikleri
sebebiyle eldesi sırasında harcanan enerjinin defalarca fazlasını kullanımı
esnasında tasarruf ettirmektedir. Alüminyum ürünlerinin hafif olması,
araçlarda yakıt tasarrufu sağlamakta ve havaya karışan gaz emisyonlarını
azaltmaktadır. Aynı tasarruflar tüm hava, tren ve kara yolu taşımacılığını da
doğrudan etkilemektedir.
Enerji verimliliği, binaların sürdürülebilir özelliklerini geliştirebilmek
açısından anahtar madde olmuştur. Binalarda ise ısıl yalıtımlı alüminyum
doğramaların kullanılması, ısıtılan mahallerden dışarıya ısı kaçmasını
azaltmaktadır. Ayrıca ısı yalıtımlı doğramaların iç yüzeyleri
soğumadığından iç mekândaki su buharı
yoğuşması, yani terleme yapmaz. Örnek
vermemiz gerekirse gelişen
teknoloji sayesinde bugün
artık alüminyumdan
üretilmiş akıllı ön cephe
sistemleri, binalarda enerji
tüketimini yüzde 80 oranında
azaltmaktadır.”



pılan ülkeler alüminyum alt gruplarına göre de-
ğişiklik göstermekle birlikte, Almanya, İtalya,
Bulgaristan ve Irak’tır. 

“YÜZDE 90 DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZ 
EN ÖNEMLİ SORUN”
Türk alüminyum sektörünün üretim ve ihracat
yapısını belirleyen temel etkenler nelerdir?
Sektörün genel olarak ve özel de ihracat süre-
cinde yaşadığı sorunlar nelerdir? Çözüm öneri-
lerinizi öğrenebilir miyiz?

Bugün Türkiye’de üretimin ve ihracatın art-
masının en önemli etkenlerinden birisi de üreti-
len ürünlerin kalitesinin dünya standartları ile boy
ölçüşebilir seviyede olmasıdır. Artık firmalarımızın
birçoğu araştırma-geliştirme çalışmalarıyla, tek-
nolojiye yatırım yaparak dünya ölçütlerindeki
kaliteyi yakalamış ve hatta bazı ürünlerde de daha
üstün kalitelere ulaşmışlardır. Ancak sektörü-
müzde özellikle ihracata yönelik firmalarımız
Türkiye’deki yüksek enerji maliyetleri ve kalite-
siz enerji sebebiyle dış pazarlarda rekabette
zorlanmaktadırlar. Sektörümüzü haksız rekabe-
te maruz bırakan diğer bir konu da, az önce bah-
settiğimiz gibi hammadde açısında yüzde 90 ora-
nında dışarı bağımlı olmamız ve ithalat aşama-
sında karşılaşılan yüksek vergi oranlarıdır. Ayrı-
ca çevre kanunlarının da ülkemiz şartlarına göre
ağırlaşması nedeniyle çalışma koşullarının güç-
leşmesi ve bunun da maliyetleri yükseltmesi di-
ğer bir önemli sorundur sektörümüzde.

Türkiye alüminyum sektöründe üretimin ne ka-
darı yurtiçi, ne kadarı yurtdışı pazarlarda de-
ğerlendirilmektedir? Üretimin değerlendiril-
diği diğer alt sektörler hangileridir ve ne oran-
da kullanılmaktadır?

Bugün dünya çapında üretim yapan büyük üre-
tici firmalarımız ürettikleri ürünlerin yüzde 70 ila

Alüminyum sektörü 2010'un ilk çeyreğinde nasıl bir performans
göstermiştir? Yılsonunda genel görünüm hakkında neler
söyleyebilirsiniz? Öngörüleriniz ve sektörün stratejisi nedir?

Sektör genel olarak 2008 in ilk çeyreğinin hafif altında ancak 2009 un ilk
çeyreğine göre yaklaşık yüzde 20-25 daha iyi satışlar elde edebilmiştir. İlk
çeyrek için geçerli olan oranda iyileşmenin yılsonu için de yaklaşık aynı
oranlarda gerçekleşmesini beklemekteyiz. Şu anda genel olarak geçerli
olan 2 aylık teslimat sürelerinin yılsonunda da aynı olması
beklentisindeyiz. Bu da satış primlerinin geçen seneye göre ve özellikle
inşaat sektöründeki satışlarda sene başına göre 100€ kadar yukarıda
cereyan etmesi sonucunu verecektir.

“Tüketimimiz kişi başına 7,5 kilogram”
“Dünyadaki alüminyum tüketimi en fazla ulaşım alanında, sonrasında da
inşaat sektöründe ve ambalaj sektöründe olmaktadır. Alüminyum
tüketiminde Çin lider konumundadır. Bugün ABD’de kişi başı tüketim 30
kilogram, İtalya’da 28 kilogram, komşumuz Yunanistan’da ise 15 kilogram
seviyesindeyken, Türkiye’de bu rakam henüz 7,5 kilogramlar civarındadır.
Üretilen alüminyum ürünlerinin, Avrupa’da 1,2 milyon tonu, ABD’de yaklaşık
1 milyon tonu inşaat sektöründe kullanılmaktadır.”
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yüzde 80’i dış piyasaya göndermektedir. Diğer kü-
çük çaplı firmalarımız ise daha düşük oranlarda
ihracat yapmakta ve ürünlerinin büyük çoğunlu-
ğunu iç piyasalara vermektedir. Alüminyum eks-
trüzyon ve hadde ürünlerinin Türkiye’deki en
büyük kullanım alanı inşaat sektörüdür. Alü-
minyum cephe, doğrama, pencere ve kapı gibi mi-
mari uygulama olarak bilinen ürünlerin ham-
maddesini oluşturmaktadırlar. Bu alt sektörlerin
otomotiv sanayi, raylı taşımacılık, hava ve savunma
sanayilerinde uygulama ve kullanım alanları he-
nüz Türkiye’de pek fazla gelişmese de son yıllarda
artan ihracat oranlarına bağlı olarak bu sektör-
lere de girilmeye başlanmıştır.

Alüminyum sektörü ile inşaat sektörü arasında
nasıl bir ekonomik ilişki mevcut? Türk alümin-
yum sektöründe üretilen ürünün ne kadarı inşaat
sektöründe kullanılmaktadır?

Alüminyum sektörü ile inşaat sektörü ara-
sındaki ekonomik ilişkiden söz edecek olursak,
tabi ki alüminyum ürünlerinin, özellikle Türkiye
pazarında en çok kullanıldığı sektör inşaattır. Bu
nedenle doğrudan bir ilişki olduğundan söz ede-
biliriz. Türk alüminyum sektöründe üretilen eks-
trüzyon ürünlerinin yüzde 55 ila yüzde 60 oranı,
yassı ürünlerin ise yüzde 15 ila yüzde 20 kadarı in-
şaat sektöründe kullanılmaktadır. Dolayısı ile de
Türkiye’deki inşaat pazarının gelişmesi ve alü-
minyum ürünlerinin buralarda tercih edilebilir ol-
ması sektörün gelişimi açısından da önemli ola-
caktır. 

Türk alüminyum sektörünün, inşaat sektörün-
de kullanılmak üzere ürettiği ürünlerin ihraç
edildiği pazarlar ve bu pazarlara ne kadarlık bir
ihracat gerçekleştirildiği hakkında bilgi alabilir
miyiz? 

İhracatın gerçekleştirildiği pazarların başın-

da en büyük payı Avrupa, Asya ve Türk cumhuri-
yetleri pazarları gelmektedir. Çubuk ve profillerde
Almanya, İngiltere, Bulgaristan, hadde ürünlerinde
İtalya, Almanya ve İspanya gibi ülkelere ihraç edi-
lirken, inşaat aksamında da en büyük ihracat pa-
yını Rusya ve Türk cumhuriyetleri almaktadır.
Ürün gruplarının ihracatında alüminyum eks-
trüzyon ürünleri ilk sırada yer alırken, alüminyum
hadde ürünleri ikinci sırada, alüminyum inşaat ak-
samı ise üçüncü sırada yer almıştır. Bütün alü-
minyum ürünlerinde, 2007 yılında 1,6 milyar do-
lar olan ihracat 2008 yılında 1,8 milyar dolara ulaş-
mış ancak yaşanan krizin etkisiyle 2009 yılında 1,4
milyar dolarlara gerilemiştir. 2009 yılında yakla-
şık 121 bin 500 tonluk ekstrüzyon ürünleri, folyo
dâhil 123 bin ton hadde ürünleri ve yaklaşık 25 bin
ton inşaat ürünleri ihracatı yapılmıştır.



Borusan Grubu'nun ilk sanayi şirketi olan
Borusan Boru ve Türkiye’nin ilk çelik boru
üreticisi Mannesmann Boru’nun 2004 yı-

lında birleşmesi sonucunda oluşan Borusan
Mannesmann Boru, yıllık 750 bin ton çelik boru
üretim kapasitesi ile Avrupa'nın en büyük beş boru
üreticisinden biri. Şirketin Bursa-Gemlik, İzmit-
Köseköy ve İstanbul-Halkalı'da fabrikaları bulu-
nuyor. 350 bin ton yıllık kapasiteye sahip olan
Gemlik fabrikasında boyuna dikişli su ve gaz bo-
ruları, konstrüksiyon boru ve profilleriyle basınç
boruları; 100 bin tonluk yıllık üretim kapasitesi-
ne sahip Halkalı fabrikasında ise boyuna dikişli sa-
nayi boru ve profilleri, konstrüksiyon boru ve
profilleriyle özel borular; İzmit fabrikasında ise
enerji ve altyapı projelerinde kullanılan yüksek kat-
ma değerli spiral dikişli boruların yanı sıra boyu-
na dikişli konstrüksiyon boru ve profilleri de üre-
tiliyor. Bu tesisin 300 bin tonluk kapasitesinin 150
bin tonu spiral kaynaklı boru üretimine yönelik. 

1995'ten beri faaliyette bulunan Gemlik plas-
tik boru üretim tesisleri ile hem çelik hem de plas-
tik boru üreten tek şirket konumunda olan Boru-

san Mannesmann Boru’nun bu tesisinde yıllık 10
bin ton plastik boru üretiliyor. Su ve gaz boruları
segmentinde yüzde 55'lik pazar payına sahip şir-
ketin spiral ve sanayi borularındaki payı ise yüz-
de 20. Özel boru segmentinde de şirket yüzde 50'lik
pazar payı ile güçlü bir konuma sahip. Son 10 yıl-
lık dönemde Mavi Akım, İran-Türkiye, Rusya–Tür-
kiye gibi Türkiye’de gerçekleştirilen belli başlı
enerji projelerinde ve yurtiçi doğalgaz dağıtım ağı-
nın genişlemesinde önemli projelere imza atan Bo-
rusan Mannesmann Boru Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent Demircioğlu ile enerji sektöründen inşaa-
ta uzanan bir söyleşi gerçekleştirdik.

Krizin gölgesinde geçen 2009’u firma olarak
nasıl bir performansla geçirdiniz?

Tüm demir-çelik sektörü gibi krizin etkisini
ağırlıklı olarak 2009’in ikinci yarısında hissettik.
Bunun da nedeni, demir-çelik fiyatlarının 1200 do-
larlardan 400 dolarlara düşmesiydi. 2009’da bu fi-
yatlar, stoklara göre dengelenince, geçen sene
herkes gibi bizim için de iyi geçti. Talep üçte iki-
ye düştü ama herkes kapasitesini ona göre den-
geledi ve krize göre makul kârlar da etti. Dolar bi-
lançosunda 28 milyon dolar kâr elde ettik. Bunun
büyük bir kısmı petrol ve doğalgaz boru hatları pro-
je işlerimizden geldi. Ticari kaliteler yavaştı. En ya-
vaşı da bizim için önemli olan ve gelişmeyi dü-
şündüğümüz otomobil piyasasıydı. Otomobil pi-
yasası geçen seneye çok yavaş başladı. Devlet teş-
vikleri ve vergi indirimleriyle tüm dünyada talep
artmasına rağmen, sadece stoklardaki mallar bo-
şaldı.  2010’da satışlar düşük olmasına rağmen,
makul seviyelerde seyretti. Hammadde üretici-
sinden otomobil üreticisine kadar tüm sistemde-
ki stoklar dolmaya başladı. 

Firma olarak 2010 ve sonrasında stratejinizi
nasıl belirlediniz?

Esasında demir çelik sektöründeki sorun,
kriz nedeniyle ortaya çıkmadı. Demir cevheri
üreticilerinin tüm dünyada kartel denilecek bir ya-
pıya kavuşmuş olmaları sorun yarattı. Aşağı yu-
karı dört tane üretici tüm piyasanın yüzde 70’ini
kontrol ediyor. Onlar devamlı fiyatları artırma tren-
dinde olunca sorun yaşanıyor. Yeni bir fiyat me-
kanizması kabul ettirmeye çalışıyorlar. Eskiden
cevher fiyatlarının yüzde 70-80’i yıllık anlaşmalarla
bağlanırdı, fiyatları belli olurdu. Şimdi 3 aylık an-
laşmalar teklif ediyorlar, belli endekslere tabii, de-
ğişken bir fiyat talep ediyorlar. Tabii bu müthiş bir
volatilite getirdi piyasada. Bir ay sonrası için kim-
se fiyatın piyasada ne olacağını bilmiyor, görmü-
yor. Öyle olunca da herkes bekleme moduna ge-
çiyor. Nereye kadar bekleyeceksiniz? Bu diğer sek-
törlere benzemiyor.

Borusan Mannesmann Boru Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Demircioğlu

“Enerji borularında
büyümeyi hedefliyoruz”

“Enerji borularında ve hassas borularda büyümeyi
düşünüyoruz. Hassas borularda, İtalya’da da fabrikamız
var. Halkalı fabrikamızda da onu üretiyoruz. O alanda
büyüyeceğiz ve büyümeye devam ediyoruz. Enerji
alanında da büyüyeceğiz, bu alanda da yatırım başlattık.
90 milyon dolarlık yeni teknolojili bir büyük boru üretim
tesisini devreye alıyoruz yakında. Bu teknolojiden
Avrupa’da sadece iki üreticide var.”
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Anlık stratejiler mi belirlemeye başladı firmalar?
Firmalar hem anlık plan yapıyor, hem stokla-

rı minimumda tutuyor, hem de fiyat çok değişken
noktaya geldi. Ne kadar sürecek bilmiyorum. Ta-
bii göreceğiz. O da çalışma şartlarını zorlaştırıyor.

YENİ YATIRIM, YENİ TEKNOLOJİ
Firma olarak çok geniş bir alanda üretim yapı-
yorsunuz. İnşaattan otomotive, tekstilden petrol-
doğalgaz boru iletim hatlarına kadar… Bütün bu
alanlardaki iş sürecinizi nasıl planlıyorsunuz? He-
definiz nedir bu alanlarda?

Bizim stratejimiz ticari kalitelerde konsolide
olmaktır. Enerji borularında ve hassas borularda
büyümeyi düşünüyoruz. Hassas borularda, İtal-
ya’da da fabrikamız var. Halkalı fabrikamızda da
onu üretiyoruz. O alanda büyüyeceğiz ve büyümeye
devam ediyoruz. Enerji alanında da büyüyeceğiz,
bu alanda da yatırım başlattık. Sembolik bir temel
atma töreni yaptık. 90 milyon dolarlık yeni tekno-
lojili bir büyük boru üretim tesisini devreye alıyo-
ruz yakında. Bu teknolojiden Avrupa’da sadece iki
üreticide var.

Farkı nedir bu teknolojinin ve yeni üretimin, öğ-
renebilir miyiz?

Vallahi o konuda bir
miktar ketum olmayı dü-

şünüyoruz. Biraz reka-
betçi avantaj elde
edelim ve 6 ay geçsin
o zaman açıklarız
belki. 

Madem firma olarak
stratejinizde enerji
önemli bir yer tutu-
yor, Türkiye’nin gele-

cekte bu alanda na-
sıl bir konuma

geleceğini
düşünüyor-

sunuz?

Bizim tanımladığımız stratejide sadece Tür-
kiye yok. Türkiye, içinde olmayı düşündüğümüz ül-
kelerden bir tanesi. Kendi ülkemiz olması nede-
niyle. Ama biz genel kabul olarak talep neredey-
se üretimi orada yapmayı ve yerli üretici olmayı
yeğliyoruz. Dolayısıyla bu çerçevede Cezayir’de
fabrika aldık. Ama maalesef hisse devri gerçek-
leşmeden Cezayir bütün özelleştirmeleri dur-
durdu. Nijerya’da, Abu Dabi’de projelerimiz var.
En son olarak da Irak’ta bir proje üzerinde çalı-
şıyoruz. Bu ülkelerin hepsi enerji üreten, petrol-
doğalgaz üreten, onu taşıyan, satan, dolayısıyla bu
tür boru talebinin yüksek olduğu ülkeler. Bura-
larda yatırım yapıyoruz. Şu anda üç tane aktüel
proje var. Hangisi hızlanır, onu da sene sonunda
ancak göreceğiz.

Türkiye’nin enerji politikasını nasıl buluyorsunuz? 
Türkiye’de enerji de üretilmiyor. Enerjiden ka-

sıt, petrol ve doğalgaz. İnşallah kaynak bulundu-
ğunda gelecekte olur. Ama Türkiye, jeografik ko-
numu nedeniyle enerjinin üretildiği ülkelerle tü-
ketildiği ülkeler arasında bir kavşakta duruyor. Do-
layısıyla bu nakil hatlarının Türkiye’nin üzerinden
geçmesi doğal ve beklenen bir şey. Bunu hemen
destekleyen bir husus da politik. AB enerji ba-
ğımlılığını yaymak istiyor. Sadece Rusya’ya bağlı
olmak değil, diğer üreticilerine de dengeli dağıt-
mak politikasını güdüyor. Nabucco hattı herhal-
de olacak. Orada problem görmüyorum. Bir, bir
buçuk sene gecikme olur ama olacak. Vazgeçilirse
ona şaşarım. Tabii Türkiye’nin enerji politikasının
görünmeyen ama en önemli ayağı da Boğaz tra-
fiğini, tehlikeli trafik statüsünden çıkarmaktı.
Petrol yüklü tankerlerin geçmesini asgariye in-
dirmek. Başta pahalı deniyordu ama çevreci un-
surlar ve daha az baskı ve gemiyle taşıma yavaş
yavaş terk ediliyor. Önümüzdeki 50 sene içinde bü-
yük kıtalar arası taşıma hariç, tüm sıvılar bir yer-
den, bir yere boru hatları üzerinden taşınacak. Çok
daha ekonomik ve çevreci bir önlem.

AB’nin enerji bağımlılığını azaltmak için sürdü-
rülebilirlik ve yenilenebilir enerji kaynaklarına
önem veriyor. Firmalar olarak bu kavrama na-
sıl yaklaşıp strateji belirliyorsunuz?

Avrupa ve ABD, hidroelektrik gücünün nere-

“Türkiye’nin enerji politikasının görünmeyen ama en önemli ayağı da Boğaz
trafiğini, tehlikeli trafik statüsünden çıkarmaktı. Petrol yüklü tankerlerin

geçmesini asgariye indirmek. Önümüzdeki 50 sene içinde büyük kıtalar arası
taşıma hariç, tüm sıvılar bir yerden, bir yere boru hatları üzerinden taşınacak.”
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deyse tamamını kullanıyor. 30 sene önce bu alt-
yapısını tamamladı. Nispeten rüzgâr ve güneş ye-
nidir. Ama onların da bu ihtiyacı karşılayacak güç-
leri yok. Kapasite sınırlı. Avrupa’da güneş çok sı-
nırlı. Rüzgâr belki Kuzey Avrupa’da var ama tabii
Avrupa’nın tüm tüketimini karşılamaktan çok
uzak. Ayrıca rüzgâr santrallerinin bir başka men-
fi özelliği, henüz teknolojik olarak çözülmedi ama
10 sene içinde çözülecektir. Çok değişken voltaj-
lı, değişken frekanslı bir enerji üretiyorlar. Dola-
yısıyla trafo istasyonlarına bunlar yüzde 5-6’nın üs-
tünde bağlanamıyor. Bağlandığında bütün sis-
temdeki enerjinin kalitesini hissedilebilir şekilde
bozuyorlar. Dolayısıyla böyle de bir teknik sınır-
lama var. Rüzgâr şu anda kaliteli olarak kullanı-
labilir bir enerji değil.

Yatırım yapan firmalar olarak Türkiye’nin eko-
nomik ve politik yapısı, sizleri nasıl etkiliyor?

Türkiye’nin son birkaç senedir dış politikası-
nı anlayamaz ve değerlendiremez hale geldim. Gö-
rüldüğü kadarıyla Türkiye, Orta Doğu’da ve İslam
ülkeleri arasında lider olmaya oynuyor. Ama doğ-
ru mu oynuyor bu oyunu? Ondan emin değilim. He-
def doğru da, yol yanlış gibi geliyor bana. Şu ana
kadar yatırımcılar olarak tedirgin olmadık bu ya-
pıdan ancak gelecekte ne olur bilmiyorum. 

ENERJİNİN PAYI YÜZDE 40
İnşaatta da faaliyetleriniz var. 2008’de en fazla
ihracat yapan sektördü inşaat malzemeleri. Si-
zin sektördeki ağırlığınız nedir?

İnşaatta, dâhili tesisatta çelik boru 15 sene-
dir kullanılmıyor. Sadece ana giderlerde, binala-
rı besleyen ana hatlarda kullanılıyor. Doğalgaz
tesislerinde hem içerde, hem dışarıda kullanılıyor.
Çelik boru sektörünün inşaattaki payı şekil de-
ğiştirdi. Yani tesisattan, kalıp iskelesi, sıva iske-
lesi, yapılarda çelik karkas gibi kullanılmaya baş-
landı. Miktarsal anlamda azalma söz konusu de-
ğil ama yapılarda kullanım alanları değişti. Tesi-
sat borularında plastik kullanılıyor. Eskiden kalıp
çakılırken, tahtayla yapılırdı. Şimdi her şey pre-
fabrik borulardan yapılmış kalıp iskeleleriyle çö-
zülüyor. Orada çok kullanılıyor. Aydınlatma, eşya,
mobilya sanayinde ağırlıklı olarak kullanılıyor. Mo-
bilya sanayisi de geliştikçe, bu tüketim de hızla ar-
tıyor. Radyatörlerde hızla, dökümden, saç veya
boru radyatörlere geçiş yapılıyor. Orada yeni tü-
ketim alanı çıktı inşaat sanayi için.

Sektörel olarak ilgilendiğiniz alanların şirket için-
de payı, payları nedir?

Enerji işi müteahhitliği de ilgilendirdiğinden,
bizde yıllara göre artı-eksi yüzde 10 değişebiliyor.
Yüzde 40 enerji boruları kullanılıyor. Bu sene
ABD’ye çok miktarda petrol kuyu borusu satıyo-
ruz. Yüzde 15 otomobil ve hassas üretim işimiz var.
Yüzde 35 de ticari kalite, inşaat tarafındayız. Bu-
nun miktarını önümüzdeki 5 yıl içinde daha da dü-
şüreceğiz. İnşaattan daha çok enerjiye ve otomo-
tive doğru yöneleceğiz.

İhracatta yakın ve çevre ülkeler stratejisinden siz
nasıl etkilendiniz? Irak gerek enerji gerekse de
inşaatta büyük bir talep yarattı.

Biz, enerji borularında ağırlıklı olarak ihracat
yapıyoruz. Bu değişiklik bizi, sadece Irak’ta müs-
pet etkiliyor. Irak’taki girişimimizin açılışına Sayın
El Haşimi’yi de davet ettik ve geldi. Onun himaye-
lerinde bu yatırımı yapıyoruz. Demir-çelik açısın-
dan Suriye, Azerbaycan ve Gürcistan büyük bir pa-
zar değil. Türkiye için Romanya ve Yunanistan
önemli. Yunanistan çok büyük olmasa da ticari iliş-
kilerimiz iyi. Rusya henüz çok korumacı, kendi sa-
nayisi açısından. Orada henüz başlamış bir şey yok.
Vizenin kalkmasıyla orada belki bir şeyler olabilir.

Ne kadarlık bir pazardan bahsediyoruz. Sizin bu
enerji alanında yüzde 40’lık bir şirket içi ağırlı-
ğı yaratması nedeniyle soruyorum. Biz, Türkiye
olarak ne kadar pay alıyoruz? 

Valla çok büyük bir pazar. Dünyada yıllık 20-
25 bin tondan bahsediyoruz. Türkiye’nin bu pa-
zardan payı 800 bin ton ile 1 milyon ton arasında
değişiyor. Yüzde 4 civarında. Ama Türkiye şu
anda Akdeniz havzası, Kuzey Afrika ve Orta Do-
ğu’da bu pazarın lideri. Türk üreticileri bu bölge-
de pazar hâkimiyeti en yüksek olan üreticiler. 

Bu pazarı daha fazla artırabilmek için neler ya-
pılabilir?

Birincisi, “Türkiye’de yapacağım, oralara sa-
tacağım” anlayışı değişmeli. Oralarda yapıp, yer-
li sanayici olup, az veya çok korumadan istifade et-
mek önemli. Bu koruma kimi zaman gerçek, kimi
zaman da psikolojik; ama her zaman her ülkede
vardır, olmuştur ve olacaktır. Devletin yapacağı en
önemli teşvik, ticari heyetler ve o heyetler vasıta-
sıyla oradaki yönetimlere Türk hükümetinin me-
saj ve tavsiye vermesi şeklinde olabilir. 

“Enerji işi müteahhitliği de ilgilendirdiğinden, bizde yıllara
göre artı-eksi yüzde 10 değişebiliyor. Yüzde 40 enerji

boruları kullanılıyor. Bu sene ABD’ye çok miktarda petrol
kuyu borusu satıyoruz. Yüzde 15 otomobil ve hassas üretim

işimiz var. Yüzde 35 de ticari kalite, inşaat tarafındayız. ”



Dr. Yılmaz ARGÜDEN
ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı

İnsan 
alışkanlıklarının 

eseridir

İnsan alışkanlıklarının eseridir.  Dolayısıyla, ha-
yatında özel başarılara imza atanların nasıl
farklılık yarattığını anlamak için öncelikle

onların alışkanlıklarını izlemek gerekir.  Haya-
tında farklılık yaratmak isteyenler de, öncelikle
alışkanlıklarını gözden geçirmelidir.  Para ile sa-
tın alınamayan birçok değer, ancak zamanın
etkin kullanımıyla kazanılabilir.  Sağlıklı ya-
şam, sağlam bir vücut, yüksek bilgi düzeyi, kül-
tür, sevgi dolu bir ilişki ağı, toplumsal saygınlık,
bu konulara ilişkin günlük alışkanlıklar ile ka-
zanılır. Şampiyonluk için koşan atletler, yarışın
koşulduğu saniyelerde değil, ondan önceki ha-
zırlık döneminde kazanırlar.  Antremanları ak-
satmayan, her gün farklılık yaratabilenler, yarış
koşulurken önemli avantaj sağlarlar. Takımın-
da sadece ilk onbirde oynayanları değil, aynı za-
manda geniş bir yedek kadroyu da formda tuta-
bilen antrenörleri, lig maratonundaki sakatlık-
lar ve cezalar korkutmaz.

Her gün düzenli olarak dişlerini fırçalayanlar
daha sağlıklı dişlere sahip olurlar.  Her öğün ye-
meğine dikkat edenler, aşırı kiloları taşımak zo-
runda kalmazlar. Düzenli olarak egzersiz yapanlar
daha az sakatlık yaşarlar. Düzenli olarak okuma
alışkanlığı edinenlerin, araştırmaya zaman ayır-
ma disiplini olanların bilgi düzeyi de güncelliği-
ni yitirmez.  Merakını yitirenler güncelliğini de yi-
tirir. Her gün çevresi ile güleryüzlü ilişki kuran-
lar, onları iyi ve kötü günlerinde unutmayanlar
önemli bir sosyal birikim elde ederler.  Böylesi bir
birikim ancak zaman içinde elde edilir. Dolayısıyla,
zamanı iyi kullanmayanların, sosyal sermayesi de
düşük olur. Toplumsal güven de ancak zaman
içinde kazanılabilinen kırılgan bir değerdir.  Söy-
lemlerle eylemlerin tutarlılığı ve toplum için de-
ğer yaratabilmiş olmak toplumsal güven kaza-
nılmasının temelini oluşturur.  

Elektronik çağda, eylem-söylem tutarsız-
lıklarının açığa çıkma hızı da önemli ölçüde art-
mıştır. Dolayısıyla, davranışlarıyla farklılık ya-
ratmak isteyenlerin, tutarlılık konusuna özel
önem vermeleri gerekiyor. Farklılık yaratmak
bireyler için olduğu gibi kurumlar için de sürekli
ve düzenli bir uğraştır. Şirketler de yetkinlik-
lerinin güncel kalabilmesi için sürekli gelişti-
rilmesi gerektiğini iyi anlamalıdır. Geliştiril-
meyen yetkinlikler rekabetin mutlaka gerisin-
de kalır. Müşterinin kalite anlayışı, beklentile-
rinin aşılmasıdır. Bu tanım sürekli gelişmenin
gerekliliğini ifade eder. Çünkü beklentiler kar-
şılandıkça, yerlerini daha yüksek beklentilere
bırakırlar. Dolayısıyla, dün mükemmel olarak
kabul edilen bir hizmet seviyesi, bugün ancak ye-
terli, yarın ise yetersiz olarak nitelendirile-
cektir. Bu nedenle, beklentiyi karşılamak, an-
cak sürekli gelişme ile sağlanabilecek bir dü-
zeyi ifade eder.  

Müşteri sadakati elde etmek hem onun bek-
lentilerini her zaman karşılamakla, hem de özel
durumlarda özel tedbir alabilecek esnekliği
göstermekle sağlanır. Ürün geliştirmek için
araştırma ve geliştirmeye düzenli olarak kaynak
ayırmaksızın müşterinin gelecekteki ihtiyaçlarına
cevap verebilecek fırsatları yaratmak da çok güç
olur. Toplumsal sorumluluk konusuna düzenli
olarak eğilmeyen şirketler, kamuoyunda bir
risk ile karşılaştıklarında bu konuda güvenilir-
lik kazanmak için çok geç kalmış olurlar. 

Özetle, gerek kişisel boyutta, gerekse ku-
rumsal boyutta farklılık yaratmak istiyorsak her
gün yaptığımız aktivitelere dikkat etmeli, düzen
ve disiplini sağlamalıyız. Büyük başarılar, her gün
üst üste konan tuğlalarla inşa edilir. Her bir tuğ-
lanın iyi yerleştirilmemiş olması veya zayıf olması,
zaman içinde tüm duvarın sağlamlığını etkiler. Bu
nedenle, hem kendimizi yönetmekte, hem de ku-
rumlarımızı yönetmekte her gün daha iyisini ba-
şarmayı, her gün farklılık yaratmayı hedefle-
meliyiz. Yaşam kalitemizi artırmak ancak bu an-
layışla sürekli olarak yönetim kalitemizi artır-
makla gerçekleşebilecek bir hedeftir.

Elektronik çağda, eylem-söylem tutarsızlıklarının açığa
çıkma hızı da önemli ölçüde artmıştır. Dolayısıyla,
davranışlarıyla farklılık yaratmak isteyenlerin, tutarlılık
konusuna özel önem vermeleri gerekiyor.
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İnşaat sektörünün “gazbeton” tarafında tam 31 yıl-
dır üst düzey yönetici olarak çalışan bir profesyo-
nelin yaşantısı, farklı bir sektörün Türkiye’deki ta-

rihini de yansıtıyor. Mali ve İdari İşler Müdürü olarak
başladığı YTONG’da, genel müdürlük de yapan bir pro-
fesyonel. Bugün YTONG Yönetim Kurulu Murahhas
Üyesi olan Fethi Hinginar ile YTONG’u, geleneksel yapı
malzemelerini kullanmayı seven inşaat sektörünün
“gazbeton” ile tanışmasıyla başlayan serüveni ve yapı
sektörünün nasıl geliştiğini konuştuk.  

Farklı bir sektörden inşaat sektörüne geçtiniz bun-
dan tam 31 yıl önce ve YTONG kurulduktan 14 yıl son-
ra. Nasıl cesaret ettiniz?

Ben 1979’da girdim YTONG’a ve bu ay da tam 31.
yılımı doldurmuş oluyorum. Üniversiteyi ve askerli-
ği bitirdikten sonra profesyonel yaşantıma 1970- 1979
yılları arasında Türk Philips’te, mali departmanda ça-
lışarak başladım. Türkiye’de bilgi işlem daha çok ye-
niydi. Türkiye’nin mali işler ve bilgi işlem depart-
manları arasındaki koordinasyonları sağlayan ilk
görevlilerden biri oldum. O zaman bilgi işlem siste-
minin kurulması için yaklaşık 1 yılı aşkın bir süre ya-
tırım yapıldı. 500-600 metre karelik bir kat, tamamen
yeniden inşa edilerek ve döşemeler 20 santim yük-
seltilerek, müthiş bir kablolama ve klima sistemi ku-
rularak bilgi işlem sistemleri kuruldu. Biz de o zaman
yeni tanışıyorduk bilgisayarla. Philips, Türkiye’de ilk
ciddi bilgi işlem kullanmaya başlayan kuruluşlardan
biridir. 1979’da YTONG’a Mali ve İdari İşler Müdürü ola-
rak transfer oldum.

Transfer olduğunuz firmayı tanıyor muydunuz?
YTONG, 1963’te kurulmuş ve 1965’te üretime geç-

mişti. Yaklaşık 14 yıllık bir üretim deneyimi olan
YTONG tamamen farklı bir sektörde hizmet veriyor-
du. Elektronikten-inşaata. Bu sektörü hiç bilmiyor-
dum. Beni buraya davet eden danışmanlar “Tamamen
farklı bir sektör, seveceksin” demişlerdi. Benim bu-
raya girmemde etkili olan kişilerden biri de benden
önceki Genel Müdür Kudret Baban’dır. Hayatımda ta-

nıdığım en iyi yöneticilerden biridir. Ben YTONG’u ta-
nıdığımda “gazbeton” diye bir şey bilinmiyordu. Ya-
nılmıyorsam, gazbeton deyimi de 1985’lerden sonra
kullanılmaya başlandı. Yani Türkiye’de malzeme li-
teratürde “YTONG” olarak biliniyordu. Bayındırlık Ba-
kanlığı malzeme listelerinde dahi öyle biliniyordu.
Daha sonraki yıllarda “gazbeton” kelimesi Türkiye’de
literatüre girdi. 

O zamanlar girdiğinizde sektör nasıl bir yapıya sa-
hipti? 

Hafif yapı malzemesi olarak biliniyordu. Nasıl tuğ-
la dediğiniz zaman hemen aklınıza kırmızı malzeme
geliyor. YTONG dediğinizde de beyaz, hafif, ısı yalıtı-
mında kullanılan malzeme geliyordu. İnşaat sektö-
ründe o zaman dahi bilinirliliği iyiydi. En önemli
gösterge, Bayındırlık Bakanlığı’nın bütün rayiç fiyat
listelerinde YTONG olarak geçiyordu. Daha sonra li-
teratürdeki adı “gazbeton” olarak yerleşmeye başladı.
YTONG bir markaydı ama markayla malzeme biraz öz-
deşleşmişti. 

Biz Türkler genelde gelenekselciyizdir. İnşaat da
öyle. Gelenekselden vazgeçmeyiz. Bu geleneksel
yapı içinde sektörde o dönemlerde tutunmak kolay
oldu mu? 

Aslında Türkler diye de bakmamak lazım. İnşa-
at sektörü geleneksel, yapı malzemesinde kolay ko-
lay değişikliğe gitmeyi sevmeyen bir sektördür. Bunu
da bence doğal karşılamak lazım. Gelenekselliğe daha
bağlı bir sektör. Onun da mantığını ben şöyle kuru-
yorum. Yapıda kullandığınız bir malzemenin ömrü nor-
mal olarak 40-50 yıldır. Bu malzemeyi seçerken yeni
bir malzemeyi seçmeye karar vermek gerçekten hem
risk, hem de cesaret isteyen bir konu. Dolayısıyla sek-
tör, hep böyle muhafazakâr konumunu, her türlü mal-
zemede uzun süre devam ettiriyor. 

YTONG bu geleneksel yapı içinde, yapı malzemesi
olarak kendini nasıl kabul ettirdi?

Aslında YTONG’un yapı sektörüne girişi İstanbul
Hilton Oteli’nin inşaatıyla birlikte oldu. Yönetim Ku-
rulu Başkanımız Bülent Demiren, Hilton Oteli in-
şaatında o günlerde genç bir mühendis olarak şan-
tiye şefliği yapmıştı. Almanların hafif bir yapı malze-
mesine ihtiyaç duyması Hilton Oteli’nin yeri ve yapı
özelliği dolayısıyla, bu malzemenin Almanya’dan
getirilmesi üzerine inşaata başlandı. Hilton Oteli, Tür-
kiye’nin ilk ciddi betonarme yapılarından birisidir. İs-
tanbul’daki uzun yıllar en büyük yapı idi. YTONG’un bir
başka özelliği de yabancı sermayeli bir şirket olma-
sıydı. Yatırım olarak da yabancı sermaye yatırımı ola-
rak 1963’te Bakanlar Kurulu’nun özel izni ile Türki-
ye’ye gelmiş. O günlerde yabancı sermayenin ülke-

YTONG Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Fethi Hinginar

“İnşaat sektörü,
geleneksel malzemeden

vazgeçmiyor”

“İnşaat sektörü geleneksel, yapı malzemesinde kolay
kolay değişikliğe gitmeyi sevmeyen bir sektördür. Bunu
da bence doğal karşılamak lazım. Gelenekselliğe daha
bağlı bir sektör. Onun da mantığını ben şöyle kuruyorum.
Yapıda kullandığınız bir malzemenin ömrü normal olarak
40-50 yıldır. Bu malzemeyi seçerken yeni bir malzemeyi
seçmeye karar vermek gerçekten hem risk, hem de
cesaret isteyen bir konu.”



Temmuz 2010   37

“Geleceğin
malzemesini
ürettik”
YTONG’un malzeme olarak
geldiği son nokta
gerçekten çok dikkate
değer. Henüz Türkiye’de
değil ama Almanya’da 100-
120 kilogram metre küp
yoğunlukta, üretim
yapmaya başladık. Bu
malzemeye “multipor”
deniyor. Bunun ısı yalıtım
değeri; taş yünü, cam yünü
ısı yalıtım değeri ile
eşdeğer. Bir YTONG yapı
malzemesinin, bir yalıtım
malzemesi değerinde
üretilebilir hale gelmesi
gibi çok önemli bir safhaya
gelmiş durumdayız. Biz bu
malzemeyi Türkiye’de
deneme amaçlı
Almanya’dan getirtip
inşaatlarda kullanmaya
başladık. Tabii ki hedefimiz
burada üretmek. Çok ciddi
bir endüstriyel proses var
burada. Yalıtım malzemesi
olarak geleceğin
malzemelerinden birini
ürettik. Multipor,
YTONG’un duvar dışındaki
betonarme yüzeylerinin
yalıtımında kullanılmak
üzere geliştirilen bir
malzeme.

ye girişi sınırlıydı. Hilton Oteli’nde Almanya’dan ge-
len malzeme kullanıldı. 1965’’in sonunda ise Türki-
ye’deki fabrika üretime geçti. İlk üretim 14 Aralık’ta
yapıldığından, her yıl bu günü kuruluş yıldönümümüz
olarak kutluyoruz.

Yapı sektörü içinde o döneme geri dönecek olursak,
yeni bir malzeme, zorlu bir sektör… Nasıl oldu fark-
lılık yaratmanız?

Evet, çok zor bir sektör ve yeni bir malzeme. Tam
olarak endüstriyel. Fabrika ortamında üretilen bir mal-
zeme. 1960’lı yılları düşünürseniz tuğla dahi fabrikada
üretilmiyor. Tuğla, harman tuğlası, dediğimiz açık
alanlarda kalıplandıktan sonra güneşte kurutularak
kullanılıyor. YTONG ise ciddi bir sanayi üretimi.  İçin-
de hava kabarcıklarının oluşturulması, hafif bir mal-
zeme olarak ortaya çıkması… Gerçekten ciddi bir sa-
nayi ürünü. Hatta sadece sanayi ürünü demek de ye-
terli değil bana göre. Sadece Türkiye’de değil yurt-
dışında da aynı şekilde nitelendiriyorlar. Bir malze-
menin üretildiği ortamın hava şartları dahi kaliteyi et-
kiliyor. Dolayısıyla çok hassas bir kalite prosesini de
takip etmeniz gereken bir malzeme. Ama buna kar-
şılık çok farklı, bildiğimiz geleneksel malzemelerden
değişik bir ürün ortaya çıkıyor.

Hilton Oteli’nden sonra nere-
lerde uyguladınız ve ne tür tep-
kiler aldınız?

İlk ciddi kullanılan yerlerden
biri de Gebze’deki Arçelik Fab-
rikası’dır. O zamanlar YTONG’un
kurucuları Bülent Bey olsun,
kurucu başkanı merhum Müm-
taz Fazlı Taylan olsun, merhum Veh-
bi Koç’la yakın iş birlikleri ve ortaklıkları var-
dı. Dolayısıyla Arçelik Fabrikası inşaatı planlan-
dığı zaman Vehbi Bey’e bu malzemeyi kullanma
önerisini getirmişler. Vehbi Bey de buna ikna olmuş.
Ancak fabrikanın inşaatı döneminde, YTONG fabrikası
da inşa halinde olduğundan Vehbi Bey, “Siz malzemeyi
yetiştirecek misiniz? Bana onun sözünü verin” demiş.
O söz de verilmiş. Sonuçta 1966’da donatılı malzeme
ilk olarak Arçelik Fabrikası’nda kullanılıyor.

70’li yıların yapı sektörünü anlatır mısınız? Nasıl bir
tablo vardı ve yeni bir malzeme ile bu tablonun ne-
resindeydiniz?

Ben 1979 Mayıs ayında YTONG’a geldim.
YTONG’un Türkiye’deki inşaat hayatına girmesiyle bir-
likte, en önemli misyonu, yapıda kalite kavramını dile
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getirip, bunu hep anlatmaya ve tanıtmaya çalışma-
sı olmuştur. Yani yapı dediğiniz, sadece dört duvarı
yap, içini de doldur, gir, kapat, otur ortamı değildir.
Gerçekten kaliteli, uzun ömürlü ve ısı yalıtımı denen
olguları da dikkate alacak bir yapı oluşturulmalıdır
ve bizim hedefimiz de bu yapıyı oluşturmaktır.
1979’da ısı yalıtımı gündemde, ama hiçbir yönetme-
lik ve zorunluluk yok. Ancak müteahhitleri ikna
edebildiğiniz, kabul ettirebildiğiniz oranda, o mal-
zemeyi kullanabiliyordunuz. 

Nasıl ikna ettiniz müteahhitleri?
Türkiye’de de bilinçli çalışan müteahhitler her za-

man vardı. Öncelikle bunları bulma başarısını gösterdi
YTONG. 1965-1979 yılları arasındaki YTONG’un kap-
asitesine de bakmak lazım. Fabrikanın kuruluş kap-
asitesi 50 bin metre küp, bugün geldiğimiz kapasite
ise 1 milyon 250 bin metre küp. Benim YTONG’a gir-
diğim 1979’daki kapasite de 180 bin metre küptü. 10-
12 yıl içinde yaklaşık dörde katlanmıştı. Yine de inşaat
sektörüne baktığınız zaman çok büyük bir kapasite de-
ğil bu. 1960-1979 arasında Varto ve Gediz depremleri
de dâhil birkaç büyük deprem yaşanmıştı. YTONG o
deprem bölgelerinde de kullanıldı ve dolayısıyla
depreme karşı dayanıklı yapısı da bilinmeye başladı. 

Ağırlıklı olarak konutlarda mı fabrikalarda mı kul-
lanılıyordu?

Ağırlıklı olarak konutlarda kullanıldı. Aslında
fabrikalar dediğiniz için o konuya da girmek isterim.
1970’li yıllar, her ne kadar krizlerle geçmişse de, Tür-
kiye’nin sanayileşme de çok ciddi hamleler gerçek-
leştirdiği yıllardı. Özellikle tekstil sektörünün çok hız-
lı geliştiği bir dönemdi 1975-1985 arası… Bu dönemde
tekstil fabrikaları yatırımının çok büyük bir kısmı
YTONG’la yapıldı. Tekstil üretiminde rutubetli or-
tamların olmaması gerekiyor. YTONG bunun için çok
uygun bir malzeme ve hızlı yapıma imkân veriyor.

O yıllarda malzemenin teknolojik özellikleri nasıl-
dı? Çok değişti mi?

Aslında geleneksel malzeme dışında ortaya çıkan
tek alternatif malzeme de YTONG idi diyebiliriz.
1920’li yıllarda İsveç’te keşfedilen bir yapı malzemesi.
İsveç, Avrupa’nın en soğuk iklim bölgesi ve burada ya-
lıtım ihtiyacının toplumu zorlaması sonucu, bir kim-
yager tarafında keşfedilmiş bu malzeme. Giderek de
hızla yayılmış bütün Avrupa’ya, özellikle 2.Dünya Sa-
vaşı’ndan sonra başta Almanya olmak üzere çok hız-
lı bir gelişme göstermiş. 

Isı yalıtımı kavramıyla ortaya çıkmış yani… Sektör
bu kavrama nasıl yaklaştı ülkemizde?

Tabii ısı yalıtımı olgusu burada çok önemli. Isı ya-
lıtımının hem yaşam konforu açısından, hem de
ekonomik açıdan önemi var. Bu ikisine de baktığımız
zaman YTONG süratle inşaat sektöründe alternatif
olabilecek bir malzeme olmuş ve uzun yıllar da ye-
rine başka bir alternatif gelemedi. Yalıtım yasal ola-
rak zorunlulukla talep edilir hale geldikten sonra fark-
lı yalıtım uygulamaları zamanla devreye girmeye baş-
ladı. 1980’li yıllar Türkiye’de ısı yalıtımı yönetmelik-
lerinin ilk yayınlandığı yıllardı; 1983-84’tü sanırım.
1986’da da sanırım, asıl ciddi revizyona uğradı. Bu yıl-
larda yalıtım artık toplu yapılarda ciddi olarak orta-
ya çıkmaya başladı. O zaman da yalıtım alternatifi ara-
maya başladı inşaatçılar. 

Yalıtımsız mı yapılıyordu binalar? Hiç mi yalıtım
yoktu?

Yüzde 80-90 tuğla kullanılıyordu. Sandviç duvar
dediğimiz duvar ortaya çıktı. Biz mesela sandviç du-
varın yapı fiziği açısından hatalı uygulamalarla prob-
lem yaratacağını anlatmaya çalıştık. Çünkü bir duvar
yapıyorsunuz, araya boşluk bırakıyorsunuz ve o boş-
luktan sonra bir duvar daha yapıyorsunuz. Dolayısıyla
iki ince duvar yapıyorsunuz. Bunları eğer yapı mü-
hendisliği kurallarına göre birbirine bağlamazsanız,
iki duvar arasında oluşacak yoğuşmayı önleyecek ted-
birleri almazsanız, yapıyı yaparsınız ancak 2-3 sene
sonra problem çıkmaya başlar. Yapı kalitesi dediği-
niz zaman mühendislik, projelendirme ve projelen-
dirmeye uygun yapı yapma konularının çok ciddi ola-
rak ele alınması lazım. Bu dönemlerde ısı yalıtımı ya-
pılacak diye çok yanlış uygulamalar oldu. Zamanla ha-
talar ortaya çıkınca vazgeçildi, farklı yönetmelikler or-
taya çıktı. Bu arada tabii gelenekselliği bozmama nok-
tasında toplum olarak da haklılık payı var inşaatçıların.

Bir genel müdür kriz anında ne hisseder ve ne yaşar?
Çalıştığınız işe ve iş yerine inanmak önemli. Sonra da beraber çalıştığınız
ekibinize inanmak. Benim en büyük başarım oradan kaynaklanır. Şirketimi
seviyorum ve çalıştığım arkadaşlarla da çok iyi bir ekip oluşturduk. Benim
için yöneticilikte güvenilir olmak önemli, çalışan arkadaşlarınıza da
güvenmek ve onların size güvenmesi önemlidir. Biz krizin en ağır
döneminde işçilerimizle toplantı yapıp, işçiler dâhil hepimizin maaşını
yüzde 10 indirdik. İşçiler sendikalı ve toplu sözleşmeli olduğu halde
herkes katıldı. Bu şekilde çok az sayıda eleman çıkardık. Kriz bittikten ve
ortam düzeldikten sonra da hepsini telafi ettik.
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Yanlış bir uygulama ile bozduğunuzda güven sarsı-
lıyor. Uzun yıllar, yeni arayışa tam olarak kimse ce-
saret edemedi. İşte bu YTONG’un avantajıdır. 1920’ler-
den sonra hep aynı malzeme ve yapıda sorun yarat-
mayan malzeme olarak sürekli gelişti.

“HAYATIMIZ KRİZLERLE GEÇİYOR”
Gazbeton sektöründe 1975-85 en yoğun döneminizdi
galiba, tekstil sektöründeki yatırımlarla birlikte?

Yeni fabrika yapılma ihtiyacı aslında daha sonra
ortaya çıktı. İhtiyaçtan öte genişleme sürecimiz
1985’ten sonra başladı. Tabii bir de Türkiye’nin yaşadığı
kriz dönemlerini göz ardı etmemek lazım. 31 yıldır bu
sektördeyim ve 6-7 tane ciddi kriz gördüm. 80 ihtila-
li, İran-Irak Savaşı, 1 dolara muhtaç hale geldiğimiz
1983 ekonomik krizi, 90 ve 93 krizleri, 95-96’da mali
kriz, 99 depremi, 2001 ve son olarak 2008 krizi. Ha-
yatımız hep krizlerle geçiyor.
Krizler sektörünüzü nasıl etkiledi?

Genel olarak Türkiye’de inşaat sektörü krizlerde
devamlı gelişti. Bizim 1960’lardan bugünlere gelen bir
grafiğimiz vardır. Krizleri net olarak görüyorsunuz.
Belli yıllar krizden çıktıktan sonra 4-5 yıllık yüksel-
me, sonra tekrar düşüş, tekrar yükselme, tekrar iniş.
Ama sonuçta hepsinde genel trendde çok ciddi bir yük-
selme var. Onu da ben şuna bağlıyorum: Nüfus ar-
tışına bağlı olarak konut ihtiyacı talebi var. Türkiye’de
yanlış yapılaşma ve gecekondulaşma döneminde
yapılan yanlış konutların ceremesini çekiyoruz. Bu-
gün başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerimiz-
deki konutların yüzde 50’si o dönemlerden… Sağlık-
sız gecekondular veya gecekondudan dönüştürülen
konutlar. Şimdi bunların yenilenme zorunluluğu var.
Dolayısıyla bu sektörü sürekli gelişmeye mecbur kı-
lıyor. Aradaki iniş-çıkışlar ise genel trendi olumsuz
etkilemiyor.

1980’den sonra yabancı yatırım imkânları arttı.
Sektörde hem daha yoğun rekabet hem de kalite ya-
rışı başladı. Yapı sektörü o dönemde nasıl değişti?

Bizim için 1980-83 yılları çok zor yıllardı. 1980’ler-
de, 180-200 bin metre küp olan kapasitemizi, 1983’te
yüzde 30 kullanabilir hale geldik. Yani bir yılda 80 bin
metre küp satış yaptığımız oldu. Şu anda bir ayda ulaş-
tığımız satış miktarı. Krizlerden herkes gibi biz de et-
kilendik. Biz şunu söylüyoruz. Türkiye’de bu krizler-
den çok ciddi kazanımlar elde edildi. Kriz dönemle-
rinde ayakta kalma, yaşama ve kendini koruyup ge-
leceğe daha sağlam basma için çok ciddi tedbirler
alma imkânı veya mecburiyeti oldu. Bu arada ürün-
de sürekli gelişmeler yaşandı. YTONG ilk keşfedildi-
ğinde üretilen malzemenin 1 metre küpünün ağırlı-
ğı 500-550 kilogram civarında iken, bu yıllar içinde tek-
nolojinin iyileştirilmesi, otomasyonun sistemlere
girmesiyle, bugün 350 kilogramlara kadar düşmüş du-
rumda. Bu çok ciddi bir gelişmedir. 

Bu gelişme yapıyı nasıl etkiliyor?
Birincisi, malzemenin ağırlığı azaltılarak, yapıya

binen yükü o oranda azaltmış oluyorsunuz. İkincisi,
hafiflettikçe ısı yalıtımı değerini yükseltiyorsunuz. Yani
bugünkü lamda değerimizle, ilk günkü arasında

yüzde 50 iyileşme olduğunu söyleyebilirim. Benim
Ytong’a ilk girdiğimde lambda değeri 0,16’ydı, şimdi
0,9-0,10 seviyelerinde. Malzeme kalitesinde çok cid-
di gelişme oldu.  YTONG’un arkasında çok ciddi bir
araştırma ve geliştirme desteği var. Almanya’daki
merkez laboratuvarlarımızda sürekli iyileştirme ça-
lışmaları yapılıyor. Biz de lisans kullanıcı olarak, bun-
dan sürekli faydalanıyoruz. Biz de hem verimlilik ar-
tışı hem de kalite artışı ile pazardaki yerimizi de daha
güçlendirmek için devamlı çalışma yaptık.

Son dönemde enerji verimliği sektörde ön plana çık-
maya başladı. Ancak henüz bir standartlaşmadan söz
etmek mümkün değil galiba… Siz de ısı yalıtımıyla
bu sürece katkı sağladınız.

Ekonomikleşme ve ısı verimliliği ile verimlilik ar-
tışı, standartlaşma da diyebiliriz. Türkiye’de malze-
me standartlarının zorunlu hale getirilmesi için ça-
lışan kuruluşların başındayız. Türkiye’de ilk gazbe-
ton standardını, TSE 453’le Avrupa’dan YTONG getirdi
ve zorunlu standart haline dönüştürdü. Isı yalıtım yö-
netmeliği için Bayındırlık Bakanlığı’na tanıtım ve
anlatım toplantıları yapıldı. Yurtdışından örnekler ge-
tirildi. Isı yalıtım yönetmeliklerinin Türkiye’de yer-
leştirilmesi için çok ciddi katkılarda bulunuldu. Ya-
pıda ekonomiyi öne çıkardı. Yapıyı ucuzlatmak ama
kalitesini yükselterek ucuzlatma çalışmasını yaptı.
YTONG’un inşaat sektörüne bence malzeme kadar
önemli verdiği hizmet budur. Kalite ve ısı yalıtım an-
layışının yerleşmesi için çalışmıştır.

90’dan sonra Türkiye’ye yeni yapı malzemeleri gir-
meye başladı. İster istemez siz de daha fazla bu alan-
da kendiniz anlatma ihtiyacı hissettiniz. 1990-2000
arası neler yaşadınız?

90-2000 arası bana göre YTONG’un hem en zor
ama bir anlamda da başarılı olduğu dönemler ol-
muştur. Çünkü 1990’a girdiğimizde YTONG tek bir
fabrikaydı. Yıllık kapasitesi de 360 bin metre küptü.
90-93 yılları, ekonomik kriz açısında Türkiye’nin en
zor olduğu dönemlerdi. Bu dönemde çok ciddi sı-
kıntılarla karşılaşıldı. Bu sıkıntılı dönem, bizim
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sonraki dönem için hazırlık ve ayakta kalmak için
mücadele dönemimiz olmuştur. O dönemi de ba-
şarıyla geçtiğimiz içinde, 1993’ten sonra beklenenin
üstünde büyümüştür.

Özellikle o yıları sordum. Çünkü o dönemlerde
YTONG’un genel müdürlüğünü devraldınız. Neler ya-
şadınız? 

1992’de Gebze’deki, 1997’de Trakya’daki, 1998’de
de Antalya ve Gaziantep’teki fabrikaları kurduk.
1986’da Genel Müdür Yardımcısı olmuştum. 1979-86
arası mali işler müdürüydüm. 1989-1990 başında da
Genel Müdür oldum. Şirket olarak çok gurur duydu-
ğumuz, başarılı bir dönem o yıllar. Bu dönemde sa-
dece yatırım yapmadık, o yatırımı satacak kadar da pa-
zarlama faaliyeti gösterdik ve o malzemeyi de sattık.

Hangi yıla kadar daha çok iç piyasaya dönük bir üre-
tim yapıyordunuz ve dış pazara sattınız?

Dış pazar, hiçbir zaman bizim çok önemli bir pa-
zarımız olmamıştır. Çünkü malzeme; yoğun, hacim
olarak büyük, hafif bir malzeme yani taşıma mali-
yeti her zaman yüksek bir malzeme. Nitekim Gazi-
antep’te fabrika kurmadan önce de çok satış yapı-
yorduk. Yılda 7-8 bin metre küp kadar. Fabrikayı kur-
duk, şu anda 300 bin metre küp satış yapılıyor. An-
talya’da turizm yatırımlarının çok olduğu zamanlarda
25-30 bin metre küpe kadar ancak çıkabildik. Şim-
di 150-200 bin metre küp satış yapıyoruz. Dolayısıyla
fabrikayı kurmadığınız zaman ekonomik taşıma
maliyeti artıyor. Ama ihracatta kesik kesik başarı-
larımız var. 1985’lerde Libya’ya çok ciddi donatılı mal-
zeme ihracatı yaptık.

Türk inşaat sektörünün Libya macerası adeta bir ef-
sanedir. Siz nasıl girdiniz o pazara?

Biz Libya’da iş yapan bir Türk müteahhit firma-
sının yaptığı 400 konutun donatılı malzemesini sat-
tık. Yani bizim ilk ciddi ihracat deneyimiz odur. Bu-
radan Dubai’ye de, Rusya’ya da malzeme gönderdik.
Ama bunu devamlı yapmanız mümkün değil. Nite-
kim biz gönderdikten sonra Dubai ve Rusya’da fab-
rika kuruldu. Şu anda dünya genelinde YTONG ola-
rak üretim yapan 75 fabrika var. Avrupa’da hemen
her ülkede var. İhracat bizim öncelikli işimiz değil.
Onu açıkça söylüyoruz.

Her deprem sonrası “Betonarme yapılar öldürür”
denildi. Aslında betonarme sağlam ve elastiki bir
malzeme…

YTONG’un deprem açısından özelliğini ikiye ayır-
mamız lazım. Blok dediğimiz, duvarda kullandığımız

malzemenin özelliği, yapıya az yük bindirmesi. Diğer
yapı malzemelerine göre bile yarıdan daha az yük bin-
diriyor. Donatılı malzemede ise elastikiyet önemli.
Çünkü malzemenin içinde çelik var. Malzeme ahşap
gibi yük altında eğilen ama kırılmayan, deforme ol-
mayan bir malzeme. 

2000-2010 arasında hem firma olarak hem de sek-
törel olarak neler yaşadınız?

2000’li yıllara Türkiye gibi firmalarımız da Cum-
huriyet tarihinin en büyük kriziyle girdi. Ama bizi kriz-
lere karşı olan deneyimiz, önceden aldığımız tedbir-
ler ayakta tuttu. Krizi fırsata dönüştürme şöyle olu-
yor. Yapıda ekonomiklik daha da önem kazanır hale
geldi. Enerji tasarrufu çok daha ciddi ve etkili bir şe-
kilde aranır, istenir oldu. Öyle olunca da pazardan pay
alma oranımız artınca da, biz krizin etkilerini daha ra-
hat atlattık. 2004-2005’e geldiğimizde de Bilecik ya-
tırımına başlama imkânı bulduk. 2008 Ekimi’nde de
Bilecik fabrikasını devreye aldık. Bu arada kriz dö-
neminde Gebze’de çok verimli olmayan fabrikamızı
yurtdışına sattık. Onun yerine Bilecik’te dört aşama-
lı fabrikamızı kurduk. Bütün aşamalar tamamlandı-
ğında dünyanın en büyük kapasiteli fabrikası olarak
çalışmaya devam edecek. 

Enerji verimliliği ve pasif ev kavramı, sektörün
geleceğini mi tayin edecek?

Türkiye’de pasif evi ilk gündeme getiren biziz. Av-
rupa Gazbeton Üreticileri Birliği’nin de Yönetim Ku-
rulu üyesiyim. Bu birliğe de, 1995-96’da üye olduk. Her
6 ayda bir toplanırız. Son 4-5 yıldır da toplantılar Brük-
sel’de yapılıyor. Birliğin, AB ile lobi faaliyetleri açı-
sından da yakın bir ilişkisi var. Brüksel’de “Gelece-
ğin Evi-Living Tomorrow” diye bir ev var. Bu ev
2000’li yıllarda yapıldı. Geleceğin evi ile ilgili bütün kon-
septleri bir araya getirip Brüksel’de böyle bir ev yap-
tılar. O binanın bürolarında toplanıyoruz. Orada gör-
düğüm her yeniliği anlatırım burada. Pasif Ev’le ilgi-
li çalışmalardan anında haberdar oluyoruz. Ben gel-
dim anlattım. Son yapılan toplantıda AB’nin 2020-2050
yılları hedefleri anlatıldı. Şu anda 2020 yılına kadar-
ki ilk hedef, AB komisyonunda kabul edildi ve bütün
ülkelerde de zorunlu olarak uygulanmaya başlandı.
2020’ye kadar bütün AB ülkelerinde sıfıra yakın
enerjili binalar yapılma zorunluluğu getirildi. 2050’nin
çok daha farklı boyutları da var. Onlar üzerinde de ça-
lışmalar ve o politikalarda anlatılmaya ve oluşturul-
maya devam ediyor. Bunların içinde olmanız lazım.
Türkiye’nin hedefi gelişmiş ülke statüsüne geçmek
ise bunları takip etmemiz lazım. 

Çok yoğun bir tempoda mı çalışırsınız? Özel
hayatınıza nasıl zaman ayırırsınız?
Ben yoğun çalışmayı severim ve çalışıyorum da. Ama bir insan ne kadar çok
yoğun çalışsa bile ben yine de fazla zamanının olduğuna inanırım. Evinize
zaman ayıracaksınız. Aile yaşantınızı ihmal ederek çalışmak da doğru
değildir. Sosyal hayata, çevrenize de zaman ayırmalısınız. Zamanı doğru
şekilde planlamak önemli. 





“Yaşamı inşa edenlerin inşa ettiği bir si-
vil toplum kuruluşu” olarak tanımlıyor
Şükrü Koçoğlu, yönetim kurulu baş-

kanlığını yaptığı Türkiye İnşaat Sanayicileri İşve-
ren Sendikası’nı (İNTES). İnşaat sektörünün önde

gelen 140 inşaat sanayicisinin üye olduğu
İNTES, 46 yıl önce inşaat iş kolun-

da faaliyet gösteren işverenleri
bünyesinde toplamak, ortak eko-
nomik, sosyal hak ve yararlarını
korumak ve geliştirmek, arala-
rında karşılıklı yardımlaşmayı
sağlamak amacıyla kuruluyor.
Teknik konulardaki gelişmele-
ri takip eden İNTES, inşaat sek-
törünün kaliteli ve sertifikalı uy-
gulayıcılara sahip olması için

eğitim çalışmaları ve toplantılar
da yapıyor. Sözü daha fazla uzat-
madan İNTES Yönetim Kurulu
Başkanı M. Şükrü Koçoğlu ile
yaptığımız söyleşiye geçelim.

Türkiye inşaat sektörü ve inşa-
at malzemeleri sanayisi, İNTES’in
kurulduğu 1960’lı yıllardan bu

yana nasıl bir gelişim gösterdi? 
Cumhuriyet döneminin başlan-

gıcından 1950'li hatta 1960'lı yıllara
kadar, inşaat sektöründe en büyük

ağırlığı altyapı ve bayındırlık inşaatları
oluşturmuştur. Bu dönemde DSİ, Kara-

yolları gibi büyük çapta, devlet desteği ile
yatırımlar yapan teşkilatlar kurulmuş ve
bunların yaptığı yatırımlar inşaat sektörü-

ne ivme kazandırmıştır. Bu hız 1960'lı yıllara
kadar etkinliğini sürdürmüştür. 1970'li yıl-
larda yetişmiş teknik iş gücü özel kesime
kaymış ve kamu kesiminde oldukça önem-
li bir teknik eleman açığı ortaya çıkmıştır.
Diğer taraftan, bu yıllarda özel kesimin

“Türk müteahhitlerinin 1970’li yıllarda
başlayan yurtdışı müteahhitlik hizmetleri

serüveni, bugün katlanarak büyüyen
dünya markası bir pazar haline gelmiştir.

Türkiye ekonomisinin, kalkınmasının ve
istihdamının lokomotif sektörlerinden biri

olan sektör bugüne kadar 81 ülkede
yaklaşık 161 milyar dolarlık proje

üstlenmiştir.”

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı M.Şükrü Koçoğlu:

“Kalkınmanın ve istihdamın
lokomotifi inşaattır”
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faaliyet alanını sanayi kesimine kaydırması ve ya-
tırımların yaygınlaşması sonucunda fabrika tipi bina
yapımında artış olmuş, bu da yapım teknolojisin-
de prefabrikasyon sisteminin gelişmesini sağ-
lanmıştır. Ülkemizde sanayileşme ile birlikte or-
taya çıkan sosyoekonomik değişimler, kentleşme
olgusu ve kentlere göçün hızlandırılması, inşaat
sektöründe konut yapımcılığına önemli bir boyut
kazandırmıştır. Ancak planlı bir üretime geçişe im-
kân bulamadan ortaya çıkan bu gereksinim kent-
lerde plansız ve kalitesiz konut üretimlerini yay-
gınlaştırmıştır. 1980'lerde Türkiye, kentleşme ve
konut sorunlarına, çözüm bulmaya çalışmıştır.
1980'den sonraki dönemde kentsel alanlarda ge-
cekonduların yerini, çok katlı çarpık yapılaşma al-
mıştır. Ülkemizde, Cumhuriyetin ilanından sonra
farklı dönemlerde değişik boyutlarda hissedilen ko-
nut sorunu, özellikle yüksek nüfus artışı, hızlı ve
sağlıksız kentleşme sonucunda giderek artmıştır.
2010 yılında ekonominin genel toparlanma süre-
cine girmesiyle sektörün de olumlu yönde etki-
lenmesi beklenmektedir. Son dönemde kamu
özel sektör iş birliği yatırımlarındaki artış ve konut
piyasasındaki canlanma inşaat sektöründe de
göstergeleri pozitif yönde etkilemeye başlaya-
caktır. Ancak az önce de ifade ettiğim gibi sektö-
rün toparlanması zaman alacaktır. 

İNTES’in misyonuna uygun bir inşaat kalitesin-
den söz edilebilir mi? Ya da günümüzün kentle-
rin de yapı kalitesi hakkında neler söyleyebilir-
siniz? Sorunlar ve çözüm önerileri…

Büyük şehirlerimizin önemli bir bölümü imar
ve yapı yasalarına aykırı yapılan düşük standart-
lı,  sağlık koşulları elverişsiz, dar ve kalabalık ya-
pılar olan gecekondularla çevrilmiştir. Diğer ta-
raftan, şehirlerin merkezinde apartman türünde
dikine bir yapılaşma oluşturulmuştur. Arsa kıtlı-
ğı ya da kamu arazilerinin uygun bir şekilde inşaat
sektörünün hizmetine sunulamaması, bu durumun
başlıca sebebidir. Politik nedenlerle büyük şe-
hirlerin önemli bir bölümünü istila eden kaçak ya-
pıların, imar afları nedeniyle sayıları önlenemez
biçimde artmıştır. Kaçak yapı stokunun üç büyük
kentimizde yaklaşık 2 milyon civarında olduğu tah-
min edilmektedir. Bu tür yapılaşma kentlerin
yapı ve çevre kalitesini bozmakta, denetimsiz
yapı stoku özellikle sel, deprem, yangın gibi fela-
ketler karşısında alınması gereken önlemleri
zorlaştırmaktadır. Ülkemiz sürekli deprem riski
ile karşı karşıyadır. Son dönemde yapılan yasal dü-
zenlemeler ile yeni yapılan konutlarda yapı de-
netimleri sıklaştırılmaktadır. Bunun tüm ülke
geneline yayılması ve mevcut yapı stokunun iyi-
leştirilmesi için hızla önlemler alınmalıdır. Yaşa-
nabilir kentlerin üretilmesi amacıyla kentsel dö-
nüşüm projeleri sadece büyük şehirlerimizde
değil, tüm ülke genelinde yaygınlaşmalıdır. Bu kap-
samda kentsel altyapı faaliyetleri geliştirilmelidir.
Planlama ve imar faaliyetleri sürdürülmelidir. An-
cak imar çalışmaları değişmez hükümleri ile ko-
ruma altına alınmalıdır. 

İnşaat sektörü ve inşaat malzemesi sanayisinin
sorunlarının çözümü için ne tür çalışmalar ya-
pıldığını ve hangi yolların kat edildiğini anlatabi-
lir misiniz? Bu konuda yaptığınız eğitimlerden ve
bunun sonuçlarından bahseder misiniz?

Bugün ülkemizin yüz yüze kaldığı en önemli so-
run işsizliktir. Sorunun en önemli nedenlerinden
biri, yeterince ülkemizde istihdamı artıracak ya-
tırım yapılamaması, teknolojinin gelişmesi ile
artan verimlilikle daha az iş gücüne ihtiyaç du-
yulması, iş gücü maliyetlerinin yüksekliğinin
emek talebini azaltmasıdır. Ancak bir gerçek
daha vardır. O da uygun işe, yetişmiş uygun ele-
man bulunamamasıdır. Bugün Türkiye’de mesleki
ara eğitimin yeterince yaygınlaşamamış olması
önemli bir eksikliktir. Bu konuda önemli bir adım
atılarak çalışmaları yıllar öncesine dayanan Mes-
leki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nun çıkarılması sek-

“Tüm yapıların ilk adımı inşaatla atılmaktadır”
“1960’lı yıllardan bugüne inşat sektörü ekonomimizin gelişiminin ana
eksenini oluşturmuştur. Ülkemiz gelişen, buna bağlı olarak ihtiyaçları artan
bir ülke konumundadır. Tüm yapıların ilk adımı “inşaat”la atılmaktadır.
Sektöre girdi sağlayan diğer sektörlerin katkısı da dikkate alındığında inşaat
sektörünün GSMH içindeki payı yaklaşık yüzde 30 seviyesindedir. Sektör,
kendisine bağlı 200’den fazla alt sektörün ürettiği mal ve hizmete talep
yaratan konumundadır. İnşaat sektörünün gelişmesi kendisine bağlı olan
inşaat malzemeleri sektörünün gelişmesine de öncülük edecektir. İnşaattaki
olumlu gelişmeler, başta çimento, hazır beton, demir-çelik, seramik, tuğla
ve cam alt sektörlerinin de yükselişe geçmesine neden olmaktadır. Bugün
tıpkı inşaat sektörümüz gibi inşaat malzemeleri sektörü de 1960’dan bu yana
çok önemli bir gelişim göstermiştir. Sektör, dinamik yapısı ile pek çok
pazarda söz sahibi olmuş, Afrika ve Güney Amerika gibi yeni pazarlarda
kendisine yer bulmak için çalışmalarını hızla sürdürmektedir. Diğer taraftan
sektör kaliteli üretimi ile yurtiçine yetecek önemli kapasitede üretim
yapmakta, ürünlerini ülke dışına taşımaktadır. İnşaat sektöründeki
canlanmaya paralel olarak inşaat malzemeleri sektöründe de üretimde ve
dış ticarette yükselme olacağını tahmin ediyorum.“



Dayalı Ölçme&Değerlendirme Sistemi ile meslek
uzmanlarından oluşan belgelendirme program ko-
mitesi gözetiminde gerçekleştirilen teorik ve uy-
gulamalı sınavlar sonucunda, adayların yeterli-
likleri tespit edilmektedir. Eğitime ihtiyaç duydu-
ğu anlaşılan adaylar, eğitime yönlendirilmektedir.
2010’da başlayan faaliyetlerimizde, bugüne kadar
gerçekleşen yüzün üzerinde sınavda, bini aşkın ki-
şinin ölçme ve değerlendirmesini yaptık. Yeterli-
likleri tespit edilenler, Libya başta olmak üzere,
Rusya ve Türkmenistan’da istihdam edildi. Diğer
işçilerin ise yurtiçi şantiyelerde istihdam edilmek
üzere yeterlilikleri belgelendi. 

Bir konuşmamızda yurtiçinde artık müteahhitli-
ğin sınırlandırılması gerektiğini söylüyorsunuz.
Bundan kastettiğiniz nedir? Nasıl bir çözüm öne-
risi sunuyorsunuz?

İnşaat müteahhitliği insanların yaşadıkları fi-
ziksel çevrenin biçimlenmesine ve uygarlığın ge-
lişmesine katkı sağlayan bir faaliyet alanıdır. İşin
niteliği ile uyumlu bir mesleki, teknik ve finansal
donanımın ötesinde yüksek düzeyde toplumsal so-
rumluluk bilinci de gerektirir. 

Ülkemizdeki hızlı nüfus artışı, gelişme süreci-
ni bir an evvel tamamlama zorunluluğu hızlı yapı-
laşmayı gerekli kılmaktadır. Hızlı yapılaşma ve ka-
lite sorununu aynı anda çözmek zorunda olan in-
şaat sektöründe, ihalelerde kıyasıya fiyat kırma ya-
rışı, kalitesiz yapı üretimi, sektöre girişte hiçbir as-
gari koşulun bulunmayışı yaşanan imaj erozyo-
nunun temel nedenleridir. İmar Kanunu’nda mü-
teahhitler için yetki belgesi zorunluluğu getiril-
miştir. Bu belgeleri düzenleme yetkisi ise Bayın-
dırlık ve İskân Bakanlığı’nındır. Getirilen yetki
belgesi zorunluluğu 1 Ocak 2012’de yürürlüğe gi-
recek. Bu dönemde bakanlıkça çıkarılacak yönet-
melikte, belgelerin düzenlenmesine ilişkin esas-
lar belirlenecektir. Bu yönetmelikte, yapı müte-
ahhitlerinin yetki belgelendirilmesi işlemlerine; yapı
müteahhitlerinin iş gruplarına, ihtisaslaşmaları-
na ve yüklenilecek işin büyüklüğüne göre sınıf-

“Modern yerleşim birimleri üretilmeli”
Yanlış planlamalar sebebi ile kentlerimiz sağlıksız olarak büyümekte ve
çarpık kentleşmeler meşrulaştırılmaktadır. Bu durum uzun vadede
sosyoekonomik problemleri kronik hale getirmektedir. Çarpık kentleşme
beraberinde yetersiz altyapı sorununu yol açmaktadır. Bunun anlamı
şehirlerimizde ikamet etmekte olanlara gereken yol, su, elektrik, gaz, atık
su, yağmur suyu ve benzeri yapıların yeterli ölçüde sağlanamamasıdır. Oysa
düzenli altyapı kaliteli bir yaşamın vazgeçilmez şartıdır. Tüm bu sorunların
çözülmesi için gecekondulaşma ve çarpık şehirleşmenin önlenebilmesi için
alternatif ve modern yerleşim birimleri hızlı ve ucuz bir şekilde üretilmelidir. 

törümüz ve ülkemiz için çok önemli bir gelişme-
dir. Mesleki eğitim konusunda 2003’te İNTES ve
YOL-İŞ pratik eğitim ile hayat bulacak bir projeyi
başlattı ve inşaat sektörüne bir eğitim merkezi ka-
zandırdı. YOL-İŞ’le yapılan işbirliğinin bir ürünü
olarak Türkiye YOL-İŞ İNTES Eğitim Şantiyesi
kuruldu. Bu merkez, sektörün her alanında yüz-
lerce gencimizi eğitime tabi tutmaktadır. Bu kap-
samda yürüttüğümüz çalışmalarımızdan biri de
Ulusal Yeterlilik Sistemi çalışmalarıdır. Mesleki Ye-
terlilik Kurumu (MYK) tarafından 9 Temmuz
2008’de ulusal meslek standartlarını hazırlamak
üzere görevlendirilen İNTES, hazırladığı taslak
meslek standartlarını sektörden farklı 250 kuru-
luşun görüşüne sunmaktadır.  Gelen görüşler so-
nucunda nihai haline getirilen ulusal meslek
standartları MYK’ya sunulmakta, MYK tarafından
onaylandıktan sonra Resmî Gazete’de yayımla-
narak, ulusal meslek standardı haline gelmekte-
dir. Ayrıca İNTES, 8 Aralık 2009’da, standardı ha-
zırlanan mesleklerin ulusal yeterliliklerini de be-
lirlemek üzere MYK tarafından görevlendirilmiş-
tir. Bu çalışmaların bir başka boyutu olarak İNTES
Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (İN-
TES MYM) İktisadi İşletmesi kurulmuştur. Bura-
da, firmaların yurtdışı ve yurtiçi şantiyelerinde ça-
lışacak işçilerin yeterliliğe dayalı ölçme ve de-
ğerlendirmeleri yapılmakta, ardından yeterlilik dü-
zeylerini gösteren “mesleki yeterlilik tespit bel-
gesi” ile belgelendirilmektedir. İNTES Yeterliliğe
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landırılmasına ve bunların sahip olmaları gereken
asgari eğitim, iş tecrübesi, teknik donanımı ve kap-
asitesi, mali durumu, idari yapısı ve personel
şartları ile niteliklerine; yapı müteahhitlerinin
faaliyetlerinin denetlenmesine, kayıtlarının tutul-
masına ve değerlendirilmesine ilişkin hususlar dü-
zenlenecektir. Bakanlık ayrıca yurtdışında iş üst-
lenecek firmalarla ilgili belge düzenleme konu-
sunda da yetkiyi almıştır. Kamu İhale Kanunu’nda
yapılması planlanan değişiklikler kapsamında ise
firmalar için bir yeterlilik sistemi kurulması, firma
yeterliliklerinin ise nitelikleri kanunla düzenlene-
cek özel sektör kuruluşları eliyle verilmesi yönünde
düzenlemeler yer almaktadır. Her iki mevzuatta so-
nuç itibarıyla yapım sektöründe yeni bir yapılanma
sürecinin başlangıcına ilişkin hükümler içermek-
tedir. Yurtiçinde kamu ve özel sektörde iş yapacak
müteahhitler ile yurtdışında çalışacak müteahhit-
ler için getirilecek düzenlemeler prensip olarak
olumlu değerlendirilmekle birlikte, çalışmalar
sonuçlandırılmadan önce sektör görüşlerinin alın-
ması son derece önemlidir. Öte yandan İmar Ka-
nunu kapsamında yapılacak düzenlemeler ile
Kamu İhale Mevzuatı kapsamında yapılacak olan
düzenlemeler arasındaki entegrasyonun kurulması
gerektiği de açıktır.

İnşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisinin
önünü açacak yeni düzenlemeler hakkında Ba-
yındırlık Bakanlığı ile birlikte nasıl bir çalışma yü-
rütüyorsunuz? Ve bu çalışmaların sonunda nasıl
bir sektörle karşılaşacağınızı düşünüyorsunuz?

Son dönemde inşaat sektörünün gelişimini art-
tırmak amacıyla Bayındırlık ve İskân Bakanımız Sa-
yın Mustafa Demir, kısa, orta ve uzun vadeli he-

deflerini aktarmıştı. Bu hedefler özet olarak şöy-
le açıklanmıştı: “Yapı stokunun iyileştirme çalış-
maları üzerinde yoğunlaşılacaktır. Kentsel Dönü-
şüm Yasa Tasarısı taslağı üzerinde çalışmalar ta-
mamlanmak üzere olup bu yasama yılı içinde ka-
nunlaşması öngörülmektedir. Yasanın ana konu-
su, afete özellikle depreme dayanıksız yapı stok-
larının ve köhnemiş kent dokularının dönüştürül-
mesidir. Standartlara uygun malzeme kullanılıp
kullanılmadığı, ehliyetli ustaların görev alıp al-
madığı, yapıların projeye uygun olup olmadığı gibi
konularda denetime ağırlık verecektir. Mimar ve
mühendislerin en iyi şekilde çalışabilmelerini
sağlamak amacıyla meslek yasaları çıkarılarak,
usta ve kalfalara yönelik eğitim desteği sağlana-
caktır. Kent dokusunu öne çıkaran projelere ağır-
lık verilerek yöresel mimari çalışmaları başlatıl-
mıştır. Yurtdışı müteahhitlik, müşavirlik hizmet-
lerinin önünü açacak çalışmalara hız verilecektir.
19 ilde yürütülen Yapı Denetimi Kanunu’nun kap-
samı genişleterek tüm illerimizde uygulanması için
çalışmalar yürütülecektir. CE işareti dışında kalan
malzeme üretimlerini standarda kavuşturma,
bunların üretim, ulaşım ve kullanımını denetleyen,
teminat altına alan G standardı 2010 yılının Tem-
muz ayında yürürlüğe girecektir. İmar Kanunu kap-
samında yapılan bir düzenleme ile 2012 yılının ba-
şında Türkiye’de standart dışı herhangi bir inşaat
malzemesi de artık inşaat sanayisinde kullanıla-
maz hale gelecektir.” Tüm bu çalışmaları İNTES
olarak destekliyoruz. Bu çalışmalar sektörün ge-
lişmesine ivme katacaktır.

1960’lardan günümüze Türk inşaat sektörü ve in-
şaat malzemeleri sanayisi çok gelişmesine rağ-
men, bugün iç pazarda hak ettiği ilgi ve takdiri gö-
rüyor mu? Yeterince kendi malzemesi ve kendi
teknolojisi ve deneyimiyle iş yapabiliyor mu? 

İnşaat sektörü bugün yurtiçinde sahip olduğu
kapasiteyi yeterli ölçüde kullanamamaktadır. Özel
sektör yatırımlarına olan talep yetersizliği ve büt-
çenin kısıtlı olması, kamu altyapı yatırımlarının
azalması, sektör mensuplarımızın yurtiçinde ye-
terli ölçüde proje üretememelerine neden ol-
maktadır. Bu nedenle pek çok firmamız yurtdışında
pazar arayışı içindedir. İnşaat sektöründeki dur-
gunluk sektörle doğrudan bağlantılı olan inşaat
malzemeleri sanayini de etkilemektedir. İnşat
malzemeleri sektörü de yurtiçinde sektördeki ya-
tırım imkânlarının daralması nedeniyle kapasite-
sini kullanamamaktadır. Oysa başta demir-çelik,
çimento, hazır beton gibi alanlarda olmak üzere
Türkiye, dünyanın sayılı üreticileri arasındadır. İn-
şaat sektöründe olduğu gibi firmalarımız yurtdışı
pazarlara yönelmişlerdir.

“Her önüne gelen müteahhitlik yapıyor”
Gecekondular dışında çarpık yapılaşmaların sebeplerinden birisi de ülkemizde
her önüne gelenin müteahhitlik mesleğini yapabilmesidir. Bu durumda sektörde
yetkin olmayan müteahhitlerin kısa sürede en düşük maliyetle iş bitirme çabası
kalitesiz yapı stokunun ülkemizde hâkim olmasına neden olmuştur. Oysa İNTES
üyesi gibi, ülkemizin kaliteli firmalarını temsil eden sektör mensupları
birbirinden kaliteli yapıları ülkemize inşa etmekte, dünya kentlerine yakışır
altyapıları tesis etmektedir. Sendikamız bünyesindeki tüm üyelerimiz kaliteden
ödün vermeyen yapılar tesis eden firmalardır. 



Türk inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sa-
nayisinin hem GSYİH’nın ve gelişme hızının hem
de ihracat rakamlarının artırılması için strateji-
niz nedir?

İnşaat sektörü kendisine bağlı 200’den fazla
sektörü harekete geçirmektedir ve istihdama kat-
kısı, emek yoğun bir sektör olması nedeniyle yük-
sektir. Dolayısıyla inşaat sektörüne yapılan tüm ya-
tırımlar, çarpan etkisi ile milli geliri de artırır. Kamu
altyapı yatırımları, sektör için önemlidir. Birçok ülke
bu yatırımları harekete geçirerek, krizden çıkma-
yı ve ekonomiye canlılık katmayı hedeflemiştir.
2009’da sermaye giderlerinin, toplam bütçeden al-
dığı pay yüzde 7,4 olmuş, 2010’da ise bu oran yüz-
de 6,6 olarak tahmin edilmektedir. Hükümetimi-
zin yatırımları ve istihdamı temel hedef alan
Kamu-Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) proje modelleri-

ni hayata geçirmesi önem arz etmektedir. Son dö-
nemde bu modelde yapılan ihalelerde başarılı
sözleşme uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Bazı
altyapı yatırımlarında da Yap-İşlet Devret (YİD) mo-
deliyle ihaleler yapılmıştır. Bu modelde projenin ta-
mamlatılması, işletilmesi ve devredilmesi yönte-
mi de benimsendiğinden proje daha cazip bir hale
gelmektedir.

Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın (DTM) inşaat sektö-
rü ve inşaat malzemesi sanayisindeki yeri hak-
kındaki düşüncelerinizi paylaşabilir misiniz?

Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin, ülkemize
döviz kazandırıcı etkisi, dış ticaretimiz açısından
önemlidir. Türk müteahhitlerimizin 1970’li yıllar-
da başlayan yurtdışı müteahhitlik hizmetleri se-
rüveni, bugün katlanarak büyüyen dünya marka-
sı bir pazar haline gelmiştir. Türkiye ekonomisinin,
kalkınmasının ve istihdamının lokomotif sektör-
lerinden biri olan sektör bugüne kadar 81 ülkede
yaklaşık 161 milyar dolarlık proje üstlenmiştir. Mü-
teahhitlerimizin yurtdışında, bir yılda üstlendikle-
ri projelerin toplam bedeli 2000 yılında 750 milyon
dolar iken, bu rakam 2008’e gelindiğinde 23,6 mil-
yar dolara ulaşmıştır. 2009’da ise krizin etkisiyle
bu rakam 20,5 milyar dolar olmuştur.

Müteahhitlerimiz sektörün her alanında de-
neyim sahibi olmuş, dünyanın en zor coğrafyala-
rında çalışmış, iş deneyimi, beşeri sermayesi ve
teknolojik birikimi ile daha yüksek performanslar
gösterebilecek kapasitedir. Bu kapasitenin de-
ğerlendirebilmesi için: “Yeni iş imkânlarının kaçı-
rılmaması için teminat mektubu sorunu, Eximbank
aracılığı ile köprü kredilerin kullandırılması, yurt-
dışı müteahhitlik hizmetlerinin ‘hizmet ihracatçı-
sı’ olarak kabulü, yurt dışı müteahhitlik hizmetle-
rinin düzenlenmesi ve bu çalışmalara STK’ların ka-
tılımının sağlanması, teknik müşavirlik hizmetle-
rinin teşviki, yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde
Türk işçi istihdamının teşviki, yurtdışı müteahhit-
lik hizmetlerinin ağırlıklı olduğu ülkelerle sosyal
güvenlik anlaşmaları imzalanması ve yurtdışında
Türk işçi istihdamından önce işçilerin mesleki ye-
terlilik tespiti sorunlarının çözülmesi gereklidir.”
Bu sorunlar çözüldüğünde daha büyük başarıla-
ra imza atılacaktır.

Eğitim verilen meslek grupları
Yüz meslekte, meslek standardı çalışmalarını tamamlamayı hedefleyen
İNTES’in eğitim verdiği meslek grupları şunlar: “Kule Vinç Operatörü (Seviye
3), Endüstriyel Boru Montajcısı (Seviye 3), Panel Sistem Demiryolu Ustası
(Seviye 4), Ark Kaynakçısı (Seviye 3), Tünel Kalıpcısı (Seviye 3), İş Sağlığı ve
Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4), Beton Santral Operatörü (Seviye 3),
Beton Pompa Operatörü (Seviye 3), Boyacı ( Seviye 3).”

46 Güncel Söyleşi
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Verimli enerjiyi artırın,

“ekonominiz”
canlansın! 
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Dünya, enerji kaynaklarının azalmasıyla bir
yandan yenilenebilir enerji kaynaklarına yö-
nelirken, bir yandan da enerji verimliliği

projelerine ağırlık veriyor. Devlet teşvikleri ve fon-
larla enerji verimliliği projeleri finanse edilirken,
çıkartılan yasalarla sistem garanti altına alınıyor.
Türkiye ise Avrupa’nın ve dünyanın birçok geliş-
miş ülkesinin uyguladığı verimlilik politikalarına
son 4–5 yıldır ilgi gösteriyor. Bunun bir nedeni de
Türkiye’nin her yıl enerji arzının yüzde 75’inin dış
kaynaklardan elde edilmesi ve bu yolla yılda 40–
45 milyar doların, ithalatta enerji maliyetleri ha-
nesine yazılması. Enerjide dışa bağımlılık, fosil ya-
kıtların tüketimi ve üretim süreçlerinde sanayi ku-
ruluşlarının yüksek enerji talebi, son yıllarda
Türkiye’de enerji verimliliği projelerinin öne çık-
masını, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımın
artmasını ve bu projeleri finanse edecek ekono-
mik modellerin hızla uygulamaya konulmasını
sağladı. Enerji verimliliği projelerinin finansma-
nında sadece kaynak aktarma değil, eğitim ve bil-
gilendirme gibi çeşitli programlar da uygulama-
ya konuldu. 

YENİ BİR “NİŞ” ALAN
Enerji verimliliği girişimleri her ne kadar so-

yut bir kavram ve işlem olarak algılansa da mali
açıdan değerlendirilebilen ve getirisi olan bir ya-
tırım. “Genel anlamda enerji verimliliği, tüketilen
enerji miktarının, üretimdeki miktar ve kaliteyi dü-
şürmeden, ekonomik kalkınmayı ve sosyal refa-
hı engellemeden en aza indirilmesi olarak ta-
nımlanmaktadır” diyen İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz, enerji ve-
rimliliğinde en önemli faktörün, enerji tasarrufu
olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Yılmaz, “Bu bağ-
lamda ‘yapılarda enerji verimliliği’, yapı kullanı-
cılarının konforundan ödün vermeden konfor için
gerekli olan ısıtma, soğutma, havalandırma ve ay-
dınlatmanın en az enerji harcamasıyla gerçek-
leştirilmesi, diğer bir deyişle, konfordan ödün ver-
meden yapılarda enerji tasarrufu yapılması anla-
mına gelmektedir” dedi. 

Enerji verimliliği ile binalarda yüzde 50 sana-
yi kuruluşlarında da yüzde 20 ila 30 arasında bir
tasarrufun elde edildiği Elektrik İşleri Etüt İdare-
si (EİE) Dünya Bankası proje sonuçlarıyla orta ko-
nuldu. Bu da, birçok kuruluşun bu projeleri finanse
etmek üzere işin içine girmesini sağladı. EVD Ener-
ji Yönetim Genel Müdürü Ergin Kaya da, EV çalış-
malarında yüzde 10–40 arasında enerji tüketimi-
nin azaltılmasının mümkün olduğunun görüldü-
ğünü söylüyor. Kaya, “Kendilerini 5 yıl içinde geri
ödeyen bu yatırımlarda, bazen bu süre bir yıldan
bile kısa olmaktadır. Bir EV, çalışmasının çevre-
ye verdiği (atık, emisyon, ısı, ses vb.) zararı azalt-
masının yanı sıra çok önemli bir yatırım aracı ol-
duğu artık net olarak bilinmektedir” diyor. 

Son iki yıldır gerek uluslararası finans kuru-
luşları vasıtasıyla, gerekse ulusal finans kurum-
larının etkin çalışmasıyla yeni bir “niş” alan orta-
ya çıktı. Bankaların bu projeleri finanse etmek üze-

re ortaya koyduğu modeller, sivil toplum kuru-
luşları ve meslek örgütlerinin konuya duyarlı
yaklaşımı kaynakların artışını sağlarken, stan-
dartların da oluşması için adım atılmasına olanak
tanıdı. Avrupa Birliği, enerji verimliliği konusun-
da politikalar ve finansman modelleri geliştirerek
uygulamaya başladı. Bu ülkelerde finansman için
parayı hazır etmek, hakça bir şekilde dağıtmak ve
uygulamaların maliyet etkinliğini izleyebilmek
için uluslararası geçerliliği olan modeller geliş-
tirildi. Her ülke bu modelleri kendi ülke şartları-
na uyarladı. Türkiye de bu yeni döneme “Enerji Ve-
rimliliği Kanunu-EVK” ile katıldı. 

Bütün dünyadaki deneyim tüm enerji verimli-
liği finansman sistemi ve mekanizmalarının iki
fonksiyonu gerektirdiği yönünde; İyi projelerin et-
kili bir şekilde sunulacağı teknik paketlerin ha-
zırlanması ve finansman fonunun temin edilme-
si. Bu iki sistem enerji verimliliği proje yatırımla-
rının tek sorununun paranın bulunması olmadığını
da gösteriyor.

Finans kuruluşları açısından durum şöyle
özetleniyor. Kendilerini tatmin etmeyecek proje-
leri desteklemeyen, bu tür projelerin nakit geri dö-
nüşü açısından da risk barındırdığını düşünen ku-
ruluşlar, sadece enerji verimliliği açısından pro-
jelerin fonlanmasının da genel algıyı etkileme-
sinden endişe ediyor. Ülkemizde konuya, sosyal so-
rumluluk penceresinden bakan kuruluşlar, ko-

Enerji verimliliği girişimleri her ne kadar soyut bir
kavram ve işlem olarak algılansa da mali açıdan

değerlendirilebilen ve getirisi olan bir yatırım. Enerji
verimliliği ile binalarda yüzde 50 sanayi kuruluşlarında

da yüzde 20 ile 30 arasında bir tasarruf elde ediliyor. Bu
projelerin finansmanı; bir yandan tasarruf sağlarken, öte

yandan istihdamı artırıyor. Verimliliğin finanse edildiği
her proje, ekonomiyi canlandırıyor.  

Prof. Dr. Zerrin Yılmaz (İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi)

Verimlilikte kimlik belgesi uygulaması
“Enerji verimliliği olanaklarının değerlendirilebilmesi için tüm ülkelerde
olduğu gibi ülkemizde de önlemler alınmaktadır. Bu bağlamda Türkiye,
binalarda enerji verimliliği konusunda AB ülkelerini kapsayan EPBD (Energy
Performance Building Directive) direktifi ile uyumlu adımlar atmış ve
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından Binalarda
Enerji Performansı Yönetmeliği’ni yayınlamıştır. Bu
yönetmelik, binalarda kullanıcı konforunu en az
enerji harcaması ile karşılamayı öngören maddeleri
içermekte ve bunların arasında en önemli yeri de,
yeni ve mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesi’ne
sahip olma zorunluluğunun getirilmiş olması
tutmaktadır. Binanın enerji performansını ifade eden,
diğer bir deyişle konfor şartlarını sağlamak kaydıyla
enerji tüketimini gösteren, Bina Enerji Performansı
Kimlik Belgesi’nin hazırlanmasında, Bakanlığın
sayfasında yer alacak olan ve BEP-tr hesap yöntemini kapsayan BEP-tr
yazılımı kullanılacaktır. Yönetmelikte belirtilmiş olan dini yapılar vb. binalar
haricindeki tüm binalar bu hesap yöntemini kullanarak kimlik belgesi almak
zorundadır. Yeni binalar için hemen başlayacak olan bu uygulama, mevcut
binalar için 2017 yılı sonrasında geçerli olacaktır.”
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nunun özellikle risk boyutunun da göz önünde bu-
lundurulması gerektiği fikrinde. Yeni kanunla ge-
tirilmiş proje desteği ve gönüllü anlaşmalarla ve-
rilecek hibe şeklindeki limitli desteği saymazsak,
bankalar başta bu tür konularda uzmanlaşan fi-
nans kurumlarının desteklediği proje sayısının da
sınırlı olduğu görülüyor.

DÜNYADA UYGULANAN 
FİNANSMAN MODELLERİ

Tüm dünyada son yıllarda enerji verimliliği pro-
jelerinde üç tip finansman modeli uygulanıyor:
“Kredili Finansman, ESCO’ların (Energy Service
Companies- Enerji Hizmet Kuruluşları) çeşitli tip
kontratlarla gerçekleştirdikleri yatırım-finans-
man modelleri ve hükümetlerce talebin azaltıl-
masına yönelik programlar.” Kredili Finansman
Sistemi, ulusal veya uluslararası fonlardan sağ-
lanan finansmanın, ticari bankalar, bu konuda ih-
tisas sahibi kuruluşlar ve oluşturulan ulusal dö-
ner sermaye fonları gibi aracılar ile yatırımlara yön-
lendirilmesini kapsıyor. Şu anda Türkiye’de ener-
ji verimliliği konusunda fon sağlamak üzere ha-
rekete geçmiş veya hazırlıklarını, incelemelerini
sürdüren birçok uluslararası finansman kurulu-
şu (Dünya Bankası, kfW, Fransız Kalkınma Ajan-
sı, EBRD, Japon Kalkınma Bankası vs.) bulunuyor.
Türk bankalarının önemli bir bölümü, bu finans ku-
ruluşlarıyla da çalışıyor. Aynı zamanda Avrupa Sı-
naî ve Kalkınma Bankası’ndan da enerji verimli-
liği projelerinin finansmanında kullanılmak üze-
re krediler alınıyor. Bu sistemin sağlıklı ilerlemesi
için devletin, uluslararası kuruluşlara garanti gü-
vencesi vermesi, ulusal kuruluşlara bu hizmetle-
ri yapabilmesi için bütçe tahsis etmesi ve vergi in-
dirimi gibi bazı teşvikler öne çıkıyor. 

Uzmanlar finansman programını yöneten ulu-
sal kuruluşun rolünü ise şöyle açıklıyor. “Ulus-
lararası finans kuruluşuna öz sermaye aktarıp, kre-
di şartlarını iyileştirmek ve kredi ödendikten son-
ra öz sermayesini kârı ile birlikte geri almaktır. Ulu-
sal kuruluş, yerel bankaya borç verme ile ilgili des-
teği sağlar (projeleri seçip değerlendirir ve proje
sahibi ile borç anlaşması yapar). Ulusal kuruluş,
projeyi uygulayan teknik uzman kuruluştan pro-
jenin sağlayacağı enerji verimliliğinin garantisini
alarak hizmetin ve yatırımın karşılığını öder. Pro-
jeyi uygulayan teknik kuruluş, parasını ödeyerek
malzeme tedarikçisinden gerekli ekipmanı satın
alır ve uygulamayı gerçekleştirir, gerekli eğitimi
verir. Malzeme tedarikçisi ise malzemeler için ga-
ranti ve servis hizmeti sağlar. Enerji Verimliliği Pro-
je (EVP) sahibi kuruluş, projesi için finansman ta-
lebinde bulunurken teknik hizmet alarak projeyi
hazırlar ve sonunda projesini gerçekleştirip ta-
sarruftan yarar sağlar. Proje sahibi kuruluş, borç
anlaşmasını ulusal kuruluşun desteği ile yapar ve
proje (proje sahibi şirket) borçlarını faizleri ile bir-
likte taksitler halinde yerel bankaya öder. Sonuç-
ta enerji verimliliği ile gerçekleşen makro yarar-
lardan hükümetler ve enerji hizmet kuruluşları da
fayda sağlar.”

Bu ve benzeri modeller ülke şartlarına ve ku-
rumlarına adapte edilmiş olarak birçok ülkede uy-
gulanıyor. Türkiye’de de bu modeli kullanan finans
kuruluşları ile proje sahipleri bulunuyor. Bu tür
projelerde fon miktarının büyük olması hem pi-
yasayı canlandırıyor, hem de istihdama katkı sağ-
lıyor. Yerel bankalar riskleri de paylaştığından, ban-
kacılık sistemi için bir katkı elde ediliyor ve ban-
kalar ileride kendi başlatacakları enerji verimlili-
ği finansman programları için deneyim ve bilgi bi-
rikimi sağlıyor. Bu modelde bazı riskler de bulu-
nuyor. Örneğin en büyük finansman programı
başladığında proje portföyünde yeterli sayıda ve ka-
litede projenin oluşmaması, hazır edilen finans-
manın devlet için zarara dönüşmesine neden olu-
yor. Bunun için risklerin önceden belirlenmesi ve
potansiyelin sağlıklı olarak tespit edilmesi gere-
kiyor. Türkiye daha önce Dünya Bankası (DB) ta-
rafından 1991’de tahsis edilen 27,5 milyon dolar
kredinin ancak 7 milyon dolar civarındaki bölü-
münü kullanabildi. Çünkü eldeki mevcut proje tu-
tarı ancak kredi diliminin dörtte birine karşılık ge-
liyordu. Bu modelin başarılı bir şekilde uygula-
nabilmesinin ilk adımı ise finansman programı baş-
lamadan, hatta kredi anlaşması sonuçlandırıl-
madan, tanıtım programlarının, eğitilmiş genç in-
sanlarla (istihdam yaratarak) çok yaygın olarak ya-
pılması ve talebin hazırlanmasından geçiyor.

EVD’LERİN ÖNE ÇIKTIĞI 
FİNANS MODELLERİ 

ESCO’ların Çeşitli Tip Kontratlarla Gerçek-
leştirdikleri Yatırım-Finansman Modelleri’nde
farklı iş yapma sistemleri bulunuyor. Bütün dün-
yada enerji verimliliği yatırımlarının geçekleş-
mesinde en önemli mekanizma olarak kabul edi-



Temmuz 2010   51

len ESCO, EMC (Energy Management Company) ya
da EVK ile Türkiye’de Enerji Verimliliği Danışmanlık
Şirketleri (EVD) olarak benimsen kavram bu mo-
delde öne çıkıyor. EVD’lerin en bilinen işleri ener-
ji tasarrufu etütlerini gerçekleştirmeleri ve ener-
ji verimliliği projelerini değerlendirmeleri olarak
görülüyor. EVD’ler, Enerji Performans Kontratı
(EPK) ya da Türkiye’de kanunda belirtilen adıyla
“Uygulama Anlaşması” ile enerji verimliliği pro-
jelerinin finansmanı için gerekli işlemleri yapan
teknik ve mali uzmanlardan oluşmuş firmalar ola-
rak kabul ediliyor. “Uygulama Anlaşması”, bir sa-
nayi veya ticari kuruluşun tesisinde enerji verim-
liliği yatırımı yaparak sağladığı enerji tasarrufu kâ-
rının, belirli bir süre için paylaşılması ve yatırım-
lar için alınmışsa, banka kredisinin bu kazançlar
içinden geriye ödenmesi olarak tanımlanıyor. Bu-
radaki en kritik husus, tasarrufların EVD tarafın-
dan garanti edilmesinden geçiyor. Bu modele
bağlı olarak birçok iş modeli kullanılabiliyor. Ban-
kaların da bu modelde yer aldığı bilinse de, bu mo-
delin kârlılığı artıran en önemli etkeni güçlü bir EVD
veya yatırımcı kuruluş olmasından geçiyor.

İlk iş modelinde (Tasarrufun Garanti Edildiği
Sözleşme Tipi) proje sahibi kuruluş EVD’den sa-
dece garanti verilmiş hizmeti alıyor ve gerekirse
banka kredisini kendisi temin ederek geri ödüyor.
EVD hizmetinin karşılığını, hizmet bedeli olarak ta-
lep ediyor ve sağlanan tasarruftan bir pay alma-
dığı gibi finansmanda da katılımcı olmuyor. Bu mo-
del şu anda enerji verimliliği kanun ve yönetme-
liğimize göre tanımlanmış uygulamayı anımsatı-
yor. Finansmanın tüm sorumluluğunun EVD’de ol-
duğu model de (Tasarrufun Paylaşılması Prensi-
bi), bu konuda yetkin olmayan hiçbir firmanın risk
almayacağı bir sözleşme şeklini anlatıyor. Proje sa-
hibi projesini nispeten daha az bir karla bir şirkete
satıyor. Buradan sağlanan ikincil yararlar örneğin
su, yüksek kalite ve işçilik gibi dolaylı yararların da

yüksek olduğu durumlarda proje, proje sahibi
için cazip görünüyor. Ayrıca sözleşme süresi ve de-
ğiştirilen donanımın ekonomik ömrü de bu tip söz-
leşmelerde oldukça belirleyici oluyor. Çok yüksek
kârlı projelerde kullanılan, bankaların bazı geçmiş
deneyimlere ve deneyimli kadrolara ihtiyacı olduğu
sözleşme tipinde (Kredi Borcu Ödenen Sözleş-
meler) ise EVD ve proje sahibi tüm riskleri ortak-
laşa üstleniyor. Tüm modellerde ortak kritik konu
başlangıç durumunun sağlıklı olarak tespitine
dayanıyor. Eğer bunu yapacak kadar geçmişe dö-
nük sağlıklı veri yoksa ve buna rağmen sözleşme
yapılmışsa, sözleşmenin uygulanması sırasında çı-
kacak sorunların çözümü de çok zor oluyor. Uz-
manlar, “sağlıklı bir “Uygulama Anlaşması” ya-
pabilmek için bazı şartların (enflasyon oranı, dö-
viz kuru, kredi faizleri, enerji fiyatları) durağan veya
tahmin edilebilir olması şarttır” diyor.  Ekono-
mistlere göre ülkemizde bu dört hususla ilgili tah-
min edilebilir bir yapı oluşmadığı görülüyor. En-

Ergin Kaya (EVD Enerji Yönetimi Genel Müdürü)

“EV çalışmaları istihdam yaratır”
“EV yatırımının cazip olabilmesi için ilk yatırım
maliyetinin karşılanmasında devletin ve finans
sektörünün ilgisi artmalıdır ve artmaktadır. Enerji
ihtiyacı talebinin karşılanması devletin ana
görevlerinden biridir. Ya direk kendi kaynaklarından
ya da özel girişimcilerin yönlendirilmesi ile bu
ihtiyacın karşılanması gerekmektedir. Bu ihtiyacın
karşılanmasının bir yolu da yüzde 40’lara varan
mevcut tüketimin içinde gizli olan verimlilik
potansiyelidir. İşte bu nedenle EV aynı zamanda bir
enerji kaynağı olarak da görülmektedir. Diğer kaynaklardan ayrılan en
belirgin özelliği de en temiz olmasıdır. Yeni bir tesisin hayata geçirilmesi
yıllar alırken, EV çalışmalarının sonuçları hemen ile bir kaç ay sonrasında
alınmaktadır. Ayrıca EV çalışmaları, en az bir enerji üretim tesisi kadar,
hatta ondan daha fazla istihdam yaratmaktadır.”
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flasyon oranı, eski yıllara göre düşme eğilimi
veya durağan bir yapı gösterse de son kriz, 2008
krizi her şeyi değiştirdi. Enerji fiyatlarında zayıf bir
tahmin edilebilir yapı ortaya çıksa da, uygulanan
politikalar EVD’ler önündeki en büyük engeli
oluşturuyor. 

FİNANSMAN İÇİN DEVLET 
DESTEĞİ ŞART!

Hükümetlerce Yürütülen Talebin Azaltılması-
na Yönelik Finansman Programları’nda ise bu
programlar enerji verimliliği merkezleri tarafın-
dan yürütülebileceği gibi, elektrik, gaz gibi hizmet
kuruluşları tarafından uygulanabiliyor. Bu kuru-
luşlar devlete ait değilse, EVD’ler sadece arzlarında
problem olduğunda bu programları tercih ediyor.
Talebin kontrol edilerek düşürülmesi özel sektö-
re ait EVD için satış hâsılatının düşmesi anlamı-
na geleceği için kendi içinde engel barındırıyor. Sıkı
bir mevzuat ve denetleme ile bu şekilde, tüketici-
lerinin enerji verimliliği projelerinin finansmanı-

nın bir kısmı karşılanabiliyor. Ülkemizde EVK ile
getirilmiş olan “proje destekleri” ve “gönüllü an-
laşma destekleri” bu kategoride değerlendirilen
finansman programları olarak ele alınıyor.

EİE tarafından uygulaması yapılacak olan ve 25
Ekim 2008 tarihinde yayımlanmış yönetmelik ko-
nuyla ilgili birtakım desteklerin belirlenmesini sağ-
ladı. Diğer bir finansman desteği de KOSGEB ta-
rafından 18 Ekim 2008 tarihinde çıkarılan yönet-
melik çerçevesinde netleşti. Ortaya çıkan tablo
enerji verimliliği yatırımlarının yaygınlaştırılmasının
ve finansmanının sağlıklı bir model içinde ger-
çekleştirilmesinin zorlu bir süreç olduğunu orta-
ya koyuyor. Bu konuda devlet ve hükümet deste-
ği zorunlu görünüyor. Enerji verimliliği projeleri-
nin finansmanına yardımcı olacak, sürecin önünü
açacak açık ve şeffaf bir mevzuata gereksinim du-
yuluyor. Mali ve teknik olarak güçlü, politik bas-
kılardan uzak bir kurumsal yapı, enerji verimlili-
ği yatırım finansman programı için hem yararlı gö-
rünüyor, hem de finansör için şart koşuluyor. 

Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konusuna Avrupa,
Türkiye’den çok önce başladı. Birçok Avrupa ülkesi ağırlığı binalarda
enerji verimliliği projelerini desteklemek üzere hem devlet teşvikleri,
hem de yatırım ajanslarından kredi kullandı. Yüzde 20 ile yüzde 40
arasında enerji tasarrufu sağlayacak binalar arasında öncelik konut
ve kamu binalarına verildi. İşte bazı Avrupa ülkelerinin enerji
verimliliği projelerine ayırdığı kaynak miktarı:

Avusturya: Binalarda verimlilik için 2006–2010
arası Federal Teşvik Programını devreye aldı ve
enerji verimliliği ile yenilenebilir ısı için 4 yıl
boyunca toplam 1,78 milyar avro kaynak ayırdı.

Aynı zamanda projelerin 10 bin yeni istihdam yaratması
bekleniyor. Hibe olarak verilen kredilerle konutların büyük
bölümü kamu tarafından yenileniyor ya da inşa ediliyor. 

Belçika/Brüksel: Belçika’da enerji verimliliği için
ayrılan kaynak miktarı tam olarak bilinmemekle
birlikte Brüksel’de başkent bölgesi
belediyelerine, yerel kamu birimlerine, okullara

ve hastanelere sübvansiyonlar sağladı. Sübvansiyonlar, enerji
verimliliği sağladığı kabul edilen yatırım harcamalarının yüzde
20’sine, enerji denetimleri de en fazla masrafların yüzde 50’sine
kadar karşılanıyor.

Bulgaristan: Konutların yenilenmesi için ulusal
programı, 2006–2020 arası devreye alan
Bulgaristan’da öncelik aile konutlarına veriliyor.
Bu yılları arasında 362 bin 792’si panel, 152 bin

686’sı betonarme ve 169 bin 205’i kâgir olmak üzere toplamda
684 bin 683 konutun yenilenmesi öngörülüyor. Programın
uygulanması için gereken mali kaynakların toplam değeri 4
milyon 150 bin BGN’ye ulaşıyor. Devlet, yenileme değerinin yüzde
20’si ni doğrudan sübvanse ediyor. Doğrudan devlet desteğinin
2006’da 13 bin BGN’den başlayıp, 2020'ye kadar 130 bin BGN'ye
kadar artması planlanıyor. 

Danimarka: Enerji verimliliği ve yenilenebilir ısı
kaynakları için 8 ayda 1,5 milyar Danimarka
Kronu Yenileme Fonu en fazla 15 bin DKK olmak
üzere genel ev yenilemesi için yüzde 40, (enerji

verimliliği önlemleri ile ilgili olduğu sürece) materyal masrafları
için en fazla 10 bin DKK olmak üzere yüzde 20 sübvansiyon
sağlıyor. Fon parasının çoğunun tahsis edildiği biliniyor.

Finlandiya: Enerji verimliliği ve yenilenebilir
enerji kaynakları için yılda 24 milyon avro
ayırıyor. Yardımlar, denetim masraflarının
yüzde 40’ını ve diğer önlem masraflarının

yüzde 10-15’ini kapsıyor. Yerel yetkililer finansmanı yönetiyor.
Konut yenileme için vergi indirimi yapılıyor. Enerji verimliliği
ve yenilenebilir enerji kaynakları kurulumu için 2007 yılında
180 milyon avro, 2009'da bu miktarın iki katı kaynak aktarıldı.

Fransa: Binalarda enerji verimliliğinin tam
bütçesi bilinmiyor. 2009’da imzalanan sözleşme
ile kredi finansman kaynağı ne olursa olsun, 10
yıl vadeli olarak en fazla 30 bin avroya kadar

olmak üzere bütün ev sahiplerine kredi desteği sağlanıyor. Bu
faizsiz kredi aynı alandaki vergi kredileri ile birleştirilebiliyor.
Sosyal konutların yenilenmesi için 2009–2010 arası
kullanılması düşünülen kredi miktarı ise 1,2 milyar avro.

Almanya: Binalarda enerji verimliliği bütçesi
bilinmemekle beraber, KfW, yüzde 40 ya da 60
enerji tasarruflu yeni bina inşaası, pasif
konutlar ve yeni binalarda yenilenebilir enerji

bazlı ısınma teknolojisi kurulumu için uzun vadeli, düşük faizli
krediler sağlanıyor. 2005’ten bugüne pasif evleri de kapsayan
6 bin 800 adet yüzde 60 enerji tasarruflu konut ve 2 bin 700
adet yüzde 40 enerji tasarruflu konut inşa edildi. Almanya’da
konut modernizasyonu ve yenileme çalışmaları için pazara
kıyasla çok düşük faizli ve10 yıl vadeli kredi sağlanıyor. KfW
konutlarda CO2 iyileştirme programı kapsamında 2006-2009
arası kredi olarak 4 milyar avro, 2010-2011’de de yıllık 2
milyar avro ayrıldı.

İspanya: Enerji verimliliği hareket planı adı
altın da 2008–2012 yılları arasında 804 milyon
avrosu binalarda sürdürülebilir enerjiye olmak
üzere, sürdürülebilir enerji için 2 milyar 367

milyon avro kaynak ayırdı.
İngiltere: Toplumsal enerji tasarrufu programı
çerçevesinde 2008–2011 arası binalarda ve
kamu kurumlarında enerji verimliliği
projelerinin finansmanı için 350 milyon avro

kaynak ayırdı.
Kaynak: EuroACE

Avrupa’daki enerji verimliliği kaynakları
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Gonca ONGAN
İMSAD İş Geliştirme Koordinatörü

Avrupa Birliği (AB)’nde mevcut uygulanan Bi-
nalarda Enerji Performansı Yönetmeliği de-
ğişti ve yeni yönetmelik 18 Haziran 2010 ta-

rihinde, AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandı.
Yeni yönetmelik 8 Temmuz 2010 tarihinde, AB

ülkelerinde yürürlüğe giriyor ve üye ülkelerin 9
Temmuz 2012 tarihine kadar 2, 18, 20 ve 27 no’lu
maddelere kendi ulusal mevzuatlarını adapte et-
meleri isteniyor. AB’de binalar toplam tüketimin
yüzde 40’ı kadar enerji tüketiyor ve 2020 yılına ka-
dar Birliğin yüzde 20 daha az enerji tüketme he-
defi biliniyor. Yeni yönetmelikte “Finansal Teş-
vikler ve Pazardaki Engeller” maddesi önemli bir
düzenleme olarak yer alıyor. Türkiye için de son
derece önemli olan bu konuyu AB’nin nasıl çöz-
düğü iyi gözlemlenmelidir. Herkes Mersin’e gi-
derken, biz tersine gitmeyelim. Akan suda boşuna
kürek çekmeyelim.

AB sürdürülebilir kalkınması için stratejik ve
önemli olarak gördüğü her konuda süreç içinde
ortak pozisyon alıyor. Yenilenen yönetmelik ile
birliğin ortak finansal araçları ve diğer meka-
nizmaları, enerji verimliliği ile ilgili önlemleri teş-
vik edici ve harekete geçirici amaçlı konumlan-
dırması ve yeniden uyarlaması göze çarpıyor. Or-

tak ve ulusal finansal araçların desteği ile ener-
ji verimliliği yatırımlarını hızlandırmak için uygun
ve yaratıcı finansal yöntemleri hayata geçire-
cekler. Ulusal, bölgesel ve yerel enerji verimli-
liği fonları, araçları ve mekanizmaları oluşturu-
larak özel mülk sahiplerine, küçük ve orta ölçekli
firmalara ve enerji verimliliği danışmanlık fir-
malarına gerekli finansal olanakların sağlanması
hedefleniyor.

Üye ülkeler 30 Haziran 2011 tarihine kadar fi-
nansal olanaklar da dâhil var olan ve önerilen tüm
önlemlerini listeleyerek Avrupa Komisyonu’na
sunacaklar. Bu listede yasal engelleri ve pazar-
daki engelleri azaltıcı; yeni ve var olan binalar-
da enerji verimliliğini artırıcı yatırımları teşvik
edici önlemler olacak. Bu önlemlerin arasında,
ücretsiz veya sübvansiyonlu teknik yardım ve da-
nışmanlık, direk sübvansiyonlar, sübvansiyonlu
krediler veya düşük faizli krediler, hibe prog-
ramları, kredi garanti sistemleri bulunacak. Ay-
rıca ülkeler kendi olanakları ve kültürel, sosyal,
ekonomik durumlarına göre yaratıcı tüm öneri-
leri düşünecekler ve önlemler uygulanırken be-
lirtilmiş enerji performansına ve enerji kimlik bel-
gesindeki önerilere bağlanacak.

AB’de yeni
yönetmelik&yeni madde:
“Finansal Teşvikler ve
Pazardaki Engeller”

İMSAD tarafından temsil edilen ve bölgesinde pazar ve ihracat
lideri inşaat malzemeleri sektörü için Eko-Yenilik Programı,
yenilikçi ürünlerin tanıtılması ve yaygınlaştırılması açısından
önemli bir işlev görebilir. İMSAD Proje Danışmanı Proje Evi AB
Uzmanı Şükrü Güneş’in belirttiği üzere Türkiye’nin geçen yıl ilk
defa katılabildiği bu programa sadece 4 başvuru yapılmış. Geçen yıl
öncelikli 4 alan içinde inşaat sektörü (altyapı hariç) yer alırken, bu
yıl sektör olarak sürdürülebilir yapı malzemelerinin belirlenmesi
de bu alanda AB’nin beklentilerinin olduğunu göstermektedir.
Ayrıca 7. Çerçeve Programı Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları ise
uluslararası konsorsiyumlarda Türk inşaat malzemesi sanayisinin
yer alması için büyük bir fırsat. Umarız inşaat malzemeleri
sektörünün yenilikçi firmaları bu çağrılara ilgi gösterip Türkiye’den
katılan proje sayısını artırır ve projelerine destek bulurlar. Bu
önemli programlarda İMSAD, aktif olarak inşaat malzemesi
sanayisinden oluşacak başvuruları teşvik edecektir.

AB’den eko–yenilikçi projelere 35 milyon avro destek
Avrupa Komisyonu, 19 Nisan 2010 tarihinde Rekabet 
Edebilirlik ve Yenilik Programı (Competitiveness and 
Innovation Programme-CIP) kapsamında mali olarak
desteklenecek eko-yenilik (eco-innovation) projelerine yönelik 
35 milyon avroluk bir teklif çağrısı başlattı. Çağrı şu dört temel
alandan oluşmaktadır: Materyallerin geri dönüşümü;
Sürdürülebilir yapı malzemeleri; Gıda ve içecek sektörü; Çevreye
duyarlı işletmeler

7. ÇP Kamu-özel sektör ortaklıkları
Avrupa Komisyonu tarafından 2009 yılında AB Ekonomik
Kurtarma Planı kapsamında başlatılan "Factories of the Future",
"Green Cars" ve "Energy Efficient Buildings" kamu özel ortaklığı
(PPP) inisiyatifleri kapsamında, 7. ÇP 2011 yılı çağrılarında da
çeşitli ar-ge projelerine destek verilecek. 

BAŞVURALIM
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Türkiye’nin enerji verimliliğinin artırılabilmesi için
sistematik olarak ülke şartlarına uygun şekilde geliştirilmiş

bir finansman ihtiyacının olduğu görülüyor. Uzmanlar bu
kaynağın uluslararası kuruluşların veya donörlerin desteği
ile oluşturulabileceği gibi tamamen yurt içi öz kaynaklarla

da yapılmasının mümkün olduğu görüşünde…

Türkiye’nin enerji verimliliğinin artırılabilmesi için
sistematik olarak ülke şartlarına uygun şekilde geliştirilmiş

bir finansman ihtiyacının olduğu görülüyor. Uzmanlar bu
kaynağın uluslararası kuruluşların veya donörlerin desteği
ile oluşturulabileceği gibi tamamen yurt içi öz kaynaklarla

da yapılmasının mümkün olduğu görüşünde…
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Avrupa’nın yıllardır üzerinde durduğu ulus-
lararası finans kuruluşlarıyla anlaşmalar
yaparak kredi sağladığı Enerji Verimliliği

(EV) projelerine son yıllarda Türk finans sektö-
rü de ilgi göstermeye başladı. Bu ilgiyi Şekerbank
Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Özciger
şöyle açıklıyor: “Türkiye’nin bilinçlenmesi, ener-
ji verimliliğine odaklanması, enerji üretim ve tü-
ketim politikalarının oluşması ile şekillenmesi-
ne katkı sağlamak.” EV projelerinin finansmanı
aynı zamanda bankaların yeni bir niş alan ya-
ratmasının da önünü açıyor. Bankalar yeni ve kâr-
lı bir alanda, geleceğin yatırım ve kredi imkân-
larını, sosyal ve ticari sorumluluk içinde yerine
getirmeye çalışıyor. Aynı zamanda bu alana ay-
rılan kaynağın artırılması hedefleniyor.

Hemen hemen tüm finans kuruluşlarının
birleştiği ortak algı bu yönde… Bu algı da, Türk
finans kuruluşlarının enerji verimliliği projele-
rinin finansmanı için ayırdığı kaynağın yıldan yıl-
da artmasını sağladı. Öyle ki Türk bankaları, ra-
ting notlarına göre uluslararası finans kuruluş-
larından, enerji verimliliği projelerinde kulla-
nılmak üzere krediler aldı. Türkiye ile Avrupa Ya-
tırım Bankası arasında imzalanan “Çevre ve
Enerji Kredi Garanti Anlaşması”, özel sektör iş-
letmelerinin çevre ve enerji sektörlerinde, küçük,
orta ve büyük ölçekteki projeleri, yenilenebilir
enerji, hava kirliliğinin azaltılması, doğal gaz da-
ğıtımı ve enerji etkinliği projelerini finanse etmeye
dönük kaynak yarattı. Bu sözleşme ile Avrupa Ya-
tırım Bankası’nın Türkiye Sınaî Kalkınma Ban-
kası (TSKB) ve Türkiye Kalkınma Bankası’yla im-
zaladığı kredi sözleşmeleriyle sağlanacak fi-
nansmanın tutarı ise 200 milyon avro. 

EVD Enerji Yönetimi Genel Müdürü Ergin
Kaya, enerji verimliliği projesinin hem yatırım
hem de çevre boyutunda sağladığı katkıyı bir ör-
nekle açıklıyor. Kaya, “Bir uygulamada yıllık 100
bin kwh’lik bir elektrik enerjisinde verimlilik ya-
pıldığını ve kwh bedelinin de 25 krş olduğunu ka-
bul edelim. Çalışmanın yıllık getirisi 25 bin TL ola-
caktır. Yapılması gereken yatırımın da (malzeme,
mühendislik ve işçilik bedelleri dahil) 75 bin TL
olduğunu öngörürsek, basit geri dönüş hesabı ile
yatırımın üç yıl içinde kendini finanse edeceği
açıktır. Yapılan çalışmanın ekonomik ömrünün
7 yıl olduğunu düşünürsek yatırımın kat kat geri
döndüğü gözükmektedir. Makro düzeyde bakı-
lırsa ülke 114 bin* kwh daha az elektrik enerji-
si olarak dışa bağımlı olacaktır (*kayıp oranı yüz-
de 14 alınmıştır). Öte yandan 100 bin kwh’lik iyi-
leştirme ile yaklaşık 65 bin kg CO2’nin atmosfere
salınması engellenecektir” diyor. 

YENİ VE FARKLI BİR ALAN
Ülkemizde verimsizlik ve çevre sorunlarına

ilişkin duyarlılığın artırılmasına katkı sağlanma-
sı amacıyla “Enerji Verimliliği ve Çevre Paketi” hiz-
metini sunduklarını belirten Türkiye İş Bankası
Genel Müdür Yardımcısı Adnan Bali, bu paketin
hedefinin “enerji kaynaklarının verimli ve etkin

Adnan Bali (Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı)

“Enerji verimliliği bilinci yaygınlaştırılmalı”
“AB’nin ortaklığında kurulan ve gerek AB üyesi, gerekse Türkiye gibi aday
ülkelerin AB hedeflerine uyumlu yatırım projelerini kâr amacı gütmeksizin
uzun vadeli olarak finanse eden Avrupa Yatırım Bankası, bu finansmanın
önemli bölümünü Türkiye’deki yatırımcılara doğrudan sağlarken, küçük ve
orta ölçekli yatırım projeleri Türkiye’de yerleşik ticari bankalara verilen
kredi hatlarıyla dolaylı olarak da finanse edilmektedir. Bu kapsamda
bankamıza 2009 yılında tahsis edilen 250 milyon avroluk kredi kapsamında,
yatırımcılara özellikle enerji alanında, rüzgâr ve hidroelektrik gibi
yenilenebilir enerji projelerinin desteklenmesi amacıyla uzun vadeli krediler
verilebilmesi imkânı sağlanmıştır. Bu kapsamda ilk bir yıl içinde kaynağın
önemli bir bölümü uygun koşullarda müşteri ihtiyaçlarına paralel olarak
kullandırılmıştır. Yine AYB’nin yanı
sıra 61 üye devletin ortaklığında
kurulan Avrupa İmar ve Kalkınma
Bankası da enerjinin etkin kullanımı
ve enerji verimliliği başta olmak
üzere Türkiye’deki yatırımların ve
küçük orta boy işletmelerin
ihtiyaçlarını, Türkiye’de yerleşik
ticari bankalar kanalıyla uzun vadede
uygun koşullarla finanse etmektedir.
Fransız Kalkınma Ajansı’nın alt
kuruluşu olan Proparco ise, kuruluş
amacına uygun olarak özellikle
yenilenebilir enerji konularında
yapılan yatırımları uygun koşullarla
finanse etmeyi hedeflemektedir.
Dünya Bankası kaynaklarından sağlanan fonların hemen hemen tümünde alt
kullanıcıların çevre ve enerji verimliliği konularında uyumluluğu
aranmaktadır. Ülkemizde, enerji verimliliği bilincinin ve yurt dışında uzun
yıllardır faaliyet gösteren Enerji Hizmet Firmaları’nın (ESCO)
yaygınlaştırılmasının daha etkili sonuçlar doğuracağı inancındayız.
Yurtdışında ESCO’lar, işletmelerin enerji etüdünden başlayarak finansmana
kadar ilgili projelerin her aşamasında yer alırken, işletmeler ile “Shared
Saving” ve “Guaranteed Savings” olmak üzere iki türlü anlaşma
yapabilmektedir. “Shared Saving” anlaşmalarında ESCO’lar tüm finansal
riskleri üzerlerine alıp, proje kapsamında işletme maliyetlerinde sağlanan
iyileştirmeden pay alırken; “Guaranteed Savings” anlaşmalarında ESCO’lar
belli bir enerji tasarrufu sağlanacağını garanti etmekte olup, bu nedenle
performans riskini üstlenmektedirler.”

kullanılması neticesinde işletmelerin enerji ma-
liyetlerinin yükünün hafifletilmesi” olarak açıklı-
yor. Bali, “Bu doğrultuda, firmaların özellikle Elek-
trik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü’nden (EİE)
‘Sanayi’ kategorisinde yetki belgesi almış EVD şir-
ketleriyle beraber çalışmaları bizim açımızdan
önem arz etmektedir” diyor. Bu paketle “Etüt Pro-
je Kredisi, Enerji Verimliliği Geliştirme Kredisi ve
Çevreci Taşıt Kredisi” desteği sağladıklarının al-
tını çizen Bali, bu kredileri kullandırmak için
EİE’den “sanayi” kategorisinde yetki belgesi al-
mış EVD’lerin işin içinde olmasına özen göster-
diklerini ifade ediyor. Ayrıca verimlilik artırıcı pro-
je çalışmaları sonucunda asgari yüzde 20 enerji
verimliliğinin öngörülmesini şart koştuklarını da
dile getiriyor. Türkiye İş Bankası olarak bu pa-
ketten herhangi birini kullanan işletmelere, çev-
reye olan duyarlılıklarından dolayı 1.000 adet “821
B Tipi Değişken TEMA Çevre Yatırım Fonu” da he-
diye ettiklerini hatırlatan Bali, 2008’de çıkardık-
ları Türkiye’nin ilk çevre fonu konumundaki “Çev-
reye Yatırım Fonu” ile hem müşterilerinin hem de
çevrenin kazandığını vurguluyor.

“Biz bu işe başladığımızda, tüm enerji ve-
rimliliği kredilerinde yaklaşık 50 milyon TL he-



deflemiştik. Fakat sene sonunda 140 milyon
TL’lik bir hacme ulaştık”  diyen Şekerbank Genel
Müdür Yardımcısı Abdurrahman Özciğer’in söy-
ledikleri, enerji verimliliği projelerinin finans-
manının bankacılık sistemimiz ve Türkiye eko-
nomisi için nasıl bir geniş alan yarattığını ortaya
koydu. TSKB, yenilenebilir enerji ve enerji ve-
rimliliği projelerinde kullanılmak üzere 6 ulus-
lararası kuruluştan sağladığı 1,2 milyar dolarlık
krediyi kullanıma açıyor. Beş yıllık süre içinde 92
yenilenebilir enerji projesine kredi veren banka-
nın, bu projeler için taahhüt edilen tutarı ise 1,5
milyar dolar civarında olduğu söyleniyor. Bu ra-
kam, bankanın fiilen kullandırdığı kredilerin yüz-

de 26'sına denk geliyor.  Yani artık enerji verim-
liliği projelerinin finansmanı sadece bankacılık
sektöründe farklı bir alan yaratmakla kalmadı,
bankaların kullandırdığı kredilerin dörtte birinin
bu alana ayrılmasını sağlayacak kadar da stratejik
bir konuma geçti. Bu önemli bir gelişme. 

Garanti Bankası da “Sanayide Enerji Verim-
liliği Kredisi” uygulamasıyla, üretim sürecinde
kullanılan makinelerin, enerji tasarrufu sağlamak
amacıyla yenilenmesine yönelik yapılacak yatı-
rımlara 3 ay geri ödemesiz dönem, 60 aya varan
vade ve özel faiz oranı ile finansman sağlıyor. Şe-
kerbank, enerji verimliliği kredileri için ilk yıl sı-
fır faiz, sonraki yıllar içinse işlem komisyonları
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Türk finans sisteminin kredi sağladığı alanlar
Sanayide enerji verimliliği kredisi
• Üretim sürecinde kullanılan makine ve ekipman 
• Enerji tasarrufu sağlayan ısıtma ve soğutma

sistemleri 
• Üretim hattı ve ekipmanı için izolasyon 
• A sınıfı enerji tüketen cihazlar 
• Su tasarrufu sağlayan ürünler (fotoselli,

termostatik, zaman ayarlı) 
• Isınma ve sıcak su için güneş panelleri 
• Kazan onarımı, eski gaz kazanlarının

yoğunlaştırıcı kazanlarla değiştirilmesi 
• Basınçlı hava sistemlerinin, buhar dağıtım

sistemlerinin, güç dağıtım sistemlerinin onarımı 
• Emici soğutucuların kurulumu/yeni soğutucular 

Binalarda Enerji Verimliliği Kredisi
• Pencere, çatı, dış duvar, kapı, döşeme temel

yalıtım ve mantolama 
• A sınıfı enerji tüketen cihazlar 
• Enerji tasarrufu sağlayan aydınlatma 
• Doğalgaz sistemine geçiş vb. verimli enerji

kullanımına yönelik her türlü yatırım 
• Isıtma, soğutma, sıhhi havalandırma ve klima

tesisatı yenilemesi 
• Isınma ve sıcak su için güneş panelleri 
• Vanalar, havalandırma, iklimlendirme kanalları,

sıhhi sıcak su üreticileri, depolama üniteleri, yakıt
depoları ve mekanik tesisat ekipmanları yalıtımı 

• Kollektör ve bağlantı malzemeleri 
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da içinde yüzde 0.99’dan finansman desteği su-
nuyor. Hatta 2 farklı firmanın kredi başvurusunda,
enerji verimliliğine yönelen firmaya daha ucuz fa-
izle kredi vererek sanayiyi teşvik ettiklerini söy-
leyen Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı Ab-
durrahman Özciğer, devletin de vergi indirimi ve
sübvansiyon desteği ile sürecin hızlanacağını ak-
tarıyor. 

Yatırımcıların enerji verimliliği desteği ala-
bilmesi için birtakım kriterleri yerine getirmesi
gerekiyor. TSKB için bu kriterler şöyle belirlen-
miş: “Kredi almak isteyen yatırımcı, yatırımı
gerçekleştirdikten sonra, söz konusu ünitede as-
gari yüzde 20 enerji tasarrufu yapılacağını ga-

rantilemeli ya da yatırım gerçekleştiği takdirde
yatırım getirilerinin asgari yüzde 50'si enerji
tasarrufundan sağlanmalı.” Şekerbank Genel Mü-
dür Yardımcısı Bilici de, enerji verimliliği proje-
lerinin hem bir tasarruf yöntemi olduğunu, hem
de istihdama katkı sağladığını söylüyor. Dünya
Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Fransız ve
Alman Kalkınma Ajansları ile Avrupa Konseyi Kal-
kınma Bankası gibi kuruluşlardan krediler kul-
lanan Türk finans sektörü, enerji verimliliği pro-
jelerinin gelecekte daha da yaygınlaşacağı ka-
naatinde. Türk finans sistemindeki bankaların bü-
yük çoğunluğu 2010'da özellikle enerji verimli-
liği konusunda kredi kullandırmaya özen göste-

TSKB'nin çevreci kredi
kaynakları
Dünya Bankası: Yenilenebilir Enerji ve
Enerji Verimliliği Kredisi–420 milyon dolar.
Avrupa Yatırım Bankası: Çevre ve Enerji
Çerçeve Kredisi–150 milyon avro.
Fransız Kalkınma Ajansı: Enerji ve Enerji
Verimliliği Kredisi–50 milyon avro.
Alman Kalkınma Bankası: Çevre Kredisi–75
milyon dolar
Avrupa Yatırım Bankası: KOBİ Kredisi–165
milyon avro.
Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası: Genel
Amaçlı Kredi–100 milyon avro.

Yatırım kendini finanse ediyor
Enerji verimliliği projeleri için verilen kredilerin tasarrufta yarattığı örnekler
yakın zamanda gözlemlenmeye başladı. TSKB'nin kredi verdiği bir çimento
fabrikası, 1,7 milyon dolarlık yatırımla üretimdeki döner fırın ünitesinden
çıkan tozları tutmaya yönelik elektrojet filtrelerini değiştirdi. Bu sayede
bacadan çıkan toz miktarı, 50 mg/metreküpten 10'a düştü. Böylece yıllık 4,2
milyon kWh daha az enerji tüketilmiş oldu ve 340 bin dolar civarında tasarruf
sağlandı. Bir demir-çelik tesisi ise deniz seviyesinden 40 metre yükseklikteki
çelikhanede soğutma amaçlı kullanılan deniz suyunun geri dönüşü sırasında
elektrik üretti. Projeye 12 milyon dolar yatırım yapıldı ve 2,9 milyon dolar
enerji tasarrufu sağlandı.

İMSAD Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Turan da
Avrupa’da ve dünyada enerji
verimliliği uygulamalarında
kamu kurumlarının ve
STK’lerin etkin rol
üstlendiğini belirtiyor.
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ren çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Yaratılacak bin
avroluk milli gelir için Türkiye 438 kilogram
petrol eşdeğeri enerji (KGPE) sarf ediyor. Al-
manya’nın bin avroluk milli gelir için 157 KGPE,
AB’nin ilk 15 üyesinin ortalamasının ise 185
KGPE olduğu kaydediliyor. 

“EV  PROJELERİ TEŞVİK EDİLMELİ”
Gelecekte enerji verimliliği projelerinin ar-

tacağı ve bu konuda yeterli finansmanın sağ-
lanması gerektiği, bu alanda çalışanların ortak
görüşü. Finans sistemi, EV projelerinin devlet ta-
rafından teşvik edilmesi, vergi indirimi ve süb-
vansiyon uygulamalarının ilgiyi ve desteği artı-
racağı yönünde birleşiliyor. EVD Enerji Yönetimi
Genel Müdürü Ergin Kaya da, “ne yapılmalı” so-
rusuna özetle şu yanıtları veriyor: “Son kullanı-
cılar öz kaynaklarından belli bir miktarı bu ko-
nuya ayıracaktır. Finans sektörü uzun ve düşük
faizli kredilerle bu alanda yerlerini alacaklardır.
Devlet teşvik ve ceza mekanizmalarını çalıştıra-
caktır. EV alanındaki üretim sektörü oluşturdu-
ğu fonları bu alana kanalize edecektir. EVD/ES-
CO’lar performans kontratı veya benzer açılım-
larla bu alana kaynak yaratacaklardır.”

Prof. Dr. Zerrin Yılmaz ise başka bir boyuta,
yani binaların tasarım aşamasından itibaren
enerji verimliliğine dönük geliştirilmelerine
odaklanıyor. “Tasarım aşamasından itibaren
yerleşme, yön, form, kabuk, malzeme gibi çok sa-
yıda parametrenin doğru tasarım kararlarıyla
elde edilmiş kombinasyonları sayesinde, ilk ya-
tırım maliyetine ek bir yük getirmeden, binanın
işletme maliyeti içerisinde çok önemli bir yer tu-
tan enerji maliyetlerini yüzde 50’ye varan oran-
larda düşürebilme olasılığı vardır” diyen Prof. Dr.
Yılmaz, tasarım aşamasında doğru kararlar
alınmış yeni binalar için önemli bir finansman
desteğine gerek olmadığını söylüyor. Bununla bir-

likte yenilenebilir enerji sistemlerinin yaygın
olarak kullanımı için geri ödeme sürelerini kı-
saltacak devlet teşvik sistemlerine gereksinim ol-
duğunun altını çizen Prof. Dr. Yılmaz, bu konu-
daki çalışmaların da devlet kanalıyla sürdürül-
düğünü ifade ediyor. Prof. Dr. Yılmaz, ayrıca bi-
nanın türüne bağlı olarak banka kredisi destek-
li “kredili finansman” ya da performansa daya-
lı kontrat sistemleri gibi “yatırım-finansman” mo-
dellerinin yapılandırılarak güçlendirilmesine ih-
tiyaç duyulduğunu da vurguluyor.

İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan
da Avrupa’da ve dünyada enerji verimliliği uy-
gulamalarında kamu kurumlarının ve STK’lerin
etkin rol üstlendiğini belirtiyor. Ülkemizde kamu
kurumları arasında konu ile ilgili koordinasyon
ihtiyacını vurgulayan Turan, “Enerji Ajansı”,
“Çevre Ajansı” gibi yeni ve etkin kurumların ku-
rulmasının da faydalı olacağının altını çiziyor.

Uzmanlara göre en iyi üretim verimlerine ula-
şılacağı kabulü ile yapılmış tahmin ile 2 milyar do-
lar civarında getirisi olan enerji tasarrufunun 5–
6 milyar dolar civarında bir yatırım boyutu oldu-
ğu düşünülüyor. EİE Genel Müdürlüğü bütçesine,
EVK ve ilgili yönetmelik gereğince, enerji verim-
liliği yatırımlarına destek olmak üzere konacak;
5 milyon dolar ve 5 katı da öz kaynak harcanacağı
düşünüldüğünde, bu rakamın 30 milyon dolar ci-
varında olacağı tahmin ediliyor. Bu piyasanın şu
an için ihtiyaç duyduğu kaynağın 60’ta birine
karşılık geliyor. Üstelik projelerin sadece yüzde
20’sinin ödeneceği düşünüldüğünde, Türkiye’nin
enerji verimliliğinin artırılabilmesi için sistema-
tik olarak ülke şartlarına uygun şekilde gelişti-
rilmiş bir finansman ihtiyacının olduğu görülüyor.
Uzmanlar bu kaynağın uluslararası kuruluşların
veya donörlerin desteği ile oluşturulabileceği
gibi tamamen yurt içi öz kaynaklarla da yapıl-
masının mümkün olduğu görüşünde…

Enerji Kimlik
Belgesi artık

zorunlu

AB'ye uyum sürecinde konutlar için getirilen “Enerji
Kimlik Belgesi” alma zorunluluğu, 1 Temmuz'dan
itibaren uygulanmaya başlandı. Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Binalarda
Enerji Verimliliği Şube Müdürlüğü, 2007 yılında AB
direktifleri doğrultusunda çıkarılan Enerji Verimliliği
Kanunu kapsamında hazırlanan, “Binalarda Enerji
Performansı Yönetmeliği gereğince ‘Enerji Kimlik
Belgesi’ zorunlu hale geldi” açıklaması yaptı. 
1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren, binalar için
Enerji Kimlik Belgesi olmadan alım-satım ve
kiralama yapılamayacak. Yeni inşa edilen binalar
için söz konusu tarihten itibaren bu belgeleri almak
zorunlu hale gelirken, mevcutlar için 2017'ye kadar
süre tanınacak. Belge sayesinde mevcut konutlarda
ısı yalıtımı ve diğer verimlilik artırıcı uygulamalarla
birlikte sürdürülebilir ekolojik yapılar özendirilecek.
Ergin Kaya, “Enerji Kimlik Belgesi”nin binaların
enerji tüketimindeki performansını gösteren,
konutun “Enerji tapusu” olarak nitelendirilen bir
belge olduğunu söyledi.
Binanın harcadığı, ısıtma ve soğutma için ihtiyaç

duyduğu enerji, çevreye verdiği zarar, yenilenebilir
enerji kullanım oranını gösteren bu belgenin
binalardaki enerji verimliliğinin sağlanmasında
büyük önem taşıdığını ifade eden Kaya, “Yeni yapılan
binalar için 1 Temmuz'dan itibaren zorunlu hale
gelecek. Mevcut binalarda ise 2017 yılına kadar süre
tanındı” dedi. Kaya, belge sayesinde vatandaşların
yeni aldıkları konutlarda enerji gideri olarak yüksek
faturalar ödemek zorunda kalmayacağını dile
getirerek, yalıtımı iyi olmayan, ısınma maliyetleri
yüksek olan konutların fazla tercih edilmeyeceğini
bildirdi.
“Enerji Kimlik Belgesi”nin konutların fiyatlarını bile
etkileyebileceğini vurgulayan Kaya, “Çünkü belge,
binanın neye ihtiyacı olduğunu, konut için cepten ne
kadar para çıkacağını gösteriyor. 2017'ye kadar bu
konuda büyük bir pazar oluşacak. Bankalar belki bu
anlamda krediler sağlayacak. Enerji verimliliği
kredileri de ortaya çıkacak” dedi. Kaya, bu belgenin
yeni binalar için eğitimli mühendis ve mimarlar,
mevcutlar için enerji verimliliği şirketlerince
verileceğini sözlerine ekledi.
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Avrupa’da enerji verimliliği finansmanı konu-
sunda çalışma yapan kuruluşlar en az 25-30 yıl-
lık bir deneyime sahip. Türkiye’de ise henüz yeni

bir alan olan enerji verimliliğinin finansmanı, ban-
kacılık sektörümüz için de gelecekte yatırım yapıl-
masını gerekli kılan özel bir konumda. Şekerbank Ge-
nel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Özciğer, hem
banka olarak enerji verimliliğinin finansmanı konu-
sunda neler yaptıklarını anlattı hem de Türkiye’nin bu
süreçte nerede olduğu ile ilgili bir tabloyu gözler önü-
ne serdi. 

Binalarda enerji verimliliği konusunda finansman
desteği sağlama projesine nasıl başladınız, amaç-
larınız nelerdir? 

2009’da iş geliştirme çalışmalarımızı yaparken,
“Türkiye ekonomisine katkı anlamında neler yapa-
biliriz” diye düşündük. Bir finans kurumu olmakla bir-
likte, sosyal sorumluluk yönü de güçlü bir bankayız.
Bu doğrultuda yaptığımız her finansal aktivitenin Tür-
kiye’ye ve insanlığa bir katkısı olsun istiyoruz. Tür-
kiye’de emeğini üretime dönüştürmeye çalışan in-
sanlar olarak eğer “enerjimizi boşa harcarsak,
emeğimizi de boşa harcamış oluruz” düşüncesiyle
yola çıkıyoruz. Bu felsefeden yola çıkarak enerji ve-
rimliliğinin finansmanı üzerine odaklanalım istedik.
Türkiye’de bu noktada hem ihtiyaç, hem de finans
dünyasında eksiklik vardı. Çok boyutlu bir konu ol-
duğu için, mutlaka hem çalışanlarınızın bilinçlendi-
rilmesi hem de tüketicilere dönük tanıtım ve reklam
çalışmaları gerçekleştirmeniz gerekiyor. Eğitim-
lerle, konunun sürekliliğini sağlayarak bu işe odak-
landık ve şubelerimize satış hedefleri vererek ça-
lışmalarımıza başladık. Bu konuda yürüttüğümüz
uluslararası işbirliklerinden edindiğimiz bilgi biriki-
mini de bu sürece yansıtarak Türk bankacılık sek-
töründe öncü bir rol üstlenip EKOkredi’yi müşteri-
lerimizin hizmetine sunduk. 

Binalarda enerji verimliliğinin finansmanı konusunda
Şekerbank olarak nasıl bir çalışma içerisindesiniz?
İşletmelerin veya tüketicilerin enerji tasarrufu ya-
pacakları süreçlere banka olarak nasıl bir strate-
ji/proje ile cevap veriyorsunuz?

Hedefi belirledikten sonra somutlaştırmak ge-
rekiyor. Bunun için de önce hedef kitlenizi belirlemeniz
önem taşıyor. Biz en çok binalarda enerji verimliliğine
dönük gelişme sağlanması gerektiğini görüyoruz. Bu

anlamda da binaları kullananlara (hane halkları,
esnaf, sanayici) yönelik söylem geliştiriyoruz. Bir de
olayın tarım sektörü boyutu var. Biz Anadolu banka-
cılığı yaptığımız için tarım sektörüne dönük de çalı-
şıyoruz. Bu arada hane halklarının oturduğu yerlerin
büyük bir kısmı apartmanlar olduğundan, Türkiye’de
apartman yönetimlerinin kredilendirilmesinde de
finansman sıkıntısı yaşandığı için, apartman yöne-
timlerini Türkiye’de ilk defa kredilendiren bir model
oluşturduk.

İşletmelere (sanayi kuruluşları) ve tüketicilere
(konutlar) dönük enerji verimliliği konusunda han-
gi tür kredileri, hangi şartlarda sunuyorsunuz? 

Binalarda enerji verimliliğine dönük kredi ve
hizmet çeşitlerimiz var. Bunlardan birisi EKOkredi Ya-
lıtım. Biz krediyi verip, istediğiniz malzemeyi alın, is-
tediğiniz ustayla çalışın da diyebilirdik. Ancak son-
rasında tüketici yapılan işten memnun olmadığında
mağdur duruma düşerdi. İşte bu yüzden, müşterile-
rimizi merdiven altı üretimlerden korumak ve devletin
vergi almasından uzaklaşan kayıt dışı sistemi kal-
dırmaya katkıda bulunmak için, tüm süreci danış-
manlık sağlayarak ve sektördeki uzman kuruluşlar-
la iş birliği yaparak yönettik. Yani, biz sadece kredi ve-
rip bırakmıyoruz. Hizmeti de veriyoruz.

Nasıl bir hizmetten bahsediyorsunuz?
Süreci disiplin altına almak ve yalıtım sektörünü

de desteklemek yani reel sektöre destek olmak için
meslek örgütleriyle birlikte çalışıyoruz. İMSAD’ın
da üyelerinden birisi olan İZODER’le bu konuda bir an-
laşma yaptık. Dolayısıyla derneğin katkısıyla işi sa-
dece kredi olarak bırakmadık, hizmet çeşidine sok-
tuk. İZODER, ben dâhil 330 arkadaşımıza yalıtım ko-
nusunda eğitim verdi. Şu an tüm şubelerimizde İZO-
DER sertifikalı yalıtım uzmanları müşterilerimize hiz-
met veriyor. Yalıtım sektörünü disiplin altına almak
için uzman uygulayıcılar ve CE standardı almış mal-
zemeler listesi oluşturduk. Dernekle birlikte teknik
ve etik şartname oluşturuldu.

Bu şartnamelerde hangi malzemenin kullanıla-
cağı, binanın yapısına göre hangi kalınlıkta kullanı-
lacağı belirlendi. Bu standartların da TSE 825 ve bi-
nalardaki performans yönetmeliğine uygun olması
gerekiyor. Türkiye’de ilk defa uygulayıcı ile iş yaptı-
racak kişi bu teknik şartnameyi imzaladı. İZODER’in
teknik şartnameye uygunluk vermesiyle, yalıtım

Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Özciğer:

“Henüz yolun başındayız”
Enerji verimliliğinin finansmanı konusunda Avrupa’nın
uzun yıllardır işin içinde olduğunu söyleyen Özciğer,
“Biz, henüz yolun başındayız” diyerek, ulaşmamız ve
aşmamız gereken önümüzdeki süreçleri de ifade ediyor.



kredisini serbest bıraktık. Bu krediyi bireylere,
apartman yöneticilerine, sanayicilere kullandırıyo-
ruz. Kredinin hepsini vermiyoruz, bloke uyguluyoruz.
İlk önce malzeme bedelini serbest bırakıyoruz. Mal-
zemeler gelip de yalıtım başladıktan bir iki ay için-
de de hak ediş usulüyle kalan parayı serbest bırakı-
yoruz. En son kalan yüzde 10’luk tutarı da iş ta-
mamlandığında veriyoruz. İşin tamamlanmasını da
garanti altına alıyoruz.  

Ne kadarlık bir kredi ödemesi yapıyorsunuz ve
hangi tür projelere gerekli finansman desteği sağ-
lıyorsunuz?

Biz bu işe başladığımızda, tüm enerji verimliliği
kredilerinde yaklaşık 50 milyon TL hedeflemiştik. Fa-
kat sene sonunda 140 milyon TL’lik bir hacme ulaş-
tık. Son rakamlara baktığımızda ise EKOkredi ile 200
milyon TL’nin üzerinde kredi verdik ve bu sayede 6 bin-
den fazla müşterimiz enerji tasarrufu ile tanıştı. Ya-
lıtımda da bir ön eğitim bilinçlendirme ve reklam sü-
reci gerekiyordu. Bunlarla da yaklaşık “1 milyon TL’lik
kredi satarız” diye düşünüyorduk, onda da 3 milyon
TL kredi yaptık. Şu ana kadar da 4 milyonu aştı. 

Yalıtım dışında ve binalar dışında hangi tür kredi-
lerden kuruluşları yararlandırıyorsunuz? Özellik-
le sanayi kuruluşlarının üretim süreçlerinde ener-
ji verimliliği sağlaması konusunda da çalışmalar yap-
tığını biliyoruz.

Güneş enerjisi kredimiz var. Apartman ya da iş-
letmelerde yoğun olarak elektrik kullanıyor ve dev-
lete vergi ödüyorsanız, bu kredi ile kendi elektriğini-
zi üretmenizin yatırımını yapabilirsiniz. Binanızın te-
pesine ya da bahçenize solar sistem oluşturup, elek-
triğinizi güneş sistemi ile üreterek de tasarruf yapa-
bilir, enerjiyi verimli ve temiz olarak kullanabilirsiniz.
İkinci bir sistem ile güneş enerjisiyle sıcak su ve ka-
lorifer sistemini adapte etmek isteyenlere de kredi ve-
riyoruz. 

Doğalgaza dönüşüm kredimiz var. Birçok bina
çevre kirletici ve pahalı olan sistemlerle ısınıyor. Bu-
rada önemli olan ekolojik olmayan fosil atıklardan
oluşan bir yakıt sisteminden, ekolojik yakıt sistemine
geçmektir. Doğalgaz kazanlarının ısı üretim per-
formansı ile fueloil veya kömür kazanlarının ısı
üretim performansları farklı. O anlamda da enerji
verimliliğinizi artırmış oluyorsunuz. Bir binanın do-

ğalgaza geçmesi aşamasındaki süreçleri kredilen-
diriyoruz. 

A sınıfı elektrikli cihazların finansmanı konusunda
da kredi veriyoruz. Daha yüksek elektrik tüketen

malzemelerden daha az enerji tüke-
ten malzemelere dönüyoruz.

En az yüzde 20 enerji ta-
sarrufu sağlayan A

sınıfı cihazların
alımında

tüketicilere kredi veriyoruz. Verimli aydınlatma sis-
temleri dediğimiz sistemler konusunda da kredi ve-
riyoruz. Bir apartmanın bütün ortak alanlarının ay-
dınlatmasında, siz böyle bir yatırım yapıyorsanız bu-
nun da kredisini veriyoruz. 

Bir de verimli ısıtma sistemleri ile ilgili kredi ve-
riyoruz. Türkiye artık kararını da aldı. Bin metre ka-
renin üzerindeki konutlarda artık merkezi ısıtmaya ge-
çeceğiz. Burada iki tip sistem var. Merkezi ısıtmadan
ısı dağıtımı daire kapınızdan içeri giriyor ve oradan do-
laşıyorsa, dışarıya takılan cihazla sizin bütün daire-
nizin ısısı farklılaşıyor. Odadan çıkan ve peteklerle da-
ğılan bir sistemde, peteklerin üzerine ısı pay ölçer de-
diğimiz sistemler takılıyor. Bu sistemlerle de kul-
landığınız kadar para ödüyorsunuz. Bunun da fi-
nansmanını yapıyoruz. 

Bir de ev geliştirme kredilerimiz var. Siz boyama,
sıhhi tesisat, mutfak ve banyo sağlık gereçleriyle, fa-
yansla enerji verimliliği sağlıyorsanız, onun da fi-
nansmanını sağlıyoruz. Siz tüketici, sanayici ya da koo-
peratifsiniz. Elektrik kullanıyorsunuz, çeltik tarlanız
var. O tarlanıza bir rüzgâr türbini koyacaksanız,
onun da kredisini veriyoruz. Çok enerji tüketen bir sa-
nayi kuruluşusunuz. Enerji verimliliği yapmak için ka-
zanınızı ya da üretim proseslerinizde daha az enerji
kullanan sistemlere geçmek istiyorsunuz, onun da
kredisini veriyoruz. Yenilenebilir enerji üreten bir ya-
tırım yapacaksanız, bunun da finansmanına destek
oluyoruz. 

Bunun pratiği nasıl oluyor? Bir apartmana ya da ku-
ruluşa kredi verirken bu finansal modeli nasıl işle-
tiyorsunuz. Örnekleyebilir misiniz? 

Bir apartmanı ele alalım. Apartman yönetimlerine
hem faydaları hem de iş akışlarının nasıl olduğunu,
kredi koşullarını gösteren bir hizmet paketi oluştur-
duk. Yönetici, kat maliklerinin yüzde 51’inin desteğiyle
enerji verimliliği konusunda bir karar aldığında bize
geliyor. Bu karara da “Şekerbank’tan EKOkredi kul-
lanacağım” ibaresini düşüyor. Biz de kat malikleri-
nin ödeme performansları hakkında bilgi alıyoruz. O
apartmanı değerlendiriyoruz. “Kredi verilebilir” de-
dikten sonra yöneticiyle sözleşme imzalıyoruz. Bun-
dan sonra krediyi veriyoruz. Kredi çeşitlerine göre fi-
nans katkısı sağlama süreçlerimiz farklı. Bu apart-
man yönetimine göre düzenlenmiş kredi modelimiz.
Yalıtım kredisi kullanacaksa da İZODER’den gerek-
li onayı projesiyle aldıktan sonra krediyi veriyoruz.
Enerji verimliliğinde tüketicilerin yaptırmak istedik-

leri verimlilik süreçlerine göre uygunluğunu araş-
tırıp krediyi kullandırıyoruz. 

Peki, bir sanayici bunu kullanmak istiyor.
Nasıl bir finansman modeliyle destek
oluyorsunuz?

Sanayici böyle bir enerji verimliliği ya
da enerji üretim işini planladıysa ilk olarak teknik

olarak bunu Enerji Verimliliği Danışmanı’yla (EVD) pro-
jelendirmesi gerekiyor. Bu işin, sağlıklı olduğunu ve
doğru konumlandığını gösterir. Bizim temas halinde
olduğumuz EVD aracılığıyla da gelebilir. Bize, yatırı-
mın fizibilitesini, katacaklarını, ne kadarlık bir yatırım
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yapacağını gösteriyor. Bizim müşterimiz ya da değildir,
bizimle de bu aşamalara gelmeden doğrudan temas
kurabilir. O zaman biz onu, bir EVD’ye yönlendiriyo-
ruz. Gerekli projelendirmeyi yapıp, geliyor. Orada biz
projeye bakıyoruz. Bu projenin nakit akışını, geri öde-
mesini yapacak sanayi şirketinin, işletmenin veya ti-
cari şirketin mali yapısını inceliyoruz. Mali Tahlil Ra-
poru dediğimiz raporla kredi sürecini başlatıyoruz. Bu
süreçte kredi rating notu çıkıyor ve uygunsa kredi ve-
riliyor. Bunların hepsinde binalarda, sanayide sosyal
sorumluluk bütçemizi kullanarak, kredi maliyetleri-
mizi standart fiyatlara uyguladığımızdan daha düşük
yapıyoruz. İki şirketten enerji verimliliği projesiyle ge-
len firmaya uyguladığımız kredi faizini daha düşük tu-
tarak, bir nevi teşvik ediyoruz. Aslında bu teşvikte dev-
letin de enerji verimliliğindeki politikalarına göre kat-
kısı bulunmasında fayda görüyoruz.

Banka olarak gerçekleştirdiğiniz bu projelerle
ulaşmak istediğiniz hedefler nelerdir?

Amacımız, özellikle binalarda enerji verimliliği bi-
lincini kamuoyunda yaygınlaştırmak, bu alanda reel
sektörle el ele enerji tasarrufu yatırımlarına finans-
man sağlamak ve böylelikle ülkemiz
ekonomisine katkıda bulunmak.
Kurumsal vatandaşlık yolunda
ilerleyen 57 yaşında bir köklü
bir kurum olarak amacımız
büyürken, gelişirken birlik-
te çalıştığımız firmaları,
müşterilerimiz de büyüt-
mek, kalkındırmak. Bu bi-
linçle tüm sosyal paydaşla-
rımıza fayda sağlayacak
EKOkredi gibi projelere imza
atıyoruz. Ne mutlu ki bu alan-
daki uzmanlığımız uluslararası
çevrelerce de takdir görüyor ve
müşterilerimize daha uygun vadeli kaynak
kullandırma konusunda yurtdışı fonlara ulaşma im-
kânımız artıyor.  Bizim hedefimiz enerji verimliliğine
ayırdığımız kaynağı giderek artırmak; ayrıca bu ala-
na finans sektöründen diğer aktörlerin katılımından
da büyük memnuniyet duyarız. Biz, bu alandaki öncü
rolümüzü koruyacağız. 

Banka olarak bu ve benzeri çalışmalarda AB ve dün-
ya genelinde nasıl bir iletişim ve koordinasyon
içindesiniz? 

Şu anda Türkiye’deki belli projelere kaynak sağ-
layan fonların tümüyle temas kurmaya çalışıyoruz. Bu
fonların bazıları bizim gibi ticari bankalara bunu ak-
tarabiliyorlar. Bazılarıysa aracı kullanarak aktarma
yolunu seçmişler. Biz uluslararası finans kuruluşla-
rıyla, kendi departmanımızdaki arkadaşlarımızın ça-
lışmalarıyla, ayrıca bütün bu network içinde ileti-
şimlerimizi kuruyoruz. Kamu otoriteleriyle; hem de
bu tür sosyal  paydaşımızla ve sivil toplum örgütle-
riyle, onların vasıtasıyla da dış bağlantılar sağlıyoruz.
Burada çok önemli bir kuruluş olan İMSAD, ÇEDBİK,
İZODER var. Bu gibi meslek örgütlerinin de bilgi bi-
rikimlerini, iletişim kanallarını kullanarak ilerliyoruz. 

Yurtdışında enerji verimliliğinin finansmanı konu-
sunda proje geliştiren, kredi sağlayan bankaların
sundukları ile aranızdaki temel farklılık ve ortak-
lık neler?

Avrupa bu işe çok eski yıllardan beri ve çok bü-
yük fonları seferber ederek girmiş. Biz henüz yolun
başında sayılırız. Dolayısıyla devletlerin sağladığı ve
finans kuruluşlarının aracılık yaptığı teşvikler var. Doğ-
rudan devletin yatırıma yaptığı katkı var. Devletin fi-
nans kuruluşuna ödenen faizin üzerine yaptığı süb-
vansiyon var. Yani onun bir kısmının devlet tarafından

karşılandığı modeller var. Ve süreç hız-
landırıcı etkisi olan modeller var.

Teşvikler ve lisanslamalar konu-
sunda geliştirilmiş, sürecin önü-
nü açan, hızlı sonuçlanmasını
sağlayan politikalar var. Bizde
ise maalesef devletin bu tür ya-
tırımlara uyguladığı vergiler
mevcut. KKDF (Kaynak Kulla-
nımı Destekleme Fonu) ve
BSMV (Banka Sigorta Muame-

le Vergisi) gibi vergiler de doğal
olarak finansman maliyetini artı-

rıyor. Konut kredilerinde, şu anda
KKDF BSMV muafiyeti var. Normal ih-

tiyaç olarak gördüğü için… Yalıtım yaptırıyor-
sunuz, yüzde 50 tasarruf ediyorsunuz ama yüzde 18
KDV ödüyorsunuz. Yani devletin bu alanlara uygula-
dığı vergileri indirmesinde büyük fayda var, malzeme
bedeline katkısı yanında… Uzun vadeli kaynak sağ-
lamaya da devlet destek sağlayabilir. Bazı yatırımla-
rın geri ödenmesinin yıllara yayılması için de uzun va-
deli kaynak yaratmanıza ihtiyaç var. Sendikasyon kre-
dilerinin bir kısmı da enerji verimliliğine dönük 7 yıl
vadeli 2 yıl ödemesiz gibi değişik ödeme alternatifleri
içeren şekillerde sunulabiliyor. Biz de bunları alıp
müşterilerimize aktarmaya çalışıyoruz. 

Türkiye’de bu konuda yapılanları yeterli buluyor mu-
sunuz? Çözüm önerilerinizi öğrenebilir miyiz?

Gerçekten yapılacak enerji verimliliği yatırımına
göre malzemenin bir kısmının finansmanının devlet
tarafından karşılanması gerektiğini düşünüyoruz.
Çünkü şu anda ülke olarak enerjinin yüzde 75’ini it-
hal ediyoruz. Bu yatırımı yapsak enerji ithalatımız aza-
lacak. Daha az ithalat yapacağız, dış açığımız azala-
cak. Bankaların sağladığı kredilerden faiz iskontosu
indirimi, sübvansesi yapılabilir. Devletin enerji ve-
rimliliğine dönük halkı bilinçlendirme, birazcık da zor-

“Türkiye’de konutların yüzde 90’ı yalıtımsız”
“Türkiye’deki konutların yüzde 90’ı yalıtımsız. Bunu yalıtsaydık, her yıl 10
milyar TL’lik bir tasarruf sağlayacaktık. 5-6 yılda Türkiye’nin bütçe açığını
kapatacak bir potansiyelden bahsediyoruz.  120 metre karelik bir daire
yalıtım yaptırmazsa ortalama 250 TL elektrik ve yakıt gideri harcar. Yalıtım
yapar yapmaz yüzde 50’lik bir tasarruf sağlarsınız. Biz kredileri de çok
kolaylaştırdık. 12 aya sıfır faiz dedik. 48 aylık kredi kullandığınızda yüzde
0,99 faiz oranı ödüyorsunuz, komisyonda yok. Sonuç olarak siz 2500 TL’lik bir
kredi de, 120 metre karelik bir dairede, 250 TL’lik faturanızı yalıtım
yaptırarak 125 TL’ye düşürdüğünüzde, bize 48 ay boyunca 68 TL taksit
ödüyorsunuz.  Siz 125 TL kazanmıştınız, 68 TL’yi bankaya ödediğinizde,
cebinize her ay 57 TL kalıyor. Yalıtım uzun vadede değil, yapar yapmaz
kazandırıyor ve paranız cebinizde kalıyor.”



lama konusunda destek olması lazım. Kat Mülkiye-
ti Kanunu’nda yaptığı gibi. “Yüzde 51 evet” derse o bi-
nanın yalıtımı konusunda, “diğer malikler hayır di-
yemez” ve o yatırımın yapılması gerekir. Biz de bun-
dan faydalanıyoruz, krediler veriyoruz, binaları yalı-
tılıyor. Devlet, koyduğu kanunlarla enerji verimliliği
ya da yenilenebilir enerji kullanımı konusunda süre-
cin önünü açmalı ve yönlendirmeli görüşündeyim.
Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİEİ) belli bir çalışma için-
de, bunu daha da etkin hale getirmek lazım. Sektör
de kendini konuyla ilgili disipline etmeli ve yönlen-
dirmeli. Enerji verimliliği sağlayan malzemelerin
üretimi ve standartlaştırılması konusunda hem dev-
letin el atması hem de bu alanda sivil toplum örgüt-
lerinin yönlendirmesi lazım.

Aslında burada üç sacayağı var galiba. Bir tanesi kre-
diyi veren finans kuruluşu ister yurtiçi, ister yurt-
dışı ya da yatırım ajansları… Bir tanesi politikaları
bu sürecin önünü açacak ve geliştirecek politikala-
rı koyacak devlet veya hükümet, bir de sektör fir-
maları, sanayiciler, meslek kuruluşları ve sivil top-
lum örgütleri… Bu sistem sağlıklı yürürse, biz
enerji verimliliği ve finansmanında sağlıklı yürü-
yeceğiz. Bu üç sacayağının bir araya gelmesi için ne-
ler yapılabilir?

EİEİ diyor ki: “Şöyle bir çalıştay yapacağım.”
Bizleri topluyor. Aktardıklarımızı yazıyoruz. Bir mes-
lek örgütü bakanlığa gidiyor, rapor vererek du-
rumu anlatıyor, bakanlık da “devletin
gelirlerinden feragat eder-
sem, kısa vadede
b ü t ç e y i

nasıl etkiler” diye bakıyor. Dengeliyor. Bir de kural koy-
ma ve yasalarla süreci kontrol alma yavaş ilerlediğinde
elbette istenen sonucun alınması zaman alıyor. Ama
doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Finans ku-
ruluşlarının işin içine girmesi, bilinçlenmesi, sivil top-
lum kuruluşları, sanayiciler burada… Devletle de ku-
caklaşıldığında güzel şeyler olacaktır.

Dünyada bu konuda hangi projeler mevcut? Genel
olarak Türkiye ve dünyadaki finansman desteğini
karşılaştırır mısınız? Proje, ulaşılan hedef, verilen
kredi miktarı gibi…

İnanın daha yolun çok başındayız. İspanya’yı ele
alalım. İspanya hidroelektrik santralleri (HES) kap-
asitesinin yüzde 100’ünü kullandı. Yani akarsularının
100’ünde de yatırım yapılacak yerlere elektrik üretim
tesislerini koydu. Biz burada yüzde 30’lardayız. On-
lar bir günlük elektrik üretimini rüzgardan (yüzde 51)
elde edecek duruma geldiler. Biz de şu an yüzde 5-
7 arası. Güneş enerjisinde yüzde 10-20 konuşuluyor
Avrupa’da. HES’te devlet alıcı veya orada özel dağı-
tıcılar alıcı, rüzgârda alıcı ama güneşte daha alıcı de-
ğil. Burada da teşvik edici bir birim fiyat oluşturulması
ve bunun teşvik edilmesi gerekiyor. Türkiye’de ra-
kamsal olarak bu kredilerin ve finansal desteğin ya-
yınlandığı bir ortam yok. Düzenleyici otorite de bu ko-
nuda finans sektörünü yönlendiren bir planlama

yapmalı… Henüz yolun başındayız.  

Enerji verimliliği konusunda daha fazla kredi im-
kânı yaratabilmek için politika olarak yapılması
gerekenler nelerdir? Bu konuda BDDK, Ban-
kalar Birliği olarak nasıl sorunlarla karşıla-
şılıyor, çözümler nelerdir?

Bizim alanımızda olanlarda belirli dü-
zenleyici otoritelerin katkı sağlamasıyla
daha hızlı adımlar atabiliriz. Vergi boyutu
ve faizlerin sübvanse edilmesi için. Bir de
düzenleyici otoriteler bankalara bunun fi-
nansmanını artırmak için teşvik de sağ-
layabilir. Böyle bir kredi sağladığınız za-
man biz kredilerle teminat oranı ara-
sında bir dengeyle karşılık ayırırız. O
karşılık ayırma oranına “size şöyle
iyilikler yapıyorum” diyebilir. Bu
söyleyecekleriyle, biz finans ku-
ruluşları da enerji verimliliği ko-
nusunda yatırım yapacak birey-
lere, sanayi kuruluşlarına daha
fazla kaynak ayırabiliriz.  

Ne kadarlık yurtdışından
finans desteği ve paketi
aldınız? Bir rakam vere-
bilir misiniz?

Bu yıl içinde ta-
mamlanacak 40-50
milyon euro civarında
kaynak sağlama çalış-

malarımız var. Bunlar enerji
verimliliğini destekleyen uluslararası

kalkınma kuruluşları ve yatırım fonlarıdır.
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Görünen köy kılavuz
istemez; ihracatımız

hızlı toparlanıyor

“Ülkemiz için bol ihracatlı, ve-
rimli günler olsun!” diyerek noktala-
dığım son yazımın ardından, geçen iki

aylık dönemde ihracatın hızlı toparlandığını ve bu
toparlanmanın olumlu etkisiyle, dünyanın küre-
sel krizin son demlerini yaşadığı bu dönemde, sü-
ratli iyileşmesi ile ünlenen Türkiye ekonomisinin
yakın gelecekte daha da hızlanacağını öngördü-
ğümü belirtmek istiyorum.

Zor bir dönem geçiren Avrupa Birliği’nin Ma-
caristan’dan gelen skandal seslerinin ardından
daha da zora girdiği bir süreçteyiz. Zira euronun
dolar karşısındaki ani değer kaybı, euro-dolar pa-
ritesinin 1,1875 seviyesine gerilemesine neden
oldu. Bu noktada; dolar kurunun ise 1,62 diren-
cini zorladığını görmezden gelmek imkansız hale
geldi. Fakat Avrupa’nın içinde bulunduğu bu
olumsuzlukların aksine Türkiye’nin Avrupa’ya
ihracatını ve ihracat verilerini ülke bazında ince-
lediğimizde karşımıza artış halinde olan istatis-
tikler çıkıyor. Özellikle Almanya, İtalya, Fransa ve
İngiltere’ye olan ihracatımızda önemli yükseliş
gerçekleştiğini görüyoruz. Dış talebin hızlı artışında
ülkelerin küresel krize pansuman olması için or-
taya koydukları yardım paketlerinin etkisini göz-
lemliyoruz.

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Ulrich Zac-
hau, Türkiye’de, küresel mali krizin ve ekonomik
resesyonun etkilerinden sonra, imalat sanayi
üretimindeki kapasite kullanımının her ay tutar-
lı bir şekilde arttığını ve artık tekrar kriz öncesi dü-
zeylere yaklaştığını belirterek, ihracattaki to-
parlanmanın da beklediklerinden daha hızlı ol-
duğunu söyledi. Dünya Bankası tarafından da
teyit edilen Türkiye ihracatındaki beklenenden hız-
lı yükseliş, sanayi üretiminde ve dolayısıyla sa-
nayinin kapasite kullanım oranında düzenli bir ar-
tışa etken oluyor. İç pazarda inşaat sektörünün
olumsuz görünümüne karşın, güncel veri olarak
Mayıs 2010 itibariyle yüzde 73,4 düzeyine yükse-
len kapasite kullanım oranı İMSAD’ın liderliğin-
de inşaat malzemeleri sanayisinin geleceği ile il-
gili olumlu sinyaller veriyor.

Aylık bazda ihracat verilerini irdelediğimizde
Nisan 2010 itibariyle ihracat tutarı yaklaşık 9,5 mil-

yar doları göstermektedir. Bu ihracat tutarı son
12 aylık ortalama 8,66 milyar dolar seviyesinde
oluşan tutarın üzerinde gerçekleşmiş ve son dö-
nemde ihracattaki toparlanmayı açıkça vurgula-
mıştır. Çok da iyimser olup temkini elden bırak-
mak istemiyorum ama görünen köy kılavuz iste-
mez misali; Türkiye ihracatı bu hızıyla devam eder-
se, küresel kriz öncesindeki düzeyine öngörü-
lenden daha çabuk ulaşacaktır.

Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zafer
Çağlayan, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yıl
dönümü olan 2023 yılında ihracatta 500 milyar do-
larlık hedefe ulaşmak istediklerini, ABD'ye yönelik
ticareti artırmada da özellikle 6 eyalet üzerinde yo-
ğunlaşacaklarını söyledi. Hepimizin artık bildiği,
İMSAD’ın da üyeleri ile birlikte hedefleri ve aksi-
yonlarıyla desteklediği devletin Cumhuriyet’in
100. yılında 500 milyar dolarlık ihracat hedefini
gerçekleştirmek için Atlas Okyanusu’nun ötesin-
de planlar yaptığını görüyoruz.

Geçtiğimiz ay uluslararası bir seminerde et-
kili sunumunu takip ettiğim İMSAD Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Bilmaç’ın be-
lirttiği gibi İMSAD’ın 2023 yılı inşaat sektörüne yö-
nelik hedefleri inşaat malzemeleri ihracatında
100 milyar dolar, yurtdışı müteahhitlik gelirle-
rinde 100 milyar dolar ve iç pazar büyüklüğü ola-
rak 100 milyar dolar olmak üzere; toplam 300
milyar dolardır.

2010 yılı ilk çeyrek ekonomi verileri açıklan-
dığında büyümenin çift haneli olacağı öngörüsüyle
makro ekonomideki ihracat temelli iyileşmenin sü-
receğini düşünüyorum. Almanya’nın uzun süre-
dir avantajını yaşadığı gibi Türkiye’nin de güçlü ih-
racat potansiyeli ve kapasitesi ile sürdürülebilir
ve istikrarlı ekonomik büyüme yaşacağına inanı-
yorum. GYODER’in başarılı etkinliği Gayrimenkul
Zirvesi’nde dinlediğim Dr. Deniz Gökçe Hocam’ın
da vurguladığı gibi küresel kriz sürecinde Türki-
ye’nin Almanya ile aynı kaderi paylaşacağı ve hat-
ta Almanya’dan göreceli olarak daha güçlü bir se-
yir izleyeceği kimin aklına gelirdi? 

Benim temennim hep aynı; ülkemiz için bol ih-
racatlı, verimli günler olsun!

Onur TAYŞU
İMSAD Genel Sekreter Yardımcısı

Kaynaklar: DTM, TÜİK,
İMSAD Aylık Rapor –
Haziran 2010, GYODER
Gayrimenkul Zirvesi 2010
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Murat SAVCI
Baumit Genel Müdürü 

Ülkemizde inşaat sektörü hem yurtiçi,
hem de yurtdışı faaliyetleri ile Türkiye
ekonomisine katkı sağlayan en önem-

li sektörlerden birisidir. Aslına bakılırsa in-
şaat sektörü gayri safi milli hâsıladaki yüzde
5-6 civarındaki payı; direkt olarak yarattığı
yaklaşık 1,3 milyon kişilik iş gücü ve 20 mil-
yar doların üzerindeki ihracat performansı ile
Türk ekonomisinin en önemli itici güçlerinden,
yani ekonominin motoru vazifesi gören sek-
törlerinden birisidir. İnşaat sektörü aynı za-
manda kimyadan makineye, madencilikten ta-
şımacılığa kadar birçok alt ve yan sektörü de
beslemektedir. Bu nedenle inşaat sektörünün
bilgiye, teknolojiye ve üretime dayalı bir şe-
kilde düzenli olarak geliştirilmesi ve bu yön-
de desteklenmesi ülke ekonomimiz için ha-
yati bir önem kazanmaktadır. 

Ülkemiz son yıllarda hemen her konuda,
her alanda büyük gelişmeler kaydettiği için
sağlam bir inşaat sektörüne de ihtiyaç vardır.
Bu ihtiyaç da inşaat sektörünün potansiyeli
olarak karşımızda durmaktadır. Örnek olarak
konut sektörüne bakarsak bu potansiyelin ne

kadar büyük olduğunu görmemiz mümkün-
dür. Türkiye’deki yıllık yeni konut ihtiyacı tüm
konut tipleri göz önüne alındığında toplam
yaklaşık 500 bin ile 600 bin adet arasındadır.
Bu rakam teorik bir rakam olmasına rağmen
önümüzdeki potansiyeli açıkça ortaya koy-
maktadır. Ayrıca yıllık yapı kullanma izin
belgesi sayıları göz önüne alındığında (yapı
kullanma izin belgesi alınan konut sayısı
2009’da yaklaşık 250 bin adettir) ve ülkemiz-
deki yıllık nüfus artış hızı da değerlendirildi-
ğinde (yıllık tahmini yüzde 1,2) bu potansiye-
lin önümüzdeki dönemlerde de korunacağı
görülmektedir. Yani mevcut konut açığı şu
anda bile kapatılamamakta olup, nüfusu-
muz her yıl yaklaşık 800 bin–1 milyon kişi ara-
sı arttığı için potansiyel teorik olarak art-
maktadır. 

Aynı örneği diğer inşaat sektörleri için de
vermemiz mümkündür. Mesela altyapı sek-
törüne bakarsak, Türkiye’de hali hazırda bü-
yük şehirlerdeki metro ağının uzunluğunun
toplam 50 kilometreden az olduğunu gör-
mekteyiz. Burada da modern şehircilik anla-
yışının bir parçası olan metro ağlarının ge-
liştirilmesi önümüzdeki dönemlerde karşı-
mıza çıkabilecek bir potansiyel olarak dur-
maktadır. Bu örnekleri birçok yapı sektörü
faaliyeti için vermemiz mümkündür. Hepsinde
de karşımıza aynı potansiyel çıkmaktadır.
Bu potansiyelin iki temel öğesi, Türkiye’de-
ki mevcut nüfus artış hızı ve mevcut eksikle-
rin giderilerek yenilenmesi, modernleştiril-
mesi ihtiyacıdır. 

Bu büyük potansiyel ülkemizi hem yerli,
hem de yabancı yatırımcılar için inşaat sek-
töründe yatırım yapmaya cazip hale getir-
mektedir. Ancak inşaat sektörünün bu po-
tansiyeli doğru bir şekilde kullanabilmesi
ve sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için ya-
pılacak yatırımların bilgiye ve teknolojiye
dayalı yatırımlar olması gerektiğini düşü-
nüyorum. Konuyu inşaat sektörünün temeli-
ni teşkil eden inşaat malzemeleri üreticileri

İnşaat sektörünün
gelişimi bir ihtiyaç

Ülkemiz son yıllarda hemen her konuda, her alanda
büyük gelişmeler kaydettiği için sağlam bir inşaat

sektörüne de ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç da inşaat
sektörünün potansiyeli olarak karşımızda durmaktadır.
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açısından değerlendirirsek, yapılacak yatı-
rımların bilgi ve teknolojiye dayalı modern ya-
tırımlar olması daha da önem kazanmaktadır,
çünkü kaliteli, modern ve teknolojik inşaat
malzemeleri ile hem inşaat sektöründe kali-
te yükseltilecek, hem de ihracat imkânları art-
tırılacaktır. Ülkemiz özellikle orta ve batı
Avrupalı inşaat malzemesi üreticileri tara-
fından mevcut iç potansiyel sebebi ile büyük
ilgi görmektedir. Bu ilginin diğer bir sebebi de
Türkiye üzerinden Orta Doğu ve Asya ülke-
lerine yapılabilecek ihracat imkânlarıdır. Bu
nedenlerle birçok yabancı şirket Türkiye’de
yatırım yapmakta ve yapmayı planlamaktadır. 

Bizim de içinde faaliyet gösterdiğimiz
yapı kimyasalları ve ısı yalıtım sektörünü
ele alırsak burada da çok büyük bir potansi-
yel önümüze çıkmaktadır. Yukarıda belirtti-
ğim yeni konut ihtiyacının yanı sıra mevcut bi-
naların yenilenmesi ihtiyacı da karşımıza
sektörümüzde büyük bir potansiyel olarak çık-
maktadır. Ülkemizdeki mevcut binaların hâ-
lihazırda yaklaşık sadece yüzde 8’i ısı yalıtı-
mına sahiptir. Bu da potansiyelin ne kadar bü-
yük olduğunu ve yatırım yapmanın da ne ka-
dar cazip göründüğünü ortaya koymaktadır.
Burada ısı yalıtım sektörünün inşaat sektö-
rü içinde ve aynı zamanda ekonomimizde
özel bir yeri olduğunu da vurgulamak isterim,
çünkü bu sektör hem üretim, hem de uygu-
lama ile istihdam yaratıp inşaat sektörüne
katkıda bulunan ama aynı zamanda meyda-
na getirilen enerji tasarrufu ile de ülke eko-
nomisine direk katkıda bulunan özel bir sek-
tördür. Bu sebeple özellikle bu sektörde var
olan potansiyelin planlı programlı ve sağlık-
lı bir biçimde değerlendirilmesi gerekmek-
tedir. 

Sonuç olarak inşaat sektörünün hemen
her kolunda mevcut potansiyel olduğunu ve
yatırım yapmanın cazip göründüğünü söyle-
yebilirim. Ancak bu noktada bana göre en
önemli konu yapılacak yatırımların bilinçli bir
şekilde bilgi ve teknolojiye dayalı modern ya-
tırımlar olmasıdır. Bunun için gerekli olan dü-
zenlemeler, yönetmelikler ve kanunlar da
devlet tarafından, üniversiteler ve sektör
dernekleri iş birliği ile yapılmalıdır. Bana göre
diğer önemli bir konu da özellikle inşaat
malzemeleri sektörünün sadece üreten de-
ğil, aynı zamanda araştıran ve geliştiren bir
sektör olması zorunluluğudur. Bunu ger-
çekleştirebilmek için de öncelikle araştırma
ve geliştirmeye yeterli kaynak aktarmak ge-
rekmektedir. Ancak bu şekilde inşaat sektö-
rünün önündeki bu potansiyeli doğru bir şe-

kilde kullanması sağlanabilecek, bilgi ve
teknoloji sahiplerinin güvenle yatırım yapması
imkânı oluşacaktır. Ben bu şartlar sağlandı-
ğı takdirde inşaat sektörümüzün hem ülke
ekonomisindeki payını büyüteceğine, hem
de kalıcı bir ihracat performansı yakalayabi-
leceğine inanmaktayım. Önümüzdeki 10 yıl
içerisinde hem inşaat sektörünün, hem de bu
sektörün gerçekleştirdiği ihracatın şu anki se-
viyenin 3-4 misline ulaşmasını gerçekçi bir
hedef olarak görmekteyim. 



Avrupa’da 1990’li yıllardan itibaren kullanıl-
maya başlanan ve oturmuş bir sisteme sa-
hip olan ihracat alacak sigortası, ihracatçı

firmalar için bir garanti teşkil ediyor. Türkiye’de
bu sistemi Avrupa’dan üç dört yıl sonra uygula-
maya alsa da, henüz yolun başında olduğumuz gö-
rüşü hâkim. İhracatçı firmaların, ihracat yaptık-
ları ülkelerdeki firmalara ürünlerini satabilmeleri
için bir güvence teşkil eden sistem, uygulamada
bazı sıkıntıları da beraberinde getiriyor. İhracat si-
gortasında, taraflar için karşılıklı riskler de bu-
lunuyor. Bu sistemde en önemli sorun, işlemle-
rin uzun sürmesi ve kredilerin istenenden daha az
limitle uygulanması olarak karşımıza çıkıyor. Tek
sorun bu değil tabii… İşte bu sayımızda da “İhra-
cat alacak sigortasında ihracatçı firmalarımızın
karşılaştığı sorunları, uygulamaları ve çözüm
önerilerini” masaya yatırdık. VitrA Dış Satım Mü-
dürü Sabit Şahin, Hakan Plastik İhracat Pazarla-
ma Direktörü Eren Erol ve ODE Yalıtım İhracat
Grup Lideri Uygar Sonlu ile “Yuvarlak Masa”da ko-
nuyu enine boyuna tartıştık.

Firmalar olarak ihracat alacak sigortası işlem-
lerinde hangi sorunlarla karşılaşıyorsunuz?

Sabit Şahin (VitrA Dış Satım Müdürü): Genelde
sigorta işlemlerinde sürecin uzaması, firmaları sı-
kıntıya sokuyor. Müracaat prosedürlerinin biraz
zorlu olması, işlemlere başladığımız zaman geri
dönüşlerin uzun zaman alması, 3-4 ayları buluyor
ve ihracatlarımızda sıkıntıya sebebiyet veriyor. İş-
lem sürelerinin ülkeden ülkeye değişmesine rağ-
men, uzun olması en büyük sıkıntımız. Bazı ülke-
ler için hızlı, bazı ülkeler içinse çok geç cevap ala-
biliyoruz. Avrupa ülkeleri için hızlı cevap alırken,
Orta Doğu ve Afrika ülkeleri için geç oluyor. Av-
rupa’da bu kapsamda çok daha hızlı, yerine otur-
muş bir sistem olduğu için firmalar işlemlerini ko-
lay ve rahat yapabiliyor. Sigorta şirketlerinin bu ko-
nudaki deneyim ve bilgileri daha iyi. Biz de ilerde
BASEL II kriterlerine geçtiğimizde, bu konular ül-
kemizde de aynı hızla gerçekleşecektir.

Erol Eren (Hakan Plastik İhracat Pazarlama
Direktörü): İhracat alacak sigortalarına baktığı-
nızda her firmanın kültürüne göre farklılık gös-
terdiğini göreceksiniz. Mesela, çoğu firma alacak
sigortasını nakit olarak kullanma eğiliminde. Biz
hiç kullanmadık. Ancak bu işlemi yaptırmak iste-
yen firmalara geç cevap verilmesi en büyük sorun.
Zaman zaman bazı bölgelere göre alınan prim

İhracat alacak sigortası, ihracatçı firmalarımız için
bir güvence. Ancak işlem sürelerinin uzunluğu,

kredi limitlerinin az olması ve kredi geri
dönüşlerinde yaşanan sıkıntılar, ihracatçı

firmalarımızın rekabet gücünü etkiliyor. Bazı
pazarlarda devlet desteğinin şart olduğu ise ortak

görüş olarak karşımıza çıkıyor.

"Bazı
pazarlarda 

devlet desteği
şart!”

İHRACAT
ALACAK

SİGORTASI
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oranları çok yüksek. Kriz dönemlerinde bunları
geri çekmeleri çok farklı. Bizim Almanya ve Po-
lonya’da iki bölge müdürlüğümüz var. Polonya için
müşterilerimizde Hermes’i kullanıyoruz. Hiçbir so-
runla karşılaşmadan, bir hafta içinde müşteri hak-
kında cevap alabiliyoruz. Çalışma dönemi içinde
limit artışı talep ettiğimiz zaman, sözleşme gereği
maksimum 10 gün içinde geri dönüyorlar. Türki-
ye’de böyle değil. Siz, hiç tanımadığınız bir müş-
teriye ürünlerinizi verip vermeme konusunda bir
güvence ararken, bir bakmışsınız İtalyan bir üre-
tici kendi sistemi üzerinden kısa zamanda geri dö-
nüşü kullanarak, o müşteriye daha pahalı fiyata sa-
tabiliyor. En büyük kaybımız, bizim geri dönüşte
yaşadığımız sorun. Özel bankalardaki şartname-
lerde müşteri 3 ay içinde “Bu mal ayıplı bir mal-
dır. O yüzden parasını ödemedim” diyebiliyor. O
noktada sigorta şirketi devreden çıkıyor ve siz mah-
kemede, o firma ile baş başa kalıyorsunuz. Her-
hangi bir hasar durumunda, müşterinin iflas et-
mesi ya da benzer bir durumla karşılaşıldığı za-
man, ödeme 1 yıla kadar sürebiliyor.  

Uygar Sonlu (ODE Yalıtım İhracat Grup Takım
Lideri): Biz, bir dönem bu amaçla Eximbank ile ça-
lışmaktaydık. Şimdi Cofase ile çalışıyoruz. Ama

Eximbank’ın sigorta sistemi ile ihracat alacakla-
rının sigorta edilmesi mantığı o anlamda tamamen
farklı. Eximbank, yöneticiler için manevi bir tatmin
aslında. Eximbank’ın çalışma prensipleri tamamen
farklı. İhracat işlemleri gerçekleştirildikten son-
ra, siz aylık bildirim formu diye bir şey dolduru-
yorsunuz. Ne işlem gerçekleştirdiyseniz, nereye,
ne sattıysanız bunu Eximbank’a bildiriyorsunuz.
Bankanın her yıl yayımladığı kitapçıkları var. Her
ülkenin risk oranına göre belirledikleri bir prim
oranı var. Avrupa’da bu çok daha düşükken, İran
kapsam dışı, Endonezya’nın prim oranı çok yük-
sek. Bunları bildiriyorsunuz, buna dair size fatu-
ra geliyor. Eximbank ancak bir şartla sizin alaca-
ğınızı ödüyor. İthalatçı firmanın iflas etmesi du-
rumunda. Bunun dışında yaşanan her hangi bir ih-
tilafta, ithalatçı firma malı aldı ama ödemiyor. Böy-
le bir durumda yaptırım yok. Mahkeme süreci baş-
lıyor. Alacağınız TL olarak ödeniyor, yüzde 10 ko-
misyon kesiliyor ve belli bir süre geçiyor. Diğer fir-
maların bundan farkı, siz Eximbank ile bir anlaş-
ma yapacağınız zaman baştan bir projeksiyon ib-
raz etmiyorsunuz. “Ben, bu yıl şu kadar ihracat ya-
pacağım” diye. Yaptığınız ihracata göre onların be-
lirlediği prim oranlarıyla sigortalısınız, ama fiili-

VitrA Dış Satım Müdürü
Sabit Şahin, Hakan Plastik

İhracat Pazarlama
Direktörü Erol Eren, ODE

Yalıtım İhracat Grup Takım
Lideri Uygar Sonlu.

(soldan sağa)



yatta işe yaramadığı olabiliyor. Diğer firmaların far-
kı, baştan projeksiyonunuzu veriyorsunuz, “Ben bu
yıl şu kadar, ihracat yapacağım, ülkelerim ve
belli başlı firmalarım bunlardır” diyorsunuz ve ça-
lışma başlıyor. Buna göre bir rakam çıkıyor ve siz
bu rakamı baştan onlara nakit olarak veriyorsu-
nuz. İhracat alacağınızı tahsil edememe duru-
munda ise herhangi bir şey araştırılmadan, ala-
cağınızı yine kesintilerle ve belli sürenin sonun-
da tahsil ediyorsunuz. Her hangi bir firma için li-
mit başvurusunda bulunduğunuzda bu süreç çok
uzun. Yeterli limit verilmiyor. Yeni firmalara, o si-
gorta şirketlerinin kriterleri doğrultusunda, ke-
sinlikle limit çıkmıyor. Küresel kriz sonrası orta-
ya çıkan süreçte, hiçbir izahat yapılmadan limit-
ler sıfırlanabiliyor.

“BİR, SIFIRDAN BÜYÜKTÜR”
Kimi bankaların belirli bir limit koymaları, sizi ih-
racat yaparken bu sigortadan yararlanma ko-
nusunda nasıl davranmaya itiyor?

Uygar Sonlu: Biz de her müşterinin bir kar-
nesi oluyor. Sonuçta az da olsa bir limit çıkması,
“bir sıfırdan büyüktür” mantığını işletiyor. Az da
olsa limit çıkması, firmanın sağlamlığını bize
bir tür ispatlıyor. Özellikle şu son yıllarda ta-
lep ettiğiniz limitleri alamıyorsunuz. Çok dü-
şük limit veriyorlar. Bu da ülke kredibilitele-
riyle ilgili. Önceden daha iyi limit alıyordunuz
belki. Limitlerde ciddi sıkıntı var, ama bizim için
yine de sigorta şirketinden limit almak çok
önem arz ediyor. En azından belli bir oranda
ve belli bir zamanda o limitle çalışmaya baş-
layıp, firmayı gözlemleyip, firmayı ona göre ko-
numlandırıp yine risk alış katsayımızı dü-
zenleyebiliyoruz. Ama bunda ilk kriter o fir-
maya limit verilip verilmemesidir.

Erol Eren: Limitler düşük. Limitlerin
düşük olması çok da fazla etkilemiyor as-
lında. O müşteri hakkında bilgi almış olu-
yorsunuz. Mesela Avrupa kaynaklı müşte-
rilerimizle ilgili çok rahat 1 saat içinde, ne

olduklarını öğreniyoruz. Limitin bizim için özelli-
ği şu; yarın, öbür gün herhangi bir sorun duru-
munda, o kişinin, o limitten dolayı bir şekilde ulus-
lararası sistemde başının belaya girmesi ya da bir
sıkıntıyla karşılaşmaması amacıyla, sorunu çöz-
mek için bir şekilde masaya gelebilmelerini sağ-
lıyor. “Ben, bunu ödemiyorum” deyip, çekip gide-
miyor. Bunun için bir güvence. Yoksa yüzde 100,
o parayı almanız açısından hiçbir ihracat alacak si-
gortasının garantisi yok. Müşteriyi araştırabil-
menizin başka kaynakları da var. Tek başına,
“Aman sigorta araştırsın, Eximbank araştırsın, biz
şurada bekleyelim” değil. Çok rahat şekilde müş-
teriye ulaşabilirsiniz. Tabii bu Orta Doğu’da sınırlı,
Avrupa’da çok daha rahat. Afrika’da böyle bir im-
kânınız zaten yok. Birebir o müşteri ile yaşama de-
neyiminizden sonra firma hakkında bir şey oluş-
turabiliyorsunuz. Biz şu anda 65 ülkede varız ve bu
ülkelerin tamamı bir şekilde limit dâhilinde değil.
Belki sadece Eximbank tarafında 30 ülke limit dâ-

hilindedir. Bazı ülkeler çok rahat bir şekilde size
akreditifini gönderebiliyor. Tanzanya akreditif aç-
makta profesyonel, Afganistan’la çok rahat bir şe-
kilde çalışıyorsunuz. Orta Afrika ve Nijerya’ da li-
mitiniz yok, açık hesap veremiyorsunuz. Bazen fir-
malar olarak, kendi kredi sigortamızı kendimiz
oluşturabiliyoruz. 

Sabit Şahin: Eximbank olsun, diğer firmalar ol-
sun, limit sadece size ışık tutabiliyor. Aslında her
şirket kendi limitini kendi belirliyor. Bazı kriterle-
re ve aldığımız bazı enformasyonlara göre… Her ül-
kede, bu Eximbank ya da herhangi bir sigorta şir-
keti için de geçerlidir. Mesela Irak bizim iş yaptı-
ğımız ülkelerden bir tanesi, ama hiçbir sigorta kap-
samında değil. Bu Türkiye’nin en büyük sıkıntıla-
rından biridir. Kuzey Kore, KKTC gibi ülkelerde ken-
di limitlerimizi kendimiz belirliyoruz. Risklerimi-
zi kendimiz alıyoruz. Bunun dışında yaşadığımız bir
sıkıntı da, eğer müşteri kötü niyetinden ya da her-
hangi bir ihtilaftan dolayı ödeme yapmazsa, bunu
daha kolay takip edebiliyoruz. Ama müşteri iflas et-
tiyse- özellikle 2009’da İngiltere’de İrlanda’da,
İspanya’da olduğu gibi-bunu Eximbank’a veya si-
gorta kuruluşuna bildirmemiz, yani ispatlamamız
gerekiyor. Bununla ilgili kayyumdan alınan bir ev-
rakı götürmemiz gerekiyor. Çünkü o iflas sırasın-
da şirket unvanının yer alması önemli. Tabii bu uzun
bir süreç. Bizim önerimiz, hangi yapıda olursa ol-
sun, üretici veya ihracatçı firmaların süreci takip
etmesi gerekiyor. Bu da çok zor. Sigorta şirketle-
ri zaten bunu takip ediyorlar, bizim talebimiz doğ-
rultusunda bu araştırmayı onların yapması çok
daha sağlıklı olacaktır. Bu süreci hızlandıracaktır
diye düşünüyorum. Normal bir malın ihracının ih-
tilafı durumunda, siz müşteriye malın ayıplı ol-
madığını ispat etmek zorundasınız. Sizin, malı, şart-
larını yerine getirerek göndermeniz halinde, müş-
teri ödemeyi yapmıyorsa, bunu ispatlamanız ge-
rekiyor. O zaman süreç başlıyor. Tabii uzun bir sü-
reç, ama birtakım limitler dâhilinde paranızı geri
alma ihtimaliniz her zaman var.

“SİSTEM KENDİSİNİ GARANTİ 
ALTINA ALIYOR”
BDDK tarafından son yapılan sigorta poliçeleri-
ne ayrılan karlılık oranlarının iyileştirilmesi ve
bu kapsamda bankaların ihracat kredi sigorta-
sı poliçelerini teminat altına alınmasının kolay-
laşmasının sağlanması, sorunun çözümü konu-
sunda nasıl bir adım oldu? Nasıl değerlendiri-
yorsunuz? Yani sistem kendisini mi garanti altı-
na aldı, yoksa ihracatçı firmaların alacak sigor-
talarını mı?

Sabit Şahin: Bu yoruma açık bir konu. Açıkça-
sı üretici ve ihracatçı firmaların önünü açan bir konu
değil, benim düşünceme göre. Ama her firma, ban-
ka ve ihracatçı kendisini garanti altına almak isti-
yor. Bana sanki bu süreçte ibre, bankalar yönün-
de dönmüş görünüyor. Sistem kendisini garanti al-
tına almış görünüyor. Bizim çalıştığımız bankalar
“A sınıfı bankalar.” Bu teminat konusunda biz çok
fazla sıkıntı yaşamıyoruz. Savaş hali dâhil bu kap-

Sabit Şahin
VitrA Dış Satım Müdürü
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samı bünyesine alan bir süreç. Ama sadece ülke
bazında Türkiye’ye bakarsak, başta Irak olmak üze-
re Türkiye’nin ihracatının önemli bir bölümü bu pa-
zarda olduğu için, bu ülkeleri de için de alması ge-
rekiyor. Şu anki süreçte Irak kapsam dışında...

Erol Eren: Eğer ihracatçı firma, bunu finans-
mana çevirebiliyorsa ve bir enstrüman aracı ola-
rak kullanabiliyorsa faydalı. Yüzde 80’e kadar
bankalar bir şekilde ödüyor. Ya da Eximbank, ala-
caklarınızı nakit olarak alabilme imkânını geliş-
tirdi. Biz bunu hiç kullanmadık. Benim gördüğüm
kadarıyla ihracatçı için olumlu bir adım oldu.
Öncesinde yüzde 50’ye kadar veriyorlardı. De-
ğerlendirme de rakam olarak yükseldi bu, ihracatçı
parasını çok rahat bir şekilde alarak finansmanı-
nı yapabiliyor ama tabii ki, riskler hiçbir şekilde
kaybolmadı. Banka, “ben, size bu parayı veriyorum,
ama istediğim zaman geri alabilirim” diyor. Bunu
şu hale getirdi bugün: “Gel, ben sana, en baştan
paranı vereyim” dedi. Nakit desteği kullanan ih-
racatçılar için olumlu olmuştur. Şirket yapısı ona
uygun olmayan ihracatçılar için hiçbir şey değiş-
tirmedi ve getirmedi diyebilirim.

Uygar Sonlu: Bizim için de benzer şeyler söz
konusu. Bu şekilde hiç çalışmadık. Muhakkak ki
son düzenlemelerden sonra ihracatçıya faydala-
rı olmuştur, ama ne olursa olsun sigorta firmaları
ve bankacılar her durumda kendini garanti altına
aldığı için ihracatçı firmaların lehine değil. Bu iş-
ten bankalar ve sigorta firmaları karlı çıkacak. On-
lar bu işi iyi beceriyor.

“İHRACATÇIYA FAYDASI 
OLDUĞUNA İNANMIYORUM”
İhracat alacak sigortası kapsamındaki riskler (ti-
cari-politik) yeterince ihracatçı firmalarımızın bu
kaynaktan yararlanmasında konusunda açıkla-
yıcı ve etkili oluyor mu? Yeterli geliyor mu?

Uygar Sonlu: Çok etkiliyor tabii ki, krizden önce
kredibilitesi yüksek olan ülkeler dahi şu anda dü-
şük kredibilitesi olan ülkeler oldu. Romanya üç
dört yıl önce inşaat sektörünün parlayan yıldızı
iken, ayaklar altında. Bulgaristan da öyle… Her-
hangi bir firma için, boyutu önemli değil, limit alma
şansınız yok. Yüksek sayılacak limitler 1 günde sı-
fırlandı mesela. Romanya’da, Bulgaristan’da ör-
nekler çok. Irak gibi ülkeleri zaten teminat altına
alan yok. İran malum. Sizin hali hazırda çalışmış
olduğunuz bankalar, o ülkelere garanti olmuyor-
lar. Bizi yakinen ilgilendiriyor, ancak bu durum-
da da yapacak bir şey yok. Sigorta firmaları da bir
şekilde kendilerini garantiye almak durumunda.
Onlar da bunu bir yerlere sigortalıyor. Bu durum
ihracatçıyı daha fazla etkiliyor. Önceden bu gibi
sendromlar yoktu. Üç yıl öncesinde, kimseyi sor-
gulamadan malzeme verirdik. Şimdi inanmakta
zorlanıyoruz yaşadıklarımıza… Bu noktada ban-
kalara ve sigorta firmalarına da hak veriyorum.

Erol Eren: İhracat alacak sigortasını en iyi uy-
gulayan ülkeler Avrupa’da. Hatta gelişmiş ülke-
ler gayet rahat. Bizden epey ilerdeler, hem tahsilât

hem de şartları konusunda… İkinci grup ül-
keler de bu kapsam içinde yeni yeni geliş-
meye başlıyor. İhracat alacak sigortasını 20.
yüzyıl başından beri kullanan şirketler var.
90’larda Avrupa’da popüler olmuş, gene aynı
yıllarda Türkiye’de de kullanılmaya baş-
lanmış ancak tam anlamıyla faydalanıla-
mamış. Şu anda Türkiye’de ihracatçıya
tam anlamıyla faydası olduğuna inanmı-
yorum. Bizim çok fazla önümüzü açmıyor.
Pazardaki rekabetimize olumlu destek
sağlamıyor. Bu kaynağın geliştirilmesi,
bize çok daha fazla yarar sağlayacaktır. Bir
noktada kullanmak zorunda kalıyoruz.
Türkiye tüm bu şartlara rağmen ihracat-
ta marka oldu artık.

Sabit Şahin: 2008 kriziyle birlikte önümüzü gö-
rememeye başladık. En sağlam pazarlar dediğimiz
İngiltere, İrlanda ve İspanya’da 300–500 bin avro
kredi aldığımız müşterilerimize bir anda sıfır kre-
di gelmeye başladı. Bizler mal mukabili çalışırız ge-
nelde. Belli teminatlar ve Eximbank kredileri doğ-
rultusunda çalışırız. Krizle birlikte krediler sıfır-
lanınca müşteri kaybı yaşandı. Müşterilere, “Artık
paranı peşin öde, akredif aç, çünkü biz senin o ris-
kini alamıyoruz” dedik. Bu arada Orta Doğu ve Ku-
zey Afrika ülkeleri de şu anda yeni trend olarak yük-
selen pazarlar olarak karşımıza çıktı. Buralarda in-
şaat sektöründe gelişmeler meydana geldi ve ih-
racatımızın büyük bir çoğunluğu buralara kayma-
ya başladı. Yeni pazarlar oluşmaya başladı. Bu pa-
zarlarla birlikte müşteri riskleri de artmaya baş-
ladı. Çünkü bu bölgelere istenilen teminatları
alamıyoruz. Müşteriye “teminat ver dediğiniz” za-
man, bir başka firma ya da ülke kredi sağlayarak
hızlı bir şekilde o müşteriyi sizden alıyor ve malı ve-
riyor. Sonuçta firmalar bu durumda aynaya bak-
tığında kendi kendileriyle karşı karşıya kal-
mış oldular. Bu nedenle birçok müşterinin
riskini kendiniz alıp, şirket limitleri tanı-
maya başlıyorsunuz. Bunu yaparken de
müşterinin oradaki pozisyonunu dikkate al-
maya başlıyoruz. Avrupalı müşterilerimize
sıfır kredi gelirken, Avustralyalı müşteri-
mize 200 bin avro kredi gelmeye başladı ve
pazarların yönleri de değişti. Biz de birta-
kım riskleri kendi şirket bünyemizde alıp,
bununla ilgili kendi sistemlerimizi oluş-
turmaya başladık. Yakın bir gelecekte taş-
ların yerine oturacağını düşünüyorum. Çü-
rük elmalar ayıklandı. Her pazarda sağlam,
oturaklı müşteriler oldu. Bu sıkıntıların
daha da azalacağını düşünüyorum. 

“İHRACATÇININ RİSKLERİYLE
İLGİLİ FORMÜL GELİŞTİRİLMELİ”
İhracat alacak sigortası konusunda ihracatçı
firmalar olarak çözüm önerileriniz nelerdir?

Sabit Şahin: Bu soruyu bir örnekle cevapla-
yayım. Türkmenistan pazarı çok önemli ama ka-
palı bir pazar. Fransızlar, o pazara girmiş, Türk fir-

Erol Eren 
Hakan Plastik İhracat
Pazarlama Direktörü

Uygar Sonlu 
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maları da uzun yıllardır orada. Fakat Fransızlar o
pazara devlet desteğiyle birlikte giriyor. Yani ala-
cağını bir şekilde devlet garantörlüğünde yapı-
yorlar. Petrole ya da değişik akreditiflere bağlı ola-
biliyor bu destek. Bu noktada Eximbank olsun, Dış
Ticaret Müsteşarlığı olsun, bu konuda üretici ve ih-
racatçı şirketlerin risklerini almak konusunda bir
formül geliştirmelidir. Bazı pazarlara devletinde
desteğiyle girmemiz gerekiyor. Afrika pazarında
hiçbir şekilde akredite olamıyor, en azından bel-
li limitler doğrultusunda destek sağlamalı. Bel-
gelenmek kaydıyla, alacak riski oluştuğu takdir-
de devlet bir kısmına katılabilir. Sonuçta ne olur-
sa olsun, dünyada ihracatçı yine kendi başına ka-
lacağı için, adımını atarken bu kaygan zeminde çok
dikkatli olması gerekiyor.

Eren Erol: Bence sorunun iki bacağı var. Bi-
rincisinde bankayla karşı karşıya geldiğiniz zaman
banka, size bunu sanki kredi verecekmiş gibi de-
ğerlendiriyor. Tamam, bunu kabul ediyorum.
Çünkü krediyi böyle kullanan ihracatçı sayısı da
çok. Süreç burada ayrılabilir.  Kredi sağlayan ku-
ruluşlar, “bizden bunu alıp anında ihracat çevirin,
gerçekleştiğinde de paramızı verin” diyebilir.
Ama ihracatçı firmalar bu krediden ya da krediyi
sağlayan kuruluşlardan başka taleplerde de bu-
lunabilmeliyiz. Biz sadece oradaki müşterimizi ko-
ruyup, büyütmek amacıyla bu krediyi kullanıyoruz.
Ben aslında o krediyi karşılayabiliyorum. İstedi-
ğim pazardaki o müşterinin hâkimiyeti hakkında
benim bilemediğim verileri bana ulaştır. Hiç ula-
şamadığınız pazarlarda, daha önce hangi firma-
larla çalıştığını öğrenirsem, o müşterinin benim
gözümdeki risk algısı değişir ve kredibilitesi yük-
selir. O zaman “iyi firma” derim. Bu ikiye ayrıla-
bilir. Birincisi; “doğru referans, doğru bilgi istiyor.
İkincisi de kredi istiyor” diyebilir. Bu noktada fir-
maları ayrıma tabi tutarlarsa, sanıyorum bizim iş-
ler çok daha çabuk ilerleyecek ve limitlerimiz de
artacaktır. Çünkü banka doğrudan size o parayı
ödeyecekmiş gözüyle bakıyor. Evet, ihtiyacım ola-

bilir, ilerde ben onu da kullanabilirim, ama şu an
için öyle bir talebim yok. İstediğim sadece o pa-
zar hakkında bilgi. Bu kuruluşların kullandıkları
enstrümanlar çok daha geniş ve kapsamlı. Bizden
çok daha fazla bilgiye ulaşabilir. Alt veri tabanla-
rı çok güçlü. O veri tabanlarındaki bilgileri bizlerle
paylaşabilirler. Avrupalı müşterilerim için bu bil-
gileri öğrenebiliyorum. Ancak başka pazarlarda bu
bilgilere ulaşmak da zorlanıyorum. Eximbank
bana bu bilgileri verse ve beni yönlendirse, “Risk
olduğunda da şu kadarını ben ödüyorum, seni fi-
nanse ediyorum” türlü yaklaşım gösterse; hatta
“Şu kadara kadar kredili, şu kadara kadar kredi-
siz” dense daha faydalı olur. Biz çok daha fazla ra-
hat hareket edeceğiz. Polonya ve Almanya’da
müşterilerimiz var ve onlar için de kredi kullanı-
yoruz. Mesela Polonya içindeki firmalar için 1 haf-
tada, dışındakilere ise 10 gün içinde cevap veri-
yorlar. 

Uygar Sonlu: Devlet desteği olmadığı sürece,
bu konuda bir çözüm olacağına inanmıyorum. Be-
nim nasıl alacaklarımı tahsil etmek konusunda en-
dişelerim varsa, aynı endişeleri bu kuruluşlarda
yaşıyor. Bu nedenle de dünyadaki genel durumu
değerlendirip, daha muhafazakâr davranarak li-
mit belirliyor ve ona göre hareket ediyorlar. Bu ma-
sanın etrafındaki firmalar belli büyüklükte firmalar.
Kredi limitlerini kendileri belirleyerek yola devam
edebiliyorlar. Ama çok daha küçük KOBİ’lerin ve
yeni ihracat yapmak durumunda olan firmaların,
bence bu konu ciddi bir endişesi. Bu işler eskisi
gibi değil. Çok zorlanıyoruz ihracatta. Birinci en-
dişe de insanların bu işe para bağlayıp, bağla-
maması… Ürünlerinizi daha ucuza bile ihraç etmeyi
göze alabilirsiniz, ancak “Ben sana daha uygun
vade yaparım ve kredi sağlarım” diyen firma ter-
cih edilebiliyor. Türkmenistan’da Fransızların
yaptığı gibi bizim de bazı pazarlara devlet deste-
ği ile girmemiz önemli… Sigorta şirketleriyle olan
ilişkiler nasıl geliştirilebilir? Bu konuda da bir şey-
ler söylemek isterim. Onlar da çok ağır davranı-
yorlar. Limit başvurusunda bulunduğunuzda çok
uzun sürede limitler çıkıyor. Cevap olumsuzsa da
çok geç geri dönüyorlar. Bir de sizin bazı şeylere
müdahil olup, sorgulama imkânınız yok. Limit ve-
rilmediyse, “Neden?” diye soramıyorsunuz. Ya da
az verildiyse, bunun gerekçesini öğrenemiyorsu-
nuz. Geçen sene limitler ciddi oranda düşürüldü.
Neden? Global bir karar alındı. Bu süreç açılsa bize
ciddi destek olur. 

Eren Erol: Bazen elimize bir yazı gönderiliyor.
“Falanca firmanın limiti iptal edilmiştir” diye. O an
için o firmanın sizde üretilmiş malzemesi de ola-
bilir. Üretim zaman alabiliyor, o firmanın kredi li-
mitine güvenerek siparişini kabul edip, üretime ve-
riyorsunuz. Bazen de sadece o firma için özel ürün
üretiyorsunuz ve başkasına satma imkânınız yok.
“Limit iptal edildi” denince, enteresan durumlar-
la karşı karşıya kalıyorsunuz.

Sabit Şahin: Irak pazarı için özellikle bir şey-
ler yapılabilir. Bu hem ihracatçıyı, hem de karşı-
daki firmaları rahatlatır. 
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76 Marka Mimarı

Geçtiğimiz Nisan ayının 28’inde, dünyanın
en değerli 100 markası açıklandı. Millward
Brown şirketinin her yıl yaptığı bu çalış-

mada listenin en başında, 114 milyar dolarlık de-
ğerle Google yer aldı. Şimdi bir an için elimizde
114 milyar dolarla Google firmasının Silikon Va-
disi’ndeki merkezine gittiğimizi düşünelim. Ha-
yal bu ya, oradaki ortaklar ve yöneticiler de mar-
kayı bu paraya satmaya razı olsunlar. Sonuçta bu
parayı masanın üzerine koyduğumuzda bize ne
verirler ki?*

Tüm altyapısıyla Google şirketini mi? Ne ya-
zık ki “Hayır!” Türkiye’nin tüm dış borcunun ne-
redeyse yarısını oluşturan bu meblağı ödersek,
üzerinde Google markasını artık sadece bizim
kullanabileceğimizi söyleyen bir belgeden baş-
ka bir şey alamayız. Satın aldığımız şey bir
markadır, bir tescildir, bir şirket değil.

Markaların bu denli yüksek değerlerle ifade
edildiği, hatta bir markanın ait olduğu şirketin
toplam değerinin önemli bir kısmını oluşturdu-
ğu bir resim var önümüzde. Bu ilginç resim, mar-
kalarına yatırım yapanların ne kadar haklı ol-
duğunu, bu yatırımın karşılığını fazlasıyla al-
dıklarını gösteriyor. Peki ya marka yatırımı yap-
mayanlar?

TÜKETİCİ MARKALARINDAN 
ÖĞRENDİKLERİMİZ

Markaya yatırım yapma düşüncesini bugüne
kadar ağırlıklı olarak tüketici ürünlerinde gör-
dük. Bu şirketler arasında markalaşma dü-
şüncesi o denli yaygın ki, marka yatırımı olma-

dan bir ürünle yola çıkmak artık söz konusu bile
değil. Şimdi aynı trendi diğer sektörler de be-
nimsemiş durumdalar. Bankacılık, sigorta, ilaç
derken hammadde ve malzeme üreten şirket-
ler de markalaşma trendini hızla benimseme-
ye başladılar. Süt, araba, cep telefonu üretici-
lerinin markalaşma stratejileri, tüketicilere
doğrudan satış yapmayan ya da yapamayan
üreticilerin bir anda öncelikli hedefleri arasına
girdi. İnşaat malzemeleri sektörü de tabii ki bun-
ların arasında. Bu sektörde global devler zaten
bu konuda yeterince yatırım yapıyorlardı. Artık
yerel pazarlardaki küçük üreticiler arasında
da markalaşma en güncel konu.

MARKALAŞMADA İLK BUBİ TUZAĞI
Markalaşma yolunda ilerlemek isteyen bir-

çok şirket daha yolun başında temel bir hata ya-
pıyor. Birinci önceliği markanın dış görünümü-
ne veriyorlar. Yani çizim yeteneği olan birisiyle
anlaşıp, markalarına etkileyici bir logo tasarlı-
yorlar. Daha sonra yazı karakteri, renk, punto gibi
özellikler belirleniyor. Çizim yeteneği olan kişi
bu altyapıyı kullanarak antetli kağıtlar, kartvi-
zitler, zarflar tasarlıyor. 

İşin ilginç yanı, bu tasarımlar yapılırken
sektör, rakipler, markanın güçlü yanları, müş-
terileri gibi faktörler pek göz önünde bulundu-
rulmuyor. Ortaya çıkan sonuç ilk aşamada etki-
leyici olsa da, uzun vadede markalaşmaya kat-
kısı çok sınırlı kalıyor.

Bir markanın müşteriler tarafından tanın-
masını sağlayan renk, yazı tipi, logo, maskot gibi
özellikler, bir markanın yapı taşları olarak bili-
nirler. Marka yapı taşları, bir ülkenin bayrağı gi-
bidir. Bayrağı çizecek kişinin de o ülkenin ruhunu
içselleştirmesi gerekir. Kurtuluş Savaşı’nı bil-
meyen bir kişi Türkiye için bayrak tasarlayabi-
lir mi?

Bir markanın oluşmasında marka yapı taş-
ları ikincildir. Önemli olan nokta, markanın
özünün belirlenmesidir. Bu özü belirlemek için
de markanın bir kimliğinin oluşması şarttır.

Dr. Engin BARAN
Marka Stratejisti

Markalaşmaya 
başlamak

Markaya yatırım yapma düşüncesini bugüne kadar
ağırlıklı olarak tüketici ürünlerinde gördük. Bu şirketler
arasında markalaşma düşüncesi o denli yaygın ki, marka
yatırımı olmadan bir ürünle yola çıkmak artık söz konusu
bile değil. Şimdi aynı trendi diğer sektörler de
benimsemiş durumdalar… İnşaat malzemeleri sektörü de
tabii ki bunların arasında…
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EN BÜYÜK ERDEM: KENDİNİ BİLMEK
Bugün inşaat malzemeleri sektöründe var

olan birçok şirket marka kaygılarından uzak doğ-
muştur. Bu oluşum sırasında neredeyse bütün
ağırlık kaliteye, üretim tesislerine, müşterileri
ikna etmeye, teslimat sürelerine verilmiştir. Kriz
dönemlerinde şirketi ayakta tutabilmek için iş ka-
lıplarının dışına çıkılmış, büyük müşterilerin
taleplerini karşılamak için şirket kurulduğu
dönemde hiç düşünülmemiş alanlara girilmiş-
tir. Ucuz rakibin getirdiği fiyat baskısı, pahalı ra-
kibin getirdiği kalite baskısı zor dönemlerde kök-
lü değişimleri beraberinde getirmiştir.

Bütün bu yaşananlar sonunda markanın
odağının kaybolması, bir marka özü yerine
markanın belirli dönemlerde yaptıklarının ön
plana çıkması kaçınılmazdır. İşte, markalaşma
sürecinin ilk aşaması, markaya sahip olması ge-
reken odaklanmanın geri kazandırılmasıdır. Bu-
nun için, işin başında şu soruların yanıtlarının
bulunması esastır.

Şirketim her şeyden vazgeçip bir tek iş ya-
pıyor olsaydı, ne yapardı? Müşterilerim kimler?
Neden rakipler varken benim ürünlerimi satın
alıyorlar? Şirketimi, ürünlerimi bütün rakiple-
rimden farklı kılan ne var? Hangi özelliğim de-
ğişirse en sadık müşterim bile o an hiç düşün-
meden gider? Hangi özelliğim değişirse en sa-
dık çalışanım bile o an hiç düşünmeden gider?
Bir tek cümleyle şirketimi, ürünlerimi, farkımı
anlatabilir miyim?

BU CÜMLEYİ DUYANLAR 
BANA İNANIRLAR MI?

Vizyon, misyon, değerler, vesaire, vesaire, ve-
saire…

Şirketlerin girişinde, insan kaynakları mü-
dürlerinin odasında, personel yemekhanele-
rinde çok görmüşüzdür. Şirketin ve ürünlerinin
vizyonu, misyonu ve değerleri bir pano üzerin-
de yazılı durur. Kurum markasının özünü yan-
sıttığını iddia eder bu pano. Genellikle kimse bu
panoya bakmaz, baksa bile kullanılan o garip dili
anlamaz. Yine de o panolar yıllarca orada öyle
durur.

Bir markanın özü, sayfalar boyunca yazılmış
karmaşık cümleler değildir. Herkesin anlayacağı
dilde ifade edilmiş, markayı rakiplerinden ayırt
eden, müşterilerin ve çalışanların bu markayı
tercih etmelerinin nedenini ortaya koyan, mar-
kaya özgü, güçlü bir iddiadır.

Ya göründüğün gibi ol, ya olduğun gibi görün
Görüldüğü gibi, bir markanın özünün belir-

lenmesi aslında gerçekten zordur. Belki de bu
yüzden bir çok marka bu özü ya hiç belirlemez,

ya da basmakalıp cümlelerle dolu bir kağıt par-
çasıyla işi geçiştirir.

Marka özü konusunda en çok emek veren şir-
ketlerden birisi de 3M. Kurum markasının özü
yıllardır bir tek kelimenin üzerine kurulu: İno-
vasyon. Bu öz o kadar güçlü ki, hem markanın
çalışanlar arası, hem de müşteriyle olan iletişi-
minde sürekli olarak kullanılıyor. Ancak ino-
vasyon kelimesi bir süredir tüm dünyada eroz-
yona uğramış durumda. Her sektörden sayısız
şirket, her türlü ortamda ne kadar “inovatif” ol-
duğunu anlatıp duruyor. İnovasyon, günlük ha-
yatın içinde etkisini kaybetmiş kelimeler arasında

yerine almak üzere. Bu koşullar altında böyle bir
kelimenin 3M’in yaptıklarını anlatmaya yetme-
yeceği açıktır. Bu yüzden 3M, markasının özünü
“Pratik, dahice çözümler” olarak yeniden ta-
nımlar. İnovasyon kelimesinin prestijinin her gün
eridiği bir ortamda, “Pratik, dahice çözümler”
markanın farkını çok daha iyi anlatır, özünü çok
daha iyi sorgular.

Eğer markanızın özünün farkındaysanız, ar-
tık işiniz daha kolaydır. Her yaptığınız işte bu özü
temel alırsınız. O size yol gösterir, marka yapı-
taşlarınızı ona göre tasarlarsınız, tüm iç ve dış
iletişiminizi onun üzerine kurgularsınız. Goog-
le markasının özü de bir tek fikre dayanır. Dün-
yanın bilgisini organize edip, erişilebilir ve fay-
dalı kılmak. Bu fikir öylesinde güçlüdür ki, eğer
gerçeğe dönüşürse, sadece markası bile 114 mil-
yar dolar eder. 

*114 milyar dolar, masaya
değil kamyona bile sığmaz.

Ama hayal gücü sınırsız!



Yasemin Bali ÇETİN
Yatırım ve İhracatı Teşvik Müşaviri

Yatırımlarda 
devlet yardımları 

(Yatırım teşvik tedbirleri) 

16 Temmuz 2009  tarihinde yürürlüğe giren
Yatırım Destek Unsurları’yla ilgili Bakanlar
Kurulu Kararı ve Hazine Müsteşarlığı Teb-

liği, bugüne kadar ihdas edilen en kapsamlı ve et-
kili Yatırım Teşvik Mevzuatı olmuştur. Bu yazının
konusu, mevcut yatırım destek unsurları yanın-
da, yeni destekleri de getiren bu mevzuatın ma-
hiyeti ile uygulama esas ve usullerini, yatırımcı-
ları ilgilendiren yönlerini göz önüne alarak, genel
hatlarıyla açıklamaktan ibarettir. Takip edecek ya-
zılarımızda detaylara gireceğiz. 

BÖLGELER VE DESTEK UNSURLARI
Teşvik Mevzuatı, yatırım desteklerinden fay-

dalanma ve uygulaması açısından, sosyo-ekono-
mik gelişmişlik seviyesini dikkate alarak, “Yatırım
Teşvik Uygulamalarında Bölgeler” adı altında
Türkiye’yi dört bölgeye ayırmıştır.Bu bölgelerde,
desteklerden yararlanacak yatırım konuları, her
bir il grubunun yatırım potansiyeli ve rekabet gücü
dikkate alınarak “Bölge Bazında Desteklenecek
Sektörler” tablosunda, asgari yatırım tutarları ve
asgari kapasiteleriyle birlikte belirlenmiştir. Di-
ğer taraftan, ayrı bir listede, “Teşvik Edilmeyecek
Yatırım Konuları ve Aranan Şartları Sağlayama-
yan Yatırım Konuları” da ayrıntılı bir şekilde tes-
pit edilmiştir. Yani bu listede yer alan bir kısım ya-
tırım konuları, ancak bazı şartların yerine geti-
rilmesi halinde desteklerden faydalanabilecek,
bazı yatırım konularına ise hiçbir şekilde teşvik bel-
gesi verilmeyecektir. 

Hiçbir şekilde teşvik edilmeyecek yatırım ko-
nuları hariç, aşağıda belirtilen asgarî sabit yatı-
rım tutarı ve onun üzerindeki tüm yatırımlar, böl-
gesel ayrım yapılmaksızın Gümrük Vergisi Mua-
fiyeti ile ithal ve yerli makine teçhizatta Katma De-
ğer Vergisi (KDV) istisnasından yararlanmak üze-
re Teşvik Belgesi’ne bağlanabilecekleri kabul
edilmiştir. Bu husus, bundan önce yürürlükte bu-
lunan teşvik sistemini aynen muhafaza etme an-
lamına gelmektedir. Yürürlüğe giren yeni teşvik
sistemi ise bu uygulamaya ilaveten, aşağıda gö-
rülen, yeni destek (teşvik) unsurlarını getirmiş, böl-
gelere ve sektörlere göre selektif bir uygulama
esasını kabul etmiştir.

SABİT YATIRIM TUTARLARI 
VE ASGARİ KAPASİTELER

Yatırımın, destek unsurlarından yararlana-
bilmesi (Teşvik Belgesi alabilmesi) için asgarî sa-
bit yatırım tutarının, I’inci ve II’nci bölgelerde bir
milyon Türk Lirası, III’üncü ve IV’ üncü bölgeler-
de ise beş yüz bin Türk Lirası tutarında olması
önemli bir şart olarak aranmaktadır..

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN
DESTENLENMESİ

Ancak, “Büyük Ölçekli Yatırımlar” adı altında
sayılan, motorlu kara taşıtları, boru hatları, ilaç,
makine imalat gibi bazı önemli yatırım konuları-
nın desteklenmesi için bu ölçülerin çok üzerinde
olması istenmiş, 50 milyon TL’den başlayan asgari
yatırım tutarları tespit edilmiştir. 

BÖLGELERE GÖRE YATIRIMLARA SAĞLA-
NAN DESTEK UNSURLARI
a) I’inci ve II’nci bölgelerde yapılacak yatırımlara
tanınan destek unsurları:

• Gümrük Vergisi Muafiyeti,
• Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası,
• Gelir ve/veya Kurumlar Vergisi İndirimi,
• Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,
• Yatırım Yeri Tahsisi.

b) III’üncü ve IV’üncü bölgelerde yapılacak yatı-
rımlara tanınan destek unsurları:

Teşvik Mevzuatı, yatırım desteklerinden faydalanma 
ve uygulaması açısından, sosyo-ekonomik gelişmişlik
seviyesini dikkate alarak, “Yatırım Teşvik Uygulamalarında
Bölgeler” adı altında Türkiye’yi dört bölgeye ayırmıştır.Bu
bölgelerde, desteklerden yararlanacak yatırım konuları, her
bir il grubunun yatırım potansiyeli ve rekabet gücü dikkate
alınarak “Bölge Bazında Desteklenecek Sektörler”
tablosunda, asgari yatırım tutarları ve asgari 
kapasiteleriyle birlikte belirlenmiştir.
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• Gümrük Vergisi Muafiyeti,                       
• Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası,
• Gelir ve/veya Kurumlar Vergi İndirimi,    
• Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,
• Yatırım Yeri Tahsisi,                                
• Faiz Desteği,

c)  Büyük ölçekli yatırımlara tanınan destek un-
surları:

• Gümrük Vergisi Muafiyeti,                          
• Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası,
• Gelir ve/veya Kurumlar Vergisi İndirimi,   
• Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,
• Yatırım Yeri Tahsisi.

Yatırımlarda devlet destekleri hakkında veri-
len bu genel bilgilerden sonra, desteklerin kısa-
ca mahiyetlerinden, faydalanabilme ve uygulama
şartları hakkında açıklamalara geçebiliriz.

DESTEK UNSURLARI VE 
FAYDALANMA ŞARTLARI

a- Gümrük Vergisi Muafiyeti 
b- Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası 
c- Faiz Desteği 
d- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Sigorta primi işveren hissesi desteği uygula-
masına teşvik belgesinin tamamlama vizesinin ya-
pılmasını müteakip, sadece teşvik belgesi kapsa-
mı yatırımda istihdam edilen ilave işçi için ve be-
lirlenen sürelerde uygulanması kabul edilmiştir. 

e) Vergi İndirimi

Ancak, teşvik belgesi kapsamında 31/12/2010
tarihine kadar yatırıma başlanması halinde aşa-
ğıda belirtilen indirim oranları ile yatırıma katkı
oranları uygulanır.

İndirimli vergi uygulamasına yatırımın kısmen
veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap
döneminden itibaren başlanılır ve indirilen Ku-
rumlar veya Gelir Vergisi tutarı yatırıma katkı tu-
tarına ulaşıncaya kadar devam edilir. 

f-Yatırım Yeri Tahsisi
Teşvik Belgesi kapsamında büyük  ölçekli ya-

tırımlar ve bölgesel desteklerden faydalanacak ya-
tırımlar için Maliye Bakanlığı’nca belirlenen esas
ve usuller çerçevesinde bedelsiz yatırım yeri tah-
sis edilebilir.

Yazımızı bitirirken bölgesel desteklerden
maksimum oranda faydalanabilmek için yatırım-
cıların 31.12.2010 tarihine kadar Yatırım Teşvik
Belgesi’ni almış ve yatırım tutarının asgari yüzde
10’unu büyük proje yatırımlarında ise 5 milyon
TL’lık kısmını realize etmeleri gerektiğini bir kez
daha vurgulamak isterim…
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I 2 yıl -

II 3 yıl -

III 5 yıl 3 yıl

IV 7 yıl 5 yıl

Bölgeler

31.12.2010
tarihinden

sonra
başlanılan
yatırımlar

31.12.2010
tarihine kadar

başlanılan
yatırımlar

Bölgesel Uygulama

Bölgeler
I
II
III
IV

Yatırıma Katkı
Oranı (%)

10
15
20
25

Kurumlar veya
Gelir Vergisi

İndirim Oranı (%)
25
40
60
80

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Yatırıma Katkı
Oranı (%)

25
30
40
45

Kurumlar veya
Gelir Vergisi

İndirim Oranı (%)
25
40
60
80

Bölgesel Uygulama

Bölgeler
I
II
III
IV

Yatırıma Katkı
Oranı (%)

20
30
40
60

Kurumlar veya
Gelir Vergisi

İndirim Oranı (%) 
50
60
80
90

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Yatırıma Katkı
Oranı (%)

30
40
50
70

Kurumlar veya
Gelir Vergisi

İndirim Oranı (%)
50
60
80
90



Mimar Cengiz Bektaş

“Doğanın kan dolaşımı
içinde mimarlık”

“Sürdürülebilir sözü çok güzel. Elimizde olanın bitmemesini sağlamaya
çalışıyoruz. Dünya ‘nimet’lerinin sonsuz olmadığını bugün biliyoruz.

Yüzyıl önce bu denli bilmiyorduk. ‘Doğanın kan dolaşımı içinde
mimarlık’ diyorum ben. Ekomimarlık sözünü doğru bulmuyorum.

Doğanın kan dolaşımı içinde, benim koşullarım uyarında, en az kirleten,
en tutumlu yoldan mimarlık yapabilmeliyim.“
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İstanbul Erkek Lisesi’nde ortaöğrenimini, Devlet
Güzel Sanatlar Akademisi ve Münih Teknik Üni-
versitesi Mimarlık Fakültesi’nde de yükseköğre-

nimini tamamlayan Cengiz Bektaş, 1934 Denizli do-
ğumlu. Almanya’da bir dönem serbest mimar olarak
çalışan Bektaş, burada girdiği iki yarışmada da ödül
aldı. Türkiye'ye dönünce (1962–63) ODTÜ Mimarlık Bü-
rosu’nda yöneticilik yapan Bektaş, 1963'te Ankara'da
serbest mimarlığa başladı. Yalnızca 6 yıl süreyle
(1963–69) yarışmalara girdi ve 25 ödül kazandı.
Cumhuriyet dönemi mimarlık tarihi örnekleri arasında
sayılan yapılar gerçekleştirdi.

Türk Dil Kurumu Binası ile 1988 (Yapı dalı) 1. Ulu-
sal Mimarlık Ödülü’nü; Haliç'te bir taş odanın kitap-
lık olarak onarımı ile 1992 (Yapı Dalı-Koruma Sana-
tı) 3. Ulusal Mimarlık Ödülü’nü aldı. Akdeniz Üniver-
sitesi (Antalya) Sosyal-Kültürel Özek yapısıyla Ağa Han
Ödülü’nü (2001) kazandı. Bir bedende çok kimlik ta-
şıyan biri Cengiz Bektaş. Yazar, şair, mimar, öğretim
görevlisi. Birçok kimliği kendi mimari felsefesiyle bir-
leştiren, “Sevgi ve bilgi paylaştıkça çoğalır” diyen bir
mimar. Cengiz Bektaş’la mimarlık kimliğinde, bu-
günün mimarlarına ve yapı kültürüne dair felsefi tadı
yoğun bir söyleşi gerçekleştirdik.

Sadece mimar kimliğinizle değil, aynı zamanda
şair ve yazar kimliğinizle de tanınıyorsunuz? Mi-
marlık bu kimlikler içinde sizin için ne anlam ifade
ediyor?

Ayrım yapmıyorum. Önce ozanım ben. Mimar ol-
madan önce, 15 yaşında yazmaya başladım. Şiir bir
yaşama biçimi, yaşamı özetliyorsunuz, daha geniş açı-
lardan algılıyorsunuz yaşamayı. Yazarlık ise mimar-
lığı anlatmak için… Daha iyi bir mimarlık için, mimarlık
ortamının gelişmesi gerektiğini, onu anlar duruma
gelmek gerektiğini düşündüğüm için yazıyorum.
Daha iyi mimarlık ortamıydı benim amacım, onun için
yazıyordum. 

Nasıl bir ortamdı, “daha iyi mimarlık ortamı” dedi-
ğiniz?

En önemlisi, halkın çevresine eleştirel bakması-
nı istiyordum. Kentin ortasına kocaman bir yapı di-
kiliyor, halk bu yapı üzerine hiçbir şey söylemiyordu.
Bu bana ters geliyordu. Mimarlığı da bir anlamda ba-
şıboş bırakıyordu. Mimarlık insan için, halk için ol-
madıkça bir anlam taşımıyor. Geçmiş çağlarda saray
için, din için yapılıyordu. Bugün mimarlıkta bir dev-

Çatalhöyük 
Müzesi



rim diyorsak, halka dönmeliyiz. Onun için de genç ku-
şaktan kimi mimarların yanlış yolda olduklarını dü-
şünüyorum. 

Genç kuşak mimarların yanlış yolda olmaları al-
dıkları eğitimin mi bir sonucu?

Hepsi birbirine bağlı. Yalnız şundan ötürü diye dü-
şünülemez. Eğitim düzeni, çocukluktan gelen bir bi-
çimde gelişimlerini yönlendiriyor. Sonunda mutsuz
olunabiliyor. Bir yere dayanmıyorsunuz, kök salamı-
yorsunuz. Düşünün; Ankara’da ilk dikilen gökdelenin
bir anlamı vardı. Çünkü kentin “dominant”ı idi. Kent-
te bulunak tanımlamada önemli bir yeri vardı. Ken-
tin silüetine bir şey katıyordu. Ama hiç kimse eleş-
tirmiyor, değerlendirme yapmıyordu. Mimar da eleş-
tirisiz kalıyordu. Zaten mimarlıkta da eleştiri yoktu.
Bütün sanatlar gibi mimarlık da eleştirisiz olmalı. O
zaman yazdığım ilk kitap, mimarlık eleştirisiydi.
Türkçede, Türkler tarafından bu alanda yazılmış bir
kitap yoktu. Kitabım bir ilkti Türk Dil Kurumu Ödülü
aldı. Bundan sonra başkaları da heves etti yazmaya,
çok iyi oldu. Örneğin, Oktay Ekinci’nin günlük bir ya-

yın organında imar durumu, kent kültürü, kamu hır-
sızlığı üzerine yazmaya başlaması bir duyarlık getir-
di. Herkes sorgulamaya başladı. 

Perşembe Pazarı’ndan bu alanda büyük bir sanayiye
doğru yol aldık ama…

Evet, ancak o işleyimi (endüstriyi) beslemek ge-
rek. O işleyimi beslemiyoruz. Türkiye’de üreten
adam, çoğu Türk mimarınca hiçe sayılıyor. Çünkü o
mimara Hollanda’dan Almanya’dan gereç önerileri ge-
liyor. Bugün artık ayrıntı çizen mimar yok. 

Örneğin çini sanatı konusunda geçmişe dayanan bir
birikimimiz var ancak mimarlar sanki bu gereci de
görmüyor. Mimarlara kimi konuları anlatmak ge-
rekiyor sanıyorum…

Babamız uçurtma yapıyor, biz onu uçuruyoruz. Biz
travertenimizle mermer işleyimimizle öndeyiz. Mer-
merimizi “ham madde” olarak satıyoruz. Başkaları,
onu kesip, kendi mermerlerinin üzerine yapıştırıp öte-
ki ülkelere satıyor. Bugün örneğin alüminyum ayrıntısı
çizebilen mimar kaldı mı? Ben döküm yapılan yere gi-
dip çizdiklerimi uygulattırıyorum. Dışarıdan gelen ge-
reçle yapıyı dıştan giydiriyorlar. O gördüğünüz gök-
delenlerin çoğunun, daha 1/200, 1/100 mimarlık ta-
sarıları tamamlanmadan, statik tasarımları ile uy-
gulamaya geçiliyor. “Emrivaki” yapılıyor… Denetim-
siz. Sonradan giydiriliyor ona dışarıdan gelen göm-
lekler. Bir Alman karikatürist vardı, ünlü bir mimar-
dı da: Hurliman. Bir karikatür yayımlamıştı. “Kötü bi-
nalarınız için, güzel giysilerimiz var” diye. Şu anda ya-
pılan o. Hep de kopya. Babam uçurtma yapıyor, ben
uçurtuyorum. 

“HER GERECİ YERİNDE
KULLANACAKSINIZ”
Gereç seçimi, kullanımı tasarım sürecinden başla-
yarak mimarın yapıyı biçimlendirmesi sürecinde na-
sıl bir etki yaratıyor? 

Mimarlığın temel taşlarından biridir gereç seçi-
mi. Taşı yerinde kullanacaksınız. Filan iklimin taşı, o
iklime göre kendisine bir “giysi” oluşturur. O giysi ken-
disini o iklim koşullarına karşı korumak için oluştu-
rulmuştur. Siz Kayseri’nin taşını getirip Bodrum’da
kullanamazsınız. Onu yapıyorlar. O yörenin taşını kul-
landığınızda, o yapı, o yöreden, o iklimden büyür, ge-
lişir, anlam kazanır. Her şey gibi taşıma suyla değir-
men dönmez. 

Mimar önce malzemeyi mi seçer, proje oluştuktan
sonra mı karar verir malzemeye?

İkisi birliktedir. Siz bir yapıyı çelik düşündüğünüzde
başka bir şeydir taş düşündüğünüzde başka bir
şey… Bizim işliğimizde taş da çelik de kerpiç de ya-
pılıyor. Dedim ya hepsinin yeri var. Şu an bir Arı Mü-
zesi yapıyoruz. Bu tamamen alüminyum profille olu-
şuyor. Hiç başka bir şey yok. Doğanın içinde, içi dışı
görülmeli diye düşündüğüm için… Alüminyum pro-
fili de ben çiziyorum ve İstanbul’da dökülüyor. Bir mi-
marın bir yapı ortaya koyabilmesi için iyi bir gereç bil-
gisinin olması gerek. Gereçle düşünmeyi işleyimin ona
sağladığı olanakları bilecek. Bugün diyorlar ki: “Bir

Mimar Cengiz Bektaş, 
Arı Müzesi projesini 
anlatıyor

82 Mimarlık&İnşaat Dünyası



Temmuz 2010   83

mimarın bu denli zamanı var mı?” Bu düzen içinde yok.
Çünkü kapitalist düzende önce para kazanmak iste-
yenlerin çıkarları önde geliyor. Elden geldiğince çok
para kazanmak istiyorlar. 

Mimarların malzeme kullanımını etkileyen sebep-
ler nelerdir? Her mimarın kendine has bir malze-
me seçimi var mıdır? Sizinki nelerdir?

Örneğin Bodrum’da yapı yapacaksanız, bilmem
kaç yüzyıldır taşla yapılmış. “Neden” diye soracaksınız.
Herhalde bir anlamı var. Hani varlıklı bir insan ahşap
getirtip yapabilirdi. Niye yapmamış? Taşın özellikle-
rini size sağlayacak gereçlere çalışacaksınız. Taş mi-
marisi olan bir yerde ahşap yapı yapmak ne denli doğ-
rudur diye düşünmeli. Ben önce makine mühendisi
arkadaşıma giderim “Ben filan yerde yapı yapacağım,
bana iklim koşullarına göre en uygun ısı geçirgenlik
katsayısı, yansıtma yüzdesi gibisinden bir çalışma ya-
par mısın?” diye sorarım. O da bana örneğin der ki:
“Duvarlar düz, beyaz olmalı. Güneş ışınlarını yansıt-
sın.” Ben ona göre bir seçme yaparım. Ayrıca o ge-
reci Amerika’dan mı getirteceğim? Hayır. O yörede ko-
laylıkla ne elde edeceksem, onu kullanırım. Yüreği-
mi, usumu o yörenin sorunları üzerinde düşünmeye
veremiyorsam soyunmamalıyım o işe…

Bir mimar olarak, imza attığınız yapıların oluşum sü-
reçlerinde sizi hangi kriterler yönlendiriyor? Bir mi-
marın ortaya gurur duyacağı bir yapı çıkartmasın-
da hangi kriterler rol oynuyor?

Bir mimarın en önemli birikimi kültür altyapısı-
dır. Kendi ülkesini, kendi insanını, kültürünü tanı-
madan bir şey yapmamalı bir mimar. Burada yerliy-
se, bir kimliği varsa, buna bağlı olarak, o kimliği ona
veren koşulları çok iyi tanımalıdır. Bana bir iş veren
geldiğinde bütün bu bilgilerin üzerine o insanı tanı-
mak isterim. İsterim değil, zorunluyum buna... 

Bir insanın beyni olmazsa olur mu? Bir düşünün,
şimdi bir ev yapıyorsunuz, yalnızca yatak odası var.
Banyosu, mutfağı, diğer bölümleri yok. Olabilir mi?
Şimdi yaptıkları bütün siteler böyle. Yalnız insanların
yatma, karınlarını doyurma yerleri. Böyle konut ola-
bilir mi? Kent parçası olabilir mi?  Konut kent bütü-
nü içinde var olur. Kamu alanları, kültür yapıları, oku-
lu, tapınağı, spor alanları, dinleti, tiyatro… Bunlar ol-
madan, insanın oturacağı yer olabilir mi? Bunlarla in-
san, insan olur. 

“İNSAN, İNSAN İÇİNDE İNSAN OLUR”
Bu arada son dönemde, “rezidans”(?) kültürü ortaya
çıktı. Dikine bir yapılaşma ve her türlü sosyal do-
natının tek bir yapının içinde yer alması. Bu nasıl bir
kent kültürü ve kent yaşamı ortaya çıkaracaktır ya-
kın gelecekte ya da çıkarttı mı?

İnsan, insan içinde insan olur. Taşları atsanız bir
yere, onlar durdukları yerde çakıl taşı olur mu? De-
niz kıyısına koyarsan o taşı, birbirleriyle sürtüşe
sürtüşe çakıl taşı olur. İnsan da insan içinde olur. Dağ
başına bırakın bir adamı insan olur mu? Birisi müzik,
birisi şiir, birisi tiyatro yaratıyor. Bunlar yoksa insan,
insan olur mu? Antik dönemde inanılmıştır, “İnsanı
kent yaratır” diye. Bugün çocuklar bile tek başlarına

oynuyorlar. Oysa bizim oyunlarımız başka çocuklar-
la topluca oynanır, paylaşmayı orada öğrenir, özve-
riyi orada öğrenir çocuk... Doğru, dürüst, öteki ço-
cuklarla oyun oynamayan çocuk, çocukluğu yaşaya-
maz… Bunun acıları da büyüyünce çıkar. 

Bugünün mimari anlayışını nasıl yorumluyorsunuz?
Bugün buna benzer bir yapı ve mimarlık anlayışın-
dan söz edilebilir mi?

Mimarlık tarihine soyun-
muş çoğu kimseler, bugünün
mimarisine, kimseleri kırma-
mak adına çoğulculuk diyorlar.
Bu çoğulculuk değil, her yerden
kopya etmek. Bu bir şey getirir
mi? Bir sonraki kuşak bunların
üzerinde düşünürse kendi doğ-
ru yolunu bulabilir. Yalnız doğ-
rular değil, yanlışları görmek de
yol gösterir. Bir yapı tasarladığı-
nızda iklim koşullarını bilmezse-
niz, rüzgâr sert estiğinde orada
duramazsınız. Sonradan camla
kapatırsınız. Bu, bölgeyi hiç bil-
memek demek… Genç bir mimar
bu yanlışı görmesine karşın önle-
mini almazsa, ülkesiyle ilgili değil
demektir. Okullarda verilecek en
önemli eğitim, “Bilgi nasıl elde edilir?” olmalı. Nasıl
takım olarak çalışılır. Onun öğretilmesi gerekir.
Sevgi ve bilgi paylaştıkça çoğalır.

Eskiden bu kadar çeşitli malzeme yokken, daha es-
tetik yapılar söz konusuydu. Bugün malzeme çe-
şitliliği estetik ve sanatsal yapı kaygısını ortadan mı
kaldırdı? 

Eskiyi iyi bilmek gerekir. Orada “amaç ne”, “niye
öyle yapılmış” onu bilmek gerekir. Ayrıntıların neden
öyle çözüldüğünün bilinmesi gerekir. Pencereyi niye
öyle çözmüş örneğin. Alan taramasın, temizlenme-
si kolay olsun gibi… Alan taramamış da, (örneğin gi-
yotin pencere) temizlenmesi konusunda ise çok zor
temizleniyor ya da temizlenmiyor. Bütün kadınlar ya-

“Kopyacılıkla bir şey yaratamazsınız”
Birçok şehir ünlü mimarların yapıtlarıyla, o mimarlarla anılır. Türkiye’de buna
benzer bir örnek çıkmamasının mimarlık kültürümüzle ilişkisi var mı? Toplum
gerçekten kendisine yakışan yapıları mı istiyor mimardan, yoksa mimarlar
ekonomik bir baskı altında istemeden de olsa sonradan reddedecekleri yapılara
mı imza atıyor?
Kopyacılıkla “kimlik” yaratamazsınız. Kopya etmek, kendi kimliğiniz yok demektir.
Ama nasıl kopya ediyoruz biliyor musunuz? Bir arkadaşım siyasal bilgiler
fakültesinin sınavına girmişti. Döndüğünde bana yaşadıklarını anlattı. Sınavda,
“tarifin, tarifini sordular” dedi. Tanımın tanımını sormuşlar… O da yazmış;
“efradını cami, ağyarını mani olacak” diye. Bugünün Türkçesiyle “Tanım onunla
ilgili her şeyi toplayacak, onunla ilgili olmayan her şeyi dışarıda bırakacak...”
Yanındaki kopya çekiyor: “Etrafında cami, öbür tarafında mani.” 
Kopyayı da böyle yapıyoruz. Yani o adamın, o iklimde, onu neden öyle yaptığını
bilmeden yapılar dikiyoruz. O adam bir “takım” olarak çalışıyor. 
Batı dünyasındaki yapıların tabelalarına bakın. Tepede bir mimar ya da tasarımcı,
altında en az 20 tane uzman sayılır. Bizde o sayıda uzmana ödeyecek para da yok,
bunu anlayacak işveren de. Mimar da aylık giderini karşılayacak. Bununla
savaşamaz ki…  
Her şey birbirine uygun. Bilisizlik çizgisi… Gereç konusu çok önemli… Gereç…
Benim halk yapı sanatı dediğimin özünde gereci yakından seçmek var. Yöredeki
en üst düzey yapım yöntemine ulaşmak var... Kendi olanaklarını çoğaltmak var... 
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kınır. Çözümümde odadan alan almayacak, çocuk
düşmeyecek… Bütün bunları sağlayacağım, ama
ayrıca kolay temizlenecek. Bunu çözemezsem anla-
mı yok. O yüzyıl öncesini yapmak olur. Yüzyılı aşamadık
mı, hiçbir şey öğrenemedik mi? Kendi çağını yapmak
gerekiyor… 

“MİMARLIĞI DOĞRU DÜRÜST 
YAPMAK GEREK
Son dönemde enerji tasarrufu ve verimlilik konu-
ları mimari üsluba da yansıdı. Sürdürülebilir kent-
ler için sürdürülebilir şehircilik ve mimarlıktan bah-
sediliyor. Sürdürülebilir mimarlık nedir? Kentlerin
sürdürülebilir olmasında mimarinin etkisi ve kat-
kısı nelerdir?

Batı kimi sloganlar üretiyor. Önce yabancı “kül-
tür merkezi” açılır, sonra okul açılır. Yasaların boş-
luklarından yararlanılarak... Sonra da siz, onların bu-
rada “şubesi” durumuna gelirsiniz. Kapitalizm kimi
sözcükler üretiyor kendi çıkarları uyarınca. Globali-
zasyon örneğin... Kazancın küreselleşmesinden baş-
ka bir şey var mıydı düşüncelerinde? Küreselleşme
olacaksa, herkes üretilen bilgiden yararlanacak.
Sürdürülebilir sözü çok güzel. Elimizde bir şey var.
Biz bunun bitmemesini sağlamaya çalışıyoruz. Dün-
ya “nimet”lerinin sonsuz olmadığını bugün biliyoruz.
Yüzyıl önce bu denli bilmiyorduk. “Doğanın kan do-
laşımı içinde mimarlık” diyorum. Ekomimarlık sözünü
doğru bulmuyorum. Avrupa önce “ekomimarlık” di-

yor, sonra da onunla ilgili birçok şey satmaya kalkı-
yor. Bu bir politika… Ben, doğanın kan dolaşımı
içinde, benim koşullarım içinde, en az kirleten, en tu-
tumlu yoldan mimarlık yapabilmeliyim. 

İngilizler Çin’de 500 bin kişilik kent tasarlıyor. Bu
kentte, “kentin ürettiği enerji, tükettiğinden fazla ola-
cak” ilkesinden yola çıkıldı. Örneğin tekil taşınım ara-
cı (otomobil) olmayacak bu kentte… Ben enerji üre-
tiyor muyum? Ayrıca yalnızca üretmek değil, temel
konu enerjiyi sürdürülebilir tüketmek. Ben sularımı,
havamı toprağımı kirletiyorum. Bunun Batıyla ilgisi
yok. Bana, “akıllı bina” diyor, bir sürü otomasyon sat-
maya çalışıyor. “Klimatizasyon” diyor. Peki, klimati-
zasyonun harcadığı enerjiyi kim ödüyor?

Türkiye’deki yapıları enerji verimliliği sürecinin
neresinde görüyorsunuz? Nasıl bir yapılaşma kül-
türümüz var? 

Mimarlığı doğru dürüst yapmak gerek. Ne yapa-
caksanız iklime göre yapacaksınız. Beni üniversite-
lerde seçici kurullara çağırıyorlar. Çocuklar “kili-
matizasyon” var diye örneğin oturma odasını kuze-
ye baktırıyor. Şehir alanlarında, doğru dürüst bir yapı
yapmanın olanağı yok. Yapı tek başına bir olay değil.
Çocuk, “neden yatak odası doğuya açılmalıdır, neden
insan manyetik alana paralel yatmalıdır” bunları
sanal sanıyor. Bunlar doğrudan doğruya insanın
sağlığıyla enerjiyi az ya da çok tüketip tüketmemesi
ile ilgili. Bugün Batı, muslukları, küvetleri en az suya
göre tasarlıyor. Yaşamımızda da böyle yapmalıyız.

Yeni nesil mimarların tasarlamaktan anladığı bil-
gisayarda yaratılan çizimler. Başka türlüsünü dü-
şünemiyor. Yine röportajın sonunda ilk baştaki o so-
ruya geldik. Eğitim mi iyi verilmiyor?

Bilgisayarla ne yaparsanız yapın, iki boyutludur.
Biz 3 çizim yaparız; tasarı, kesit, görünüş… Ama 3 re-
sim olarak görmeyiz. Bir obje olarak görürüz… Ör-
neğin kibrit kutusu görürüm ben. Bunu bilgisayarda
yapabiliyor musunuz? Kesiti başka, tasarı başka… Bu-
gün çocukların hepsi bilgisayar “operatörü” olarak ye-
tişiyor. Bu çocukların hepsi okulu bitirdikten sonra bir
ustanın yanında çalışmak zorunda. Mimarlığı kolay bir
şey sanıyoruz. Mimar Sinan’ı bile eğitimsiz sandıkları
gibi… Mimar Sinan her yapı dalında, taşçılıktan, ma-
rangozluktan, camcılıktan, hepsinden “icazet” (dip-
loma) alarak yetişti. Taşçılıktan, 2 ya da 7 yılda ica-
zet (diploma) alınır örneğin... Bütün bunlarda kendi-
ni yetiştirip 50 yaşında yapı yapmaya başlayan bir mi-
mar Sinan. Yani eğitimi, yarı ömrü sürmüş. Şimdi 4
yıl okuyoruz, kendimizi mimar olmuş sanıyoruz. Bir
kez üniversite mimarlık diploması veremez, hakkı yok.
Mimar diplomasını ancak mimarlar verir. Suriye’de
17 yıl sürüyor, bir adamın mimarlık eğitimine girdikten
sonra büro açacak duruma gelmesi. Japonya’da 10
yıl… ABD’de bütün yaşamı boyunca bu hakkı alama-
yanlar çok. Almanya’da öğrenimi bitirdikten sonra en
az 3–4 yıl bir ustanın yanında çalışırsınız. Bu ustadan
alınan belge ile gidersiniz mimarlar odasına, o sizi mi-
mar olarak üyeleri arasına alırsa kendinize “mimar”
diyebilirsiniz. Biz her şeyde olduğu gibi işin kolayına
kaçıyoruz.

“Geçmişi, çağa göre yorumlamak gerek”
Japonya’dan bir doktor, evini yapmamı istedi. Ben de, “Japonya’da çok iyi
mimarlar var, neden ben?” dedim. “Ben, bir Japon evi kopyası istemiyorum
sizin yorumunuzu istiyorum” dedi. Bu çok önemli… Japonya da Antalya gibi
iklim bakımından nemli bir yöre… O yöreye göre eski yöntemleri
uygulamanız, geleneksel Japon mimarlığından bir şey yapmanız yetmiyor.
Bizim gibi eskiden taş dolapta, bohça içinde çamaşır saklandığında, çamaşır
sırılsıklam oluyor. Onun için benden, “havalandırmayı” düşünmemi istedi.
400 yıl önce yapamamışsa adam, niçin ben gelenek diye onu sürdüreyim.
Gelenek demek bana dek gelmiş, gelebilmiş olan demektir. Geçmiş
mimarlıktaki çözümleri çağa göre yorumlayabilmemiz gerek... Eğer doğru
ise yaparsınız, değilse; yalnız biçim için yaparsan, zavallı kopyacı olurum… 
Japon doktora “Sizinle yaşamadan, sizin kültürünüzle tanışmadan bunu
yapamam” dedim. İki kere yirmişer günlüğüne Japonya’ya gittim. Sosyal
ortamında bulundum, onu tanıdım. Ama 6 ay da Japon kültürü okudum.
Maketi koyduğumda önüne, 4 gün düşündü. Sonra “Nasıl bilebildiniz bütün
bunları?” dedi. Ben de “Sizi tanıdım” dedim.
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Selçuk KARAATA
Ulusal İnovasyon Girişimi Proje

Koordinatörü/ REF Direktör Yardımcısı

İnovasyon girişimciliğin belli bir fonksiyonudur.
İnovasyon, girişimcinin yeni kaynaklar yaratarak
refah yaratması veya mevcut kaynakların kulla-

nım potansiyelini artırarak refah yaratmasıdır. Gü-
nümüzde girişimcilik için yapılan tanımlamalarda bir
miktar karışıklık olduğunu kabul etmek gerekir. Ba-
zılarına göre girişimciler sadece küçük işletme
kavramıyla örtüştürülürken, bazıları tüm işletme-
leri girişimciler tarafından yönetilir kabul etmektedir.
Girişimciliğin pratikte ise, girişimin boyutları, yaşı
gibi kıstaslardan çok, içinde bulunduğu faaliyete göre
tanımlanması gerekir. Girişimciliğin odağında ino-
vasyon vardır. İnovasyon bir girişimin ekonomik ve
sosyal potansiyeline, amaçlı, hedefi belirgin bir bi-
çimde getirilen değişikliktir.

İnovasyonu bir sonuç olarak değerlendirdiği-
mizde, bu sonuca ulaşma yolunda sadece belirli du-
rumlar için geçerli olabilecek bilinçli, amaçlı bir araş-
tırma faaliyeti ile inovasyon fırsatlarının tespit edil-
mesi olarak açıklamak mümkündür. Sözünü etti-
ğimiz fırsatlar girişimin kendi içinde olabileceği gibi,
ilgili endüstri kolunda da olabilir ve bu fırsatları dört
başlık halinde sınıflandırmak mümkündür:

• Beklenmeyen gelişmeler 
• Uyuşmazlık ve bağdaşmazlık diye niteleyebi-

leceğimiz durumlar 
• İşlem süreçlerinde duyulan ihtiyaçlar 
• Endüstri ve piyasa koşullarında değişiklikler 
Bu fırsatların yanında girişimin dışında ve sos-

yal çevresinde oluşan fırsatları üç kategoriye ayır-
mak mümkündür:

• Demografik değişiklikler 
• Algılama farklılıkları 
• Kazanılan yeni bilgiler 

İnovasyonun kaynağı olarak belirlediğimiz bu du-
rumların bazıları birbirleriyle örtüşebilir. Sözü edi-
len fırsatlar isimlendirdiğimiz birden fazla katego-
ride aynı anda bulunabilir. Bu alanla ilgili olarak en
basit inovasyon fırsatını düşünelim. 1930’lu yılların
ilk dönemlerinde IBM firması ilk modern muhase-
be makinesini bankalar için geliştirmişti. Ancak ban-
kalar bu ürüne hiç rağbet etmedi. IBM’i burada kur-
taran beklenmedik bir gelişmeydi: New York Halk
Kütüphanesi’nin bu cihazlardan almak istemesi. O
dönemlerde kütüphanelerin bankalara nazaran
daha fazla parasal kaynağı vardı ve IBM 200’den faz-
la makine satmayı başardı. 15 yıl sonra herkesin bil-
gisayarların sadece ileri düzeyde bilimsel amaçlar
için kullanıldığını düşündüğü bir dönemde iş dün-
yası maaş ödemeleri için bu makinelere beklen-
medik düzeyde bir ilgi göstermeye başladı. Univac
adlı firmanın ürünü bu alanda en ileri makineye sa-
hipti. Bu arada IBM, bu alandaki ihtiyacı zamanın-
da gördü ve Univac’ın makinesini yeniden tasarla-
yarak yine beklenmedik düzeyde bir başarı sağla-
yabildi. Ve bu girişimle birlikte beş yıl sonra IBM bil-
gisayar endüstrisinde lider konuma ulaştı. 

Sistematik bir inovasyon için gerekli olan ilk aşa-
ma yeni fırsat kaynaklarını değerlendirmektir. Ko-
nuya bağlı olarak kaynakların farklı zamanlarda fark-

İnovasyona 
Genel Bir Bakış

Pratik hayatta bir inovasyonun ne denli başarılı olacağını önceden
tahmin edebilmek pek mümkün değildir. Sonuç ne olursa olsun
başarılı inovasyonların başlangıç aşamasından itibaren
standartları belirleyici, bir teknolojiye veya bir endüstriye farklı
bir yön verebilecek özelliklere sahip olması gerekir.
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lı önemleri olduğunu söylemek mümkündür. Örneğin
demografik özelliklerin çelik üretimine ilişkin ino-
vasyon sürecinde kritik bir önemi olmayabilir. Buna
rağmen Mergenthaler tarafından icat edilen Linotype
makinesinin başarılı bir inovasyon olmasında en
önemli etken demografik özelliklerdir. Çünkü
Lynotype makinesi yeterli düzeyde daktilo yazma-
sını bilmeyen bir kitle için ihtiyacı önemli miktarda
karşılayacak özellikler içermekteydi. Fakat kaynak
ve zaman gibi alanlarda koşullar ne olursa olsun, gi-
rişimcilerin fırsat kaynaklarını iyi analiz etmeleri ge-
rekecektir. Etkin olabilmesi için inovasyonun basit
olması gerekir. Bir diğer önemli konu ise inovas-
yonun belli bir alana odaklanmış olabilmesidir.
İnovasyonun sadece bir şeyi yapabiliyor olması ge-
rekir. Diğer türlü karışıklığa mahal verebilir. 

Etkin inovasyonlar küçük başlarlar. Sadece be-
lirgin bir şey yaparlar. Örneğin İsveç kibrit konusunda
dünyada yaklaşık 50 yıl boyunca tekel-monopol
konuma sahip olmuştur. Bunun nedeni, İsveçlilerin
kibritleri kutuya dolduracak basit bir cihazı geliş-
tirmiş olmalarıdır. Tam tersine, örneğin bir dalda
devrim yapacak türden inovasyonların başarılı ola-
bilme ihtimalinin düşük olduğunu söylemek yanlış
olmayacaktır.

Başarılı girişimcilerin beyinlerinin her iki tara-
fını da kullandıkları söylenmektedir. Bu tip giri-
şimciler hem rakamları dikkate alırlar, hem de müş-
terisi olsun olmasın, bireylerin fikirlerine önem ve-
rirler. Ardından dış çevreyi dikkate alarak potansi-
yel kullanıcıların beklentilerini test eder, geliştirme
yolunda oldukları ürün veya hizmetin kullanıcıların
değerlerine ve ihtiyaçlarına yanıt verip vermediği-
ni kontrol ederler.

Pratik hayatta bir inovasyonun ne denli başarı-
lı olacağını önceden tahmin edebilmek pek mümkün
değildir. Sonuç ne olursa olsun başarılı inovasyon-
ların başlangıç aşamasından itibaren standartları be-
lirleyici, bir teknolojiye veya bir endüstriye farklı bir

yön verebilecek özelliklere sahip olması gerekir. Bir
inovasyonun liderliği hedeflememesi halinde ama-
ca hizmet etmeyeceği söylenebilir.

Her şeyin ötesinde, inovasyon faaliyeti zekânın
dışında yoğun ve özel bir çabayı gerektirmektedir.
İnovasyon bilgi birikimi gerektirmektedir. Odak-
lanmayı gerektirir. İnovasyon yapabilmeye daha faz-
la eğilimli kişiler olabilir ve bu kişilerin yetenekle-
ri daha çok iyi tanımlanmış belirli alanlarla sınırlı-
dır. Tüm sistematik başarılarıyla birlikte Thomas Edi-
son’un elektrik alanına eğildiği herkesçe bilin-
mektedir.

Bir organizasyonun inovasyon konusunda ciddi
olması durumunda müşterisi, kullanıcısı ve piyasası
ile sürekli ilişki içinde olması; başarılı yeni fikirle-
ri ortaya koyabilmesi; çalışanlarını yenilikçi olma-
ya doğru yönlendirmesi gerekir. Yenilikçi olma yo-
lunda hareket eden bir işletmenin yaratıcılığı, he-
saplı ve öngörülebilir riski, girişimci ruhu ve genel
olarak işletme, özel olarak da proje yönetim ilkelerini
bir araya getirebilmesi gerekir. Bir işletmenin ko-
şulları her zaman ince bir biçimde işlemesi, yara-
tıcılık ve özgürlük ile birlikte kontrol dengesini
tutturabilmesi gerekir. Özel olarak bu dengenin sağ-
lanabilmesi, inovasyon liderliğindeki sanatın gös-
tergesi olacaktır. 
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AVRUPA AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI
2010’un ilk çeyreğinde tüm dünyadan ge-

len toparlanma sinyalleri, yılın ikinci çeyre-
ğinde bölgesel bazda bir görünüm kazandı. Bu
dilimde özellikle Avrupa’dan gelen bütçe so-
runu açıklamaları görünümü değiştirdi. Yu-
nanistan’ın borcunu ödeyemeyecek duruma
gelmesi sonrasında Macaristan’ın buna ben-
zer bir durum raporlaması, son olarak İs-
panya’nın bankacılık sistemine yönelik endi-
şeleri bu bölgeye yönelik güvenin iyice zayıf-
lamasına neden oldu. Bunun bir sonucu ola-
rak Euro Bölgesi’nin para biriminde hızlı bir
gerileme kaydedildi. Bu dilimde euro dolar
karşısında 1,19’un altına gerileyerek tarihi se-
viyeleri gördü.

TÜRKİYE AYAĞINI YORGANINA GÖRE
UZATMANIN AVANTAJINI YAŞIYOR

Kriz döneminde destek paketlerini açık-
lamakta gecikmekle suçlanan Türkiye şu
anda ‘ayağını yorganına göre uzatma’nın

avantajını yaşıyor. Özellikle kriz döne-
minde ilk yardım paketlerini açıklayan, ban-
kalara sınırsız mevduat garantisi veren Yu-
nanistan’ın borç ödeyemez duruma gelmesi,
Türkiye’nin bütçe yapısına olan güvenin daha
da artmasına neden oluyor.

SANAYİ TAM YOL
Sanayi ayağı ise kriz sonrasında bahar ha-

vasına girmiş görünüyor. 2009’un Şubat ayın-
da yüzde 23,48 gerileyerek dip yaptıktan son-
ra yukarı trend izleyen sanayi sektörü Ekim
ayında 15 aylık negatif rakamları geride bı-
rakıp ilk kez pozitif bir büyüme ortaya koya-
rak yüzde 6,41 düzeyinde artış gösterdi. Sa-
nayicinin global krizden çıkışa temkinli bak-
ması nedeniyle sanayi üretiminde Kasım ayın-
da yüzde 2,25’lik gerileme yaşandı. 2009’un
Aralık ayında yüzde 24,95’lik artış yaşanırken,
Ocak ayında yüzde 12,08’lik yükseliş kayde-
dildi. Şubat ayında yüzde 17,81’lik artışın gö-
rüldüğü sanayi üretiminde Mart ayı yükseli-
şi ise yüzde 21,6 düzeyinde oldu.

Sanayinin öncü göstergelerinden kapasi-
te kullanım oranı rakamlarında ise artış tren-
dine girildiği görülüyor. Nitekim Nisan ayın-
da yüzde 72,2 düzeyine çıkan kapasite kulla-
nım oranı bu artış trendini Mayıs ayında da ko-
rumuş, yüzde 73,4 düzeyine çıkmıştır. Kapasite
kullanımı inşaat sektörü için iki açıdan de-
ğerlendirilmelidir. İlk olarak kapasite kulla-
nımındaki artış, sanayi üretiminde artışa işa-
ret etmektedir. İnşaat malzemesi sanayisinin
üretim düzeyi de bu rakamın içindedir. İkin-
ci olarak ise kapasite kullanımının yüksek se-
viyelere ulaşması, yeni yatırımların dolayısıyla
inşaat sektörünün hareketlenmesine neden
olabilecek bir unsurdur.

SEKTÖR YILIN İLK ÇEYREĞİNİ
SEVMEDİ

İnşaat sektörüne ilişkin yılın ilk çeyreğine
yönelik rakamlar olumlu sonuçlar ortaya
koymadı. Gerek konut satışları verileri ge-
rekse yapı ruhsatı izinleri ivme kaybına işaret

İnşaat sektörüne ilişkin yılın ilk çeyreğine yönelik rakamlar
olumlu sonuçlar ortaya koymadı. Gerek konut satışları
verileri gerekse yapı ruhsatı izinleri ivme kaybına işaret
etti. Bunda mevsimsel etkinin yanı sıra hızlı artan
gayrimenkul fiyatlarını sorumlu tutmak yerinde olacaktır.

Fatih YEĞENOĞLU 
İMSAD-Ekonomist

İnşaat
sektörünün ilk 

çeyrek sonuçları
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etti. Bunda mevsimsel etkinin yanı sıra hızlı ar-
tan gayrimenkul fiyatlarını sorumlu tutmak ye-
rinde olacaktır.

Bu olumsuz tablo ilk olarak konut satışları
rakamlarında görüldü. Son açıklanan TÜİK ve-
rilerinde konut satışlarında hızlı bir düşüş ya-
şandı. Rakamlara bakıldığında yine 2008’in son
çeyreğinde konut satışlarının 92 bin 516 ile dip
yaptığı da net bir şekilde görülebilir. Krizin en
yoğun hissedildiği dilimde yaşanan bu geri-
leme sonrasında KDV ve harç indirimi ile faiz
indirimleri sonucunda artan konut talebi gö-
rünümün değişmesini sağlamış, konut satış-
ları 2009’un ilk çeyreğinde bir önceki çeyre-
ğe göre yüzde 17,67 artarak 108 bin 861 dü-
zeyine ulaşmıştır. Oluşan bu trend 2009 yılı-
nın ikinci çeyreğinde daha da hızlanmış, ko-
nut satışları bir önceki çeyreğe göre yüzde
78,89 artarak 194 bin 743 seviyesine gelmiş-
tir. Ancak 3. çeyrekte satışlar hız kesmiş in-
şaat sektörünün yeterli desteği almamasına
da bağlı olarak konut satışları 3. çeyrekte bir
önceki çeyreğe göre yüzde 42,53 düşüş kay-
dederek 111 bin 913’e gerilemiştir. 4. çeyrek
rakamı ise 116 bin 229 düzeyinde oluştu. Bu
veri bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,86, bir ön-
ceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde
25,63’lük bir artışı ifade ediyor. Artış trendi-
nin 2010’un ilk çeyreğinde şok bir düşüş ile ke-
sildiği görülüyor. Nitekim 2010’un ilk çeyre-
ğinde konut satışları 85 bin 857 ile ekonomik
krizden beri en düşük seviyesini gördü. Bu ra-
kam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüz-
de 21,13, bir öndeki çeyreğe göre ise yüzde
26,13’lük düşüşe işaret ediyor. 

Bölgesel olarak bakıldığında ise İstan-
bul’da konut satışlarının Türkiye ortalaması-
nın altında yüzde 24,79 azalış kaydettiği gö-
rülüyor. Ankara ile birlikte en fazla konut sa-
tışının yaşandığı İstanbul’un yine ticaretin
merkezi olma özelliği ile ön plana çıktığını söy-
leyebiliriz. Bununla birlikte konut projelerin-
de doğuya yönelimin durduğu görülüyor. Ni-
tekim Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’i kap-
sayan TRC3’teki konut satışlarındaki azalış
yüzde 43,05, Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri’yi kap-
sayan TRB2’deki gerileme yüzde 31,42 oldu. 

Konut satışlarındaki bu gerilemede gay-
rimenkul fiyatlarının yüksek olması etkili
oldu. Merkez Bankası’nın gösterge faizleri ta-
rihi düşük seviyelerde tutması sonrasında gay-
rimenkule talebi gören arz ayağı fiyatları
yükseltme yoluna gitti. Bunun bir sonucu
olarak konut satışları rakamında gerileme ya-
şandı. Ancak konut satışları yılın ikinci çey-
reğinde mevsimsel etkilerle birlikte yukarı yö-

nelebilir. Yine göz önünde bulundurulması ge-
reken bir diğer nokta gayrimenkul yatırımcı-
sının dikkatini ticari binalara çevirdiğidir.
Yapı ruhsatları rakamlarını daha geniş ele ala-
cak olursak gayrimenkul yatırımcısının be-
lirgin bir şekilde ticari binalara kaydığı gö-

TCMB&TÜİK



rülmektedir. Bunun bir sonucu olarak konut
satışlarının gayrimenkul satışlarındaki payı
gerilemektedir.

Yapı izinlerinde ortaya çıkan sonuçlar da
inşaat sektörünün genelinde fiyat ve mev-
simsellik kaynaklı bir gerilemeye işaret et-
mektedir. Nitekim yapı izinleri verisinde KDV
ve harç indirimleri ile geçtiğimiz yılın Mart
ayında yaşanan iyimserliğe benzer bir görü-
nüm, Aralık ayında yaşandıktan sonra, bu yı-
lın Mart ayında sert düşüşler meydana geldi.
Yüzölçümü bazında yapı ruhsatları alımları

tüm bina türleri için Aralık ayında yüzde
53’lük artış kaydederken, Mart’ta bu rakam
yüzde 16 gerilemiştir. Yine Aralık ayında
13,58 milyon metre kare yapı ruhsatı alınırken,
Mart ayında bu rakam 11,49 milyon metre kare
düzeyinde oldu.

Yapı ruhsatlarındaki bu değişimin yapı kul-
lanım izinlerine daha sert yansıdığı görülüyor.
Nitekim 2010’un Aralık ayında yapı kullanım
izinleri, yüzde 20 artış kaydederken, Mart
ayında yüzde 60 oranında düşüş yaşadı. Rakam
bazında Aralık ayında 9,64 milyon metre kare
yapı kullanım izni alınırken, Mart ayında bu de-
ğer 5 milyon metre kare düzeyinde oldu. 

Yapı kullanım izinlerinde sektörlerin oran-
sal dağılımına baktığımızda konut sektörünün
toplamda yüzde 67,42’ye düştüğü görülüyor.
Sektöre katma değer yaratan son dönemin
moda yapısı alışveriş merkezlerinin yanı sıra
ofis, hastane ve sanayi binaları inşaat sektörü
açısından öncü bir yapıya kavuştuğu grafikten
de görülüyor. Yine yapı kullanım izinlerinin Mart
ayı dağılımında bu bina türlerinin toplam payı
yüzde 22’leri aştı. Ticaret binalarının tek başı-
na payı ise yüzde 8,31 düzeyine ulaştı.

Alt başlıkları incelediğimizde konutta yapı
kullanım izinleri ile yapı ruhsatı alımları ara-
sında ciddi bir ayrışma bulunuyor. Yüzde
12’leri bulan bir düşüş yaşayan konuta ilişkin
yapı ruhsatları alımlarına karşın, yapı kulla-
nım izinlerindeki düşüş oranının yüzde 58’leri
bulduğu görülüyor. Bu rakamlar da tüketici-
nin konut sektörüne daha uzun vadeli baktı-
ğını gösteriyor. Burada dikkat edilmesi gere-
ken bir diğer nokta rakamların tüketicinin ter-
cih ettiği bölgeler hakkında bilgi vermemesi-
dir. Ancak genel trendin gösterdiği; alışveriş
merkezlerinin kurulduğu bölgelerde toplu
yaşam alanlarının oluştuğudur.

Hastane yatırımları ise yapı ruhsatlarına
göre Aralık ayında yüzde 52,68 düşüş yaşar-
ken, Mart ayında yüzde 16,21 oranında yük-
seliş kaydetti. SGK belirsizliğinin azalması ne-
deniyle sektörde yaşanan hareketlilik bu ar-
tışta etkili oldu. 

Kriz ortamına karşın konut haricindeki di-
ğer yapılara oranla düşüşün daha sınırlı ol-
duğu ticaret binalarında ise yapı ruhsatları
Ocak ayında yüzde 62 ve hemen sonrasında
Şubat ayında yüzde 48,25 geriledikten sonra
Mart ayında yüzde 102,08’lik artış kaydetti. Bu
rakam da gayrimenkul yatırımlarının ticari bi-
nalara kaydığına yönelik görüşümüzü des-
tekliyor.

90 Stratejik Bakış
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Daha önceden vurguladığımız üzere kü-
resel kriz süreci, Türk gayrimenkul sektö-
ründe trendleri değiştirecek gelişmeleri de
beraberinde getirdi. Gayrimenkul yatırımla-
rında konutun ağırlığı azalırken, ticari bina-
larınki artıyor. Bu trendin temel nedeni alış-
veriş merkezi gibi büyük yapıların yeni yaşam
alanı oluşumlarındaki etkinliğidir. Yine tica-
ri gayrimenkulün kira getirisinin yüksek ol-
ması, bu türe yönelik talebi artırmaktadır. Bu
trendin önümüzdeki dönemde artarak devam
etmesi beklenmelidir. Bununla birlikte gay-
rimenkul sektöründe gerek konut satışları
rakamları gerekse yapı ruhsatları verisiyle çi-
zilen olumsuz görünümün 2010’un ikinci
çeyreğinde olumlu yönde değişmesi bek-
lenmelidir.

İNŞAAT MALİYETLERİNDE 
‘MALZEME KAYNAKLI’ ARTIŞ

2010’un birinci çeyreğine ilişkin inşaat
maliyet rakamlarında yüzde 3,49’lük artış ya-
şandığı görülüyor. İnşaat sektörünün mali-
yetlere ilişkin güncellemelerde kullandıkla-
rı bu veri aynı zamanda proje maliyetlerinin
belirlenmesinde önemli bir rol oynamakta-
dır. Dolayısıyla inşaat maliyetlerinde yaşanan
bu artışın son dönemde yeniden canlanan ko-
nut projesi çalışmalarında maliyetleri artırıcı
bir etki yaratacağı göz önünde bulundurul-
malıdır.

Daha önceden dikkat çektiğimiz üzere in-
şaat üretiminde oluşan maliyet yapısı analiz
edildiğinde dikkat çekici unsur genel mali-
yetlerle, malzeme fiyatları arasındaki kore-
lasyondur. İnşaat Maliyeti Endeksi Grafi-
ği’nde görüldüğü üzere genel inşaat maliye-
ti ile malzeme fiyatları aynı doğrultuda iler-
liyor. İnşaat malzemesinin maliyet yapısında
emtia fiyatlarının ağırlığı düşünüldüğünde
inşaat sektörüne ilişkin maliyet rakamlarının
analizinde emtia fiyatlarının önemi göze çarp-
maktadır. Özellikle 2010 yılının ilk 4 ayında yu-
karı yönlü bir trend izleyen emtia fiyatları bu
yılın içinde yapılmaya başlanan yada yapılan
inşaat projelerinin fiyatlarında yükseliş ya-
şanacağını göstermektedir. Nitekim mevcut
durumda faizlerin yükselme olasılığı güç-
lenmiş, buna ek olarak artan emtia fiyatları in-
şaat malzemesi fiyatlarını dolayısıyla inşaat
üretimi maliyetlerini yükseltmiştir. Bu görü-
nümün devam etmesi durumunda gayrimen-
kul fiyatlarında yükseliş kaçınılmaz olacaktır. 

İnşaat üretimi maliyetlerindeki artış tren-
di grafikten de görülmektedir. 2008 yılındaki
artış oranlarına ulaşmasa da fiyatların yük-
seliş eğilimine girdiği tespit edilmektedir.

Nitekim işçilik ve malzeme maliyeti olmak
üzere iki ana maliyet kaleminden oluşan ge-
nel inşaat giderleri 2009’un 4. çeyreğinde bir
önceki çeyreğe göre yüzde 0,07 artarken,
2010’un birinci çeyreğinde yüzde 3,49’luk
yükseliş kaydetmiştir.

Bu dönemde malzeme fiyatlarının bir ön-
ceki çeyreğe göre yüzde 4,13 artış, bir önce-
ki yılın aynı çeyreğine yüzde 5,38’lik yükseliş
kaydettiği gözleniyor. İnşaat malzemelerine
ilişkin bu veriler hammadde fiyatlarında 1.
çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yaşanan çı-
kış etkili olmuştur. Yine inşaat malzemesi sa-
nayisinin yeniden aktive olan projelerle faa-
liyetlerini hızlandırması fiyatları yukarı çek-
miştir. Maliyetlerin yukarı yönlü seyrini ko-
ruması gayrimenkul yatırımcısının bekle-gör
stratejisini korumasına neden olacaktır. 



Küllerinden yeniden doğmaya çalışan bir ülke
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Son yıllarda Suriye ile yakalanan ihracat artışı, Türkiye’nin lokomotif sektörü
inşaat malzemesi sanayisini de olumlu etkiliyor. Çimentodan demir-çeliğe kadar
Suriye’ye ihraç ettiğimiz inşaat malzemesinin 2008 yılı tutarı yaklaşık 333
milyon dolar seviyesinde. 300 milyon dolarlık bir Türk yatırımı da küllerinden
yeniden doğmaya çalışan komşumuz için fırsat yaratıyor. Türk yatırımları,
Suriye’de tutar açısından ikinci, yatırım sayısı itibarıyla ise birinci durumda. 



Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından, 2008
global kriziyle birlikte geliştirilen, yakın
ve çevre ülkelere ihracat stratejisinin

en önemli ayağı Suriye. Türkiye ve Suriye ara-
sında sınırların kalkması, vize kolaylığı ve güm-
rüklerde sağlanan iş birliği çalışmaları her iki
ülkenin de ekonomisinde gözle görülür bir can-
lanma yarattı. Özellikle Mersin, Adana, Hatay ve
Gaziantep gibi illerdeki ekonomik potansiyel, Su-
riye’ye ihracatın artmasını sağladı. Birçok sek-
tör bu ihracat artışından fazlasıyla pay aldı. İn-
şaat sektörü ve inşaat malzemesi sanayisi de bu
yakınlaşmadan doğan ihracat artışı ivmesini en
iyi değerlendiren sektörlerin başında geldi.  

PETROL İTHAL EDEN 
ÜLKE BEKLENTİSİ

23 milyonluk nüfusu, yüzde 2,9 reel büyüme
hızı, yüzde 5,3’lük enflasyonu, 10 milyar dolar-
lık ihracatı, 12 milyar dolarlık ithalatıyla Suriye
ekonomisi, kendini yeniden dizayn etmeye, Orta
Doğu’nun önemli bir merkezi olmaya, adeta
küllerinden yeniden doğmaya çalışıyor. Tarihte
Orta Doğu ticaretini belirleyen en önemli mer-
kezlerden biri olan başkent Şam, ülkenin eko-
nomik gelişiminin de en önemli yüzünü temsil
ediyor. Ekonomisi daha çok tarım ve hayvancı-
lığa dayanan Suriye’de madencilik ve imalat
sanayi sektörleri de GSYİH’da önemli bir paya sa-
hip. Çalışan nüfusun yüzde 26’sının ve GSYİH’nın
da yüzde 27’sinin tarım sektöründen geldiği
düşünüldüğünde, Suriye’nin tipik bir tarım ülkesi
olduğu söylenebilir. Buna karşın hafif sanayi kol-
larının geliştiği ülkede çalışanların yüzde 14’ü
GSYİH’da yüzde 6 payı olan bu sektörde çalışıyor.

Sanayi sektöründe de petrol ve doğalgaz ya-
takları olmasına rağmen Suriye, dünyanın önde
gelen petrol üreticisi ülkelerinin çok gerisinde
yer alıyor. ABD şirketleri tarafından çıkartılan
petrolün ve doğalgazın GSYİH’daki payı yüzde 14.
Buna karşın Suriye’nin 2010’da petrol ithal
eden bir ülke olması beklentileri hayli yüksek gö-
rünüyor. Büyümenin 2010 yılında ihracatın to-
parlanmasıyla yüzde 3,8 olacağı tahmin edilen

Firmalarımızın karşılaştığı sorunlar
• Serbest Ticaret Anlaşması’nın uygulamasında karşılaşılan sorunlar

(Kurumlar arası koordinasyon eksikliği, vergi indirimi, tarım ürünleri
yasakları).

• İhale sürecinin uzaması, iptalleri, teminat mektuplarının serbest
bırakılması.

• Bankacılık sisteminden kaynaklanan sorunlar (komisyon yüksekliği,
STB’de teminat limitlerinin düşük olmasından dolayı aracı banka
kullanımının maliyetleri artırması, Türk bankasının bulunmaması).

• Hizmet sektörünün serbest olmaması (Özellikle müteahhitlik).

• İkili veya transit ulaşımda geçiş ücretlerinin yüksekliği.

• Uluslararası ticaretin kurallarına uymaksızın yapılan ticarette çıkan
anlaşmazlıklar. (Sözleşmesiz veya maddi veya teknik ihtilafların nasıl
çözümleneceğine dair sözleşmelerde hüküm bulunmaması). 

Kaynak: Suriye Yatırım Ajansı

Suriye’de en çok
talep gören Türk
ürünleri 
• Çimento 

• Özel amaçlı taşıtlar 

• Beton karıştırıcılar 

• İtfaiye araçları ve
aksamları 

• Makine ve aksamları 

• Mermer 

• Çeşitli kablolar 

• Diğer inşaat malzemeleri 

• Kimyasal ürünler 

• Beyaz eşyalar 

• Mobilyalar 

• Hazır giyim ve 
konfeksiyon ürünleri 

• Ambalaj makineleri 

• Gıda işleme tesisleri 
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Türkiye-Suriye dış ticaretinin seyri (1000 $) 
Yıl Suriye’ye ihracat Suriye’den ithalat Denge 

2002 266.772 506.247 -239.475 

2003 410.755 413.349 -2.594 

2004 394.783 357.656 37.127 

2005 551.657 272.180 279.477 

2006 609.417 187.250 422.167 

2007 797.312 376.959 420.353 

2008 1.113.026 639.213 473.814 

2009/11 1.295.287 304.257 991.029

Suriye’nin temel ekonomik
göstergeleri (2009) 
GSYİH (Milyon $) 52.845 

Reel büyüme hızı (%) 2.9 

Yıllık enflasyon (%) 5.3 

Nüfus 21 milyon 

İhracat 12 milyar $ 

İthalat 14 milyar $ 

ülkede işsizlik en önemli sorun olarak göze çar-
pıyor. Yüzde 20 gibi yüksek oranda seyreden iş-
sizlik, Suriye ekonomisinin önümüzdeki dö-
nemlerde çözmesi gereken öncelikli sorunları
arasında yer alıyor.

2000 yılından bu yana ekonomi olumlu iklim
koşulları, yüksek petrol fiyatları ve ekonominin
yabancı yatırıma açılması nedenleri ile bir bü-
yüme yakalıyor. 2002–2006 döneminde yıllık
ortalama büyüme yüzde 3,6 olarak kaydedilir-
ken, 2008’de bu oran yüzde 4,8 olarak gerçek-
leşiyor. Suriye’nin dış ticaretindeki açığa bağlı
olarak gelişen cari açığının da 2009–2010 mali
yılında 1,4 milyar dolara yükseleceği öngörülü-
yor. Bu rakamın petrol fiyatları ve vergi gelir-
lerindeki artışla birlikte mali açığı 4 milyar do-
lar seviyesine çıkarması bekleniyor.
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SERBEST TİCARET GELDİ, 
İHRACAT ARTTI

Suriye ekonomisinde 2000’li yıllara kadar ka-
munun ağırlığı hâkimdi. Bu yönüyle de merke-
zi bir ekonomi özelliği gösteriyordu. Ancak Su-
riye bu tarihten itibaren kamunun ağırlığını
azaltmaya ve rekabet gücünü artırmaya yöne-
lik reformlar başlattı. Serbest piyasanın ge-
rektirdiği düzenlemeler için 5 yıllık bir plan uy-
gulamaya konuldu. Birçok sektörde yatırımla-
rı artırma kararı alan Suriye hükümeti, yaban-
cı yatırımların ülkeye çekilmesini öncelik olarak
belirledi. Bunun için hem bölgedeki ülkelerle
hem de Avrupa Birliği (AB) ile ortaklık anlaş-
malarına imza atıldı. Söz konusu reformlar
arasında tüketiciyi koruma, uluslararası tahkim,
rekabet ve anti-tröst yasaları ile yabancı yatı-
rımcıların emlak satın almalarına imkân veren
arsa geliştirilmesi ve yatırımı alanındaki dü-
zenlemeler de bulunuyor...

Türkiye ve Suriye arasında vizelerin kalkması
ve siyasi alanda başlayan yakınlaşma, ticari iliş-
kilere adeta doping etkisi yaptı. Yakın zamana
kadar sadece sınırdan yapılan kaçak ticaretle
anılan Suriye bugün, Türk şirketlerinin gözde-
si haline geldi. Günden güne hem ihracat hem
de yatırım cazibesi artan Suriye ile 2002’ye ka-
dar 750 milyon dolar seviyelerinde olan ve hep
Türkiye’nin açık verdiği dış ticaret, bu tarihten
itibaren Türkiye lehine artışa geçti. 2009 yılı iti-
barıyla Türkiye’nin Suriye’ye ihracatı bir önce-
ki yıla göre yüzde 28 oranında artarak, 1 milyar
424 milyon dolara yükseldi. 2009 yılı itibarıyla Su-
riye’den ithalat ise yüzde 48 oranında azalarak
327 milyon dolar oldu. 2009 yılında 2 milyar do-
ları geçen karşılıklı ticaretin, önümüzdeki 3 yıl-
da yıllık 5 milyar dolara ulaştırılması amaçla-
nıyor. Suriye’nin ithalatında Avrupa ülkelerinin
payı giderek azalırken, Asya ve Orta Doğu ül-
kelerininki artıyor. Önde gelen tedarikçi ülkeler
sırasıyla Çin, İtalya, Rusya, Almanya, Ukrayna,
Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Hindistan ve Gü-
ney Kore olarak karşımıza çıkıyor.

İNŞAAT MALZEMESİ 
İHRACATINDAKİ ARTIŞ

Son yıllarda Suriye ile yakalanan ihracat ar-
tışı, Türkiye’nin lokomotif sektörü inşaat mal-
zemesi sanayisini de olumlu etkiliyor. Türkiye’nin
Suriye’ye ihraç ettiği başlıca ürünler arasında in-
şaat malzemelerinin çokluğu dikkat çekiyor. Bu
ürünler arasında çimento, elektrik enerjisi, izo-
le edilmiş tel, kablo, diğer izole edilmiş elektrik
iletkenleri, fiber optik kablolar, demir-çelikten
inşaat ve aksamı, demir-çelik çubuklar, boru-
lar ve hortumlar yer alıyor. Suriye’ye inşaat mal-
zemesi ihracatımız 2008 yılında yaklaşık 333 mil-
yon dolar olarak gerçekleşmişti. 

Bu yakınlaşma Suriye’de yatırım yapan Türk
firmalarının sayısının da giderek artmasını sağ-
lıyor. Şam Ticaret Müşavirliği verilerine göre, Su-
riye’de resmi olarak yaklaşık 300 milyon dolar
tutarında Türk yatırımı bulunuyor. Ancak buna
dâhil olmayan özellikle Halep ve çevresindeki
Türk yatırımlarının da etkisiyle bu rakamın üç
katı büyüklüğünde bir Türk yatırımının olduğu

Suriye’de dikkat edilecek hususlar
• Sözleşme yapın ve mutlaka sözleşmede anlaşmazlıkların halli konusunda

tahkime gidileceğine dair hüküm koyun.

• Peşin veya bankalar aracılığıyla çalışın.
• Kurumsallaşmamış tüm ülkelerde olduğu gibi burada da kişilerin daha

güçlü olduğunu unutmayın.
• Ticaret veya başka bir ekonomik alanda faaliyet gösterecekseniz öncelikle

güvenilir ve güçlü yerli bir temsilci bulun. 
• İhracatta veya ekonomik bir faaliyette karşılaşacağınız tüm sorunları siz

veya temsilciniz aracılığıyla ticaret müşavirliğine iletin.
• Özellikle inşaat, altyapı ve devlet ihaleleri konusunda gelecek yüksek

meblağlı proje tekliflerine şüpheci yaklaşın ve ticaret müşavirliğine
danışın.

• Suriyeli temsilcinize mutlaka ithalatta veya pazarlamada hedef koyun ve
teşvik edin.

• Şirket kurma, mağaza açma ve yatırım yapma gibi konularda mutlaka yerli
bir avukat/danışman bulundurun.

• Sabırlı olun, “zaman” kavramının Orta Doğu’da farklı anlaşıldığını
unutmayın!

• Etnik, dini ve siyasi konularda hassas davranın.
• Unutulmuş başka hususlar olabilir Türk Ticaret Müşavirliği ile iletişim

kurun...
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tahmin ediliyor. Türk yatırımları, Suriye’de tu-
tar açısından ikinci, yatırım sayısı itibarıyla ise
birinci durumda.  Suriye’de Türk malı imajı da
çok iyi durumda. Bunun sebebi ise Suriye pa-
zarına ilk giren Türk markalarının doğru işler
yapması. Suriye’nin en çok ithalat yaptığı ülke-
ler arasında Türkiye’nin son dönemde 9’uncu sı-
raya yükselmesi bu imajın olumlu katkılarını or-
taya koyuyor. 

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB)
verilerine göre, bölge illerinden Suriye’ye 2009

yılında yaklaşık 178 milyon dolarlık ihracat ya-
pıldı. Bu miktarın 121 milyon dolarlık kısmını Ga-
ziantep ilinden yapılan ihracat oluşturdu. Buna
göre, Gaziantep’in toplam bölge ihracatındaki
payı yüzde 68 dolayında oldu. 2009 ilk iki ayın-
da 38 milyon 342 bin dolarlık ihracat gerçek-
leştirilirken, bu rakam 2010 yılı ilk iki ayında 27
milyon 755 bin dolara düştü. Yüzde 28’lik kay-
bın ilk iki ay için normal olduğunu söyleyen GAİB
yetkilileri, bunun telafi edilebilecek bir kayıp ol-
duğu görüşünde…
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