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Değerli Türkiye İMSAD ailesi, değerli 

dostlarımız;

Geride bıraktığımız birkaç yılda, inşaat 

sektörünün daha çok yapısal açıdan sorunları, 

fırsatları, çözüm yolları gündemimizi meşgul 

ediyordu.

Global ekonomik gelişmeler ve ülkemizdeki 

siyasal gelişmeler, sektörümüzün gidişatı 

açısından değerlendirilirken, inşaat sektörü 

için gerekli finansman konuları bizler için 

öncelikli sıralarda yer almıyordu. Ancak, 2015 

yılında finansman maliyetlerinin özellikle 

sanayi kuruluşlarında yüzde 75’lere varan 

artışlar göstermesi bizleri şimdi de bu soruna 

odaklanmaya zorlamış bulunuyor.

İnşaat sektöründe de firmalarımız hem 

tahsilatta, hem de finansman temininde 

zorlanmaya ve ortalamaların üstünde 

maliyetlerle karşılaşmaya başlamış bulunuyor. 

Bu zorlanmanın doğal sonucu ile birlikte 

piyasalardaki güven kaybı ve alacakların 

tahsilinde ortaya çıkan yasal boşluklardan ve 

yaptırım eksikliklerinden kaynaklanan sorunlara 

bağlı olarak, özellikle “İFLAS ERTELEME” 

konusu tüm sanayicilerin ve işletmelerin korkulu 

rüyası haline gelmiş bulunuyor.

Aynı şekilde çeklerle ilgili yasal boşluklar ve 

yaptırım yetersizlikleri de sanayicinin finansman 

sorunlarını büyüten bir başka husus. Şunu 

özellikle belirtmemiz gerekir ki, yasal boşluklar, 

dürüst ve işlerini yasalar çerçevesinde yürüten 

sanayiciler, işletmeler için büyük haksızlıklara 

yol açabilmektedir. Hükümetlerimizin bu tip 

sorunlara çözüm getirecek yasal düzenlemeleri 

çok geciktirmeden hayata geçirmesini 

dilemekteyiz.

Değerli dostlarımız, 

Bildiğiniz gibi, özellikle yakın 

coğrafyamızdaki savaşlar ve siyasi gelişmeler 

nedeniyle son iki yıldır ihracatımızda ciddi 

bir gerileme yaşanıyor. Bu gelişmelerden ne 

yazık ki en çok etkilenen sektörlerin başında 

inşaat ve inşaat malzemeleri sektörleri geliyor. 

2014’e kadar yükseliş trendini devam ettiren 

sektörümüzün ihracatı, 21 milyar dolar 

seviyelerine ulaşmış ve Türkiye’nin genel ihracatı 

içinde rakamlar konsolide edildiğinde -otomotiv 

sektörünü de- geçerek liderliği kapmıştı. Ancak 

gerek Irak, Suriye, Mısır ve Libya gibi ülkelerdeki 

savaşların etkisiyle gerekse de Rusya ve İsrail 

gibi yakın ticari ilişkiler içerisinde olduğumuz 

Son birkaç yıldır ön planda 
olmayan sorun yine gündemde: 
Finansman yükü
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ülkelerle yaşanan siyasi sorunlar sektörümüzün 

ihracatının 2015’te 17 milyar dolar seviyelerine 

kadar gerilemesine neden oldu. Biz de sektör 

olarak pazarımızı genişletmek için Afrika’ya 

açıldık, heyetler düzenledik, heyetler ağırladık, 

temsilcilikler açtık. Bu çalışmalar kapsamında, 

Kamerun Temsilciğimizin girişimleriyle Kamerun 

Ticaret Heyeti’ni 39. Yapı Fuarı’yla eş zamanlı 

olarak İstanbul’da ağırladık. Üyelerimizle ikili 

görüşmeler gerçekleştirdiler, üretim tesislerini 

gezdiler. Öte yandan, inşaat malzemeleri 

sektörü olarak özellikle odaklandığımız CEMAC 

ülkeleri başta olmak üzere Afrika kıtasında 

yeni ihracat pazarlarına ulaşmak için önemli iş 

fırsatları sağlamaya devam ediyoruz. Yine Yapı 

Fuarı’nda düzenlenen Afrika-Türkiye İnşaat ve 

İkili İş Görüşmeleri Forumu’nda Afrika Kıtası 

ile ticaret hacminin arttığına vurgu yaptık. 

Afrika’nın ihtiyaçları ile Türkiye’den gidebilecek 

kaliteli yatırım imkanlarının mükemmel şekilde 

örtüştüğüne dikkat çektik.

Küresel sisteme entegrasyon sürecindeki 

Afrika ülkeleri son yıllarda ciddi bir atağa 

kalktı. Birçok altyapı ve üstyapı projesi hayata 

geçirildi, önemli projeler devam ediyor. Afrika’da, 

şehirlerdeki nüfusun 2030’a kadar yüzde 50’ye, 

2060 yılına kadar da yüzde 65’e ulaşması 

bekleniyor. Dolayısıyla bu durum bölgedeki konut 

ihtiyacının da yıllar içerisinde giderek artacağına 

işaret ediyor. Her ne kadar ülke olarak Afrika’ya 

açılmakta biraz geç kaldıysak da gerek coğrafi 

konumumuz açısından gerekse üretimdeki kalite 

üstünlüğümüz açısından baktığımızda şu an bu 

pazara hakim olan Çin’den ve hatta birçok Avrupa 

ülkesinden çok daha avantajlı konumdayız. Bu 

avantajımızı kullanarak Afrika kıtasında başarılı 

çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. 

***

Dergimizin bu sayısında; sektörümüzdeki 

gelişmeleri, beklentilerimizi ve son 3 aylık 

faaliyetimizi anlattık. Bunların yanı sıra, “İnşaat 

sektöründe finansman yükü” konusunu kapsamlı 

olarak inceledik. Konunun tüm tarafları değerli 

görüşlerini ve önerilerini bizlerle paylaştılar. 

Bu bilgiler ve değerlendirmeler ışığında, 

yeni hükümetimizden bu konuya ilişkin 

çözüm yollarına destek olmasını ümit ederek 

beklentilerimizi dile getiriyoruz.

Sevgilerimle...
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Finansman yükünü artıran faktörlerin başın-

da döviz kurundaki ve faizlerdeki artış geliyor. 

2015’te ticari kredi faizleri yüzde 48 arttı. Sene 

başında ortalama yüzde 10 seviyelerinde olan fa-

izler yıl sonunda yüzde 15’e yaklaştı. Buna kar-

şın bankalar kredi vermekte temkinli davranıyor. 

Zaten yüksek olan faizler nedeniyle finansman 

yükü sanayicinin omuzlarında kalıyor. 

Ekonomide çarklar yavaşlayınca ilk etkisi 

tahsilat hızındaki yavaşlamada gösteriyor ken-

dini. Bugün ticaretle uğraşan kimle konuşsanız, 

“İyi-kötü mal satıyoruz ama para gelmiyor” 

diyor. Çek-senet yasasında yapılan son düzen-

lemeyle hapis cezası riskinin ortadan kalkması 

karşılıksız çek sayısındaki artışla bariz bir 

şekilde etkisini gösteriyor. 2015’te karşılıksız çek 

adedi 2014’e göre yüzde 15 artmış. Karşılıksız 

işlemi yapılan çeklerin tutarındaki artış yüzde 

37... Parasal tutarı 27,3 milyar TL’yi bulan 775 

bin adet çek için karşılıksız işlemi yapılmış.

Yani, sanayicinin üzerindeki finansman 

yükünü anlamak için ekonomist olmaya ya da 

finans okuryazarlığına hakim olmaya gerek yok, 

bir yıl içerisindeki kur ve faiz artışı ile tahsi-

lat kalemlerinden sadece biri -ama en yoğun 

kullanılanlarından- olan çekteki karşılıksız işlem 

rakamlarına bakmak yeterli olacaktır. 

Yukarıda anlattıklarım ağırlıklı olarak iç pi-

yasada yaşanan finansman yükünü özetliyor. İşin 

bir de ihracat boyutu var ki orada siyasi etkenler, 

çok güçlü olduğumuz ama bugün “neredeyse 

giremediğimiz” pazarlar, girmeye çalıştığımız an-

cak tahsilat riski yüksek olan pazarlar üzerinden 

konu ele alındığında finansman yükü ayrı bir 

boyut kazanıyor. 

İnşaat sektörü üzerinden finansman yükü 

konusunu ele aldığımızda ise 4 farklı grup 

karşımıza çıkıyor: Sanayici, bayi, yüklenici, son 

tüketici… Yüksek konut kredisi tüketicinin ko-

nut yatırımı kararını, bu karar yüklenicinin yeni 

yatırımını (bir de yatırıma finansman bulmada 

yaşadığı sıkıntı var), yüklenicinin yatırım kararı 

da bayi ve sanayiciyi etkiliyor.  

İnşaat ve inşaat malzemesi sektörü fi-

nansman yükünü nasıl omuzluyor? Sektörde 

finansman konusunda yaşanan sıkıntılar neler? 

Finansman yükünün hafifletilmesi için çözüm 

önerileri neler? Sanayici, müteahhit, finans, 

sigorta ve hukuk sektörünün temsilcilerine bu 

soruları yönelttik. “Finansman yükü” konusunu 

kapsamlı olarak ele aldık. 

Gelen görüşleri bu sayımızdaki kapak dos-

yamızda paylaşıyoruz.

***

Dünya yaşam kalitesi sıralamasında zirveyi 

2016’da da kaptırmayan Viyana’ya bu sayımızda 

KENTLER&MİMARİ bölümümüzde yer verdik. 

2012, 2015 ve 2020 Eylem Planlarını hayata 

geçiren Viyana’nın, 2050 için Akıllı Şehirleşme 

yolunda 100 aktif projesi bulunuyor. 

Bugün yaşam kalitesi sıralamasında ilk 

sırada olan Viyana’da kentsel dönüşüm bundan 

tam 159 yıl önce başlıyor. Sanatın, estetiğin 

ve tarihsel dokunun harmanlandığı Viyana’da 

yaşanan dönüşüm, “kentsel dönüşümün” sadece 

eski binayı yıkıp yenisini yapmak olmadığını 

çok açık ve net gösteriyor. Türkiye İMSAD, 

ülkemizde kentsel dönüşüm süreci başladığı 

günden bu yana “30 yıllık değil, en az 100 yıllık 

yapılar inşa etmeliyiz” diyor. Viyana, bunun en 

güzel örneği…  

Türkiye inşaat ve inşaat malzemeleri sek-

törlerinin hedef pazarlarını incelemeye devam 

ediyoruz. Bu sayımızda İHRACAT KAPILARI 

bölümümüzde, Türk müteahhitlerin en çok pro-

je üstlendiği ülkelerden biri olan Katar’ı mercek 

altına aldık. 2022’de Dünya Kupası’nın düzen-

leneceği Katar, hayata geçirilmesi planlanan 

projeleriyle de sektör adına fırsatlar barındırıyor. 

Önümüzdeki 5 yıl içerisinde altyapıdan sağlık ve 

eğitim sektörlerine kadar birçok alanda yaklaşık 

200 projenin hayata geçirilmesi planlanıyor. 150 

milyar dolara mal olması planlanan bu yatırımla-

rın yüzde 43’ünü altyapı projeleri oluşturuyor.

YAPI TARİHİ bölümümüzde insanoğlunun 

yerleşik hayata geçiş süreciyle gereksinim duyu-

lan altyapı sistemlerinin 6 bin yıllık serüvenini 

ele aldık. Nasıl bir tarihsel zenginliğe sahip 

olduğumuzu bu yazıyı okuyunca bir kez daha 

göreceksiniz. 

Keyifli okumalar...

İnşaat sektöründe 
fi nansman yükü
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İMSAD’DAN
- Türkiye İMSAD, 51 üyesiyle 39’uncu Yapı Fuarı’ndaydı
- Türkiye İMSAD Afrika’nın kapısını araladı
- “Büyüme oranlarının rehavetine kapılmadan topyekûn 
 eylem planı geliştirilmeli”
- SBE16 ISTANBUL Konferansı Türk yapı sektörüne yön 

verecek
- Türkiye İMSAD üyeleri yurt dışı fuarlarında
- Türkiye İMSAD Dünya Çevre Günü için sürdürülebilirlik 

vurgusu yaptı
- Türkiye İMSAD’ın desteğiyle “Yarışmalar ve Mimarlık 

Sempozyumu” düzenlendi
- Başkan Hinginar, 11’inci Teknik Müşavirlik Kongresi’nde 

konuştu
- Yeni Yaşam Biçimi, Kentler ve Dönüşüm Zirvesi
- Türkiye İMSAD ile Boğaziçi Fuarcılık işbirliği yaptı
- Sürdürülebilirlik Komitesi Paylaşım Günleri’nin 2’ncisi 

düzenlendi

YENİ ÜYELERİMİZ
GÜNDER, İNDER, PAKPEN, PANELDER

KAPAK KONUSU
Finansman yükü ağırlaşıyor

SEKTÖREL GÜÇ/ İSKİD
İklimlendirme-soğutma-klima sektöründe rota 
yeni pazarlar

PROFESYONEL BAKIŞ/ MEHMET 
HACIKAMİLOĞLU
“Başarının anahtarı değişimde öncü olmak”

MİMARLIK&İNŞAAT DÜNYASI/SELÇUK AVCI
“Projelerde yerli malzeme kullanmaya 
öncelik veriyorum”

KENTLER&MİMARİ
Dünyada yaşam kalitesi en iyi şehir: Viyana

SÖYLEŞİ/ BATUHAN BESLER
GF Hakan Plastik, 2020 stratejisini belirledi

SÖYLEŞİ/ CAN SEYHAN
Grundfos, Türkiye’de pazar payını artırmayı hedefl iyor

İHRACAT KAPILARI-KATAR
2022 Dünya Kupası Katar pazarının cazibesini artırdı

YAPI TARİHİ
Altyapı sisteminin temeli su kanallarıyla atıldı

MAKALE/ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Yeşil malzemeler ve ürünlerde  performans ve şeff afl ığın 
artırılması

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

DÜNYA TURU 
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KAVACIK/BEYKOZ STANBUL 
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Web: www.imsad.org 
E-mail: info@imsad.org  
www.sbeistanbul.com

Yay na Haz rl k

Genel Yönetmen
Gürhan DEM RBA

Genel Yönetmen Yard mc s
Eser SOYGÜDER YILDIZ

Görsel Yönetmen
Hakan KAHVEC

Editör
Esra T RYAK

Grafik & Sayfa Tasar m
Dilek AROSKAY

Foto raf Editörü
Eren AKTA

Kurumsal Sat  Yöneticisi 
Özlem ADA
Tel: 0212 440 27 65

leti im
Tel: 0212 440 27 63 - 0212 440 29 68
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NOT: Reklamlar, reklam veren irketin sorumlulu undad r. 
Dergimizde yay mlanan yaz  ve foto raflar Türkiye MSAD’ n 
izni al narak, kaynak belirtilerek, tam veya özet al nt  yap larak 
kullan labilir.

Türkiye MSAD Dergi, Türkiye n aat Malzemesi Sanayicileri 
Derne i’nin ücretsiz, süreli yay n d r. 

Türkiye’de sanayi kuruluşlarının 
finansman maliyetinin 2015 yılında 

bir önceki yıla göre yüzde 75 artması, 
bu konudaki olumsuz tabloyu gözler 
önüne sererken, inşaat sektöründeki 

firmalar da finansman ve tahsilatta 
sıkıntı yaşıyor. Finansman yükü 

konusunu sektör temsilcileri, 
bankalar, finans kuruluşları ve alacak 

hukuku kapsamında ele alarak, 
yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini 

masaya yatırdık.



8   l   TÜRK YE MSAD DERG    l   TEMMUZ 2016

Türkiye İMSAD 
51 üyesiyle 
39’uncu 
Yapı Fuarı’na
katıldı
Türkiye İMSAD, bu yıl 10-14 Mayıs tarihlerinde 39’uncusu düzenlenen 

Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul’a, 50 sanayici ve 10 sektör derneği 

olmak üzere  toplam 51 üyesiyle katıldı.

B
u yıl 39’uncusu düzenlenen 
Yapı Fuarı-Turkeybuild İstan-
bul, 10-14 Mayıs 2016 tarihleri 

arasında TÜYAP’ta gerçekleşti. Türkiye 
İMSAD’ın da katılımcıları arasında yer 
aldığı fuara 40 sanayici, 11 dernek ol-
mak üzere toplam 51 Türkiye İMSAD 
üyesi kuruluş katıldı. Yapı Fuarı’nın 
ikinci gününde Konuk Bölge Afrika 
Projesi kapsamında düzenlenen Afri-
ka-Türkiye İnşaat ve İkili İş Görüşme-
leri Forumu’na Sahra altı ülkelerinin 19 
milyar dolarlık elektrik altyapı ihtiyacı 
damgasını vurdu. Fuarda, Türk inşa-
at malzemeleri sektörünün özellikle 
odaklandığı CEMAC ülkeleri başta ol-
mak üzere Afrika kıtasında yeni ihra-
cat pazarlarına ulaşmak için önemli iş 
fırsatları sağlandı. Afrika-Türkiye İnşa-
at ve İkili İş Görüşmeleri Forumu’nda 
Afrika Kıtası ile ticaret hacminin arttığı 
vurgulanırken, 2003 yılında 5,47 mil-
yar dolar olan ihracatın 2015 yılında 
17,5 milyar doları aştığına dikkat çe-
kildi. Forum’da konuşmacı olarak yer 
alan Türkiye İMSAD Başkanı F. Fet-

hi Hinginar, Afrika’nın ihtiyaçları ile 
Türkiye’den gidebilecek kaliteli yatırım 
imkanlarının mükemmel şekilde örtüş-
tüğüne dikkat çekerek, sanayicilerin 
“yeni normal” sürecinde bu fırsatı de-
ğerlendirmeleri gerektiğini vurguladı.

HİNGİNAR: “AFRİKA’NIN 
İNŞASINA TALİBİZ”

İnşaat sektörünün Türkiye ekono-
misinin lokomotifi olduğuna değinen 
Hinginar, “Küresel sisteme entegrasyon 
sürecindeki Afrika ülkeleri son yıllarda 
ciddi bir atağa kalktı. Birçok altyapı ve 
üstyapı projesi hayata geçirildi, önem-
li projeler devam ediyor. Afrika kıta-
sında, 2010 yılında toplam nüfusun 
yüzde 40’ını şehirlerde ikamet edenler 
oluştururken, bu oranın 2030’a kadar 
yüzde 50’ye ve 2060 yılına kadar da 
yüzde 65’e ulaşması bekleniyor. Do-
layısıyla bu durum bölgedeki konut 
ihtiyacının da yıllar içerisinde giderek 
artacağına işaret ediyor. Uluslararası 
Enerji Ajansı’nın (IEA) verilerine göre, 
2030 yılına kadar küresel elektrik ih-

tiyacının karşılanması için her yıl 30 
milyar dolarlık altyapı yatırımına ih-
tiyaç duyuluyor. Bu yatırımın yüzde 
64’ünün ise Sahra Altı Afrika’ya yapıl-
ması gerekiyor. Bizler 19 milyar dolar-
lık bu altyapı yatırımına talibiz. Gerek 
coğrafi konumumuz açısından gerekse 
üretimdeki kalite üstünlüğümüz açı-
sından baktığımızda Çin’den ve hatta 
birçok Avrupa ülkesinden çok daha 
avantajlı konumdayız. Kalitesi dünyaca 
kabul görmüş malzemelerimizle Afrika 
kıtasının gelişimine katkıda bulunmak 
istiyoruz” diye konuştu. Hinginar, Afri-
ka pazarıyla ilgili sözlerine; “Türk Mü-
teahhitler Birliği ile birlikte özellikle 
Orta ve Güney Afrika ülkelerindeki iş 
fırsatlarını takip ediyor, avantajlarımı-
zı iyi değerlendirerek bu ülkelerde de 
başarılara imza atmayı umuyoruz. Bu 
konudaki çok yeni bir bilgiyi sizlerle 
paylaşmak isterim; Afrika’da 5 bin adet 
çelik köprü yapımının Türkiye çelik 
sektörü yapımcıları tarafından takip 
edildiğini ve bu konuda çok avantajlı 
olabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.  

MSAD’DAN
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TÜRKİYE İMSAD, KAMERUN TİCARET 

HEYETİ’Nİ FUARDA AĞIRLADI

Türkiye İMSAD Kamerun Temsilcilği’nin çalışmaları kapsa-

mında Yapı Fuarı’yla eş zamanlı olarak Türkiye’ye gelen Kame-

run Ticaret Heyeti, fuarda Türkiye İMSAD üyesi kuruluşlarla bir 

araya geldi. İkili görüşmelerde birçok işbirliğinin temeli atıldı. 

Tüccar, malzeme tedarikçileri ve proje geliştiricilerden oluşan 

Kamerun Ticaret Heyeti, Türkiye İMSAD üyelerinden oluşan 

çok sayıda sanayici ve işadamı ile bir araya gelerek, Afrika’da 

gerçekleştirilmesi planlanan çeşitli projelere ilişkin işbirliği, 

proje ve malzeme desteği konusunda ön görüşmelerde bulun-

du. Fuarda Türkiye İMSAD üyeleriyle ikili temaslarda bulunan 

Kamerun Ticaret Heyeti, fuar dışında da dernek üyelerinin üre-

tim tesisleri ile showroomlarını gezerek ürün ve çalışmalarla il-

gili ayrıntılı bilgi aldı. Ziyaretlerin ardından çok sayıda işbirliği 

ile ortaklıkların ön anlaşmaları yapıldı. YALITIM SEKTÖRÜ
BA ARI ÖDÜLLER
Fuar esnas nda B2B Medya taraf ndan düzenlenen 13. Yal t m 
Sektörü Ba ar  Ödülleri ile 5. Çat  ve Cephe Malzemeleri Ödülleri 
de sahiplerini buldu. Türkiye MSAD ad na ödül törenine kat lan 
Türkiye MSAD Önceki Dönem Ba kan  Dündar Yeti ener, 
yapt  konu mada, “Türkiye’de ve dünyada en çok harcama 
enerjiye yap l yor. Bu harcamadan tasarruf etmek ise yal t mla 
olur. Bu ba ar ld  takdirde döviz de yurt d na ç km yor. Bizler 
yap  malzemesi üreticileri olarak sesimizi ancak inovasyonla 
duyurabiliyoruz. Bu ödüller de inovatif ürünlerin gözler önüne 
serildi i bir platform olma özelli i ta yor” dedi. Yeti ener, 
konu mas n n ard ndan “Y l n Yat r m ” ödülünü Is dem Genel 
Müdürü Murat Ereno lu’na, “Y l n Is  Yal t m  Ürünü” ödülünü 
Türkiye MSAD Sanayici Üyesi de olan Knauf A. . Mantolama 
ve Çimento Bazl  Ürünler Sat  Müdürü Erdil Dinçer’e ve “Y l n 
Ses Yal t m ” ödülünü Serge Ferrari Sat  Yöneticisi Elif Aksüt 
Akp nar’a takdim etti.
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Türkiye İMSAD Afrika’nın 
kapısını araladı

Türkiye İMSAD’ın Kamerun’da açtığı Kamerun Temsilciliği aracılığıyla yeni 

projeler ve iş ortaklıklarını görüşmek üzere Türkiye’ye gelen Kamerun 

Ticaret Heyeti, yakın gelecekte yapılabilecek işbirliklerinin temellerini attı.

G
eçtiğimiz yıl inşaat malzeme-
leri ihracatındaki daralmayı 
aşmak üzere çalışmalara baş-

layan ve yeni pazar arayışlarına giren 
Türkiye İMSAD’ın çabaları ilk meyve-
sini verdi. Derneğin geçen sene açtığı 
Kamerun Temsilciliği aracılığıyla yeni 
projeler ve iş ortaklıklarını görüşmek 
üzere 7–14 Mayıs tarihleri arasında 
Türkiye’ye gelen Kamerun Ticaret He-
yeti,  yakın gelecekte yapılabilecek iş-
birliklerinin temellerini attı. İnşaat ve 
inşaat malzemeleri ihracatı ve iş iliş-
kileri konusunda bir süredir dış pazar 
arayışlarını sürdüren Türkiye İMSAD, 
bu çerçevede 1 Eylül 2015 tarihinde 
Kamerun Temsilciliği’ni açarak, ilk so-
mut adımı atmıştı. O tarihten bu yana 
çalışmalarını sürdüren Türkiye İM-
SAD 8 ay gibi kısa bir sürede ilk heye-
ti ağırladı. 7 Mayıs’ta ilk Türkiye ziya-
retini gerçekleştiren, tüccar, malzeme 
tedarikçileri ve proje geliştiricilerden 

oluşan Kamerun Ticaret Heyeti, 14 
Mayıs’a kadar Türkiye İMSAD üyele-
rinden oluşan çok sayıda sanayici ve iş 
adamı ile bir araya gelerek, Afrika’da 
gerçekleştirilmesi planlanan çeşitli 
projelere ilişkin işbirliği, proje ve mal-
zeme desteği konusunda ön görüş-
melerde bulundu. Üyeleriyle birlikte 
kendi standıyla da 39. Yapı Fuarı’na 
katılan Türkiye İMSAD, Kamerun he-
yetini de fuarla eş zamanlı olarak ağır-
ladı. Fuarda Türkiye İMSAD üyeleriy-
le ikili temaslarda bulunan Kamerun 
Ticaret Heyeti, fuar dışında da dernek 
üyelerinin üretim tesisleri ile showro-
omlarını gezerek ürün ve çalışmalarla 
ilgili ayrıntılı bilgi aldı. Ziyaretlerin 
ardından çok sayıda işbirliği ile ortak-
lıkların ön anlaşmaları yapıldı. 

“AFRİKA’YA AÇILACAĞIZ”
Kamerun Ticaret Heyeti Türkiye 

ziyaretinin yeni pazar arayışlarının de-

vam ettiği bu dönemde büyük öneme 

sahip olduğuna değinen Türkiye İM-

SAD Yönetim Kurulu Başkanı F. Fethi 

Hinginar, “İhracatta yaşanan daralma-

yı aşmak için Afrika ülkelerine yönel-

dik. 2015 Mayıs ayında gerçekleştirdi-

ğimiz heyet ziyareti sonrası yaptığımız 

değerlendirmelerde, Kamerun’un böl-

gede bir üs kurmak için doğru bir ad-

res olduğuna kanaat getirdik. Kame-

run, inşaat malzemelerinde Türkiye 

için potansiyel bir pazar konumunda 

bulunuyor. Ayrıca Kamerun’u, coğrafi 

konumu itibariyle CEMAC ülkelerine 

açılan kapı olarak da tanımlayabiliriz” 

diye konuştu.

Gerçekte ülke olarak Afrika pa-

zarına girmekte geç kalındığını ifade 

eden Hinginar, sözlerini şöyle sür-

dürdü: “Orta vadede pazarda etkinli-

ğimizi artırıp uzun vadede pazarın en 

güçlü oyuncusu olmayı hedefliyoruz.”

MSAD’DAN
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“Büyüme oranlarının rehavetine 
kapılmadan topyekûn eylem 

planı geliştirilmeli”

İnşaat sektöründe büyüme rakamlarının iyi gelmesine karşın inşaat 

malzemesi ithalatındaki artışa ve yurt dışı müteahhitlik hizmetlerindeki 

düşüşe dikkat çeken Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Oktay 

Alptekin, “Bu konularda ivedilikle önlem alınmalı ve topyekûn bir eylem 

planı geliştirilmeli” dedi.

MSAD’DAN

Türkiye İMSAD 2. Gündem Buluşmaları gerçekleştirildi



TEMMUZ 2016   l   TÜRK YE MSAD DERG    l   13

Türkiye İMSAD 2. 

Gündem Buluşmaları 

toplantısında, Türkiye 

İMSAD Yönetim Kurulu 

Başkan Vekili Oktay 

Alptekin, BETAM 

Direktörü ve Ekonomist 

Prof. Dr. Seyfettin 

Gürsel, Türkiye İMSAD 

Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili Çetin Tecdelioğlu, 

Ekonomi ve Strateji 

Danışmanlık Hizmetleri 

Başkanı Dr. Can Fuat 

Gürlesel ve Türkiye 

İMSAD Ekonomi 

Danışmanı Prof. Dr. 

Kerem Alkin bir araya 

geldi.

T
ürkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Der-

neği (Türkiye İMSAD), 2016 yılının 2’nci 

Gündem Buluşmaları’nda 2016 yılının 

ikinci yarısına yönelik ekonomik ve siyasi beklen-

tiler masaya yatırılırken, katılımcılar ekonomik 

büyümeye ilişkin iyimser yaklaşımın rehavete ne-

den olmaması gerektiğini vurguladı. İnşaat sektö-

rünün yıl sonu büyüme beklentisi ise yüzde 3-3,5 

olarak ifade edildi.

Türkiye İMSAD’ın yılda dört kez düzenledi-

ği Gündem Buluşmaları etkinliğinin ikincisi 16 

Mayıs Perşembe günü Ortaköy Feriye’de gerçek-

leştirildi. Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Baş-

kan Vekili Oktay Alptekin’in açılış konuşmasını 

yaptığı Gündem Buluşmaları’nda panel, Türki-

ye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Çetin 

Tecdelioğlu’nun moderatörlüğünde, Türkiye İM-

SAD Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Kerem Alkin, 

Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hizmetleri Baş-

kanı Dr. Can Fuat Gürlesel ile BETAM Direktörü 

ve Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Gürsel’in katılı-

mıyla düzenlendi. 

“Yılın İkinci Yarısında Ekonomik ve Siyasi 

Beklentiler” temasıyla gerçekleştirilen Gündem 

Buluşmaları’nda 2016 yılı sonuna kadar küresel 

ve bölgesel siyasi politikalar ve bunların ekonomi-

ye yansımaları ele alındı.

ALPTEKİN: “2016’YA DAİR
UMUTLARIMIZ YEŞERDİ”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye 
İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Oktay Alp-
tekin, 2016 yılına umutla başladıklarını ve mevcut 
göstergelerin bu umutları yeşerttiğini belirterek, 
son döneme ait rakamsal verileri paylaştı. Alptekin, 
“Yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 4,8 
büyüdü. Bu büyümede inşaat sektörünün katkısını 
da görüyoruz. Sektör ilk çeyrekte yüzde 6,6 bü-
yüyerek, 2013’teki performansını yakaladı. İnşaat 
sektörü harcamalarındaki yüzde 8,2’lik büyümede 
özel sektör yatırımlarının etkili olduğu görülürken, 
bu büyüme 30,36 milyar TL’ye tekabül ediyor. Yine 
2016’nın ilk çeyreğinde alınan yapı ruhsatları geçen 
yıla göre yüzde 37,4 artış göstermiş durumda. Ko-
nut dışı bina yapı ruhsatlarında da yüzde 16,6’lık 
bir artış var. İç pazara dair rakamlar da umut verici. 
İnşaat malzemeleri sanayi üretimi yüzde 7,2 artar-
ken, sektörün iç pazar büyüklüğü ilk çeyrekte 32,1 
milyar TL’ye ulaştı. Geçen senenin aynı dönemine 
göre yüzde 13,4 artış yaşandı” diye konuştu.

Alptekin, iç pazardaki olumlu gelişmelerin ih-
racat pazarına yansımadığını ifade ederek, şu gö-
rüşleri dile getirdi: “Maalesef ihracat rakamlarında 
hâlâ olumlu bir tablo göremiyoruz. İhracatımız ilk 
çeyrekte yüzde 15,6’lık bir kayıpla 3,76 milyar 
dolara kadar geriledi. Öte yandan, ithalat hareket-

MSAD’DAN
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Türkiye İMSAD Ekonomi 

Danışmanı Prof. Dr. 

Kerem Alkin,

yaptığı konuşmada 

dünya ekonomisinin 

çok önemli 

bekleyişlerde olduğuna 

değindi.

MSAD’DAN

lendi. Biz hep sektör olarak cari açığa sağladığımız 

pozitif katkıyla övünürdük, ancak ihracattaki geri-

lemenin aksine ithalatımızda yüzde 10’a yaklaşan 

(yüzde 9,9) bir artış var; ilk çeyrekte sektörün it-

halatı 2,43 milyar dolara yükselmiş durumda. Yani 

bu, ihracatla ithalat arasındaki çıtanın daraldığı an-

lamına geliyor ki, sadece sektörümüz adına değil, 

ülkemiz için de dikkatle değerlendirilmesi gereken 

bir gelişme. Kalite artı fiyat artı ülke ekonomisine 

sağladığı katma değer anlamında yerli ürünümü-

zün birçok avantajı varken, ithal ürüne yönelimin 

nedenlerini anlamakta zorlanıyoruz. Bunun ne-

denlerini iyi analiz etmeliyiz. Bir diğer husus; ya-

kın coğrafyamızdaki siyasi gelişmelerden en çok 

etkilenen sektörlerimizden biri de inşaat ve inşaat 

malzemeleri sektörleri. Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğin-

de müteahhitlerimiz yurt dışında toplam 2,78 mil-

yar dolar değerinde 28 proje almışken, bu yılın aynı 

döneminde 1 milyar dolar tutarında sadece 8 proje 

alabildi. İhracat verilerini de hatırlarsak sektörün dış 

pazar verileri endişe verici.” Bu konularda ivedilikle 

önlem alınması ve topyekûn bir eylem planı geliştiril-

mesi gerektiğinin altını çizen Alptekin, 70 yıldır soğan 

patates üretimindeki plansızlıkları örnek göstererek, 

“Daha az karmaşık ve yalın projeler üretmeliyiz” dedi.

PROF. DR. ALKİN: “2016 GÜNDEMİ

TURİZM, ABD, İNGİLTERE, PETROL

VE EMTİA FİYATLARI OLACAK”

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. 

Kerem Alkin de, dünya ekonomisinin çok önemli 

bekleyişlerde olduğuna değinerek, şu değerlendir-

melerde bulundu: “ABD Merkez Bankası’nın 2016 

yılının ikinci yarısında 1 veya 2 faiz artışı gerçek-

leştirmesinin beklendiği, ABD başkanlık seçimle-

rinin sonuçlarının küresel siyaset üzerindeki olası 

sonuçlarının merak edildiği, ABD’nin yeni başka-

nının Ortadoğu politikaları konusundaki tercihle-

rinin, Suriye, Irak ve İran başlıklarında ne tür so-

nuçları olabileceğinin tartışıldığı, küresel büyüme 

ve ticaretle ilgili beklentilerin hâlâ iyileşmediği bir 

konjonktür sürecindeyiz. Tüm bu durumlar dünya 

ekonomisinin en büyük beklentilerini oluşturu-

yor.” 

Küresel terörün, dünyanın önde gelen şehirle-

rinde sebep olduğu saldırıların ve bu saldırıların se-

bep olduğu tedirginliğin, hem mobiliteyi, hem de 

ekonomik aktiviteyi etkilemekte olduğuna değinen 

Prof. Dr. Alkin, “Ülkelerin çoğunda ve Türkiye’de 

turizm sektörü son bir kaç yılın en zor dönemini 

geçiriyor. Küresel petrol fiyatları, İngilizler’in 23 
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Haziran’daki Avrupa Birliği’nde kalma veya çıkma referandumu, küresel 

petrol ve emtia fiyatlarının geleceği, 2016’nın ikinci yarısında sürekli ko-

nuşacağımız gündem başlıklarını oluşturacak” şeklinde konuştu.

DR. GÜRLESEL: “İNŞAATTA

BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3-3,5”

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel, 2016 yılı 

ilk çeyrek döneminde inşaat sektörünün yüzde 6,6 büyüme gösterdiğini 

ve böylelikle son dokuz çeyrektir en büyük büyümenin yaşandığına dik-

kat çekerek, “Kamu inşaat harcamaları çok sınırlı artarken, özel sektör 

inşaat harcamalarında önemli bir artış yaşandı. Özel sektör 2015 yılında 

ertelediği ve ötelediği inşaat yatırımlarına 2016 başından itibaren yeniden 

hız verdi. İçeride inşaat işlerinde canlanma görülmekte. Buna bağlı ola-

rak ilk çeyrekte inşaat malzemeleri sanayi üretiminde de yüzde 7,2 artış 

gerçekleşti” dedi.

Yılın ilk çeyreğinde alınan yüksek yapı ruhsatlarının, yılın geri kalanı 

için özel sektörün yatırım iştahını gösterdiğini ifade eden Gürlesel, “Ko-

nut satışları da yavaşlamakla birlikte devam ediyor. Yılın ikinci çeyreğinde 

faaliyetler mevsimsellik etkisi ile canlı seyrediyor Ancak Ramazan ve uzun 

bayram tatili işlerde yavaşlamaya yol açacak. İnşaat malzemeleri üretimini 

iç talep sürüklerken, ihracatta gerileme sürüyor. Bununla birlikte yıl sonu 

beklentileri ile ilgili olarak inşaatta büyüme oranının yüzde 3-3,5 seviye-

sinde olacağını söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu.

BETAM Direktörü ve Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin 
Gürsel, 2016 y l  ilk çeyrek büyüme oran n n iyimser 
göründü üne ancak abart lar n da olabilece ini 
belirterek, “Büyümenin gelece i konusunda kritik 
nokta, büyümenin çeyrekten çeyre e nas l bir 
tempoda devam edece i... Yüzde 0,8’lik büyüme çok 
büyük ölçüde özel tüketim art  sayesinde gerçekle ti. 
Bu art n ba l ca nedeni olarak ilk çeyrekte meydana 
gelen yüksek reel ücret art lar  görülüyor. Ücret 
okunun tüketim üzerindeki etkilerinin önümüzdeki 

aylarda zay flamas  bekleniyor” dedi.
lk çeyrekte iki harcama kaleminde ciddi dü  k r kl  
söz konusu oldu unu ifade eden Prof. Dr. Gürsel, 
öyle konu tu: “Özel yat r mlar önceki çeyre e göre 

dü ü  gösterdi. Yat r m i tah ndaki zafiyet devam 
ediyor. Di er dü  k r kl  ise, net ihracat n büyüme 
katk s n n negatif kalmaya devam etmesi. Mal ve 
hizmet ihracat art  s n rl  kal rken ithalat art  yüksek. 
Büyüme dengesiz ve sa lam temellerden yoksun. 
Bu ko ullarda 2016 büyüme oran n n tahminler 
do rultusunda yüzde 4 civar nda gerçekle mesi 
yüksek ihtimal. Küresel düzeyde bak ld nda dü ük 
de il ama Türkiye’nin özgün ko ullar nda yeterli de il. 
Türkiye ekonomisi 2012’den itibaren yüzde 2 ile 
4 aras nda dalgalanan nispeten dü ük bir büyüme 
trendi izliyor. Üretim faktörleri yönünden büyüme 
mercek alt na al nd nda bir yandan çok vasat 
yat r m-GSYH oran , di er yandan verimlilik art lar nda 
durgunluk dü ük büyümeyi aç kl yor. Bu çifte sorunun 
nas l a laca  ise belirsiz.”

PROF. DR. GÜRSEL: “TÜRK YE
2016’DA YÜZDE 4 BÜYÜR”

Dr. Can Fuat Gürlesel



Türkiye’de ilk kez Türkiye İMSAD organizasyonuyla gerçekleştirilecek olan SBE16 
İSTANBUL Konferansı, 13-15 Ekim 2016 tarihleri arasında Swissotel The Bosphorus 
İstanbul’da yapılacak. Konferansta sürdürülebilir bir gelecek için fikirler, yöntemler 

ve teknikler gündeme taşınarak, çözüm arayışları konuşulacak.

D
ünyanın 50’den fazla ülkesinde 2000 yılından bu 
yana yapılmakta olan Sürdürülebilir Yapılı Çevre 
Konferanslar Serisi (The Sustainable Built Environ-

ment Conference Series) kapsamında bu yıl SBE16 İSTAN-
BUL Konferansı, Türkiye İMSAD’ın organizasyonuyla gerçek-
leştirilecek. Yapı malzemesi üreticilerini, bilim insanlarını, 
uygulayıcıları, mimarları, mühendisleri, müteahhitleri, aka-
demisyenleri, sanayicileri, devlet kurumlarını ve sivil toplum 
kuruluşlarını bir araya getirmeyi hedefleyen ve 13-15 Ekim 
2016 tarihinde düzenlenecek olan konferansa gelen 180’e ya-
kın bildiri özeti bilim komitesi tarafından incelenerek seçili-
yor. Türkiye’de ilk defa düzenlenecek konferansın ana teması 
“Akıllı Metropoller-Sürdürülebilir ve Akıllı Binalar ile Akıllı 
Şehirler için Entegre Çözümler” (Smart Metropols-Integra-
ted Solutions for Sustainable and Smart Buildings & Cities) 
olarak belirlendi. Konferansta sürdürülebilir bir gelecek için 
Ar-Ge ve inovasyonun önemine dikkat çekilecek, sanayi-üni-
versite işbirliğinin örnekleri kamuoyu ile paylaşılacak. 

GENİŞ BİR KATILIMCI KİTLESİ BİLDİRİ SUNACAK
SBE16 İSTANBUL Konferansı, aynı zamanda sanayi, kamu, 
üniversite ve STK’ların işbirliği yaptığı sektördeki ilk kon-
ferans olma özelliğini taşıyor. Konferans çerçevesinde özel 
sektör temsilcilerinden, akademisyenlere, sivil toplum ör-
gütlerinden kamu temsilcilerine kadar geniş bir katılımcı 
kitlesi bildiri sunma imkânı bulacak. Bu konferansta sürdü-
rülebilir gelecek, iklim değişikliği, akıllı binalar, yeşil binalar 
/ şehirler gibi pek çok konuda yurt dışında ve ülkemizde 
yapılan çalışmalar, ülke olarak mevcut durumumuz, sorun-
larımız, çözüm önerilerimiz tartışılacak. Konferansın şimdi-
lik kesinleşen konuşmacıları arasında; Ecoplatform Başkanı 
Sven Olof Ryding, Solar Decathlon Europe Başkanı Prof. 
Peter Russell, Japon Mimar Prof. Kazuo Iwamura, (World 
Sutainable Energy Institute - WSEIN) Dünya Sürdürülebi-
lir Enerji Enstitüsü Başkanı Gökhan Yıldırım, Avrupa Bina 
Performans Enstitüsü Başkanı Oliver Rapf, REC Türkiye 
Başkanı Rifat Ünal Sayman gibi alanının lider isimleri yer 
alıyor. İlk duyurusu 26 Kasım 2015 tarihinde 7. Uluslara-
rası İnşaatta Kalite Zirvesi’nde yapılan Konferans, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
işbirliğinde gerçekleştirilecek. Bu üç günlük konferans; pa-
nel oturumları, bildiri sunumları, yuvarlak masa toplantıla-
rı ve çeşitli etkinliklerden oluşacak. Lineadecor’un Tasarım 
Ortağı olarak ana sponsoru olduğu Konferansın destekçileri 
arasında Yaşar Üniversitesi (YÜ), İstanbul Teknik Üniver-

SBE16 İSTANBUL KONFERANSI
Türk yapı sektörüne yön verecek

sitesi (İTÜ), Özyeğin Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversi-
tesi (YTÜ) gibi üniversitelerin yanı sıra; Çevre Dostu Yeşil 
Binalar Derneği (ÇEDBİK), Enerji Verimliliği ve Yönetimi 
Derneği (EYODER), Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı Derneği (GYODER), Türkiye Serbest Mimarlar 
Derneği (TürkSMD), İstanbul Serbest Mimarlar Derneği 
(İstanbulSMD), Türk Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birli-
ği (TürkMMMB), Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ve İş 
Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) 
gibi kurumlar da bulunuyor. Enerji verimliliği konusunda 
Türkiye’nin belirlediği bu hedefleri tutturmasında inşaat 
sektörünün tüm aktörlerine de görev düşüyor.

MSAD’DAN
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Türkiye İMSAD
yurt dışı fuarlarında

Mısır, Umman ve İran’da inşaat sektörü ile ilgili düzenlenen fuarlara katılan 

Türkiye İMSAD, hedef pazarlarda üyelerinin tanıtımını yaptı.

T
ürkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türki-
ye İMSAD), ENT Fuarcılık’la yurt dışında düzenlenen 
3 fuarda işbirliği yaptı. Mısır, Umman ve İran’da dü-

zenlenen fuarlarda Türkiye İMSAD ile Türkiye İMSAD üyesi 
bazı firmalar da standları ile yar aldı. Türkiye İMSAD üyesi 
kuruluşların hedef pazarları arasında bulunan Mısır, Umman 
ve İran’da gerçekleştirilen fuarlarda, ziyaretçiler Türkiye 
İMSAD standına ilgi gösterdi. Fuarlarda Türkiye İMSAD’ın 
çalışmaları, üyeleri ve Türkiye inşaat malzemesi sektörü hak-
kında bilgiler ziyaretçilerle paylaşıldı. 

MISIR’DA PROJECT EGYPT FUARI
IFP Group organizasyonuyla Mısır’ın en büyük ve tek 

yapı fuarı olma özelliği taşıyan Project Egypt Fuarı, 11-14 
Şubat 2016 tarihinde Kahire’de gerçekleşti. Türkiye’den 17 
firmanın katıldığı fuar, önümüzdeki yıl 8-11 Şubat 2017 ta-
rihlerinde düzenlenecek.

UMMAN’DA BİG SHOW OMAN FUARI
Umman’ın en büyük uluslararası yapı fuarı olan Big 

Show Oman 2016 Fuarı, 28-31 Mart 2016 tarihlerinde ger-
çekleştirildi. 19 bin 116 metrekarelik alanda düzenlenen fu-
ara 18 ülkeden toplam 395 firma katıldı. 17 bin 253 ziyaretçi 
tarafından gezilen fuarda 22 Türk firması ürünlerini sergile-
di. Umman/Muskat Big Show Oman Fuarı gelecek yıl 13-16 
Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenecek

İRAN’DA PROJECT İRAN FUARI
Project İran Fuarı, 24-27 Nisan 2016 tarihlerinde Tahran’da 

32 Türk firmasının katılımıyla gerçekleşti. Fuarı, 15 ülkeden 12 
bin 400 ziyaretçi gezdi. 12 ülke pavilyonu ile toplam 36 ülke-
den 362 firmanın katılımıyla gerçekleşen fuar, İran’ın uluslara-
rası katılımı en yüksek ve profesyonel ziyaretçiye açık olan tek 
fuarı olma özelliğine sahip. Katılım gerçekleştiren firmalar ara-
sında Türkiye İMSAD üyesi firmalar da yer aldı. Fuar önümüz-
deki yıl 25-28 Nisan 2017 tarihlerinde düzenlenecek.

MSAD’DAN

TEMMUZ 2016   l   TÜRK YE MSAD DERG    l   17



5 
Haziran Dünya Çevre Günü 
kapsamında açıklama yapan 
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 

Başkanı F. Fethi Hinginar, dünyanın ve 
Türkiye’nin geleceğinin doğayla dost 
sürdürülebilir bir yaşam inşa edilme-
sinde olduğunun altını çizdi. Başkan 
Hinginar, açıklamasında çevresel konu-
larda alınacak önlemlerde sivil toplum 
kuruluşlarına büyük sorumluluk 
düştüğünü belirtti. Türkiye İMSAD’ın 
bu konuda verdiği vaatler çerçevesinde 
bir dizi faaliyet içinde bulunduğunu 
ifade eden Hinginar, bu kapsamda 
ekim ayında Türkiye’de ilk kez ger-
çekleştirilecek olan SBE16 ISTANBUL 
Konferansı’nın bu faaliyetler içinde 
büyük öneme sahip olduğuna değindi.

TÜRKİYE İMSAD’IN 
İKİNCİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
RAPORU YOLDA

Türkiye İMSAD’ın sürdürülebilir-
liğe verdiği öneme, bu konuda yaptığı 
çalışmalara ve gelecek nesillere ışık 
tutacak ekonomik, sosyal ve çevresel 

gelişim için attığı adımlara devam 
edeceğini ifade eden Hinginar, “2013 
yılında Küresel Raporlama Girişimi 
(GRI) G4 Rehberi kapsamında ilk 
sürdürülebilirlik raporumuzu 
hazırlamıştık. Bu rapor ile yalnız-
ca Türkiye’de değil dünyada da 
sektörel anlamda bir ilki ger-
çekleştirmiş olduk. Şimdi ikinci 
sürdürülebilirlik raporumuzun 
çalışmalarını başlattık. Derneği-
mizin sürdürülebilirlik konusun-
da yürüttüğü önemli çalışmalara 
dahil olarak, bu sayede çok ciddi 
enerji tasarrufları sağlamış, üretim 
prosesleri geliştirmiş ve inova-
tif gelişmeler sağlamış başarılı 
üyelerimiz bulunuyor. Bu şirket-
lerin ‘iyi uygulama örnekleri’ ikinci 
raporumuzda da yer alacak ve hem 
sektördeki hem de paydaş sektörler-
deki bu alanda atılım içinde olacak ku-
rumlara yol gösterecek” dedi. Türkiye 
İMSAD Sürdürülebilirlik Komitesi’nin 
çalışmaları kapsamında haziran ayında 
ikincisi düzenlenen Paylaşım Günleri 

etkinliğini periyodik hale getirmeyi 
hedeflediklerini belirten Hinginar, 
Türkiye İMSAD tarafından yürütülen 
Sektörel Gelişim Toplantıları, Gün-
dem Buluşmaları, Uluslararası İnşaatta 
Kalite Zirvesi gibi toplantı ve oturum-
larla, sektörler ve liderler arasındaki 
know-how alışverişine destek vermeye 
devam edeceklerini dile getirdi. 

“Y
arışmayla Yap” projesi kap-
samında, Türkiye İMSAD 
desteğiyle düzenlenen 

“Yarışmalar ve Mimarlık Sempozyumu 
2016”, 7 Mayıs 2016 tarihinde Yeşilova 
Höyüğü Ziyaretçi Merkezi’nde yapıldı. 
Açılış konuşmasını Arkitera Mimar-
lık Merkezi Sahibi ve Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü Ömer Yılmaz’ın yaptığı 
sempozyumun “Hızlı Bakış” temalı ilk 
oturumunda belediyelerin çeşitli proje 
yarışmaları ile ilgili sunumlar yapıldı. 
“Kentsel Tasarım Yarışmalarına Genel 
Bakış” konulu oturumun ardından son 
oturumda da, “Kentsel Tasarım Yarış-
maları ve Açmazlar” konusu ele alındı.

Türkiye İMSAD Dünya Çevre Günü 
için sürdürülebilirlik vurgusu yaptı

Türkiye İMSAD’ın desteğiyle “Yarışmalar 
ve Mimarlık Sempozyumu” düzenlendi

MSAD’DAN
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Y
eni Yaşam Biçimi, Kentler ve 
Dönüşüm Zirvesi, Sarıyer Bele-
diyesi ve MEF Üniversitesi’nin 

işbirliğiyle 20 Nisan’da MEF 
Üniversitesi’nde gerçekleşti. Zirve-
de Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Fethi Hinginar da konuşmacı 
olarak yer aldı. Zirvenin açılışını MEF 
Üniversitesi Rektörü Muhammed 
Şahin ve Sarıyer Belediye Başkanı 
Şükrü Genç yaptı. MEF Üniversitesi 
Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 
zirvede daha yaşanabilir kentlerin 
mücadelesinde kent ve yaşam alanında 
uzman çok sayıda bilim insanı, sivil 
toplum örgütü önderi ve iş adamı ka-
tıldı. Zirvede Türkiye İMSAD Başkanı 
Fethi Hinginar ve Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ece 
Ceylan Baba da konuşmacı olarak yer 
aldı. Başkan Hinginar konuşmasında, 

Türkiye inşaat sektörünün mevcut 
durumuna ilişkin bilgi verdi ve kentsel 
dönüşüm sürecinde yaşanan sorunlara 
değindi. Türkiye’nin bir yapı yasasının 
olmadığını söyleyen Başkan Hinginar, 
yönetmelikler arasındaki çelişkilerin 

aşılması için yapı yasasının oluşturul-
ması gerektiğini belirtti. Yapı denetimi 
konusunda yaşanan sorunlara değinen 
Hinginar, denetimin kapsamının 
genişletilmesi ve ilgili yasanın revize 
edilmesi gerektiğini ifade etti.

B
u yıl “Yüksek Teknoloji Uygu-
lamaları” teması ile gerçekleş-
tirilen 11. Teknik Müşavirlik 

Kongresi, 28 Nisan 2016 tarihinde 
Ankara’da Limak Ambassadore Otel’de 
gerçekleştirildi. Müşavir Mühendisler 
ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB) tara-
fından düzenlenen kongrenin açılışın-
da TürkMMMB Başkanı Munis Özer’in 
ardından Türkiye İMSAD Başkanı F. 
Fethi Hinginar da bir konuşma yaptı. 
Başkan Hinginar, konuşmasında; 
“Hem yurt içi ve yurt dışı pazarda sek-
törümüzü büyütmek, hem de ülkemi-
ze daha yüksek katma değer sağlamak 
amacıyla birbirini başarıya sürükleye-
cek zincirin de birer halkalarıyız” dedi. 
Türkiye inşaat ve inşaat malzemeleri 
sektörünün ekonomik görünümüne 
ilişkin analizlerde bulunan Başkan 
Hinginar, “Başta Afrika ülkeleri olmak 
üzere, yeni pazarlar kazanmayı ve bu 
pazarlarda kalıcı olmayı istiyoruz” diye 
konuştu.

Türkiye inşaat sektörünün son 

yıllarda ciddi bir atılım içerisinde ol-
duğunu ifade eden Hinginar, “Bu başa-
rıları sürdürülebilir kılmak, pazarımızı 
büyütmek, bu pazarlarda kalıcı olmak 
için sektörün tüm aktörlerinin yanı 
sıra ilgili kamu kuruluşları, üniversite-
ler ortak bir sorumluluğun altına gir-
meli. Birlikte projeler üretmeli, hayat 
geçirmeliyiz” ifadelerini kullandı. 

Kongrede, Türkiye İnşaat Sana-
yicileri İşveren Sendikası (İNTES) 
Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu 
ve TMB-Türkiye Müteahhitler Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yeni-
gün de açılış konuşmacıları arasında 
yer aldı. Kongrenin kapanış bölümün-
de “Yüksek Teknoloji Uygulamaları’’ 
konulu panel gerçekleştirildi.

MSAD’DAN

Başkan Hinginar, 11’inci Teknik 
Müşavirlik Kongresi’nde konuştu

Yeni Yaşam Biçimi, Kentler ve Dönüşüm Zirvesi



Türkiye İMSAD ile Boğaziçi 
Fuarcılık işbirliği yaptı

Türkiye İMSAD ile Boğaziçi Fuarcılık arasında imzalanan protokol kapsamında Türkiye 
İMSAD üyelerine 2016 yılı içerisinde Nijerya, Etiyopya, Gana, Gürcistan ve Kazakistan’da 

düzenlenecek fuarlarda çeşitli imtiyazlar sağlanacak.

T
ürkiye İMSAD Dış Ticaret 
Komitesi’nin 2016 faaliyetleri 
kapsamında Boğaziçi Ulus-

lararası Fuarcılık A.Ş. ile işbirliği 
protokolü imzalandı. Bu protokol 
kapsamında, Türkiye İMSAD üye-
lerine Boğaziçi Uluslararası Fuarcı-
lık tarafından 2016 yılı içerisinde 
Nijerya, Etiyopya, Gana, Gürcistan ve 
Kazakistan’da düzenlenecek fuarlarda 
çeşitli imtiyazlar sağlanacak.

Buna göre, 18-20 TEMMUZ 2016 
tarihleri arasında Nijerya’nın Abuja 
şehrinde düzenlenecek Nijerya Yapı 
İnşaat Fuarı’nda Türkiye İMSAD 

üyelerine 5 yıldızlı otelde ücretsiz 
konaklama imkanı sağlanacak.

200 milyon nüfuslu, inşaat alanın-
daki projeleriyle Afrika’nın en gözde 
pazarlarından biri olan Nijerya’da 
düzenlenecek fuara katılacak firmalar 
yüzde 70 devlet teşvikinin yanı sıra 
ücretsiz nakliye ve toplu SMS fırsatla-
rında da yararlanabilecekler. 

2016 YILINDA DÜZENLENECEK 
FUARLAR

Boğaziçi Uluslararası Fuarcılık 
A.Ş. tarafından 2016 yılında düzenle-
necek fuarlar şunlar:

MSAD’DAN

Bo aziçi htisas Fuarc l k ile Türkiye MSAD i birli i kapsam nda, 
Etiyopya Heyeti Türkiye MSAD’  8 Mart’ta ziyaret etmi ti. Cemile Sultan 
Korusu’nda 8 Mart 2016 tarihinde gerçekle en bulu mada, Türkiye 

MSAD D  Ticaret Komitesi üyeleriyle Etiyopya Heyeti kat l mc lar  bir araya 
geldiler.  Etiyopya Heyeti’nin ziyareti kapsam nda Bo aziçi htisas Fuarc l k 
Genel Müdürü Utku Bengisu, Etiyopya hakk nda bir sunum yaparak, bu ülkeye 
ili kin komite üyelerine detayl  bilgi verdi. Türkiye MSAD D  Ticaret Komitesi 
Ba kan  Demir Ahmet Demirta  ise, heyete Türkiye MSAD, Türkiye in aat ve 

in aat malzemesi sektörleri hakk nda bilgi vererek komite olarak yürüttükleri 
çal malar  anlatt . Afrika k tas n n Türkiye in aat malzemesi sektörünün hedef 
pazarlar  aras nda yer ald n  söyleyen Demirta , bu kapsamda Türkiye MSAD 
D  Ticaret Komitesi üyelerinden olu an bir heyetin, May s 2015’te Kamerun’a 
bir heyet gerçekle tirdi ini, heyetin temaslar  sonras nda Eylül 2015’te Türkiye 
MSAD Kamerun Temsilcili i’nin faaliyetlerine ba lad n  söyledi. Demirta , 
Etiyopya’n n geli en ve önemli projeleri olan bir ülke oldu unu, Türkiye MSAD 
üyeleri olarak bu projelerde yer almay  arzu ettiklerini ifade etti.

Etiyopya Heyeti Türkiye MSAD’  ziyaret etti
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FUAR TAKVİMİ
-Nijerya Yapı İnşaat Fuarı 2016  
(Abuja-Nijerya) 
18-20 TEMMUZ 2016
-Gürcistan Yapı İnşaat Fuarı 
(Batum/Gürcistan) 
1- 3 Eylül 2016
-Etiyopya Yapı İnşaat Fuarı 2016 
(Addis Ababa/Etiyopya) 
21-25 Eylül 2016
-Gana Yapı İnşaat Fuarı (Gana) 
13-15 Ekim 2016
-Kazakistan Yapı İnşaat Fuarı 
(Astana/Kazakistan) 10-11 Kasım 
2016



Sürdürülebilirlik Komitesi Paylaşım 

Günleri’nin 2’ncisi düzenlendi
Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik Komitesi Paylaşım Günleri’nin 2’ncisinde, 

Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Cihan Karamık, bu 

konuda yapılan çalışmaları anlattı.

T
ürkiye İMSAD’ın düzenlediği 
Paylaşım Günleri’nin 2’nci-
si 14 Haziran Salı günü YEM 

Etkinlik Merkezi’nde yapıldı. Türki-

ye İMSAD Sürdürülebilirlik Komi-

tesi Başkanı Cihan Karamık, açılış 

konuşmasında inşaat sektörünün 

sürdürülebilirlikteki önemini, Tür-

kiye İMSAD’ın ve Sürdürülebilirlik 

Komitesi’nin sürdürülebilirlik alanın-

da yaptığı “Sürdürülebilirlik Raporu, 

Sürdürülebilirlik Sözü, Çevre Dostu 

Malzeme Dersi, Paylaşım Günleri” ça-

lışmalarını anlattı.

Etkinliğin moderatörlüğünü üst-

lenen S360 Sürdürülebilirlik & İleti-

şim Hizmetleri Kurucu Ortağı Kerem 

Okumuş, 20 sene önce kalite konuşu-

lurken artık sürdürülebilirliğin konu-

şulduğunu belirterek, “Fakat son 20 

senedir büyük şirketler sürdürülebi-

lirlik konusunu çok ciddi bir şekilde 

benimsedi. Son 125 yıla baktığımız-

da dünya ekonomisi kalkınma için 1 

trilyon varil petrolü tüketmiş durum-

da. Üretim ve tüketim konularındaki 

alışkanlıklarımızı değiştirmediğimiz 

durumda, yeni 1 trilyon varili önü-

müzdeki 30 yıl içinde tüketme riski 

ile karşı karşıyayız. Gelecekteki bu 

etkileri yönetmek şirketlerin geleceği 

açısından çok önemli” diye konuştu.

“KARBON YENİ BİR MALİYET 
BİRİMİ HALİNE GELECEK”

Paris İklim Zirvesi’nde 2020 yı-

lında bazı sektörlerde küresel ölçek-

te karbon emisyonlarının azaltılması 

için bir anlaşma imzalandığını ifade 

eden Okumuş, şunları söyledi: “Bu 

nedenle demir-çelik, seramik, çimen-

to, alüminyum, cam gibi sektörlerde 

ciddi bir baskı oluşturacak ve karbon 

yeni bir maliyet birimi haline gelecek. 

Yatırımcılar şirketlerin sürdürülebi-

lirlik politakalarına göre yatırımları-

nı yönetmek isteyecekler. Şirketlerin 

önceki yıllarda yapmış olduğu işler 

yatırımcıyı ilgilendirmeyecek, bundan 

sonra yapacakları ile ilgilenecekler. 

Uluslararası piyasalarda marka de-

ğerleri toplam hisse değerinin yüzde 

33’ü civarında. Bu Türkiye’de yüzde 

15 düzeyinde. Firmaların yıllar içinde 

inşa ettiği marka/itibar değerlerinin 

korunması açısından sürdürülebilirlik 

yönetimi çok önemli. Önümüzdeki 

15-20 sene yapacağımız inovasyonla-

rın tümünü sürdürülebilirlik için ça-

lıştırmamız lâzım.”

Paylaşım Günleri etkinliğinde Ak-

çansa Ar-Ge ve Kalite Müdürü İsmail Gö-

kalp, Türk Ytong İş Geliştirme Uzmanı 

Emel Nokay ve Poncebloc İş Geliştirme, 

Satış ve Pazarlama Direktörü Gökben 

Güven Özçiçek de birer konuşma yaptı.

MSAD’DAN
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Güneş Enerjisi Topluluğu Derneği
Türkiye İMSAD çatısı altında

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü Derneği (GÜNDER) Genel Sekreteri 

Faruk Telemcioğlu, “İnşaat alanında etkili çalışmaları olan Türkiye İMSAD’ın deneyimi, 

güneş enerjisi sektöründeki mimari uygulamalar için yararlı olacak ” dedi.

T
ürkiye’de güneş enerjisi sistemlerinin üretimi 
ve uygulamalarının yaygınlaştırılması yönün-
de çalışmalar yapan Uluslararası Güneş Ener-

jisi Topluluğu Türkiye Bölümü Derneği (GÜNDER), 

Türkiye İMSAD üyeleri arasındaki yerini aldı. GÜN-

DER Genel Sekreteri Faruk Telemcioğlu ile derneği 

ve Türkiye İMSAD’a üye olma nedenlerini konuştuk. 

GÜNDER ne zaman, hangi amaçla kuruldu? Faa-
liyetleri hakkında bilgi verir misiniz?

1991 yılında kurulan GÜNDER, 1992 yılında 

Bakanlar Kurulu’nun yetkilendirmesi ile ISES-Inter-

national Solar Energy Society’nin Türkiye Bölümü 

olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Derneğin kuru-

cu üyeleri arasında T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Türki-

ye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜ-

BİTAK) ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından 

konuyla ilgili personeller, akademisyenler ve güneş 

enerjisiyle ilişkili konularda üretim ve ticaret yapan 

sanayiciler bulunuyor. GÜNDER, Uluslararası Enerji 

Ajansı Güneşle Isıtma Soğutma ve Fotovoltaik Güç 

Sistemleri programlarında Türkiye Cumhuriyeti’ni 

temsil etmek üzere atandı. GÜNDER, Türkiye’de 

güneş enerjisi sistemlerinin üretimi ve uygulamaları-

nın yaygınlaştırılması için çalışmalar yapıp, ulusal ve 

uluslararası projelere katılarak değer yaratıyor. 

Dernek olarak hedefleriniz nelerdir?
Öncelikli amacımız toplumun tüm kesimlerini 

etkin bir şekilde bilinçlendirmek ve güneş enerji-
sinden yararlanılmasını yaygınlaştırmak. Sektörün 
sağlıklı gelişimi için oto kontrol mekanizmalarını da 
kurgulayarak üretimden uygulamaya tüm süreçlerde 
haksız rekabeti önleyici, kaliteyi artırıcı, güneş ener-
jisi sanayinin gelişiminde rol oynamak için bütünle-
şik çalışmalar tasarlamakta ve uygulamaya geçirmek 
için çalışmaktayız. Güneş enerjisi bilincinin ve uygu-
lamalarının ülke çapında yaygınlaştırılması ve ülke 
yararına dönüştürülmesini hedefleyen GÜNDER, bu 
konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapıyor. 

Türkiye, güneş enerjisi kullanımı konusunda ne 
durumda?

Ülkemizdeki güneş enerjisinden yararlanma ka-
pasitesinin büyüklüğü yaklaşık 500 bin MW düze-
yinde. Şu ana kadar kurulu güç olarak yaklaşık 400 
MW’lık bir büyüklükten bahsedebiliriz ve bunun da 
parasal büyüklüğü 400 milyon Euro’dur. 2014 yılın-
da 40 MW’lık bir kurulum yapılmışken 2015 yılında 
bu miktar 8 kat artmış ve 248 MW olmuştur. 2016 
yılında yaklaşık 900-1000 MW’lık bir kurulu güce 
ulaşacağımız söylenebilir. 

Türkiye İMSAD’a neden üye oldunuz? Derneğin 
faaliyetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Türkiye’nin dünya çapında rekabet edebildi-
ği sektörlerden inşaat alanında etkili çalışmalarıyla 
tanınan Türkiye İMSAD’ın deneyimi, güneş ener-
jisi sektöründeki mimari uygulamalar için yararlı 
olacak. Her iki dernek de gerek yurt içinde gerekse 
yurt dışında hedeflediği sürdürülebilir büyüme ile 
geleceğin enerjisi güneşi, kentsel dönüşümün gerek-
lilikleriyle büyüyen inşaat malzemeleri sektörü ile 
buluşturacak. Kentsel dönüşümü hızla uygulamaya 
almış olan ülkemizin yeniden yapılanma sürecinde, 
enerji etkin tasarımlı binalar ve yerleşim alanları ile 
sürdürülebilir olma bilincini sektöre yansıtmayı he-
deflemekteyiz. Türkiye İMSAD’ın Sürdürülebilirlik 
Komitesi ve Binalarda Enerji Verimliliği Komitesi’nin 
çalışmaları bu hedefe katkı sağlayacak.

GÜNDER Genel 

Sekreteri Faruk 

Telemcioğlu, “Dernek 

olarak öncelikli 

amacımız toplumun 

tüm kesimlerini 

etkin bir şekilde 

bilinçlendirmek ve 

güneş enerjisinden 

yararlanılmasını 

yaygınlaştırmak” dedi.
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YEN  ÜYELER M Z - GÜNDER
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“Türkiye İMSAD ile birlikte
daha etkin hizmet üreteceğiz”

 İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Sekreteri Abdullah Baysal, “Türkiye İMSAD'a aynı 

sektörde hizmet eden kuruluşlar olarak birlikte daha etkin hizmet üretebileceğimize inandığımız için 

üye olduk. Ortak sorunların çözümünde gerekli dayanışmayı yapabileceğimize inanıyoruz” dedi. 

İ
stanbul’da yap-sat yöntemi ile yapı müteah-
hitliği yapan sektör mensupları tarafından 
1967 yılında kurulan İstanbul İnşaatçılar 

Derneği (İNDER), Türkiye İMSAD üyeleri ara-

sındaki yerini aldı. İNDER Yönetim Kurulu Sek-

reteri Abdullah Baysal ile derneğin faaliyetlerini 

ve Türkiye İMSAD’a üye olma nedenlerini ko-

nuştuk. 

İNDER ne zaman kuruldu? 

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER), 1967 

yılında İstanbul’da yap-sat yöntemi ile yapı mü-

teahhitliği yapan sektör mensupları tarafından 

kuruldu. Yıllar içinde sektör adına kamusal gö-

revler üstlendi, özellikle karaborsa dönemlerinde 

sektör için hakça dağıtıcı bir görev yaptı. Sek-

törün yerel yönetimlerde karşılaştığı sorunların 

çözümünde bir dönem etkin faaliyet gösterdi. 

Sektör adına üstlendiği sorumlulukların gelişme-

si nedeniyle üye sayısı 6 bin 760’a kadar çıktı.

İNDER’İN HEDEFLERİ
İNDER’in faaliyetleri hakkında bilgi verir 
misiniz?

2011 yılından bu yana İNDER olarak yeni-
den yapılanma süreci içinde tüm üyelerimizi 
yeniledik. Yeni yapılanmada sektörde bizzat ko-
nut yapı müteahhitliği yapan sektör temsilcile-
rinin üyeliğine özen gösterdik. 

Yeni yapılanma süreci içerisinde üye sayı-
mıza 132 firma daha eklendi. İNDER olarak 
amacımız konut yapı müteahhitliği kavramının 
yasal konumda tanımlanması, sektörün ülke 
ekonomisinde ürettiği katma değeri hak ettiği 
yere çıkartmak. Kamu, kurum ve kurumları ile 
ilgili sorunların çözümü için bakanlık ve yerel 
yönetimlerle gerekli girişimlerde bulunarak, 
çaba göstermek. 

Sektörde paydaş kurumlarla ortak akıl üret-
mek, müşterek sorunların çözümünde işbirliği 
yapmak, aynı amaca hizmet eden kuruluşlarımız 
arasında eşgüdümü sağlamak. Sektörün kar-
şılaştığı zorlukları meslek tutkumuzla aşmak, 
direncimizi kırmak isteyenlerle sonuna dek 
mücadele etmek. Konut yapı üreticileri olarak 
müteahhitlik hizmet alanımızı genişletmek. Bu 
doğrultuda meslek dayanışmasını pekiştirmek. 

Her geçen gün gittikçe artan inşaatçı olma 
tutkusu ve girişimciliğine sürdürülebilirlik ka-
zandırmak, gelişmelere göre duruş ve tavır 
takınmak, paydaş kurumlarla iletişimi geliş-
tirmek. Sektör paydaşları ile işbirliğini geliştir-
mek, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum 
örgütleri ve bu doğrultuda kurumlarla üst dü-
zeyde iş birliği yapmak. Meslek hiyerarşisini ol-
gunlaştırmak. Konut yapı müteahhitliği meslek 
odasını gerçekleştirmek. 

İNDER’in Türkiye İMSAD’a üye olma nedeni 
nedir?

Türkiye İMSAD’a aynı sektörde hizmet 
eden kuruluşlar olarak birlikte daha etkin hiz-
met üretebileceğimize, ortak sorunların çözü-
münde gerekli dayanışmayı yapabileceğimize, 
güç birliğimizin inovasyon üreteceğine olan 
inancımızdan dolayı üye olduk.

YEN  ÜYELER M Z - NDER

İNDER Yönetim 

Kurulu Sekreteri 

Abdullah Baysal,  

“İNDER olarak 

amacımız konut 

yapı müteahhitliği 

kavramının 

yasal konumda 

tanımlanması, 

sektörün ülke 

ekonomisinde 

ürettiği katma 

değeri hak ettiği

 yere çıkartmak” 

dedi.
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“Türkiye İMSAD’ın yaptığı
çalışmalardan faydalanacağız”

Pakpen A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Tuza, “Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda temsil 

edilebileceğimiz bir dernek olan Türkiye İMSAD’ın çalışmalarından faydalanacağımız gibi, biriktirdiğimiz 

bilgi ve tecrübenin de derneğin faaliyetlerine katkısı olacağından şüphemiz yok” dedi. 

T
ürkiye’nin önde gelen PVC profil, yalıtım 
malzemeleri, alt yapı ve bina içi tesisat bo-
ruları üreticilerinden Pakpen A.Ş., Türkiye 

İMSAD’a üye oldu. Pakpen A.Ş. Yönetim Kurulu 

Üyesi İbrahim Tuza ile şirketin faaliyetlerini ve 

Türkiye İMSAD’a üye olma nedenlerini konuştuk. 

Pakpen ne zaman kuruldu? Sektördeki gelişi-
mini kısaca anlatır mısınız?

Pakpen A.Ş. olarak 1989 yılından bu yana faa-

liyet gösteriyoruz. PVC profil, yalıtım malzemele-

ri, alt yapı ve bina içi tesisat boruları olmak üzere 

üç farklı ürün gamında üretim yapıyoruz. Konya 

OSB’deki 300 bin metrekarelik entegre tesisleri-

mizle bir yapı için gerekli birçok malzemeyi bir 

arada üretebilme kabiliyetine sahibiz. Şirket ola-

rak 2014 yılı verilerine göre, İSO 500 listesinde, 

203’üncü sırada yer alıyoruz. Yıllık 250 bin ton 

plastik, 650 bin metreküp yalıtım malzemesi işle-

me, günlük bin adet kompozit oda kapısı üretim 

kapasitesine sahibiz. Başta Avrupa ülkeleri olmak 

üzere 50’ye yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. 

Hangi ülkelere ihracat gerçekleştiriyorsunuz?
Komşu ve yakın coğrafyamızdaki ülkelerle 

de güçlü ilişkilerimiz var. Gürcistan, Azerbaycan, 
Irak ve Afrika’da önemli işlere imza atıyoruz. Doğu 
Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleri de bi-
zim için önemli ve hedef pazarlar. Yer aldığımız 
pazarlara ülkeler bazında baktığımızda ise ağırlıklı 
olarak, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Rusya, 
Türkmenistan, Fransa, Irak, Libya, Sahra ülke-
leri, Romanya, Bulgaristan ve İsveç’i sayabiliriz. 
Bunun yanı sıra faaliyetlerimizi ve pazar payımızı 
artırmayı planladığımız ülkeler de var. Örneğin, 
Hindistan ve Latin Amerika bu pazarlar arasında. 
Bu coğrafyanın, sektörümüz açısından önemli fır-
satlar sunan bir pazar olduğunu düşünüyor ve söz 
konusu ülkelerdeki faaliyetlerimizi önümüzdeki 
dönemde artırmayı planlıyoruz. Avrupa Birliği ül-
keleri ile birlikte Körfez ülkeleri de pazar payını 
artırmak için odaklanacağımız ülkeler olacak.

2016 yılı firmanız için nasıl geçiyor? Yeni yatı-
rım planı var mı?

Büyük yatırımlarımızın hepsini tamamladık 
ve kısa dönemde yeni bir kapasite artırıcı yatırım 
düşünmüyoruz; ancak yeni ürün, ürün geliştirme, 
darboğaz giderme, kalite ve verimliliği artırıcı ve 
maliyet düşürücü yatırımlar ile Ar-Ge yatırımları-
mıza devam edeceğiz. Önümüzdeki beş yıl içinde 
ürün çeşitlerimizi artırmayı ve yeni ürünler geliş-
tirmeyi hedefliyoruz. 

Türkiye İMSAD’a neden üye oldunuz? Derne-
ğin faaliyetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Mevcut üretimimiz ile geldiğimiz noktada PVC 
profil, yalıtım, altyapı ve bina içi tesisat boruları ol-
mak üzere birçok malzemeyi aynı anda üretebilen 
tek firmayız. Böylece inşaat firmalarının ihtiyaçla-
rına tek elden çözüm sunabiliyoruz. Dolayısıyla, 
faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda temsil edilebi-
leceğimiz, güçlü, çalışkan, sektörün iyileşmesine ve 
gelişmesine yönelik planlı çalışmaları olan Türkiye 
İMSAD’a üye olduk. Derneğin çalışmalarından fay-
dalanacağımız kadar, biriktirmiş olduğumuz bilgi 
ve tecrübenin de aynı şekilde derneğin faaliyetleri-
ne katkısı olacağından şüphemiz yok.

YEN  ÜYELER M Z - PAKPEN

Pakpen A.Ş. Yönetim 

Kurulu Üyesi İbrahim 

Tuza, “Önümüzdeki 

beş yıl içinde 

ürün çeşitlerimizi 

artırmayı ve yeni 

ürünler geliştirmeyi 

hedefliyoruz” dedi. 





“Türkiye İMSAD, yalıtımlı panel 
üreticileri sektörü için doğru adres”

Yalıtımlı Kontinü Panel Üreticileri Derneği (PANELDER) Başkanı Fatih Öktem, “Türkiye 

İMSAD’a inşaat sektöründeki üretici firmalar ve derneklerle birlikte aynı çatı altında olmak 

için üye olduk. Bu üyelik sektörümüzün büyümesine ve işbirliklerine katkı sağlayacak” dedi.

K
ontinü panel üreticilerini bir araya getir-
mek amacıyla kurulan Yalıtımlı Kontinü 
Panel Üreticileri Derneği (PANELDER) 

Türkiye İMSAD ailesine katıldı. PANELDER Baş-
kanı Fatih Öktem ile derneğin faaliyetlerini ve 
Türkiye İMSAD’a üye olma nedenlerini konuştuk. 

PANELDER ne zaman, hangi amaçla kuruldu? 
Faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz?

Yalıtım sektöründe faaliyet gösteren ve ülke-
mizin önde gelen firmalarından oluşan kontinü 
panel üreticileri, 2014 yılında bir çatı altında bir 
araya geldi. PANELDER, sektörün eğitim ihtiyacını 
karşılamayı hedefleyerek, üretim ve uygulamaların 
teknik kurallara uygun yapılması ve ürünlerle ilgili 
uluslararası standartların ülkemizde yerleştirilmesi 
adına çalışmalar yapıyor. 

Dernek olarak hedefleriniz nelerdir?
TSE, CE belgeleri gibi aranan belgelendirme-

lerde, olması gereken uygun ürün standartlarında 
bir ürün ortaya çıkarmak, yalıtımlı panellerin Bi-
nalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve Yangın 
Yönetmeliği kapsamında doğru biçimde kullanı-
mına öncülük etmek çerçevesinde faaliyetlerine 

başlayan dernek, sektörde uluslararası düzeyde 
rekabet gücü yüksek; ekonomik yönden verimli, 
topluma karşı sorumlu, doğal, tarihi ve kültürel 
çevreye saygılı bir yapı ve işleyiş gerçekleştirmeyi 
hedefliyor. 

Türkiye’de pazarın durumu hakkında bilgi ve-
rir misiniz?

Yalıtımlı kontinü panel sektörü olarak 2015 yı-
lını yüzde 9’luk bir büyüme ile yaklaşık 37 milyon 
metrekare büyüklüğünde satış rakamı ile kapattık. 
Satışların yüzde 90’lık bölümü yurt içi pazarına, 
yüzde 10’u ise yurt dışı pazarına yapıldı. Geçtiği-
miz yıl sektörel hedeflerin tuttuğunu gözlemledik. 
2015 yılında yalıtımlı paneller, yeni sanayi tesis-
leri başta olmak üzere, tesis taşınmasına yönelik 
yapılan yatırımlarda ve lojistik depolama yatırım-
larında kullanıldı. Önceki yıllardan devam eden 
yatırımların ise Marmara Bölgesi dışında Türkiye 
genelinde yayıldığını söyleyebiliriz. Sektör, 2015 
yılında yasal mevzuatlar ve rekabet edilebilirlikle 
ilgili de gelişmeler yaşadı. PANELDER’in ürün ka-
litesinin önemine dikkat çekmesi, TSE belgeleri-
nin alınması için yapılan özendirme faaliyetleri ve 
farkındalık artırıcı çalışmalar sayesinde piyasaya 
arz edilen sandviç panellerin kalitesi artmaya de-
vam etti. İki yüzü metal kaplı sandviç paneller aynı 
zamanda uluslararası bir yönetmelik olan, Yapı 
Malzeme Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesine göre; 
“ürünün yönetmelikte belirtilen temel gerekleri 
karşılamasına imkân veren malzeme” anlamına ge-
len “CE” işareti ile piyasaya arz edilmeye başladı. 

Türkiye İMSAD’a neden üye oldunuz? Derne-
ğin faaliyetleri hakkında ne düşünüyorsunuz?   

Türkiye İMSAD, inşaat sektörünün çatı kuruluşu 
olduğu için, biz de dernek olarak bu oluşumun dışın-
da kalamazdık. İnşaat sektöründeki üretici firmalar ve 
derneklerle birlikte aynı çatı altında olmak, yapılacak 
çalışmalara katkı sağlamak ve sektörün büyümesine 
vesile olmak amacıyla doğru adres olduğunu düşün-
düğümüz Türkiye İMSAD’a üye olduk. Gerek Türkiye 
İMSAD’ın ülke genelindeki faaliyetleri, gerekse derne-
ğimizin kendi içindeki faaliyetleri, sektörün sürdürü-
lebilir büyümesine ve işbirliklerine katkı sağlayacak.     

PANELDER Başkanı 

Fatih Öktem, “Yalıtımlı 

kontinü panel 

sektörü olarak 2015 

yılını yüzde 9’luk bir 

büyüme ile yaklaşık 

37 milyon metrekare 

büyüklüğünde satış 

rakamı ile kapattık” 

dedi. 
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Türkiye’de sanayi kuruluşlarının finansman 
maliyetinin 2015 yılında bir önceki yıla göre 
yüzde 75 artması, bu konudaki olumsuz tabloyu 
gözler önüne sererken, inşaat sektöründeki 
firmalar da finansman ve tahsilatta sıkıntı 
yaşıyor. Finansman yükü konusunu sektör 
temsilcileri, bankalar, finans kuruluşları ve alacak 
hukuku kapsamında ele alarak, yaşanan sorunlar 
ve çözüm önerilerini masaya yatırdık.

ağırlaşıyor
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T
ürkiye ekonomisinde büyüme yavaşlar-
ken, piyasada yaşanan daralma finans-
man ve tahsilat konusunda da sıkıntılara 

yol açıyor. Karşılıksız çek sayısındaki artış ve 
son zamanlarda iflas ertelemelerin sık sık gün-
deme gelmesi piyasadaki sıkıntıyı gözler önüne 
seriyor. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, 
2015 yılında karşılıksız çek adedi bir önceki 
yıla göre yüzde 15 artarken, karşılıksız işlemi 
yapılan çeklerin tutarındaki artış ise yüzde 37 
oldu. 2015 yılında parasal tutarı 27,3 milyar 
TL’yi bulan 775 bin adet çek için karşılıksız iş-
lemi yapıldı. Bu yılın ilk 5 ayında ise karşılıksız 
işlemi yapılan çek tutarı 11 milyar lirayı buldu. 

KARŞILIKSIZ ÇEKE ÖNLEM 
YASASI GÜNDEMDE
Özellikle iflas koruma isteyen ve alan şirket-

lerin hızla çoğalması karşısında gelen talepler 
üzerine karşılıksız çekte yaptırımların artırılma-
sı bekleniyor. 2012 yılında kaldırılan “karşılık-
sız çeke hapis cezası” yeniden gündeme geldi. 
Adalet Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin (TOBB) görüşleri de alınarak, 27 yıl 
yürürlükte kalmış olan ve 2012 yılında kaldı-
rılan “karşılıksız çeke hapis cezası” düzenle-
mesinin geri getirilmesi bekleniyor. Taslak dü-
zenleme aynen kabul edilirse, karşılıksız çeke 
tekrar hapis cezası uygulanacak. Ceza miktarı 
istişareler sonucunda belirlenecek ve Bakanlar 
Kurulu’na sunulacak.

FİNANSMAN MALİYETİ
YÜZDE 75 ARTTI
Hükümetin çek yasasıyla ilgili bir düzen-

leme hazırlığı içinde olduğu konuşula dursun,  
özellikle alacakların tahsili konusunda mevcut 
yasalar çözüm üretmiyor. Türkiye’de sanayi ku-
ruluşlarında finansman maliyeti 2015 yılında, 
bir önceki yıla göre yüzde 75 artarken, sanayi 
şirketlerinin faaliyet gelirlerinin büyük bir kıs-
mını ve kârlarının yüzde 63’ünü finansman ma-
liyetlerini karşılamak için tükettiği görülüyor. 
Kısa vadeli borçların tüm borçlara oranı dünya 
genelinde yüzde 25 gibi bir ortalamaya sahip-
ken, ülkemizde bu oran yüzde 40 seviyesin-

de… Bu da, küresel ölçekte kredi finansmanın 

daha çok uzun vadeli yatırımlar için kullanıldı-

ğını, ancak ülkemizde kısa vadeli işletme ser-

mayesi finansmanının kredi ile temin edilmesi 

yönünde bir eğilim olduğunu gösteriyor.

RİSKLERİ YÖNETMEK ÇOK ZOR
İnşaat sektöründe de firmalar, finansman 

ve tahsilat konusunda sıkıntı yaşıyor. Tahsilat 

sıkıntısının yaşandığı bir piyasada firmaların 

riskleri yönetebilmesi pek mümkün olmuyor. 

Firmalar açısından finansal risk yönetimi, riski 

ortadan kaldıran bir aksiyon olarak değerlendi-

riliyor, ancak riskin ortadan kaldırılmasından 

ziyade ne kadar risk almak gerektiğini bilmek 

anlamına geliyor. Şirketlerin ne kadar risk al-

ması gerektiğini bilmeden riski hedge etmesi 

veya etmemesi şirketi gereğinden fazla riske 

maruz bırakabilir veya gerekenden daha faz-

la maliyete katlanmaya zorlayabilir. Finansal 

risklerin gerçekleşmesi ise kontrol edilemez 

bir durum. Örneğin, USD/TL kurunun bir ay 

sonra ne olacağı kesin olarak bilinemeyece-

ği gibi sürpriz bir aşırı değerlenme veya değer 

kaybetme durumu hesapları altüst edebiliyor. 

Kontrol edilemeyen bu risklerin gerçekleşmesi 

durumunda şirketlerin finansal performansı ve 

finansal tabloları olumsuz etkileniyor. Küresel 

gelişmelerin yanı sıra içerideki siyasi gelişme-

lerin de etkisiyle ekonomide çarklar yavaşlasa 

da dönmeye devam ediyor. Ancak bu gelişmeler 

ışığında olası bir krize karşı hazırlanan ya da bir 

anlamda tedbir almaya çalışan finans kuruluş-

ları/bankalar kredi kanallarını daraltırken, inşa-

at sektörü de dahil birçok sektörde finansman 

yükü ve alacakların tahsilatında yaşanan sıkın-

tılar yatırımları ve ticari faaliyetleri olumsuz 

yönde etkiliyor.  “İnşaat ve inşaat malzemesinde 

sektörlerinde finansman yükü firmaları nasıl 

etkiliyor, yaşanan sıkıntıları aşmak için çözüm 

önerileri neler, bankalar ve finans kuruluşları 

ne tür olanaklar sunuyor? Alacakların tahsila-

tında yasalar yardımcı mı, engel mi?” sorularını 

konunun muhataplarına yönelttik. Gelen ce-

vapları paylaşıyoruz.

Hedging nedir? 
Forex piyasalarda Hedging i lemi çok s k kullan lan yöntemlerden biridir. Hedging, herhangi bir ürün, endeks ya da döviz çifti 
üzerinde al nm  bir pozisyon tam tersine i lem açmak olarak tan mlanabilir. Genellikle bir pozisyonu ‘hedge’lemek asl nda o 
pozisyonu bir anlamda k smi ya da tamamen kapatmak gibidir. Hedging i leminin s kl kla kullan ld  durumlardan biri margin 
s k nt s  çekilmesi halinde ters pozisyon almak eklinde gerçekle ir. Örne in, EUR-USD paritesi üzerinde 1 lot al  i leminiz varken 
piyasan n sert bir ekilde sat  yönlü hareket etmesi ile margin seviyesinin yetersiz kald  durumlarda ayn  parite üzerinde yine 1 
lot sat  i lemi açmak pozisyonu hedge’lemek olarak nitelendirilir. Ayn  al  pozisyonu için 1 lot sat  i lemi yerine mevcut margin 
oran nda bir iyile tirmeye gitmek amac yla 0.50 lot sat  pozisyonu almak ise k smi hedge olarak tan mlan r. Yani bir anlamda 
pozisyonun yar s n  kapatm  olmak gibidir.
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İ
nşaat malzemesi üreticilerinin yaşadığı finansman ve tah-
silat sıkıntılarına değinen Türkiye İMSAD Başkan Vekili 
Oktay Alptekin, piyasadaki uygulamaları değerlendirdi. 

Ülkemizde inşaat malzemesi üreten firmaların, diğer sektör-
lerle karşılaştırıldığında finansmanı daha fazla yüklenmek 
zorunda kaldığını ifade eden Alptekin, mevcut durumda 
DBS(Doğrudan Borçlandırma Sistemi) sisteminin birçok 
firmaya belirli bir rahatlık sağladığını ancak tam çözüm ol-
madığını belirtti. Alptekin, “2008 sonu krizini hatırlarsak, 
bankalar bir anda DBS limitlerini düşürmüşlerdi. Sektör cid-
di bir sıkıntı yaşamıştı. Sonuna kadar kullanmış olduğunuz 
limit bir gecede yarıya indiriliyor. Yani alacağınızın yarısı 
açığa çıkıyor ve bir süre size satmayın diyorlar. Peki, şirket 
nasıl ayakta kalacak? Şirketi kurtardık diyelim; aynı gemi-
de birlikte olduğumuz ve yıllardır çalıştığımız bayilerimiz 
ne yapacak? Bizim sektör dipsiz kuyu. İşe koyduğunuz ser-
maye istediğiniz kadar fazla olsun ve başlangıçta bu size bir 
avantaj gibi görünsün, sonunda dayanamaz gene bankalara 
borçlanırsınız; bunun neresi avantaj? Nakit parayla başladı-
ğınız işte patronluğun bedeli olarak bankalara borçlu bir kişi 
haline geliyorsunuz” diye konuştu.

“BANKA TEMİNATI ÇÖZÜM DEĞİL”
Banka teminatı konusunun hiçbir zaman sektörün ta-

mamına bir çözüm olamadığını vurgulayan Alptekin, şöyle 
konuştu: “Bir kere, bazı müşteri ve bayiler, işin yapısı gereği 

istenilen miktarda teminat mektubunu alabilecek yapıda de-
ğiller. Örneğin asıl işi binaya montaj yapmak olan bir firma 
bankaya teminat karşılığı gösterebileceği varlıklardan çoğu 
kez yoksun olabiliyor. Varlıklı biri de parasıyla para kazana-
biliyorsa neden montaj işi yapsın? Sonra diyelim ki teminat 
mektubu ile çalışıyoruz; bunların süresi var, ama bayimizle iş 
ilişkisi sürekli. Sürenin bitimine yakın taraflar gerilmeye baş-
lıyor. Bir anda bütün risk teminatsız kalabilir. Banka mektu-
bu yenilerken işi ağırdan alabiliyor; kendisi açısından haklı, 
ama biz ne yapacağız, bayi ne yapacak?” 

Gayrimenkul kefaletinin ise başka bir dert olduğunu ifa-
de eden Alptekin, şu görüşleri dile getirdi: “Firmaların elin-
de binlerce ipotek var. Avukat orduları çalıştırılıyor. Batmış 
bir alacağın ipotekli malın satılarak nakde dönüşmesi yıllar 
alabiliyor ve çoğu kez alacağımızı karşılamıyor. Eximbank 
kredileri riskli ülkeler için sıkıntılı. Çaresiz, karşılıksız riske 
giriyorsunuz. Parayı da batırınca sadece üstüne su içmekle 
kalmıyor, bir de yıllarca sanki bu parayı alabilecekmişsiniz 
gibi kur farkından doğan kurumlar vergisini de ödemeye 
devam ediyorsunuz. Bir alacağın artık alınamayacağını ma-
liyeye kabul ettirmek için aciz belgesi almak hele de dış ala-
caklarda pratikte mümkün değil.”

“MALİYETLERİ BİZ ÖDÜYORUZ”
Kur riskinin ise ayrı bir sıkıntı olduğunu belirten Alpte-

kin, bu konuda da şunları söyledi: “Kur riskine girme demek 

 “Üretici olarak 
 maliyetleri biz ödüyoruz” 

Türkiye İMSAD Başkan Vekili Oktay Alptekin, ülkemizde inşaat malzemesi üreten 
firmaların diğer sektörlerle karşılaştırıldığında finansmanı daha fazla yüklenmek 
zorunda kaldığını belirterek, “Üretici olarak maliyetleri biz ödüyoruz” dedi.
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kolay. Bunu söyleyenler işin kolayına kaçıyor. İşi sadece para 
yönetmek olan bankaların bile kur zararı yaşadıkları, risklere 
girdikleri ve şikâyet ettikleri bir ortamda sanayici ne yapsın? 
Hammadde ithal ise veya yurt içinde dövizle satılıyorsa ve 
bu şartları değiştiremiyorsanız elinizde fazla bir çözüm yok. 
Malı hangimiz döviz fiyat listesi ile satabiliyoruz? Hangimiz 
peşin satabiliyoruz? Döviz fiyat listesi olan vade yaptığında 
taksitlere kur farkı uygulayabiliyor mu? Hepsinin cevabı ha-
yır. O halde elimizdeki tek imkan, kur riskine karşı TL kredi 
kullanmak zorundayız; bunun da yüksek maliyetine katla-
nıyoruz. Veya değişik bankacılık teknikleri ile kur riskine 
girmeden vadeli kur anlaşmaları yapıyoruz, ama sonuç aynı 
hesaba çıkıyor, maliyetleri biz ödüyoruz.”

Son günlerde iflas ertelemelerin arttığına ve inşaat sek-
töründe de görülmeye başladığına dikkat çeken Alptekin, 
“İflas ertelemeyi alan firma bir süreliğine rahatlıyor da kanun 
bu durumda alacağını alamayan firmalara bir çözüm getir-
miyor. Bu sistemin bir nevi sigortası da olmalı. Ayrıca merak 
ediyorum, bir müteahhit iflas erteleme aldığında ve mevcut 
borçlarını bu süre içinde ödemekten kurtulduğunda işe de-
vam etmesi için kim ona vadeli mal vermeye devam edecek? 
Ve sonunda sıkıntılarını aşıp nasıl kurtulacak?” şeklinde 
konuştu. Bütün bu sıkıntıların temelinde ülkemizde henüz 
gelişmiş bir ekonomik yapının olmamasının yattığının altı-
nı çizen Alptekin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Düzen üreticiyi 
korumuyor. Bu tarımda da böyle sanayi ürünlerinde de. Sütü 
üretici 80 Kuruşa vadeli satabilirken, markette 3 TL ise, yeşil 
erik tarlada 50 Kuruş, kasabada işportada 2 TL, büyükşehir 
manavında 12 TL’ye satılırken biz sanayiciler de durumdan 
şikayet ediyorsak demek ki üreticilerin çoğunluğu sıkıntıda. 
Çözüm ne mi? Basit işler için çözüm yok. Ufak değişiklikler 
olur, ama devrim olmaz, böyle gelmiş böyle gider.”

KAPAK – F NANSMAN YÜKÜ

“Barter, bir kumar”
Piyasadaki barter uygulamalar na da de inen Oktay Alptekin, bu 
konuda unlar  söyledi: “Barter diyoruz da asl nda bildi imiz takas; 
yani ekonomide binlerce y l geriye gitmek demek. Bizim sektörde 
çaresizlikten, daha ba lamam  in aattan daire alma kar l nda 
malzeme veriyor, i  yap yorsunuz. Uzun bir süre sonra daireniz haz r 
oldu unda da ilk ba ta hesap etti iniz fiyattan satmaya çal yorsunuz. 
Bundan daha riskli bir kumar var m , bilmiyorum. Elinde onlarca daire 
olan insanlar tan yorum; as l i ini b rakm , daire satmaya çal yor. Bir 
de vaad edilen daireyi hiç alamam lar var. n aat yar m kalm . Yap mc  
kendi dairelerini bitirip takas etti i daireleri bitiremeden i i durdurmu .”
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F
inansman konusunda üç temel 
risk bulunduğunu belirten Tür-
kiye İMSAD Yönetim Kurulu Baş-

kan Vekili A. Nuri Bulut, “Bunlar tahsilat 
riski, kur riski ve faiz riski. Ticari alacak-
larda tahsilat riskini DBS, kur riskini ise 
ihracat faktoringi yaparak karşılıyoruz. 
Faiz riski konusunda ise spot kredi kul-
lanıyoruz” dedi. 

Vadeli satışlar dolayısıyla oluşan fi-
nansman ihtiyacını yüzde 60 özkaynak 
ve yüzde 40 kısa vadeli spot kredi kul-
lanmak suretiyle karşıladıklarını ifade 
eden Bulut, alacakların nasıl güvence 
altına alındığı konusunda ise, “Alacak-
larımızı iç piyasada yapılan satışlar kar-
şılığında DBS (Doğrudan Borçlandırma 
Sistemi) teminatı, ihracat alacakları için 
ise Eximbank teminatlarını kullanmak 
suretiyle güvence altına alıyoruz” bilgi-
sini verdi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE
DEVLETTEN BEKLENTİLER
Bulut finansman yüküne ilişkin ya-

şanan sıkıntılara karşı çözüm önerileri 
ve devletten beklentileri konusunda ise 
şunları söyledi: “TL kaynaklı Eximbank 
kredilerinde mevcut yetersiz limitler 
yükseltilmeli. Ticari alacak davaları-
nın çabuk neticelendirilmesine yönelik 
olarak hukuki altyapı yenilenmeli ve 
geliştirilmeli. Devletten beklentimiz de 
hukuksal reformların yapılması, kamu 
bankalarının özel sektöre kıyasla daha 
avantajlı borçlanma olanakları sunması. 
Ayrıca ihracatın teşviki konusunda yeni 
düzenlemeler getirilmesini, yalıtım sek-
töründe KDV oranının yüzde 1’e düşü-
rülmesini, yüksek enerji maliyetlerinin 
düşülmesini talep ediyoruz.”

Çek yasasında mevcut yasanın yeter-
li olduğu görüşünü dile getiren Bulut, 

“Sadece bankalara karşılıksız çek yazıl-
ması durumunda yüklenecek yükümlü-
lüğü artırarak, çek karnelerinin ödeme 
disiplini ve alışkanlığı olan taraflara ve-
rilmesi tüm sektörleri rahatlatacaktır” 
diye konuştu.

“BARTER, ÜRETİCİ FİRMALAR
İÇİN FAYDALI DEĞİL”
Piyasadaki barter uygulamalarına da 

değinen Bulut, bu konuda da şu görüş-
leri dile getirdi: “Barter, ticarette nakit 
akışının getirdiği kısıtlama ve zorlukları 
hafifleten bir sistem. Bu yüzden barter 
sisteminin, inşaat sektöründe müteah-
hitler için hem inşaatların finansmanı 
hem de daire satışı anlamında önemli 
katkısı olduğu görülüyor. İnşaat sek-
törüne üretim yapan sanayi şirketleri 
için ise şu aşamada doğrudan faydası 
bulunmuyor.”

“Kamu bankaları, daha     
 avantajlı borçlanma 

olanakları sunmalı”
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili A. Nuri 

Bulut, piyasadaki sıkıntıyı gidermek için alacak hukuku 

konusunda reformların yapılmasını ve kamu bankalarının 

özel sektöre kıyasla daha avantajlı borçlanma olanakları 

sunmasını istediklerini belirtti.



Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kenan 

Aracı, “İşletmelerin yaşadığı finansman sıkıntılarının ana 

nedeni olan tahsilat sorununun önüne geçmek için çek 

yasası yeniden ele alınarak çek yazan kişi ve kurumlara 

karşı yaptırımlar artırılmalı” dedi.

F
inansman yükünü özkaynak ve 
başta Eximbank ihracat kredileri 
olmak üzere kısa, orta ve uzun 

vadeli kredi enstrümanları kullanarak 
karşıladıklarını belirten Türkiye İM-
SAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Kenan Aracı, şirket alacaklarının; DTS 
(Doğrudan Tahsilat Sistemi), teminat 
ve ipotek alınmak kaydı ile çek ve açık 
hesap, ayrıca kısmi nakit tahsilat pren-
sipleri ile tahsil edildiğini söyledi. Aracı, 
“Riskleri dağıtmak için farklı teminat-
landırma (ipotek, DTS, banka teminat 
mektupları) modelleri alınmakta. Ayrıca 
yurt içi /yurt dışı farklı firmalarla çalış-
ma suretiyle olası risklerin azaltılması 
hedeflenmekte” dedi.

NELER YAPILMALI?
Aracı, olası finansman sıkıntıları-

nın aşılması için yapılması gerekenler 

konusunda ise şu önerilerde bulundu: 
“Banka faiz oranları düşürülmeli, şir-
ketlere verilen Eximbank kredileri hız-
landırılmalı ve tüm talepler Eximbank 
tarafından karşılanmalı. İşletmelerin 
yaşadığı finansman sıkıntılarının ana 
nedeni olan tahsilat sorununun önü-
ne geçmek için çek yasası yeniden ele 
alınarak çek yazan kişi ve kurumlara 
karşı yaptırımlar artırılmalı. Bankaların 
sorumlulukları salt çek yaprakları ile 
sınırlı kalmayıp yazılan çek tutarı veya 
asgari bir oran belirlenerek sorumlulu-
ğa bankalar da dahil olmalı. Suiistima-
le açık iflas erteleme talepleri gözden 
geçirilmeli ve uygulamaların alacaklı-
nın haklarının garanti altına alınması 
düşünülerek bir model oluşturulmalı. 
Mevcut iflas erteleme yasası acil olarak 
değiştirilmeli. Firmalarla ilgili ödeme 
kabiliyetlerine yönelik anlık istihbarat 

bilgilerine ulaşım kolaylaştırılarak, şef-
faflaştırılmalı.”

“BARTER UYGULAMALARI
RİSK DOĞURUR”
Barter sisteminin finansman aracı 

olarak kullanılmasına da değinen Aracı, 
“Barter sistemi işi alan üreticilerin aley-
hine olup özellikle inşaat malzemesi 
satan, üreten ve uygulayan firmaların 
alacaklarını daire karşılığı almaları iş-
letme sermayelerinin verimli kullanıl-
ması açısından çok önemli bir engeldir. 
Bu tür uygulamaları inşaat malzemesi 
üreten, satan ve uygulayan firmalar 
açısından risk olarak görmekteyiz. Fir-
maların kendi işlerine odaklanmaları 
ve kaynaklarını bu doğrultuda kullan-
maları sektörel gelişmeler açısından 
çok önemlidir” değerlendirmesinde 
bulundu.
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“Çek yasası yeniden
düzenlenmeli”



“Alacakları güvence 
altına almanın yolu 

sigorta ettirmek”
Türkiye İMSAD Dış Ticaret Komitesi Başkanı Demir 

Ahmet Demirtaş, ihracatçının alacaklarının güvence 

altına alınması konusunda en çok kullanılan yöntemin 

müşterinin sigortalanması olduğunu söyledi.
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Ü
retici konumunda olan ihracat-
çı firmaların finans kaynağına 
daha çok ihtiyaç duyduğunu 

belirten Türkiye İMSAD Dış Ticaret Ko-
mitesi Başkanı Demir Ahmet Demirtaş, 
“Bunun nedeni dış piyasa için üretilen 
ürünlerde iç piyasadan farklı talepler ve 
de ilave sertifikasyonlar olmasıdır. Buna 
bir de nakliye, sigorta gibi maliyetler 
eklendiğinde ihtiyaç daha da artar” dedi.

Bugünkü şartlarda peşin çalışmanın 
oldukça zor olduğunu ve ihraç pazarı-
nın durumuna göre değerlendirilmesi 
gerektiğini ifade eden Demirtaş, “Ör-
neğin, uzun yıllardır çalıştığınız bir 
müşteri ile açık hesap çalışılabileceği 
gibi hiç tanımadığınız ve yeni girdiğiniz 
pazarlarda çoğunlukla peşin satış tercih 
edilir. İhracatçı nakit akışını rahatlatmak 
ve finans yükünü azaltmak için ulusla-
rarası kabul görmüş leasing, faktöring 

gibi yöntemleri kullanmayı tercih eder. 
Yatırım malları veya özel ekipman ya-
tırımları için leasing yapılması en çok 
kullanılan yöntemdir. Ayrıca sevk ön-
cesi ihracat kredisi yine tercih edilen bir 
yöntemdir” diye konuştu. Alacakların 
güvence altına alınması konusunda en 
çok kullanılan yöntemin ise müşterinin 
sigortalanması olduğunu vurgulayan 
Demirtaş, uluslararası özel sigorta şirket-
lerinin yanında Türk ihracatçısının des-
teklenmesi için faaliyet gösteren Türk 
Eximbank aracılığı ile müşteriye yapılan 
tüm ihracat tutarının sigorta kapsamına 
alınabileceğini söyledi.

“EN ÖNEMLİ RİSK KUR
RİSKİ VE SİYASİ RİSKLER”
İhracatçılar için en önemli riskle-

rin kur riski ve ihracat yaptığı ülkedeki 
siyasi ve ekonomik riskler olduğunun 

altını çizen Demirtaş, şöyle konuştu: 
“Kur riski, üretici/ihracatçı durumunda 
ithalatınız da varsa dengelenebilir veya 
faktöring yaparak bu riski eleminize 
edebilirsiniz. İhracat ülkesindeki siyasi 
ve ekonomik krizlerden asgari ölçüde 
zarar görmek için ise, ihraç pazar port-
föyünde çeşitliliğe gitmek gerekir.” 

Demirtaş, barter sistemi konusunda 
da, şu değerlendirmelerde bulundu: 
“Barter, tahsilat riskini ortadan kaldı-
ran ve ticaret hacmini büyütecek bir 
yöntem. Ancak her ülke ile yapabilme 
şansı ne yazık ki yok. Üretici / ihracatçı 
firmalar için de kısıtlı olabilir. Talepleri 
birbirine uyumlu hale getirerek havuz 
oluşturmaları ile aracı durumundaki 
ihracatçı / ithalatçı şirketlerin kolaylıkla 
uygulayabilecekleri bir yöntem. Kolay-
laştırıcı ve teşvik edici yöntemler ile 
ticaret hacminin artmasına katkısı olur.” 



B
ir işletmenin faaliyetlerini düzenli 
olarak yürütebilmesi ve hedefleri-
ne ulaşabilmesi için finansal yöne-

tim ve nakit planlamasının çok önemli 
olduğunu belirten Duravit Mali ve İdari 
İşler Müdürü Ali Nazmi Sarıpınar, mali 
yapıları çok güçlü olduğu halde finansal 
planlamasını ve nakit yönetimini iyi ya-
pamayan işletmelerin ayakta kalamadığı-
nın görüldüğünü söyledi. 
Ülkemizde sermaye birikiminin yeterli 
düzeyde olmaması, işletmelerin kurum-
sallaşmamış olması ve kayıt dışı işlemler 
nedeniyle işletmelerin teminat yetenek-
lerinin sınırlı kaldığını vurgulayan Sa-
rıpınar, buna bağlı olarak da ödeme ve 
tahsilat işlemlerinin halen büyük ölçüde 
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karşılıklı güvene dayalı cari hesap, çek 
ve senet şeklinde yürütüldüğüne dikkat 
çekti. Sarıpınar, bu gerçekleri dikka-
te alarak, nakit yönetiminin daha sağ-
lıklı olabilmesi için yaklaşık 6 yıl önce 
Türkiye’de ilk defa uygulanan Taksitli 
DBS sistemini başlattıklarını vurguladı. 

Karşılıksız çekte hapis cezasının kal-
dırılmasının çekleri tamamen teminatsız 
ve riskli bir ödeme aracı haline getirdi-
ğini ve karşılıksız çek düzenleme husu-
sundaki caydırıcılığın ortadan kalktığını 
ifade eden Sarıpınar, “Çek ve senet artık 
güvenli bir ödeme aracı değil. Hele iflas 
erteleme müessesesinin artması ve bazı 
işletmeler tarafından kötüye kullanıl-
ması; cari hesap, çek ve senedin hiçbir 

“

garanti sağlamadığını açık bir şekilde 
ortaya çıkarmış bulunuyor. Bu nedenle 
çek ve senet yasasında köklü revizyonla-
rın yanı sıra Türk Ticaret Kanunu’ndaki 
iflas erteleme müessesenin suiistimallere 
fırsat vermeyecek şekilde yeniden dü-
zenlenmesi gerekir” diye konuştu.

“Bu dönemde finansal istihbarat
her zamankinden daha önemli”

S
eranit Grup Finans ve Bütçe Ra-
porlama Müdürü Yasin Duran, 
finansman yükü yönetilirken yük-

sek ve gittikçe yükselen maliyetli dış fi-
nansman kaynakları ile geçici çözümler 
aranmasının orta ve uzun vadede şirke-
tin mali yapısına daha büyük zararlar 
verebildiğini söyledi.
Son dönemlerde ekonomideki durgun-
luk sebebiyle şirketlerin satış hacimle-
rinin ve tahsil kabiliyetlerinin azaldığını 
söylemenin mümkün olduğunu vurgu-
layan Duran, şöyle konuştu: 
“Yine benzer şekilde, iş ortakları için 
yapılacak finansal istihbaratın her za-
mankinden daha önemli olduğuna, bu 
konjonktürde alacakların şüpheli duru-
ma düşme riskini yönetmek için etkin 
müşteri değerlendirme süreçlerinin uy-
gulamaya geçirilmesi gerektiğine inanı-
yorum. Finansman yükünü hafifletmek 
ve lokal ekonomik çalkantılara karşı 
daha dayanıklı olabilmek için ihracata 

ağırlık veren satış stratejimiz mevcut. 
Böylelikle, hem bilançomuzdaki ya-
bancı para cinsi pasiflere karşı natü-
rel bir hedge sağlamış oluyoruz, hem 
de yurt içi piyasalarda zaman zaman 
gözlemlediğimiz daralmalara karşı atıl 
kapasite oluşturmadan satışlarımıza 
devam edebiliyoruz.” 
Yaşanan sıkıntılara karşı finansal ku-
rumların sunduğu tahsilat çözümleri-
nin ilk bakışta hem tedarikçi hem de 
müşteri için çözüm oluşturabildiğini 
ifade eden Yasin Duran, sözlerini şöy-
le sürdürdü: “Piyasanın gerektirdiği 
emsallerine uygunluk ilkesine aykı-
rı olarak finansman yükü bayi veya 
müşteriyi güçlendirmek adına sü-
rekli yüklenilirse, uzun vadede firma 
kârlılıklarına ve nakit akışına olumsuz 
etkileri olur.”



T
ürkiye Müteahhitler Birliği (TMB) 
Başkanı Mithat Yenigün, dünya ge-
nelinde olduğu gibi Türkiye’de de 

ekonominin genel konjonktürünün inşaat 
sektörünün performansını doğrudan et-
kilediğini belirterek, “2016 yılında inşaat 
sektöründe yatay bir seyrin hakim olacağı 
öngörülüyor. Sektörde yurtiçi talep ağırlıklı 
büyümenin önümüzdeki yıl yüzde 4.0-4.5 
aralığında seyredebileceği, süreçte finans-
man koşulları ve yatırım düzeyinin etkili 
olacağı değerlendiriliyor. Bina dışı alt sek-
töründe büyüme düzeyinin ağırlıklı desteği 
kamu yatırımlarından alacağı düşünülür-
ken; bina inşaatı alt sektörünün de yurt 
içinde süren kentsel dönüşüm projelerinin 
katkısıyla büyüyeceği öngörülüyor” dedi.

Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri bağ-
lamında ise, küresel ekonomide ve jeopo-
litik konjonktürde değişen dinamiklerin 
sektörü değişime ve farklı pazar arayışları-
na yönelttiğini ifade eden Yenigün, “2016 
yılının ilk dört ayında ise yurt dışında 1.1 
milyar ABD Doları değerinde 21 yeni proje 
üstlenildi. Son dönemde üstlenilen proje 
tutarının geçmiş yılların aynı döneminde 

üstlenilen proje değerlerinin belirgin şe-
kilde altında kalması, büyük ölçüde Rusya, 
Libya ve Irak pazarlarındaki sorunlardan 
kaynaklandı” diye konuştu. İnşaat sek-
töründe finansman kaynaklarının çeşit-
lendirilmesinin önem taşıdığını söyleyen 
Yenigün, “Banka borçlarındaki artışın sı-
nırlandırılması, öz sermaye ile finansman 
kaynağının artırılması hedefleniyor. Bu 
bağlamda, halka arzların ve kira sertifikası 
benzeri sermaye piyasası araçlarının gele-
cek dönemde gelişebileceği düşünülüyor. 

Ayrıca, pazar çeşitlendirilmesinin sek-
törün ana gündem maddelerinden biri 
olduğu ve yurt dışı kontratların yerel 
para cinsinden yapıldığı bir süreçte, dö-
viz risklerinin kontrol altında tutulması 
açısından ‘hedging’ yapılması önem ta-
şıyor. Gelecek dönemdeki ödemeler ve 
alacaklar konusunda planlama yapılması, 
ulusal ve uluslararası bankalar üzerinden 
vadeli döviz işlemi gerçekleştirilerek girdi 
maliyetlerindeki artış ile düşük kurdan 
oluşabilecek zararların dengelenmesi, ‘risk-
ten arındırılma’ sürecinde önem taşıyor” 
değerlendirmesinde bulundu. Yurt içinde 

siyasi istikrar ortamının yeniden tesis edil-
mesi ile birlikte hız kazanması beklenen 
büyük ölçekli projelerin sektörü ve genel 
ekonomik aktiviteyi olumlu etkileyece-
ğinin öngörüldüğünü söyleyen Yenigün, 
2016 yılında açılışı yapılacak olan Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yolları, 3. 
Havalimanı, Avrasya Tüneli, İstanbul-İzmir 
Otoyolu gibi hayati önem taşıyan büyük 
ölçekli projelerin tümünün, TMB üyeleri 
tarafından kamu-özel ortaklığı modeli ile 
hayata geçirileceğini ifade etti.

“DEV PROJELERİN SEYRİ
PİYASA KOŞULLARINA BAĞLI”
Yüksek finansman gereksinimi bulu-

nan söz konusu projelerin seyri açısından 
piyasa koşullarının büyük önem taşıdığını 
vurgulayan Yenigün, şunları söyledi: “Ame-
rikan Merkez Bankası’nın Aralık 2015’te 
faizleri artırmaya başlaması ile birlikte fi-
nansman koşulları güçleşti, maliyetler arttı. 
2016 yılında küresel likidite koşullarında 
daralmalar ile jeopolitik risklerde artış eği-
liminin, piyasada borçlanma maliyetleri 
üzerinde etkili olacağı düşünülüyor.”

“Finansman kaynakları
çeşitlendirilmeli”

İnşaat sektöründe 

finansman kaynaklarının 

çeşitlendirilmesinin 

önemli olduğunu belirten 

Türkiye Müteahhitler Birliği 

Başkanı Mithat Yenigün, 

“Banka borçlarındaki 

artışın sınırlandırılması, 

öz sermaye ile finansman 

kaynağının artırılması 

hedefleniyor” dedi.
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“En büyük sıkıntı 
yüksek finansman 
maliyetleri”
Konut Geliştiricileri ve 

Yatırımcıları Derneği 

(KONUTDER) Başkanı 

Ömer Faruk Çelik, en 

büyük sıkıntının finansman 

maliyetlerinin yüksek olması 

olduğunu belirterek, “TL 

faiz oranlarının yüksekliği 

firmaları yabancı para 

cinsinden finansmana sevk 

ediyor, bu da beraberinde 

büyük bir kur riski getiriyor” 

dedi.

İ
nşaat sektörünün finansman yükü-
nü iki alt sektör için ayrı ayrı de-
ğerlendirmek gerektiğini belirten 

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları 
Derneği (KONUTDER) Başkanı Ömer 
Faruk Çelik, “Taahhüt alanında faaliyet 
gösteren firmalar hak ediş karşılığı yap-
tıkları işlerde genellikle işverenlerden 
avans almaya çalışmakta ve yine peri-
yodik hak edişlerle maliyetlerini finanse 
etmekte. Bu tür işlerde işverenler avans 
ödemeleri karşılığında genellikle banka 
teminat mektubu istediğinden, taahhüt 
işi yapan firmalar nakdi kredilerden 
ziyade gayri nakdi krediler kullanmak 
durumunda kalıyor” dedi. Proje geliş-
tiren firmaların ise arsayı satın aldığını 
ya da arsa sahipleri ile kat karşılığı veya 
gelir paylaşımı sözleşmeleri imzaladı-
ğını ifade eden Çelik, “Esasen kat kar-
şılığı veya gelir paylaşımı sözleşmesi 
imzalanması durumunda arsa sahibi 
baştan büyük bir ödeme almadığından, 
bir anlamda geliştirici firmayı kredilen-
dirmiş ve ona bir finansman sağlamış 
oluyor. Proje geliştiren firmalar için ar-

sanın dışında ikinci önemli maliyet ka-
lemi ise elbette inşaat maliyetleri. Eğer 
projede üretilen bağımsız bölümlerin 
inşaat aşamasında satışı ve alıcılardan 
avans niteliğinde ödemeler alınabilmesi 
mümkün olabiliyorsa, firmalar bu yolu 
tercih ediyor. Ancak AVM gibi bütünlük 
arz eden ve proje aşamasında satılması 
zor olan yatırımlarda firmalar gerekli 
finansman ihtiyaçlarını banka kredileri 
ile karşılıyor” diye konuştu. Finans-
man konusunda bir diğer seçeneğin ise 
sermaye temini ve dolayısıyla şirkete 
mevcut ortakların veya yeni ortakların 
sermaye koyması olduğuna dikkat çe-
ken Çelik, “Bu işlem bir halka arz şek-
linde olabileceği gibi, başka yatırımcı 
gruplarla ortaklıklar yapmak şeklinde 
de olabiliyor” bilgisini verdi.

“ÖN SATIŞ VE KREDİ 
KULLANIMI TERCİH EDİLİYOR”
Konut sektöründe projelerin finans-

manında firma açısından en tercih edi-
len yöntemin ön satışlar yoluyla alıcılar-
dan avans niteliğinde ödemeler almak 

olduğunu söyleyen Çelik, “Bu durumda 
hem finansman hem de satış konusu çö-
züme kavuşmuş oluyor. İkinci seçenek 
ise kredi kullanımı. Eğer kullandığınız 
kredi ile sağladığınız getiri katlandığınız 
kredi maliyetinin üzerinde çıkabiliyor-
sa, kredi kullanarak yatırım yapmak 
kaldıraç etkisi yaparak firmanın öz-
kaynak kârlılığını yükseltiyor. Ancak 
elbette kredi kuruluşları kredi verirken 
firmanın belirli bir oranda özkaynağa 
sahip olmasını istiyor. Borçlanma yo-
luyla finansmanın limitleri var ve bir 
noktada firma özkaynaklarını yükselt-
mek durumunda kalıyor” diye konuştu. 
Finansman konusunda yaşanan en bü-
yük sıkıntının finansman maliyetlerinin 
yüksek olması ve her zaman istenen 
vadede finansmana ulaşmanın mümkün 
olmaması olduğunun altını çizen Çelik, 
TL faiz oranlarının yüksekliğinin firma-
ları yabancı para cinsinden finansmana 
sevk ettiğini, bunun da beraberinde 
büyük bir kur riski getirdiğini dile ge-
tirerek, “Firmalar yatırım ve finansman 
kararlarında temkinli olmalı” dedi.
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T
ürkiye’de yerleşik şirketlerin en 
büyük sorununun sermaye kıtlığı 
olduğunu belirten Euler Hermes 

Türkiye CEO’su Özlem Özüner, “Düşük 
sermaye tabanı ile de kreditörler nezdin-
de firmaların risk primi yükseldiğinden 
yüksek finansman maliyetleri doğuyor” 
dedi. Gelişmiş ülkelerdeki girişimcilerin 
yaptıkları gibi bizim firmalarımızın da 
kurulduktan bir süre sonra ilk etapta dış 
kaynak ile borçlanmak yerine ortaklık 
alarak sermayelerini güçlendirmeleri, 
gerekirse birleşme yoluna gitmeleri ge-
rektiğini ifade eden Özüner, “Bu şekilde 
daha uygun maliyetler ile finansman 
sağlayabilirler. Alacak sigortası yapmış 
bir firmanın bilançosunun yüzde 30-
40’ının sigorta şirketi tarafından güven-
ceye alınmış olduğu düşünülürse bu tür 
firmaların da finansman maliyetlerinin 
daha uygun olması beklenmelidir. Ay-
rıca bankaların, şirketlerin alacaklarını 

garantileyen alacak sigorta poliçelerini 
teminat olarak görmesi ve uygun fiyat 
ile firmaları fonlayabilmesi gerekiyor. 
Bu yöntemle de firmaların finansman 
maliyetleri düşebilir” diye konuştu.

Risk yönetimini etkin bir şekilde 
yapabilmenin en verimli yolunun Euler 
Hermes gibi risk alanında uzman fir-
malarla birlikte çalışmak olduğunu dü-
şündüğünü belirten Özüner, şirketlerin 
alacak sigortası ile alacaklarını güvence 
altına alabileceğini vurguladı. Özüner, 
bu konuda şunları söyledi: “Alacak si-
gortasını ticari işletmeleri, ticari ala-
cakların tahsilat riskine karşı koruyan 
bir mekanizma olarak tanımlayabiliriz. 
Alacak sigortası yaptıran şirketler, eko-
nomik olumsuzluklar, sistematik riskler 
ve ödeme yapacak tarafın acze düşmesi 
veya iflası gibi durumlardan doğacak 
riskleri büyük ölçüde bertaraf etmiş 
oluyorlar. Bu ürün, alacak yönetiminin 

yanı sıra sektör risklerinin de güvenilir 
bir şekilde takip edilmesini ve yöne-
tilmesini sağlıyor. Ayrıca ödenmeme 
halinde ortaya çıkabilecek büyük ölçekli 
kayıplardan korumayı, kayıpları en aza 
indirmeyi hedefliyor.”

“İFLASLARIN BU YIL YÜZDE 8 
ARTACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ”
“Şirketlerin hayat sigortası” olarak 

da tanımlanabilecek alacak sigortası-
nın öneminin özellikle içinde bulun-
duğumuz kırılgan makro ekonomik 
koşullarda daha da arttığını ifade eden 
Özüner, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu 
yıl Türkiye’de yaşanabilecek kurumsal 
iflaslara yönelik öngörümüz, 2016’da 
yüzde 8’lik artış gerçekleşebileceği 
yönünde. Bu görünümde şirketlerin 
alacaklarını güvence altına alması çok 
önemli ve bu alanda deneyimli şirket-
lerle çalışmayı tercih etmeliler.”

“Şirketler alacaklarını
sigorta ettirmeli”

Euler Hermes Türkiye CEO’su Özlem Özüner, bu dönemde risklerin çok fazla olduğunu 

belirterek, şirketlerin alacak sigortası ile alacaklarını güvence altına alabileceğini vurguladı.

KAPAK – F NANSMAN YÜKÜ
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İ
nşaat sektörünün, artık altyapısı ol-
gunlaşmış, tabiri yerindeyse “inşaata 
doymuş” gelişmiş ülkelere değil, 

gelişen ve az gelişmiş ülkelere odaklan-
dığını belirten Türk Eximbank Genel 
Müdürü Hayrettin Kaplan, “Bu durum 
da, finansman ihtiyacını beraberinde 
getiriyor ve haliyle riski artırıyor” dedi.

Firmaların mikro bazda alıcıla-
rının barındırdığı risklerin yanı sıra, 
konjonktürel gelişmeler kapsamında 
oluşabilecek risklere karşı da temkinli 
olmaları gerektiğini belirten Kaplan, 
“İhracatçılarımızın, bu tür riskleri 
yönetmek için kullanabilecekleri en 
önemli araçlardan biri ihracat kredi 
sigortasıdır. İhracat kredi sigortası en 
basit tanımla, ihracattan doğan alacağın 
sigortalanmasıdır. Bu şekilde, malın 

“İhracat kredi sigortası 
risklere karşı korur”
Türk Eximbank Genel Müdürü Hayrettin Kaplan, ihracatçı 

firmaların alıcıların barındırdığı risklerin yanı sıra, 

konjonktürel risklere karşı da temkinli olmaları gerektiğini 

belirterek, “İhracatçılarımızın, bu tür riskleri yönetmek 

için kullanabilecekleri en önemli araçlardan biri ihracat 

kredi sigortasıdır” dedi.

“Finans sektörü üretim ve 
yat r ma dayal  büyümeyi 
finanse etmeli”

ekerbank KOB  ve Tar m Bankac l  
Pazarlama Genel Müdür Yard mc s  Murat 
Sabaz, 2023 hedeflerine ula mak ve potansiyel 
büyüme h z n  sa lamak için finans sektörünün 
üretim ve yat r ma dayal  büyümeyi finanse 
etmesinin büyük önem ta d n  söyledi. n aat 
sektörünün, yüzlerce meslek dal n  ilgilendirmesi 
nedeniyle istihdam ve üretim sürecini önemli 
ölçüde etkiledi ini belirten Sabaz, in aat 
sektörünün do rudan ili kili oldu u yat r m 
kalemlerinin ba nda gelen enerji verimlili i 
yat r mlar n  yayg nla t rmak için banka olarak 
2009’da Türkiye’de bir ilk olan EKOkrediyi 
geli tirdiklerini ifade etti.

satıldığı alıcının finansal olarak zor du-
ruma düşmesi gibi ticari risklerden ya 
da söz konusu ülkenin döviz transferini 
yasaklaması gibi politik risklerden kay-
naklanan durumlara karşı ihracatçının 
alacağı güvence altına alınır. Ticari ya 
da politik riskin gerçekleşmesi halinde 
de Türk Eximbank ihracatçıya alacağını 
ödeyerek, böylece ihracatçının finan-
sal anlamda öngörülebilir bir ortam-
da ticaret yapmasına katkı sunar. Bu 
sayede, bir yandan ihracat yapmakta 
olan ya da yeni yapmaya başlayacak 
her ölçekten firmamızın, daha uzun 
vadeli ve daha riskli ödeme şekilleri ile 
ihracat yapmasına olanak sağlanırken, 
diğer yandan gelişen yeni piyasalara 
güvenle açılmaları temin edilerek mev-
cut pazarlardaki paylarının artırılması 

ve kalıcılıklarının sağlanmasına olanak 
tanınır” şeklinde konuştu. İnşaat sek-
töründe faaliyet gösteren 212 firmanın 
Eximbank’ın Kısa Vadeli İhracat Kredi 
Sigortası’ndan yararlandığını ifade eden 
Kaplan, “2015 yılında 293 milyon do-
lar, 2016 ilk beş ayında ise 102 milyon 
dolar tutarında ihracat, sigortalanmak 
suretiyle ödenmeme riskine karşı te-
minat altına alınarak, ihracatçılarımız 
desteklendi” bilgisini verdi.

KAPAK – F NANSMAN YÜKÜ
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T
ürkiye’deki mevcut yasaların alacak 
temini konusunda yeterli olmadı-
ğına dikkat çeken Avukat Yusuf 

Ayık, bu nedenle birçok sorun yaşandığını 
belirtti. Çekle yapılan işlemlerde firmala-
rın çeklerini tahsil edememesi önündeki 
en büyük engelin yine borçlu firmaların 
da içerisinde bulunduğu Ticaret Kanunu 
sistemi olduğunu vurgulayan Ayık, “Ti-
caret Kanunu’na göre kurulan özellikle 
limited şirketler sadece şirket malvarlığı 
ile borçtan sorumlu. Şirket malvarlığı dı-
şında kalan ortakların şahsi malvarlığı ve 
özel borçlardan hiçbir şekilde sorumlu 
değil. Yalnızca kamu alacaklarından şirket 
ortakları da ortaklık payları oranında so-
rumlu. Yani devlet kendi alacağına şahin, 
vatandaşın alacağına gelince kuzu” dedi.

“KANUN İYİ NİYETLİ
ALACAKLIYI KORUMUYOR”
Şirket malvarlığının son derece basit 

bazı muhasebe faaliyetleri ile eksi bakiyeye 
kadar düşürülebildiğini vurgulayan Av. 
Ayık, şu değerlendirmelerde bulundu: 
“Şirketin gelirleri çok basit bazı muhasebe 
hileleri ile gerek ortaklara kâr payı, maaş 
vs. adı altında, gerekse başka işlemlerle 
ortadan yok edilebiliyor. Şirket adına sa-
tılan mal ve hizmetlerin ödemeleri şirket 
ortakları adına tahsil edilebiliyor. Yani 
Türk Ticaret Kanunu’nun şirket yapısı 
maalesef iyi niyetli alacaklıları koruyacak 
durumda değil. İyi niyetli alacaklı ister 
başka bir firma olsun, ister şirketin işçisi 

olsun şirketin amiyane tabiri ile basit bir 
şekilde ‘içi boşaltıldığı’ takdirde kimse 
borç tahsilatı yapamıyor. Bu nedenle Ti-
caret Kanunu’nda önemli değişiklikler ya-
pılmalı. Alacaklıların haklarını koruyacak 
düzenlemelere gidilmesi gerekiyor.”

“ŞİRKETLERİN İÇİ KOLAYCA
BOŞALTILMAMALI”
Alacak temini için öncelikle işleyen 

şirket yapısının düzeltilmesi gerektiğini 
ifade eden Ayık, bu konuda da şunları 
söyledi: “Şirketlerin kurulurken taahhüt 
edilen sermayeleri kolayca eritilmemeli. 
Şirketin gelirleri şirket adına tahsil edil-
meli ve ortaklara veya başka şahıslara 
borç, ödeme, maaş vs. adı altında ödeme 
yapılamamalı. Şirketler için kuracakları 
internet sitelerinde bilançolarını açıkla-
ma zorunluluğu getirildi. Ancak bu yasa-
nın yürürlüğü sürekli erteleniyor. Şirket 
borç alacaksa iyi niyetli satış yapacak olan 
firma, açıp şirketin durumunu görecek 
ona göre borç-senet-çek işlemi yapacak. 
Şirketlerin bütün malvarlığı ve bilanço-
ları bir an önce kurulacağı açıklanan web 
sayfalarında yayınlanmalı. Muhasebe siste-
mine ciddi denetim ve standart getirilmeli. 
Kimse şirketlerin içini kolayca boşaltama-
malı. Kolayca gayrimenkullerini, banka 
hesaplarını, menkul mallarını, sermayesini 
eritememeli. Bu işlemler basit birer muha-
sebe işlemi ile yapılamamalı.” 

İcra dairelerinin de reorganizasyo-
na ihtiyacı olduğunu dile getiren Avu-

kat Yusuf Ayık, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Özellikle kamyonu, hamalı alıp kapıya 
dayanma şeklindeki menkul haczi yerine 
başka yöntemler geliştirilmeli. Örneğin, 
hâlâ vergi dairesi şirketlerin banka hesap-
larını bilgisayar üzerinden görememek-
te. Alacaklının bildirdiği bankalara yazı 
yazılmakta ve oradan gelecek cevaplar 
beklenmekte. Bu, şu anki teknolojik sis-
temde ilkel bir durumdur. Halbuki vergi 
dairesi vergi alacakları için tüm banka 
hesaplarını görebilmekte ve e-haciz işlemi 
yapabilmekte. Aynı işlemi icra dairesi de 
borçlu şirketler için usul çerçevesinde 
yapabilmeli. Bunun gibi borçlu şirketlerin 
alacaklı olduğu şirket veya kurumların da 
bilinebileceği bir sistem kurulmalı. Şirket 
malvarlığı üzerinden ne aktif ne pasif usul-
süz hiçbir işlem yapılamamalı.”

“Alacak temini 
konusundaki
en büyük engel 
yasalar”
Avukat Yusuf Ayık, tahsilat sorununa 

çözüm için Türk Ticaret Kanunu’nda 

alacaklıların haklarını koruyacak 

düzenlemelere gidilmesi gerektiğini 

söyledi.
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İklimlendirme-soğutma-klima sektöründe

SEKTÖREL GÜÇ / SK D

T
ürkiye’de iklimlendirme, soğutma ve klima 
cihazları sektörünü bir araya getiren İklim-
lendirme-Soğutma-Klima İmalatçıları Der-

neği (İSKİD), sektörün gelişimi ve uluslararası pa-
zarlarda rekabeti sağlamak için faaliyet gösteriyor. 
İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Savcı, sektö-
rün yeni pazar arayışlarına yurt dışı fuarlarına ka-
tılarak katkı sağladıklarını belirterek, “Bu yıl İran, 
Endonezya ve Suudi Arabistan’da fuarlara katıldık 
ve ikili ticari görüşmeler yapma fırsatı bulduk. 

Hindistan’ın, önemli derneklerinden birisi olan 
ISHRAE ile de işbirliği protokolü imzaladık” dedi. 
Cem Savcı ile İSKİD’i ve faaliyetlerini konuştuk.

İSKİD ne zaman, hangi amaçla kuruldu?

Derneğimiz Türkiye’de iklimlendirme, soğut-
ma ve klima cihazları imalatçısı ve/veya ithalatçısı 
olan üyeleri arasında işbirliğini sağlayarak, sorun-
larının çözümüne yönelik çalışmalar yapmak ama-
cıyla 1993 yılında kuruldu.

İSKİD Yönetim Kurulu 

Başkanı Cem Savcı,

“İSKİD olarak, dış 

pazarlarda rekabet, 

yeni pazar arayışları 

ve Türk üreticilerin 

uluslararası pazarlarda 

rekabet gücünü 

artırıcı çalışmalar 

yapmaktayız” dedi.

rota yeni pazarlar
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İklimlendirme-Soğutma-Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) Başkanı 

Cem Savcı, dernek olarak Uluslararası Rekabeti Geliştirme (URGE) 

projesi kapsamında yeni pazar arayışları ve Türk üreticilerin uluslararası 

pazarlarda rekabet gücünü artırıcı çalışmalar yaptıklarını söyledi. 

Derneğin kaç üyesi var?

2016 yılında üye sayımız 100’ü geçti. Bu firma-
lar çoğu ürün grubunda Türkiye pazarının yüzde 
80-90’ını temsil ediyor.

“İSKİD, SEKTÖRÜN

GELİŞMESİ İÇİN ÇALIŞIYOR”

Derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verir 
misiniz?

Bugün İSKİD, iklimlendirme sektörünün ge-

lişmesi ve uluslararası rekabette öne geçmesi yö-
nünde sektör adına faaliyetler yürüten etkin bir 
kuruluş. İSKİD, iklimlendirme, soğutma ve klima 
sektörünün büyük bir oranını tek bir çatı altında 
toplamayı başardı. 1994 yılından bu yana her yıl 
klima ve soğutma sektörünün, ürün, imalat-itha-
lat-satış ve ihracat bazında, yıllık istatistiklerini ha-
zırlayıp, sektörün boyutlarını somut olarak ortaya 
çıkararak, sektörde stratejik hedef belirlenmesinde 
kullanılabilecek önemli bir kaynak sağladı. Kli-
ma ihtisas fuarlarının tüketici ve firmalar için en 
verimli hale getirilmesi yönünde, ilgili diğer sivil 
toplum örgütleri ile işbirliği içinde çalışmalar yapa-
rak başarılı sonuçlar aldı. Sektörle ilgili diğer der-
neklerle ortak çalışmalar yaptı. İSKİD ayrıca, sek-
tör içinde haksız rekabet, etik kurallara uymayan 
davranışlar ve tüketiciyi yanıltabilecek uygulama-
lara karşı önlemler alıyor. Her ay düzenli çıkarılan 
İSKİD e-bültenler, İSKİD web sitesi, İSKİD Twitter 
ve Facebook sayfaları aracılığı ile geniş bir kesime 
İSKİD’in görüşleri, üyelerinin haber ve bilgileri ile-
tiliyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı, TSE, Dış Ticaret Müsteşar-
lığı gibi resmi kurumlar nezdinde sektörle ilgili 
mevzuat çalışmaları yapılarak önemli faydalar elde 
edildi. Türkiye AB müktesebatına uyuma başladı-
ğı yıllarda, “AB Klima Mevzuatı” başlıklı bir rapor 
hazırlanarak, klima konusunda AB ve Türkiye’deki 
mevcut mevzuat ve uygulamalar karşılaştırıldı. Ra-
por, ilgili devlet kurumlarının ve sektörün bilgisine 
sunuldu. İSKİD, günümüzde temel ihtiyaç haline 
gelen klima kullanımının yaygınlaşması ve konu 
ile ilgili toplum bilincinin artırılması amacıyla top-
lantılar, geziler, basın duyuruları, el broşürleri ve 
benzeri faaliyetler yapıyor. Ayrıca hastanelerde hij-
yenik klimaların nasıl olması gerektiği, kullanımı 
ve bakımı hakkında özellikle sağlık personeline 
yönelik bir kitapçık hazırlandı, kitabın dağıtımı 
2009 yılında yapıldı. 

Sektörün bugünkü durumunu nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

İklimlendirme sektörü gelişimi devam eden 
ve gelecekte büyümesi hız kazanacak sektörlerin 
başında geliyor. Tüm dünyada toplumların refah 
seviyesindeki artış, iç hava kalitesi bilincinin ve 
çevre ile ilgili duyarlılığın artması gibi etkenler ik-
limlendirme sektörünün gelişimini tetikliyor. Kali-
fiye iş gücü, teknoloji, jeo-stratejik konum, nüfus 
ve Türk girişimcilerinin kendine duyduğu güven 
ile Türk iklimlendirme sektörü, dünya firmaları 
ile rekabette avantajlı bir konumda bulunuyor. Ül-
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kemizin genel büyüme düzeyinden de yüksek bir 
performans sergileyen sektörün ihracatı, 2013 yı-
lında 4 milyar 199 milyon dolar iken 2014 yılında 
bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 5,5 artarak 4 
milyar 431 milyon dolar düzeyine ulaştı. 2015 yılı 
durağan geçse de, sektör 3,7 milyar dolar ihracat 
gerçekleştirdi. 

“NİTELİKLİ İŞGÜCÜ SORUNU VAR”

Sektörün sorunları nelerdir? Bu sorunların 
çözümü için neler yapılmalı?

Türkiye iklimlendirme sektörü, tüm avantajla-
rına rağmen bazı sorunlar yaşıyor. Bu sorunların 
çözümünde örgütlenmiş yapılar, etkin çözümler 
üreterek, devlet nezdinde sorunların çözümüne 
yönelik faaliyetler yürütüyor. Sektörün yaşadığı 
öncelikli sorunlardan birisi nitelikli iş gücünün ye-
tersizliğidir. İş hacminin büyümesi, acil nitelikli iş 
gücü istihdamı gerektiriyor, ancak nitelikli iş gücü 
arzı henüz yeterli seviyeye ulaşamadı. Sivil toplum 
örgütlerinin düzenlediği meslek içi eğitimler ve 
devletin meslek lisesi ile yüksekokulların sayısını 
artırması gibi çalışmalarla çözüm yolunda adımlar 
atılmaya başlandı. İSKİD Üniversite Sanayi İşbirliği 
Komisyonu bu konuda uzun zamandır çalışma-
lar yürütüyor. Makine mühendisliği fakülteleri ile 
yakın ilişkiler yürüterek başarılı öğrenciler iklim-
lendirme sektörünü tanımaya ve katılmaya davet 
edilerek, sektör hakkında bilgilendirmeler yapılı-
yor. ISKAV’ın önderliğini yaptığı, İSKİD’in destek 
olduğu çalışmalar neticesinde Yıldız Üniversitesi 
Makina Fakültesi’nde İklimlendirme Bölümü açıldı 
ve geçtiğimiz yıl ilk mezunlarını verdi.

Bir diğer sorun da soğutma içeren klima sant-
rallerinde ve Fan-Coil cihazlarında halen ÖTV uy-
gulanması. Oysa adı geçen ürünler bireysel kulla-
nıma yönelik split klima cihazlarından farklı, ticari 
ürünlerdir ve üretim için zorunluluktur. ÖTV’nin 
bu ürünlerden veya enerji etkinliği yüksek olanla-
rından kaldırılması veya azaltılması gerekir. Küre-
selleşmenin getirdiği pazar ve rekabet şartlarında 

özellikle yurt dışı rakiplerle rekabet edebilmek ve 
ihracat yapabilmek için Ar-Ge ve Ür-Ge mutlak 
bir zorunluluk. Çoğunluğu KOBİ’lerden oluşan 
sektör için eğitim seviyesi yüksek Ar-Ge ve Ür-Ge 
çalışmalarına kaynak ve personel ayırmak kolay 
değil. Yeni Ar-Ge kanunu KOBİ ölçeğindeki fir-
malara istenilen ölçüde yarar sağlayamamakta. Bu 
durum önümüzdeki yıllarda uluslararası rekabette 
sektörü zorlayacak. Ar-Ge desteklerinin KOBİ dü-
zeyinde yaygınlaştırılması için ilgili prosedürlerin 
kolaylaştırılması gerekiyor. Enerji verimli ürünle-
rin piyasada yaygınlaştırılması ve enerji verimliliği 
düşük cihazların yüksek enerji verimliliğine sahip 
cihazlara dönüşümü ile ilgili devlet teşvikine ihti-
yaç var.

YENİ PAZAR ARAYIŞLARI

Dernek olarak önümüzdeki dönemdeki he-
defleriniz neler?

İSKİD olarak şu an devam eden URGE (Ulus-
lararası Rekabeti Geliştirme) projemizle sürekli dış 
pazarlarda rekabet, yeni pazar arayışları ve Türk 
üreticilerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü 
artırıcı çalışmalar yapmaktayız. Ekonomi Bakanlığı 
tarafından desteklenen projeye 36 sektör firması 
katıldı. Projenin temem amacı Türkiye Cumhuri-
yeti 2023 ihracat hedeflerine ulaşılması için iklim-
lendirme sektörünün oyuncularının uluslararası 
rekabetçiliklerini geliştirip, ihracat rakamlarını bu 
doğrultuda artırmak. Bu çerçevede İSKİD’in 2013 
yılında ihtiyaç analizi ile başlamış olduğu URGE 
Projesi, sektörün ana ürün üreticilerini, kompo-
nent imalatçılarını, malzeme satıcılarını, tasarım ve 
mekanik taahhüt yapan firmaları bir araya getirip 
uluslararası rakiplerine göre göreceli üstünlükle-
rini artırmak amacıyla hayata geçirildi. Şu an iti-
bariyle 1’inci URGE projesini kapatıyor olup, 2’nci 
URGE projesine daha geniş kapsamlı sektör oyun-
cuları ile katılmak en büyük amacımız. Bu projede 
total yaklaşık 1.2 milyon TL maliyeti olan aktivi-
teler yapılmış olup, bunun yüzde 75’i Ekonomi 
Bakanlığı tarafından finanse edildi. Bu doğrultuda 
yeni projenin onayıyla birlikte Eylül 2016’da 2’nci 
URGE projesine başlayacağız.

Derneğimiz ile ISHRAE (Indian Society of Hea-
ting, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) 
Derneği arasında bir işbirliği protokolü imzalandı. 
Sektörümüz, Ekonomi Bakanlığı’nın 2016-2017 
hedef ülkeleri arasında yer alan Hindistan pazarını 
bir süredir takip ediyordu. Hindistan’ın, önemli der-
neklerinden birisi olan ISHRAE ile bir işbirliği pro-
tokolü imzalandı. İşbirliği protokolüne göre; her iki 
ülkenin ticaret hacminin artırılmasına yönelik ola-
rak; dernek üyelerinin talepleri doğrultusunda kar-
şılıklı alım heyetleri organizasyonlarının yapılması; 
pazar bilgilerinin paylaşılması ve ortak yeni proje-
lerin geliştirilmesi yönünde çalışmalara başlanacak.
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“Derneğimiz 2007 yılından bu yana Türkiye İMSAD 

üyesidir. Bu süre içinde Türkiye inşaat sektörü 

hakkında gelişmeleri takip etmek, yeni trendler 

hakkında bilgi almak açısından faydalı işbirliklerimiz 

oldu. Ayrıca inşaat sektöründe enerji verimliliğine 

verilen önem ve yeşil bina trendleri sektörümüzü 

yakından ilgilendiren konular olması sebebiyle 

önem arz ediyor. Derneğimiz, inşaat sektörünün 

ihtiyaç duyacağı, sektörümüz hakkında detaylı ve 

teknik konuları da Türkiye İMSAD’a bildirerek daha 

hızlı ilerleme sağlanacağı kanaatindeyiz.”

“Türkiye İMSAD ile 
faydalı işbirliklerimiz var”

SEKTÖREL GÜÇ / SK D
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“Başarının anahtarı
değişimde 
öncü olmak”

PROFESYONEL BAKI  / MEHMET HACIKAM LO LU



TEMMUZ 2016   l   TÜRK YE MSAD DERG    l   51

Sabancı Holding’de 20 yılı aşan çalışma hayatını Sabancı Sanayi Grup 

Başkanı olarak taçlandıran Mehmet Hacıkamiloğlu, “İş dünyasında 

kendinizi sürekli yenilemeniz, gerekiyor. Değişime ayak uydurmak, belki 

de değişimin önünde gitmek sizi başarıya ulaştırıyor” diyor.

M
ehmet Hacıkamiloğlu, iş dünyasında 
uzun yıllar aynı şirkette çalışarak zirve-
ye yükselmeyi başaran örnek bir isim... 

İş hayatına 20 yıl önce Sabancı Holding’te adım 
atan Hacıkamiloğlu, çeşitli görevlerde bulunduk-
tan sonra 2014 yılında Akçansa Çimento Genel 
Müdürlüğü, ardından da Sabancı Holding Sanayi 
Grup Başkanlığı görevine getirilerek önemli bir 
başarıya imza attı. Mehmet Hacıkamiloğlu ile Sa-
bancı  Holding’teki iş serüvenini ve çalışma haya-
tına bakışını konuştuk.

Eğitiminizden ve iş hayatına atılma süreciniz-
den bahseder misiniz?
Saint Joseph Lisesi’nin ardından lisans eğitimi-
mi Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
bölümünde tamamladım. Daha sonra İstanbul 
Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme İhtisas, Sa-
bancı Üniversitesi’nde de Executive-MBA prog-
ramlarını bitirdim. Sabancı Grubu’nda Betonsa’da 
Tesis Yönetici olarak işe başladım. Daha sonra 
aynı şirkette Yatırım ve Planlama Uzmanı olarak 
görevime devam ettim. 1997-1999 yılları arasında 
Akçansa’da Strateji Geliştirme ve Planlama Müdü-
rü; 1999-2001 yılları arasında Agregasa’da Şirket 
Müdürü olarak görev yaptım. Akçansa’daki iki 
yıllık Finans Koordinatörlüğü görevimin ardından 
Çimsa’ya geçerek, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendim. 
1 Temmuz 2006-1 Eylül 2014 tarihleri arasında 
Çimsa Genel Müdürü olarak görev yaptım. Eylül 
2014’de Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Genel Müdürlüğü görevini yapmaya başladım. Şu 
anda da Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı 
olarak görev yapıyorum. Akçansa ve Çimsa şir-
ketlerinin yanı sıra sorumluluklarım arasına Brisa, 
Kordsa, Temsa, Yünsa şirketleri de katıldı.
 
Uzun yıllar Akçansa ve Çimsa’da yöneticilik 
yaptıktan sonra Sabancı Sanayi Grubu Başka-
nı oldunuz. Yeni göreviniz hakkında bilgi verir 
misiniz?
Sabancı Holding bünyesinde yer alan Sanayi Grup 
Başkanlığı ve Çimento Grup Başkanlığı organizas-
yonları “Sanayi Grup Başkanlığı” çatısı altında bir-
leştikten sonra grup başkanlığı görevini yapmaya 
başladım. Tüm üretim faaliyetlerinin tek bir çatı 
altında birleşmesiyle, tüm sanayi şirketlerimizi 
bütünsel bir yaklaşımla yönetecek, daha da güç-
lendireceğiz.

“SABANCI SANAYİ GRUBU’NU YÖNETİYOR

OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM”
Sabancı Grubu’ndaki iş hayatınızı değerlendir-
diğinizde neler söylemek istersiniz?
20 yılı aşkın bir süredir Sabancı Grubu bünyesin-
de farklı pozisyonlarda çalıştım. Mühendis olarak 
operasyonda, yönetici olarak Finans, Strateji ve 
birçok farklı alanda görevler aldım. Edindiğim 
farklı deneyim ve sorumluluklar bana stratejik ve 
bütünsel bakış açısı kazandırdı. Çimento ve ha-
zır beton sektöründe önemli bir bilgi birikimim 
bulunuyor. Her zaman operasyona ve sanayiye 
yakın oldum. Bu anlamda grup içerisinde önemli 
bir pay teşkil eden Sanayi Grubu’nu yönetiyor ol-
maktan gururluyum. Bugün grup içerisinde faali-
yet gösteren sanayi şirketlerimiz çok başarılılar ve 
sektörlerinin lideri konumundalar.

Türk çimento sektörünün durumunu nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz? 
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği verilerine 
göre Türkiye’de çimento iç tüketimi 2015 yılı 
sonunda bir önceki yıla göre yüzde 0,8 oranın-
da arttı. Sektörümüz, iç talebin üzerinde oluşan 
kapasite fazlasını yine ihraç ederek eritmeye ça-
lıştı. Toplam çimento ve klinker ihracatımız 10,7 
milyon ton seviyesinde gerçekleşerek, bir önceki 
yılla aynı düzeyde kaldı. Ancak yine de Türkiye 
bu rakamla, dünyanın en fazla çimento ihracatı 
yapan ülkelerinden biri oldu. 
2015 yılında Suriye’de yaşanan iç savaş, Rusya’da 
yaşanan ekonomik durgunluğa Türkiye ile yaşa-
nan uçak krizinin etkilenmesiyle ortaya çıkan du-
rum, yine Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nde 
meydana gelen sosyal ve siyasi karışıklıklar, sektö-
rümüzün ihracat pazarlarını olumsuz etkilese de 
Kuzey Amerika’daki yüksek tüketim büyümesi ile 
Batı Afrika’ya yapılan klinker ihracatlarındaki ar-
tış, bir önceki yılın performansının yakalanmasını 
sağladı.
Türkiye’de kişi başına düşen çimento tüketi-
mi son 10 yılda, yıllık ortalama yüzde 5 artarak 
2015’te 826 kiloya erişti.
 

“HEDEFİMİZ ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE

KÂRLILIKLA BÜYÜMEK”
Sabancı Holding’in, çimento sektöründe büyü-
meyi hedeflediği ve özellikle Avrupa’da çimen-
to fabrikası almayı planladığı söyleniyor. Bu 
konuda bilgi verir misiniz?

Sabancı Holding 

Sanayi Grup Başkanı 

Mehmet Hacıkami-

loğlu, “İş hayatıma 

genç yaşta Türkiye’nin 

lider şirketlerinden 

Sabancı Grubu’nda 

başlamaktan ve 

uzun yıllar boyunca 

çalışıyor olmaktan 

gurur duyuyorum” 

diye konuşuyor. 

PROFESYONEL BAKI  / MEHMET HACIKAM LO LU
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PROFESYONEL BAKI  / MEHMET HACIKAM LO LU

Kentsel dönüşüm nedeniyle inşaat sek-
törünün en önemli girdilerinden biri 
olan çimento talebinin önümüzdeki 
yıllarda benzer bir seyir izleyeceğini 
öngörüyoruz. Sabancı Topluluğu ola-
rak çimento sektöründeki yatırımları-
mızı bu öngörüyle gerçekleştiriyoruz. 
Bu verilerden ve öngörüden hareketle 
hedefimiz, çimento sektöründe kârlılık 
içinde büyümeyi sürdürerek, çimento 
iştiraklerimizin toplam portföyümüzün 
içindeki değerini artırmak.

Uzun yıllar aynı grupta çalışmak na-
sıl bir duygu?
İş hayatıma genç yaşta Türkiye’nin li-
der şirketlerinden Sabancı Grubu’nda 
başlamaktan ve uzun yıllar boyunca 
çalışıyor olmaktan gurur duyuyorum. 
Bu dinamik ve odağına insana yatırımı 
koyan yapı içerisinde birçok eğitime 
katıldım, kendimi geliştirme, deneyim-
leyerek öğrenme şansına sahip oldum. 
Uzun yıllar çalıştığım için birçok farklı 
sorumluluğum oldu. Böylelikle analiz 
yeteneğimi geliştirdim.  

“EKİP ÇALIŞMASINA

ÖNEM VERİRİM”
Biraz çalışma tarzınız ve prensiple-
rinize ilişkin bilgi verebilir misiniz?
Disiplinli ve düzenli bir yönetici oldu-
ğumu söyleyebilirim. Ekip çalışmasına 
çok önem veriyorum, ekip arkadaşla-
rımın uzmanlık alanlarındaki bilgi ve 
deneyimlerine güvenirim, konularına 
benden daha fazla hakim olmalarını 
tercih ederim. Çok uzun yıllar boyun-
ca voleybol oynadım. Dolayısıyla ekip 
çalışmasının ilk disiplinini o yıllarda 
kazandığımı rahatlıkla söyleyebilirim. 
Her sporcu ve yöneticinin bir görevi 
olduğunu, o takımdaki herkesin işini 
doğru şekilde yapması halinde şam-
piyonluk geleceğini gördüm. Voleybol 
mükemmel bir takım sporu, servisi iyi 
karşılamak, iyi pas atmak, iyi hücum 
etmek, iyi defans yapmak gerekiyor. 
Ama bunların hiçbirini tek başınıza 
yapamazsınız. Ne kadar iyi oyuncu 
olursanız olun, takım arkadaşınıza 
ihtiyacınız var. İyi manşet, iyi pas gel-
miyorsa; iyi smaçör olmanızın hiçbir 
anlamı yok. Her şirketin aynı zamanda 
bir takım olduğunu düşünürsek benzer 
durum profesyonel iş hayatı için de ge-
çerlidir. Eğer takım ruhu oluşturabilir-
sek hem bireysel düzeyde tatmin artar 
hem de şirketin performansı. 

“SORUMLULUK SAHİBİ
OLMAK VE İŞİ 
SAHİPLENMEK ÖNEMLİ”
İş dünyasında zirveye yükselmiş biri 
olarak genç yöneticilere başarılı ol-
mak için neler tavsiye edersiniz?
İş hayatında başarılı olmak için ön-
celikle sorumluluk ve işi sahiplenme 
duygusunun çok önemli olduğuna 
inanıyorum. Tabii bunu, kendinize bir 
yol haritası çizmek ve bu doğrultuda 
çalışmak izliyor. İş dünyasında kendi-
nizi sürekli yenilemeniz, bir bakıma 
geleceğin peşinden koşmanız gereki-
yor. Değişime ayak uydurmak, belki de 
değişimin önünde gitmek sizi başarıya 
ulaştırıyor. Çünkü her zaman yeni bir 

şeyler yapmalı, söylemeli ve sorgula-
malısınız. 

İş dışında sosyal hayata vakit ayıra-
biliyor musunuz? 
Yoğun bir tempoda çalışıyorum. Fırsat 
bulabildikçe golf oynuyorum, ailem-
le vakit geçirmeye özen gösteriyorum. 
Yoğun çalışan bir baba olmanın, iyi bir 
ebeveyn olmaya engel oluşturmadığını 
düşünenlerdenim. Bu konuda açıkça 
söyleyebilirim ki, en büyük güvencem 
eşimdir. Hem benim hem çocuklarımız 
için hayatı büyük ölçüde o kolaylaştı-
rır. Koordinasyonu başarıyla yürüttüğü 
için benim tempom çocukların haya-
tında büyük bir engel olmaktan çıkıyor.

Sabancı Holding 

Sanayi Grup Başkanı 

Mehmet Hacıkami-

loğlu, iş hayatında 

başarılı olmak için 

öncelikle sorumluluk 

ve işi sahiplenme 

duygusunun çok 

önemli olduğuna 

inandığımı söylüyor.. 



Çünkü; çocuklarımıza bunu borçluyuz

Sika, ARGE yatırımlarıyla daha az katman ve dolayısıyla daha az malzeme kullanımını sağlayan ürünlere 
yöneliyor. Bu sayede herhangi bir ön hazırlığa gerek duyulmadan, daha az malzeme sarf edilerek çevrenin 
sürdürülebilirliğine katkıda bulunuluyor. Örneğin Sika’nın solventsiz esnek ahşap parke yapıştırıcıları, herhangi 
bir astar veya ön yapıştırıcı uygulaması gerektirmeyerek ham madde kullanımını azaltıyor. Yüksek kaliteli, uzun 
ömürlü Sika ürünlerinin ekonomik ve ekolojik açıdan avantajlı olması projelerdeki verimliliği artırıyor.

BiZ DÜNYAYI ÇOK SEVDiK!
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M MARLIK VE N AAT DÜNYASI / SELÇUK AVCI

Ünlü mimar Selçuk Avcı, yaptığı projelerde o ülkenin ürettiği malzemeleri 

kullanmayı tercih ettiğini belirterek, “Yerli malzeme kullanarak hem yerli 

endüstriyi desteklemiş oluyoruz hem de ulaşım konusunu düşünürseniz çevreci 

bir yaklaşımda bulunuyoruz” diyor.

“Projelerde 
yerli malzeme 
kullanmaya 
öncelik 
veriyorum”
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bir yaklaşıma daha çok yakınız. Dolayısıyla bizim 
mimari anlayışımızda her yerde aynı tarzı uygula-
maktan ziyade, o yörenin özünde bulunan özel-
likleri açığa çıkarıp oradan esinlenmek var” diyor. 
Selçuk Avcı ile mimariye bakışını ve projelerini ko-
nuştuk.

Eğitiminizden ve iş hayatına başlama 
sürecinizden bahseder misiniz?

Ortaokuldan itibaren İngiltere’de eğitim gördüm. 
1989 yılında işyerimi de İngiltere’de kurdum. 2006 
yılında Türkiye’de de ofis açmaya karar verdim. 
Önceleri Türkiye’yi bir çalışma mekanı olarak gör-
müyordum. Ancak Türkiye’nin gelişen ekonomisi, 
uzun dönemli ekonomik geleceği ve 2008 yılında 
ekonomik krizin Avrupa’yı vurması Türkiye’ye ağır-
lık vermeme neden oldu. Şu anda hem İngiltere’de 
hem de Türkiye’de çalışmalarımıza devam ediyoruz.

“ALT TABANI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK OLAN 

ÇAĞDAŞ BİR TASARIM YAKLAŞIMI”

Türkiye’de yaptığınız projeler nelerdir?

En önemli projelerimizden birisi 2010 yılında bir 
yarışmayla kazandığımız Ankara’daki Türkiye Mü-
teahhitler Birliği Genel Merkez binası. Bu projey-
le yurt dışında da ödüller aldık. Türkiye’de bizim 
özellikle uzman olduğumuz “sürdürülebilirlik” 
kavramını vurgulamaya yönelik bir proje oldu. 
Sürdürülebilirlik geniş kapsamlı bir kavram ama 
Türkiye’de daha çok ekolojik tasarımla eşleştiriliyor. 
Sürdürülebilirliğin yelpazesi sadece ekolojiye değil 
aynı zamanda ekonomik ve sosyolojik konulara da 
dayanıyor. 

Bu konuyu Türkiye genelinde benimsetmek ama-
cıyla ayrıca çeşitli üniversitelerde sürdürülebilirlik 
konusunda dersler verip hocalık yapıyorum.

Ağırlıklı olarak çalıştığınız bir alan var mı?

Bina çeşidi olarak soruyorsanız tek bir alana yönel-
medik. “Sadece ofis binalarına veya konut binala-
rına odaklanıyoruz” diye bir kuralımız yok. Çok 
çeşitli bir yelpazemiz var. Bu yelpaze içinde havaa-
lanları, ofis binaları, konutlar, iş merkezleri, oteller, 
kongre merkezleri, alışveriş merkezleri gibi yapılar 
bulunuyor.

Şu anda üzerinde çalıştığınız projeler neler?

Güneşli’de bir karma kullanım projesi bitmek 
üzere. İçinde ofis, yaşam kulesi, alışveriş mekan-
ları olan bir bina türü. İşveren Şölen Çikolata 
ve firmanın gayrimenkul alanındaki ilk yatırı-
mı. Onun dışında Summa’nın İstanbul’da genel 
merkez binasını yaptık. Şu anda da Procter and 
Gamble şirketinin kurumsal ofislerini yapıyoruz. 
Beykoz’da ve Akatlar’da kentsel dönüşüm proje-
miz var. 

M MARLIK VE N AAT DÜNYASI / SELÇUK AVCI

Selçuk Avc  kimdir?
1961 y l nda do an Selçuk Avc , Londra ve stanbul’da yerle ik olan Avc  
Architects’in kurucusu ve Urbanista Gayrimenkul Dan manl k irketi’nin 
kurucu orta d r. Ekolojik tasar m ve enerji tasarrufunu ön planda tutan 
mimari anlay yla birçok projeye imza atan Avc , Londra’da Architectural 
Association, Delft, TU, Ljubljana, Fakulteta za Arhitekturo’da mimarl k 
dersleri verdi. stanbul’da Bilgi Üniversitesi Mimarl k Bölümü’nde ve TÜ’de 
stüdyo dersleri veren Avc , halen zaman zaman ekolojik tasar m üzerinde 
atölye dersleri ve konferanslar gerçekle tiriyor. Yürüttü ü projeler 
ve uygulanan yap tlar uluslararas  ve ulusal birçok ödül kazan rken, 
bunlardan en dikkate de er olan , irketi Avc  (Jurca) Architects’in 
“ ngiltere’nin 50 En yi Genç Mimarlar Rehberi”nde yer almas  oldu. Ayr ca 
projeleri, Avrupa Birli i, Britanya Krall  Bölgesel ödülleri gibi ödüller 
kazand .

E
kolojik tasarım ve enerji tasarrufunu ön planda tutan mi-
mariye olan ilgisi ve bu alandaki çalışmaları ile tanınan Avcı 
Architects’in kurucusu mimar Selçuk Avcı, Londra ve İstan-

bul’daki ofislerinde çalışmalarını sürdürüyor. Modern çağda çağdaş 
bir mimarlık yapma amacında olduğunu söyleyen Avcı, “Yerel, kültü-
rel, sosyolojik şartlara saygı göstererek, o bölgeyi yabancılaştırmayan 
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Yurt dışında hangi projeleri yaptınız?

Yurt dışında şu anda en önemli projemiz Afrika ül-
kesi olan Kongo’da. Projenin içeriği Afrika Birliği 
Kongre Merkezi, Avrupa Birliği’nin Afrika versiyo-
nu diyebiliriz. Ayrıca yine Kongo’da bakanlık bina-
ları, bir alışveriş merkezi ve oteller yapıyoruz. Onun 
dışında Bakü’de bir toplu konut projemiz var. Suu-
di Arabistan Al Khobar’da karma kullanımlı konut 
ve ofislerin yer aldığı projemiz de devam ediyor. 
Ayrıca Gana’nın başkenti Akra’da havaalanı yaptık.

 

“BÜTÇEYE UYGUN MALZEME 

KULLANMAK ÖNEMLİ”

Sizce mimaride kaliteli malzeme kullanımının 
önemi nedir?

Hiç bir mimar projelerinde kalitesiz malzeme kul-
lanmak istemez. Ancak bir yatırımcının bütçesi 
başka bir yatırımcının bütçesinden farklı olabili-
yor. Bence projenin bütçesine göre doğru ve kaliteli 
malzemeler kullanmak gerekir. Ayrıca o malzeme-
nin nasıl bir araya geldiği, nasıl detaylandırıldığı, 
nasıl kullanıldığı da önemli. Baktığınız zaman ka-
liteli görünen bir malzeme kötü bir şekilde kulla-
nılırsa yanlış kullanılmış olur. Dolayısıyla kalitesiz 
görünebilir. 

Sizin mimari görüşünüz nedir? Bina tasarlarken 
neyi ön plana çıkarıyorsunuz?

Biz modern çağda çağdaş bir mimarlık yapma ama-
cındayız. Yerel, kültürel, sosyolojik şartlara saygı 
göstererek, o bölgeyi yabancılaştırmayan bir yak-
laşıma daha çok yakınız. Dolayısıyla bizim mimari 

M MARLIK VE N AAT DÜNYASI / SELÇUK AVCI

Şirket olarak çevreci 

bir mimari yaklaşımla 

çalıştıklarını belirten 

Selçuk Avcı, “Tabiatın 

korunmasını, binaların 

enerji verimliliğinin 

sağlanmasını ve o yörenin 

yerel unsurlarına destek 

vermeyi ön planda 

tutuyoruz” dedi.

2

1
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anlayışımızda her yerde aynı tarzı uy-
gulamaktan ziyade, o yörenin özünde 
bulunan özellikleri açığa çıkarıp ora-
dan esinlenmek var. 

Türkiye’deki ofisinizde kaç kişilik 
bir ekibiniz var?

30 kişilik bir ekiple çalışıyoruz.

Büro olarak hedefleriniz nelerdir?

Şu ana kadar ağırlıklı olarak ticari bi-
nalar üzerinde çalıştık. Ama biraz daha 
kültür, eğitim, sanat ve yüksek öğretim 
binalarına yönelmek istiyoruz.

“KAMU YAPILARI 

YARIŞMA İLE YAPILMALI”

Mimaride birtakım yarışmalar dü-
zenleniyor. Sizce mimarlık mesle-
ğinin gelişmesinde bu yarışmaların 
katkısı nedir?

Yarışmaların çok önemli katkısı var. 

Bilhassa kamu sektöründe yapılan bü-

tün binaların yarışmayla sonuçlanması 

en doğrusu. Kamu yararı için yapılan 

bir projede olabildiğince tarafsız bir se-

çim yöntemi olması lâzım. Kişilere özel 

bir seçim olmaması gerekiyor ve bunun 

da en iyi yöntemi proje seçiminin ya-

rışma ile yapılması. Avrupa Birliği’nde 

herhangi bir kamu yapısı her şartta ya-

rışma ile yapılmak zorunda. Bizim de 

artık bir Avrupa ülkesi gibi hareket et-

meye alışmamız lâzım.

“ÇEVRECİ BİR MİMARİ

YAKLAŞIMIMIZ VAR”

Projelerinizde çevrenin korunması-
na dikkat ediyor musunuz?

Bizim şirket olarak çevreci bir mimari 

yaklaşımımız var. Tabiatın korunması-

nı, binaların enerji verimliliğinin sağ-

lanmasını ve o yörenin yerel unsurları-

na destek vermeyi ön planda tutuyoruz. 

M MARLIK VE N AAT DÜNYASI / SELÇUK AVCI

1-Türkiye Müteahhitler Birliği 

Merkez Binası, Ankara

2- SUMMA Merkez Binası, 

İstanbul

3- Kongo Kongre Merkezi, 

Kongo Cumhuriyeti

4- Türkiye Müteahhitler Birliği 

Merkez Binası, Mesh Cephe

 

4

3

Mesela olabildiğince Türkiye’de üre-
tilen malzemeleri kullanmayı tercih 
ediyoruz. Türkiye’de bu malzemeler 
yoksa bile malzeme üreticilerini o mal-
zemenin üretilmesi için ikna etmeye 
çalışıyoruz. Türkiye’nin endüstrisi ge-
lişsin istiyoruz. İkincisi de uzak mesa-
felerden getirilen malzemeler karbon 
salınımını yükseltiyor. Diyelim ki bir 
kapı buldunuz aynı kapıyı İzmir’den 
de getirebilirsiniz, İtalya’dan da. 
İtalya’dan getirirken bunu kamyonla-
ra, ya da gemilere yükleyip getirmeniz 
lâzım. Gemide petrol kullanılacak ve o 
petrol karbon salacak. Dolayısıyla onu 
buraya getirirken çevreye zarar vermiş 
olacaksınız. Yerli malzeme kullanarak 
hem yerli endüstriyi desteklemiş hem 
de çevreye çok daha az zarar vermiş 
olursunuz.

Projelerinizde yerli malzeme kullan-
maya mı öncelik veriyorsunuz?

Evet, bence yerli malzeme kullan-
mak çok önemli. Milliyetçilikten 
gelen bir şey değil bu. Mesela ben 
Suudi Arabistan ile iş yapıyorsam 
oranın yerel endüstrisini destek-
lemem lâzım. Ülkenin lokaline 
daha çok destek vermek gerekir. 
Türkiye’de başka yerde muadili ya-
pılmamış ürünleri üretmekten kaçı-
nıyoruz. Yani başka bir memlekette 
icat edilmemişse, başka bir yerde 
ispatı yapılmamışsa kendimizi riske 
atmıyoruz. Sadece kopyalamak bize 
daha kolay geliyor. Ama kopyalayın-
ca da çok iyisini yapıyoruz. Ancak 
piyasaya Avrupalılar, Amerikalılar 
gibi bakıp, yenilik olarak ben neyi 
sunabilirim diye düşünmek lâzım. 
Bunun için de Ar-Ge’ye çok önem 
verilmesi ve büyük bir bütçe ayrıl-
ması gerekiyor. Hükümetin de bunu 
desteklemesi lâzım. 

İstanbul’daki kentsel dönüşüm pro-
jelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’de kentsel dönüşüm çok ba-
sitleştirilerek rant kaynağı oldu. Her 
tarafı düzleştirip apartman dikmek 
kentsel dönüşüm olarak adlandırılıyor, 
planlama yapılmıyor. Belediyeler tara-
fından önce genel bir çerçeve oluştu-
rulması lâzım. Master plan kavramının 
oturtulması, takip ve kontrol edilmesi 
gerekiyor. 



Dünyada yaşam kalitesi 
en iyi şehir

Viyana

Dünyada yaşam kalitesi en iyi şehirler 
sıralamasında 2016 yılında da birinciliği 

kaptırmayan Avusturya'nın başkenti 
Viyana, kentsel dönüşümün en iyi 

örneklerinden birini yansıtıyor. 
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Viyana'nın; Eylem Planı 2012-2015, 
yol haritası 2020 ve Akıllı Şehir Vizyonu 
2050 gibi çalışmaları devreye alarak 
akıllı şehir olma yolunda 100 tane aktif 
projesi bulunuyor.



A
vusturya’nın başkenti Viyana, 1857-1900 
döneminde gerçekleştirdiği kentsel dönü-
şümle temelleri atılan yaşanılabilir kent ol-

gusunu, günümüzde her yıl dünyanın yaşam kali-
tesi en iyi şehri seçilerek taçlandırıyor. Avusturya 
tarihinde 1857-1900 dönemi Ringstrasse dönemi 
olarak adlandırılıyor. Bu adlandırma kent tarihi açı-
sından çarpıcı, zira Ringstrasse eski kentin surları 
yıkılarak açılan büyük ve görkemli bulvarın adı. 
Bulvar, eski sur, hendek ve şevin yerini alarak eski 
kenti çepeçevre sarıyor. Kent merkezinin hemen dı-
şında bu kadar geniş bir alanın gelişmeye müsait 
biçimde ortaya çıkması hem mimarlık ve planlama 
açısından neredeyse laboratuvar koşulları yaratıyor 
hem de burjuvazinin kente damga vurmasını sağ-
lıyor. Viyana o zamana kadar Habsburg hanedanı-
nın evi olması sebebiyle imparatorlukla, muhafaza-
karlıkla ve Katoliklikle özdeşleşmiş bir kent iken, 
Ringstrasse ile birlikte burjuvazi kentsel mekanı 
belirlemeye başlıyor. 

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ
1857’de surların yıkım emrinin verilmesiyle 

başlayan süreç, 30 yıl yoğun bir biçimde devam 
ediyor. Eski kent merkezinin monarşi ve dini sim-
geleyen yapılarına karşı, Ringstrasse projesi çerçe-
vesinde parlamento, opera, borsa, üniversite bina-
ları, bir dizi büyük müze ve çok sayıda konut inşa 
ediliyor. Yapılarda fonksiyonellikten ziyade görkem 
aranıyor. Bir başka özellik de yapıların konumla-
nışının ve mimari özelliklerinin binaları değil bul-
varı öne çıkaracak şekilde tasarlanması. Bugün de 
Ringstrasse alanı, devasa ölçeği ve anıtsal yapılarıyla 
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Viyana, 19. Yüzyıl’ın 

ortasından itibaren 

çok hızlı bir şekilde 

kalkınmaya başlıyor. 

İmparator Franz 

Josef’in emriyle 1857 

yılında bastiyonlar 

kapatılarak, 

Ringstraße 

Caddesi’nin yapımına 

başlanıyor ve şehir 

merkezi banliyölere 

bağlanıyor. 

Ringstraße Caddesi, 

1865 yılında 

kullanıma açılıyor 

fakat o tarihte 

günümüzde dünyaca 

meşhur yapıların 

çoğunun temeli bile 

atılmamış durumda 

bulunuyor. Bu yapılar 

1872 ile yaklaşık 1888 

tarihleri arasında inşa 

ediliyor.
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Ringstraße Caddesi

Graben Caddesi



eski kenti sınırlamayı ve genel olarak kent merke-
zini tanımlamayı sürdürüyor.

19. Yüzyıl’ın son bölümünde yaşan bu yıkım, 
planlama, düzenleme ve inşa etme işi silsilesi öyle 
büyük ve yoğun ki, Viyana üzerine çok müthiş bir 
kentsel ve entelektüel tarih eserinin yazarı olan 
Carl Schorske’ye göre, 19. Yüzyıl’da Avrupa’daki 
en görünür kentsel yenilenme Viyana’da gerçekle-
şiyor. Tabii, kentin yeniden yapılandırılması bazı 
çelişkiler ve tartışmalar yaratıyor. Örneğin, burju-
vazi daha sonra ağırlığını hissettirse ve liberaller 
1866’dan itibaren projeyi kontrol etmeye başlasa 
da, başlangıçta inşaat faaliyetine askeri ve monar-
şik talepler damgasını vuruyor. Bir başka örnek, 
1848 devrimiyle özdeşleştirilen üniversiteye, yeni 
imara açılan bölgelerden uzun süre yer verilme-
mesi. Aynı biçimde devrin en önemli mimarı ve 
plancısı olan Otto Wagner’in bazı projeleri fazla 
radikal bulunarak reddediliyor. Ancak tüm bun-
lar burjuvazinin gücünün ve ufkunun sınırlarına 
işaret etmekle birlikte 1900’e gelindiğinde ortaya 
burjuvazinin kendi kimlik algısı üzerinden dönüş-
türmüş olduğu bir Viyana çıkıyor.

1848 yılının Aralık ayında Avusturya’da 18 
yaşındaki Franz Josef tahta çıkıyor ve hükümet 
programında yine mutlakiyet yapısına geri dönü-
lüyor. Viyana, 19. Yüzyıl’ın ortasından itibaren 
çok hızlı bir şekilde kalkınmaya başlıyor. İmpara-
tor Franz Josef’in emriyle 1857 yılında bastiyon-
lar kapatılarak, Ringstrasse Caddesi’nin yapımına 
başlanıyor ve şehir merkezi banliyölere bağlanıyor. 
Ringstrasse Caddesi, 1865 yılında kullanıma açı-
lıyor fakat o tarihte, günümüzde dünyaca meşhur 
yapıların çoğunun temeli bile atılmamış durumda 
bulunuyor. Bu yapılar 1872 ile yaklaşık 1888 ta-
rihleri arasında inşa ediliyor. Bu dönemde ulaşım 
gereksinmelerine de önem verilerek; Avrupa’nın 
ilk atlı tramvayı Schottentor ile Hernals arasında 
sefer yapmaya başlıyor. 1890’lı yıllarda ise buharlı 
tramvaylar kullanıma giriyor. 1867 yılında Maca-
ristan ile uzlaşmaya varılıyor ve Avusturya İmpara-
torluğu artık iki parçadan oluşuyor. Bu tarih çifte 
monarşinin doğması ve Viyana’nın imparatorluk 
başkenti ve hükümet merkezi haline gelmesinin 
doğum yılı olarak kabul edilir. Birinci Viyana su 
kemeri ve geniş çapta Tuna düzenlemeleri gibi 
büyük projeler bu dönemde gerçekleştiriliyor. 
Şehrin nüfusu, banliyölerin şehre dahil edilmesi 
ve monarşiyi oluşturan ülkelerden Viyana’ya göç 
sonucunda çok hızlı bir şekilde artıyor.

VİYANA METROPOL OLMA YOLUNDA
Kentin genişletilmesi çerçevesinde 1890 yılın-

da banliyöler ile şehir merkezi arasındaki surlar 
(bugünkü Gürtel) yıkılıyor, böylece banliyölerin 
çoğu kaza olarak şehir hudutları içine alınıyor. 
Viyana’nın nüfusu 1.3 milyona çıkıyor. Kentin 
tarihindeki en yüksek nüfus olan 2 milyona ise 
1910 yılında ulaşılıyor. 

Viyana’daki kültürel ve ekonomik yaşam yüz-
yıl dönümünde muazzam bir kalkınma göstermiş 
olmakla birlikte, halkın büyük bir kısmı fakirlik 
içindeydi. Kalkınma ile beraber çok büyük sosyal 
problemler de ortaya çıkmış, kalkınma ve ilerle-
menin yüksek bedelini ödeyenler işçiler olmuştu. 
Göçmenlerin çoğu o dönemde şehir su şebekesi-

ne bağlantısı olmayan, küçük ve basit konutlarda 
oturmaktaydı. Bir odada sekiz-on kişi kalıyordu, 
çoğu zaman geçinebilmek için mutfağa yerleştiri-
len bir yatak da gecelik olarak daha fakir işçilere 
kiralanmaktaydı. İşçilerin siyaset sahnesine çık-
maları 1889 yılında Avusturya Sosyal Demokrat 
Partisi’nin kurulmasıyla oldu.19. Yüzyıl’ın sonuna 
kadar olan dönemde önemli belediye hizmetle-
ri gerçekleşmiş olup, bunların arasında ilk elekt-
rikli cadde aydınlatması, Stadtbahn (bugün U6) 
tren hattının açılması ve Wienerwald Ormanı’nın 
korunması için alınan geniş önlemler de yer aldı. 
1883 yılında Ringstrasse Caddesi’nde yer alan yeni 
belediye sarayı kullanıma açıldı. 
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Viyana’da 1900’lerin 

başında yenilenen 

Graben Caddesi, 

günümüzde tarihi 

dokuyu koruyan 

görüntüsüyle kentin 

en önemli 

caddelerinden biri 

durumunda.

Kent tarihsel dokunun 

günümüz mimarisi ile 

harmanlandığı örnek 

bir görüntü çiziyor.

Graben Caddesi (1900 yılı)

Viyana-Tuna Nehri



SOSYAL KONUT YAPIMINDA
ÖRNEK KENT
Birinci Dünya Savaşı’nın bitme-

si ve monarşinin çökmesinden sonra 
imparatorluk kenti olan Viyana kü-
çük bir devletin başkenti haline geldi. 
12 Kasım 1918’de Viyana’da cumhu-
riyet ilan edildi, kent 1922 yılında 
Avusturya’nın bir eyaleti haline geldi. 
1919 yılındaki belediye seçimlerinde 
Sosyal Demokratlar çoğunluğu sağladı 
ve Jakob Reumann belediye başkanı 
seçildi. 

Böylece bugün kentin dünya ça-
pında “Kızıl Viyana” olarak tanınma-
sına yol açan dönem başladı. Sosyal 
konut yapımı (1919 ile 1934 yılının 
başı arasında -özellikle 1923 yılından 
itibaren yürürlüğe giren amaca yönelik 
konut inşaatı vergisi sayesinde- toplam 
63 bin konut inşa edildi.) ve daha önce 
emsali görülmemiş bir sosyal politika 
(ağırlık noktalarını bakım evlerinin 
yapılması, anneler için danışma mer-
kezleri, anaokulları, çocuk yuvaları ve 
çocuk hastaneleri, ayrıca öğrencilere 
yemek, ücretsiz okullar ve liberal bir 
eğitim politikası oluşturur) uluslara-
rası alanda örnek alınacak bir şekilde 
gerçekleşti. 

1 Eylül 1939 tarihindeki Polonya 
saldırısı ile İkinci Dünya Savaşı baş-

larken, Nisan 1944’ten sonra yapılan 
42’den fazla hava saldırısında şehrin 
büyük bölümü yerle bir edildi. 1945’te 
acil şekilde yerine getirilmesi gereken 
görev, şehri tekrar işler hale getirmek-
ti. Savaşın bitiminden birkaç gün son-
ra enkaz kaldırma ve Viyana’yı tekrar 
inşa etme çalışmalarına başlandı. 

BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ
Viyana’da 1945 yılından bu yana 

toplum, ekonomi, kültür ve diğer bü-
tün yaşam koşulları daha önce görül-
memiş bir oranda ve çok kısa zamanda 
büyük bir dönüşüme uğradı. Bu du-
rum kentin bir yandan asıl karakterini 
muhafaza ederken, diğer yandan da 
esaslı değişime uğrayarak, büyüleyi-
ci bir görünüm kazanmasını sağladı. 
1950’li ve 1960’lı yıllarda Viyana’da 
muazzam bir ekonomik kalkınma ya-
şandı ancak bu durum şehir beledi-
yesinin yeni sorunlarla karşılaşmasına 
yol açtı. 

Bunların arasında trafik yoğunlu-
ğunun aşırı şekilde artması da bulunu-
yordu. Bu çerçevede “ulaşım alanında 
hedeflerin yeniden belirlenmesi ve 
toplu taşıma araçlarına ağırlık verilme-
si” kararlaştırıldı. 

1978 yılında yapımına başlanan 
U-Bahn şebekesi günümüzde çok 

yoğun bir şekilde kentin bölgelerini 
kapsıyor. “Yüzyılın projesi” olarak ni-
telendirilebilecek diğer bir proje de 
“Neue Donau” projesidir. 1972 yılında 
başlanılan Tuna Projesi, Viyana’nın sel 
baskınlarına karşı korunmasını sağlar-
ken, inşaat kapsamında oluşturulan 
“Donauinsel” adası, Viyanalılara boş 
zamanlarını değerlendirmeleri için 
yeni olanaklar sundu. 

Viyana, 2010 yılında gerçekleştiri-
len yumuşak kentsel dönüşüm prog-
ramı nedeniyle Birleşmiş Milletler’in 
en prestijli insan yerleşim ödülü olan 
UN-Habitat Onur Ödülü’nü aldı. 
Avrupa’nın en büyük kentsel gelişme 
projelerinden “Aspern Seestadt” gibi 
yeni kent bölgelerinin geliştirilmesinin 
yanı sıra terk edilmiş endüstri bölge-
lerinin dönüştürülmesi ve şehir içi yo-
ğunlaştırma da Viyana’nın konut stra-
tejisinde önemli rol oynuyor.

100 TANE AKTİF PROJE VAR
Viyana Akıllı Şehir Vizyonu 2050, 

yol haritası 2020 ve eylem planı 2012-
2015 gibi çalışmaları devreye alarak 
akıllı şehir olma yolunda 100 tane ak-
tif proje bulunan kent, önümüzdeki 
yıllarda da “dünyanın yaşam kalitesi 
en iyi şehri” unvanını kaptıracağa ben-
zemiyor.
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Viyana, sosyal devlet 

anlayışında da zirvedeki 

yerini koruyor. Sosyal devlet 

anlayışının en somutlaşmış 

örneği ise dar gelirli 

vatandaşların kullanması 

için belediye tarafından 

hayata geçirilen toplu konut 

projeleri. Belediyenin 1920’li 

yıllarda başlattığı toplu 

konut projeleri kapsamında 

çeşitli büyüklükteki 220 bin 

konut, Viyanalılar tarafından 

halen kullanılıyor. Viyana 

Belediyesi’nin ev konusunda 

uzmanlaşmış kurumu 

olan Wiener Wohnen 

yönetimindeki belediye 

evleri, Konut Bakanlığı 

tarafından idare ediliyor. 

Evler çok uygun şartlarla 

Viyanalılar’a kiraya veriliyor.
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20. Yüzyıl’da boşaltılan 

ve atıl duruma düşen 

Viyana Gazometreleri’nin 

dönüşümü için 1995 yılında 

bir dizi proje önerildi.  

Seçilen proje 1999-2001 

yılları arasında inşa edildi.

Viyana Gazometreleri

2
0. Yüzyıl’da küresel ekonominin tüm dün-
yaya yayılmasıyla birlikte sanayi, az geliş-
miş ülkelere kaydırılan bir üretim halini 

aldı. Hizmet sektörünün şehirlerde yaygınlaşma-
sıyla birlikte, sanayi alanlarındaki endüstri ya-
pıları atıl binalara dönüştü. 20. Yüzyıl’ın sonla-
rından itibaren tartışılmaya başlanan; kentlerde 
atıl olarak kalan endüstri yapılarının dönüşümü 
konusu hâlâ güncelliğini koruyor. 20. Yüzyıl’da 
boşaltılan ve atıl duruma düşen bu endüstri ya-
pılarından biri de Viyana Gazometreleri.

Gazometreler, 1986 yılında Viyana’nın sana-
yileşme projesi kapsamında yapıldı. 3 yıl içinde 
Avrupa’nın en büyük üretim hacmine ulaşan 4 
gazometre, 500 kilometreyi geçen bir hat üstün-
de hizmet vermeye başladı. Doğalgaz üretiminin 

yıllar içinde hava gazının yerini almasıyla, bu 
gazometrelere ihtiyaç kalmadı ve santral 1984 
yılında kapatıldı.

Devlet, 1995 yılına kadar şehir merkezinde 
atıl kalan yapılar için yeniden işlevlendirme ka-
rarı alınca, gazometrelerin dönüşümü için bir 
dizi proje önerildi. Gazometreleri yeniden işlev-
lendirmek için önerilen projeler arasından Jean 
Nouvel (Gasometer A), Coop Himmelblau (Ga-
someter B), Manfred Wehdorn (Gasometer C) ve 
Wilhelm Holzbauer’in (Gasometer D) sunduğu 
projeler seçildi ve tasarımcıların geliştirdikleri 
projeler, 1999-2001 yılları arasında inşa edildi.

YAŞAM ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
Endüstri yapıları, proje kapsamında yaşam 

alanı olarak yeniden yapılandırıldı. Dikeyde 3 
ayrı bölümde işlevlendirilen yapıların, en üst 
katında konutlar, orta hatta iş yerleri ve ofisler 
en alt katta ise alışveriş merkezi yer alıyor. Her 
gazometredeki alışveriş merkezleri, yapılar ara-
sı köprülerle birbirlerine bağlı. Gazometreler 4 
silindirik gaz konteynerinden oluşuyor. Her biri 
90 bin metreküp hacminde ve tankların cephele-
ri kırmızı kiremitle kaplı. 70 metre yüksekliğin-
de ve 60 metre çapındaki gazometrelerin onarım 
ve restorasyon çalışmalarında, sadece tuğla dış 
cepheleri ve çatılarının bir kısmı tutulmuş.

Kompleks içinde, 70 tane dükkan, restoran 
ve kafe, sinema salonu, 4 bin 200 kişi kapasite-
li etkinlik alanı, çocuk bakım merkezi, Viyana 
Ulusal Arşivi, 11 bin metrekare ofis alanı, 615 
apartman dairesi ve 230 yataklı bir öğrenci yur-
du bulunuyor.

Endüstri 
yapılarının 

dönüşümü:

KENTLER & M MAR  / V YANA
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Viyana Gazometreleri, 1897 yılında bu durumdaydı.
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GF Hakan Plastik, 2020
stratejisini belirledi

Bu yıl çift haneli büyüme 

hedefleyen GF Hakan Plastik, 

2020 stratejisini de oluşturdu. 

Georg Fischer (GF) Ortadoğu ve 

Türkiye Başkanı Batuhan Besler,  

önümüzdeki dönemde “Fark 

Yaratarak Değer Katıyoruz’’ sloganı 

ile çalışacaklarını söyledi. 

Ü
st yapı, alt yapı ve tarımsal sulama olmak üzere üç 
temel iş alanında PVC, PE boru ve ek parçalarının 
üretimini yapan GF Hakan Plastik, 2016 yılını he-

defler ölçüsünde çift haneli büyüme ile tamamlamayı ön-
görüyor. Georg Fischer (GF) Ortadoğu ve Türkiye Başkanı 
Batuhan Besler ile şirketi ve faaliyetlerini konuştuk.  
 
Hakan Plastik’in geçmişini ve bugüne kadarki gelişim sü-
recini anlatır mısınız? 
Hakan Plastik, 1965 yılında Karadeniz ailesi tarafından İs-
tanbul Bayrampaşa’da kuruldu. Almanya’dan ithal edilen 
makinelerle PVC, PE boru ve ek parçalarının üretimine baş-
ladı. 2001 yılında üretim tesislerinde çıkan yangın nedeniyle 
fabrika kapandı ve 2002 yılında Türkiye’nin en büyük üç 
sanayi bölgesinden biri olan Çerkezköy Organize Sanayi 
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Bölgesi’nde (ÇOSB) en gelişmiş teknolojiye sahip modern bir 
tesis yatırımı yapıldı. 2006 yılında 2 yıl süren bir çalışmanın 
sonucu olarak Türkiye’nin ilk ses geçirmeyen boru sistemi 
Silenta markasını piyasaya sundu. Dünyada ilk 5’e giren GF 
Hakan Plastik, 2008 yılında yeni nesil Duramax Koruge Boru 
Sistemleri, Cam Elyaflı PP-R Boru Sistemleri, Damla ve Yağ-
murlama Sulama Boru Sistemleri’nin üretimi ile başarısını ar-
tırdı. Şirket şu an üst yapı, alt yapı ve tarımsal sulama olmak 
üzere üç temel iş alanında, her geçen yıl büyüyerek üretime 
devam ediyor. Üretim kapasitesini artırmak için ikinci fab-
rikasını 2012 yılında Şanlıurfa’da açan GF Hakan Plastik, 
Avrupa ve Ortadoğu’nun öncü plastik boru üreticisi oldu. 
2013 yılında, dünyanın lider boru sistemleri üreticisi İsviç-
re kökenli Georg Fischer şirketi ile dünya çapında büyüme 
amacı doğrultusunda güçlerini birleştiren şirket, “GF Hakan 
Plastik” olarak güçlü ekonomik yapısı ile ulusal ve uluslara-
rası alanda söz sahibi bir dünya şirketine dönüştü. GF Hakan 
Plastik, 170 bin metrekarelik bir alana sahip 2 üretim tesisin-
de ve İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, Antalya, Ankara, 
Samsun, Diyarbakır’da olmak üzere 6 bölge müdürlüğünde 
toplam 750 çalışanı ile faaliyetlerine devam ediyor. 

5 KITADA 70’DEN FAZLA
ÜLKEYE İHRACAT
Şirketin Türkiye ve dünyadaki yeri nedir? Ürün çeşidi, 
pazar payı, iç satış ve ihracat rakamları hakkında bilgi 
verir misiniz?
Dünya çapında saygınlığı ile bilinen Fortune 500 sıralama-
sında “Türkiye’nin En Büyük 500 Kuruluşu” arasında yer 
alan GF Hakan Plastik, İstanbul Sanayi Odası verilerine göre 
de Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında yer alıyor. 
Şirket olarak çok büyük bir alanda geniş ürün yelpazesi ile 
faaliyet gösteriyoruz. Ulusal ve uluslararası önemli sertifika-
lara sahip ürünlerimizle dünya çapında 5 kıtada 70’den fazla 
ülkede tercih edilmekteyiz. Birçok ülkede bulunan ofisleri-
mizle müşteri odaklı çalıştığımız için, sıcak-soğuk su, temiz  
su veya atık suların bir yerden bir yere taşınmasında tam bir 
sistem sunmaktayız. Üretimimizin üçte ikisi yurt içi paza-
rında, üçte biri ise 79 ülke pazarında satılıyor. Çerkezköy 
ve Şanlıurfa üretim tesislerimizle ürünlerimizi tercih eden 
müşterilerimize yüksek kaliteli ürünlerin yanında nakliye 
avantajı da sunmaktayız. 

Faaliyet gösterdiğiniz sektörün özellikleri nedir? 
Plastik boru sektörü Türkiye’de hızla büyüyen genç bir sektör. 
Bu alanda üretim yapan firmalar da önemli projelere imza atı-
yor. Sektörümüzün Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına daha da 
yoğunlaşmasıyla geliştirilen nitelikli ürünler global pazarda da 
hızla yerlerini almaya başladı. Bu bağlamda plastik boru sek-
törünün Türkiye’de Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha hızlı 
bir büyüme sergilediği görülüyor. Avrupa’da rakiplerini geride 
bırakarak neredeyse yüzde 95 oranında tercih edilen plastik 
boruların Türkiye’de de kullanım alanları genişliyor. Plastik 
borular sadece içme suyu şebekelerinde değil, doğalgaz şebe-
kelerinden kanalizasyon sistemlerine, tarımsal sulamadan ısıt-
ma sistemlerine kadar pek çok alanda tercih ediliyor. Atık su, 
drenaj, doğalgaz dağıtım şebekelerinin yenilenmesi ve inşaat 

sektöründeki gelişmeler, plastik boru tüketimi ve dolayısıyla 
üretiminde artışı beraberinde getiriyor. 
Türkiye, dünya üzerindeki konumu itibarıyla yakın bir ge-
lecekte Nabucco gibi önemli enerji projelerinde yer alacak 
ve bu da plastik boru üreticileri için büyük bir iş potansiyeli 
doğuracak. Ülkemizde altyapı çalışmaları hız kazandı. Geç-
miş yıllarda altyapı çalışmalarında sıkça kullanılan beton bo-
rular artık yerlerini plastik borulara bırakıyor. Aynı zaman-
da Türkiye’de doğalgaz kullanımının her geçen gün artması 
üreticilerin faaliyetlerini artırıyor.

Sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Yurt içi ve yurt dışı pazarlarda özellikle inşaat ve inşaat sana-
yii ürünlerinde Türk ürünleri ve müteahhitleri aranılır mar-
ka oldular. Bunun kesintiye uğrayacağını düşünmüyoruz. İh-
racatta 2016 yılında yaşanan daralmanın da geçici olduğunu 
düşünüyoruz. Dolayısıyla sektörümüzün iç ve dış pazarlarda 
önceki yıllardaki büyümesinin süreceğine olan inancımızı 
koruyoruz. Gelecek 20 yıl içinde teknolojik destekli olarak 
sektörümüzün hedeflerinin daha da büyüyeceği açık. Kulla-
nım alanı çok geniş olan plastik sektörü gün geçtikçe daha da 
önem kazanıyor ve katma değeri yüksek, prestijli ürünlerin 
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geliştirilmesi ile modern yaşamın “olmaz-
sa olmazı” haline geliyor. Üreticiler güçlü 
teknolojilere ve en iyi ürünü üretebilecek 
yetkinliğe sahip. 

“2016 YILI 2015’TEN DE 
İYİ GEÇİYOR”
GF Hakan Plastik için 2016 yılı nasıl 
geçiyor? Yeni yatırım planı var mı?
Çok başarılı bir 2015 yılını geride bırak-
tıktan sonra 2016 yılının ilk verileri bek-
lediğimizden daha iyi geldi. İlk çeyrekte 
yurt içi ve yurt dışı satışımıza baktığımız-
da önceki yıldan daha başarılı olduğunu 
görüyoruz. 2016 yılını hedeflerimiz ölçü-
sünde çift haneli büyüme ile tamamlaya-
cağımızı öngörmekteyiz. Marka bilinir-
liğimizin çok yüksek olduğu pazarların 
yanında hedef pazarlara odaklanmamızın 
sonuçlarını almaya başladık. Pazar payı-
mız her geçen gün artıyor.

Şirketin önümüzdeki dönemdeki stra-
tejisi ne olacak? Hedefleriniz nelerdir?
Önümüzdeki dönemde ‘’Fark Yaratarak 
Değer Katıyoruz’’ sloganı ile 2020 Yılı 
Stratejisi’ni benimseyeceğiz. Bizi başarı-
ya götürecek olan 4 temel kuralı kısaca 
şöyle açıklayabiliriz: “Müşteri ihtiyaçla-
rını doğru bir şekilde tanımlamak için 
güçlü bir pazar segmenti organizasyonu 

oluşturmak. İnovasyon sürecini, tanımla-
dığımız müşteri ihtiyaçları ile ilişkilendir-
mek. Portföyümüzü daha yüksek katma 
değerli iş ve hizmetlere kaydırmak, küre-
sel varlığımızı genişletmek ve küresel ya-
pıya uyum sağlamak. Mevcut satışlarımı-
zı korumamızın yanı sıra müşterilerimize 
ve sektöre yüksek değer katan ürünleri-
mizin satışına yöneleceğiz. Örneğin en 
prestijli ürünümüz olan sessiz boru ve ek 
parçalarımızdan oluşan ürün grubumuz 
‘Silenta Premium’ satışlarının artırılması 
gibi. Bu hedefe giden yolda gerekli tüm 
yatırımlarımızı yapmaktayız, her geçen 
gün kapasitemizi artırmakta ve Ar-Ge 
yapımızı güçlendirmekteyiz. Yaptığımız 
tüm bu çalışmalar müşterilerimize enteg-
re çözümler sunarak onların gerçek çö-
züm ortağı olmamızı sağlayacak.

Ar-Ge ve çevreci faaliyetlerinizden 
bahseder misiniz?
GF Hakan Plastik üretiminin her aşama-
sında kalite anlayışıyla çalışmalarını sür-
dürüyor. Firmamız 1996 yılında beri ISO 
9001 ve ISO 14001 sertifikalarına sahip 
ve ileri teknoloji standartlarında kullanıcı 
dostu ürünler üretmeye büyük önem ve-
riyor. Çevre yönetim sistemimizin etkin-
liğini ölçmek için düzenli ve periyodik 
olarak incelemeler yapıyoruz.

“GF Hakan Plastik etik kurallara uygun iş 

ve standartlarla üretim yaparak kaliteli 

ürünler geliştirmeyi ilke edinmiş bir firma. 

Dolayısıyla sektörümüzü bu kurallar 

çerçevesinde takip ve analiz ederek 

oluşan verileri bağımsız bir şekilde 

paylaşan Türkiye İMSAD gibi saygın bir 

organizasyonun üyesi olmak istedik. 

Türkiye İMSAD’ın birçok aktivitesini 

yakından takip ediyoruz. Sektöre 

ivme kazandıracak değerlendirmeler 

ve ileriye dönük ekonomik veriler 

konusunda oldukça tutarlı sonuçların 

sektör temsilcilerinin ortak görüşleriyle 

birlikte oluşturulması yatırımlarımızın 

yönlendirilmesi konusunda bizlere 

oldukça fayda sağlayacak.”

“Türkiye İMSAD’ın 
verileri yatırımlarımıza 

yön verecek”
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Grundfos, Türkiye’de pazar 
payını artırmayı hedefliyor

2015 yılını çift haneli büyüme 

rakamıyla kapattıklarını belirten 

Grundfos Türkiye Genel Müdürü 

Can Seyhan, “Grundfos olarak temel 

stratejimizi, pazar payımızı artırma 

üzerine oluşturduk. Bu çerçevede 

2016-2020 stratejimizi Grundfos ekibi 

ile birlikte yaptık ve uyguluyoruz” dedi.

A
kıllı pompalar ve sistemler konusunda dünyanın 
önde gelen firmalarından olan Grundfos, Türkiye’de 
büyümeyi hedefliyor. Grundfos Türkiye Genel Mü-

dürü Can Seyhan, her yıl cirosunu ve pazar payını artırarak 
büyüyen Grundfos’un Türkiye pazarında öncü durumda bu-
lunduğunu söyledi. Can Seyhan ile şirketi ve faaliyetlerini 
konuştuk. 

Grundfos, Türkiye’de ne zaman faaliyete geçti?
Grundfos, geniş ürün programı ile akıllı pompalar ve sis-
temler üreten dünya lideri bir pompa firması. 1945 yılında 
küçük bir atölyede Danimarkalı Poul Due Jensen tarafından 
kurulduktan sonra hızla büyüyen firma, bugün 50’den fazla 
ülkede, 17 binden fazla çalışanı, 3,3 milyar Euro cirosu ile 
bir dünya lideri. 1998 yılında Türkiye’ye gelen Grundfos, 
2005 yılında 16 bin metrekare alan üzerinde kurulan ve bu-
gün yatırım değeri 10 milyon Euro’yu bulan kendi fabrika-
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sına geçti. Grundfos Türkiye, Gebze/İstanbul merkezin yanı 
sıra Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Adana ve Gaziantep’te 
bölge ofisleri ve Azerbaycan satış ofisi ile hizmet veriyor. Her 
yıl cirosunu ve pazar payını artırarak büyüyen Grundfos, 
Türkiye pazarında öncü durumda bulunuyor.

Faaliyet gösterdiğiniz alanlar nelerdir?
Ürün programımız bina hizmetleri, endüstriyel prosesler ve 
atık su uygulamaları çerçevesinde oldukça geniş bir yelpa-
zeyi kapsıyor. Kısaca özetlemek gerekirse evsel (domestik) 
uygulamalar, ısıtma ve soğutma sistemleri, basınçlandırmada 
kullanılan pompalar, kullanma suyu ve yangın hidroforları, 
endüstriyel tesislerde kullanılan dozaj sistemleri, atık su uy-
gulamaları, yenilenebilir enerji sistemleri, yeraltı suyu temi-
ninde kullanılan derin kuyu pompaları ürün portföyümüzün 
önde gelen bileşenlerini oluşturuyor.

“GRUBUN CİROSUNUN
YÜZDE 5’İ AR-GE’YE AYRILIYOR”
Ar-Ge çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?
Şirketin yüzde 87’si Poul Due Jensen Vakfı’na ait olduğundan 
Grundfos’un bir vakıf şirketi olduğunu söyleyebiliriz. Vakfın 
amacı, Grundfos’un gösterdiği devamlı gelişmenin ekono-
mik dayanağını sağlamlaştırmak ve genişletmek. Elde edilen 
kâr Grundfos şirketlerine yatırım yapmak üzere değerlen-
diriliyor. Vakıf kökenli olmak, şirketimize sağlam temellere 
oturma ve sürdürülebilir büyümeyi yakalama fırsatı veri-
yor. Grundfos Grubu olarak ciromuzun yüzde 5’ini Ar-Ge 
faaliyetlerine ayırıyoruz. Bu faaliyetlere verdiğimiz önemin, 
pazarda en hızlı büyüyen pompa firması ünvanını elde et-
memizde büyük payı olduğunu görüyoruz. Ar-Ge faaliyetleri 
sayesinde Grundfos sadece dünyadaki lider pompa üretici-
lerinden biri değil aynı zamanda da pompa teknolojilerinde 
yön belirleyici olmayı başardı.
Grundfos teknolojisini yaratıcı biçimlerde kullanarak ve 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını göz önüne alarak, yeni uygula-
ma alanlarının da eklenmesiyle yaptığımız işlerin kapsamını 
genişletmeye devam edeceğiz. Danimarka merkezimizde yer 
alan Grundfos İş Geliştirme Merkezi yeni teknolojileri geliş-
tirmek ve yaygınlaştırma görevini üstlendi. Bu gelişim yeni 
üretim kanalları üretmenin yanında mevcut ürünlerin geliş-
tirilmesini de kapsıyor. Bu bağlamda, her Grundfos şirketi 
müşterilerden gelen talep ve istekleri belirli bir süzgeçten ge-
çirerek ilgili ürün sorumlularına ve İş Geliştirme Merkezi’ne 
iletir. Daha sonra müşteri ihtiyaçları, finansal analizler ve 
gelişim hedefleri uzun vadede değerlendirilir ve elde edilen 
sonuçlara göre yeni ürünler ve teknolojiler geliştirilir. 

Türkiye’de sektörün durumunu nasıl değerlendiriyorsu-
nuz?
Kentsel dönüşüm projeleri ile artan şehirleşme oranı, en-
düstriyel tesislerdeki yeni yatırımlar ve yenileme projeleri, 
nüfus ve şehirleşme ile birlikte artan temiz ve atık su ala-
nındaki devlet yatırımları, pompa pazarının da hızla büyü-
mesini sağlıyor. Gelişmeye paralel olarak dünyadaki enerji 
tüketimi de artıyor. Enerji kaynaklarının verimli kullanılması 
hem yaşadığımız çevrenin korunması, hem de tüketim ma-

liyetlerinin azalması açısından önem arz ediyor. Dünyadaki 
elektrik enerjisinin yüzde 10’unu pompalar tüketiyor. Kul-
lanımdaki birçok pompa yeterli verimlilikte olmadığından, 
mevcut tasarruf potansiyeli de değerlendirilemiyor. 

“İLKLERE İMZA ATTIK”
2015 yılı şirketiniz için nasıl geçti?
Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde enerji verimliliği en yüksek 
olan ürünleri ilk olarak Grundfos’un pazara sunmuş olma-
sının mutluluğunu yaşıyoruz. Yıllardır müşterilerimize en 
yüksek verimli ürünleri ilk biz sunmaya çalıştık, yine bir 
ilki gerçekleştirdik ve IE4 motor kullanımını standart ola-
rak ürünlerimizin bir kısmında sunmaya başladık, 2016 yıl 
sonuna kadar IE4 motorlu ürünlerimizi 11 kw’a kadar geniş-
letiyoruz. Grundfos yüksek verimli pompa ve motor tekno-
lojisi ile pompaların tükettiği enerjiyi yüzde 60’a varabilen 
oranda azaltabiliyor.
Uygulamalarda verimlilik ve enerji tasarrufu söz konusu ol-
duğunda sadece pompa ve motor hidrolik verimliliği akla 
gelmemeli, verimlilik artışını asıl sağlayan pompalarımızın 
“akıllı” hale gelmesi. Son birkaç yıldır pompalarımıza mikro 
sensörler ve özel yazılımlar entegre ettik, bu sayede uygu-
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lamaları tanıyarak, hissederek pompa 
çalışma rejimini otomatik olarak ayar-
layabiliyor ve müşterilerimizin enerji 
tüketimini daha da azaltıyoruz. Yoksa 
sadece frekans konvertör veya yüksek 
verimli motor-pompa üçlüsü ile yetin-
miyoruz.
Her sektörde olduğu gibi pompa sek-
töründe de satış sonrası hizmetin öne-
mi her geçen gün artmakta. Grundfos 
olarak, sektörde bir ilk olarak kurdu-
ğumuz Müşteri İletişim Merkezimiz 
ile müşterilerimizin bize ulaşma ve 
şikâyetlerini çözme sürelerini minimu-
ma indirdik. Elemanlarımızın eğitimi-
ne ve altyapıya, yedek parça stoğuna 
yaptığımız yatırımlar ile de artı değer 
yaratarak müşterilerimizin memnuni-
yet oranını yüzde 97 seviyelerine çı-
kardık. Müşterilerimiz satış sonrasında 
da her türlü ihtiyaçları için Grundfos’u 
yanlarında hissediyor ve Grundfos 
ürünlerini kullanan müşterilerimiz bi-
zim pazardaki sesimiz oluyor.
Yıllardır tüm ekibimizle birlikte müş-
terilerimize değer yaratmaya kendimizi 
adadık ve müşterilerimiz bu adanmışlı-
ğın değerini bildiğini bizi tercih ederek 
hissettiriyor. Bu sayede 2015 yılında 
yine çift haneli büyüme kaydettik.

“MÜŞTERİLERİMİZ BİZİ
BU NOKTAYA GETİRDİ”
2016 yılı hedefleriniz nelerdir?
1 TEMMUZ 2016 itibarıyla uzun sü-
redir üzerinde çalıştığımız “Energy 
Check-Enerji Kontrolü” hizmetimiz 
devreye girdi. Bu sayede binalarda ve 
endüstriyel tesislerde müşterilerimize 
vereceğimiz ücretsiz danışmanlık hiz-

meti ile verimsiz pompalardan kur-
tulup, yüksek oranda enerji tasarrufu 
sağlamalarına yardımcı olacağız. 
“2016 yılında Türkiye’de turizm sek-
törü kriz yaşasa da inşaat sektörü ge-
nel olarak hareketliliğini koruyacaktır” 
diye düşünüyoruz. Atık su sektörü ise 
devletin altyapıya ayırdığı büyük bütçe 
ve Avrupa fonlarının finansal desteği 
ile canlılığını devam ettirecek. Endüstri 
sektöründe çok büyük yatırım olmasa 
da eski fabrikaların kullandığı düşük 
verimli pompalarının değişimi büyük 
bir potansiyel oluşturuyor.
Grundfos olarak temel stratejimizi, 

pazar payımızı artırma üzerine oluş-
turduk ve bu çerçevede 2016-2020 
stratejimizi tüm Grundfos ekibi ile 
birlikte yaptık ve uyguluyoruz. Stra-
tejimizde “müşteri odaklılık ve çalışan 
memnuniyeti” ana başlıklarımızdan 
ikisi, bu konuda yatırım yapmaya ve 
müşterilerimize özel hizmetler vererek 
memnuniyetlerini artırmaya devam 
edeceğiz. Bu zamana kadar çalışanla-
rımız ve müşterilerimiz bizi bu nok-
talara getirdi ve her yıl pazar payımızı 
artırdık. 2016 yılında da büyümemizi 
devam ettirerek pazar payımızı artır-
maya devam edeceğiz. 
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pazarının cazibesini artırdı

2022 Dünya Kupası
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Türk müteahhitlerin en 

fazla proje üstlendiği 8’inci 

ülke olan Katar, 2022 Dünya 

Kupası’nın düzenleneceği 

ülke olması nedeniyle de 

hem müteahhitlerimiz 

hem de inşaat malzemesi 

üreticileri açısından fırsatlar 

sunuyor. Türk müteahhitlik 

firmalarının stad yapımı 

başta olmak üzere, her türlü 

projede yer alabileceği 

öngörülüyor.
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Arap Yarımadası’nın doğu kıyısında yer alan Katar, ge-
rek nüfus gerek yüzölçümü açısından küçük bir Körfez ül-
kesi olmasın karşın, satın alma gücü paritesine göre 100 
bin doları bulan kişi başı milli gelir ile dünyanın en zengin 
ülkeleri arasında yer alıyor.

Petrol ve doğalgaza dayanan Katar ekonomisinin kamu 
ağırlıklı olması ve hidrokarbon sektörünün gelirlerin en 
önemli kısmını teşkil etmesi, ülkenin büyüme hızının doğ-
rudan sözkonusu sektöre bağlı olması sonucunu doğuru-
yor. Dünyanın 3’üncü en büyük doğalgaz rezervlerine sahip 
olan Katar, 25,7 trilyon metreküple dünya kanıtlanmış do-
ğalgaz rezervlerinin yaklaşık yüzde 15’ini elinde bulundu-
ruyor. 

Hidrokarbon ve türevleri hariç hemen hemen her ürü-
nü ithal eden Katar, her alanda potansiyel bir ihracat pazarı 
olarak görülüyor. Katar ekonomisinin gösterdiği güçlü per-
formansın en önemli yansıması olarak, birbiri ardına altya-
pı ve üstyapı projelerine başlanması dikkat çekiyor. Ülke 
gerek sürdürülen, gerek planlanan yoğun alt ve üst yapı 
yatırımları çerçevesinde dünyanın en önemli müteahhitlik 
hizmetleri pazarlarından biri durumunda bulunuyor.



150 MİLYAR DOLARLIK
YATIRIM PLANI
Katar’ın uyguladığı; ekonomide 

petrol ve doğalgaz sektörlerinin ağır-
lığını imalat sanayi, ulaştırma, finans, 
ticaret ve turizm sektörleri lehine de-
ğiştirecek kapsamlı ekonomiyi çeşit-
lendirme politikasının sonuçlarının 
alınması ve hidrokar-
bon kaynaklarına da-
yalı sanayi projelerinin 
devreye girmesiyle bir-
likte, GSYİH’nın 2014 
yılında 216 milyar do-
ları aşması bekleniyor. 
Ülkede, önümüzdeki 5 
yıl için planlanan 200 
kadar yatırım projesi-
nin toplam tutarı yak-
laşık 150 milyar dolar 
düzeyinde bulunurken, 
bunun yüzde 43’ü alt-
yapı, kalanı sağlık ve 
eğitim sektörleri için 
kullanılacak. Katar’ın 2022 yılındaki 
Dünya Futbol Şampiyonası’na ev sa-
hipliği yapacak olmasının ise, inşaat 
sektöründeki ivmeyi daha da artırması 
bekleniyor.

Katar’da uzun zamandır faaliyet 
gösteren Türk müteahhitlik firmaları, 
ülkede bugüne kadar toplam değeri 
11,6 milyar dolar olan 120 proje üst-

lendi. Toplam proje bedeli sıralamasına 
bakıldığında ise; Katar, Türk müteah-
hitlerinin en fazla proje üstlendikleri 
8’inci ülke durumunda bulunuyor. Söz 
konusu projelerde karayolu projele-
ri başı çekerken, Türk müteahhitlik 
firmaları ayrıca metro, havalimanı ve 
liman projelerinde de yer alıyor. Fir-

malarımız özellikle Doha Metrosu ve 
Doha Havalimanı projelerinde başarı 
ile faaliyet gösteriyor.

2022 Dünya Kupası çerçevesinde, 
Türk müteahhitlik firmalarının stad 
yapımı başta olmak üzere, her türlü 
projede yer alabileceği öngörülüyor. 
Türk müteahhitlik firmaları, bugüne 
kadar çeşitli ülkelerde birçok prestijli 

stadyum projesine imza attı. Ayrıca, 
ülkemiz son dönemde spor alanındaki 
altyapı yatırımları ile de öne çıkıyor. Bu 
kapsamda, bu alandaki işbirliğinin çok 
ciddi seviyelere çıkabileceği ve bu işbir-
liğinin inşaat malzemeleri ihracatımızı 
da olumlu etkileyeceği tahmin ediliyor. 
2022 Dünya Futbol Şampiyonası’nın 

Katar’da düzenlenecek olması-
nın beraberinde getirdiği mo-
tivasyonla, önümüzdeki 7 yılda 
gerçekleştirilmesi planlanan ve 
150 milyar doları aşan projeler 
göz önünde bulundurularak, 
müşavir firmalarımızın bu pa-
zara girme konusunda müte-
ahhitlerimizle birlikte ortak 
hareket edip, çaba gösterme-
leri önem arz ediyor. Firmala-
rımızın, fırsatlar bakımından 
özellikle “Project Management” 
konusundaki müşavirlik hiz-
metlerinin üzerinde durmaları 
öneriliyor.

İNŞAAT MALZEMELERİ 
İTHAL EDİLİYOR
Katar’da inşaat sektörü büyük öl-

çüde devletin harcama politikasına ba-
ğımlı. 1996 yılından itibaren başlayan 
doğalgaz yatırımları ve Katar’ın ulus-
lararası spor karşılaşmalarında önemli 
bir ev sahibi olma politikası çerçeve-
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İslam Eserleri Müzesi



sinde, inşaat sektörü Katar ekonomi-
sindeki önemli sektörlerden biri haline 
geldi. Sektör, bir yandan altyapı proje-
lerine hız verilmesi, diğer yandan ülke-
ye hızla gelen yabancı işgücünün konut 
talebinin karşılanması amacıyla yapılan 
yatırımlarla güç kazandı. 

Katar başta inşaat demiri ve çimen-
to olmak üzere inşaat malzemelerinin 
çok büyük bir kısmını yurt dışından 
tedarik etmek zorunda. Ayrıca, Katar’ın 
temel inşaat malzemeleri sektöründeki 
oligopollerin kırılması konusunda et-
kin bir çaba göstermemesi, diğer taraf-
tan Doha Limanı’nın düşük kapasitesi 
nedeniyle yeterli malzeme tedarikine 
imkan vermemesi de inşaat malzeme-
leri sektöründe fiyat artışlarına neden 
oluyor. Genellikle danışman (Consul-
tant) firmalar tarafından hazırlanan 
büyük projeler, uluslararası ihalelere 
açılıyor. Bütün kurumlarda İngilizler’in 
koyduğu değerlendirme kriterleri esas 
alınıyor. İhale aşamasında ve sonrasın-
daki proje uygulanmasında çok titiz 
değerlendirmeler ve kontroller yapılır-
ken, ihale süreci genellikle uzun zaman 
alıyor. Nitelikli ve büyük çaplı projeler 
dışında kalan işlerin üstlenilmesi ko-
nusunda hükümet yetkilileri her fırsat-
ta yabancı firmaların yerlilerle işbirliği 
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yapmalarını ve yerli şirket kurmalarını 
öneriyor. Kurulacak şirketin en az yüz-
de 51’inin Katarlıya ait olma şartı bu-
lunuyor. Ancak uygulamalarda, yasal 
olmamasına rağmen yerli ortakla sade-
ce yasal işlerin yerine getirilmesi için 
anlaşılıyor. Fakat son zamanlarda ve 
özellikle büyük yerli firmalardan, başta 
Türk müteahhitleri olmak üzere proje 
bazında “joint venture” şeklinde gerçek 
ortaklıklar kurma konusunda önemli 
talepler geliyor. Bu taleplerin çoğu de-
neyimlerinin olmadığı yol, büyük çaplı 

üstyapı projeleri ve enerji sektörüne 
yönelik bulunuyor.

TÜRKİYE–KATAR TİCARETİ
T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafın-

dan 2016-2017 döneminde “Öncelik-
li Ülkeler”den birisi olarak belirlenen 
Katar ile Türkiye arasındaki ikili ticaret 
hacmi son yıllarda hızla arttı. İhracatı-
mızdaki hızlı artışın en önemli nedeni 
ise inşaat demiri ihracatında yaşanan 
artış oldu. 2008 yılı ihracatımızın yüz-
de 74’ünü demir-çelik oluştururken, 

Doha Limanı

Doha’daki gökdelenler şehrin silüetine yansıyor.



TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 

2011 2012 2013 2014 2015B 2016C 

GSYİH (US$ MİLYON) 169,805 190,290 201,885 210,109 173,534 158,106 

REEL BÜYÜME (%) 13.4 4.9 4.6 4.0 3,7 2,8 

KİŞİ BAŞINA GSYİH 
(US$, SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİNE GÖRE) 

134,073 135,267 137,704 140,847 143,343 146,134 

TÜKETİCİ FİYAT ENFLASYONU (ORT) 2.1 2.6 2.5 2.8 2,7A 4,4 

İHRACAT FOB (US$ MİLYAR) 114,444 132,954 133,336 126,955 77,294A 64,531 

İTHALAT FOB (US$ MİLYAR) -26,926 -30,787 -31,475 -31,145 -28,496A -33,763 

CARİ HESAP DENGESİ (US$ MİLYAR) 52,124 62,000 60,461 49,662 13,751A -7,388 

DÖVİZ KURU QR:US$ (AV) 3.64 3.64 3.64 3.64 3,64 3,64 

Kaynak: Economist Intelligence Unit (a gerçekleşen b EIU tahmini c EIU projeksiyonu ) (Nisan20,2016) 

YIL İHRACAT İTHALAT

2000 9.963 11.312 

2001 8.401 5.778 

2002 15.572 10.659 

2003 15.688 8.310 

2004 35.026 17.727 

2005 82.045 50.724 

2006 342.146 66.410 

2007 449.962 29.643 

2008 1.074.012 159.352 

2009 289.363 85.652 

2010 162.549 177.046 

2011 188.137 670.325 

2012 257.491 466.498 

2013 244.077 373.923 

2014 344.806 394.552 

2015 423.568 360.978 

2015* 94.934 86.379 

2016* 111.931 78.514 

Kaynak : TÜİK *Ocak-Mart ayı verileri

Türkiye – Katar Dış Ticaret Göstergeleri 
(ABD Doları, 1000)

2008 yılında Türkiye ile Katar arasın-
daki ticaret hacmi 1,2 milyar dolar ola-
rak kaydedildi. 

2009 yılında ticaret hacmi 375 mil-
yon dolara geriledi. 2010 ve 2011 yıl-
larında Türkiye Katar’a yönelik olarak 
ithalat fazlası vermeye başladı. 2012 
yılında Katar’a olan ihracatımız yüzde 
37 artarak 257 milyon dolar olurken, 
2013 yılında yüzde 5 azalarak 244 
milyon dolar olarak gerçekleşti. 2014 
yılında Katar’a ihracatımız yüzde 41 
artışla 344 milyon dolar, 2015 yılında 
ise yüzde 22 artarak 424 milyon dolar 
oldu. 2015 yılında toplam ihracatımız-
daki payı yüzde 0,2 olan Katar, en faz-
la ihracat yaptığımız ülkeler arasında 
ise 57’nci sırada bulunuyor. Katar’dan 
ithalatımızda ise ağırlıklı olarak işlen-
memiş alüminyum, kimyasal maddeler, 
plastik ve plastik mamulleri yer alıyor.

İHRACAT POTANSİYELİ 
OLAN SEKTÖRLER
Sektörel bir yaklaşımla ihracatımız 

incelendiğinde; Katar’a her türlü inşa-

at malzemeleri, ev tekstil ürünleri ve 
contract mobilya ürünleri, makarna, 
zeytinyağı, domates salçası, şekerli ve 
çikolatalı ürünler, bisküvi, süt ürünle-
ri, doğal taşlar, kuyumculuk ve mücev-
her ürünleri, porselen, seramik ve cam 
ürünleri, beyaz eşya ve oto yan sanayi 
gibi ürünlerin ihracatımız açısından 
Katar pazarında önemli bir potansiyel 
olduğu değerlendiriliyor.
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TEMEL SOSYAL GÖSTERGELER 

DEVLETİN ADI KATAR DEVLETİ (STATE OF QATAR) 

BAŞKENTİ DOHA 

YÖNETİM BİÇİMİ EMİRLİK (MUTLAK MONARŞİ) 

RESMİ DİLİ ARAPÇA (İNGİLİZCE İKİNCİ DİL KONUMUNDADIR.) 

DİNİ İSLAM 

PARA BİRİMİ KATAR RİYALİ (QR) 

YILLIK ORTALAMA DÖVİZ 
KURU 

1 US $ = 3,64 QR (SABİT) 

YÜZÖLÇÜMÜ 11.521 KM² 

NÜFUSU (2012) 1,8 MİLYON (YAKLAŞIK 225.000’İ KATARLI) 
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Yeşil malzemeler ve 
ürünlerde performans 
ve şeffaflığın artırılması

MAKALE / SÜRDÜRÜLEB L RL K

Y
alnızca bir kaç yıl içinde, çevre dostu malzeme ve 
ürünlerin kullanımı yeni bina projelerinin geliştiril-
mesi ve inşasında temel bir unsur haline gelmiştir. 

Yapı malzemelerinden kaynaklanan çevresel etkiyi minimize 
etmek hedeflenirken, mimarlar ve müteahhitler ABD Yeşil 
Bina Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilen Enerji ve Çevre 
Dostu Tasarımda Liderlik (LEED®) ve yeni Uluslararası Yeşil 
İnşaat Yönetmeliği (IgCCTM) gibi “yeşil” girişimleri aktif bir 
şekilde desteklemektedir. 2010 UL anketine göre, mimarlar, 
müteahhitler ve yükleniciler üstlendikleri projelerinin büyük 
bir kısmının aslında çevreci malzemelerin kullanılmasını teş-
vik eden sürdürülebilir bina hedefleri olan projeler olduğunu 
belirtmektedirler. 

Bununla birlikte, benzer yapı malzemelerinin yaşam 
ömrüne dayalı çevresel etkilerinin nasıl değerlendirileceği ve 
karşılaştırılacağı üretici firmalar ve satın almacılar için belirsiz 
kalmaya devam etmektedir. 

Örneğin, bir ürünün “eko-etiket” taşımasının önemi ne-
dir? Eko etiketler arasındaki farklar nelerdir? Benzer ürünler 

arasındaki karşılaştırmaları desteklemek için hangi mekaniz-
malar mevcut? Ve, üretici firmaların çevresel açıdan tercih 
edilebilir ürünleri olabildiğince etkin ve ekonomik olarak 
piyasaya sunmak için atabileceği adımlar nelerdir? 

Her bir mekanizma, çevresel sertifikalardan yaşam ömrü 
değerlendirmesine (LCA) ve EPD’lere kadar, büyük bir “araç 
takımının” önemli bir parçasıdır. Bu araçların tümü ürünlerin 
toplam çevresel etkisi ve çevresel performansı ile ilgili bilgiler 
sağlamaktadır ve benzer ürünleri karşılaştırmak için objektif 
bir yöntem sunmaktadır. Sonuç olarak, bu mekanizmalar, 
ürün sürdürülebilirliğinin geliştirilmesini teşvik ederek alı-
cıların satın aldıkları ürünlerle ilgili daha bilinçli kararlar 
verebilmesini sağlamaktadır. Üretici firmalar kendi amaçları 
doğrultusunda satın almacıların sürdürülebilirlik beklen-
tilerini karşılamak için bu araçlardan birini veya birkaçını 
kullanabilir. 

Bu makale, üretici firmaların yeşil bina sertifikasyon 
programlarına ve yönetmeliklere uymalarına ilişkin genel bir 
bakış sunmaktadır. Rapor sürdürülebilir malzeme talebindeki 
mevcut ve öngörülen eğilimlerinin ve yeşil bina ile ilgili olarak 
mevcut sertifikasyon programlarının ve bina yönetmelikleri-
nin gözden geçirilmesiyle başlamaktadır. Ardından, çevresel 
ürün sertifikasyonları, LCA’lar ve çevresel açıdan tercih 
edilebilir ürünlerin ve bunların her birinin özel işlevlerinin 
değerlendirilmesi ve seçimine yardımcı olmak için tasarlanmış 
çeşitli araçlar tartışılmaktadır. Resmi rapor, çevresel liderliğe 
ulaşmadaki performans ve şeffaflık ölçümü değerleri ile ilgili 
birtakım yorumlarla son bulmaktadır. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİNALAR VE YAPI 

ÜRÜNLERİNDEKİ ENDÜSTRİ TRENDLERİ

ABD Enerji Bakanlığı’nın Enerji Enformasyon İdaresi, 
binaların inşaat ve operasyonu ile ilgili, yaklaşık yüzde 40’ını 
evsel enerji tüketimi ve ABD elektrik tüketiminin neredeyse 
yüzde 75’ini oluşturduğunu belirmektedir1.  Proje geliştiri-
cileri ve satın almacılar çevreci malzemeleri tercih etmekle, 
yapı malzemelerini üretmek için gereken enerji kaynaklarının 
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Makale, UL Environment tarafından hazırlanmıştır.
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tüketimini azaltabilir, inşaat sırasında ve binanın yaşam ömrü 
süresince enerji tasarrufu sağlayabilirler. 

Bu ürünlerin ve malzemelerin üretilmesi yalnızca çevre 
bilincine sahip satın almacıların beklentilerini karşılamakla 
kalmaz aynı zamanda proje geliştiriciler ve müteahhitler için 
somut maddi faydalar sağlayabilir.  

Bu sayılanlardan ve diğer avantajlardan dolayı, yeşil bina 
sektörünün yükselişte olması şaşırtıcı değildir. Engineering 
New-Record’a göre, ABD’deki ilk 100 inşaat firması 2010 
yılında aktif bir şekilde sürdürülebilir tasarım ve inşaat stan-
dartlarına uygunluk sertifikasyonu almaya çalışan projelerden 
44.1 milyar dolar gelir elde ettiklerini raporlamıştır. Bu, ilk 
100 yeşil yüklenicinin yeşil projelerden yalnızca 22.8 milyar 
dolar gelir elde ettiği 2007 yılından itibaren yeşil yapı geli-
rinde yüzde 100’e yakın bir artış olduğunu göstermektedir. 
Aynı şekilde, yeşil bina projeleri bina yüklenicileri için gitgide 
önemli bir gelir kaynağı haline gelmektedir. Örneğin, New 
York merkezli Turner Construction 2006 yılında inşaat geli-
rinin yalnızca yüzde 15’ini yeşil projelerden elde ettiklerini 
2009 yılında ise bu oranın yüzde 55’e çıktığını ifade etmekte-
dir3. Diğer yapı firmaları da benzer sonuçlar rapor etmektedir.  

Yeşil bina projelerinden daha fazla gelir elde edilmesine 
ek olarak, mimarlar ve müteahhitler müşterilerin çevresel 
açıdan tercih edilebilir ürünlerin kullanılmasını gerektiren 
belirli sürdürülebilir hedeflere sahip yapı projelerine daha 
çok ilgi gösterdiğini belirtmektedir. 2009 yılında UL Envi-
ronment adına yürütülen araştırma geliştirme aşamasında 
olan inşaat projelerinin yarıdan fazlasının sürdürülebilirlik 
hedeflerine sahip olduğunu, projelerin yüzde 75’ten fazlası-
nın çevresel sürdürülebilirlik dikkate alınarak tasarlandığını 
göstermektedir. 

Araştırma aynı zamanda, sürdürülebilirlik ile ilgili itici 
gücün, müşterinin kendi projesinin sürdürülebilir hedeflerini 
belirlemesi veya çevresel açıdan tercih edilebilir yapı ürün-
lerini ve malzemelerini tavsiye eden mimar veya müteahhit 
olabildiğini ortaya koymuştur4. 

Yeşil binadaki güçlü büyümenin devam ettiğine dair açık 
göstergeler de bulunmaktadır. Örneğin, endüstri araştırma 
şirketi IBISWorld yeşil bina projelerinden elde edilen gelirin 
önümüzdeki 5 yılda yıllık ortalama yüzde 23 artacağını, 2011 
yılında 87 milyar dolar olan büyümenin 2016 itibariyle en az 
245 milyar dolar olacağını öngörmektedir5.

McGraw-Hill Contstruction’un yaptığı diğer bir çalışma 
yeşil konut inşaatından elde edilen gelirin beş kat artacağını, 
2011 yılında 17 milyar dolar olan büyümenin 2016 yılında 
yıllık 87-114 milyar dolar arasında olacağını öngörmekte-
dir6. Yeşil inşaatla ilgili gelecekte beklenen bu büyüme hızı 
sürdürülebilir bina ürünleri ve malzemeleri üretici firmaları 
için önemli ekonomik fırsatlar sağlamaktadır. 

YEŞİL BİNA SERTİFİKASYON PROGRAMI 

VE YASALARA GENEL BİR BAKIŞ

Günümüzde, yeşil bina projeleri büyük ölçüde gönüllük 
esasına dayalı yeşil bina sertifikasyon sistemlerine ve yönet-
meliklerin uygunluğuna göre tanımlanmaktadır. Bu bölümde 
bina tasarımı, inşası ve bakımı için uygulanan en önemli yeşil 
bina programı olan LEED genel hatlarıyla anlatılmaktadır.  

LEED YEŞİL BİNA DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Çevreci bina tasarımı, inşası ve işletilmesine ilişkin olarak 
1990’ların ortasında/sonunda USGBC’nin aktif katılımıyla 
geliştirilmiş olan LEED sertifikasyon sistemi günümüzde yeşil 

bina projeleri için en çok kullanılan çerçevedir. Yalnızca yeni 
binaları ele alan tek bir standartla başlayan LEED programı 
zamanla mevcut binalar, ticari iç mekanlar, okullar, hastaneler, 
mahalle geliştirme ve konut yapıları ile ilgili sertifikasyonlarını 
kapsayacak şekilde gelişmiştir. 

USGBC, bina hacminin yaklaşık 9 milyar feet metreka-
renin bir veya birden fazla LEED değerlendirme sisteminin 
kapsamına girdiğini, her gün 1.6 milyon square feet alanının 
daha sertifikalandırıldığını tahmin etmektedir. 

LEED değerlendirme sistemi, bir bina projesinin serti-
fikasyon için yeterli olup olmadığını tespit etmek için 100 
puanlık bir sistem kullanmaktadır. Aşağıda sayılan altı kate-
gorinin her biri puanlandırılmaktadır:

1. Bütünleşik Süreç Yönetimi

2. Lokasyon ve Ulaşım

3. Sürdürülebilir Araziler

4. Su Verimliliği

5. Enerji ve Atmosfer

6. Malzemeler ve Kaynaklar

7. İç Mekan Çevresel Kalite

8. Tasarımda Yenilik

9. Bölgesel Öncelik

Minimum sertifikasyon seviyesine ulaşmak için toplamda 
40 puan gerekmektedir. Daha fazla puan alan projeler için 
gümüş, altın ve platin sertifikasyon seviyeleri mevcuttur. 

ULUSLARARASI YEŞİL İNŞAAT YÖNETMELİĞİ 
(IgCC)

2012 IgCC Uluslararası Kod Konseyi, Amerikan Mimarlar 
Enstitüsü ve ASTM Uluslararası arasındaki ortak bir çabanın 
ürünüdür. IgCC, Uluslararası Enerji Koruma Yönetmeliği ve 
ICC 700 dahil olmak üzere yürürlükteki diğer uluslararası 
yönetmelikler ve Ulusal Yeşil Bina Standardı için bir çerçeve 
oluşturan mutabakata dayalı bir modeldir. IgCC tasarımdan 
inşaat ve kullanıma kadar bir bina projesinin her aşamasını 
ele alan sürdürülebilirlik önlemleri içermektedir. 

IgCC, çok katlı konut binaları dahil olmak üzere yeni ve 
mevcut binalar için kullanılabilir. Bununla birlikte, bir model 
yönetmelik olarak, IgCC yetkili yargı makamları tarafından 
kabul edilmeli ve hükümleri yasa kapsamında uygulanabilir 
hale gelmeden önce eyalet ve yerel bina yönetmeliklerine 
dahil edilmelidir. IgCC’nin uygulaması sırasında, yetkili 
yargı makamları “yargı gereklilikleri” eklemek suretiyle özel 
yerel koşullarına veya gelişmiş performans gereksinimlerine 
değinmek için bazı hükümleri değiştirebilir. 

ÜRÜNÜN ÇEVRESEL PERFORMANSINI 

GÖSTERME MEKANİZMALARI

Yukarıda bahsedilen yeşil bina sertifikasyon programı ve 
yönetmelikleri bağlamında, yapı ürünleri ve malzemelerinin 
çevresel performansına ilişkin iddiaları destekleyecek çok 
sayıda mekanizma mevcuttur. Bu mekanizmalar bir ürünün 
tek bir açıdan değerlendirilmesinden başlayarak tüm kullanım 
ömrü boyunca daha kapsamlı bir değerlendirmeden geçiril-
mesine kadar çeşitli karmaşıklık seviyelerinde olabilmektedir. 
Aşağıda bir ürününün çevresel etkilerinin ve özelliklerinin 
gösterilmesine ilişkin çeşitli türdeki mekanizmaların bir özeti 
yer almaktadır. 

• Çevresel Ürün Sertifikasyonu - Bir çevresel ürün sertifikas-
yonu alıcıların kendi özel çevresel ve/veya sürdürülebilir-
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lik amaçlarını karşılayan ürünleri belirlemesine imkan sağ-
lamaktadır. Bir çevresel ürün sertifikasyonu genel olarak 
enerji tasarrufu, su tasarrufu, geri kazanılabilirlik, hurda 
malzemelerin kullanımı ve doğal kaynakların korunumu 
gibi bir veya birden fazla özellik için kriterler belirleyen 
bir çevresel performans standardına dayanmaktadır. Bir 
çevresel ürün sertifikasyonu bir ürünün bağımsız bir 
testten, denetimden veya her ikisinden geçirildiğini ve bu 
standarda uyduğunu göstermektedir. 

• Yaşam Ömrü Analizi (LCA)—LCA bir ürünün malzeme 
ve bileşenin hammadde çıkarımından nihai bertarafına 
veya geri dönüştürülmesine kadar yapmış olduğu çevresel 
etkiyi değerlendirmektedir. Bir ürünün üretim ve kullanım 
aşamasında tüketilen enerji, su ve malzeme miktarını kap-
samlı bir şekilde modellemektedir. Bir LCA, bir şirketin 
faaliyetlerini geliştirme veya şirket içi hedeflerini karşılama 
çabalarını desteklemek için bir ürünün çevresel etkisini 
değerlendirmek amacıyla kullanıldığında uygun olmak-
tadır. Bununla birlikte, belirli bir kategoride birden fazla 
ürünü karşılaştırmak zor olduğundan, bir LCA genellikle 
bu gelişmeleri halka duyurmak için kullanılmaz. 

• Çevresel Ürün Beyanı (EPD) — Bir EPD, bir ürünün yaşam 
ömrüne dayalı çevresel etkisine ilişkin kapsamlı, doğ-
rulanmış bir açıklamadır. Bir dizi uluslararası standarda 
ve ürün yaşam döngüsü değerlendirmesine (LCA) göre 
ürünün yaşam döngüsü analizi (LCA) sonuçlarını bildirir 
ve bir ürünün çevresel profili ile ilgili diğer bilgileri içe-
rir. Bir EPD genellikle bir ürünün karbon ayak izi, ozon 
incelmesi, toprak ve suyun asitlenmesi, ötrofikasyon (su 
kirliliğinin bir etkisi), fotokimyasal ozon oluşumu ve abi-
yotik kaynakların tükenmesi bunun yanı sıra diğer ilgili 
çevresel ve sağlık etkilerine ilişkin bilgiler içermektedir. 
EPD’lerde yer alan bilgiler bir dizi ortak kurala (bir EPD 
ve LCA arasındaki kritik fark) dayandığından, EPD’ler 
alıcıların belirli bir ürün kategorisi karşısında daha bilinçli 
satın alma kararları vermesini sağlamaktadır. 

SERTİFİKASYON TİPLERİ

Bir ürünün çevresel özelliklerini ve etkilerini kanıtlamada 
kullanılabilen çeşitli mekanizmalara ek olarak, çevresel per-
formans iddiaları aşağıda belirtilen şekilde farklı sertifikasyon 
seviyeleriyle doğrulanabilir:

•  Birinci şahıs sertifikasyonlar—Kendi kendine sertifikasyon 
olarak da bilinen birinci taraf sertifikasyonu tamamen bir 
üreticinin bir ürünün belirli çevresel performans stan-
dartlarını karşıladığını beyan etmesine dayanmaktadır. 
Bu nedenle, birinci taraf sertifikasyonları en az güvenilir 
kabul edilen sertifikasyonlardır ve çevresel performans 
iddiaları bağımsız olarak doğrulanmış ürünlere ihtiyaç 
duyan alıcıların gereksinimlerini karşılamaz. 

• İkinci şahıs sertifikasyonlar—Bazı durumlarda, sanayi, 
ticaret veya özel ilgi grupları performans standartlarının 
oluşturulmasında, bir sertifikasyon programının işleti-
minde veya üyeleri adına çevresel performans iddialarının 
doğrulanmasında doğrudan yer almaktadır. Çoğunlukla 
üçüncü taraf sertifikasyonları ile karıştırılsa da, bu tür 
sertifikasyonlar aslında ikinci şahıs sertifikasyonlarıdır.    

• Üçüncü şahıs sertifikasyonlar— Üçüncü şahıs sertifikas-
yonlar, üreticinin değerlendirme ve doğrulama hizmetleri 
için ödediği ücret dışında üreticiyle başka bir bağlantısı 
olmayan bağımsız, taraf tutmayan bir kurum tarafından 
yapılmaktadır. Üçüncü taraf sertifikasyonlar, standart 
geliştirme işlemlerinden çevresel performans iddialarının 

doğrulanmasına kadar çevresel programın her açıdan ba-
ğımsız bir şekilde ve herhangi bir çıkar çatışması olmadan 
yürütülmesini sağlar. 

EKO-ETİKETLERİN VE 

BEYANLARIN TÜRLERİ

Bir eko-etiket veya beyan bir ürünün çevresel performans 
gereksinimleri ve standartlara uygunluğunu gösterir. Bazı 
tahminlere göre, dünya çapında 246 ülkede 25 endüstri ta-
rafından kullanımda olan 430’dan fazla farklı tipte eko-etiket 
bulunmaktadır10. Dolayısıyla, bu farklı tipteki eko-etiketlerin 
anlamı ve önemi hakkında anlaşılabilir bir kafa karışıklığı söz 
konusudur. 

Farklı tipteki eko-etiketlerin önemine açıklık getirmek 
için, Uluslararası Standardizasyon Kurumu (ISO) ürünlerin 
çevresel iddiaları ile ilgili etiketler ve beyanlar için bir dizi kıla-
vuz oluşturmuştur. ISO standartları eko-etiketleri ve beyanları 
aşağıdaki şekilde kategorilere ayırmaktadır:

•  Tip 1 (ISO 14024:1999, Çevre etiketleri ve beyanları –Tip 
1 çevre etiketlemesi– İlkeler ve prosedürler)– Tip 1 etiket-
leri ve beyanları aynı kategorideki ürünler için önceden 
belirlenmiş, çok nitelikli, yaşam ömrüne dayalı çevresel 
performans gereksinimlerine uygunluğu göstermektedir. 
Bununla birlikte, Tip 1 eko-etiket taşıyan ürünler etiket 
veya beyan kapsamı dışında kalan alanlarda farklı çevresel 
performans seviyeleri sunabilir. 

•  Tip 2 (IS014021:1999, Çevre etiketler ve beyanları –Kendi 
kendine beyan edilmiş çevre iddiaları Tip2 çevre etiket-
lemesi)– Tip 2 etiketleri ve beyanları bir ürün imalatçısı 
tarafından yapılan çevresel performans iddialarını yansıt-
maktadır. Performans kriteri tanımlanmamış veya kabul 
edilmemiştir veya bağımsız olarak doğrulanmamıştır. 

•  Tip 3 (IS014025-2006, Çevre etiketleri ve beyanları– Tip 
3 çevre beyanları- İlkeler ve prosedürler)– Tip 3 eko-eti-
ketler ve beyanlar bir ürün hakkında objektif, ölçülebilir, 
kullanım ömrüne dayalı çevresel bilgileri tutarlı bir şekilde 
göstermektedir. Çevresel Ürün Beyanları (EPD’ler) olarak 
da bilinen Tip 3 eko-etiketler program operatörü olarak 
da bilinen bağımsız bir kurum tarafından konulan ürün 
kategori kurallarına dayanmaktadır. Bazı durumlarda, Tip 
3 beyanlarında sunulan çevre bilgileri program operatörü 
tarafından bağımsız bir şekilde doğrulanmalıdır. 

ÇEVRESEL SERTİFİKASYONLARDA 

PERFORMANS VE ŞEFFAFLIK ELDE ETME

Elbette ki, her bir sertifikasyon sisteminin kendine özgü 
avantajları ve kısıtlamaları vardır. Düşük emisyonlu malzeme 
veya geri dönüştürülmüş içerik gibi tek bir özelliğe dayanan 
sertifikalar spesifik çevresel performans kapsamında önder 
olduğunu kanıtlaması açısından değerlidir. Bununla birlikte, 
aynı zamanda tek bir ürün özelliğine dayalı sertifikasyonlar bir 
ürünün çevresel performansına ilişkin genel bir değerlendirme 
yapılmasını sağlamazlar. 

Birden fazla özelliğe dayalı ürün performans standartlarına 
göre yapılan sertifikasyonlar o kategoride çeşitli önemli etki-
leri ele almaktadır. Bir ürünün geleneksel bir üründen “daha 
yeşil” olup olmadığına dair genel bir değerlendirme sunabilir 
ve genellikle ürünlerin sağlık ve sosyal etkilerinin yanı sıra 
çevresel etkilerini de dikkate almaktadır. Birden fazla özelliğe 
dayalı standartlar ve sertifikasyonlar aynı zamanda, neden 
böyle olduğunu belirtmeden bir ürünün sürdürülebilirlik 
açısından diğerinden daha tercih edilebilir olduğunu basit bir 
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şekilde gösterebilir. Bu yaklaşım belirli parametreler kar-
şısında bir ürünün çevresel, sosyal ve sağlık performansı 
hakkında daha şeffaf bilgilere ihtiyaç duyan kişiler için 
zorluk oluşturabilir. 

Bir EPD beyanı çevresel etki bilgisinin güvenilir bir 
üçüncü taraf tarafından incelendiğini ve doğrulandığını 
garanti etmektedir. Yaşam ömrü değerlendirmesine daya-
narak, bir EPD esas olarak alıcılara aldıkları ürün hakkın-
da daha bilinçli karar verme imkanı sunarken bir ürünün 
genel çevre geçmişini anlatmaktadır. Bununla birlikte, 
daha önce belirtildiği gibi, EPD’ler bir ürünün çevresel 
açıdan tercih edilebilir olup olmadığını göstermez. Do-
layısıyla bir ürünü çevresel performans sertifikasyonuna 
göre değerlendirmede kullanılmamalıdır. 

Bu sertifikasyon seçeneklerinden her birinin kendine 
özgü avantajları ve kısıtlamaları dikkate alındığında, üre-
ticiler bunları birbirine rakip değil birbirini tamamlayıcı 
olarak görmelidir. Tek özellik ve çok özel özellik odaklı 
ürün sertifikasyonları o ürünün çevresel açıdan tercih 
edilebilir olup olmadığını gösterirken EPD’lerle birlikte 
kullanıldığında yaşam ömrüne dayalı olan bilgilerle daha 
geniş bir perspektif sunmaktadır.

Bu sertifikasyon seçenekleri alıcılara bilinçli ürün 
seçme sürecini kolaylaştırıcı objektif, karşılaştırılabilir, 
çevresel performans verileri sağlamaktadır. Bu da alıcıla-
rın çevresel açıdan tercih edilebilir ürünleri daha kolay 
belirlemesini, böylece sürdürülebilir bina çalışmalarında-
ki çevresel performansın artmasını sağlamaktadır. 

SONUÇ
Günümüzde, yeşil bina hem ticari hem de konut 

inşaat projelerini etkileyen, inşaat piyasasında önemli 
bir sektörü temsil etmektedir. Genel inşaat piyasası 
nominal büyüme gösterse dahi, ekonomik göstergeler 
şimdi ile 2016 yılı arasında yeşil inşaatta sağlam bir artış 
olduğunu göstermektedir. Mimarlar, proje geliştiricileri 
ve müteahhitler çevresel açıdan sürdürülebilir inşaat pro-
jelerine talebin arttığını belirtmektedir ve yapı ürünleri ve 
malzemelerinin çevresel açıdan tercih edilebilir olduğunu 
sık sık dile getirmektedir. 

Yeşil bina sertifikasyon programları sürdürülebilir 
ürünlerin ve malzemelerin binaların toplam çevresel ayak 
izini düşürmedeki önemini kabul etmektedir. Bu trendin 
en iyi örneği, yakın zaman önce uygulamaya konulup 
üçüncü taraf onaylı yapı ürünleri ve malzemelerine 
puan veren LEED Malzeme ve Kaynaklar kategorisinde-
ki krediler. Yapı ürünlerinin ve malzemelerinin toplam 
etkisi bir binanın toplam çevresel ayak izinin önemli bir 
kısmını oluşturduğundan, sürdürülebilir yapı ürünleri 
kullanımına gösterilen özenin artması beklenebilir. 

Bu piyasa dinamikleri üçüncü taraf onaylı yapı ürün-
leri ve malzemelerinin üreticileri için önemli fırsatlar 
sağlamaktadır. Bir ürünün yaşam ömrü boyunca çevresel 
etkilerine ilişkin bir üçüncü taraf açıklaması ile birlikte 
sertifikalandırılması üretici firmalara piyasa farklılaşması 
ile ilgili rakipsiz bir araç sunmaktadır. Ek olarak, bu ser-
tifikasyonlar veya beyanlar alıcılara bir ürünün çevresel 
tercih edilebilirliğine ait bir teminat bunun yanı sıra bir 
imalatçının sürdürülebilir bina uygulamalarını destekle-
yecek olmasına ilişkin bir taahhüt sunmaktadır. 

UL’nin çevresel ürün beyanı ve sertifikasyon prog-
ramları hakkında daha detaylı bilgi almak için, bizimle 
iletişime geçebilirsiniz: environment@ul.com
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K
üresel ticaretin, 2008 küresel finans 

krizi sonrası, 2011 sonunda 18.5 

trilyon dolara kadar tırmanmışken, 

bugün ne yazık ki yeniden 16.5 trilyon do-

lara gerilemiş bir hacmi konuşuyor olmamız 

ve ülkelerin büyük bir çoğunluğunun hem 

küresel ticaret, hem de ekonomik aktivite-

den endişe duymaları, genel keyifsizlik, 65. 

Hükümet’in ve yeni ekonomi yönetiminin 

hayli dikkat etmesi gereken bir konu. Ulusla-

rarası kurumların raporları, önümüzdeki 2-3 

yılın da, bu manada, ekonomik büyüme açı-

sından keyifsiz geçebileceğine işaret ediyor.

Nitekim, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 

Örgütü (OECD) tarafından açıklanan “Dün-

ya Ekonomik Görünüm Raporu”nda, küresel 

ekonominin “düşük büyüme tuzağına” girdi-

ğine, önde gelen merkez bankaları tarafından 

yürütülen aşırı geniş para politikasının da, ne 

yazık ki fayda sağlamaktan çok, zarar verme 

riski doğurduğu uyarılarına öncelik verilmiş.

OECD’nin raporu, 2008 krizi sonrasın-

da, gelişmiş ülkelerin hükümetlerinin talebi 

ve ekonomileri canlandırmada başarısız ol-

duklarını ifade etmekte. OECD, büyümeyi 

canlandırma görevinin merkez bankalarına 

yüklenen kısmının gereğinden fazla olduğu-

nun da altını çizmiş. Raporda, faizlerin sıfı-

rın altına çekilmesi ve merkez bankalarının 

ekonomilerine varlık (tahvil) alımları yoluyla 

para pompalamalarının ardından, para politi-

kasının veriminin azaldığına ve finans piyasa-

larında volatiliteye neden olduğunun görül-

meye başlandığına işaret ediliyor.

OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, 

rapordaki tespitlerden hareketle, dünya eko-

nomisi için, kötü olmaktan çok, vasat bir 

görünümün hakim olduğunu, küresel ticare-

tin ancak yüzde 2-3 büyüdüğünü; esas yüz-

de 7 büyümesi gerektiğini belirtmiş. OECD 

baş ekonomisti Catherine Mann ise, merkez 

bankalarının para politikasının ana araç ha-

line geldiğinden, çok uzun süre tek başına 

kullanıldığından hareketle, mali ya da yapısal 

politikalardan çok az yardım alarak sadece 

ekonomik büyümeyi canlandırmayı deneme-

nin, fayda ve risk dengesini bozduğuna dem 

vurmuş. Bu ifadeler, Türkiye’nin, en az 2-3 

yıl daha, küresel büyümedeki sıkışmadan 

kendisini koruyacak tedbirlere karşı dikkatli 

olması gerektiğini gösteriyor.

DÜNYA BANKASI: “KÜRESEL 
BÜYÜMEDEN ENDİŞELİYİZ”
Dünya ekonomisindeki büyüme tren-

dine yönelik endişeler sadece OECD ile sı-

nırlı değil. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 

Örgütü’nün değerlendirmelerinden bir hafta 

sonra, bu defa da Dünya Bankası,  düzenli 

olarak yayınladığı “Küresel Ekonomik Bek-

lentiler Raporu” ile, kendi değerlendirme ve 

beklentilerini küresel ekonomi çevreleriyle 

paylaştı. Dünya Bankası’nın raporunda öne 

çıkan değerlendirmelerden birisi, dünyanın 

önde gelen merkez bankalarınca yürütülen 

verimsiz parasal genişleme politikalarının, 

artan özel sektör borcunun, jeopolitik ve si-

yasi belirsizliklerin de bulunduğu aşağı yönlü 

risklerin artmakta olması. Söz konusu artan 

risklere bağlı olarak, Dünya Bankası dünya 

ekonomisinin küresel büyümesine yönelik 

beklentilerini 2016 için yüzde 2,9’dan yüzde 

2,4’e, 2017 için yüzde 3,1’den yüzde 2,8’e ve 

2018 için yüzde 3,1’den yüzde 3’e düşürmüş.

Gelişmiş ülkelere yönelik 2016 büyü-

me tahminini de yüzde 1,7’ye çeken Dünya 

Bankası, bu ülke grubunun 2017 ve 2018 

yıllarında yüzde 1,9 büyüyeceğini öngörmüş. 

Gelişmiş ülkelerin başında gelen ABD’nin 

büyüme beklentilerinde yapılan aşağı yön-

lü revizeler, raporun en çok dikkat çeken 

noktalarından birini oluşturmakta. Nitekim, 

Dünya Bankası Kalkınma Beklentileri Grubu 

Direktörü Ayhan Köse de, Dünya Bankası’nın 

raporuyla ilgili olarak Anadolu Ajansı’nın 

yönlendirdiği sorulara verdiği cevapta, ABD 

Merkez Bankası’nın (FED) temkinli bir po-

litika izlemesinin dünya ekonomisinin yara-

Türkiye MSAD Ekonomi Dan man  

Prof. Dr. Kerem Alkin

Türkiye'nin, en az 2-3 yıl daha, küresel büyümedeki 

sıkışmadan kendisini koruyacak tedbirlere karşı 

dikkatli olması gerekiyor.

Küresel büyümedeki 
patinajı yönetmeliyiz
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rına olduğunu belirtmiş. Bu noktada, Dünya 

Bankası’nın ABD’nin bu yılki büyüme tah-

minini yüzde 2,7’den yüzde 1,9’a; gelecek 2 

yıla yönelik büyüme tahminlerini ise sırasıyla 

yüzde 2,4’ten yüzde 2,2’ye ve yüzde 2,2’den 

yüzde 2,1’e revize etmesi, Ayhan Köse’nin 

ifade ettiği nokta açısından, FED’in neden 

temkinli davrandığı ve FED Başkanı Yellen’ın 

6 Haziran’daki konuşmasında neden üslubu-

nu yeniden yumuşattığı konusunda gereken 

ipucunu veriyor.

Raporda, Dünya Bankası, Brexit, yani 

Britanya’nın (İngiltere’nin) Euro Bölgesi’nden 

ayrılıp ayrılmayacağını belirleyecek olan ve 

23 Haziran’da gerçekleşecek halk referan-

dumunun da Euro Bölgesi için bir risk oluş-

turduğunu belirtmesinin yanı sıra,  2016 ve 

2017’de Bölge’nin yüzde 1,6 ve 2018’de yüz-

de 1,5 büyümesini beklediğini ifade etmiş. 

Raporda, bu oranların, her birinin önceki 

rapora kıyasla yüzde 0,1 daha düşük oldu-

ğu görülüyor. Yükselen piyasa ekonomileri 

ve gelişmekte olan ülkelerin de yavaşlamaya 

devam ettiğine işaret edilen raporda, bu ül-

kelerin büyüme tahminleri 2016 için yüzde 

4,1’den yüzde 3,5’e, 2017 için yüzde 4,7’den 

yüzde 4,4’e ve 2018 için yüzde 4,9’dan yüzde 

4,7’ye düşürülmüş. Türkiye’nin bu durum-

da, 2015’de yüzde 4 büyüyerek ve bu yıl da 

yüzde 4 ve üzerinde büyümeye çalışarak, ge-

lişmekte olan ülkeler ortalama büyümesinin 

üzerinde kalma mücadelesi verdiği göz ardı 

edilmemeli.

Bununla birlikte, Dünya Bankası, rapo-

runda, Türkiye’nin 2016 ve 2017 yıllarına 

yönelik büyüme beklentilerinde değişikli-

ğe gitmemiş. Buna göre, Türkiye’nin 2016 

ve 2017 yıllarında yüzde 3,5 büyüyeceği 

öngörülmüş. Bu öngörü, Türk Ekonomi 

Yönetimi’nin öngörüsünün 1 puan altında. 

Dünya Bankası, diğer taraftan, Türkiye’nin 

2018’e ilişkin büyüme tahminini ise, yüzde 

3,4’ten yüzde 3,6’ya yükseltmiş. Dünya Ban-

kası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, rapora 

ilişkin açıklamasında, küresel ölçekte, ekono-

mik büyümenin, yoksulluğun azaltılmasında-

ki en önemli etken olduğuna işaret ederek, 

bu nedenle emtia ihracatçısı ülkelerdeki bü-

yümenin düşük fiyatlardan ötürü sert şekilde 

yavaşlamasından Banka’nın endişe duyduğu-

nu bizzat belirtmiş. Türkiye’nin bu ülkelere 

ihracat yaptığını dikkate aldığımızda, yeni 

ihracat pazarları için çalışmaları yoğunlaştır-

mamız gerekmekte.

1. ÇEYREKTE GSYH BÜYÜMESİ 
YÜZDE 4.8
Son bir kaç haftanın merakla beklenen 

başlığı, Türkiye Ekonomisi’nin 2016 yılının 

ilk çeyreğinde ne kadar büyüdüğü idi. Eko-

nomi yılın ilk çeyreğinde Türkiye İstatistik 

Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre yüzde 

4.8 büyüdü ve yüzde 4.4 seviyelerinde olan 

beklentileri aştı. Benim büyüme tahminim 

yüzde 5.44 ile 5.58 arasındaydı. Tarım sektö-

ründeki katma değer artışı, reel büyüme ge-

çen yılın altında, yüzde 2.7’de kalınca, tarım 

sektörünün yüzde 4.8’lik büyümeye katkısı-

nın 0.12 puanda kalması, 1. çeyrek büyüme-

nin yüzde 5’i geçmesini engelledi. Harcama-

lar yönünden Türkiye’nin 2016 yılı 1. çeyrek 

GSYH büyümesinin kaynağı ise, yine iç talep 

oldu. Sadece, tek başına Türk halkının nihai 

tüketim harcamalarının GSYH üzerindeki 

ağırlığı yüzde 66,6’dan, yüzde 70,7’ye çıktı ve 

2015 yılının ilk çeyreğinde Türk halkının ni-

hai tüketim harcamaları artışı, bir önceki yıla 

göre yüzde 4.5 düzeyindeyken, 2016 yılının 

ilk çeyreğinde yüzde 6.9’a yükseldi. Bu artış-

ta, asgari ücretin 1.300 TL’ye yükselmesinin 

etkisi de göz ardı edilmemeli.

2016 yılının ilk çeyreğindeki yüzde 

4.8’lik büyümenin neredeyse tümü, 4.78 

puanlık bölümü tek başına vatandaşın tü-

ketiminden kaynaklandı. İlk çeyrekte kamu 

harcamalarını da unutmayalım. Kamunun 

tüketim harcamaları geçen yılın ilk çeyreğine 

göre yüzde 10.9 arttı ve bunun yüzde 4.8’lik 

büyümeye katkısı tam 1.16 puan olarak belir-

lendi. Kamunun ve özel sektörün makine ve 

teçhizat yatırımları ise ilk çeyrekte geçen yıla 

göre azaldı. Özellikle, özel sektörün makine 

ve teçhizat yatırımlarının yüzde 4.7 gerileme-

si, yüzde 4.8’lik büyümeye 0.61 puan negatif 

olarak yansıdı.

Buna karşılık, özel sektörün konut, fabri-

ka, alışveriş merkezi, ofis, plaza anlamındaki 

inşaat yatırımları 2016’nın 1. çeyreğinde de 

yüzde 8.2 artmayı sürdürdü ve özel sektör 

inşaat yatırımlarının büyümeye katkısı 0.55 

puan pozitif oldu. Kamu’nun inşaat yatırım-

ları ise, reel olarak yüzde 1.2 arttı ve yüzde 

4.8’lik büyümeye katkısı sadece 0,04 puan 

oldu. Eğer, net ihracatın büyümeye katkısı 

negatif olmasaydı; sadece iç taleple, özel sek-

tör ve kamunun tüketim ve yatırım harcama-

ları ile, 2016 yılı 1. çeyrek büyümesi yüzde 

5.92 bile çıkabilirdi.

Büyümenin yüzde 6’ya yakın çıkması ye-

rine, yüzde 4.8 çıkmasında, hızı ciddi mana-

da kesilen yatırım harcamaları ile, ithalattaki 

sıçramanın ve net ihracatın negatif etkisinin 

payı büyük. İlginçtir, Türk hane halkının ni-

hai tüketim harcamalarındaki artışın ithalat 

harcamalarını artış yönünde etkilediği anlaşı-

lıyor. Buna bağlı olarak, ithalat harcamaların-

daki yüzde 7.5’lik artış. Ne yazık ki 1. çeyrek 

büyümeye 2.15 puan negatif yansıdı. İhra-

cattan elde edilen gelir ise yüzde 2.4 artmayı 

başarsa da, 1. çeyrek büyümeye katkısı 0.61 

puanda kaldı. Bu nedenle, net ihracatın bü-

yümeye katkısı ne yazık ki -1.54 puan oldu.

TÜRK HALKI “ŞİMDİLİK” 
TÜKETİMİ KISMIYOR
Nisan ayı itibarıyla, Türkiye’deki otomo-

tiv satış rakamlarına rağmen, içinde enflasyo-

nu barındıran cari fiyatlarla otomotiv yakıtı 

satışlarının yüzde 5.5 daralmış olması, enflas-

yondan arındırılmış olan sabit fiyatlarla hesap 

edilmiş otomotiv yakıtı satışlarının ise sadece 

yüzde 0.1 artmış olması, piyasadaki keyifsiz-

liği ve bilhassa hane halkının toplu taşıma 

araçlarına yoğunlaşmasını açıklıyor. Nitekim, 

konuştuğumuz tüm taksi şoförleri, müşteri 

sayısında ciddi bir yavaşlama olduğunu teyit 

etmekteler.

Bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satış-

larında da hem geçen yılın nisan ayına göre, 

hem de bu yılın mart ayına, bir önceki aya 

göre nominal ve reel daralma söz konusu. 

Posta ve internet üzerinden yapılan peraken-

de ticarette ise cari fiyatlarla yüzde 10.4; enf-

lasyondan arındırılmış sabit fiyatlarla, geçen 

yılın nisan ayına göre yüzde 16.6 gibi olduk-

ça yüksek bir daralma söz konusu. Tekstil, 

giyim, ayakkabı ve bilhassa elektrikli eşya ve 

mobilya alanındaki perakende ticaret duru-

mu en iyi olan ticaret kesimi gibi gözükmek-

te. Tıbbi ürünler ve kozmetik ürünlerinde de 

perakende ticaret fena gözükmüyor. Piyasa-

daki genel keyifsizliğin önümüzdeki aylarda, 

perakende ticaretteki satış rakamlarına yan-

sıyıp yansımadığına dikkat etmek gerekecek.

MORGAN STANLEY: “KÜRESEL
YATIRIMCI TÜRKİYE’YE 
OLUMSUZ BAKMIYOR”
“Morgan Stanley”in 1 Haziran Çarşamba 

günkü Türkiye raporunda yabancı yatırım-

cıların neden Türkiye’ye olan bakışının nötr 

seyrettiği ve daha olumsuz olmadığı ele alın-

dı. Londra’da geçtiğimiz hafta tahvil yatırım-

cılarının, Türkiye varlıklarında beklenmedik 

siyasi gelişmelere karşın nötr duruşunu koru-

duğuna işaret eden rapor, yatırımcıların -5 ile 

5 arasındaki ölçekte yer alan pozisyonlarının, 

64. Hükümet döneminde -0.1 seviyesinden, 

yeni kurulan 65. Hükümet ile birlikte, bugün 

sadece -0.5’e gerilediğini ifade etmekte. Ra-

porda, yatırımcıların Türkiye’ye, Türkiye’de-

ki finans piyasalara aşırı bir olumsuzlukla 

bakmamalarının dört ana sebebi olduğu be-

lirtiliyor.

Bunlardan ilki, Türkiye’nin makro göster-

geler açısından görece iyi performans göster-

mesi. İkinci neden olarak Başbakan Yardımcı-

sı Mehmet Şimşek’in göreve devam etmesinin 

para ve maliye politikalarında öngörülebilir 

gelecekte önemli bir değişiklik olmayacağı yö-

nünde algılanması olarak ifade edilmiş. Tür-

kiye algısının nötr kalmasının üçüncü nedeni 

olarak, yerli yatırımcıların dalgalı zamanlarda 

döviz satışının Türk Lirası’nda aşırı değer kay-

bının önünde etkili bir engel olması görüşü 

yer almakta. Rapora göre son neden ise, siya-

sete ilişkin baz senaryo. Baz senaryoya göre bir 

referandum yapılacak ve bu, yatırımcılar ta-

rafından oyunun kurallarını değiştirmeyecek.
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016 yılı ilk çeyreğinde ekono-

mik büyüme yüzde 4,8, inşaat 

sektöründe ise yüzde 6,6 olarak 

gerçekleşmiştir. Ekonomik büyüme 

beklentiler çerçevesinde olurken, inşaat 

sektöründe büyüme beklentileri aşmış-

tır. 

EKONOMİK BÜYÜME 

İÇ TÜKETİM KAYNAKLI 

GERÇEKLEŞTİ 

2016 yılının ilk çeyreğinde yaşanan 

4,8 puanlık büyümenin önemli bir kay-

nağı 5,59 puan ile tüketim harcamaları 

olmuştur. Bunun 4,43 puanı özel tüke-

timden kaynaklanmaktadır. Özellikle 

ücret ve gelir artış etkisi ile birlikte özel 

tüketimin katkısı yükselmiştir. Kamu 

tüketim harcamaları da özellikle mal 

ve hizmet alımlarındaki artış ile katkı 

sağlamıştır. Yatırımların ekonomik bü-

yümeye katkısı negatif olmuştur. Yatı-

rımların ilk çeyrekte büyümeye katkısı 

-0,02 puandır. Özel sektör harcamaları 

küçülmüştür. Özel sektör yatırım harca-

malarının katkısı -0,06 puandır. Kamu 

yatırımlarının katkısı ise 0,04 puan ola-

rak gerçekleşmiştir. Yılın ilk çeyreğinde 

stok değişiminin büyümeye katkısı 0,43 

puan pozitif olmuştur. Yani üretimin bir 

bölümü stok artışına gitmiştir. Geçen 

yıl gerileyen stokların takviye edildiği 

görülmektedir. 2016 yılı ilk çeyrek dö-

neminde net ihracatın büyümeye katkı-

sı -1,54 puan negatif olmuştur. Değer 

olarak gerilemeye karşın hem ihracat 

hem de ithalat miktar olarak artmıştır. 

İhracat artmış ve 0,62 puan pozitif katkı 

İnşaat sektöründe beklentilerin
üzerinde büyüme

Türkiye MSAD Ekonomi Dan man / 
Ekonomi ve Strateji Dan manl k 

Hizmetleri Ba kan  

Dr. Can Fuat Gürlesel

Bu yılın ilk çeyreğinde ekonomideki yüzde 4.8 

büyümeye karşın, inşaat sektörü yüzde 6,6 ile 

beklentilerin üzerinde büyüdü.
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 İKTİSADİ FAALİYETLER 2015 2016 Q1

BÜYÜME 3,98 4,79

TOPLAM TÜKETİM HARCAMALARI  
     ÖZEL TÜKETİM HARCAMALARI
     KAMU TÜKETİM HARCAMALARI

3,72
2,98
0,74

5,59
4,43
1,16

TOPLAM YATIRIM HARCAMALARI
     ÖZEL YATIRIM HARCAMALARI
     KAMU YATIRIM HARCAMALARI 

0,85
0,53
0,32

0,02
0,06
0,04

STOK DEĞİŞİMİ 0,30 0,43

NET MAL VE HİZMET İHRACATI 
     MAL VE HİZMET İHRACATI 
     MAL VE HİZMET İTHALATI

0,30
0,22

+0,08

1,54
0,62

+2,16

TABLO. 1 İKTİSADİ FAALİYETLERİN EKONOMİK BÜYÜMEYE KATKILARI PUAN



TEMMUZ 2016   l   TÜRK YE MSAD DERG    l   89

EKONOM K PERSPEKT F

yapmıştır.  İthalat ise daha hızlı artarak 

büyümeyi 2,16 puan negatif etkilemiş-

tir. İthalatta dolar bazında gerilmeye 

karşın miktar bazında önemli artış ya-

şanmıştır. Dış ticaretteki değer bazında-

ki iyileşme ekonomik büyümeye pozitif 

yansımamıştır. 2016 yılı ilk çeyreğin-

deki yüzde 4,8 büyüme sevindiricidir. 

Ancak büyüme dinamiklerinden net 

ihracat halen negatifken, yatırımlar da 

negatif katkı vermektedir. Stoka üretim 

yapıldığı görülmektedir. Büyüme ağır-

lıklı olarak iç tüketim ile sağlanmıştır. 

Bu nedenle büyüme kalitesi halen arzu 

edilen yapıda değildir.

İNŞAAT SEKTÖRÜ İLK 

ÇEYREKTE BEKLENTİLERİN  

ÜZERİNDE BÜYÜDÜ

İnşaat sektörü 2016 yılı birinci çey-

reğinde yüzde 6,6 büyümüştür. 2013 

yılından bu yana ilk çeyreklerdeki en 

iyi büyüme performansı yakalanmıştır. 

Kamu inşaat harcamaları 2016 yılı ilk 

çeyreğinde yüzde 1,6 büyümüştür. Özel 

kesim inşaat harcamaları ise 2016 yılı 

ilk çeyreğinde yüzde 8,2 büyümüştür. 

2015 yılının ilk üç çeyreğinde küçülen 

özel sektör inşaat harcamaları geçen yı-

lın dördüncü çeyreğinden itibaren bü-

yüme eğilimine girmiştir. Toplam inşa-

at harcamaları 2016 yılı ilk çeyreğinde 

45,87 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 

2015 yılı ilk çeyreğinde toplam inşaat 

harcamaları 40,46 milyar TL idi. Kamu 

inşaat harcamaları ise 2015 yılı ilk çey-

rekte gerçekleşen 14,5 milyar TL’den 

2016 yılı ilk çeyreğinde 15,5 milyar 

TL’ye yükselmiştir. Özel sektör inşaat 

harcamaları ise 2016 yılı ilk çeyreğin-

de 30,36 milyar TL olmuştur. 2015 yılı 

ilk çeyrek özel sektör inşaat harcamala-

rı 25,93 milyar TL olmuştu. Geçen yıl 

ötelenen ve ertelenen özel sektör inşaat 

yatırımları yeni yılda hareketlenmiştir.

İNŞAAT SEK TÖRÜNÜN 

EKONOMİK BÜYÜMEYE 

KATKISI İLK ÇEYREKTE 

0,37 PUAN

Ekonomik büyümeye sektörlerin 

katkısı değerlendirildiğinde 4,8 puanlık 

büyümenin 0,13 puanı tarımdan, 1,61 

puanı sanayiden, 0,37 puanı inşaattan 

ve 3,17 puanı hizmetlerden gelmiştir. 

Sektörlerin ödedikleri dolaylı vergiler 

de 0,52 puanlık büyümeye katkı sağ-

lamıştır. Sektörlerin büyümeye katkısı 

olan 5,77 puandan 0,98 puan dolaylı 

ölçülen mali aracılık hizmeti çıkarıldı-

ğında 4,79 puan büyümeye ulaşılmak-

tadır.   

Büyümeye 3,17 puan ile en yüksek 

katkıyı sağlayan hizmetler sektörü için-

deki çok sayıda alt sektörde büyümeler 

çok sınırlı kalmış veya küçülmeler ya-

şanmıştır. Büyümede sürükleyici olan 

0,92 puan ile tek başına finans ve sigor-

ta faaliyetleri sektörü olmuştur.          

2016 yılı ilk çeyreğinde sanayinin 

büyümeye katkısı artmıştır. İlk çeyrekte 

imalat sanayi büyümeye 1,50 puan katkı 

sağlamıştır. İmalat sanayindeki büyüme 

daha çok iç talepten kaynaklanmıştır. 

İnşaat sektörünün katkısı da yüksel-

miştir. Yılın ilk çeyreğinde sektörlerin 

büyümeye katkıları daha dengeli ger-

çekleşmiştir. Sanayi, inşaat, ticaret, mali 

kesim ve ulaştırma sektörlerinin katkısı 

birbirileri ile uyumlu olmuştur. 

  

İLK ÇEYREKTE ALINAN 

YAPI RUHSATLARI ÖNEMLİ 

ÖLÇÜDE ARTTI

2016 yılı ilk çeyreğinde alınan top-

lam konut yapı ruhsatları geçen senenin 

ilk çeyreğine göre yüzde 37,4 artarak 

39,03 milyon metrekare, konut dışı 

bina yapı ruhsatları ise yüzde 16,6 artış-

la 13,04 milyon metrekareye çıkmıştır.   

2016 yılı ilk çeyrek inşaat malze-

meleri sanayi ihracatı yüzde 15,6 geri-

leyerek 3,76 milyar dolara düşmüştür. 

İnşaat malzemeleri ithalatı ise ihracatın 

aksine ilk çeyrekte yüzde 9,9 artarak 

2,43 milyar dolara yükselmiştir.

İnşaat malzemeleri sanayi üretimi 

2016 yılı ilk çeyreğinde geçen senenin 

ilk çeyreğine göre yüzde 7,2 artmıştır. 

2015 yılı ilk çeyreğinde inşaat malze-

meleri sanayi üretimi yüzde 6,7 küçül-

müştü. İnşaat malzemeleri iç pazarı ise 

2016 yılı ilk çeyreğinde 32,1 milyar TL 

büyüklüğe ulaşmıştır. Geçen senenin ilk 

çeyreğindeki 28,3 milyar TL iç pazar 

büyüklüğüne göre inşaat malzemeleri 

DÖNEM İNŞAAT GAYRİ MENKUL GSYİH

2012 0.6 1.9 2.1

2013 7,4 1.7 4,2

2014 Q1 5,8 2,1 5,2

2014 Q2 3,4 2,1 2,4

2014 Q3 2,0 3,0 1,8

2014 Q4 2,1 3,8 3,0

2014 2,2 2,8 3,0

2015 Q1 2,7 3,1 2,5

2015 Q2 1,9 3,0 3,7

2015 Q3 2,0 2,8 3,9

2015 Q4 5,4 1,5 5,7

2015 1,7 2,6 4,0

2016 Q1 6,6 3,7 4,8

DÖNEM
KAMU 

SEKTÖRÜ 
İNŞAAT

ÖZEL
SEKTÖR 
İNŞAAT

GENEL
İNŞAAT

2012 2.8 0.1 0.6

2013 30,2 0,7 7,4

2014 Q1 5,3 11,2 5,8

2014 Q2 11,5 12,0 3,4

2014 Q3 11,6 9,.9 2,0

2014 Q4 13,3 4,5 2,1

2014 10,7 9,4 2,2

2015 Q1 1,7 4,1 2,7

2015 Q2 7,8 0,7 1,9

2015 Q3 12,0 2,3 2,0

2015 Q4 11,4 2,5 5,4

2015 8,4 1,2 1,7

2016 Q1 1,6 8,2 6,6

TABLO.2  İNŞAAT VE GAYRİMENKUL 
SEKTÖRÜNDE BÜYÜME %                    

TABLO.3 KAMU VE ÖZEL SEKTÖR İNŞAAT 
HARCAMALARINDA BÜYÜME %

iç pazarı ilk çeyrekte yüzde 13,4 büyü-

müştür. 

İnşaat malzemeleri fiyatları 2016 yı-

lının ilk çeyreğinde yüzde 5,6 artmıştır. 

2015 yılı ilk çeyreğindeki artış yüzde 

4,9 olarak gerçekleşmişti. 



Azerbaycan 
konutlarını TOKİ 
modeliyle yapacak
Azerbaycan’da, Başbakanlık Toplu Ko-

nut İdaresi Başkanlığı model alınarak, 

Azerbaycan Konut ve İnşaat Yapım 

Kamu İdaresi kuruldu. Azerbaycan 

Konut ve İnşaat Yapım Kamu İdaresi 

Başkanı Samir Nuriyev ve beraberin-

deki heyet, TOKİ Başkanı Ergün Turan’ı 

ziyaret ederek, çalışmaları hakkında 

bilgi aldı. TOKİ Başkanı Turan, “İdaremi-

zi model alan dost ve kardeş ülkemiz 

Azerbaycan’a tecrübelerimizi aktardık, 

dünya çapında model olduk. TOKİ 

modelini öğrenmek ve uygulamak 

isteyen ülkelere tecrübelerimizi ve 

finansman modelimizi aktarıyoruz” 

diye konuştu. 

ABD’den Çin çeliğine 
beş kat vergi zammı

Amerika Birleşik Devletleri, Çinli çelik üreticilerinden aldığı 

gümrük vergisini yüzde 522 artırdı. BBC’nin haberine göre, 

ABD Ticaret Bakanlığı, Çinli üreticileri ürünlerini piyasa 

fiyatının altında satmakla suçluyor. Vergi zammı özellikle 

Çin’de üretilen soğuk haddeli çelik levhalar için geçerli 

olacak. Bu çelik türü otomobil, konteyner yapımında 

ve inşaatlarda kullanılıyor. ABD’deki başlıca çelik 

üreticileri ayrıca Uluslararası Ticaret Komisyo-

nu’na yaptıkları başvuruda, Çin’den yapılan 

tüm çelik ithalatının yasaklanmasını istedi.

İngiltere’de inşaat sektörü hız kesti
İngiltere’de inşaat sektöründe mayıs ayında beklenmedik şekilde bir gerileme olduğu belirtildi. 

Markıt/CIPS tarafından açıklanan verilere göre, İngiltere’de inşaat sektörü Satın Alma Yöneticileri 

Endeksi (PMI) mayıs ayında 52 puandan 51,2 puana indi. Piyasalarda beklenti endeksin 52 puanda 

kalacağı yönündeydi. Böylece Endeks şubat ayından bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu.

Hintli zengin 
dünyanın en pahalı 
evini yaptırdı
 Hindistan’ın en zengini, dünya-

nın dördüncü zengini Mukesh 

Ambani, dünyanın en pahalı evini 

yaptırdı. Evin değerinin 630 milyon 

Sterlin yani 1 milyar dolar olduğu 

belirtiliyor. 

Reliance Industries’in Başkanı Am-

bani, 27 katlı gökdelen şeklindeki 

evi “Antila”ya taşındı. Hintli zenginin 

ailesiyle yaşamak için, Mumbai’de 

inşa ettirdiği 3 bin 500 metrekarelik 

devasa yapıda dokuz asansör, sağlık 

kulübü, jimnastik salonu, dans stüd-

yosu, balo salonu, konuk odaları, 

çok sayıda dinlenme odası, 50 kişilik 

sinema salonu, katlarda bahçeler, 3 

adet helikopter pisti ve 160 araçlık 

kapalı otopark bulunuyor. 

DÜNYA TURU
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Rusya’da inşaat sektörü küçülüyor
Rusya’da yeni konut arzı bu yılın ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 

yüzde 16,2 azalarak toplamda 20,3 milyon metrekareye geriledi. Rusya Federal İstatistik 

Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan verilere göre, ocak-nisan döneminde yeni konut 

inşası da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 geriledi. Bu yılın nisan ayında 

toplamda 63 bin yeni konut inşa edilirken, inşaat alanındaki toplam faaliyet miktarı ise 

yine bu yılın nisan ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 azaldı.

Güney Kore’de emlak 
fiyatları rekora koşuyor
Dünyanın teknoloji devi Güney Kore’de 

emlak fiyatları 2016 yılında astronomik ra-

kamlara ulaştı. 1988 yılında başkent Seul’un 

olimpiyatlara ev sahipliği yapmaya başlama-

sından bu yana Güney Kore’de emlak fiyatları 

her geçen gün artmaya devam ediyor. 2016 

yılında başkent Seul’de bir apartman dairesi-

nin ortalama fiyatı yaklaşık 550 milyon Won 

(455 bin dolar) oldu. Seul’u ortadan ikiye bö-

len Han Nehri’nin güneyinde kalan ilçelerde 

ise bu fiyat 660 milyon Won’a (546 bin dolar) 

kadar yükseldi. Gangnam’da ise bir apartman 

dairesinin ortalama fiyatı 800 milyon Won 

(662 bin dolar) oldu.

Japonya’da lüks 
konut satışları 
patladı
Japonya’da faiz oranlarının tarihi 

düşük seviyelerde seyretmesi ve 

üst gelir grubu gelirlerindeki astro-

nomik artışlar, lüks konut satışların-

da büyük artış meydana getirirken, 

düşük fiyatlı konut işlemlerinde 

düşüş meydana geldiği açıklandı. 

Zengin alıcıların düşük borçlanma 

maliyeti avantajından faydalanarak 

satın almalarını özellikle Tokyo’da 

artırmaları nedeniyle, fiyatları 

ortalama alıcıların alabilecekleri 

seviyelerin çok üstüne taşıdığı 

yorumları yapılıyor.

DÜNYA TURU
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