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Değerli Türkiye İMSAD ailesi ve sektör 
paydaşlarımız... 

Ülkemiz yapı sektörünün ve bölgenin 
en büyük organizasyonlarından biri olan 
Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul’da 42. kez 
bir araya geldik. Uluslararası bir pazarlama 
platformuna dönüşen ve sektörün en 
önemli buluşma noktası haline gelen fuara 
bu yıl 26 üyemizle katıldık.  Fuar boyunca 
özel toplantılar, ziyaretler gerçekleştirdik ve 
önemli bir iş birliğine de imza attık. İnşaat 
malzemesi sanayicileri ve turizm sektörü 
temsilcileri, 42. Yapı Fuarı-Turkeybuild 
İstanbul’da bir araya gelerek ‘yenileme 
pazarı’nda iş birliği için harekete geçti. 
Daha önce de dile getirdiğimiz üzere 
Türkiye’deki turizm tesislerinin ve otellerin 
bir bölümü artık eskimiş, hem dekoratif 
hem de enerji kullanımı anlamında 
ekonomik ömrünü tamamlamış durumda. 
Dolayısıyla birçok turizm bölgesinde 
çok hızlı bir şekilde yenilenmeye ihtiyaç 
var. Sektörde bu yıl ciddi bir yenileme 
hamlesi hedefleniyor. Bu yenilemeler 
yapılırken enerji verimli, işlevsel ve çevre 
dostu inovatif ürünlerin kullanılması 
için turizm yatırımcılarını temsil eden 
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği ile 
gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin oldukça 
önemli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca yıl 
içinde düzenleyeceğimiz seminerler dizisi 
ve kampanyalarla bu iş birliğini daha da 
genişletip güçlendireceğiz. 

Sadece oteller ve turizm tesisleri değil, 
AVM’lerde de ciddi bir yenileme ihtiyacı 
olduğunu gözlemliyoruz. Ülkemiz, 1988 
yılında açılan Galleria sayesinde AVM’ler 
ile tanıştı. O günden bugüne AVM’lerin 

sayısı hızla artıyor. Özellikle 2005 
yılında AVM sektöründe ciddi bir 

sıçrama yaşandı ve Türkiye’deki 
AVM sayısı 106’ya ulaştı. 2014 
yılına geldiğimizde bu sayı 345’e, 
2018 yıl sonunda ise 400’ün 
üzerine çıktı. Bugün alışveriş 
merkezlerine baktığımızda 
kendi aralarında ciddi bir 
rekabet olduğunu görüyoruz. 
Perakende sektöründeki rekabet 
alışveriş merkezlerindeki 
rekabeti de doğrudan artırıyor. 
Dolayısıyla AVM’ler doğru 
yenileme hamleleri ile 
muadilleri arasından sıyrılmayı 
başarıyor. Tüketici ihtiyacı ile 

pazar analizleri doğrultusunda 
yapılacak yenileme çalışmalarının 

özellikle yerli ve yabancı 
ziyaretçi sayısında ciddi artışlar 

yaratacağına ve eski popülaritesini 
kaybetmiş AVM’lerin eskisinden 

daha çok ilgi göreceğine inanıyoruz. 
Sonuç olarak AVM’lerdeki yenileme 
çalışmaları inşaat malzemeleri sektörüne 
de ciddi bir hareketlilik getirecek, alışveriş 
turizmi geliştikçe ülke ekonomisiyle 
birlikte perakende sektörü de mutlaka 
büyüyecektir. 

Kıymetli okurlar,
Son dönemde inşaat sektöründe her 

fırsatta maliyetin arttığı vurgulanıyor. Ben 
gerek katıldığım televizyon programları 
gerekse yaptığım basın açıklamalarında 
devamlı dile getiriyorum. Ama bir kez daha 
sizlerle paylaşmak isterim. Sektörümüzde 
maliyet bir anda artan bir parametre değil. 
Geriye doğru baktığımızda kur 2017’nin 
başından itibaren sinyal vermeye başladı. 
2018’de kur yüzde 36 artmış olmasına 
rağmen doğalgazın artışı yüzde 94 oldu. 
Elektrik OSB’lerde 27 kuruştu, 53 kuruşa 
çıktı. Dolayısıyla artış yüzde 90’lara yakın 
gerçekleşti. Türkiye’de inşaat malzemeleri 
sanayisinin büyük bir bölümü enerjiye 
dayalı. Sonuç olarak sektör, yüzde 25 enerji 
tüketiyor ve bunun fiyatı yüzde 94 artmış 
durumda. 

Ayrıca vazgeçemeyeceğimiz ithal 
girdiler var. Bu ürünleri Türkiye’de henüz 
üretemediğimiz için ithal girdinin oranı 
değişmiyor. Türkiye’nin ithalatı her sene 
düşüyor ama ithal girdi ara maddenin 
ithalatı 170 milyar dolarda kalmış 
durumda. Kısacası yerli malzeme maliyeti 
ortalama yüzde 45 artarken bunun satış 
fiyatına yansıması yüzde 25 ila 30’larda 
kaldı. Tabii bir de Türkiye’de üretildiği 
halde aynı malı ithal eden firmalar da 
var. Tüm bu gelişmeler inşaat piyasasını 
olumsuz etkiliyor.

Daha önce olumsuz dış faktörlere karşı 
dirençli olduğunu kanıtlayan ülkemizin 
orta-uzun vadede atağa kalkacağına ve 
eskisinden çok daha güçlü bir konumda 
olacağına inanıyoruz. 2019 yılı büyüme 
hedefi olan yüzde 2,3’ün neredeyse 
yarısından fazlasının ihracattan gelmesi 
bekleniyor. Bu başarıyı yakalayabilmek için 
ihracat hacmimizdeki ivmenin sürekliliğini 
sağlamalı ve katma değerli ürünler üretip 
ithalat girdisini azaltmalıyız.  

2018 yılında, toplam 83 bin ihracatçının 
ilk bini 102,8 milyar dolar ile toplam 
ihracatın yüzde 61’ini gerçekleştirirken 
ortalama 100 milyon dolar/şirket 
performansına karşılık; geri kalan 82 bin 
şirket 65 milyar dolar ile şirket başına 
ortalama 2,0 milyon dolarlık bir performans 
sergilemektedir. Bu şirketlerin ortalama 
1,0 milyon dolar ihracat artışı sağlaması ile 
Türkiye’nin 2023 vizyon hedeflerine daha 
hızlı ulaşacaktır. 

İhracat hacmimizdeki ivmenin 
sürekliliğini sağlamalıyız
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Sektörümüzdeki gelişmeleri ve trendleri sizler 
için derlediğimiz Türkiye İMSAD Dergi’mizin 
temmuz sayısından hepinize merhaba...

Bildiğiniz gibi 2019 yılı Gündem Buluşmaları 
toplantılarımızı “Fırtınalı Havada Dümende 
Olmak” teması ile gerçekleştiriyoruz. Sektörün 
önemli aktörlerinden zor dönemlerde dümenin 
nasıl yönetilmesi gerektiğini dinliyoruz. 
Önümüzdeki iki toplantımızda da aynı tema ile 
sektör profesyonellerini bir araya getireceğiz. 
Haziran ayında gerçekleştirdiğimiz toplantımızda 
konuğumuz Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay 
Gümrah oldu. Atalay Gümrah, katılımcılarla 
paylaştığı deneyimlerinde önemli noktalara 
dikkat çekti ve ülkemizdeki profesyonel 
yöneticilerin fırtınalara yabancı olmadığını belirtti. 
“Her fırtınada yeniden öğreniyoruz; yüzmeyi, 
yüzdürmeyi, demir almayı, yeni limanlara 
varmayı... Bu zor günleri de atlatacağımıza, ülke 
olarak, sektör olarak sıkıntıların üstesinden 
geleceğimize inanıyorum” diyen Atalay Gümrah 
iş insanının, hayalperest olma şansı olmadığı 
gibi umutsuz, çözümsüz olma şansının da 
bulunmadığını vurguladı. Oldukça önemli ve 
değerli görüşlerin paylaşıldığı haziran ayı Gündem 
Buluşmaları Toplantısı ile ilgili detaylı bilgileri 
İMSAD’dan sayfalarımızda okuyabilirsiniz.

Türkiye İMSAD olarak 2018 yılında 
yenileme pazarına yönelik önemli girişimlerde 
bulunduk. 2019 yılında ise iş birlikleri için 
faaliyetlerimize hız kazandırdık. İnşaat malzemesi 
sanayicileri ve turizm sektörü temsilcileri, ITE 
Turkey bünyesindeki YEM Fuarcılık tarafından 
düzenlenen ‘42. Yapı Fuarı-Turkeybuild 
İstanbul’da buluştu ve yenileme pazarına yönelik 
iş birliği için harekete geçti. Türkiye’deki turizm 
tesislerinin büyük bir bölümünün mutlaka 
yenilenmesi gerekiyor. Yenileme hamlesi ile 100 
milyon turist sayısına ulaşabileceği öngörülüyor. 

Sadece otellerde değil, alışveriş merkezlerinin 
de değişimlere ayak uydurarak yenilenmesi 
şart... Kent kültürü ile tüketici ihtiyaçlarını 
harmanlayarak sunan alışveriş merkezleri 
küçük bir kenti andıran sosyal yaşam mekânı 
olarak şehir mekânını kendi içinde yeniden 
kurgulayan bir görünüm sunuyor. Alışveriş 
merkezlerinin de belli bir yaşı doldurduktan 
sonra pazar analizlerinin ve hedef kitle 
taleplerinin yapılması gerekiyor. Dolayısıyla 
bu ihtiyaçlar neticesinde açık alanların 
artırılması, teknolojik gelişmelere paralel 
altyapı düzenlemelerinin yapılması, 
sirkülasyonu artırıcı mimari düzenlemelerin 
gerçekleştirilmesi, mağaza karmasının 
yenilenmesi gibi pek çok alanda çalışmalar 
yapılıyor. Biz de tüm bu hususları göz 
önünde bulundurarak dergimizin 38. 
sayısında AVM’lerde yenileme konusunu ele 
aldık. Hem ziyaretçi sayısını artırmak hem de 
malzeme pazarının hareketlenmesini sağlamak 
için neler yapılması gerektiğini, hangi 

ürünlerle çözüm sunulabileceğini sektörün önemli 
isimlerinden dinledik. 

Alışveriş merkezlerine sorumlu liderlik 
yapmak ve sektörün sağlıklı gelişimine katkıda 
bulunmak amacıyla kurulan Alışveriş Merkezleri 
ve Yatırımcıları Derneği (AYD), perakendeciler, 
tüketiciler ve sektörel çözüm ortaklıkları ile birlikte 
perakende sektörünün sağlıklı gelişimine katkıda 
bulunuyor. Biz de bu sayımızda AYD Başkanı Prof. 
Dr. Hüseyin Altaş ile bir araya gelerek AYD’nin 
faaliyetlerini ve AVM’lerin ülkedeki durumunu 
Türkiye İMSAD için konuştuk. “2023 yılına 
kadar ortalama AVM sayısının 475 adede, toplam 
kiralanabilir alanın da 15 milyon metrekareye 
ulaşacağını öngörüyoruz” diyen Altaş, “Gerek 
yeni yapılacak AVM’ler gerekse mevcut AVM’ler 
değişmeye, gelişmeye devam edecektir. Ülkemizin 
sosyal ve kültürel hayatının çok önemli bir parçası 
haline gelen AVM’ler bundan sonra da hem 
ekonomimize hem de toplumsal hayatımıza katkı 
sunmayı sürdürecektir” dedi. 

PROFESYONEL BAKIŞ için konuğumuz 
Georg Fischer Hakan Plastik Türkiye ve Ortadoğu 
Başkanı Batuhan Besler oldu. Çalışanların şirketler 
için sahip oldukları en önemli ve en değerli kaynak 
olduğunu belirten Batuhan Besler insan kaynağı 
konusunun önemine vurgu yaptı ve “Şirket içinde 
birçok çalışma yapıyoruz ve bu çalışmaların 
merkezine ‘insan’ı koyuyoruz” dedi.

Yer aldığı kentin prestijli yapıtlarından olan 
müzeler, içinde barındırdıkları sanat ve tarih 
eserlerinin yanı sıra, son 20 yılda mimarileriyle de 
dikkat çekiyorlar. Sundukları hizmet ve işlevlerle 
birlikte alışılmışın dışında farklı mimarileriyle öne 
çıkan müzeler, sahip oldukları hazinelerin ötesinde 
misafirlerine mekan anlamında da görsel bir şölen 
izlettiriyorlar. İlgi çekici olduğunu düşündüğümüz 
MİMARİDE MÜZELER sayfamızı çarpıcı örneklerle 
derleyerek sizler için hazırladık. 

SEKTÖREL GÜÇ köşemizde Bitümlü Su 
Yalıtımı Üreticileri Derneği  (BİTÜDER) Yönetim 
Kurulu Başkanı Kemal Çolakoğlu’nu ağırladık. 
“Sağlıklı ve güvenli yapıların oluşması için su 
yalıtımı olmazsa olmaz” diyen Kemal Çolakoğlu ile 
BİTÜDER’in faaliyetlerini ve hedeflerini konuştuk.

SÖYLEŞİ sayfalarımız için Austrotherm 
Türkiye Genel Müdürü Selçuk Vanlı, Çuhadaroğlu 
Grup Genel Müdürü Kenan Aracı ve Akçansa 
Genel Müdürü Umut Zenar ile bir araya gelerek 
firmaların faaliyetleri ve gelecek hedeflerine yönelik 
keyifli röportajlar gerçekleştirdik. 

Meksika ile Türkiye’nin birbiriyle paralel 
seyreden hedeflerine ulaşabilmesi adına attıkları 
karşılıklı adımlar ilişkilerini gün geçtikçe daha fazla 
kuvvetlendiriyor. Gelişmekte olan ülkeler arasında 
hızlı bir ivme yakalayan ve 2050 yılında dünyanın 
en büyük beş ekonomisi arasında yer almayı 
hedefleyen Meksika’yı İHRACAT KAPILARI’nda 
detaylıca anlattık. 

Bir sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle iyi 
okumalar…

2019 yılında yenileme konusunda iş 
birlikleri için faaliyetlerimize hız kazandırdık

Tü
rk

iy
e 

İM
S

A
D

 K
ur

um
sa

l İ
le

tiş
im

 Y
ön

et
ic

is
i

E
S

M
A

 K
O

C
A

B
A

Ş

SUNUŞ



444 9 872
sisecamduzcam.com

sisecamduzcam

Şişecam Lamine Cam, sağlamlığı ile iş yerlerinde 
saldırı ve hırsızlık girişimlerini önler. Kırıldığında 
dağılmaz, emniyet ve güvenlik sağlar.

DARBELERE DAYANIKLI

DUZCAM_LAMINE_CAM_ILAN_IMSAD_AVM_210x297mm.indd   1 5.07.2019   17:12



50 54

32

46

4228

8

18

20

76

80

28

32

36

42

46

50

54

66

70

60

58

İMSAD’DAN
- Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan: “Atığı yöneteceksek 

binayı atık haline getirmeye gerek yok”
- Türkiye İMSAD, 26 üyesi ile Yapı Fuarı’nda katılımcılarla 

buluştu
- İnşaat malzemesi ve turizm sektörü temsilcilerinden 

‘yenileme’ iş birliği

YENİ ÜYELERİMİZ
İzobedel

Makro Teknik

KAPAK KONUSU
AVM’ler renovasyon ile şehrin yaşam alanlarını yeniden 
kurguluyor
 

ÖZEL RÖPORTAJ / PROF. DR. HÜSEYİN ALTAŞ 
“AVM’ler pek çok sektörün gelişimine katkıda bulundu”

PROFESYONEL BAKIŞ / BATUHAN BESLER
“İyi bir ‘lider’ olmak için önce iyi bir ‘insan’ olmak gerekiyor”

MİMARİDE MÜZELER
Müze mimarileri görsel şölen sunuyor

SEKTÖREL GÜÇ / BİTÜDER
“Sağlıklı ve güvenli yapılar için ‘su yalıtımı’ olmazsa olmaz”

MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI 
BOĞAÇ ALPUĞAN
“BIM ile tasarımın gerektirdiği her alanda uzmanlaştık”

SÖYLEŞİ / SELÇUK VANLI
Kaliteden taviz vermiyor 

SÖYLEŞİ / KENAN ARACI 
Çuhadaroğlu, 35 ülkeye ihracat yapıyor

SÖYLEŞİ / UMUT ZENAN
“2019 yılının piyasa koşullarında yönümüzü ihracata 
çevirdik”

İHRACAT KAPILARI / MEKSİKA
Meksika ekonomide yakaladığı ivme ile fark yaratıyor

GELECEĞİN YOLLARI
Yollarda dijitalleşen sürüş deneyimi

YAPI TARİHİ
Doğal ve sağlıklı yaşamın sembolü ahşap... 

MAKALELER
Makro-nomi / Prof. Dr. Kerem Alkin

Ekonomik Perspektif / Dr. Can Fuat Gürlesel
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Birçok ürün ve markanın bir arada 
bulunduğu, sosyalleşme ve eğlence 

merkezleri olarak tüketicilere hizmet 
veren alışveriş merkezleri, şehir 

yaşantısının önemli bir parçasını 
oluşturuyor. Rekabetin giderek 

arttığı sektörde, AVM’ler, hedef 
kitle değişimi, büyüme veya yenilik 

ihtiyacı gibi nedenlerle renovasyona, 
yani yenilenmeye giderek hem 
şehrin sosyal yaşam alanlarını 

yeniden kurguluyor hem tüketicinin 
gözdesi oluyor.

AVM’ler
renovasyon ile 

şehrin yaşam 
alanlarını yeniden 

kurguluyor
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Atığı yöneteceksek binayı atık 
haline getirmeye gerek yok

“Fırtınalı Havada Dümende Olmak”  teması ile gerçekleştirilen Gündem 
Buluşmaları toplantısında konuşan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Ferdi Erdoğan, “Enerji verimliliği ve sera gazı salımının daha da önem kazandığı 
günümüzde, atığı yöneteceksek binanın kendisini atık haline getirmeye, 
yani binayı önce moloza çevirip sonra yeniden yapmaya gerek yok... Mevcut 
binaların hepsini yenilemek hatta yeşil bina haline getirmek bile mümkün” dedi.

Gündem Buluşmaları’nda konuşan
Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan:

İMSAD’DAN
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İMSAD’DAN

Türkiye İMSAD’ın geleneksel hale getirdiği Gündem 
Buluşmaları toplantısı, 27 Haziran 2019 tarihinde 
İstanbul Sanayi Odası Odakule’de gerçekleşti. Tür-

kiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan’ın açı-
lış konuşmasını yaptığı Gündem Buluşmaları’nda Türkiye 
İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel, sektöre 
ilişkin güncel verileri ve değerlendirmelerini aktardı. İnşaat 
malzemesi sanayicileri ve iş dünyasından isimlerin büyük 
ilgi gösterdiği toplantının moderatörlüğünü Türkiye İM-
SAD Başkan Yardımcısı Çetin Tecdelioğlu yaptı. “Fırtınalı 
Havada Dümende Olmak” temalı oturumun konuk konuş-
macısı ise Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah 
oldu. Katılımcılarla deneyim ve görüşlerini paylaşan Atalay 
Gümrah, belirsizliğin ve değişkenliğin yüksek olduğu 
ortamlarda pazarda daha çok bulunmanın, müşteriler ile 
daha çok zaman geçirmenin önemine dikkat çekti.

“BATI’NIN STANDARTLARIYLA ÜRETİP
DOĞU’NUN FİYATLARIYLA REKABET EDİYORUZ”

Sektördeki son gelişmeleri aktaran Ferdi Erdoğan, 
“Biz sadece Türkiye’nin değil, içinde bulunduğumuz coğ-
rafyanın önemli bir yapı taşıyız” dedi. İnşaat malzemesi 
sanayisinin büyüklüğünün son yıllarda özellikle iç pazarda 
inşaat sektöründe yaşanan daralma sonrası 100 milyar 
dolara gerilediğini dile getiren Ferdi Erdoğan, bunun 21,5 
milyar dolarının ihracat, geri kalanının ise iç pazarı temsil 
ettiğini söyledi. Ferdi Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“İnşaat malzemeleri ihracatında zirve olarak 23 milyar do-
ları görüp, 2015-2016 yıllarında 15 milyar dolar seviyesine 
insek de şimdi yeniden 23 milyar dolar ihracata doğru gidi-
yoruz. İnşaat malzemeleri ihracatında önemli pazarlarımız 
sanılanın aksine AB ülkeleri ve ABD... Biz gelişmiş ülkelere 
daha fazla ihracat yapıyoruz. İngiltere, Fransa, Almanya, 
ABD, Kanada, Orta Doğu’da İsrail ve Irak en önemli pa-
zarlarımız. Bunun anlamı şu; Batı’nın standartlarıyla üretip 
Doğu’nun fiyatlarıyla rekabet eden bir ülkeyiz.”

“ORTALAMA İHRACAT DEĞERİNİ
ARTIRMAYA ODAKLANMALIYIZ”

Yaşanan maliyet artışına da değinen Ferdi Erdoğan, 
“İnşaat malzemeleri sanayisi enerji yoğun bir sektör ol-
duğu için yüzde 45 maliyet artışı var. Ama bunun yüzde 
25’i fiyatlara yansıyabildi. Bu süreçte ihracata nasıl ivme 
kazandırabileceğimize bakmamız gerekiyor. Bizim sektö-
rümüzün ihracat birim fiyatı maalesef 50 sentlerden orta-
lama 40 sente düştü. Oysa her 10 sentlik artış, Türkiye’nin 
ihracatına 4 milyar dolar katkı yapar. Kendi içimizde fiyat 
rekabeti yapmak yerine ortalama ihracat değerini artırmaya 
odaklanmalıyız” diye konuştu.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM YENİ
YÖNETMELİKLERLE YENİ BAŞLADI”

Kentsel dönüşümün hayata geçen yeni yönetmeliklerle 
aslında yeni başladığını vurgulayan Ferdi Erdoğan, ko-
nuşmasını şöyle tamamladı: “Kentsel dönüşüm artık alan 
yapılanması adı altında yapılacağı için bunun planlanması 
önemli... 20 milyon konuttan, 7 milyonunun yeniden yapı-
lacağı açıklandı. Sektörün yeniden canlanması için şantiye 

pazarı yerine yenileme pazarını devreye almalıyız. Burada 
derin yenilemeden yani iklimlendirme, ısıtma-soğutma, 
aydınlatma, yangın güvenliği, güçlendirme gibi konular-
dan bahsediyoruz. Aynı zamanda enerji verimliliği ve sera 
gazı salımının daha da önem kazandığı günümüzde, atığı 
yöneteceksek binanın kendisini atık haline getirmeye, yani 
binayı önce moloza çevirip sonra yeniden yapmaya gerek 
yok. Mevcut binaların hepsini yenilemek, hatta yeşil bina 
haline getirmek bile mümkün...”

“BELİRSİZLİĞİN YÜKSEK OLDUĞU ORTAMLARDA
PAZARDA DAHA ÇOK BULUNMALIYIZ”

Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah, belirsiz-
liğin ve değişkenliğin yüksek olduğu ortamlarda pazarda 
daha çok bulunmanın, müşteriler ile daha çok zaman 
geçirmenin önemine dikkat çekerek, “Bütünde sıkıntılar 
ve belirsizlikler olsa da fırsatlar barındıran alt sektörler, 
coğrafyalar veya projeleri olan akıllı müşteriler her zaman 
vardır ve var olacaktır” dedi.
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“FIRTINA YABANCIMIZ DEĞİL”
İş insanının, hayalperest olma şansı olmadığı 

gibi umutsuz, çözümsüz olma şansının da olma-
dığını vurgulayan Atalay Gümrah, “Bizler rasyonel 
olmalıyız, çözüm üreten, fırsatlar yaratan kişiler 
olmak zorunluluğundayız. Aldığımız her kararın 
uzun dönem etkisini göz önüne almalıyız. Türkiye 
İMSAD çatısı altındaki her bir yönetici eminim çok 
zor koşullarda dümende oldu. Biz bu ülkede pro-
fesyonel yöneticiler olarak arkasına rüzgarı almış, 
doğru dürüst dalga görmemiş, çarşaf gibi denizler-
de süzülmüş kaptanlar değiliz. Fırtına yabancımız 
değil. Her fırtınada yeniden öğreniyoruz yüzmeyi, 
yüzdürmeyi, demir almayı, yeni limanlara varma-
yı... Bu zor günleri de atlatacağımıza, ülke olarak, 
sektör olarak sıkıntıların üstesinden geleceğimize 
inanıyorum” diye konuştu.

“KURULUŞLARIMIZ KÜRESEL
DÜŞÜNEREK GÜÇLERİNİ 
SÜRDÜRECEKTİR”

Süreklilik ve sürdürülebilirliğin ancak güçlü 
yapılar kurmak, geçmiş deneyimleri, birikimleri 
etkin kullanarak günün ihtiyaçlarına cevap ver-
mek ve yarına hazır olmak ile mümkün olabile-
ceğini belirten Atalay Gümrah, sözlerine şöyle 
devam etti: “Bugün de sağlam temeller üzerine 
kurulmuş, deneyimli insan kaynağına sahip kök-
lü kuruluşlarımız, bu yapılarının üzerine yerel 
değil, küresel düşünmeyi, yaratıcılığı, inovasyonu 
ve dijitalleşmeyi koyarak gelecekte de güçlerini 

sürdüreceklerdir. Maalesef orta-düşük teknolojili 
sektörler arasında listelenen inşaat malzemeleri 
sektörümüzü teknoloji kullanımı ile geliştirerek, 
kısa vadede orta-yüksek gruba taşımalıyız.”

‘’İNŞAAT SEKTÖRÜNE YÖNELİK
ÖZEL PROGRAMA İHTİYAÇ VAR’’

İnşaat malzemesi sektörünün son dönemini 
grafiklerle anlatan Türkiye İMSAD Ekonomi 
Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel de inşaat sek-
töründe yaşanan daralmadan ve olası senaryo-
lardan bahsederek, inşaat sektörüne yönelik özel 
programa ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Atalay Gümrah, 
“Süreklilik ve 
sürdürülebilirliğin 
ancak güçlü yapılar 
kurmak, geçmiş 
deneyimleri, 
birikimleri etkin 
kullanarak günün 
ihtiyaçlarına cevap 
vermek ve yarına 
hazır olmak ile 
mümkün olabilir” 
dedi.



Afrika İnşaat Sektörü İstanbul’da
İkili Görüşmelere Katılın, 41 Ülkeden Alıcılarla Tanışın!

Türkye Afrka İnşaat Forumu
3-4 Eylül 2019 Wow Conventon Center

55 ülke, 1.2 milyar insan
2.5 trilyon $'lık ekonomik büyüklük
Her yıl yapılan 490 milyar $'lık ithalat...

2018 yılında dış ticaret fazlası verdiğimiz Orta 
Doğu'dan sonra en büyük bölge olan Afrika, geçen 
yıl %24'lük rekor bir artışla 14.4 milyar $'lık ihracat 
yaptığımız bir kıta, ihracatçılarımızın yeni rotası ve 
bir bakıma sığınacak güvenli limanların başında 
geldi.

Türk  Hava Yolları'nın 35 Afrika ülkesinin 54 farklı 
destinasyonuna direk uçuş imkanı sunması, 
Türkiye'nin 41 ülkede büyükelçiliği, Afrika ülkelerinin 
ülkemize 34 elçiliği olması, doğrudan yardımlarımızla 
desteklediğimiz güçlü bağlar, Türk ihracatçısının 
kendisini evinde hissedeceği bu yeni ve bakir adresi 
doğurdu.

www.tacsummt.stanbul

Ülkemizin inşaat malzemeleri üreticileri TACSUMMIT, 
Türkiye-Afrika İnşaat Forumu ile Afrika'dan gelen inşaat 
sektörü temsilcileriyle buluşuyor, ürünlerini bu önemli 
pazarın oyuncularına tanıtma fırsatı yakalıyor.

TACSUMMIT inşaat forumu boyunca Afrika'dan 
müteahhitler, inşaat malzemeleri ithalatçıları, yapı marketler 
ve mimarlarla tanışıp ikili iş görüşmeleri gerçekleştirin.

Gana, Kamerun, Sierra Leone, Fildişi Sahilleri, 
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Togo, Cibuti, Uganda, 
Ruanda, Nijer, Etiyopya inşaat pazarlarına ulaşın.

TACSUMMIT Ana Destekçisi Türkiye İMSAD üyelerine 
ve Türkiye İMSAD üyesi derneklerin üyelerine özel 
indirimli katılım koşullarından yararlanın.
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Ferdi Erdoğan, yapı 
sektörünü temsil eden 

STK temsilcileri ile bir 
araya geldiği, ‘Yapı 

Sektörü 2019-2020 
Gündemi’ başlıklı 

‘Başkanlar Forumu’nda, 
kentsel dönüşüm 

sürecinde olumsuz 
etkilenen yenileme 
pazarının önemine 

dikkat çekti.

Türkiye İMSAD, 26 üyesi ile Yapı 
Fuarı’nda katılımcılarla buluştu

Türkiye İMSAD, 26 üyesi ile katıldığı ‘42. Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul’da, 
yurt içi ve dışından gelen katılımcılarla bir araya geldi. ‘Başkanlar Forumu’ 
ile ‘Turizm ve İnşaat’ başlıklı ‘Yatırım Odağı Forumu’nda konuşan Türkiye 
İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan, maliyet artışı, sektörün milli ekonomiye katkısı, 
yenileme pazarı ve turizmde yenileme hamlesi konularına değindi. 



TEMMUZ 2019   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   13

İMSAD’DAN

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye 
İMSAD), 18-22 Haziran tarihlerinde ziyaretçilerini 
ağırlayan ‘42. Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul’a 

toplam 26 üyesiyle katıldı. Türkiye İMSAD temsilcilerinin 
yurt içi ve dışından gelen katılımcılarla bir araya geldiği 
fuarda, 2019-2020 döneminde ciddi bir yenileme hamlesi-
nin hedeflendiği turizm sektörünün temsilcileri ile de ikili 
görüşmelerde bulunuldu. Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Ferdi Erdoğan, Yapı Fuarı’nın birinci günü dü-
zenlenen ‘Başkanlar Forumu’ ve ‘Yatırım Odağı Forumu’na 
konuşmacı olarak katıldı.

HANGİ BİNALAR YIKILACAKSA BUNU BİLMEYE 
HAKKIMIZ VAR

Ferdi Erdoğan, yapı sektörünü temsil eden STK temsilci-
leri ile bir araya geldiği, ‘Yapı Sektörü 2019-2020 Gündemi’ 
başlıklı ‘Başkanlar Forumu’nda, kentsel dönüşüm sürecinde 
olumsuz etkilenen yenileme pazarının önemine dikkat çekti. 
“Kentsel dönüşümde hangi binalar yıkılacaksa bizim bunu 
bilmeye hakkımız var” diyen Ferdi Erdoğan, şöyle konuştu: 
“Kentsel dönüşüm kapsamında 7 milyon konutun yeni-
den yapılacağı açıklandı. Peki bu 7 milyon konut nerede? 
Türkiye’nin her tarafında olan bu konutların acilen tespit 
edilmesi lazım. Aksi halde yenileme pazarını ıskalıyoruz. 
İmar Affı 15 Haziran 2019 tarihinde sona erdi. Yasalara 
ve yönetmeliklere aykırı yapılmış binaları affettik ama afet 
riski altında ne yapacakları bilinmiyor. Bileşik kaplar gibi 
bir yandan bugüne kadar birçok riskli binayı değiştirdik bir 
yandan bir o kadar da riskli binayı affettik. Dolayısıyla tekrar 
başa döndük. Bu nedenle kentsel dönüşüm şimdi başlıyor.”

Ferdi Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Yenileme, 
Türkiye’nin en önemli pazarlarından biri... Yenilemeden 
söz ederken sadece binaların boyanması ve makyajından 
bahsetmiyoruz. ‘Derin yenileme’ dediğimiz, tesisat (elekt-
rik, su), ısıtma-soğutma, havalandırma sistemleri, yalıtım 
dahil cephe sistemleri, seramik kaplamalar ve vitrifiye, 
pencere, cam ve çatı-baca sistemleri gibi geniş bir alandan 
konuşuyoruz. Eskimiş kablo sistemlerinden dolayı yangına 
karşı bile yenilenmesi gereken binalar var. Aynı zamanda 
çevre adına, enerji verimliliği adına, sürdürülebilir binalara 
sahip olma adına bu planlamaya ihtiyaç var.”

MALİYET YÜZDE 45 ARTMASINA RAĞMEN 
FİYATLARA YÜZDE 25-30 YANSITILDI

Konuşmasında maliyet artışına da değinen Ferdi Er-
doğan, bunların bir anda artmadığını ifade ederek, “Kur 
2017’nin başından itibaren sinyal vermeye başladı. 2018’de 
kur yüzde 36 artmış olmasına rağmen doğal gazın artışı 
yüzde 94 oldu. Elektrik, OSB’lerde 27 kuruştu, 53 ku-
ruşa çıktı. Dolayısıyla artış yüzde 90’lara yakın gerçek-
leşti. Türkiye’de inşaat malzeme sanayisinin büyük bir 
bölümü enerjiye dayalı. Sonuç olarak sektör, yüzde 25 
enerji tüketiyor ve bunun fiyatı yüzde 94 artmış durumda. 
Ayrıca vazgeçemeyeceğimiz ithal girdiler var ve ürünleri 
Türkiye’de henüz üretemediğimiz için ithal girdinin raka-
mı değişmiyor. Türkiye’nin ithalatı her sene düşüyor ama 
ithal girdi ara maddenin ithalatı 170 milyar dolarda kalmış 
durumda. Dolayısıyla maliyet ortalama yüzde 45 arttı ama 
yerli malzemenin fiyat olarak maliyete yansıması yüzde 25 
ila 30’larda kaldı. Bununla birlikte Türkiye’de üretildiği 
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halde aynı malı ithal eden firmalar da var. Tüm bu gelişmeler 
inşaat piyasasını etkiliyor” diye konuştu.

TURİZM SEKTÖRÜNDE HIZLI BİR 
YENİLEMEYE İHTİYAÇ VAR

Fuarın ilk günü düzenlenen ‘Turizm ve İnşaat’ başlıklı 
‘Yatırım Odağı Forumu’nda yaptığı konuşmada ise kentsel 
dönüşüm ile yenileme pazarının birbirinden ayrıştırılması 
gerektiğini vurgulayan Ferdi Erdoğan, “Türkiye’deki turizm 
tesislerinin ve otellerin bir bölümü artık eskimiş, hem dekoratif 
hem de enerji kullanımı anlamında ekonomik ömrünü tamam-
lamış durumda. Birçok turizm bölgesinde çok hızlı bir şekilde 
yenilenmeye ihtiyaç var. Bu yıl ciddi bir yenileme hamlesi 
hedefleniyor. Bu yenilemeler yapılırken enerji verimli, işlevsel 
ve çevre dostu inovatif ürünlerin kullanılması gerekiyor” dedi. 

EN İYİ PAZARLARIMIZ GELİŞMİŞ ÜLKELER
İnşaat malzemesi sektörünün milli ekonomiye katkısına 

da değinen Ferdi Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı: 
“Biz malzemeyi, yani inşaat malzemesi sanayicilerini temsil 
ediyoruz. Sektörümüzün büyüklüğü yaklaşık 100 milyar 
dolar. Bunun 20 milyar doları ihracat, 80 milyar doları da iç 
pazardan oluşuyor. 2013’te bu rakam 130 milyar dolardı ve 
23 milyar dolarlık ihracat gerçekleşmişti. Sonra geriye doğru 
küçülen bir yapıda, 2018 yılını 85 milyar dolar iç pazar, 21,5 
milyar dolar dış pazar büyüklüğü ile kapattık. Yaklaşık 400 
milyon ton malzeme üretip taşıyoruz. Bunun 200 milyon to-
nunu madenler oluşturuyor. 40 milyon ton ihracat yapıyoruz. 
Yani Türkiye’nin gerçekleştirdiği 120 milyon ton ihracatın 40 
milyon tonunu inşaat malzemeleri sanayisi yapıyor. Yurtdışın-
da en iyi pazarlarımız bilinenin aksine çevre coğrafya değil. 
İlk sıralarda Almanya, İngiltere, Fransa, İsrail, ABD ve Kanada 
bulunuyor. Yakın coğrafyada ise Irak yer alıyor.”

ENDÜSTRİYEL YENİLEMEDE
İNOVASYON ÖNEMLİ 

Türkiye İMSAD Kentsel Dönüşüm ve Yapı Güvenliği 
Komitesi Başkanı Muhammed Maraşlı, ‘42. Yapı Fuarı - Tur-
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keybuild İstanbul’ kapsamında düzenlenen ‘Yenileme Sek-
töründe İnşaat ve İmalat İçin İnovasyon’ panelinde yenileme 
pazarının mevcut durumunu değerlendirerek, kentsel ve 
endüstriyel yenilemede inovasyonun çok önemli olduğunu 
belirtti. Konuşmasında, 20 milyon konut stoğunun 6,5 mil-
yonun riskli yapılar olduğunun altını çizen Maraşlı, “Bunla-
rın da 1,5 milyonuna acil dönüşüm gerekli” dedi. Yenileme 
pazarının Türkiye’de ve Avrupa’daki durumunu anlatan Ma-
raşlı, amacına göre yenileme çeşitlerini katılımcılarla paylaştı. 

buildingSMART TÜRKİYE
42. YAPI FUARI’NDA YER ALDI

buildingSMART Türkiye, 42. Yapı Fuarı’nda katılımcılar-
la buluştu. Standı ziyaret eden katılımcılara buildingSMART 
Türkiye’nin faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aktarıldı. ‘42. 
Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul’ kapsamında gerçekleşti-
rilen ‘Tasarım ve Üretim Sürecinde Dijital Dönüşüm, BIM 
ve VR+’ başlıklı oturumda konuşmacı olan buildingSMART 
Türkiye Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet 
Çıtıpıtıoğlu, projelerde BIM’in önemini ve buildingSMART 
Türkiye’nin çalışmalarını anlattı. Oturumda ayrıca Dijital 
İkiz, BIM ve VR entegrasyonu çerçevesinde inşaat ve üretim 
sürecine yeni yaklaşımlar mercek altına alınarak dijital dönü-
şümün nedeni, nasılı, günümüz piyasasında atılması gereken 
teknolojik adımlar konuşuldu.
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Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Tür-
kiye İMSAD), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği 
(TTYD) ve ITE Turkey, 2019-2020 döneminde 

ciddi bir yenileme hamlesinin hedeflendiği turizm sek-
törüne yönelik önemli bir adımı ‘42. Yapı Fuarı-Turkey-
build İstanbul’da attı.  Söz konusu iş birliği kapsamında 
Türkiye İMSAD üyeleri, yenilenecek turizm tesislerinde 
güvenli, sağlıklı, çevre dostu ve enerji verimli ürünlerin 
kullanılmasını sağlamak amacıyla, turizm yatırımcılarını 
temsil eden TTYD üyeleri ile bir araya gelerek sektörün 
yenilenme ihtiyaçlarını masaya yatırdı. 18-22 Haziran 
tarihlerinde düzenlenen ‘42. Yapı Fuarı-Turkeybuild 
İstanbul’da, sektör temsilcileri yoğun bir programla ikili 
görüşmelerde bulundu. 

“TURİZM BÖLGELERİNDE ÇOK HIZLI BİR 
ŞEKİLDE YENİLEMEYE İHTİYAÇ VAR”

Türkiye İMSAD olarak, kentsel dönüşüme girecek ve 
girmeyecek öncelikli bölgelerin belirlenmesi gerektiğini, 
böylece güçlendirme ve yenileme işlerinin piyasaya can-
lılık getireceğini savunduklarını belirten Türkiye İMSAD 

İnşaat malzemesi ve turizm sektörü 
temsilcilerinden ‘yenileme’ iş birliği 

İnşaat malzemesi sanayicileri ve turizm sektörü temsilcileri, ITE Turkey bünyesindeki YEM 
Fuarcılık tarafından düzenlenen ‘42. Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul’da buluşarak‘ yenileme 

pazarı’nda iş birliği için harekete geçti. 
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İMSAD’DAN

Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, konuşmasına 
şöyle devam etti: “Türkiye’de güçlendirme/yenileme 
çalışmalarının ihmal edildiğini ve Avrupa’ya göre geride 
kaldığımızı görüyoruz. Uluslararası alanda ‘Deep Reno-
vation’ denilen, ülkemizde de ‘Derin Yenileme’ olarak 
adlandırılan çalışmalar; bir yapının dış cephesinden iç 
makyajlanmasına, bacasından tesisatına kadar her unsu-
runun yenilenmesini kapsıyor. Dolayısıyla ‘güçlendirme’ 
çalışmaları; ‘Derin Yenileme’ gibi kapsamlı bir konunun, 
bir bölümünü oluşturuyor. İnşaat sektörünün içinde 
bulunduğu mevcut durumun iyileştirilmesi için kentsel 
dönüşüm ile yenileme pazarının birbirinden ayrıştırılma-
sı gerekiyor. Günümüzde turizm tesisleri ve oteller ciddi 
enerji tüketimiyle faaliyet gösteriyor. Türkiye’deki turizm 
tesislerinin ve otellerin bir bölümü artık eskimiş, hem 
dekoratif hem de enerji kullanımı anlamında ekonomik 
ömrünü tamamlamış durumda. Birçok turizm bölgesin-
de çok hızlı bir şekilde yenilenmeye ihtiyaç var. Bu yıl 
ciddi bir yenileme hamlesi hedefleniyor. Bu yenilemeler 
yapılırken enerji verimli, işlevsel ve çevre dostu inovatif 
ürünlerin kullanılması için turizm yatırımcılarını temsil 
eden TTYD ile iş birliği için harekete geçtik. Türkiye 
İMSAD olarak TTYD ve ITE Turkey ile birlikte ilk adı-
mını ‘42. Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul’da attığımız 
iş birliğini, yıl içinde düzenleyeceğimiz seminerler dizisi 
ve kampanyalarla daha da genişletip güçlendireceğiz.” 

“YENİLEME HAMLESİYLE 100 MİLYON 
TURİST SAYISINA ULAŞMAMIZ MÜMKÜN”

Turizm yatırımcıları olarak yenileme projelerine Tür-
kiye İMSAD, ITE Turkey ve diğer turizm dernekleriyle iş 
birliği yaparak devam edeceklerini belirten Türkiye Turizm 
Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin, 
“Mevcut tesislerin özgün bir şekilde yenilenmesi, estetik 
değerlerin ön planda tutulması için proje yönetimi ve pro-
je çözümleri konusunda iş birliği, sektörümüz adına çok 
faydalı olacaktır. Başlattığımız turizmde yenileme-dönüşüm 
hamlesini başarıyla sürdürmemiz halinde 2033 yılı itiba-

rıyla 100 milyon turist sayısına ulaşmamız ve kişi başına 
harcamada da 1000 ABD Doları seviyesine yaklaşmamız 
mümkün. Eskiden, ‘keşke 10 milyon turiste ulaşabilsek’ 
derken birden 40 milyonların üzerine çıktık. Dolayısıy-
la önümüzdeki süreçte 100 milyon turisti ağırlamamız 
hayal değil. Turizm faaliyeti aynı zamanda 64 sektörlü 
bir tanımlamada 40’ın üzerinde sektörün etkileşimiyle 
oluşuyor ve dolaylı etkilerle milli gelirin yüzde 10’dan 
fazlasını üretiyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde sadece 
turizm sektörü faaliyetleri, milli gelirimize ortalama 1 puan 
katkı sağlayacak potansiyele sahip. Yeni yaklaşımlar, yeni 
stratejiler, yenileme ve dönüşüm programlarını kapsayan 
planlama son derece önemli. Amacımız, hem çağdaş 
normlara uymak hem de eskimiş yapıları yenilemektir. 
Böylece turizm sektörünü çok daha verimli ve güçlü hale 
getireceğiz” diye konuştu. 

“FUARDA YOĞUN İKİLİ 
GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİ”

ITE Turkey bünyesindeki YEM Fuarcılık tarafından 
düzenlenen ‘42. Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul’un, inşaat 
malzemeleri sektörünün gelişimine önemli katkılar sağladı-
ğını belirten ITE EMEA Bölge Direktörü Kemal Ülgen, şöyle 
konuştu: “Hem iç hem dış pazarda sektörün kapasitesini 
artıran Yapı Fuarı, yerli ve yabancı katılımcıların alıcılara, 
karar vericilere ve kanaat önderlerinden oluşan hedef kit-
leye ulaşmalarını sağlayan önemli bir platform. Türkiye’nin 
yanı sıra Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika’dan alıcıları 
cezbeden fuar, yeni iş birliklerinin yapılmasında da büyük 
bir rol oynadı.  Aynı zamanda sektördeki en yeni ve ileri 
teknolojiyle üretilmiş inovatif ürünlerin, konusunda uzman 
konuşmacıların yer aldığı fuarda, özellikle yenileme alanın-
da ikili görüşmeler düzenlendi. Yoğun ikili görüşmelerin 
yapıldığı bu fuarda, yenileme çerçevesinde yeni iş birlikleri 
hayata geçirilmesi için önemli adımlar atıldı. Özellikle tu-
rizm tesislerinin uzun zamandır ihtiyaç duyduğu yenile-
menin; inovatif ürünlerle, çok kısa bir sürede ve efektif bir 
şekilde gerçekleştirilmesini hızlandıracağımıza inanıyorum.” 
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YENİ ÜYELERİMİZ - İZOBEDEL

Püskürtme sistem yalıtım çözümlerinin Tür-
kiye’deki öncüsü İzobedel, Türkiye İMSAD 
üyeleri arasında yerini aldı. Isı, Su, Ses, Yan-

gın Ve Zemin yalıtım sistemlerinin standartlarının 
yükseltilmesi ve sürdürülebilir bir sektör inşası 
için çeşitli platformlarda sorumluluk üstlenen 
İzobedel Genel Müdürü Vasfi Ayözlek, “Türkiye-
İMSAD yalıtım sektörünün kalbidir. Geç kalınmış 
bir katılım olsa da üyeliğimiz tüm paydaşlarımız 
nezdinde de memnuniyetle karşılandı. Bundan 
böyle Türkiye İMSAD’ın yalıtım sektörüne yöne-
lik faaliyetlerine güç katmaya çalışacağız’’ dedi.     
İzobedel Genel Müdürü Vasfi Ayözlek ile şirketi ve 
Türkiye İMSAD’a üye olma nedenlerini konuştuk.

İzobedel ne zaman kuruldu? Kuruluş aşama-
sından bugüne kadar olan süreç hakkında bilgi 
verir misiniz?

2004 yılı öncesi iş hayatına inşaat proje ve 
taahhüt firması olarak başlayan İzobedel, 2004 
yılından itibaren yalıtım sektöründe yer almaya 
başladı. Gerçekleştirdiği yapı projelerinde kul-
landığı klasik yalıtım uygulamalarının eksiklerini 
tespit eden firmamız, bu doğrultuda daha hızlı, 
daha etkin ve daha tasarruflu yalıtım malzemele-
ri arayışına girdi. Avrupa’da gerçekleştirilen yapı 
projelerinde klasik yalıtım malzemeleri yerini 

püskürtme yalıtım çözüm sistemlerine bırak-
mıştır. Püskürtme yalıtım çözüm sistemlerinde 
kullanılan malzeme ve uygulama şekli, klasik 
yalıtım malzemeleri karşısında birçok üstünlüğe 
sahiptir. Bunlardan en önemlisi, uygulama alanı-
nın büyüklüğü ne olursa olsun uygulamanın ke-
sintisiz, mekanik sabitlemeye ihtiyaç duymadan 
tek bir işlemle ek yersiz olarak gerçekleşmesidir.

İzobedel, püskürtme yalıtım çözüm sistemle-
rinin ana amacı, ısı yalıtımı olan sprey poliüretan 
köpük ile yalıtım uygulamalarına başlamış, diğer 
yalıtım uygulamaları olan su-ses-yangın uygu-
lamalarının da Türkiye’de püskürtme olarak 
uygulanabilmesi için girişimlerine hız vermiştir.

Şirket olarak hangi alanlarda ne gibi hizmetler 
veriyorsunuz?

Müşterilerinin teknik danışmanı ve çözüm 
ortağı olmayı benimseyen, sorunlara ve ihtiyaçlara 
müşterileri ile birlikte çıkış yolu arayan İzobedel, 
kaliteyi ve müşteri memnuniyetini her zaman ön 
planda tutuyor.  Uygulama kalitesi kadar kullanı-
lan malzemenin kalitesi de çok önemli. Firmamız 
kaliteden taviz vermemeyi prensip edinmiştir. 
İzolasyon alanının proje isteklerine uygun olarak; 
‘doğru teşhis’, ‘doğru ürün’ ve ‘doğru uygulama’ 
ile gerek ürünün TSE, TSEK gerekse uygulama-
nın uluslararası standartlara yani ISO 9001, EN, 
ASTM uygun olması sağlanıyor. Ürün ve uygula-
ma gereklerine göre her aşamada gerçekleştirilen 
kalite kontrol testleri ile işin doğruluğu ve perfor-
mansının ölçülmesi yapılıyor.

İzobedel Türkiye İMSAD üyeleri arasında 
yerini aldı. Bu üyelik şirketinize ne gibi kat-
kılar sağlayacak? 

Türkiye İMSAD yalıtım sektörünün kalbi-
dir. Geç kalınmış bir katılım olsa da üyeliğimiz 
tüm paydaşlarımız nezdinde de memnuniyetle 
karşılandı. Türkiye İMSAD yalıtım sektörün-
de standartların yükseltilmesi ve denetlenmesi 
noktasında tüm sektöre olduğu gibi şirketimize 
de katkı sağlayacaktır. Bundan böyle Türkiye 
İMSAD’ın yalıtım sektörüne yönelik faaliyetlerine 
güç katmaya çalışacağız.

“Türkiye İMSAD
yalıtım sektörünün kalbidir”

Yalıtım sektöründe faaliyet gösteren İzobedel, Türkiye İMSAD’a üye oldu. 
İzobedel Genel Müdür Vasfi Ayözlek, “Türkiye İMSAD, yalıtım sektörünün 
kalbidir” dedi.

“Müşterilerinin 
teknik danışmanı 
ve çözüm ortağı 

olmayı benimseyen, 
sorunlara ve ihtiyaçlara 

müşterileri ile birlikte 
çıkış yolu arayan 

İzobedel, kaliteyi ve 
müşteri memnuniyetini 

her zaman ön planda 
tutuyor. “



Hava kanalı flanşı üretimi yapmak için 1998 
yılında kurulan Makro Teknik, Türkiye 
İMSAD üyeleri arasında yerini aldı. “Tür-

kiye İMSAD’ın komitelerinde çalışmak, hem kişisel 
gelişimimize katkı sağlayacak hem de bütüne bir 
değer ekleme fırsatını verecektir” diyen Makro Tek-
nik Genel Müdürü Nurettin Özdemir, “Ürettiğimiz 
ürünleri bugün 35 ülkeye ihraç ediyoruz. Önü-
müzdeki dönem hedeflerimiz arasında ise ürün 
çeşitliliğini artırmak, ihracat yeteneğini geliştirmek 
ve uluslararası alanda daha fazla alan kaplayarak 
marka bilinirliğini yaygınlaştırmak yer alıyor” bil-
gisini verdi. Nurettin Özdemir ile şirketi ve Türkiye 
İMSAD’a üye olma nedenlerini konuştuk.    

Makroteknik ne zaman kuruldu? Kuruluş aşa-
masından bugüne kadar olan süreç hakkında 
bilgi verir misiniz?

Makro Teknik; 1998 yılında, uygulamacı bir 
geleneğin üzerine inşa edilmiş bir firmadır. Kurucu 
olarak biz, 1980’li yılların ortalarında iklimlen-
dirme sektöründe işe başladık. O dönemde çok 
bilinen bir iş alanı değildi, yeni yeni kendini oluş-
turuyordu. 1996 yılına kadar havalandırma ima-
lat-uygulama yaptık. O tarihlerde ülkemize ithal 
olarak giren yüzlerce ürün vardı ve bizim üretim 
yeteneğimize denk gelen de “hava kanalı flanşı” 
diye bilinen havalandırma kanallarını sızdırmaz 
bir biçimde montajlamaya yarayan bu üründü. Bu 
ürünü üretmeye karar verdik. Yaklaşık iki yıl süren 
dönemde altyapısını kurmaya çalıştık. Satılabilir 
ilk ürünü 1998 Ekim ayında ürettik ve böylece 
bizim üretim tutkumuz başladı. Makro Teknik 
de aynı tarihlerde kuruldu ve hayat oyunumuzun 
ikinci perdesi aralandı, malum ilk perdede sahada 
uygulamacı rolündeydik.

Özellikle 2010’dan itibaren bölgelere yayılan 
satış kanalımız, Makro Teknik Ekspress markasıyla 
satış hizmetleri üretiyor. Türkiye sınırları içinde 20 
civarında satış noktamız var. 2012’den itibaren de 
ilk Gürcistan’da faaliyete geçen satış noktamızın 
sayısı, en son bu yıl Londra’da kurulan CD Metal ile 
35’i geçti. Yurtiçi ve yurtdışı fuar ve tanıtımlarına 
katılarak yerel ve uluslararası pazarlardaki yerimizi 
almaya ve geliştirmeye çalışıyoruz.

2016 yılı sonundan itibaren ihracat yete-
neğimizi daha da artırabilmek için tüm üretim 
teknolojilerimizi 2018 yılına kadar yeniledik. 
Kalite ve kapasitemizi yükselterek daha rekabetçi 
ürünleri üretir hale geldik. Sertifika ve ürün test-
leri bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Biz de bu 
ihtiyaçları büyük ölçüde oluşturduk, eksiklikleri 
de tamamlama yolundayız. Sonuç olarak, 1998 
yılında ülkemizin ithal ettiği ürünü, bugün 35 ül-
keye ihraç ederek ülkemize döviz kazandırıyoruz.

Şirket olarak önümüzdeki dönemdeki hedef-
leriniz nelerdir?

Hedeflerimiz arasında, ürün çeşitliliğimizi 
artırmak, ihracat yeteneğimizi geliştirmek ve 
uluslararası alanda daha fazla alan kaplayarak 
marka bilinirliğimizi yaygınlaştırmak yer alıyor.

 
Makroteknik Türkiye İMSAD üyeleri arasında 
yerini aldı. Bu üyelik şirketinize ne gibi kat-
kılar sağlayacak?

Üyeliğimizin bizim için anlamı, büyük bir 
aileye ait olmak anlamına geliyor ve bu bizim 
için onurdur. Türkiye İMSAD’ın komitelerinde 
çalışmak, hem kişisel gelişimimize katkı sağla-
yacak hem de bütüne bir değer ekleme fırsatını 
verecektir.

“Türkiye İMSAD üyeliği 
bizim için bir onurdur”

Makro Teknik, Türkiye İMSAD’a üye oldu. Makro Teknik Genel Müdürü Nurettin 
Özdemir, “Üyeliğimizin bizim için anlamı, büyük bir aileye ait olmak anlamına 
geliyor ve bu bizim için onurdur” dedi.

“‘Hava kanalı 
flanşı’ diye bilinen 
havalandırma 
kanallarını sızdırmaz 
bir biçimde 
montajlamaya yarayan 
ürünü 1998  yılında 
üretmeye karar verdik. 
Böylece ülkemizin 
ithal ettiği ürünü, 
bugün 35 ülkeye ihraç 
ederek ülkemize döviz 
kazandırıyoruz.”

YENİ ÜYELERİMİZ - MAKRO TEKNİK
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renovasyon ile 
şehrin yaşam 

alanlarını yeniden 
kurguluyor

AVM’ler 

Birçok ürün ve markanın bir arada 
bulunduğu, sosyalleşme ve eğlence 

merkezleri olarak tüketicilere hizmet 
veren alışveriş merkezleri, şehir 

yaşantısının önemli bir parçasını 
oluşturuyor. Rekabetin giderek 
arttığı sektörde, AVM’ler, hedef 

kitle değişimi, büyüme veya yenilik 
ihtiyacı gibi nedenlerle renovasyona, 

yani yenilenmeye giderek hem 
şehrin sosyal yaşam alanlarını 

yeniden kurguluyor hem tüketicinin 
gözdesi oluyor.

KAPAK - AVM SEKTÖRÜNDE RENOVASYON
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Amerika Birleşik Devletleri’nde 
20. yüzyıl başlarında ilk örnek-
leri görülen alışveriş merkezle-

ri, perakende sektörünün gelişimine 
paralel olarak kısa zamanda tüm dün-
yaya yayıldı. Kurulduğu günden bu 
yana hem mimari hem de sunduğu 
hizmetler bakımından büyük bir de-
ğişime uğrayan AVM’ler, bugün tüm 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
alışveriş ve eğlenceyi bir arada sunan 
yapılar olarak ortaya çıkıyor.  

Modern alışveriş merkezleri ile 
1988 yılında İstanbul Ataköy’de açı-
lan Galleria sayesinde tanışan Türkiye, 
o tarihten bugüne sayısı hızla artan 
AVM’leri sürekli geliştirdi. Alışveriş 
yapmanın yanında yeme-içme, eğlen-
me gibi farklı ihtiyaçların da aynı anda 
karşılanabileceği bir ortam ile buluşan 
tüketiciler, AVM’lere büyük ilgi göste-
rince özellikle 2005 yılında sektörde 
büyük bir sıçrama yaşandı. 2005 yılın-
da 106 olan AVM sayısı, 2014 yılında 
345’e yükseldi. Nüfus artışıyla para-
lellik göstererek İstanbul’daki sayıları 
hızla yükselen alışveriş merkezinden 
sonra diğer büyük şehirlerde de yay-
gınlaşan bu yapılar, Anadolu’da da 
ilgiyle karşılandı. 2018 sonunda ise 
AVM sayısı 431 olarak açıklanırken, 
söz konusu bu sayının 2021’de 469’a 
çıkması bekleniyor. İstanbul ve birçok 
şehrin kültürel ve tarihi özelliklerinin 
yanı sıra, turistlerin AVM’lere de ilgi 
göstermesi, alışveriş turizminin de ge-
lişmesine ve ülke ekonomisiyle birlikte 
perakende sektörünün büyümesine 
katkı sağlıyor.     

AVM’LER ADETA KÜÇÜK
BİR KENTİ ANDIRIYOR

Kent kültürü ile tüketiciyi buluş-
turan mekânlar olan AVM’ler, kentte 
yaşanılanları yeni ve farklı bir yorumla 
sergiliyor. Kentte oluşturulan birey-
ler arası ilişkilerin farklı bir şekilde 
önceden düzenlenmiş olarak kurul-
duğu, bulunduğu şehirden farklı ola-
rak olumsuz koşullardan uzaklaştı-
rılırken, güvenli bir ortam da sunan 
alışveriş merkezleri, şehir merkezini 
çeşitli yönleriyle taklit ederek, yeni bir 
kentsel mekân oluşturuyor. Alışveriş 
merkezleri adeta küçük bir kenti andı-
ran sosyal yaşam mekânı olarak şehir 
mekânını kendi içinde yeniden kurgu-
layan bir görünüm sunuyor. Alışveriş 

merkezlerinin yatırım, uygulama ve 
yönetim maliyetlerinin yüksek olması 
nedeniyle çok yönlü ve uzun süreli 
ciddi bir organizasyonla gerçekleşti-
rilmesi gerekiyor. Bu durum AVM’ler 
arasında ciddi bir rekabeti de berabe-
rinde getiriyor.

Tam da bu noktada rekabetin gi-
derek arttığı perakende sektöründe 
AVM’ler renovasyon, yani yenileme 
projeleriyle farkını ortaya koymaya 
çalışıyor. AVM’lerin özellikle belli bir 
yaşa gelince pazar analizlerini yenile-

KAPAK - AVM SEKTÖRÜNDE RENOVASYON
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mesi, hedef kitle talep ve araştırmala-
rını düzenli olarak yapması gerekiyor. 
Tüketici ihtiyacından açık alan yarat-
maya kadar pek çok alanda yenileme 
çalışması yapan AVM’ler, yaptıkları 
çalışmalarla ziyaretçi sayısında artış 
sağlamayı hedefliyor. AVM’ler, açık 
alanların artırılması, teknolojik geliş-
melere paralel altyapı düzenlemele-
rinin yapılması, sirkülasyonu artırıcı 
mimari düzenlemelerin gerçekleştiril-
mesi, mağaza karmasının yenilenmesi 
gibi pek çok alanda çalışmalar yapıyor. 

Bu çalışmalar sayesinde yeniden popü-
ler hale gelen AVM’ler, yüzde 20-50 
arasında ziyaretçi artışı sağlıyor.

YENİLENEN AVM
GEÇ YIPRANIYOR

AVM’de gerçekleşecek renovasyon 
ile gün ışığından daha fazla yararlanıl-
masından açık terasların ilave edilme-
sine, teknolojik gelişmelere paralel alt 
yapı düzenlemelerinden sirkülasyonu 
artırıcı mimari düzenlemelere, ortak 
alandaki oturma gruplarından binanın 
iç ve dış alandaki peyzaj çalışmalarına, 
zeminden aydınlatmaya, kiralanabi-
lir alanın büyütülmesinden mağaza 
karmasının yenilenmesine, otoparkın 
büyütülmesinden WC’lerin yenilen-
mesine kadar daha birçok ünitenin 
yenilemesi gerçekleştiriliyor. Yapılan 
araştırmalar, binada gerçekleştirilen 
düzenle bakımın gerektiği gibi olduğu 
takdirde fiziksel yıpranmanın o denli 
geç ve az olacağını gösteriyor. Eklenen 
yeni bir vizyon ve yeni bir misyonla 
da AVM yeniden gündeme geliyor ve 
tüketicilerin gözdesi oluyor.

Türkiye’de perakende sektörü-
nün vazgeçilmezi durumunda olan 
alışveriş merkezleri, değişen tüketi-
ci ihtiyaçları ve tüketim biçimlerinin 
farklılaşması renovasyon ihtiyacını 
doğuruyor. Alışveriş merkezleri; re-
kabet, insanların güncel beğeni ve 
beklentilerine karşılık vermek, hedef 
kitle değişimi, yenilik ihtiyacı, büyü-
me ihtiyacı, AVM’nin el değiştirmesi, 
konsept yenileme gibi nedenlerden 
ötürü renovasyona gidiyor. Gerçek-
leşen renovasyon ile AVM’nin imajı 
ve cazibesi artarken, performansı da 
yükseliyor. Aynı zamanda yeni tek-
nolojinin kullanılmasıyla da işletme 
giderlerinde tasarruf sağlanıyor. Ancak 
renovasyon dönemi çok dikkatli yöne-
tilmesi gereken bir süreci beraberinde 
getiriyor. AVM’deki değişim ihtiyacını 
doğru analiz etmek büyük önem taşı-
yor. Projeye özel pazar analizi yapmak, 
hedef kitle talepleri ve kiracı taleple-
rini öğrenmek, lokasyonun kültür ve 
ekonomik özelliklerini, perakende 
dünyasını iyi anlamak ve araştırmak 
gerekiyor. Renovasyon sürecinde çok 
büyük çapta büyüme ve yenileme söz 
konusu olmadığı sürece AVM açıkken 
uygulamanın yapılması tercih ediliyor. 
Bu sürecin idaresi AVM’nin proje saf-

hasından itibaren, inşaat, kiralama, 
yönetim kısacası tüm safhalarında gö-
rev alan, kamu ile ilişkileri de yürüte-
bilecek deneyimli AVM yöneticileri ve 
danışmanları tarafından idare edilmesi 
büyük önem taşıyor.

“TÜRKİYE’DE YAŞINI DOLDURAN
AVM YENİLEMEYE GİDİYOR”

Alışveriş merkezleri her daim ha-
reketin sürdüğü canlı yerler, ancak 
her şeyden önce de belli bir ömrü 
olan mimari yapılar olduğunu söyle-
yen Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcı-
ları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. 
Hüseyin Altaş, sözlerine şöyle devam 
ediyor: “Bu doğrultuda AVM yeni-
leme ihtiyacında müşteri ihtiyaçları 
ve rekabet unsurunun yanı sıra bina 
yaşı da en önemli faktörlerden... Za-
ten ülkemizde AVM yenileme proje-
lerine baktığımızda, belli bir ömrü 
tamamlamış, artık müşteri ihtiyaçla-
rına göre değişim geçirmesi gereken 
AVM’lerin renovasyondan geçtiğini 
görüyoruz. Türkiye’de AVM gelişimi 
İstanbul’dan başlamış olup, ardında 
Ankara ve Anadolu’ya yayılmıştır. AVM 
yenilemelerinin de yine İstanbul ve 
Ankara ağırlıklı olduğunu görüyoruz. 
Türkiye’nin ilk alışveriş merkezi olan 
Galleria önemli bir renovasyondan 
geçmiş, yine ilk AVM’lerimizden olan 
Akmerkez, Karum, Capitol zaman 
içinde yenilenmiştir. Türkiye’nin ilk 
outlet AVM’si olan İzmit Outlet Center 
da kapsamlı yenileme sürecini geçtiği-
miz yıllarda tamamlamıştır.”

Özellikle AVM’lerin 
mekânsal büyüklüğü, 

mimarisi ve çeşitliliğin 
ortaya koyduğu cazibe 

merkezi özelliği çok 
yönlü kullanımını 

artırıyor.
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AVM yenilenmesi, farklı 
alanlarda planlanması gereken 
özel bir proje sürecidir

Can Kaplan
AFFANİ 

Teknik Danışmanı

Alışveriş merkezleri, ülkemizde 
inşaat sektörünün özellikle yabancı 
yatırımcıların da bu alanda yer alma-
sıyla çok hızlı bir gelişme gösterdi. 
Eva Gayrimenkul Değerleme’nin ha-
zırladığı rapora göre Türkiye genelinde 
2019 Mart ayı itibariıyla AVM sayısı ile 
453’e ulaştı. Aynı raporda, AVM’lerin 
özellikle belli bir yaşa gelince pazar 
analizlerini yenilemesi, hedef kitle ta-
lep ve araştırmalarını düzenli olarak 
yapması gerektiği belirtiliyor. Raporda, 
ülkemizdeki AVM’lerin yüzde 25’inin 
10 yaşını geçmiş olması nedeniyle, bu-
güne kadar yapılan AVM’lerin istisnasız 
tümünün 2026 yılına kadar yenilen-
meye ihtiyaç duyacağı bilgisi yer alıyor.

AVM yenilenmesi farklı alanlarda 
planlanması gereken özel bir proje sü-
recidir. Yenileme süreci inşaat sektörü 
açısından, tüketici açısından (sosyo 
ekonomik), sosyal açıdan ve en önem-
lisi enerji verimliliği ve çevre açısından 
ele alınması gereken özel projeler ol-
malıdır. Yenileme projesinin başlangıç 
noktası, yeni eğilimlere yönelik yeni 
mağazaların, yeni markaların yerini 
alacağı, müşterilerine tümüyle (ya da 
kısmen) farklı bir atmosfer yaşatabile-
cek, gelişen teknolojinin AVM’nin her 
alanında yer alacağı bir ortam yarat-
mak olmalıdır. AVM’lerde yeni eğilim-
ler özellikle açık alana sahip, daha yeşil 
ve sosyal medyanın her adımda içinde 
yer alabileceği alanların yaratılmasıdır.

AVM yenileme projelerine inşaat 
sektörü açısından bakacak olursak, 
öncelikle enerji verimliliğine önemli 
katkısı olacak, yeni teknoloji ürünü, 
ışık, ısı ve ses yalıtımı açısından yüksek 
performanslı malzemelerin kullanıl-

ması gerekiyor. Ziyaretçi sirkülasyonu 
düşünüldüğünde, AVM’de bulunan 
kişi başına karbon salınımı hesapları-
nın yapılmasıyla, daha çevreci ve enerji 
verimliliği yüksek projeler yapılmalı-
dır. Ülkemizde enerjinin dışa bağımlı 
olması da dikkate alınırsa enerji verim-
liliği konusunda AVM’ler de önemli rol 
oynayacaktır.

AFFANİ olarak, bugüne kadar 
AVM’lerde yaptığımız MADICO cam 
filmi uygulamalarında en önemli payı 
güvenlik filmleri ve güneş kontrol film-
leri aldı. Günümüzde mimarı tasarım 
açısından, en fazla gün ışığını içeri alan 
ve bunun yanında da en az ısı biriki-
mi sağlayacak yüksek seçiciliğe sahip 
camlamalar kritik rol oynuyor. Yeni-
leme projelerinde yüksek seçicilikli 
cam filmleri kullanılması ile mevcut 
camların performansları artırılabiliyor. 
Özellikle başüstü camlamaların bu-
lunduğu projelerde MADICO güneş 
kontrol filmi kullanılması öneriliyor.

MADICO güvenlik filmleri ile ola-
sı tehditlerde, zorla içeri girmelerde, 
bombalı saldırılarda camların kırılarak 
iç yaşam alanına saçılması engellene-
rek, müşterilerin ve AVM içinde yer 
alan kişilerin can güvenliği sağlanıyor. 
Döner kapı girişlerinden başlayarak, 
girişe yakın cam seperatörlerde ve dış 
alana bakan camlamalarda cam güven-
lik filmleri kullanılması öneriliyor.

İç mekanda mağaza vitrinlerinde 
üzerine baskı da yapılabilen ve UV 
ışınlarını %99 engelleyen MADICO UV 
Blok renksiz cam filmlerinin kullanıl-
ması ile vitrinde sergilenen ürünlerin 
solması geciktirilmekte ve daha albenili 
vitrinler yaratılabilmektedir.

“Yenileme süreci; inşaat sektörü, tüketici, sosyal ve en önemlisi enerji verimliliği 
ve çevre açısından ele alınması gereken özel projeler olmalıdır. Yenileme projesinin 
başlangıç noktası, yeni eğilimlere yönelik yeni mağazaların, yeni markaların yerini 
alacağı, müşterilerine tümüyle farklı bir atmosfer yaşatabilecek, gelişen teknolojinin 
AVM’nin her alanında yer alacağı bir ortam yaratmak olmalıdır.”
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“Türkiye Pazar Analizleri 2019 Birinci Çeyrek Raporu, AVM kira bedellerinin düşmesi 
ile kiralamaların arttığının ve yatırım pazarının piyasayı yönlendirecek alıcılar ile 
hareketleneceğinin altını çizerken, AVM’lerde ana eğilimin, yenileme ve yeniden 
konumlandırma olacağını öngörüyor.”

AVM’lerde ana eğilim, 
yenileme ve yeniden 
konumlandırma olacak

Ebru Şapoğlu 
Şişecam Düzcam

Satış ve Pazarlama 
Başkan Yardımcısı

Çevre bilincinin artmasıyla çevre 
dostu bina statüsünde tasarlanan yeni 
ticari bina projeleri son yıllarda artar-
ken; mevcut ticari binalarda soğutma 
ve ısıtma kaynaklı işletme giderlerini 
düşürmek amacıyla etkin enerji ta-
sarrufu önlemleri alınarak yenileme 
çalışmalarına başlandı. Türkiye’nin 
büyük şehirlerinde mimari simge ol-
muş Odakule ve Ankara İş Kule gibi 
ofis binaları ise geniş kapsamlı yenile-
me sürecinden geçerek, günümüz ih-
tiyaçlarına yanıt verebilen, etkin enerji 
tasarruflu yeşil binalara dönüşüyor.

Glass for Europe tarafından yapılan 
‘Sürdürülebilir Çevre için Camlamanın 
Sosyal ve Ekonomik Katkıları Araştır-
ması’, doğal ışık alan ofislerde çalışan-
ların iş veriminin artarken, streslerinin 
azaldığına, AVM’lerde ise satışların art-
tığına işaret ediyor. Yenileme sürecinde 
doğru cam seçimi ile bu araştırmanın 
ortaya koyduğu doğal ışık almanın 
sağladığı faydaların yanı sıra;

√ İç mekanda kamaşma ve parla-
manın kontrol edilerek yaşam konfo-
runun artırılması,

√ Soğutma ve ısıtma giderlerinin 
büyük ölçüde düşürülmesi,

√ Camın kırılması durumunda 
yaşanabilecek yaralanma riskinin ön-
lenmesi,

√  İstenmeyen girişlere karşı güven-
liğin sağlanması ve

√ Gürültü kontrolü gibi daha pek 
çok kazanım elde edilebiliyor.

Şişecam Düzcam, deneyimli ve 
güçlü ekibi ile birlikte proje karar ve-
ricileri olan mimar, cephe danışmanı, 
yatırımcı ve müteahhitlerin projelerine 
yönelik “Cam Danışmanlığı” hizmeti 
sunuyor, ticari bina ve AVM projeleri-
nin yanı sıra tüm projelerin ihtiyaçları 

doğrultusunda çözüm önerileri geliş-
tiriyor. Ticari bina yenileme pazarında 
başarılı örnek teşkil eden iki önemli 
proje için sunulan Cam Danışmanlığı 
sonucunda; geniş kapsamlı bir yeni-
lenme sürecinden geçerek, günümüz 
ihtiyaçlarına tam anlamıyla yanıt ve-
rebilen sertifikalı yeşil bir binaya dö-
nüşen ülkemizin ilk gökdelenlerinden 
biri olan İstanbul Sanayi Odası Oda-
kule binasında doğal ışık ihtiyacından 
ödün vermeden güneş kontrolü sağ-
layan Şişecam Temperlenebilir Solar 
Low-E Cam Nötral 62/44 kullanıldı. 
Yine Türk mimarlık tarihinin önemli 
örneklerinden biri ve Türkiye İş Ban-
kası Genel Müdürlük Binası olarak 
hizmet vermiş olan Ankara İş Kule 
binasının özgün nitelikleri ve tarihi 
değerleri korunarak, gerçekleştirilen 
yenileme kapsamında da etkin güneş 
kontrolü ve enerji tasarrufu sağlamak 
amacıyla Şişecam Temperlenebilir So-
lar Low-E Cam Nötral 50/33 tercih 
edildi.

Gerek yeni, gerekse de yenile-
me sürecindeki ticari binaların ve 
AVM’lerin tasarımı için büyük önem 
taşıyan cam seçiminde etkin enerji 
tasarrufu sağlamanın yolu, yeni nesil 
kaplamalı camların kullanılması... Bu 
camlar optimum ışık geçirgenliği ile 
yapay aydınlatma ihtiyacını azaltırken, 
parlama ve kamaşma kontrolü saye-
sinde ofis çalışanları ve AVM ziyaret-
çileri için konforlu mekânlar sunuyor. 
Yazın etkin güneş kontrolü, kışın ise 
ısı yalıtımı sağlayarak, işletme gider-
lerinin azaltılmasını da mümkün kılı-
yor. Bu nedenle mevcut ticari binalar 
ve AVM’lerin yenilenerek etkin enerji 
tasarrufu sağlayan binalara dönüştü-
rülmesi yaygınlaşıyor.
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“Her AVM, geçen yıllarda hedef kitle değişimi, teknolojik gelişmeler ile tüketici 
davranışlarındaki gelişmelere göre şekillendirilmeli ve yenilenmelidir. Bugün 
tüketici; kimliği olan, doğru konsept ve bileşenle öne çıkan, doğru yönetilen ve yeni 
nesillere ayak uydurabilen projeleri tercih ediyor.”

AVM’ler değişimlere ayak 
uyduracak şekilde yenilenmeli

Fahir Gök 
Aydınlatma Gereçleri

 İmalatçıları Derneği (AGİD)
Yönetim Kurulu Başkanı 

Türkiye ’deki  AVM say ı s ın ın 
2021’de 469’a çıkması bekleniyor. 
Mevcut AVM’lerin yüzde 50’den faz-
lasının da en az 10 yaşında olduğunu 
söyleyebiliriz.

Aydınlatma teknolojisinin son 10 
senede geçirdiği teknolojik gelişmeleri 
göz önünde bulundurduğumuzda ise 
mevcut AVM’lerin aydınlatma çözüm-
lerini ‘eski yatırımlar’ olarak rahatlıkla 
tanımlayabiliriz. Yeni nesil aydınlatma 
çözümleri daha enerji verimli, daha 
çevre dostu, daha iyi kontrol edilebilen 
ve daha minimal tasarlanmış sistemler-
dir. Tüm bunların ötesinde yeni nesil 
aydınlatma çözümleri görsel konfor ko-
nusunda sunduğu katma değerler ile de 
önemlidir. Aydınlatma, AVM ve benzer 
tüm ticari yapılara kimlik katan, tasarım 
konseptinin olmazsa olmaz elemanıdır.   

Geçmiş yıllarda iki basamaklı ra-
kamlar ile anılan AVM büyüme ora-
nının son dönemde yıllık yüzde 2 
dolaylarında ve stabil olduğunu söy-
leyebiliriz. Bu stabil büyüme aslında 
sadece yeni yatırımlar için değil aynı 
zamanda yenileme yatırımları içinde 
geçerlidir. 2018 ve sonrasında yenile-
me yatırımlarına verdiğimiz örnekle-
rin azalan sayısı da bunun kanıtıdır. 
Hâlbuki bu yenileme yatırımlarının 
10 senelik yatırım ömürlerini dikkate 
aldığımızda artması ve sürekliliğinin 
olması bekleniyor.

Son 10 yıl analiz edildiğinde sek-
törün her üç yılda bir ortalama 1,8 
milyon metrekare alan ürettiğini bili-
yoruz. Ancak bir başka bildiğimiz ve 
önemsediğimiz konu ise bu alanların 
fonksiyonunu yitirmeden aktif olmasını 
sağlamaktır. Fonksiyonunu yitirmek 
sektörde yüzde 50’den fazla boşluk ora-
nı olması veya bu binaların fonksiyon 
dışında kullanımının başlaması olarak 
tanımlanıyor. Bu tanımdan yola çıka-

rak 2012, 2013, 2014 ve 2015 yılları 
toplamında 1,5 milyon metrekare AVM 
alanının fonksiyonunu yitirdiğini ancak 
aynı dönemde 173 bin 512 metrekare 
alanın sisteme yeniden kazandırıldı-
ğını yani yüzde 12’sinin sisteme geri 
dönmeyi başardığı ortaya çıkıyor. Son 
dönem için bu bilginin güncel hali eli-
mizde olmasa da büyük bir değişiklik 
olmadığını tahmin ediyoruz. Bu bilgiyi 
paylaşmamızın sebebi aslında yenileme 
beklentisini ve bu konunun ne kadar 
önemli olduğunu bir kez daha gözler 
önüne seriyor. Çünkü pazar dinamik-
lerine uyum sağlayamamak, yenile-
meyi gerçekleştirememek sisteme geri 
kazanımın da düşük kalmasına neden 
oluyor. Bir başka bakış açısı ile de yüz-
de 80’den fazla geri kazandırılacak po-
tansiyel alanların olduğunu gösteriyor.  

Aslında her AVM geçen yıllarda he-
def kitle değişimi, teknolojik gelişmeler, 
tüketici davranışlarındaki gelişmelere 
göre şekillendirilmeli ve yenilenmelidir. 
Bu mevcudiyetlerinin kaçınılmaz ger-
çeği, fonksiyon dışı kullanımı azaltmak 
için gereklidir. Bugün tüketici; kimliği 
olan, doğru konsept ve bileşenle öne 
çıkan, doğru yönetilen ve yeni nesillere 
ayak uydurabilen projeleri tercih ediyor.

Dinamik aydınlatmanın su oyunları 
ile birleşimin sunduğu görsel şölen, 
yeni nesil ışık kaynakları ile elde edilen 
enerji verimliliği ve düşük işletme ma-
liyeti, çevre dostu üretim teknikleri ile 
üretilen sistemleri kullanarak gelecek 
nesillere daha güzel bir dünya sunmak 
adına atık yönetimi, aydınlatma arma-
türlerinin bir data kaynağı olarak kul-
lanılabilmesi ile pazarlama stratejilerine 
yön verilmesi gibi pek çok fayda yenile-
me pazarında aydınlatma çözümlerinde 
yenileme ile sağlanabilir. Bunların hepsi 
tüketici davranışlarına göre şekillenme 
ve mevcudiyet demektir.



“Yatırımcıların gelişmeleri takip etmesi, geleceği görmesi ve AVM’lerinin çağa 
ayak uydurması için girişimlerde bulunması gerekiyor. Yatırımın sadece ilk 
aşamada değil, yenilenme ve pazarlama faaliyetleri gibi adımlarla AVM’nin 
ilerleyen ömründe de sürmesi gerekiyor.”

AVM’ler çağa 
ayak uydurmalı

Prof. Dr. Hüseyin Altaş
Alışveriş Merkezleri ve 

Yatırımcıları Derneği (AYD) 
Başkanı

Günümüzde alışveriş merkezleri-
nin günlük yaşantımızın çok önemli 
bir parçasını oluşturduğu yadsınamaz 
bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. 
Dolayısıyla günlük yaşantımızın zaman 
içinde değişmesi gibi bu merkezler de 
buna paralel olarak değişiyor ve dönü-
şüyor. Bu değişim ve dönüşümün oda-
ğında ise elbette müşteriler ve onların 
zamanla değişen beklenti ve ihtiyaçla-
rı bulunuyor. Alışveriş merkezlerinin 
geçmişine baktığımız zaman birinci 
nesil olarak tanımlayabileceğimiz, ül-
kemizdeki ilk AVM’ler “kapalı kutu” 
şeklinde inşa edilmişti. 1990’lı yılların 
ortasından sonra, içinde büyük bir hi-
permarketin veya yapı marketin ol-
duğu, onların önünde de mağazaların 
konumlandırıldığı AVM’ler yapılmıştı. 
Bu AVM’leri üçüncü nesil AVM’ler yani 
kendini dışarıya açan merkezler takip 
etti. Kapalı alanlarda sigara içmeyi ya-
saklayan kanunun da etkisi ile birlikte 
AVM’ler ziyaretçilerinin açık havada 
zaman geçirebilecekleri mekanlar oluş-
turdular.

Günümüze geldiğimizde ise “dör-
düncü nesil” olarak adlandırdığımız 
alışveriş merkezi konsepti bulunuyor. 
Artık şehrin bir uzantısı olan alışveriş 
caddesi ruhunu veren, otel, rezidans 
ve ofis binalarının da yer aldığı kar-
ma kullanımlı projelerin parçası olan 
AVM’leri görüyoruz. Bu konsept ile 
içe dönük cepheler dışa dönük hale 
getiriliyor; yeme-içme alanları AVM’nin 
terası ile birleştiriliyor ya da bu alanlar 
dışarı taşınıyor. Bunun yanı sıra alış-
veriş merkezlerinin, alışveriş ve yaşam 
merkezine dönüşmesiyle birlikte de ye-
me-içme ve eğlence alanlarının önemi-
nin de giderek arttığını gözlemliyoruz.

Yenileme sürecinin başarılı olma-
sını sağlayacak unsurların başında de-
ğişim ve dönüşümün odağında olan 

müşteriler ve onların zamanla değişen 
beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verebil-
mek geliyor. Günümüzde artık insanlar 
alışveriş merkezini sadece alışveriş yap-
mak için değil; arkadaşlarıyla bir resto-
randa oturup sohbet etmek, film izle-
mek, AVM’de yer alan spor tesisinden 
yararlandıktan sonra oturup bir şeyler 
atıştırmak, çocuğuyla bir eğlenceye 
katılmak, işten önce ya da sonra bir 
fincan kahve keyfi yapmak gibi sebep-
lerle kullanıyorlar. Dolayısıyla alışveriş 
merkezlerinin yeme-içme, eğlenceyi 
ve sosyalleşme alanlarını bünyesini 
katarak tüketicinin değişen taleplerine 
çözümler sunması gerekiyor.

Bugün ülkemiz 430’u aşkın alışveriş 
merkezine ev sahipliği yapıyor. Ancak 
bu alışveriş merkezlerinin hepsi ziya-
retçilerinin taleplerini karşılayamıyor. 
Bu da söz konusu AVM’lerin zamanla 
rekabet gücünü kaybetmesine ve atıl 
duruma gelmesine neden oluyor. Tek-
noloji geliştikçe, yeni konseptler ortaya 
çıktıkça ve yeni AVM’ler hayatımıza 
girdikçe bu alışveriş merkezlerinin işi 
daha da zorlaşıyor. Yatırımcıların geliş-
meleri takip etmesi, geleceği görmesi 
ve AVM’lerinin çağa ayak uydurması 
için girişimlerde bulunması gerekiyor. 
Yatırımın sadece ilk aşamada değil, 
yenilenme ve pazarlama faaliyetleri gibi 
adımlarla AVM’nin ilerleyen ömründe 
de sürmesi gerekiyor.

KAPAK - AVM SEKTÖRÜNDE RENOVASYON
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Türkiye’nin modern 
alışveriş merkezleriyle 
tanışması, 30 yıl önce 

Bakırköy’de açılan 
Galleria ile başladı. 

AVM’lerin bu süreçte 
pek çok sektörün 

gelişimine katkıda 
bulunduğunu, özellikle 

de perakendenin 
farklı boyutlara 

ulaştığını hatırlatan 
Alışveriş Merkezleri ve 

Yatırımcıları Derneği 
(AYD) Başkanı Prof. 

Dr. Hüseyin Altaş, 
“Alışveriş merkezleri 

sayesinde yerel pazarda 
rekabet gücünü 

geliştiren markalarımız 
yurtdışında da rakipleri 

ile rekabet edebilir hale 
geldi” dedi.

Alışveriş merkezlerine sorumlu 
liderlik yapmak ve sektörün 
sağlıklı gelişimine katkıda bu-

lunmak amacıyla kurulan Alışveriş Mer-
kezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), 
faliyete geçtiği günden bu yana pera-
kendeciler, tüketiciler ve sektörel çö-
züm ortaklıkları ile birlikte perakende 
sektörünün sağlıklı gelişimine katkıda 
bulunmak hedefiyle çalışıyor. AVM’ler 
Türkiye’nin organize perakende sektörü 
ile birlikte 58 milyar dolarlık bir yatırım 
değeri ve yaklaşık 520 bin nitelikli is-
tihdamı temsil ediyor.  Tümüyle kayıtlı 
ekonomide yer alan alışveriş merkezleri 
ve organize perakendenin önümüzdeki 
yıllarda da ekonominin önemli aktör-
lerinden biri olmaya devam edeceğini 
söyleyen Alışveriş Merkezleri ve Yatırım-
cıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. 
Hüseyin Altaş, “AVM yatırımları geçmiş 
dönemlerle kıyaslandığında daha düşük 
oranlarda olmakla birlikte büyümeye 
devam edecektir. 2023 yılına kadar orta-
lama AVM sayısının 475 adede, toplam 
kiralanabilir alanın da 15 milyon metre-
kareye ulaşacağını öngörüyoruz. Gerek 
yeni yapılacak AVM’ler gerekse mevcut 
AVM’ler değişmeye, gelişmeye devam 
edecektir. Ülkemizin sosyal ve kültürel 
hayatının çok önemli bir parçası haline 
gelen AVM’ler bundan sonra da hem 
ekonomimize hem de toplumsal hayatı-
mıza katkı sunmayı sürdürecektir” dedi. 
Hüseyin Altaş ile Alışveriş Merkezleri 
Yatırımcıları Derneği’nin faaliyetlerini ve 
AVM’lerin ülkedeki durumunu Türkiye 
İMSAD için konuştuk.

AYD’nin işlevi, amaçları ve hedefleri 
hakkında bilgi verir misiniz?

Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları 
Derneği’nin işlevi, alışveriş merkezleri-
nin, tüketicilere keyifli alışveriş imkânı 
vermesini, perakende sektörüne katma 
değer yaratmasını, kent ile bütünleşen 
ve dünya standartlarında mekânlar ol-
masını sağlamak. Bu vizyon kapsamında 

perakendeciler, tüketiciler ve sektörel 
çözüm ortaklıkları ile birlikte perakende 
sektörünün sağlıklı gelişimine katkıda 
bulunmak hedefiyle çalışıyoruz.

230’UN ÜZERİNDE ÜYEYE SAHİP
AYD olarak şu an kaç üyeye ulaştı-
nız? Üyelik kriterleriniz nelerdir? 

AVM sektörüne sorumlu liderlik 
yapmak ve sektörün sağlıklı gelişimine 
katkıda bulunmak amacıyla kurulan 
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları 
Derneği bugün, 230’un üzerinde asil, 
faaliyet üyesi, üye AVM ve şahıs üyesi 
sayısına ulaştı. Sektörümüzün büyük-
lüğünü ifade etmekte kullandığımız 
toplam kiralanabilir alan açısından bak-
tığımızda da AYD, üyelerinin kontrolün-
deki AVM’lerle sektörde yüzde70’lik bir 
temsil gücüne sahip... 

Derneğimiz sektörün hem yatırımcı 
hem yönetici hem de profesyonel tüm 
paydaşlarına dokunabilmek, onlarla 
iletişim halinde kalabilmek maksadıyla 
üye profilinin kapsayıcılığına büyük 
önem veriyor. Bu nedenle AYD’nin üye 
yapısı kurumsal asil üyeler, faaliyet üye-
leri, üye AVM’ler ve şahıs üyeliklerinden 
oluşuyor. Yani bünyesinde birden çok 
AVM bulunduran büyük bir yatırımcı 
grubu AYD’nin kurumsal üyesi oluyor-
ken, bir AVM yöneticisi profesyonel de 
derneğimize şahıs üyesi olarak faaliyet-
lerimizden yararlanabiliyor.

“TÜRKİYE’DE BUGÜN
431 AVM VAR”
Perakende sektörünün ülkemizdeki 
gelişimini ve bu süreçte AVM yatı-
rımlarının geldiği noktayı nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz? Sizce Türkiye’de 
AVM sektörü neleri başardı? 

500 yılı aşkın geçmişiyle dünyanın 
en eski alışveriş merkezi olan Kapalıçar-
şı bir yana, bildiğiniz gibi Türkiye’nin 
alışveriş merkezleriyle tanışması bun-
dan 30 yıl önce bir ilk olarak açılan Gal-
leria ile birlikte oldu. O günden bu yana 
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“AVM’ler pek çok sektörün 
gelişimine katkıda bulundu”



alışveriş merkezleri pek çok sektörün gelişimine 
katkıda bulunurken, en çok gelişen sektör de 
kuşkusuz perakende oldu. Alışveriş merkezleri 
sayesinde yerel pazarda rekabet gücünü geliş-
tiren markalarımız yurtdışında da rakipleri ile 
rekabet edebilir hale geldi. Hepsinin başarılı 
olduğunu, verimli bir şekilde kullanıldığını 
söyleyemesek de bugün ülkemizde 431 alışveriş 
merkezi aktif olarak hizmet veriyor. 

Ülkemizdeki AVM sayısının yeterli olduğu-
nu düşünüyor musunuz?

Türkiye’de bugün itibarıyla 431 AVM mev-
cut ve toplam kiralanabilir alan yaklaşık 13 
milyon metrekare olarak görünüyor. Bunun 
yanı sıra da 16 ilimizde ise alıveriş merkezi 
bulunmuyor. Dolayısıyla bu illerimizde halen 
birçok fırsat mevcut... Çünkü Anadolu’daki 
AVM’ler ailelere çocukları ile güvenli ve keyifli 
vakit geçirecekleri bir ortam sunması sebebiyle 
yoğun bir ilgi görüyor ve sosyal hayatın en 
önemli unsuru olmaya devam ediyor.

AVM’lerdeki yenilemelere ilişkin önümüzde-
ki dönem beklentileriniz neler?

Alışveriş merkezleri büyük bir gelişim ve de-
ğişim sürecinden geçiyor. Ziyaretçilerine sadece 
alışveriş değil, yeme-içme, eğlenme ve sevdik-
leriyle açık havada keyifli vakit geçirme imkanı 

sunan alışveriş merkezleri önümüzdeki döneme 
de damgasını vuracak. Bunun yanı sıra teknoloji 
bu sektörde de belirleyici rol oynamaya devam 
edecek. Teknolojiyi bünyesine katmayı başaran 
alışveriş merkezleri gelecek dönemde de var 
olmaya devam edecek.

“ALIŞVERİŞ VE EĞLENCEYİ 
BİR ARADA SUNUYORLAR”
AVM’lerin dünyadaki yeri ve önemi için 
neler söylemek istersiniz? 

Modern alışveriş merkezleri 20. yüzyıl baş-
larından itibaren ABD’de görmeye başladığımız 
ve perakendenin de büyümesiyle hızla tüm 
dünyada yerleşen bir kavramdır. Zaman içinde 
gerek mimari gerekse sunduğu hizmetler açısın-
dan önemli değişimler geçiren AVM’ler bugün 
tüm dünyada hem alışveriş hem de eğlenceyi 
bir arada sunan yapılar olarak karşımıza çıkıyor.

ABD ve Avrupa’da daha çok şehir dışında 
bulunan AVM’lerin, Türkiye ile Uzak Doğu 
ve Orta Doğu ülkelerinde ise şehir içinde de 
konumlanabildiğini görüyoruz. AVM’lerin dün-
yadaki gelişimine de baktığımızda perakende 
gelişimine paralel olarak ilerlediğini görüyoruz. 
Bunun yanı sıra, AVM’ler sayesinde İstanbul ve 
Dubai başta olmak üzere birçok şehir, kültürel 
ve tarihi özelliklerinin yanı sıra, alışveriş turizmi 
ile de ön plana çıkmaya başladı.

Türkiye’de bugün 
itibarıyla 431 AVM 
mevcut ve toplam 

kiralanabilir alan 
yaklaşık 13 milyon 

metrekare olarak 
görünüyor.
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Sektörün en önemli gündem maddesi nedir? 
Sorunların çözümü yolunda önerileriniz 
neler?

Sektörün en önemli sorunu sürdürülebilir-
liktir. Bunu da AVM’lerin fonksiyon çeşitliliğini 
sağlayarak çözmeliyiz. 

“AVM YATIRIMI İÇİN FİZİBİLİTE 
ÇALIŞMASI YAPMAK ÇOK ÖNEMLİ”
Sizce AVM sektöründe yapılan en büyük 
hatalar neler? 

AVM yatırımcısı, yatırım planını yaparken 
ilgili bölgenin fizibilite çalışmasını çok kapsamlı 
bir şekilde yapmalıdır. Yatırımının geri dönüş 
süresini hesaplamalıdır. Yatırım yapmak istediği 
bölgedeki müşteri profilini araştırmalı ve mağa-
za karmasını buna göre planlamalıdır. Mağaza 
karmasında görmek isteyeceği markaların ilgili 
bölge için tedarik, lojistik durumunu bilmelidir. 
AVM kiralama ve yönetim süreçlerinde dene-
yimli, profesyonel kadrolarla çalışmaya özen 
göstermelidir. Hepsinden önemlisi de müşteri 
ihtiyaç ve beklentilerine uygun hareket etmesi 
gerekmektedir.

2023 vizyonunda AVM sektörünü nerede 
görmeyi öngörüyorsunuz?

AVM’ler ülkemizde organize perakende sek-
törü ile birlikte 58 milyar dolarlık bir yatırım 
değeri ve yaklaşık 520 bin nitelikli istihdamı 
temsil ediyor. Tümüyle kayıtlı ekonomide yer 
alan alışveriş merkezleri ve organize perakende 

önümüzdeki yıllarda da ülkemizin önemli 
sektörlerinden biri olmaya devam edecek. 
AVM yatırımları geçmiş dönemlerle kıyaslan-
dığında daha düşük oranlarda olmakla birlikte 
büyümeye devam edecek. 2023 yılına kadar 
ortalama AVM sayısının 475 adede, toplam 
kiralanabilir alanın da 15 milyon metrekareye 
ulaşacağını öngörüyoruz. Gerek yeni yapılacak 
AVM’ler gerekse mevcut AVM’ler değişmeye, 
gelişmeye devam edecek. Ülkemizin sosyal 
ve kültürel hayatının çok önemli bir parçası 
haline gelen AVM’ler, bundan sonra da hem 
ekonomimize hem de toplumsal hayatımıza 
katkı sunmayı sürdürecek. 

AVM’ler ülkemizde 
organize perakende 
sektörü ile birlikte 
58 milyar dolarlık 
bir yatırım değeri 
ve yaklaşık 520 bin 
nitelikli istihdamı 
temsil ediyor.

ÖZEL RÖPORTAJ  / HÜSEYİN ALTAŞ



PROFESYONEL BAKIŞ / BATUHAN BESLER

“İyi bir ‘lider’ olmak için 
önce iyi bir ‘insan’ 
olmak gerekiyor”

32   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  TEMMUZ 2019



Çalışanların, şirketler için sahip oldukları en önemli ve en değerli kaynak 
olduğunu belirten Georg Fischer Hakan Plastik Türkiye ve Ortadoğu 
Başkanı Batuhan Besler insan kaynağı konusunun önemine vurgu 
yapıyor ve “Şirket içinde birçok çalışma yapıyoruz ve bu çalışmaların 
merkezine ‘insan’ı koyuyoruz” diyor. 

PROFESYONEL BAKIŞ / BATUHAN BESLER

Profesyonel iş hayatına 1996 yılında başlayan 
ve sırasıyla  De Laval, 3M, Nokia, British 
American Tobacco, Hilti ve Baumit gibi ulus-

lararası markalarda üst düzey görevlerde yer alan 
Batuhan Besler,  2014 yılının Kasım ayında  Georg 
Fischer bünyesine Türkiye ve Ortadoğu Başkanı 
olarak katıldı. Batuhan Besler, “Ben bu görevi ka-
bul ederken, çok zorlu bir değişim sürecinin beni 
beklediğini biliyordum. Ancak 2014 yılından beri 
değişim sadece şirketimiz içinde sınırlı kalmadı, 
maalesef ülkemizde yaşadıklarımız ile birleşince 
bu süreç beklediğimden daha zorlu ve sancılı geçti. 
Buna karşın bu dönemde başardıklarımıza bakınca 
heyecanımız artarak keyif almaya devam ediyorum” 
diyor. Profesyonel iş yaşantısı dışında Türkiye 
İMSAD’da Denetim Kurulu Üyesi olarak sektöre 
hizmet veren Batuhan Besler ile iş hayatındaki 
prensipleri, tecrübeleri ve genç yönetici adaylarına 
tavsiyelerini konuştuk. 

“GEORG FISCHER BÜNYESİNE 
2014’TE KATILDIM”
Öncelikle eğitiminiz, iş hayatına atılma süreciniz 
ve kariyerinizden kısaca bahsetmenizi isteriz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği 
bölümünden mezun oldum. Devamında Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi’nde pazarlama ve finans alanın-
da yüksek lisansımı tamamladım. 1996 yılından 
bu yana De Laval, 3M, Nokia, British American 
Tobacco, Hilti ve Baumit gibi uluslararası marka-
larda üst düzey görevlerde bulundum. GFPS’den 
önce Baumit Türkiye’de Genel Müdür olarak görev 
yaptım. Kasım 2014 itibarıyla Türkiye ve Ortadoğu 
Başkanı olarak Georg Fischer bünyesine katıldım. 
Profesyonel yaşantım dışında inşaat malzemeleri 
sektörüne hizmet veren Türkiye İMSAD’da Dene-
tim Kurulu Üyesi olarak sektöre de hizmet vermeye 
çalışıyorum. Ayrıca İsviçre Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu üyesi olarak uluslararası bir platformda 
şirketimizi temsil ediyorum.

Georg Fischer Hakan Plastik’teki iş hayatınızı 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ben bu görevi kabul ederken, çok zorlu bir de-
ğişim sürecinin beni beklediğini biliyordum. Ancak 
2014 yılından beri değişim sadece şirketimiz içinde 
sınırlı kalmadı, maalesef ülkemizde yaşadıklarımız 

“İyi bir ‘lider’ olmak için 
önce iyi bir ‘insan’ 
olmak gerekiyor”

ile birleşince bu süreç beklediğimden daha zorlu ve 
sancılı geçti. Buna karşın bu dönemde başardıkla-
rımıza bakınca heyecanımız artarak keyif almaya 
devam ediyorum.

İş hayatınızda çalışma prensipleriniz nelerdir? 
Olmazsa olmaz dediğiniz kurallar var mı?

Tabii ki var. Temel prensiplerim; ben, sen, onlar 
değil, bizdir. İş hayatında problem yerine, çözüm 
odaklı olun. Sonda söyleyeceğinizi başta söyleyin. 
Önceliklerinizi iyi belirleyin. Zamanınızı iyi yönetin, 
teslim tarihlerine mutlaka uyun. İşinizi ve şirketinizi 
sahiplenin. Olmazsa olmazlarım; adil ve şeffaf olmak, 
herkese eşit mesafede durmak, olduğu gibi görün-
mek veya göründüğü gibi olmak, önce iyi bir insan 
sonra da iyi bir lider olmak.

“OTURDUĞUNUZ YERDEN 
YÖNETİCİLİK YAPMAYIN”
Size göre iş hayatında başarının formülü nedir? 
Genç yönetici adaylarına neler tavsiye edersiniz?

Hedeflere ulaşılması ve sonuç odaklı olmak, 
iletişimi ve koordinasyonu sağlamak, tüm çalışanlar 
tarafından şirket hedeflerinin benimsenmesini ve 
şirketin bir parçası olarak hissedilmesini sağlamak ve 
yeni fikirlere fırsat vermek. Bütün bunları yaparken 
de pazarı, yani müşterileri, ürünleri, rakipleri çok 
yakından takip etmek. Sakın oturduğunuz yerden 
yöneticilik yapmaya kalkmayın.

İş hayatında nelere tahammül edemiyorsunuz? 
Tembelliğe, ucuz bahanelere ve yaptığı işe, eki-

bine, şirketine sahip çıkmayanlara tahammül ede-
miyorum.

“ÇALIŞANLAR, ŞİRKETLER İÇİN 
EN DEĞERLİ KAYNAK...”
Şirketler, insan kaynağı ile büyüyen yapılar. 
Şirketlerin başarısında çalışanların rolünü nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Çalışanlar, şirketler için sahip oldukları en önem-
li ve en değerli kaynak... Doğru değerlendirilmesi, 
geliştirilmesi ve konumlandırılması gerekiyor. İn-
san kaynağı konusu bizim için çok önemli... Şirket 
içinde birçok çalışma yapıyoruz ve bu çalışmaların 
merkezine “insan”ı koyuyoruz. Yüksek performans 
kültürüne bağlı bir insan kaynakları stratejimiz var. 
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Toplamda 650 kişilik bir organizasyonuz. 150 
beyaz yaka, 500 mavi yaka çalışanımız var. Be-
yaz yaka personelimiz için zaten bir performans 
değerlendirme sistemimiz vardı. Ancak 2018 
içinde tüm mavi yaka ekibimizi de bu sisteme 
dahil ettik ve her çalışanımız bir üst yöneticisi 
ile birebir performans değerlendirmesi yaptı. 
Daha önce manuel yürüyen bu süreç beyaz yaka 
ekibimiz için “me@gf” sistemi ile dijital olarak 
gerçekleştirildi.

İK içinde önemli bir diğer projemiz “Ma-
nagement Trainee–Yönetici Adayı Geliştirme” 
programımızdır.  Bu bir yıllık bir program...  Bu 
programa katılan yeni mezun yönetici adayları, bir 
yıl boyunca tüm departmanlarda proje yaparak 
hedef departmanını belirliyor. Bir yılın sonunda 
da hedef departmanında yaptığı projeyi şirketin 
yönetim ekibine sunarak GF Hakan Plastik eki-
bine katılıyor. Tüm departmanlarda bulunması; 
hem çok iyi bir oryantasyon almasını, kendi için 
doğru departmanı belirlemesini ve aynı zamanda 
kısa sürede çok değerli tecrübeler kazanmasını 
sağlıyor.  Bugüne kadar üç yıl içinde beş adet MT 
bünyemize katıldı. Şu anda bir MT’nin programı 
devam ediyor.

İç organizasyonlarımızda insan kaynağımızın 
eğitimi konusuna özen gösteriyoruz, bu nedenle 
şirket içerisinde farklı eğitimler düzenliyoruz. 
Tüm dünyada uygulanan “Etkili İnsanların 7 
Alışkanlığı” programımızı 2017 yılı içerisinde 
başlatmıştık, 2018 yılında da sürdürdük. Bununla 
beraber “Değer Temelli Satış” ve “Tasarım Odaklı 
Düşünce” eğitimleri ile müşterilerimizin ihtiyaçla-
rını daha doğru anlama ve onlar için daha yenilik-
çi ürün ve hizmetler geliştirmeye odaklanıyoruz.  

Üzerinde önemle durduğumuz bir diğer konu 

“İç organizasyonlarımızda 
insan kaynağımızın 

eğitimi konusuna özen 
gösteriyoruz, bu nedenle 

şirket içerisinde farklı 
eğitimler düzenliyoruz.” 

iş sağlığı ve güvenliği... Son üç yıldır ISG Haftası 
boyunca bir dizi etkinlik düzenliyor ve bu ko-
nudaki farkındalığımızı artırmaya çalışıyoruz. İş 
sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yanı sıra, çalı-
şanlar arasında konunun önemine birebir dahil 
olarak kavramaları açısından çeşitli etkinlikler, 
toplantılar, acil durum tatbikatları ve yarışmalar 
yaptık. Bu çalışmalar sadece ülkemizde değil, yurt 
dışında da çok ses getirdi.

Dünya hızlı değişiyor ve sektörler de bu 
değişime ayak uydurmak zorunda. Şirketlerin 
yeniliklere ayak uydurma konusunda neler 
söylemek istersiniz?

Biz oldukça geleneksel bir sektörde faaliyet 
gösteriyoruz.  Bununla birlikte özellikle ihracat 
kanalında büyüyebilmek için Ar-Ge ve yeni ürün 
çalışmalarının artması gerektiğini düşünüyoruz. 
GF Hakan Plastik olarak sektörümüzün en yeni-
likçi ve gelişime en fazla yatırım yapan şirketiyiz 
diyebilirim. Georg Fischer stratejimiz gereği 
Ar-Ge’mizi global olarak yapıyoruz. 2016 yılında 
tüm GF şirketleri için belirlenen GF Strateji 2020 
içinde inovasyonu “itici güçlerimiz”e dahil ettik. 
Belirlediğimiz müşteri ihtiyaçları ile inovasyon 
sürecini sürekli olarak ilintili hale getirmeyi ve bu 
sayede de katma değeri yüksek ürün ve hizmetler 
geliştirmeyi hedefliyoruz. Ürün geliştirme ayağını 
da Türkiye’den tamamlıyoruz. Burada yeni ürün 
çalışmaları ve mevcut ürünlerin iyileştirmesine yö-
nelik çalışmalar yapıyoruz. Bütün bunları yapar-
ken müşteriyi merkeze koyup onların ihtiyaçlarını 
ve sıkıntılarını dinliyoruz.

Sektöre dair geliştirdiğimiz en önemli ürün 
Türkiye’nin ilk sessiz borusu olan Silenta ürün 
grubudur.  Türk pazarına ilk kez GF Hakan 
Plastik’in sunduğu sessiz boru ile Türkiye plastik 
boru sektöründe farklı bir aşamaya geçtiğimizi 
söyleyebilirim. Silenta Premium, 4 lt’de 13 dB ses 
geçirgenliğine sahip.

İnşaatlara yönelik hazırlanan yönetmelikler 
ya da gelişen müşteri ihtiyaçlarına bağlı olarak 
farklı ürün trendleri öne çıkabiliyor. Örnek olarak, 
önümüzdeki dönemde yanmaya dayanıklı plastik 
boru ve ek parçalarının sektörde bir ihtiyaç hali-
ne geleceğini düşünüyoruz. Yürürlükteki yangın 
yönetmeliklerine bağlı olarak özellikle yeni bina 
inşaatlarında bu özelliklere sahip ürünler tercih 
ediliyor olacak. PP-R sistemlerde ise çok katmanlı, 
UV dayanımlı ve oksijen bariyerli ürünlerin kulla-
nımının daha da artacağını öngörüyoruz.  

“İHRACAT 2019’DA EN ÖNEMLİ 
KONU BAŞLIĞIMIZ OLACAK”
Biraz da Georg Fischer Hakan Plastik’ten 
bahsetmenizi isterim. Şirketinizin sektördeki 
yeri ve önümüzdeki dönem hedefleri neler?

1802 yılında kurulmuş İsviçre merkezli Georg 
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Fischer Corporation; GF Piping Systems (boru 
sistemleri), GF Casting Solutions (hafif döküm 
çözümleri) ve GF Machining Solutions (talaşlı 
imalat çözümleri) olmak üzere üç ana iş kolunda 
faaliyet gösteriyor. Georg Fischer, 57 üretim te-
sisi ve 136 firma ile 34 ülkede yer alıyor. Georg 
Fischer Corporation’ın en büyük iş birimi olan 
GF Piping Systems, plastik ve metalden yapıl-
mış boru sistemleri konusunda dünyadaki lider 
kuruluşlardan biridir. GFPS, su ve gazın sanayi, 
kamu hizmetleri ve yapı teknolojisi içinde güvenli 
bir şekilde taşınması için sistem çözümleri ve 
yüksek kaliteli bileşenler üretiyor. 30’dan fazla 
üretim tesisi ile 100’ü aşkın ülkeye ulaşan GF 
Piping Systems, 2013 yılında Hakan Plastik’i 
satın aldı. 1965 yılında kurulan Hakan Plastik, 
Türkiye’de sessiz boruyu ilk üreten firmadır. GF 
Hakan Plastik olarak plastik boru sektöründe üst 
yapı, altyapı ve tarımsal ürün gruplarında faaliyet 
gösteriyoruz. GF Hakan Plastik özellikle üst yapı 
boru ve ek parçaları ile tanınmış bir marka... 
Bununla beraber son yıllarda altyapı boru ve ek 
parçalarımız ile de önemli projelerde yer alıyoruz.  
Georg Fischer satın almasından sonra özellikle 
endüstriyel pazar segmentinde profesyonel sistem 
çözümleri sunmaya başladık.

2019 yılı kolay bir yıl olmayacak. Buna rağ-
men 2019 yılı için yaklaşık yüzde 15 oranında bir 
büyüme hedefliyoruz.  2019 yılında iç pazarda 
agresif bir büyüme hedefimiz yok. Önceliğimiz, 
riski yöneterek bizimle birlikte yürüyen müş-
terilerimizle işimizi korumaktır. İç pazarda ana 

“İhracat, 2019 
içinde de en 
önemli konu 
başlığımız olacak. 
Hem GF satış 
şirketleri üzerinden 
yaptığımız ihracatı 
hem de doğrudan 
ihracatımızı 
büyütmeyi 
hedefliyoruz.”

kanalımız proje kanalı...  Proje kanalında oldukça 
önemli işler yapıyoruz ve tüm önemli projelere 
ürün tedarik ediyoruz.  Paralelinde perakende 
kanalı için de ürün ve hizmet seviyemizi artırmak 
için stratejilerimizi oluşturuyoruz. Ek olarak yurt 
dışında ürettiğimiz GF ürünlerini de Türkiye pa-
zarına lanse ediyoruz.  GF ürün gamında katma 
değeri yüksek, özellikle endüstriyel bina pazarına 
hitap eden çok farklı ürünler var. Endüstriyel, 
altyapı ve üst yapı kanalında tüm GF ürünleri ile 
de farklılaşmayı hedefliyoruz. Ürün gamı ile ilgili 
çalışmalarımız da kesintisiz devam ediyor. 2019 
yılı içinde daha detaylı olarak yeni ürünlerimiz-
den bahsedeceğiz. Türkiye’nin ilk sessiz boru 
üreticisi olarak hedefimiz bu pazara yine farklı 
ve inovatif ürünler sunacağız.  

İhracat, 2019 içinde de en önemli konu baş-
lığımız olacak. Hem GF satış şirketleri üzerinden 
yaptığımız ihracatı hem de doğrudan ihracatımızı 
büyütmeyi hedefliyoruz. İhracatta hedef ülkele-
rimiz Avrupa’da; İspanya, Almanya, İngiltere ve 
Polonya ile birlikte Ortadoğu ve Kuzey Afrika 
pazarları olacak. Çalışmalarımızı buna göre plan-
lıyoruz. Hem mevcut hem de yeni pazarlarda 
müşteri talep ve ihtiyaçlarını çok yakından ta-
kip ederek yeni ürün geliştirme çalışmalarımızı 
hızlandırıyoruz. 2018 yılı boyunca dokuz fuara 
katılım gerçekleştirdik. Fuar katılımlarının ih-
racat pazarlarımızda bize yeni fırsatlar açtığını 
düşünüyoruz. 2019 yılında da yurt dışı fuar ka-
tılımlarımız devam edecek. Yurt içinde bu yıl ilk 
kez Sodex Fuarı’nda yerimizi alacağız.

PROFESYONEL BAKIŞ / BATUHAN BESLER
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MİMARİDE MÜZELER

Müze mimarileri
görsel şölen 
sunuyor
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MİMARİDE MÜZELER

Müzeler, bünyelerinde barındırdıkları hazineleri, sanat ile tarih 
eserlerini koruma ve sunmanın yanı sıra, dış görünüşleriyle de 
ziyaretçilerini etkilemeyi başarıyor. İçerikten bağımsız olarak 
tasarlanamayan müze mimarisi, ziyaretçiye hep bir sonraki 
köşeyi dönünce ne göreceğini merak ettirmek üzerine kurulu... 
Misafirler için mimarileriyle göz kamaştıran müzeleri ziyaret 
etmek, içlerinde sergilenen ünlü sanatçıların eserlerini ya da 
kültür miraslarını görmek kadar heyecan veriyor.

Ermitaj Müzesi
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Yer aldığı kentin prestijli yapıtlarından olan 
müzeler, içinde barındırdıkları sanat ve 
tarih eserlerinin yanı sıra, son 20 yılda mi-

marileriyle de dikkat çeker hale geldi. Sundukları 
hizmet ve işlevlerle birlikte alışılmışın dışında 
farklı mimarileriyle öne çıkan müzeler, sahip ol-
dukları hazinelerin ötesinde misafirlerine mekan 
anlamında da görsel bir şölen izlettiriyorlar.

İçerikten bağımsız olarak tasarlanamayan, 
ziyaretçiye hep bir sonraki köşeyi dönünce ne 
göreceğini merak ettirmek üzerine kurulu olan 
müze mimarisi; mevcut bir yapının restorasyon 
ve yeni bir düzenlemeyle müze olarak işlevlen-
dirilmesi ya da müze olarak kullanılmak üzere 
yeni bir yapının inşa edilmesi şeklinde meydana 
geliyor. Mevcut bir yapının restorasyon ve yeni 
bir düzenlemeyle yeniden işlevlendirilerek müze 
mimarisi olması, genellikle tarihî miras özel-
liğindeki anıtsal yapılar için geçerli... Böylece 
bir yandan söz konusu yapılar korunuyor diğer 
yandan da ihtiyaç duyulan işlev için de bir mekân 
kazanılıyor. Mevcutta var olan müzelerin büyük 
çoğunluğu da bu tür mekânlara sahip yapılar 
olarak karşımıza çıkıyor.

Bunların dışında doğrudan müze olarak kul-
lanılmak üzere inşa edilen yeni yapılar da var. 
Büyük projeler hâlinde ele alınan bu yeni müze 
tasarımlarının özellikle 20. yüzyıldan itibaren 
arttığını görmek mümkün... Söz konusu bu mü-
zeler çoğunlukla çağdaş sanat koleksiyonlarına 
ev sahipliği yapıyor. Müzelerin nesne merkezli 
bir anlayıştan ziyaretçi ve hizmet odaklı bir yak-
laşıma yönelmeleri, mimari tasarımlarını da dö-
nüştürdüğünü gösteriyor.  Bu dönüşüm, mekân 
düzenlemelerinde, koruma, depolama, sergileme 
gibi yalnızca koleksiyonlara yönelik sorumlulu-
ğun, müzenin eğitsel amaçları ve ziyaretçilerin 
ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen bir tasarım 
anlayışına yönelmesini gerektirmesinden kaynak-
lanıyor. Müzecilik açısından müze mimarisinde 
temel amaç, gerek koleksiyonlar gerekse ziya-
retçiler için uygun ortamların oluşturulması... 
Koleksiyonlar için yıpratıcı dış etkenlerin zarar-
larının en aza indirildiği, yangına ve doğal afet-
lere dayanıklı, hırsızlığa karşı güvenlik önlemleri 
alınmış müze mekânları bu ihtiyacı karşılıyor.

Müze mekânları, bir kısmı halka açık, bir kıs-
mı kapalı olmak üzere değişik hizmet alanlarından 
meydana geliyor. Bunlar, tanıtım alanı giriş, kültür, 
eğitim ve sosyal hizmet alanları, sergileme alanları, 
yönetim ve programlama alanları, bilgi-belge ve 
koruma- restorasyon alanları, depolar ve teknik 
alanlar olarak gruplandırılıyor.

TANITIM ALANLARI
Tanıtım alanları, müzenin topluma hizmet 

verdiği ilk alanı oluşturuyor. Dış mekânla ilişki 
sağlaması, halka kapalı ya da kontrollü mekânlara 

Çağdaş Sanat Müzesi, Toronto

Lego House, Billund

MİMARİDE MÜZELER
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geçiş ve müzenin halkla ilişkisinde bir 
başlangıç noktası oluşturması nedeniy-
le özenle tasarlanması gereken alan-
lardan biri... Müzenin ana girişi, bilet 
gişeleri, danışma, bekleme bölümleri, 
vestiyer, denetim-güvenlik, rehberlik 
merkezi bu alanlarda yer alıyor.

KÜLTÜR EĞITIM VE 
SOSYAL HIZMET ALANLARI

Ziyaretçilerin hem dinleneceği 
hem de sosyal ve kültürel hizmetleri 
alabileceği alanlardır. Konserler, film 
gösterimleri ya da farklı sosyal etkin-
liklerin düzenlenebileceği salonlar, 
eğitim atölyeleri, kütüphane, kafeterya 
veya restoran, müze mağazası bu tür 
alanlar içinde yer alıyor.

Milli Çağdaş Sanat Müzesi (EMST), Atina

Zeitz Afrika Çağdaş Sanat Müzesi, Cape Town

SERGILEME ALANLARI
Koleksiyonların ziyaretçiye sunul-

duğu, müzenin kültürel ve bilimsel 
üretiminin toplumla paylaşıldığı alan-
lardır. Hem kalıcı, hem de süreli sergi 
salonlarını kapsıyor. Sergileme alanla-
rında, sergilenen eserler, nesneler için 
uygun iklim koşullarının oluşturulma-
sı kadar ziyaretçiler için gerekli konfor 
değerlerinin oluşturulması da önem 
arz ediyor.

YÖNETIM VE 
PROGRAMLAMA ALANLARI

Yönetim birimleri ve topluma yö-
nelik programların planlandığı alan-
lardır. Yönetim ve çalışma ofisleri, 
toplantı salonları, küçük bir mutfak 
ve tuvalet gibi personelin kullanımına 
yönelik alanlar bu kapsamda bulu-
nuyor.

BILGI-BELGE VE KORUMA-
RESTORASYON ALANLARI

Müze koleksiyonlarına ilişkin bilgi 
belge arşivi, fotoğraf atölyeleri ve tek-
nik araştırmaların yapıldığı atölye ve 
laboratuvar gibi birimlerin yer aldığı 
alanlardır. Depolar, dokümantasyonu 
yapılmamış ya da sergi salonlarında yer 
almayan 63 koleksiyon nesnelerinin 
korunmaya alındığı alanları içeriyor. 
Müze depoları; müzenin kendi kolek-
siyonları, süreli sergiler için alınmış 
ödünç koleksiyonlar gibi eser depola-
rının yanı sıra malzeme depolarını da 
kapsıyor.

TEKNIK ALANLAR
Elektrik ve ısıtma tesisatı ile müze 

içinde ihtiyaç duyulabilecek küçük 
onarımlar için atölyelerin yer aldığı 
alanlardır. Bu birimlerin hemen hep-
si her müzede yer almakla birlikte; 
müze koleksiyonlarının büyüklüğü, 
personel kadroları, finansal yapıları 
ve mekânsal genişleme kapasiteleri 
nedeniyle, nicelik ve nitelik açısın-
dan farklılık gösteriyorlar. Örneğin 
her müze, koleksiyonlarının ihtiyaç 
duyabileceği küçük bakım-onarım 
çalışmalarını yapabilecek olanakla-
ra sahipse de daha kapsamlı, teknik 
olanaklara sahip bir laboratuvar, çoğu 
müzede bulunmaz ya da bazı müze-
lerde kültür, eğitim ve sosyal hizmet 
alanları bir diğerine göre daha sınırlı 
olabiliyor.

MİMARİDE MÜZELER
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Louvre Müzesi
1793 yılında açılan Fransa’nın ilk devlet 
müzesi olan Louvre’de sanat tarihinde yer 
alan birçok sanatçının eseri yer alıyor. 1204 
yılında inşa edilen müze, son şeklini 1932’de 
aldı. Bu görkemli binanın avlusunda yer 
alan ve Louvre piramidi olarak bilinen cam 
piramit, Ieoh Ming Pei tarafından 1989 
yılında tamamlandı. Klasik mimarinin en 
güzel örneklerinden olan Louvre Müzesi’ne 
konan bu fütüristik piramit, bazıları için 
tartışma konusu, bazıları için yeni ile eskinin 
muhteşem birleşimi olarak tanımlanıyor.

Rijksmuseum
Amsterdam’da yer alan ve Hollanda Ulusal 
Müzesi olan Rijksmuseum, 1800 yılında 
Lahey’de, Hollandalı şehir yöneticilerine 
ait koleksiyonların sergilenmesi amacıyla 
kuruldu. 1808’de Napolyon’un Hollanda 
kralı olan kardeşi Louis Bonaparte’ın 
emriyle koleksiyon Amsterdam’a taşındı. 
1863’te yeni müze binası için bir tasarım 
yarışması yapıldı ama tasarımların hiçbiri 
yeterince beğenilmedi. 1876’da açılan 
ikinci yarışmayı Pierre Cuypers kazandı. 
Rönesans ve gotik mimarinin karışımı olan 
yapının inşasına 1876’da başlandı. 1885’te 
açılan binaya zaman içinde yeni bölümler 
eklendi.

Ermitaj Müzesi
Rusya’nın St. Petersburg şehrinde yer 

alan ve kış sarayı olarak da bilinen Ermitaj 
(Hermitage) Müzesi, 3 milyondan fazla 

sanat eserini barındıran, dünyanın en ünlü 
müzelerinden biri olma özelliğini taşıyor. 

1917 yılına kadar saray halkının kişisel sanat 
galerisi olarak kullanılan müze, bu tarihten 

sonra halka açık müzeye dönüştürüldü. 
2 kilometre uzunluğunda dış cepheye 

sahip bu görkemli yapı, barok mimarinin 
en önemli eserlerinden biri olarak kabul 

ediliyor.

Müze mimarisinden 
çarpıcı örnekler 

MİMARİDE MÜZELER
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Guggenheim Müzesi Bilbao
Guggenheim Müzesi, İspanya Bask 
Bölgesi’nin en kalabalık şehri olan Bilbao’da 
bulunuyor. Pritzker Mimarlık Ödülü sahibi 
mimar Frank Gehry tarafından tasarlanan 
müze, dünyanın en önemli modern 
mimari örneklerinden biri... Yapı söküm 
tarzı ile dikkat çeken müzenin duvarlarının 
kıvrımlı olması, mimarın üslubunu 
yansıtmanın yanı sıra, binanın ağırlığının 
zemin tarafından taşınabilmesini de 
sağlıyor.

İslam Eserleri Müzesi
Katar’ın başkenti Doha’nın 
sembollerinden İslam Eserleri Müzesi, 
dünyadaki en geniş ikinci İslami sanat 
koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. 
Katar’ın ismini dünyaya duyuran ilk büyük 
proje olarak bilinen müze 2008’de açıldı. 
Kendisine ait bir ada üzerinde devasa 
bir alanda bulunan, çevresi avlular 
ve süs ağaçlarıyla çevrili olan şaheser 
niteliğindeki müze, post modern bir 
kaleyi andırıyor. Müzenin mimarı yine 
Ieoh Ming Pei...  Pei, 2008’de açılan 
müzeyi tasarlarken ilhamını, Kahire’deki 
Tolunoğulları Camisi avlusunda bulunan 
ve 13. yüzyıldan kalma bir sebilden almış.

Topkapı Sarayı Müzesi
İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan 

Mehmet’in emriyle inşa edilmeye başlanan 
Topkapı Sarayı, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
İstanbul’daki ilk ikamet yeri olma özelliğini 

taşıyor. Yüzyıllar boyunca önemini 
kaybetmeyen ve 1924 yılında müze olarak 

hizmet vermeye başlayan Topkapı Sarayı 
Müzesi, 300 bini aşkın arşiv belgesiyle 

dünyanın en büyük saray müzelerinden 
biri olma özelliği taşıyor.

MİMARİDE MÜZELER
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Su yalıtım sektöründe faaliyet 
gösteren sanayiciler tarafından, 
tüm polimer bitümlü örtü üre-

ticilerini aynı çatı altında toplamak 
amacıyla 2006 yılında kurulan Bi-
tümlü Su Yalıtımı Üreticileri Derneği 
(BİTÜDER), sektörün kalite standart-
larını koruyarak sağlıklı büyümesi-
nin yanı sıra, ulusal ve uluslararası 
standartlara uygun üretim yapması 
için faaliyetlerde bulunuyor. Bitüm-
lü örtü sektörünün toplam kapasitesi 
ve yatırımının, Türkiye’de tüm inşaat 
sektörünün ihtiyacını karşılayacak du-
rumda bulunduğunu söyleyen Bitümlü 

Su Yalıtımı Üreticileri Derneği  (BİTÜ-
DER) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal 
Çolakoğlu, “Hatta sanayicilerimiz bu 
dönem ihracata büyük önem veriyor. 
Çünkü inşaat sektörünün yavaşlaması 
ile iç piyasada bir daralma olduğu ger-
çektir. Son yıllarda üretimde maliyet/
kazanç seviyesi beklenen düzeylerde 
olmadığı ve gerekli veriler oluşama-
dığı için maalesef Ar-Ge bütçeleri ol-
ması gereken noktalarda değil. Buna 
rağmen firmalar kendi içinde inşaat 
sektörü dinamiklerine uygun şekilde 
ürün geliştiriyor ve Ar-Ge çalışmaları-
na kaynak ayırıyor” diyor.

Kemal Çolakoğlu ile BİTÜDER’in faali-
yetlerini ve hedeflerini konuştuk. 

BİTÜDER ne zaman kuruldu? Der-
neğin kuruluşundan bu yana geçir-
diği süreçle ilgili kısaca bilgi verir 
misiniz?

Derneğimiz, su yalıtım sektöründe 
faaliyet gösteren sanayiciler tarafın-
dan 2006 yılında tüm polimer bitüm-
lü örtü üreticilerini aynı çatı altında 
toplamak amacıyla kuruldu. Dernek 
olarak, sektörün kalite standartlarını 
koruyarak sağlıklı büyümesinin yanı 
sıra, ulusal ve uluslararası standartlara 

Su yalıtım sektörünün öneminin her geçen gün artığına dikkat çeken Bitümlü Su 
Yalıtımı Üreticileri Derneği (BİTÜDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Çolakoğlu, 
“Sağlıklı ve güvenli yapıların oluşması için su yalıtımı olmazsa olmaz. Su yalıtımı 
uygulamasının Türkiye’de tüm binalar için zorunlu olması adına çalışmalar yapan 
BİTÜDER, can ve mal güvenliği için mutlaka tüm binalara su yalıtımı yaptırılması 
gerektiği konusunda uyarıyor” dedi.

“Sağlıklı ve güvenli 
yapılar için ‘su yalıtımı’ 
olmazsa olmaz”
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"Su Yalıtım 
Yönetmeliği’nin 
mevzuat hazırlık 
çalışmalarında BİTÜDER 
Teknik Komisyonu 
olarak paydaş 
derneklerle çok ciddi 
emek harcadık. Hazırlık 
aşamalarını yakından 
takip ettiğimiz 
“Binalarda Su Yalıtım 
Yönetmeliği’’nin 27 
Ekim 2017 Tarihli 
30223 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanması 
ve 1 Haziran 2018’den 
itibaren yürürlüğe 
girmiş olması hepimizi 
sevindirdi."

uygun üretim yapılmasını sağlamayı hedefliyoruz. 
Yıllar içinde üye sanayicilerimizin ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde eğitim, bilgilendirme, stan-
dardizasyon gibi çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca sek-
törün ihtiyaçlarına yönelik olarak planlanmış eği-
tim seminerleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. 

“SANAYİCİLERİ BİTÜDER’E 
DAVET EDİYORUZ”
Derneğin üye profili nasıl?

Üyelerimiz olan Atışkan, BTM, Eryap, ODE, 
Onduline Avrasya, Standart İzolasyon, Stoper, 
UKS ve Yalteks sahip oldukları CE Belgeleri ile 
standartlara uygun üretim yapan kuruluşlardır. 
Dernek olarak daha fazla polimer bitümlü su 
yalıtımı üreticisini kapsamaya ve tüm üreticileri 
temsil etmeye çalışıyoruz. Üreticilerin sorunlarını 
ele almak ve çözüme kavuşturmak için daha fazla 
sayıda sanayicinin BİTÜDER çatısı altında buluş-
masını arzuluyoruz.

Dernek olarak kurulduğunuz günden bu yana 
ne gibi çalışmalar yaptınız?

BİTÜDER olarak bitümlü örtüler ile ilgili ulu-
sal standartların hazırlanmasına katkıda bulunu-
yoruz. Sektörün başlıca sorunlarından biri olan 
standart dışı üretimin çözümü için üreticilerin 

SEKTÖREL GÜÇ / BİTÜDER

kalite belgelerinin olması ve ürünlerin stan-
dartlara uygunluğunun piyasa gözetim denetim 
kapsamında doğru şekilde incelenmesi gerekir. 
Bu konuda dernek olarak hem üreticilere hem 
de kullanıcılara uyulması gereken standartlar 
hakkında eğitimler vererek konunun önemine 
dikkat çekiyor, konu ile ilgili kamu kurumları ile 
iş birliği içinde çalışmalar yapıyoruz.

Ayrıca BİTÜDER olarak tüm ulusal ve ulus-
lararası ürün ve uygulama standartlarına uygun 
su yalıtımı yapılması ile ilgili tüm kamu ve özel 
sektörde çalışan karar vericileri uyararak farkın-
dalık yaratmaya ve bilinçlendirmeye çalışıyoruz. 
Yalıtım uygulamalarının da başarılı olabilmesi 
için doğru detayda doğru malzeme seçimine ve 
seçilen malzemenin uygulama kurallarına uygun 
şekilde uygulanmasına dikkat edilmesi ve denet-
lenmesi gerekiyor. Bu konularda dernek olarak 
kurulduğumuzdan bu yana sektör paydaşlarımı-
za ve yapı karar vericilerine yönelik bilgilendirme 
seminerleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. 

Su Yalıtım Yönetmeliği’nin mevzuat hazırlık 
çalışmalarında BİTÜDER Teknik Komisyonu ola-
rak paydaş derneklerle çok ciddi emek harcadık. 
Hazırlık aşamalarını yakından takip ettiğimiz 
“Binalarda Su Yalıtım Yönetmeliği’’nin 27 Ekim 
2017 Tarihli 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayın-
lanması ve 1 Haziran 2018’den itibaren yürürlü-
ğe girmiş olması hepimizi sevindirdi. Umuyoruz 
ki yönetmeliğin yayınlanması, sektörde uzun za-
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mandır beklenen kaliteyi yükseltme konusunda 
önemli bir adım olacaktır. Yönetmeliğin sahada 
uygulanması sürecinde de elimizden gelen mak-
simum katkıyı vermeye devam edeceğiz.

“SU YALITIM YÖNETMELİĞİ
GEÇEN YIL YÜRÜRLÜĞE GİRDİ”
Türkiye'de bitümlü örtü sektörünün bugün-
kü durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bitümlü örtü sektörünün toplam kapasitesi 
ve yatırımı, Türkiye’de tüm inşaat sektörünün 
ihtiyacını karşılayacak durumda bulunuyor. 
Hatta sanayicilerimiz bu dönem ihracata bü-
yük önem veriyor. Çünkü inşaat sektörünün 
yavaşlaması ile iç piyasada bir daralma olduğu 
gerçektir. Son yıllarda üretimde maliyet/kazanç 
seviyesi beklenen düzeylerde olmadığı ve ge-
rekli veriler oluşamadığı için maalesef Ar-Ge 
bütçeleri olması gereken noktalarda değil. Buna 
rağmen firmalar kendi içinde inşaat sektörü 
dinamiklerine uygun şekilde ürün geliştiriyor 
ve Ar-Ge çalışmalarına kaynak ayırıyor. Türk 
inşaat sektöründe olduğu gibi yalıtım sektörün-
de de pek çok, çok uluslu firmalar mevcut…  
Dolayısıyla ciddi bir bilgi birikimi var. Bu kap-
samda Türk inşaat formatına uygun ürünler her 
geçen gün gelişiyor ve güncelleniyor. Su Yalıtım 
Yönetmeliği’nin geçen yıl yürürlüğe girmesi 
dolayısıyla mevzuat açısından da bir eksiğimiz 
kalmadı. 

Sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Sağlıklı ve güvenli yapıların oluşması için 

su yalıtımı olmazsa olmaz. Kentsel dönüşümün 

gerekliliğinin herkese öğretmesi gereken şeyler 
var. Mevcut yapı stokunun, riskli ve çürük ya-
pıların yenilenmesi sürecinde geçmiş hatalardan 
ders almak önem taşıyor. Yeni binalar, deprem 
yönetmeliği açısından statik olarak oldukça da-
yanıklı ve güvenli şekilde dizayn ediliyor ve bu 
yönetmelikler ciddi şekilde denetleniyor. Yalıtım 
sektöründe dolayısı ile su yalıtım sektörünün de 
önemi her geçen gün artıyor. Su yalıtımı uygu-
lamasının Türkiye’de tüm binalar için zorunlu 
olması adına çalışmalar yapan BİTÜDER, can ve 
mal güvenliği için mutlaka tüm binalara su yalı-
tımı yaptırılması gerektiği konusunda uyarıyor. 
Aksi takdirde dönüşüm kapsamında yenilenen 
yapılar da bir süre sonra korozyon sebebi ile 
güvenli yapı ve konfor şartlarını kaybedebilir. 
Su yalıtımının önemi konusunda sektördeki 
tüm paydaşların, yani mimar, müteahhit, mü-
şavirlerin bilinçli olması gerekir ki bütüncül 
bir kaliteden bahsedebilelim. Sektördeki diğer 
derneklerle birlikte yetersiz ve bilinçsiz uygula-
maların önlenmesi için bilinçlendirme faaliyet-
leri yapıyoruz. Kamu otoritesinin de konuyu 
ciddiyetle ele alması ile önümüzdeki dönemde 
önemli gelişmeler olacaktır. 

“SU YALITIMINDA
‘KALİTE’ VAZGEÇİLMEZ”
Sektörün sorunları nelerdir? Bu sorunların 
çözümü konusunda önerileriniz var mı?

Kaliteli ürün ve kaliteli uygulama, sağlıklı bir 
su yalıtımı uygulamasının anahtarını oluşturu-
yor. Standart dışı üretim tüm sektörlerde olduğu 
gibi bizim de temel sorunumuz. Su yalıtımından 

Bitümlü örtü 
sektörünün toplam 

kapasitesi ve yatırımı, 
Türkiye’de tüm 

inşaat sektörünün 
ihtiyacını karşılayacak 
durumda bulunuyor.

SEKTÖREL GÜÇ / BİTÜDER
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en etkili verimi alabilmek için binanın özellikleri 
ve ihtiyaçlarına en uygun malzemeler seçilmeli 
ve su yalıtımı yaptırırken kullanılan ürünlerin CE 
belgeli olmasına özen gösterilmelidir. Avrupa’da 
çok uzun yıllardır kullanılan bitümlü örtüler tüm 
dünyada dayanıklılığını kanıtlamıştır ve tüm Av-
rupa ülkelerinde hâlâ en fazla kullanılan su yalıtım 
malzemesidir. Bazı detaylarda alternatifi olmayan, 
dayanıklılığı sayesinde bina ömrü boyunca binayı 
suyun zararlı etkilerinden koruyan üstün nitelikli 
ürünlerdir. Fakat uygulama ehil ustalar tarafından 
yapılmadığı sürece en kaliteli malzemeyle bile 
hatalar yapılma tehlikesi var. Bu nedenle proje-
lendirme ve denetleme mekanizmasındaki tüm 
paydaşlarımızın konuya hakim olması gerekiyor. 
Etkin piyasa gözetim denetiminin önemi tartışıl-
maz. Fakat su yalıtımı sektörü özelinde, en iyi 
malzeme dahi olsa doğru detayda doğru malzeme 
seçimi çok önemli... Denetimli, kaliteli ürünler ve 
uygulamalar ne kadar çok artarsa, bina güvenliği 
açısından alınan sonuç o kadar iyi olur. 

Önümüzdeki dönemde ne gibi faaliyetleriniz 
olacak?

Biz BİTÜDER olarak, ulusal ve uluslararası 
ürün ve uygulama standartlarına uygun su yalıtımı 
yapılması ile ilgili tüm kamu ve özel sektörde çalı-
şan karar vericileri uyararak farkındalık yaratmaya 
ve bilinçlendirmeye çalışıyoruz. BİTÜDER olarak 
önümüzdeki dönemde de haksız rekabetin ön-
lenmesi, yalıtım uygulamalarının da başarılı ola-
bilmesi için uygulama kurallarına dikkat edilmesi 

"Aktif olarak 
konumuzla ilgili 
Türkiye İMSAD 
komitelerinde 
görev alıp 
çalışmalara katkı 
veriyoruz."

ve denetlenmesi gerektiği konusunda farkındalık 
yaratacak eğitim ve seminer faaliyetlerine devam 
edeceğiz. 

Ayrıca kalite denetimi konusunda BİTÜDER 
olarak kendi ürünümüzle ilgili çeşitli kurum-
larla iş birliği içinde bazı çalışmalar yapıyoruz. 
Öncelikle kamu yatırımları olmak üzere pek çok 
inşaatta kaliteli polimer bitümlü örtü kullanıl-
ması için talep geldiği durumda etiket beyan 
değerlerinin kontrolünü yapıyoruz. Uluslararası 
onay kuruluşları tarafından onaylı,  akredite bir 
laboratuvarda şantiyeden gelen ürünler test edi-
lerek, kalite kontrolü yapabiliyoruz. Bu çalışma, 
kalite denetimi konusunda önemli bir farkındalık 
oluşturdu ve çok önemli yol kat ettik. 

“TÜRKİYE İMSAD’IN 
ÇALIŞMALARINA KATKI VERİYORUZ”
Türkiye İMSAD'ın faaliyetlerini ve Türkiye 
İMSAD ile ilişkilerinizi nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

Türkiye İMSAD, sektörde çatı örgüt olarak üye 
olduğumuz ve bünyesinde yer alan 38 sektörel 
dernek üyesinden biriyiz. Aktif olarak konumuzla 
ilgili Türkiye İMSAD komitelerinde görev alıp çalış-
malara katkı veriyoruz. Türkiye İMSAD’ın üyelerine 
yaptığı gerek ekonomik gerek sektörel bilgilendir-
meleri yakından takip ederek faydalanıyoruz. Bazı 
spesifik konularda çözüm bulmak için ortak hare-
ket etmek gerekiyor. Türkiye İMSAD profesyonel-
leri ile bu tür ortak çalışmalara zemin bulabiliyor, 
gerekli iş birliği ortamları oluşturabiliyoruz. 

SEKTÖREL GÜÇ / BİTÜDER



MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI / BOĞAÇ ALPUĞAN

“BIM ile tasarımın 
gerektirdiği her alanda 
uzmanlaştık”
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MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI / BOĞAÇ ALPUĞAN

BIMSOFT uygulamasıyla BIM teknolojisinde son dört 
yılda üst seviyeye geldiklerini söyleyen Alpugan Mimarlık 
Kurucusu Boğaç Alpuğan, “Bu teknoloji sayesinde yapının 
her noktasını tasarlamak daha kolaylaştı. Bu süreç sayesinde 
tek bir konuda uzmanlık değil, tasarımın gerektirdiği her 
alanda uzmanlaşmayı keşfettik” diyor. 

Sürekli büyüyen, gelişen ve çağa ayak uydu-
ran bir duruş sergileyen Alpugan Mimarlık, 
kurulduğu 2005 yılından bu yana yurt içi 

ve dışında mimarlık ve tasarımın her alanında 
hizmet veriyor. “Mimarlık ve tasarım, hayata 
bakışınızı değiştiren bir yaşam tarzı olmaya baş-
ladığı zaman, hem mimarlığa bakışınız hem de 
hayatınız değişiyor” diyen Alpugan Mimarlık Ku-
rucusu Boğaç Alpuğan, yenilikçi tasarım olarak 
algılanan fikirlerin sadece fiziksel mekânın kur-
gusuyla tamamlanmadığını, bunun aynı zamanda 
yapının programının kent ile bütünleşmesi gerek-
tiğini de vurguluyor. Özellikle, son zamanlarda 
artan çok işlevli yapı gruplarının tematik tasarım 
ve iklimsel verileri zorlayarak doğa dostu, nefes 
alan mekânları bir araya getirdiğine vurgu yapan 
Alpuğan, böylece kullanıcıların gereksinimlerine 
yanıt verildiğini söylüyor. Alpugan Mimarlık ola-
rak kendilerinin değişen zaman ve gereksinimlere 
bağlı olarak, tasarım ve uygulama aşamasında, 
mekanların plan kurgusunu, kalitesini, ekolojik 
ve ekonomik yaklaşımlarını etik kaygıyla ele 
aldıklarını ve sürdürülebilir bir proje hazırladık-
larını kaydeden Boğaç Alpuğan ile projeleri ve 
mimari yaklaşımı hakkında konuştuk. 

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

İstanbul’da 1973 yılında doğdum. İlk ve orta 
okulu İstanbul’da okudum. Liseyi Ankara’da 
bitirdim. Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mü-
hendisliği Bölümü’nde okurken mimar olmaya 
karar verdim ve mimarlık okumak için Kuzey 
Kıbrıs’ta bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi’ne 
gittim. Mimarlık eğitimini, ikinci sınıfta yatay 
geçiş yaptığım, Eskişehir Anadolu Üniversitesi 
Mimarlık Bölümü’nde bitirdim. Türkiye ve yurt-
dışında birçok mimarlık firmasında çalıştıktan 
sonra 2005 yılından itibaren kendi kurduğum 
Alpugan Mimarlık firması ile yurtiçi ve yurt-
dışında ‘mimarlık ve tasarım’ın her alanında 
hizmet veriyorum. Mimarlık ve tasarım, hayata 
bakışınızı değiştiren bir yaşam tarzı olmaya 
başladığı zaman, hem mimarlığa bakışınız hem 
de hayatınız değişiyor.

“ÖNÜMÜZDEKİ BEŞ YILA 
UMUTLA BAKIYORUZ”
Firmanın yapısı ve bugüne kadar geçirdiği 
aşamaları kısaca anlatır mısınız?

Alpugan Mimarlık, kurulduğu günden itiba-
ren içinde barındırdığı amorf yapısı sayesinde 
sürekli büyüyen, gelişen ve çağa ayak uyduran 
yapısıyla gündeme geldi. Başlangıçta dört-beş 
kişilik mimari kadro ile yaptığı çalışmalar ismi-
nin duyulmasında büyük rol oynamış olsa da 
daha sonra ürettiği projeler ile personel sayısını 
yükseltti. Dünyada ekonomik dengesizlikler 
sebebiyle en hızlı çöken ve en geç ayağa kalkan 
mesleklerin başında mimarlık geliyor. Ekonomik 
çalkantıların ve dengesizliklerin olduğu ülke-
mizde ekibinizi ve kendinizi korumak oldukça 
güç... Şu anda kendi yetiştirdiğimiz mimarlarla 
beraber yolumuza devam ediyoruz. Yurtiçinde 
ve yurtdışında yapılmak üzere hazırladığımız 
projeler, devam eden projeler ile önümüzdeki 
beş yıla umutla bakıyoruz. 

Ekibiniz kaç kişiden oluşuyor?
Ekibimiz şu anda bir yönetici asistanı, yedi 

mimar ve iki iç mimar olmak üzere toplam 10 
kişiden oluşuyor. Mimar ve iç mimarlarımızın 
tamamı BIM ortamında çizim üretiyor. Ofisimiz-
de çalışan takım arkadaşlarımız, her tasarımın ve 
projenin animasyonunu, üç boyutlu görsellerini, 
maketini ve detay çizimlerini hazırlayarak teslim 
edebilecek tecrübe ile takımımızı oluşturuyor. 

Bugüne kadar yaptığınız en önemli projeler 
hangileri?

Nasıl bir annenin bütün çocukları o anne 
için ayırt edilemez ise bir mimar için de bütün 
projeleri ayırt edilemez. Bugüne kadar yapmış 
olduğum en küçük ve en büyük projemin arasın-
da şu daha iyi veya şu daha kötü gibi bir ayrım 
yapmadım. Hepsinin farklı tasarım ve uygulama 
serüvenleri var. Antalya’da yaptığım konut pro-
jesi, Denizli Pamukkale Üniversitesi Mimarlık 
Bölümü yarışma projesi ve Kore Savaşını Anma 
Alanı ve Binası Mimari Proje yarışmasına hazır-
ladığım proje son dönemde yaptığım en keyifli 
projeler... Özellikle sürdürülebilir ve yeşil alan-

“Mimarlık ve tasarım, 
hayata bakışınızı 

değiştiren bir 
yaşam tarzı olmaya 

başladığı zaman, 
hem mimarlığa 

bakışınız hem de 
hayatınız değişiyor.”
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ların farklı olması ve kullanmış olduğumuz mal-
zemeler projeye ayrı bir keyif katıyor. 

Şu an üzerinizde çalıştığınız projeler neler?
Şu anda İzmir’de bir zeytinyağı fabrikası ve 

Antalya’da yeni bir konut projesi üzerinde çalı-
şıyoruz. Yatırımcılarımız ile olan diyalog, talep 
ve ürettiğimiz projeler sayesinde çok keyifli bir 
tasarım süreci devam ediyor. 

“RUSYA VE TÜRK DEVLETLERİNDE 
BİRÇOK PROJE GERÇEKLEŞTİRDİK”
Yurtdışında hangi projeleri gerçekleştirdiniz?

Rusya ve Türk devletlerinde irili ufaklı bir-
çok proje gerçekleştirdik. Özellikle Rusya ile 
çalıştığımız dönemde tasarladığımız restoran 
yapılarından çok keyif aldık. Fakat iki ülke ara-
sındaki siyasi gerilimden dolayı iş ilişkilerimizi 
minimuma indirgemek zorunda kalmıştık. Kur-
duğumuz ilişkilerin gücü sayesinde ilişkilerimiz 
bozulmadan günümüze kadar geldik. Umarım 
tekrar hareketlenen Rusya pazarı için görüşme-
lerimize kaldığımız yerden devam edebileceğiz.

Ağırlıklı olarak çalıştığınız bir alan var mı?
Bu soruyu cevaplamak için öncelikle firma 

anlayışımızı biraz anlatmamız gerekiyor. Biz, bir 
mimari projenin içerisinde tasarlanması gereken 
her türlü mekân ve ürünün tek bir elden çıkma-
sından yanayız. Geçmiş yıllardan edindiğimiz 
tecrübelerle, özellikle konut ve ofis projelerinde 
mimari tasarımın yanında, iç mekân tasarımının 
da yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bugüne 
kadar Building Information Modelling (BIM) – 

“Rusya ve Türk 
devletlerinde irili 

ufaklı birçok proje 
gerçekleştirdik. 
Özellikle Rusya 
ile çalıştığımız 

dönemde 
tasarladığımız 

restoran 
yapılarından çok 

keyif aldık.”

Yapı Bilgi Sistemi teknolojisinin var olmaması, tasarım 
ve uygulama süreçlerinde tasarımcının geniş kapsamlı 
düşünmesine izin vermiyordu veya süreleri olduğun-
dan fazla uzun hale getiriyordu. Yaklaşık dört yıldır 
BIMSOFT ile yapmış olduğumuz teknolojik destek ile 
BIM teknolojisinde üst seviyeye geldik. Bu teknoloji 
sayesinde yapının her noktasını tasarlamak daha ko-
laylaştı. Bu süreç sayesinde tek bir konuda uzmanlık 
değil, tasarımın gerektirdiği her alanda uzmanlaşmayı 
keşfettik. Böylece kent ölçeğinde farklı yerlerde bulu-
nan konut, ofis, alışveriş merkezi yapılarının çok işlevli 
karma yapılara dönüşmesi ve yeni yaşam mekânları 
oluşturulması daha kolaylaşmış oldu. Bu yüzden de mi-
mari tasarımın bir fabrika yapısı, otel, ofis ve konut veya 
başka programlara göre ayrılması bizim için problem 
oluşturmamaya başladı. Bugüne kadar üretmiş oldu-
ğumuz konuları buraya sıralayamayız. Kültür, spor, ça-
lışma, turizm, eğlence, sanayi ve yaşama amaçlı yapılan 
her projede yerimizi aldık ve almaya devam edeceğiz.

Projeleri gerçekleştirirken nelere dikkat ediyorsunuz?
Yenilikçi tasarım olarak algılanan fikirler sadece 

fiziksel mekânın kurgusuyla tamamlanmayıp, aynı 

1

2
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1- KORE SAVAŞINI ANMA ALANI VE BİNASI 
MİMARİ PROJE YARIŞMA PROJESi

2- ANTALYA’DA KONUT PROJESİ
3- İZMİR’DE ZEYTİNYAĞI FABRİKASI
4- DENİZLİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 

MİMARLIK BÖLÜMÜ YARIŞMA PROJESİ

ele almak ve sürdürülebilir bir proje 
hazırlamak, ofis yapımız içerisinde en 
dikkat ettiğimiz tasarım biçimidir. 

“KULLANDIĞIMIZ MALZEMELERİN 
YÜZDE 70’İ YERLİ”
Malzeme seçimini nasıl yapıyor-
sunuz? Yerli malzeme kullanımı 
konusundaki yaklaşımınız nedir?

Ülkemizde gerçekleşen, ekonomik 
ve teknolojik gelişim yatırımlar ile des-
teklendiğinden beri, inşaat malzemele-
ri konusunda yabancı ürünleri tercih 
etmemeye başladık. Birçok kalemde 
Avrupa Birliği normlarına eriştik ve 
çoğu üretimi bu standartların üzerine 
çıkarıp, Avrupa’ya ihraç eder hale gel-
dik. Sürdürülebilir bir yapı oluşturmak 
ülkemiz sanayicilerine katkı sağlamak 
ve gelişimi durdurmamak için tasarla-
dığımız yapıların çoğunda yerli ürün 
kullanmaya çok özen gösteriyoruz. 
Özellikle Antalya’da yapmış olduğu-
muz konut projesinde, yatırımcı ile en 
baştan anlaşıp, tasarımını yaptığımız 
yapıyı en iyi ürünlerle oluşturmayı 
hedefledik. Satın almış olduğumuz 
malzemelerin yüzde 70’ini ülkemizin 
ürünlerinden seçmekten dolayı gurur 
duyuyoruz. Bütün emeği geçenlere de 
ayrıca teşekkür ederim. 

Sizce bir mimari proje sürdürülebilir 
olması için hangi özellikleri içermeli?

Son zamanlarda sürdürülebilir bina 
yapımına yönelik çalışmaların hız ka-
zanması binaların yaşam döngüsünü, 
çevresel verileri kullanarak önceden 
belirleyebilmektedir. Bu doğrultuda 
henüz projenin tasarım aşamasında 
alınacak doğru kararlarla izlenecek 
basamaklar sayesinde bu etkiler azaltı-
labilmektedir. Konvansiyonel ve hiye-

rarşik proje tasarım sürecinde kullan-
madığımız bağlam, çevresel veriler ve 
coğrafi özellikler, günümüzde istemsiz 
olarak düşünmek zorunda olduğumuz, 
tasarıma ve mimari forma direkt etki 
eden, iklime duyarlı tasarım yaklaşım-
ları ile bir adım önde ilerlemenizi sağ-
layan bir düşünce ve hayat tarzı olarak 
duruyor. Sürdürülebilirlik kavramının 
hayat bulması bizim için ürettiğimiz 
tasarımın uygulamaları sürecinde pro-
jelerin genel anlamda daha çevreci 
planlanmasını ve uygulayıcıların da 
bu anlamda bilinçlendirilmesini sağla-
mamıza büyük anlamda katkı sağlıyor.

“MEA BÖLGESİNDE PROJE 
ÇALIŞMALARINA HIZ VERECEĞİZ”
Önümüzdeki dönemdeki hedefleri-
niz neler?

Özellikle İngiliz mimarlık ofisleri-
nin kontrolü altında olan MEA bölge-
sinde proje çalışmalarına hız vermek 
istiyoruz. Ürettiğimiz projeler ile Avru-
pa ve Orta Doğu’da başarılı olacağımıza 
eminiz. BIM teknolojisi sayesinde üret-
tiğimiz proje süreçleri, bizlerin Londra 
bazlı mimarlık ofislerini yakalamamızı 
hatta bir veya birkaç adım ileri gitmemi-
ze sebep oldu. Ülkemizde, inşaat malze-
me üreticilerinin hızla gelişmesi ve Av-
rupa ve diğer ülkelere ihraç edebilmesi 
gibi birçok mimarlık ofisi de yurtdışın-
da boy göstermeye başlamıştır. Yakın 
zamanda gerçekleştireceğimiz Londra 
ve Amsterdam ofislerimiz ile birlikte 
Avrupa’da başarılı olacağımıza eminim. 
Ülkemizde yapmış olduğumuz projeler-
de, tercihlerimizi yerli üreticiden yana 
kullanarak, onlara katkı sağlamaya de-
vam ederken, önümüzdeki uzun yolda 
hep beraber yürüyecek, ortak çalışacak 
adımları atmayı ümit ediyoruz. 

3

4

zamanda yapının programının kent 
ile bütünleşmesi gerektiğini ortaya ko-
yar. Bu sayede kullanıcıların bir arada 
olmalarını sağlayan ve yapıyı tanım-
layan tek çatı kavramı altındaki eko-
lojik sosyal mekanlar artık değişerek 
gelişim göstermeye başlar. Özellikle, 
son zamanlarda artan çok işlevli yapı 
gruplarının tematik tasarım ve iklimsel 
verilerini zorlayarak doğa dostu, nefes 
alan mekânları bir araya getirmekte ve 
bu durum kullanıcıların gereksinimle-
rine yanıt vermektedir. Değişen zaman 
ve gereksinimlere bağlı olarak, tasarım 
ve uygulama aşamasında, mekanların 
plan kurgusunu, kalitesini, ekolojik ve 
ekonomik yaklaşımlarını etik kaygıyla 
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Isı yalıtımında
kaliteden taviz 
vermiyoruz 
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SÖYLEŞİ / SELÇUK VANLI

Kalite çalışmalarından taviz vermediklerini söyleyen Austrotherm Türkiye 
Genel Müdürü Selçuk Vanlı, “2018 Kasım ayında ‘kalite bilinci’nin yurt 
çapında yayılmasına öncülük eden KalDer’in Türk Sanayicileri ve İş İnsanları 
Derneği (TÜSİAD) ile birlikte organize ettiği etkinlikte Austrotherm Türkiye 
olarak EFQM Mükemmellikte Yetkinlik 3 Yıldız Ödülü alarak uzun ve kararlı 
kalite yolculuğunun ilk durağını geride bıraktık” dedi.

Austrotherm Türkiye, 2003’den bu yana 
Türkiye’de ısı yalıtımı ve 2017’den itibaren 
de  inşaat mühendisliği alanlarında hafif dol-

gu uygulamalarında faaliyet gösteriyor. Türkiye’de 
EPS üretimine 2008 yılında Dilovası-Kocaeli fabri-
kasında başladıklarını söyleyen Austrotherm Tür-
kiye Genel Müdürü Selçuk Vanlı, “Austrotherm, 
kısa sürede ısı yalıtım pazarında sağladığı başarı ile 
yeni fabrika ve üretim tesisleri açarak, Türkiye’de  
üç EPS fabrikası ve üç üretim tesisi ile ısı yalıtım 
sektörüne hizmet veriyor. Austrotherm Türkiye, 
Kocaeli-Dilovası, Manisa-Turgutlu, Ankara-Sincan 
EPS fabrikaları ile Kayseri-İncesu, Trabzon-Arsin 
ve Diyarbakır-Yenişehir’deki EPS üretim tesisle-
rinde binaların ısı yalıtım ihtiyaçlarına yönelik 
EPS ürünlerini standartlara uygun olarak üretiyor” 
dedi. Selçuk Vanlı ile  Austrotherm Türkiye’yi ve 
faaliyetlerini konuştuk. 

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

Bugün Avrupa’da 11 ülkede, 19 EPS fabrikasına 
ek olarak Türkiye’de üç EPS fabrikası ve üç üretim 
tesisi ile yüksek kalitede yenilikçi ısı yalıtım ürün-
leri üretme ilkesini benimsemiş, lider ısı yalıtım 
malzemesi üreticilerinden biriyiz. Avusturya’da ilk 
EPS üretimini 1953 yılında yaptık. Austrotherm, 
Avusturya’nın saygın sanayi kuruluşlarından olan 
Schmid Industrie Holding’in bir kuruluşudur. 27 
ülkede 100’ün üzerinde şirkete sahip, 6 bin 160 
çalışanı bulunan Schmid Industrie Holding, faa-
liyette bulunduğu sektörlerde çok sayıda marka 
yaratmıştır. Austrotherm Türkiye olarak, 2003’den 
bu yana Türkiye’de ısı yalıtımı ve 2017 yılından 
itibaren inşaat mühendisliği alanlarında hafif dolgu 
uygulamalarında faaliyet gösteriyoruz. 

“TÜRKİYE’DE EPS ÜRETİMİNE
2008 YILINDA BAŞLADIK”
Üretim tesisleriniz nerelerde bulunuyor? 
Kapasiteleri nedir? İnşaat sektörüne yönelik 
hangi ürün gruplarında üretim yapıyorsunuz?

Türkiye’de EPS üretimine 2008 yılında 
Dilovası-Kocael i  fabrikası  i le  başladık. 

Austrotherm, kısa sürede ısı yalıtım pazarında 
sağladığı başarı ile yeni fabrika ve üretim tesisleri 
açarak, Türkiye’de hali hazırda üç EPS fabrikası 
ve üç üretim tesisi ile ısı yalıtım sektörüne 
hizmet veriyor. Austrotherm Türkiye; Kocaeli-
Dilovası, Manisa-Turgutlu, Ankara-Sincan EPS 
fabrikaları ile Kayseri-İncesu, Trabzon-Arsin ve 
Diyarbakır-Yenişehir’deki EPS üretim tesislerinde 
binaların ısı yalıtım ihtiyaçlarına yönelik EPS 
ürünlerini standartlara uygun olarak üretiyor. 
Tüm müşterilerine yenilikçi ısı yalıtım çözümleri 
sunmayı hedefleyen Austrotherm, ısı kayıplarını 
ve yüksek yakıt giderlerini minimuma indiren 
Austrotherm EPS ısı yalıtım levhalarından oluşan 
geniş bir ürün yelpazesine sahip. 

Austrotherm, müşteri ihtiyaçlarına göre 
EPS ısı yalıtım levhalarında farklı seçenekler 
sunabiliyor. En prestijli ve üst klasman ürünü 
Austrotherm EPS Premium® olmak üzere, en 
çok satılan ve tercih edilen ürünlerimiz Austrot-
herm EPS Plus® ve Austrotherm EPS Fassade® 
2019 yılının yine parlayan yıldızı... Çatı-cephe, 
yer-tavan bölgelerinde kolay uygulama avantajına 
sahip EPS ısı yalıtım levhaları, ekonomik olmanın 
yanında sağladıkları üstün ısı yalıtım performansı 
ile binalarda aranan enerji tasarrufunu sağlıyor.

Austrotherm, 
müşteri ihtiyaçlarına 
göre EPS ısı yalıtım 
levhalarında 
farklı seçenekler 
sunabiliyor.



Sektörde sizi farklı kılan faaliyetlerinizden 
kısaca bahseder misiniz?

Üretimde ve şirket bütünümüzde yaptığımız 
kalite çalışmaları sonucunda 2018 Kasım ayında 
‘kalite bilinci’nin yurt çapında yayılmasına öncülük 
eden KalDer’in Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Der-
neği (TÜSİAD) ile birlikte organize ettiği etkinlikte 
Austrotherm Türkiye olarak EFQM Mükemmellikte 
Yetkinlik 3 Yıldız Ödülü alarak uzun ve kararlı 
kalite yolculuğumuzun ilk durağını geride bıraktık.

  Sektörün öncüsü olmaya devam ediyoruz. 
Ürünü, hammaddeden mamul hale getirilmesi 
sürecinde takip eden bir yazılıma sahibiz. Patenti 
bize ait olan bu yazılım sayesinde üretim süreçle-
rinin her anını kaydediyoruz ve standart dışı bir 
durumda anlık müdahale edebiliyoruz. Bütün 
bilgileri müşterimiz istemesi durumunda payla-
şabiliyoruz, tüm şeffaflığımız ile çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Sektörün tek yabancı firmasıyız, 
ulusal markalarla çalışıyoruz. Fikir üretiyoruz, 
hem kendimizi hem de sektörümüzü sürekli ge-
liştirmeyi amaçlıyoruz.

“2,4 MİLYON EURO YATIRIMLA ANKARA
FABRİKASINI HAYATA GEÇİRDİK
Şirket olarak 2019 yılına nasıl bir giriş 
yaptınız? Orta vade ve yılsonu hedefleriniz 
neler?

Austrotherm Grup şirketlerinin arasında en 
önem verilen ülkelerin başında Türkiye geliyor. 
Geçtiğimiz yıl hedeflerimiz arasında yer alan 2,4 
milyon euro yatırımla Ankara fabrikasını hayata 
geçirdik. Fabrika, 8 bin metrekarelik bir alanda 
kuruldu. Yılda 300 bin metreküp üretim kapa-
sitesine sahip fabrika güçlü teknolojik bir altyapı 
ile donatıldı. 2019 yılı için hedeflerimiz arasında 
özellikle ısı yalıtımı ülke kazanımı bilinçlendirme 
çalışmaları üzerine yoğunlaşacağız. Ankara fabri-

“Austrotherm Grup 
şirketlerinin arasında 

en önem verilen 
ülkelerin başında 

Türkiye geliyor. 
Geçtiğimiz yıl 

hedeflerimiz arasında 
yer alan 2,4 milyon 

euro yatırımla Ankara 
fabrikasını hayata 

geçirdik. Fabrika, 8 
bin metrekarelik bir 

alanda kuruldu. “

kamızda başlattığımız ustalara yönelik verdiğimiz 
ısı yalıtımı bilinçlendirme seminerleri Türkiye ge-
nelinde devam edecek. Önümüzdeki beş yıl içinde 
büyüme planlarımız var. Toplam üretim tesis sayı-
mızı altıdan sekize çıkarma hedefimiz bulunuyor. 
Bu hedefler doğrultusunda iki üretim tesisi yatırımı 
daha yaparak iş ortaklarımız ile birlikte ülke gene-
linde sektörü, profesyonelleri ve nihai kullanıcıları 
Austrotherm kalitesiyle bir an önce buluşturmayı 
hedefliyoruz. Türkiye, grubun büyüme politikası 
dahilinde Kafkaslar ve Orta Doğu coğrafyalarına 
genişlemek amacıyla konumlanan bir merkez. 
Avrupa’nın en batısında Manchester’dan başlayan 
satış ağımız, Türkiye’deki mevcudiyet ile şu an 
itibariyle en doğuda Hakkari’ye ulaşıyor.

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

Mevcut pazardaki stok bina fazlası, ülkemi-
zin içinde bulunduğu zorlu ekonomik şartlarla 
birleşince maalesef inşaat sektörü için pozitif 
konuşmak gerçekten zor... Tabii ki bu bir süreç, 
uygulanacak doğru adımlarla bu süreçten de hız-
lıca çıkma şansımız bulunuyor. Artan hammadde 
fiyatları ve ekonomik zorluklardan dolayı son 
kullanıcının alım gücünün düşmesi de hem üreti-
ciyi hem de müteahhit firmaları olumsuz etkiledi. 

Sektörün geleceğini nasıl öngörüyorsunuz?
Austrotherm Türkiye olarak ısı yalıtım sektörü-

ne ürün tedariki sağlıyoruz. Bu bağlamda Türkiye’de 
ısı yalıtım sektörü için birinci stepte olduğumuzu 
söyleyebilirim. Bu birinci stepten kastım, ülke ola-
rak ısı yalıtım ihtiyacımız olduğu bilincindeyiz ve 
bu bilinç günden güne artıyor. Mevcut bina stoğu-
nun halen yüzde 78-80 kadarı ısı yalıtımsızdır. Bu 
nedenle sektörümüzün geleceğini çok daha iyi gö-
rüyoruz. İkinci step olarak ısı yalıtım kalınlıklarını 
artırma bilincini de Austrotherm Türkiye olarak her 
platformda anlatmaya devam ediyoruz.

“TÜRKİYE İMSAD İLE GERÇEKTEN 
SICAK İLİŞKİLER İÇİNDEYİZ”
Türkiye İMSAD’ın faaliyetlerini ve 
Türkiye İMSAD ile ilişkilerinizi nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Türkiye İMSAD gerçekten sektörümüzün çatı 
örgütü konumunda ve bizler bunu her platform-
da hissediyoruz. Türkiye İMSAD, paydaşlarının 
iştirak konuları dışında özellikle sektör dışı ülke-
mizin önde gelen firmalarının yetkilileriyle bizleri 
buluşturarak onların deneyimlerini bizlerle pay-
laşma imkanı yaratması gerçekten çok önemli... 
Austrotherm Türkiye olarak Türkiye İMSAD ile 
gerçekten sıcak ilişkiler içerisindeyiz ve mümkün 
oldukça Türkiye İMSAD komisyonlarında, Türki-
ye İMSAD hedeflerine katkı sağlamaya çalışıyoruz.
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Metal sanayi ve alüminyum cephe sistemleri taahhüt-
leri yapan iki ana şirket grubu ile faaliyetlerini sür-
düren Çuhadaroğlu, 65’inci yılını kutluyor. Şirket 

kurucusu merhum Ahmet Çuhadaroğlu ile bundan 65 yıl önce 
küçük bir atölyede beş kişi ile başlayan serüven, bugün 750 
çalışanı, yurt içi ve dışında 100 civarında uygulama ve satış ya-
pan bayi ve yüzlerce tedarikçisi ile geniş bir aile olarak devam 
ediyor. Çuhadaroğlu Grup Genel Müdürü Kenan Aracı’ya deği-
şen ve gelişen engebeli bu sanayi dünyasında istikrarı sağlamak 
için neler yapıtıklarını sorduğumuzda, “Çuhadaroğlu vizyonu; 
inovasyon ve teknolojik üretim ilkeleri olduğu kadar, insan 
kaynağına önem veren insan odaklı bir yapıyı merkez alıyor 
ve bu doğrultuda yapılan faaliyetlerle katma değerli ürünlerin 
satışlarının arttırılmasını hedefliyor. Diğer önemsediğimiz un-
sur, salt yerel pazarlar değil, küresel pazarlardaki bilgi akışının 
yakından takip edilmesi... Çünkü artık pazarımız tüm dünya 
ve bu pazarda dijitalleşmenin de etkisi ile müşteri talep ve 
beklentilerinde korkunç bir değişim süreci ile karşı karşıya...” 
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Çuhadaroğlu, 35 ülkeye
 ihracat yapıyor

Amerika, Avrupa, Asya, Afrika ve 
Avustralya’da yer alan 35 civarında 
ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen 
Çuhadaroğlu Grup Genel Müdürü 

Kenan Aracı, “2019 yılı ilk üç aylık satış 
ciromuzdaki ihracatın payı yüzde 40 
seviyelerine gelmiş olup hedefimiz, 

yıl sonuna kadar yüzde 50’lere çıkmak 
ve daha sonrasında da bu oranı 

arttırmak” dedi.
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artması, balkon ve teras kullanımı ile birlikte bu 
sistemlerden beklenen performans değerlerini de 
artırdı. Su sızdırmazlığı, hava sızdırmazlığı, ısıl 
performans, rahat ve konforlu kullanım bu özellik-
lerden birkaçını oluşturuyor. Sistemlerin kullanıla-
cakları coğrafi konum, iklim şartlarına bağlı olarak 
kendisinden beklenilen performans kriterleri ve 
değerleri farklılık gösteriyor. Fiziksel ve estetik 
ihtiyaçlar doğrultusunda doğru sistemlerin seçimi 
için yapılan tasarım ve hesaplamalar sonucunda 
projeye uygun sistemlerin, binanın mimari pro-
jelendirme aşamasında yapılmasını sağlıyoruz. Bu 
çalışmalar, yatırımcı için ekonomi sağlıyor.

İhracat hedefleriniz nelerdir?
İhracat yaptığımız ülkelerin sayısı 35 civarı 

olup, bu ülkeler Amerika, Avrupa, Asya, Afrika ve 
son olarak da Avustralya olarak beş kıtaya yayılıyor.

2019 yılı ilk üç aylık satış ciromuzdaki ih-
racatın payı yüzde 40 seviyelerine gelmiş olup, 
hedefimiz, yıl sonuna kadar yüzde 50’lere çıkmak 
ve daha sonrasında da bu oranı arttırmaktır. Yurt 
içi pazarda yaşanan daralmanın olumsuz etkisini 
azaltmak için öncelikli hedefimiz ABD, Avrupa 
ve Afrika ülkelerindeki satış paylarını arttırarak 
büyümeyi sürdürmek.  

Çuhadaroğlu’nun kalan yarıyıl hedeflerinden 
bahseder misiniz?

2019 yılı içerisinde kısa vadede firmalar olarak 
odaklanmamız gereken konuların başında, ihracat 
pazarlarında büyüme, etkin nakit ve nakit akışı 

“İhracat yaptığımız 
ülkelerin sayısı 
35 civarı olup, bu 
ülkeler Amerika, 
Avrupa, Asya, Afrika 
ve son olarak da 
Avustralya olarak 
beş kıtaya yayılıyor.”

cevabını alıyoruz. Kenan Aracı ile Çuhadaroğlu 
Grup ve faaliyetlerini konuştuk. 

Çuhadaroğlu kaç yılından beri hizmet 
vermektedir? Ürün ve hizmet grupları 
hakkında biraz bilgi alabilir miyiz?

1954 yılından bu yana ülkemizde alüminyum 
sektörünün öncü ve en eski kuruluşu sayılıyoruz. 
Türkiye’de ortalama şirket ömürlerinin 13 yıl 
olduğu dikkate alındığında, 65’inci yıla ulaşabil-
menin verdiği gururu yaşıyoruz. Metal sanayi ve 
alüminyum cephe sistemleri taahhütleri yapan iki 
ana şirket grubu ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 
Şirket kurucumuz merhum Ahmet Çuhadaroğlu 
ile bundan 65 yıl önce küçük bir atölyede beş 
kişi ile başlayan serüvenimiz, bugün 750 çalışanı, 
yurt içi ve dışında 100 civarında uygulama ve satış 
yapan bayi ve yüzlerce tedarikçisi ile geniş bir aile 
olarak devam ediyor.  

Grup şirketleri olarak, ürün ve hizmet ettiğimiz 
sektörlerin yüzde 70’i inşaat sektöründe, mimari 
uygulama olarak tabir ettiğimiz alüminyum kapı 
pencere ve cephe sistemleri profilleri üretimi ve 
imalatını teşkil ediyor. Yüzde 30’unu inşaat sektörü 
dışında otomotiv, makine, solar enerji, savunma 
sanayi gibi alanlarda ihtiyaç duyulan endüstriyel 
alüminyum profil talepleri oluşturuyor. Yapı ve 
inşaat sektöründe kullanılan ürünlerimizin başında 
alüminyum giydirme cepheler, sürme ve doğrama 
sistemleri, otomatik döner ve kayar kapılar, ofis böl-
me sistemleri, kurşun geçirmez ve yangına dayanık-
lı doğramalar, bombaya dayanıklı güvenlik doğrama 
sistemleri olarak sıralayabiliriz. Savunma sanayi için 
ise güvenlik kabinleri sistemleri çalışmalarımız ta-
mamlanmış olup, testleri başarı ile gerçekleşmiştir. 

 
Alüminyum sistemlerin özelliği ve önemi nedir? 

Günümüzde yapıların vazgeçilmez unsuru olan 
alüminyum sistemler, yüzde 100 geri dönüşüm, ısı 
yalıtımı özelliğinin sağlanabilmesi, bakım gerektir-
meyen, farklı yüzey işlem seçenekleri sunması gibi 
pek çok özelliği ile pvc, ahşap ve çelik doğramalara 
kıyasla avantaj sunuyor. Mimari uygulama alümin-
yum cephe sistemleri, kapı-pencere sistemleri ve 
sürme sistemler olarak estetik, fonksiyonelliğin yanı 
sıra, en üst düzey performans gösterecek tasarım-
larla üretiyoruz.

Alüminyum kapı, pencere doğrama sistemleri, 
teras, balkon ve pencere gibi yapı üzerinde yer alan 
geniş açıklıkların kapatılmasında kullanılıyor. Mini-
malist bir yaklaşımla tasarlanan ve su, hava sızdır-
mazlığı gibi teknik açıdan beklentilerin karşılanma-
sının yanı sıra, maksimum görsel açıklık sağlayan 
alüminyum sistemler mimarlar, uygulayıcılar ve 
kullanıcılar tarafından günümüzde tercih ediliyor.

Son yıllarda özellikle büyük şehirlerde arsa ar-
zının yetersiz ve az olması nedeniyle giderek artan 
dikey yapılaşma nedeniyle yüksek katlı binaların 



için olmazsa olmaz stok yönetimi, kısa vadede na-
kit dönüşü olan yatırımların hızlandırılması, orta 
ve uzun vadede ise insan kaynağı yatırımlarının, 
özellikle Ar-Ge projelerinin artırılması yoluyla 
katma değerli ürünlerin artırılması ve nitelikli iş 
gücünün yaratılması gibi konular önceliklerimiz 
arasında yer alacaktır. Grup olarak ise Ar-Ge ya-
tırımlarımızı devam ettirmek olup, ciromuzun 
yüzde 1, toplam ortalama kârımızın da yüzde 10 
mertebesini Ar-Ge faaliyetlerine ayırmaktayız.

 
Çuhadaroğlu 65. yılını kutluyor. Değişen, 
gelişen engebeli bu sanayi dünyasında 
istikrar sağlamak için neler yapıyor 
Çuhadaroğlu?

Çuhadaroğlu vizyonu; inovasyon ve teknolo-
jik üretim ilkeleri olduğu kadar, insan kaynağına 
önem veren insan odaklı bir yapıyı merkez alıyor 
ve bu doğrultuda yapılan faaliyetlerle katma de-
ğerli ürünlerin satışlarının arttırılmasını hedefliyor. 
Diğer önemsediğimiz unsur, salt yerel pazarlar 
değil, küresel pazarlardaki bilgi akışının yakından 
takip edilmesi... Çünkü artık pazarımız tüm dünya 
ve bu pazarda dijitalleşmenin de etkisi ile müşteri 
talep ve beklentilerinde korkunç bir değişim süreci 
ile karşı karşıya...

Tüm sektörlerin ortak problemi olan denetim 
bilincinin oluşturulması yine önceliklerimiz ara-
sındadır. Sektörel denetimlerde zor hedefler olma-
lıdır ve piyasa denetim gözetimi güçlü yapılmak 
suretiyle düşük kaliteli, ihtiyaçları karşılamayan 

“Grup olarak  Ar-Ge 
yatırımlarımızı devam 

ettirerek, ciromuzun 
yüzde 1, toplam 

ortalama kârımızın da 
yüzde 10 mertebesini 

Ar-Ge faaliyetlerine 
ayırıyoruz.”

ürünlerin önüne geçilmelidir. Kaliteli ürün; nite-
likli insan gücü, belgeli ve sertifikalı döküman-
tasyon, eğitimli çalışanlarla, sertifikalı ürünlerle 
olur. Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan’ın 
çok önemsediğim bir sözü vardır: “Saçımızı tes-
lim ettiğimiz berber de sertifika ararız ama can 
güvenliğimizi teslim ettiğimiz yapılar, binalar için 
sertifika aramayız.” Malum, son günlerde karşı 
karşıya kaldığımız yangın ve hep gündemimizde 
olan deprem gibi afetler güvenli yapı konseptini 
de beraberinde getirmiştir. Bu bakış da sertifikalı, 
standartlara uygun malzemelerle sağlanabilir. 

Ar-Ge faaliyetlerinizden kısaca bahseder 
misiniz?

Araştırmacı, yenilikçi, yaratıcı altyapısıyla in-
san ve doğa ara yüzünde, sürdürülebilir enerji,  
etkin, fonksiyonel, estetik, güvenli ve dinamik 
sistemleri, dünyanın her yerinde mimarların ve 
endüstrinin hızlı ve kolay bir şekilde kullanımına 
sunabilmek adına Çuhadaroğlu, Bilim ve Sanayi 
Bakanlığı onaylı resmî Ar-Ge merkezi olarak alü-
minyum mimari sistemlerin geleceğine yön veri-
yoruz. Bu süreçte YTÜ, İTÜ ve Yaşar Üniversitesi 
ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son dönemlerde 
gerçekleştirdiğimiz başarılı testler ile kullanıcılara 
sunduğumuz kurşun geçirmez, bombaya dayanıklı 
özel güvenlik sistemlerinin yanı sıra, yüksek katlı 
ve prestijli binalar başta olmak üzere tercih edilen 
yüksek sızdırmazlık değerlerine sahip alüminyum 
ısı yalıtımlı sistemleri pazara sunduk. 

Şehirlerde son dönemlerde artan dikey yapı-
laşmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan bahçe 
uygulamaları, balkonlar, teraslar nedeniyle, yük-
sek performanslı ve kaldır sür özellikli sistemlere 
duyulan ihtiyacı, 900 pascal, 1200 pascal gibi 
yüksek su, hava sızdırmazlığı performansına sa-
hip sistemlerimiz ile tam olarak karşılanabiliyor. 
Çuhadaroğlu adına resmî olarak Avrupa patentine 
sahip çift yön sızdırmazlık teknolojisi sayesinde, 
yüksek performanslı sistemlerimizi kullanıcılara 
sunabiliyoruz. Çuhadaroğlu Ar-Ge merkezinde 
yapılan, yönetimsel ve organizasyonel değişiklikler 
sayesinde daha dinamik ve pazara açık bir Ar-Ge 
modeli uygulanmakta olup, nihai müşteriler yani 
ürünlerimizi kullananlar başta olmak üzere tüm 
paydaşların isteklerini karşılayabilen ve işlerini 
kolaylaştırabilen ürünler tasarlamaktayız. Ar-Ge 
merkezimizde mimari talepler ve projeye uygun 
özel çözümler sunarak adeta her binaya farklı bir 
kimlik kazandırarak, adeta “binaların terzisi” gibi 
binalara elbiseler dizayn etmekteyiz.

Alüminyum sektörünün geldiği noktayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Alüminyum, çelikten sonra dünyada en çok 
üretilen, genç bir malzeme... Genç diyoruz çünkü 
5000 yıllık demir, 3000 yıllık bakır, 2000 yıllık 
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bronz gibi metallerle mukayese edildiğinde 150 
yıllık bir metal olmasından ötürü genç malzeme 
olarak değerlendirilir. 

Sektörel olarak geleceğin malzemesi olan alü-
minyum, son iki yılda yaşanan olumsuz gelişmele-
re rağmen, düşük performans sergilese de son 10 
yılda ortalama yüzde 10 seviyelerinde Türkiye’nin 
ekonomisinin büyümesi üzerinde performans gös-
terdi. Alüminyum kullanım alanlarının artmasının 
yanı sıra, yeni kullanım alanlarının devreye girmesi 
ile beraber, kişi başı kullanım miktarları son 10 
yılda 7 kilogram seviyelerinden 15 kilogram sevi-
yelerine kadar yükseldi. Ağırlıklı inşaat sektörü ve 
mimari uygulamalarda kendine yer bulan alümin-
yum, bu sektörün dışında otomotiv, hava, raylı ve 
kara taşıma araçları, makine, ambulans, mobilya, 
savunma sanayi ve yenilenebilir solar enerji panel-
leri gibi yeni kullanım alanlarına paralel, her geçen 
gün kullanım alanlarının da yaygınlaşmasına pa-
ralel büyüme gösteriyor. Buna ilaveten, ülkemizin 
olası deprem, yangın gibi riskleri doğrultusunda 
güvenli yapıların üretimi, kentsel dönüşüm pro-
jeleri, enerji verimliliği, yüksek ve akıllı binalar, 
kentler, şehir hastaneleri, ülke geneline yayılmış 
okul, üniversite ve havalimanları projeleri sektö-
rümüze olumlu yansımıştır.

Gelecek beş yıldaki orta vade hedeflerinizi 
öğrenebilir miyiz?

Geleceğe dönük projeksiyonda varmak istedi-
ğimiz hedeflere ulaşmak için Çuhadaroğlu Grup 
olarak ana iştigal konularımıza son 10 yılda 250 
milyon TL yatırım gerçekleştirerek, ihtiyacımız 
olan hammadde üretiminde 32 bin ton, alüminyum 

ekstrüzyon profil üretiminde 20 bin ton, alümin-
yum kapı pencere ve cephe doğrama imalatında 
250 bin metrekare kurulu kapasitelere ulaşmış 
bulunuyoruz. Bu doğrultuda, orta vadede hedefi-
miz, Cumhuriyetimiz’in 100. yılını kutlayacağımız 
2023 yılında Grup olarak 500 milyon TL ciroya 
ulaşmaktır.

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

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği 
(Türkiye İMSAD), kurulduğu 1984 yılından bu 
yana inşaat sanayisini yurt içi ve dışında temsil 
eden bir sivil toplum örgütüdür. Sanayici üyeler, 
sektör dernekleri ve paydaş üyeleri ile beraber 
sürdürülebilir büyümeyi, gerek yurt içinde gerekse 
yurt dışında iş birliklerinin geliştirilmesini sağlama 
gayesi içinde bulunan önemli bir çatı kuruluştur. 
Konferanslar, kalite ve inşaat sektörü gelişimi için 
düzenlenen zirveler, yararlı seminerler, gündem 
buluşmaları, sektör toplantıları sadece üye paydaş-
lara değil, inşaat sektörünün geleceği için de önemli 
yol haritaları oluşturuyor. Yaptığı her organizasyon 
ile kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmeyi amaç 
edinen Türkiye İMSAD, birçok konuda raporlar/
araştırmalar hazırlamakta, veri üretmekte, etkinlik-
ler düzenlemekte, yasa, yönetmelik ve standartların 
oluşturulması sürecine görüş ve önerileriyle ciddi 
katkılar sağlamaktadır. Türkiye’nin ihracat lideri 
ilk üç sektörü arasında yer alan, inşaat sektörünün 
en büyük paydaşı olan Türkiye İMSAD; bu hususta 
yurt içi ve dışı platformlarda bizleri başarıyla temsil 
ediyor.

“Orta vadede 
hedefimiz, 
Cumhuriyetimiz’in 
100. yılını 
kutlayacağımız 2023 
yılında Grup olarak 
500 milyon TL ciroya 
ulaşmak.” 
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“2019 yılının piyasa 
koşullarında yönümüzü 

ihracata çevirdik”
Akçansa, Türkiye çimento ihtiyacının 

yüzde 10’unu, toplam çimento ve klinker 
ihracatının ise yüzde 16’sını karşılıyor. 

Sahip oldukları inovatif ürünlerle ihracat 
hedeflerinde önemli ve kalıcı pazarlar 

kazandıklarını söyleyen Akçansa Genel 
Müdürü Umut Zenar, “2019 yılının piyasa 
koşullarında yönümüzü ihracata çevirdik. 

Lojistik avantajımız ile ihracatımızı ikiye 
katlamayı hedefliyoruz” dedi.

Sabancı Holding ve HeidelbergCement ortak kurulu-
şu olarak yapı malzemeleri üretimi yapan Akçansa, 
Türkiye’nin en önemli projelerinde geniş ürün port-

föyüyle çözüm ortağı olarak yer alıyor. İnovasyonu çimento 
sektörüne taşıyarak üretimden pazarlamaya kadar kendi-
ni tüm iş süreçlerinde sürekli yeniliyor ve büyük altyapı 
projelerine imza atıyor. Bu projelerden biri de Gelibolu ile 
Lapseki’yi birbirine bağlayacak ve ‘Dünyanın en büyük orta 
açıklıklı asma köprüsü’ unvanını taşıyacak 1915 Çanak-
kale Köprüsü... Projenin tedarikçileri arasındaki yerlerini 
aldıklarını belirten Akçansa Genel Müdürü Umut Zenar, 
“Akçansa’nın uzun soluklu Ar-Ge çalışmaları sonunda, proje 
için özel olarak geliştirilen ‘1803 Çimento’ adlı ürün, 100 yıl 
dayanım gücüne sahip olacak ve köprü ayaklarının denizin 
içinde kalan kısmında kullanılacak. Akçansa, ‘1803 Çimento’ 
üretimi için dört hazır beton tesisi kurarken, projede toplam 
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300 bin metreküp beton kullanılacağını öngörü-
yoruz. Proje kapsamında iki yakada toplam altı 
üretim santrali, betonun her türlü iklim şartla-
rında stabil üretilebilmesi için sıcak su, soğuk su, 
buz hazırlama ve depolama üniteleriyle projeye 
7/24 beton tedarik ediliyor” dedi.  Umut Zenar ile 
Akçansa ve faaliyetlerini konuştuk. 

Akçansa ne zaman kuruldu? Kuruluş 
aşamasından bugüne kadar olan süreç 
hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Üretim 
tesisleriniz nerelerde bulunuyor? 

Akçansa, Akçimento (1967) ile Çanakkale 
Çimento’nun (1974) 1996 yılında birleşmesi 
sonucunda kuruldu. Sabancı Holding ve Heidel-
bergCement ortak kuruluşu olarak Türkiye’nin li-
der yapı malzemeleri üreticisi konumunda faaliyet 
gösteriyoruz. İstanbul-Büyükçekmece, Çanakkale 
ve Samsun-Ladik’teki üç fabrikamızda çimento 
ve klinker üretimi gerçekleştiriyoruz. Ayrıca İs-
tanbul-Ambarlı, İzmir-Aliağa, Yalova, Samsun, 
Yarımca, Marmara Ereğlisi, Derince, Trabzon ve 
Hopa’da kurulu dokuz çimento terminalimiz var. 
Hazır beton markamız Betonsa ise Karadeniz, 
Marmara ve Ege bölgelerine yayılmış 30’a yakın 
hazır beton tesisinde üretim yapıyor. Agrega üre-
tim faaliyetini de ‘Agregasa’ markası altında dört 
tesiste sürdürüyoruz. Akçansa, Türkiye’nin en 
önemli projelerinde geniş ürün portföyüyle çö-
züm ortağı olarak yer alıyor. İnovasyonu çimento 
sektörüne taşıyarak üretimden pazarlamaya kadar 
kendimizi tüm iş süreçlerinde sürekli yeniliyor ve 
büyük altyapı projelerine imza atıyoruz.

Biraz da bu projelerden bahseder misiniz?
Gelibolu ile Lapseki’yi birbirine bağlayacak 

ve ‘Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köp-
rüsü’ unvanını taşıyacak 1915 Çanakkale Köprü 
projesinin tedarikçileri arasında yerimizi aldık. 
Akçansa’nın uzun soluklu Ar-Ge çalışmaları so-
nunda, proje için özel olarak geliştirilen ‘1803 
Çimento’ adlı ürün, 100 yıl dayanım gücüne sahip 
olacak ve köprü ayaklarının denizin içinde kalan 
kısmında kullanılacak. Akçansa olarak, ‘1803 
Çimento’ üretimi için dört hazır beton tesisi ku-
rarken, projede toplam 300 bin metreküp beton 
kullanılacağını öngörüyoruz. Proje kapsamında 
iki yakada toplam altı üretim santrali, betonun 
her türlü iklim şartlarında stabil üretilebilmesi için 
sıcak su, soğuk su, buz hazırlama ve depolama 
üniteleriyle projeye 7/24 beton tedarik ediliyor. 
Standart betondan farklı olarak ‘1803 Beton’ açık 
deniz dökümleri için altı saat gibi rekor sürelerde 
işlenebilirlik sağlayan, çevresel etkilere karşı da-
yanıklı, geçirimsiz, ısı gelişimi kontrol edilebilen, 
yüksek performansa sahip.  İstanbul’un mega 
projelerinden biri olan İstanbul Boğazı’nın zorlu 
koşullarında zamana karşı yarışılan ve dünya lite-

SÖYLEŞİ / UMUT ZENAR

ratürüne geçen ilklere sahip Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü için de çevresel etkilere karşı yüksek 
dayanımlı beton ürettik. Projeye özel tasarlanan 
beş hazır beton tesisinde üretilen ‘100+Beton’, 
bakım gerekmeksizin 100 yılın üzerinde dayanım 
gücüne sahip ve asırlarca kullanılacak özel bir 
ürün olarak piyasaya sunuldu.  Proje ile Ameri-
kan Beton Enstitüsü (ACI) tarafından düzenlenen 
Concrete Construction Yarışması’nda ‘mükemmel-
lik ödülü’nün sahibi olduk. 

Yurtiçi pazar payınız ve ihracat hakkında 
bilgi verir misiniz? İhracat pazarlarını 
çeşitlendirmek için neler yapıyorsunuz?

Akçansa, Türkiye çimento ihtiyacının yüzde 
10’unu, toplam çimento ve klinker ihracatının ise 
yüzde 16’sını karşılıyor. Akçansa olarak inovatif 
ürünlerimizle, ihracatta önemli ve kalıcı pazarlar 
kazandık. ABD, Batı Afrika ülkeleri, Akdeniz Hav-
zası gibi çok farklı coğrafyalara ürün ve hizmetle-
rimizi ulaştırıyoruz. ABD için geliştirdiğimiz Özel 
Çimento ile bu pazarın kapılarını açtık. Bugün 
ABD’nin tercih ettiği en önemli çimento markasıyız. 

Şirket olarak 2019 yılına nasıl bir giriş yaptınız? 
2019 yılının piyasa koşullarında yönümüzü 

ihracata çevirdik. Lojistik avantajımız ile ihracatı-
mızı ikiye katlamayı hedefliyoruz. Artan ihracat ta-
lebini karşılamak için ilk kez Ambarlı Limanı’ndan 
da ihracata başladık. AkçansaPort markasıyla Am-
barlı Limanımızda uluslararası standartlarda ‘butik 
hizmet’ anlayışına sahibiz ve üçüncü şahıslar için 
de hizmet veriyoruz. Türkiye çimento sektörüne 
yön veren bir şirket olarak yeni yatırımlarımızı 
özel ürünler ve sürdürülebilir çevre alanına yön-
lendiriyoruz. Bu doğrultuda yenilenebilir enerji 
kaynakları ve atık yönetimi uygulamalarıyla ve-
rimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı çalışıyoruz. 
Akçansa olarak çimento sektörünün geleceğini 
sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde üstlenilmesi 
gereken sorumlulukla özdeşleştiriyor, iş stratejile-
rimizi bu doğrultuda kurguluyoruz.

“İnsana değer veren 
yaklaşımımızla 
müşterilerimizin 
tüm taleplerini 
karşılayacak 
ürünler ve 
çözümler üretirken, 
aynı zamanda 
sektörümüzün 
dijital dönüşümüne 
yön verecek 
uygulamalara 
imza atıyoruz. 
Dijitalleşmeyi tüm iş 
süreçlerimize dahil 
etmeyi hedefliyoruz.”
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Meksika
ekonomide yakaladığı
ivme ile fark yaratıyor
Gelişmekte olan ülkeler arasında hızlı bir 
ivme yakalayan ve 2050 yılında dünyanın 
en büyük beş ekonomisi arasında yer almayı 
hedefleyen Meksika, genç kesimin ağırlıkta 
olduğu yaklaşık 125 milyonluk nüfusu, iş 
yapma kültürü ve ekonomideki gidişatı 
bakımından Türkiye ile pek çok benzerlik 
gösteriyor. Küresel ticaretin iki merkez 
noktasını oluşturan ve dünyanın en büyük 
15’inci ile 17’inci ekonomileri olan Meksika 
ile Türkiye’nin birbiriyle paralel seyreden 
hedeflerine ulaşabilmesi adına attıkları 
karşılıklı adımlar ilişkilerini gün geçtikçe 
daha fazla kuvvetlendiriyor.
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Cari fiyatlarla 2017 yılında 1,1 trilyon dolar 
olarak gerçekleşen GSYH ile Meksika, dün-
yanın en büyük 15’inci, satın alma paritesi-

ne göre 11’inci ekonomisi konumunda bulunuyor. 
1990’ların başlarında petrole bağımlı bir ekono-
miye sahip olan ülke, son 30 yılda NAFTA’nın 
etkisiyle ekonomik yapısını çeşitlendirmesinin 
yanı sıra, 46 ülke ile imzalanan 12 Serbest Ticaret 
Anlaşması ile dış ticaretine önemli katkılar sağla-
dı.  Uluslararası bir ticaret merkezi olma yolunda 
önemli adımlar atan ve gelişmekte olan ülkeler 
arasında hızlı bir ivme yakalayan Meksika’nın 2050 
yılındaki hedefi ise dünyanın en büyük beş ekono-
misi arasında yer almak.

Genç kesimin ağırlıkta olduğu 125 milyonluk 
nüfusu ve 2012 yılı sonrasında gerçekleştirilen ya-
pısal reformlar ile enerji, finans ve telekomünikas-
yon gibi sektörlerde önemli verimlilik artışları ger-
çekleştiren ülke; ekonominin dış ticarete açıklığı, 
doğrudan yabancı yatırımlar, yenilikçiliğe yönelik 
teşvikler ve küresel ticarete entegrasyon sonucunda 
başta otomotiv sektörü olmak üzere dış ticarette 
önemli başarılar yakaladı. Günümüzde Meksika, 
100 milyar dolar üzerindeki ihracatıyla otomotiv-

Günümüzde Meksika, 
100 milyar dolar 

üzerindeki ihracatıyla 
otomotivde Almanya, 

Japonya ve ABD’den 
sonra dünyada 4’üncü 
sırada bulunurken, 13 

milyar dolar TV ihracatı 
ile Çin’den sonra 2’inci 

sırada yer alıyor.
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de Almanya, Japonya ve ABD’den sonra dünyada 
4’üncü sırada bulunurken, 13 milyar dolar TV 
ihracatı ile Çin’den sonra 2’inci sırada yer alıyor. 

DÜNYANIN EN FAZLA 
YATIRIM ÇEKEN 14’ÜNCÜ ÜLKESİ 

Meksika’nın son 10 yılda ithalat ve ihracat ra-
kamlarının oldukça dengeli seyrettiğini söylemek 
mümkün... 2017 verilerine göre ülke 409 milyar 
dolar ihracat ve 420 milyar dolar ithalat gerçek-
leştirdi. Meksika, ABD ile komşu olması, ucuz 
işgücü ve NAFTA’nın da etkisiyle 1990’lardan 
günümüze yüksek oranlarda doğrudan yabancı 
yatırım çekmeyi başardı. 

1990-2017 yılları arasında yaklaşık 575 milyar 
dolar doğrudan yabancı yatırım çeken Meksi-
ka, bu rakamla dünyanın en fazla yatırım çeken 
14’üncü ülkesi konumunda olup, bu yatırımların 
yaklaşık yarısını ABD kaynaklı olarak gerçekleştir-
di. Gelişmekte olan ülkeler ile kıyaslandığında ise 
Meksika, Çin ve Brezilya’dan sonra en fazla yatırım 
çeken 3’üncü ülke konumunda yer alıyor. Dün-
yanın en büyük 13’üncü ihracatçısı ve ithalatçısı 
konumunda olan Meksika’nın dış ticaretinde ABD 

büyük rol oynuyor. Meksika’nın üretiminde ve 
dışardan aldığı yatırımlarda ön planda yer alan 
otomotiv sektörü ihracatta da lider konumda 
bulunuyor. Otomotiv sektörü, 2017 yılında 
Meksika’nın ihracatının yaklaşık dörtte birini 
tek başına oluşturdu. 

TÜRKİYE İLE MEKSİKA’NIN 
GÜNDEMİNDE STA VAR

Gelişmekte olan ülkeler arasında hızlı bir 
ivme yakalayan ve 2050 yılında dünyanın en 
büyük beş ekonomisi arasında yer almayı he-
defleyen Meksika; genç kesimin ağırlıkta olduğu 
yaklaşık 125 milyonluk nüfusu, iş yapma kültü-
rü ve ekonomideki gidişatı bakımından Türkiye 
ile pek çok benzerlik gösteriyor. NAFTA’nın uy-
gulamadan kalkması sonrasında yürürlüğe giren 
USMCA (Amerika Birleşik Devletleri-Meksika-
Kanada Anlaşması) üyeliği ve AB de dahil çok 
sayıda serbest ticaret anlaşması ile son derece 
rekabetçi bir ihracat merkezi olan Meksika ile 
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Türkiye’nin serbest ticaret anlaşmasının olmaması 
ticaretin önünde önemli bir engel teşkil ediyor. Bu 
nedenle Meksika ve Türkiye arasındaki mevcut 
ticari temasların artırılması; Türkiye’nin Amerika 
ve Pasifik pazarına açılması, Meksika’nın da aynı 
fırsatlarla hem Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazar-
larına ulaşması hem de ABD pazarına olan bağım-
lılığını azaltması bakımından iki ülke arasındaki 
ilişkilerinin gündeminde çok boyutlu bir STA’nın 
imzalanmasını gerekli kılıyor.  

DİPLOMATİK İLİŞKİLERDE 
90 YIL GERİDE KALDI

Küresel ticaretin iki merkez noktasını oluşturan 
ve dünyanın en büyük 15’inci ile 17’inci eko-
nomileri olan Meksika ve Türkiye’nin, birbiriyle 
paralel seyreden hedeflerine ulaşabilmesi adına 
karşılıklı adımlar atılmaya devam ediliyor. Türk 
Hava Yolları (THY) şirketi THY Kargo’nun geçen yıl 
ekim ayında Meksika’ya başlattığı uçuşları takiben 
THY’nin ağustos ayında direkt yolcu seferlerine 
başlamasının ikili ticaret ilişkilerine katkı sağla-
ması bekleniyor. Ayrıca siyasi, ticari, ekonomik 
ve hukuki konular ile iş birliklerinin görüşülmesi 
adına 2013 yılında kurulan İki Uluslu Üst Düzey 
Komisyonu’nun ikinci toplantısının da bu yıl ya-
pılması planlanıyor. Ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, mayıs ayı sonunda gerçekleştirdiği 
Güney Amerika ziyareti kapsamında Meksika’ya da 
bir ziyarette bulunarak mevkidaşı Meksika Dışişleri 

Ticaret Bakanlığı’nın 
2018-2019 yıllarında 

hedef ülkeleri 
arasında yer alan 

Meksika’nın özellikle 
güney eyaletlerinde 
Türk inşaat ve tekstil 
firmaları için önemli 

fırsatlar sunulması 
bekleniyor.
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Başkent: MEKSIKO

Nüfus: 
125 MILYON 

Yüzölçümü: 
2 MILYON KM2

Yönetim biçimi: 
FEDERAL CUMHURIYET, 

BAŞKANLIK

Genel Ekonomik 
Görünüm (2017)

Resmi dili: 
ISPANYOLCA

Para birimi:
MEKSIKA PESOSU 

MEKSIKA

Bakanı Marcelo Ebrard Casaubon ile 
bir görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri 
Bakanları, diplomatik ilişkilerde 90 yılı 
geride bırakan ve stratejik iş birliği ve 
ortaklık çerçevesine sahip olan iki ülke 
arasındaki siyasi diyaloğun mükemmel 
düzeyde olduğunu teyit ederek ikili 
ticaretin gelişmesine yönelik atılacak 
adımlara her türlü desteği vereceklerini 
vurguladı.

Meksika ile Türkiye’nin ikili tica-
retine ilişkin veriler incelendiğinde; 
2018 yılında Türkiye’nin ihracatının 
yüzde 36 artarak 600,4 milyon dolar 
olarak gerçekleştiği, ithalatın ise yüzde 
17,8 oranında azalarak 634,2 milyon 
dolar olduğu görülüyor. Türkiye’nin 
Meksika’dan ithal ettiği başlıca ürünler 
arasında; otomobiller, vinil klorür, tele-
fon cihazları, medikal cihazlar, inorganik 
boyalar, kuru baklagiller, etilen polimer-
leri ve bilgi işlem makineleri yer alıyor. 

TÜRK YATIRIMCILARI İÇİN 
ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL 
BARINDIRIYOR

Meksika pazarı tekstil ve hazır giyim, 
elektrik ve elektronik, gıda, iklimlendir-
me, tarım alet ve makineleri, iş ve maden 
makineleri, kimya, makine, otomotiv, 

mobilya, inşaat malzemeleri, demir-
çelikten eşya, halı ve kilim, mutfak eş-
yaları, mücevherat, ambalaj malzeme-
leri, kozmetik, plastik, madencilik, otel 
ekipmanları, gemi-yat ve hizmetleri, 
güvenlik, savunma, sağlık, medikal, ye-
nilenebilir enerji, müteahhitlik, turizm 
ve TV dizileri sektörlerinde Türk yatı-
rımcıları ve iş dünyası açısından önemli 
bir potansiyel barındırıyor. 

YABANCI YATIRIMCI İÇİN 
ÇEŞİTLİ FIRSATLAR SUNUYOR

Meksika, yabancı yatırımcılar için 
çeşitli fırsatlar sunuyor. Meksika hü-
kümetinin Meksika’da üretim yapan ve 
mal ihraç eden şirketlere vergi teşviki 
sağlayan IMMEX adlı bir programı bu-
lunuyor. Ayrıca Meksika’da özellikle 
Amerika sınırında faaliyet gösteren, 
yabancı bir şirket tarafından işletilen ve 
ürünlerini yabancı ülkeye gümrüksüz 
bir şekilde ihraç eden Maquiladora 
olarak isimlendirilen firmalar mevcut 
ve bu firmalar Meksika ekonomisinde 
önemli yer tutuyor. Bu sistem, ürünle-
rini özellikle ABD’ye ihraç eden yatı-
rımcılar açısından önemli bir konu... 
Maquiladora’larda kullanılan malzeme, 
montaj bileşenleri ve üretim ekipman-
larının Meksika’ya gümrüksüz girme-
sine izin veriliyor ve üretilen ürünler 
ABD’ye diğer ülkelerden daha düşük 
tarifelerle ihraç edilebiliyor. Ayrıca 
Meksika’da ülkenin diğer bölgelerine 
kıyasla geri kalmış güney eyaletlerine 
yatırımın artırılmasının istendiğini söy-
lemek mümkün... Ticaret Bakanlığı’nın 
2018-2019 yılları için hedef ülkeleri 
arasında yer alan Meksika’da, özellikle 
bu bölgelerde Türk inşaat ve tekstil 
firmaları için önemli fırsatlar olabile-
ceği düşünülüyor. Diğer taraftan, Türk 
ihracatçı ve yatırımcıların Meksika pa-
zarına girişte en sık karşılaştığı sorun-
lar arasında; mesafeden kaynaklanan 
psikolojik engeller, iki ülke arasındaki 
saat farkından ve özellikle küçük ve 
orta ölçekli firmalarda İngilizce’nin 
yaygın kullanılmamasından dolayı 
yaşanan iletişim zorlukları, iş yapma 
biçimlerinin farklılığı, Meksika’da gü-
venlik durumuna ilişkin menfi algı ile 
iki ülke firmalarının birbirleri hakkın-
daki bilgi eksikliği ve güvenilir firma 
temininin zorluğu yer alıyor. 

GSYIH (TRILYON $) 1,1
KIŞI BAŞI GSYIH (BIN $) 19,5

ÜRÜNLER 2016 2017 2018
TOPLAM IHRACAT 443.738 441.433 600.401

OTOMOBILLER 34.172 42.421 63.080
MÜCEVHERCI EŞYASI VE AKSAMI (KIYMETLI 
METALLERDEN VEYA KIYMETLI METALLERLE 

KAPLAMA METALLERDEN)
27.281 10.628 54.251

EŞYA TAŞIMAYA MAHSUS MOTORLU TAŞITLAR 35.208 33.208 46.219

KARAYOLU TAŞITLARI IÇIN AKSAM VE PARÇALAR 5.345 3.969 31.177

10 VEYA DAHA FAZLA KIŞI TAŞIMAYA MAHSUS 
MOTORLU TAŞITLAR 16.414 12.841 22.637

ÜRÜNLER 2016 2017 2018
TOPLAM ITHALAT 820.917 771.854 634.239

VINIL KLORÜR VEYA DIĞER HALOJENLENMIŞ 
OLEFINLERIN POLIMERLERI (ILK ŞEKILLERDE) 195.272 166.556 79.160

OTOMOBILLER 47.944 47.208 54.230
TIPTA, CERRAHIDE, DIŞÇILIKTE VE 

VETERINERLIKTE KULLANILAN ALET VE CIHAZLAR 18 .018 39.155 50.985

DIĞER BOYAYICI MADDELER, LÜMINOFOR OLARAK 
KULLANILAN INORGANIK ÜRÜNLER 51.710 53.980 50.340

TELEFON CIHAZLARI, SES, GÖRÜNTÜ VEYA DIĞER 
BILGILERI ALMAYA VEYA VERMEYE MAHSUS DIĞER 

CIHAZLAR
0 0 31.647

Türkiye’nin Meksika’ya İhracatında Başlıca Ürünler (BİN DOLAR) 

Türkiye’nin Meksika’dan İthalatında Başlıca Ürünler (BİN DOLAR)

YIL İHRACAT 
$ / BİN

İTHALAT 
$ / BİN

HACİM $ / 
BİN

DENGE $ 
/ BİN

2014 311.978 944.665 1.256.643 -632.686
2015 344.056 860.698 1.204.754 -516.641
2016 443.738 820.917 1.264.654 -377.179
2017 441.433 771.854 1.213.286 -330.421
2018 600.401 634.224 1.234.626 -33.823

2018/(1-4) 184.018 260.437 444.455 -76.419
2019/(1-4) 193.164 183.444 376.607 9.720

Türkiye ile İkili Ticaret

Kaynak: DEİK/Türkiye-Meksika İş Konseyi Başkanı 
Albert Saydam
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Yollarda sürücüsüz arabaları gör-
mek bir zamanlar için çok uzak 
gelecekte gerçekleşebilecek bir 

düşünceydi. Ancak günümüzde bir-
kaç ülke trafiğinde sürücüsüz araçları 
görmek mümkün... Sürücüsüz araçlar 
içinde bulundurdukları otomatik kont-
rol sistemleri sayesinde bir sürücüye 
ihtiyaç duymadan yolu, trafik akışı-
nı ve çevresini algılayarak sürücünün 

müdahalesi olmadan seyir halinde gi-
debiliyor. Radar, lidar, GPS, odometri, 
bilgisayar görüşü gibi teknolojiler ve 
teknikler kullanarak çevresindeki nes-
neleri algılayabilen sürücüsüz otomo-
bille varmak istenilen en önemli hedef, 
trafik sorunlarını en aza indirmek ve 
sürücülere daha güvenli bir sürüş de-
neyimi yaşatmak.

Ancak söz konusu bu akıllı araç-

ların en az onlar kadar akıllı yollara, 
akıllı sokaklara, akıllı kavşaklara, akıllı 
duraklara, akıllı aydınlatmalara, akıllı 
güvenlik sistemlerine, daha doğrusu 
kentlere ihtiyacı var.  Araç kullanım 
pratiklerinden park etmeye, trafik ışık-
larından aydınlatmaya ve rota belirle-
meden toplu taşımaya kadar birçok un-
sur üzerinden yapılacak iyileştirmelerle 
çok düşük maliyetli, verimli ve temiz 
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Yollarda
dijitalleşen  
sürüş deneyimi 

Geleceğin yolları otomobil endüstrisinin teknoloji harikası olarak geliştirmekte olduğu 
sürücüsüz araçlara hizmet verebilecek şekilde dijital olarak tasarlanacak. Dijital yollarda 
araç kullanım pratiklerinden park etmeye, trafik ışıklarından aydınlatmaya ve rota 
belirlemeden toplu taşımaya kadar birçok unsur üzerinden yapılacak iyileştirmelerle 
çok düşük maliyetli, verimli ve temiz bir ulaşım sistemine sahip olunacak. Böylece 
trafik sorunları en aza inecek ve sürücüler daha güvenli bir sürüş deneyimi yaşayacak.
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bir ulaşım sistemine sahip olmak ise 
gelişen teknoloji ile artık günümüzde 
mümkün...

Geleceğin yolları otomobil endüst-
risinin teknoloji harikası olarak geliş-
tirmekte olduğu sürücüsüz araçlara hiz-
met verebilecek şekilde tasarlanacak. 
Ayrıca gelecekte taşımacılıkta kullanı-
lacak olan dronlar trafik sıkışıklığına 
da çözüm olacak. Dronların bir ileri 
teknolojisi olan hem havada hem de ka-
rada kullanılabilen uçan araçların dev-
reye girmesiyle istenilen yöne rahat ve 
konforlu ulaşım sağlanabilecek. Yoldan 
geçen araçların rüzgarından faydalan-
mak için stratejik noktalara ufak rüzgar 
türbinleri yerleştirilecek. Bu türbinlere 
takılan LED ışıklarıyla, karayolunun ke-
narları bedava aydınlatılabilecek. Yolun 
içine konulacak bobinlerle, üzerinden 
geçen araçlar akülerini şarj edebilecek. 
Isıya hassas bir boya karışımıyla da yol-
ların üzerine dev kar taneleri çizilecek. 
Karayollarının bazı kesimleri soğuyunca 
bu kar taneleri ışıldayarak, yolda buz-
lanma olabileceği konusunda sürücüle-
re uyarıda bulunacak.

TRAFİK AKIŞI OTOMATİK
OLARAK DÜZENLENECEK

√ Günümüzde büyük şehirlerde 
hızla artan trafik yoğunluğu sonucu 
oluşan trafik sıkışıklığına neden olan 
faktörler analiz edilerek,  geleceğin 
cadde ve sokaklarının bu sorunlara 
çözüm olacak şekilde tasarlanması, 
yapılması ve işletilmesi sağlanacak. Bu 
kapsamda günümüzde büyük şehirler-
de trafik sıkışıklığı nedeniyle kısmen 
uygulanan yeni teknolojilerin kulla-
nımı, gelecekte yaygınlaşacak ve yeni 
geliştirilen teknikler uygulanacak.

√ Karayoluna entegre raylı sistem, 
metro, tramvay ve varsa deniz ve su 
taşımacılığı gibi toplu taşıma sistem-
leri geliştirilerek yollardaki taşıt trafik 
hacmi azaltılacak. Geliştirilen bu ula-
şım sitemleri ile yerleşim şehir dışına 
taşınacak ve taşıtların şehir merkezle-
rine girişleri paralı olabilecek. Trafiğin 
yoğun olduğu yerlerde, erişimi ve kul-
lanımı kolay üst ve alt yaya geçitler ile 
trafik akışının sürekliliği, yerleşim ve 
iş merkezlerine yapılacak otoparklar 
ile cadde ve sokaklara park edilmemesi 
sağlanabilecek.

√ Trafik kazaları, trafik sıkışıklığı-
na neden olan en önemli faktörlerden 

biri olduğundan, geleceğin yolları sıfır 
kaza konseptiyle tasarlanarak, akıllı 
bilgi ve iletişim sistemleri ile donatı-
lacak. Geleceğin akıllı bilgi ve iletişim 
sistemleri ile donatılmış ulaşım ağı ile 
trafik, yol durumu ve hava şartları gibi 
tüm bilgiler sürücüler ve idarelerce 
paylaşılacak ve trafik akışı otomatik 
olarak düzenlenecek. Araçtan araca 
ve araç ile altyapı arasında etkin bilgi 
aktarımı ve iletişim ağı ile geleceğin 
yolları daha güvenli olacak ve trafik 
sıkışıklığı azalacak.

MİMARİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
YAKLAŞIMI BENİMSENECEK  

 √ Gelecekte yollarda kullanılacak 
malzemeler, sürdürülebilirlik yaklaşı-
mı kapsamında; insanı, doğayı, sağlığı 
gözeten ve otonom araçların varlığına 
uygun bir çatı altında şekillenecek.

√ Bu kapsamda endüstride geri 
dönüşüm uygulaması, CO2 salınımı-
nın azaltılmasına olanak sağlayan ılık 
asfalt teknolojileri, yeniden kullanım, 
kendini iyileştiren asfalt gibi teknikler, 
hali hazırda kullanılan gençleştirici 
ajanlar, metal lifler gibi ürünler daha 
fazla popüler olacak ve bu amaca hiz-
met edebilecek yeni malzemeler piya-

saya sürülecek.
√ Ayrıca petrole bağımlılıktan 

kurtulmak için petrol ürünlerine do-
ğal alternatifler yaratılması, yol bo-
yalarının sıcaklığa duyarlı olması ve 
gündüz güneşle şarj olacak şekilde 
geliştirilmesi, buzlanmayı eriten kim-
yasalların etkin hale getirilmesi gibi 
malzemeler konusunda da ciddi ge-
lişmeler yaşanıyor.

√ Otonom araçlar için ise yol içe-
risine gömülecek sensörler, enerji ta-
sarrufu sağlayacak akıllı yol aydın-
latma sistemleri ve elektrikli araçları 
yollardan şarj edecek donatılarla araç 
entegre akıllı ulaşım çözümlerinin bir 
parçası olabilecek.

√ Ayrıca şehirlerde elektrikli oto-
büslerin duraklarda yol içerisine yer-
leştirilen şarj istasyonları sayesinde 
yolcu indirip bindirme sürelerinde 
temassız şarjı, sürücüsüz minibüsler 
gibi şehir içi toplu taşımacılık sistem-
lerinde araç entegre çözümlerin hayata 
geçirilmesiyle önümüzdeki yıllarda 
akıllı şehirlerde kaza oranlarının azal-
ması beklenirken, şehirlerin mimarisi 
de tüm bu gelişmelere göre doğayı 
korumaya daha fazla önem verecek 
şekilde şekillenecek.
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Dünya otomotiv sektöründe adeta bir fay kırılmasının ya-
şanmasıyla içerdikleri otomatik kontrol sistemleri sayesinde 
bir sürücüye ihtiyaç duymadan yolu, trafik akışını ve çevresini 
algılayarak; sürücünün müdahalesi olmaksızın seyir halinde gi-
debilen ve ‘otonom araçlar’ olarak adlandırılan; GPS, odometri, 
bilgisayar gibi teknolojiler kullanarak çevresindeki nesneleri 
algılayabilen ‘akıllı araçlar’ piyasadaki yerini aldı.

Güvenlik, insan refahı, hata azaltmayı, enerji ve zaman tasar-
rufu sağlamayı hedefleyen ve elektroniğe çok dayalı bu agresif 
inovasyonlarla bu tür araç üreticilerinin araçlarının beklentilerini 
karşılama noktasında yol endüstrisinden de talepler gündeme 
geliyor.  

Bu kapsamda,  geleneksel yol altyapılarında bulunan ekstra 
geniş şeritler, banketler, korkuluklar, hız kesiciler ve dur işaret-
leri ile ilgili bazı sorunlar yaşanabileceği varsayılıyor. Bu nedenle 
de şu anda dünyadaki endüstri uzmanları, yollardaki hız limiti, 
yolların bakımının iyi yapılarak otonom araçların emniyetinin 
sağlanması, yol ve şeritlerin söz konusu araçlara uygun genişlik-
lerinde yapılması ve ayrıca araçların güvenliği için aktif ve pasif 
trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarla araçların 
birbiriyle, altyapıyla ve yayalarla iletişim kuracağı bir düzende, 
akıllı trafik altyapısı oluşturmaya çalışıyor.

Bu gelişmeler bize, geleceğin mobil insanlarının, dijital 
yollarda, algoritmalar üzerinde giden araçlarda,  akıllı sokaklar, 
akıllı kavşaklar, akıllı duraklar, akıllı aydınlatmalar, akıllı güven-
lik sistemleri ile entegre olmuş bir sistemde buluşacağını göste-
riyor.  Ve zamanla şekillenecek bu gelişmelerde yol tasarımında 
kullanılan teknolojilerin değişeceğinin ve buna bağlı olarak da 
maliyetlerde farklı değişimler yaşanacağının işareti sayılabilir. 
Teknoloji kullanımının nerelere kadar gideceğini kestirmek 
oldukça güç olmakla beraber elektrikli araçların kullanımının 
özellikle yakıt giderlerini, yani kullanıcı giderlerini oldukça 
azalttığı da ifade ediliyor.

Ayberk Özcan
Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanı

Gelecekte dijital 
yollar akıllı

uygulamalarla 
entegre olacak

"Yaşanan gelişmeler bize 
geleceğin mobil insanlarının, 
dijital yollarda, algoritmalar 

üzerinde giden araçlarda, akıllı 
sokaklar, akıllı kavşaklar, akıllı 
duraklar, akıllı aydınlatmalar, 
akıllı güvenlik sistemleri ile 

entegre olmuş bir sistemde 
buluşacağını gösteriyor."

GELECEĞİN YOLLARI



Yolların şekillenmesi, kentlerin gelişimiyle alakalı olduğu 
kadar teknolojinin gelişimi ile de doğru orantılı... Üretirken, 
dünyadaki fosil enerji kaynaklarını hızla tükettiğimizin bilin-
cine vardığımız ve sürdürülebilir alternatif enerji kaynaklarına 
yöneldiğimiz bir çağdayız. Endüstri 4.0 adı verilen bu çağda, 
araçların tasarımı, teknolojisi ve aklı hızla gelişirken, yollar 
ile ilgili gelişmeler maalesef yetersiz kalıyor. Halbuki ‘akıllı’ 
araçların, ‘akılsız’ yollarda kullanılması kendi içinde çelişkili 
bir durum yarattığı için sürdürülebilir bir tutum değil. Bu 
sebeple, üzerindeki hareketten habersiz yollar inşa etmek ye-
rine, üzerindeki aracı, seyri ve trafiği kontrol edip bunlardan 
veri alan, bu verilere göre kendini güncelleyen, kullanıcılara 
konfor sağlayan akıllı yollar üzerine çalışmalar geliştiriliyor ve 
bence gelecekte de geliştirilmeye devam edilecektir. Yolların 
kendi kullanımlarından aldığı veriler ile çıkaracağı sonuçlara 
göre ergonomi, maliyet ve teknolojisi de şekillenecektir diye 
düşünüyorum.

Trafik sorununu çözebilmek için yolun kendisinden bir 
umut beklemek çok ironik olurdu sanırım. Bu sorunla başa 
çıkabilmek için daha ulaşılabilir, yaygın ve kaliteli bir toplu 
taşıma ağı kurarak öncelikle kentlileri toplu taşımaya özendir-
mekle başlanmalı. Bunu başarabilmek için de metropollerin 
gelişim planlarının yapılması ve bu planlara uyularak altyapı-
ların yapılması gerekir. Gelişim planlarına sadık kalarak, bu 
planlara göre gelişimin yönü, hızı ve etkileri ortaya konmalı, 
buna uygun yollar, ulaşım ağları ve toplu ulaşım sistemleri 
çözümlenmelidir.

Yollar üzerindeki en büyük tartışmalardan bir diğeri de 
kentlerde önemli bir yer kaplayan bu pasif alanların, enerji 
üretimine katkı sağlayabilecek bir potansiyele dönüştürülmesi 
meselesi. Güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren solar 
malzemelerden yollar üretilmesi gibi konular gündem olsa da 
enerji üretimini sadece solar enerji üzerinden düşünmek, bazı 
sektörlerin kendine pazar yaratmasından kaynaklı kısır bir 
tutum bana göre... Etkin bir biçimde enerji üretme senaryoları 
geliştirilebilmek için yolların içinde bulunduğu coğrafi, fiziksel 
ve iklimsel koşullar incelenerek, her durum kendi içerisinde 
değerlendirilmeli ve uygulanabilir çözümlerle enerji üretimine 
katkı koyacak modeller geliştirilmeli. Örneğin, yoğun trafiğin 
olduğu kent içi bölgelerdeki yollarda hareketin enerjisini yaka-
lamak ve depolamak akılcı iken, çevre yolları ve otoyollar gibi 
trafik yoğunluğu az ve yüzey alanı geniş yollarda solar enerjiyi 
yakalamak ve depolamak akılcı olacaktır. Bu gibi farklı bağlam-
lara sahip yolların üretiminde, kendi enerji üretme koşulunun 
gerçekleşmesine olanak tanıyacak malzeme ve teknolojilerden 
faydalanılması gerektiğini düşünüyorum.

Enerji üreten yollar gibi radikal fikirlerden önce belki de 
günümüzde üretilen primitif yollar için kullandığımız malze-
meleri sorgulamakla başlamak daha doğru olacaktır.  Örneğin, 
günümüzün en büyük çevre sorunlarından biri olarak karşımı-
za çıkan plastik atıkların, farklı malzemelerle melezlenerek yol-
larda kullanılması gibi inovatif fikirler halihazırda uygulanan 
yöntemler arasında... Plastik atıkların eritilip dönüştürülerek 
asfalt ve agrega ile karıştırılması sonucu elde edilen malzeme, 
özellikle Hindistan’da önemli miktarda yol üretimi için kulla-
nılıyor. Buna benzer yaklaşımlarla atıkların dönüştürülmesi ve 
fosil yakıt tüketimini azaltan ham maddelerin kullanılması gibi 
yaklaşımlar benimsenmeli ve yaygınlaşmalı diye düşünüyorum.

Erhan Vural
ABOUTBLANK

İstanbul Serbest Mimarlar Derneği Üyesi

Kullanıcılara 
konfor sağlayan 

akıllı yollar 
üzerine çalışmalar 

geliştiriliyor

"Üzerindeki hareketten habersiz 
yollar inşa etmek yerine, 

üzerindeki aracı, seyri ve trafiği 
kontrol edip bunlardan veri 

alan, bu verilere göre kendini 
güncelleyen, kullanıcılara konfor 

sağlayan akıllı yollar üzerine 
çalışmalar geliştiriliyor ve bence 

gelecekte de geliştirilmeye 
devam edecek."
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Doğal ve sağlıklı 
yaşamın sembolü
ahşap... 
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Anadolu’da binlerce yılık geçmişe sahip 
olan ahşap, insanların barınma ihtiyacını 
karşılamada önemli bir rol üstleniyor. Bunun 
ilk örneklerine, Ege Bölgesi’ndeki Dorik 
tapınaklarıyla İÖ. 600-200 yılları arasında 
kayalara oyulan basit odalardan oluşan 
Güneybatı Anadolu’daki “Likya Mezarları”nda 
rastlanıyor. XX. yüzyılda yapılarda taşıyıcı 
iskelet malzemesi olarak kullanılan ahşap, 
günümüzde estetik ve doğal görünümüyle 
hem yapı malzemesi hem de iç mimari 
ürünü olarak modern mimarideki talebini 
gün geçtikçe artırıyor.

YAPI TARİHİ / AHŞAP
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Yenilenebilir, sürdürülebilir, kar-
bon ayak izi olmayan, enerji 
verimliliği yüksek bir yapı mal-

zemesi olan ahşabın tarihi, ilkçağ in-
sanlarının barınma gereksinimlerini 
karşılamak amacıyla ağaçlara tırman-
masıyla başladı. Ağaç kovuklarında 
başlayan barınma macerası daha sonra 
saz, kamış gibi malzemelerle devam 
ederken, ahşap yığma ve karkas sis-
teme geçildi. Eski çağlardan bugüne 
kadar insanoğlu barınmanın yanı sıra, 
konforlu bir hayat için ağaç malze-
meye ve bu malzemeden üretilen çok 
çeşitli ürünlere gereksinim hissetti. 
Bu nedenle ülkemizde bulunan eski 
yapılarda ahşap kullanımına sıklık-
la rastlanıyor. Anadolu’da gerek Sel-
çuklu gerekse Osmanlı Dönemi’ne ait 
birçok ahşap mimari esere rastlamak 
mümkün... Ahşabın Anadolu’daki ilk 
örneklerini ise Ege Bölgesi’ndeki Dorik 
tapınaklarıyla İÖ. 600-200 yılları ar-
sında kayalara oyulan basit odalardan 
oluşan Güneybatı Anadolu’daki “Likya 
Mezarları” oluşturuyor.

ÇOK ÇEŞİTLİ ALANLARDA 
KULLANILDI

Yararlanıldığı çok eski çağlardan 
günümüze kadar önemini hiçbir za-
man kaybetmeyen ahşap, yapı mal-
zemesi olarak; geçit ve köprülerde, 
iskelelerde, temellerde, binaların taşı-
yıcı sistem kurgusunda büyük açıklıklı 
yapılarda, çatı, duvar, döşeme ve mer-
diven kaplamalarında, kapı ve pencere 

doğramalarında, kalıp ve iskelelerde, 
mobilya gibi ürünlerin üretiminde 
uzun yıllarca kullanıldı. Hafif bir mal-
zeme olmasına karşın yüksek dirence 
sahip olan ahşap, doğallığı, sağlıklı 
ve ucuz bir malzeme oluşunun yanı 
sıra, kırılmadan önce çıkardığı sesler 
ile tehlikeyi haber vermesi ve yenile-
nebilir bir kaynaktan temin edilebil-
mesi gibi özelliklerinden dolayı yapı 
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malzemesi olarak geçmişten günümüze önemi-
ni korudu. Özellikle zayıf zeminlerde ve geniş 
açıklıkların geçildiği yerlerde hafifliği ve yüksek 
direnci nedeniyle alternatifsiz bir yapı malzemesi 
olarak değerlendirildi. İşlenmesinin ve montajı-
nın kolaylığı, sıcak ve soğuktan fazla etkilenme-
mesi, basit birleştirme elemanları olan çivi, vida, 
tutkal ile kolaylıkla birleştirilebilmesi, kimyasal 
etkilere karşı dayanımı özellikle yapı malzemesi 
olarak kullanılmasında öne çıkmasını sağlayan 
diğer önemli avantajları olarak dikkat çekiyor.

Ahşabın beton ve çeliğe oranla yapı malze-
mesi olarak kullanılması çok daha eski tarihlere 
dayanıyor. Ahşabın yapılarda taşıyıcı iskelet mal-
zemesi olarak kullanılmasındaki en temel geliş-
me, XX. yüzyılın başlarına denk geliyor. Ancak 
1940’lı yılların başından itibaren de yapı ve inşaat 
sektöründe çimento, taş ve çelik malzemelerinin 
tercih edilmesi, Türkiye’deki ahşap kullanımını 
belirgin bir şekilde düşürdü. Bir zaman sonra 
mimarların özellikle kentsel peyzaj projelerinde 
kullanılan kereste harici malzemelerin soğuk 
görünümünden memnun kalmamaya başlaması, 
ahşaba geri dönüşün kapısını yeniden araladı. 
Yalnızca estetik kaygılarla değil, aynı zamanda 
yapılarda maddi bir değer artışı da sağladığından, 
ahşaba geri dönüş kaçınılmaz oldu. Böylece, este-
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Son yılarda insanların 
gündemine oturan 
organik yaşam ve doğal 
olana dönme isteği ahşap 
yapıların ve ürünlerin tercih 
edilmesini olumlu yönde 
etkiliyor

tik kaygıların yanı sıra, yapı-inşaat ekonomisindeki 
kâr artışı da ahşaba olan ilgiyi artırdı. Bunların yanı 
sıra, gün geçtikçe artan ve yaygınlaşmakta olan 
sanayileşmenin ortaya çıkardığı ihtiyaçlar ile I. 
Dünya Savaşı öncesi ve savaş yıllarında çeliğin daha 
kıymetli hale gelmesi de ahşap malzemenin farklı 
fonksiyonlarda ve yapılarda kullanılması zorunlu-
luğunu beraberinde getirdi. Artan çevresel baskılar 
sonucu hem enerji ihtiyacının ortaya çıkması hem 
de sürdürülebilirlik sorunlarıyla beraber 1980’li 
yıllarda doğaya dönüş başladı. Bu dönemde bo-
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zulmaz bir malzeme olduğu düşünülen 
betonarmenin de yenilenme ihtiyacının 
bulunduğu anlaşılınca ahşap yeniden 
popüler oldu. Üretiminde hiçbir katkı 
kullanılmayan ahşap, geleceğin yapı 
malzemesi olarak görülüyor.

BETONARME YAPILARA
GÖRE DEPREME DAHA 
DAYANIKLI

İnsan sağlığına zarar vermeyen, 
alternatifi olan malzemelerden daha 
yüksek ısı yalıtımı sağlarken, ısıya karşı 
neredeyse hiç genleşmeyen ahşap, tam 
tersine ısının etkisiyle kuruyup güç 
kazanıyor. Eko ve gürültüyü emerek 
engellerken, ses izolasyonunda üstün-
lük sağlıyor. Bu özelliklerinin yanı sıra, 
üretiminde atık gaz olarak saf oksijen 
salınan tek yapı malzemesi olması da 
ahşabı cazip kılıyor.  Ayrıca, betonar-

me yapılara nazaran depreme daha 
dayanıklı olduğu bilimsel bulgularla da 
kanıtlanan ahşap, hem estetik hem de 
güvenlik çözümüyle diğer yapı malze-
meleri arasında belirgin fark yaratıyor. 
Hammaddesi ahşap olan elemanlar 
ömürleri bitince yeniden kullanılabi-
liyor, biyolojik yolla yok edilebiliyor, 
enerji veya hammadde olarak değer-
lendirilebiliyor.  

DOĞAL VE SAĞLIKLI BİR
YAŞAM ORTAMININ SEMBOLÜ...

Ahşabın geçmişte olduğu gibi gü-
nümüzde de çok tercih edilmesinin 
nedenlerinin başında insan psikolojisi 
arasındaki uyum geliyor. Söz konusu 
bu uyum, hiçbir yapı malzemesinde 
bulunmuyor. Ahşabın natürel ve sağ-
lıklı bir yapı malzemesi oluşu ve yatış-
tırıcı etkisi kişilerin duygusal durumu 

üzerinde olumlu etkiler bırakıyor. Toz 
çekmeyen, mekândaki rutubeti emip 
salarak bir tür nem düzenleyici görevi 
gören ahşap, adeta doğal ve sağlıklı 
bir yaşam ortamının sembolü olarak 
karşımıza çıkıyor. Yapılarında ve iç 
mekânlarında ahşap kullanılan evlerde 
yaşayan insanlar, fizyolojik ve psikolo-
jik açıdan kendilerini çok daha zinde 
hissediyor.

Doğal bir yapı malzemesi olarak da 
kullanılan ahşap, geçmişte ve günü-
müzde ustaların elinde sanata dönüşü-
yor. Sanata ve mimariye ilham kaynağı 
olan bu malzeme; sadeliği, özgürlüğü 
ve dışavurumculuğuyla doğru ellerde 
başyapıtlar yaratırken, bilinçsiz kulla-
nımı ise çevreye karşı büyük bir sorun 
teşkil ediyor. Çevreyle uyumlu yaşam 
anlayışının gün geçtikçe artması, çevre 
dostu bir malzeme olan ahşabın önemi-
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ni günümüzde daha da artırıyor. Yeni-
lenebilir doğal bir kaynak olduğu için 
çevre dostu malzeme olarak bilinen 
ahşap, zaman içerisinde yeni malze-
melerin ortaya çıkması ve üretim aşa-
maları nedeniyle daha az talep edildiği 
dönemler geçirse de popülerliğini son 
dönemde tekrar kazanmaya başlıyor.

MİMARLARIN SON 
DÖNEMLERDEKİ TERCİHİ

Dünyanın birçok ülkesinde, başta 
Kuzey Amerika ve İskandinavya gibi 
Türkiye’de de iç ve dış mekân mima-
risinde ahşap kullanılıyor. Mimaride 
ahşabın tercih edilmesi nedenleri ara-
sında; doğal dokuları, yaşam alanları-
na kattığı estetik ve görsel değerler ile 
güvenilir bir malzeme olması geliyor. 
Doğal, sürdürülebilir, yenilenebilir, 
deprem ve yangın güvenli bir yapı 
malzemesi olması ile diğer yapı malze-
melerinden hafif olması, ahşabın son 
dönemde mimarlar, inşaat mühendis-
leri ve bilinçli tüketiciler tarafından 
tercih edilmesini sağlıyor. Maliyeti 
çelik konstrüksiyona göre yüzde 30 
oranında daha az olan ahşap yapılar, 
‘kısa ömürlüdür’ kanısının aksine, 60 
ila 100 yıl arasındaki ömürleriyle fark 
yaratıyor. Ayrıca hava ile dolu hüc-

releri sayesinde alternatifi olan mal-
zemelerden daha yüksek ısı yalıtımı 
sağlayan ahşap için vücut ısısına en 
yakın malzeme de denilebilir. Tüm 
bu özellikleriyle birlikte değişik doku 
ve renk çeşitliliğine sahip olan ahşap, 
dünyada mükemmel bir mühendislik 
malzemesi olarak tanımlanıyor. Yeni 
teknolojilerle ahşabı yeniden yorumla-
yıp onu doğru kullanmayı öğrenmek, 
son dönemde inşaat sektöründeki 
trendlerden birini oluşturuyor.

Gelecekte daha da fazla insanın 
kentlerde yaşayacağı gerçeği, “sürdü-
rülebilir ve ekolojik inşaat” kavramını 

gündeme getiriyor. Ekolojik inşaat 
konusunda çoğunluğu gelişmiş ülke-
lerde olmak üzere çözüm üretmeye 
yönelik birçok araştırma yürütülmek-
te ve doğal bir yapı malzemesi olarak 
ahşabın konut alanında kullanımı-
nı yaygınlaştırmayı amaçlayan yeni 
yaklaşımlar geliştirilerek destekler 
sağlanıyor. Bunun sonucu olarak son 
yılların Avrupa inşaat teknolojisinde 
hammaddesi ahşaba dayalı yapı mal-
zemelerinin yeniden önem kazandığı 
gözleniyor. Doğal bir yüksek teknoloji 
ürünü olan ahşapla yapı inşa etmenin 
uzun bir geleneği olduğu gibi aynı 
zamanda bu maddenin geleceği de 
parlak...
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Ekonomi alanında alınan tedbir-
lerin etkisi zaman alır. Türkiye 
ekonomisi, geçtiğimiz yılın tem-

muz ayı sonundan ağustos ayı ortasına 
kadarki zaman diliminde ‘döviz kuru’ 
operasyonuyla açıktan bir ‘ekonomik 
saldırı’yla karşı karşıya kalınca, TL’nin 
sert değer yitirmesinin, yeni devalüas-
yonun enflasyona geçişkenliğinin (pass-
through effect) etkisi de katmerli oldu. 
Bu nedenle, Hazine ve Maliye Bakanı 
Berat Albayrak’ın liderliğinde, ekonomi 
yönetimi, ‘neo-liberal’ anlayışının unut-
turduğu ‘direkt kontrol politikaları’nı 
devreye alarak, geçtiğimiz sonbahardan 
bu yana bir dizi tedbir ve düzenlemeyi 
ardı ardına hayata geçirdi.

Amaç, kurlardaki aşırı oynaklığı dur-
durmak ve ekonomide bozulma eğilimi 
gösteren ‘fiyatlandırma alışkanlıkları’nı 
normalleştirmekti. Ekonomi alanında, 
bu tür tedbirlerin üç ile altı ay arasındaki 
uygulama sürecinin etkileri, literatürde 
de gözleneceği üzere, iki katı bir süre 
geçtikten sonra, yani ilk etapta, en erken 
altı ay, sonrasında dokuz ay ama en etkili 
şekilde 12 ay sonra hissedilir. Bu neden-
le 2019 yaz aylarına gelen ‘dokuzuncu 
ayda’, enflasyonda ‘yapışkanlık etkisi’nin 
zayıflama emarelerini görmeye başladık. 
Eş zamanlı, reel kesim güven endeksi ve 
genel manada ekonomik güven endek-
sindeki toparlanma da ‘dokuzuncu ayda’ 
daha kuvvetli hissedilen ‘normalizasyon’ 
sürecini teyit ediyor.

Bu dönemin, bir ekonomist olarak, 
beni içten içe yaralayan yönü, ekonomi 
literatüründe var olan tedbir ve adımlara 
ya ‘hiç yokmuş’ gibi davranılması ya da 
‘demode’ tedbirlermiş gibi eleştirilmesi 
oldu. Bu arada kendileri alternatif çözüm 
önerisi ortaya koymadan sadece ağır 
eleştiride bulunmalarına şahit olduk. 
Oysa ‘iktisat’ta ‘tek’ bir ‘doğru’ yoktur. 

Türkiye, vatandaşlarını terörden koru-
mak ve bölgesindeki tüm haklarının 
arkasında durmak adına önemli bir sa-
vunma stratejisi yürütüyor. Bir yandan 
da ekonomiyi durgunluktan çıkarmaya 
çalışıyor.

Elbette ki böyle dönemlerde bütçe 
açığı yükselir, kamu borcu bir miktar 
hareketlenir. Bu süreç hiçbir zaman eko-
nomi yönetiminin ‘bütçe disiplini’nden 
saptığı anlamına gelmez. Bu nedenle 
1990’lı yılların alışkanlıklarına dönüldü-
ğü yönündeki kimi iddialar ya ‘aşırı’dır 
ya da ‘maksatlı’dır. Bizler bu ‘zorlu’ sü-
rece pozitif katkı sağlamak adına somut 
‘çözüm önerileri’ ile birlikte yapıcı kat-
kılarda bulunabiliriz. Ekonominin yüzde 
50’sinin ‘psikoloji’ olduğu gerçeğiyle 
‘normalizasyon’ hızlandıkça pozitif etki 
de katlanacaktır.

REEL SEKTÖRDE POZİTİF SİNYAL
TCMB’nin her ay düzenli olarak 

açıkladığı İktisadi Yönelim Anketi’ne 
cevap veren reel sektör kuruluşlarının 
görüş ve beklentilerinden oluşturulan 
Reel Kesim Güven Endeksi’nin mayıs 
ayında 100 puanın çok az altına gerile-
miş iken, haziran ayında yeniden 100 
puanın üzerine çıkması pozitif sinyal 
olarak algılanmalı. Güven Endeksi’nde 
100 puanın üzerindeki her değer, reel 
sektörün ekonominin bugün ve yakın 
geleceğine dair değerlendirme ve beklen-
tilerinin olumlu olduğuna işaret ediyor. 
Nitekim ankete katılan küçük, orta ve 
büyük ölçekte imalat sanayi firmaları-
na Türkiye ekonomisinin genel gidişatı 
sorulduğunda, mayıs ayında bu soruya 
verilen olumsuz cevapların artmış olması 
nedeniyle genel gidişata bakış 78,3 pua-
na kadar gerilemiş iken, haziran ayında 
tekrar 90,2’ye yükselmiş.

Firmalara gelen toplam siparişten 

TİM Genel Sekreteri

Prof. Dr. Kerem Alkin

Bizler bu ‘zorlu’ sürece pozitif katkı sağlamak adına somut ‘çözüm önerileri’ 
ile birlikte yapıcı katkılarda bulunabiliriz. Ekonominin yüzde 50'sinin ‘psikoloji’ 

olduğu gerçeğiyle ‘normalizasyon’ hızlandıkça pozitif etki de katlanacaktır.

“Normalizasyon” 
sinyali güçleniyor
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memnuniyet veya memnuniyetsizlik an-
lamında verilen cevaplardan hesaplanan 
endeks değeri ise 80,1 puandan 82,8 
puana yükselmiş. Bununla birlikte 100 
puandan 17,2 puan uzaktayız. Buna 
karşılık son üç ayda fabrikaya, firmaya 
gelen toplam sipariş miktarından duyu-
lan memnuniyet veya memnuniyetsizlik 
diye bakıldığında, mayıs ayında 97,6 
puan olan değer, 105,1 puana sıçraya-
rak, memnuniyetin yükseldiğine işaret 
ediyor. Gelecek üç aya yönelik ihracat 
siparişlerinden duyulan memnuniyet de 
tescillenmiş. mayıs ayında bu memnu-
niyet 118,2 puanla kendini göstermiş 
iken, söz konusu memnuniyet haziran 
ayında 116,1 puanla devam etmiş. Bu da 
ihracatçımızın 2019’da rekorlar kırmayı 
sürdüreceğini, net ihracatın ekonomik 
büyümeye pozitif katkısının devam ede-
ceğine işaret ediyor.

Bir sevindirici detay da bu derece 
zor ve belirsizliklerle dolu bir küresel 
konjonktürde, Türkiye ekonomisinde 
de keyifsizliği atlatmak için birçok ted-
birin hayata geçirildiği bir konjonktürde, 
imalat sanayinin istihdamını korumak 
konusunda gösterdiği kararlılık... Ge-
lecek üç ayda istihdamını korumaya 
devam edip etmeyeceği noktasındaki 
soruya, firmalar 105,1 puanla istihdamı 
korumak hususunda kararlı oldukları 
yönünde cevap vermişler. Unutmayalım, 
aynı soruya verilen cevapların olumsu-
za dönmesi nedeniyle, ekim ve aralık 
aylarında bu soruya verilen cevaplarla 
hesaplanan endeks değeri 94,8 puana 
kadar gerilemişti.

Gelecek üç aya yönelik olarak, fir-
maların üretim hacimlerini korumayı 
bekleyip beklemedikleri sorusuna veri-
len cevaplarda olumlu beklentinin ağır 
basması nedeniyle endeks değerinin 111 
puan olması sevindirici... Geçen ekim’de 
aynı değer 89,8 puana kadar gerilemiş 
ve 2018’i 93,7 puanda kapatmıştı. Nite-
kim, kapasite kullanımı da haziranda bir 
önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 
77,1’e yükseldi. Bu pozitif sinyallerin 
üçüncü ve dördüncü çeyrekte büyümeye 
pozitif yansımasını umalım.

FED’DEN “ZAYIF DOLAR” HAMLESİ
Dünyanın anlı şanlı ekonomistle-

rine, piyasa uzmanlarına, ABD Merkez 
Bankası’nın (FED) altı ay içerisinde 180 
derece ters bir noktaya savrulacağı söy-
lenseydi, kahkahalarla “Dalga mı geçi-

yorsunuz” derlerdi. Oysa 19 Haziran 
Çarşamba günü FED’den çıkan mesajlar, 
ekonomistlerin beklentilerinin de üstün-
de “yumuşama” mesajlarıyla dolu. FED 
Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin 
sekizi “Vallahi 2019’da bile faiz indirebi-
liriz” derken, sekizi “2019’u pas geçeriz” 
dedi. Bir üye ise ‘radikal’ davranıp, “Faiz 
artışı” deyivermiş. 2020 için “Faiz indi-
ririz” diyen üye sayısı dokuz...

FED yetkilileri; ABD ekonomisinde, 
manşet ve çekirdek enflasyon açısından 
bir hareketlenme beklemiyor. Büyüme 
ılımlı devam ediyor, istihdam piyasa-
sı iyi ama yatırımların temposunda bir 
yumuşama söz konusu... Yani ‘saha ko-
şulları’ olası ‘faiz indirimi’ için müsait... 
Gel gelelim, FED yetkililerinin 2020 
sonuna kadar 0,25 puandan iki kez top-
lamda 0,50 puan faiz indirimi sinyali 
Başkan Donald Trump’ı kesmez. Hatta 
FED yetkililerinin ‘olası’ faiz indirimi 
sinyalini öne çıkararak ‘gölgede’ bırak-
tıkları, “FED’in bilanço küçültmesinin 
aynen devam edeceği” yönündeki duru-
şu Trump’ı kesin kızdıracak.

Zaten Trump da FED’den kendisini 
tatmin edecek ölçüde para politikası-
nın ‘yumuşatılması’na yönelik kuvvetli 
bir sinyal beklemediğinden, Beyaz Sa-

ray avukatlarının FED Başkanı Jerome 
Powell’in görevden nasıl alınabileceği 
hususunu araştırdığı yönünde ‘haberler!’ 
de el altından sosyal medyaya sızdırılı-
yor. Powell ise “Dört yıllık görev süremin 
sonuna kadar buradayım” sinyali verme-
yi ihmal etmedi. Başkan Powell, küresel 
büyümedeki düşük performansın kü-
resel enflasyonu zayıf tuttuğunu belirt-
mekte ve dünya merkez bankalarının 
küresel ekonomide zayıf seyri besleyecek 
‘ters akıntıları’ yakından takip ettiklerini 
de hatırlatıyor. Bu nedenle FED para 
politikasını ‘sıkılaştırma’yı sürdürmek 
ve/veya ‘sıkılaştırma’yı aynı düzeyde tut-
mak adına birkaç ay öncesindeki iştahını 
kaybetmiş gözüküyor.

Böylece Trump’ın tam istediği ölçü-
de olmasa da FED, ABD’nin AB ve Çin’e 
karşı yürüttüğü ‘ticaret savaşları’nın 
kurgusuna uygun bir ‘dolar düzeyi’ 
için bir adım atmış durumda... Üstelik, 
FED’in bu adımı, Avrupa Merkez Ban-
kası (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin 
‘parasal genişleme’ sinyaline, Trump’ın 
bu tutuma duyduğu kızgınlığı açıkca 
dile getirdiği günün ertesinde yaşandı. 
Bizleri, euro-dolar ve dolar-yuan pari-
tesi açısından sağlam bir ‘dalgalanma’ 
dönemi bekliyor.
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İnşaat sektörü 2019 yılının ilk çey-
reğinde yüzde 10,9 küçülmüştür. 
Böylece inşaat sektörü üç çeyrektir 

üst üste küçülürken en hızlı küçülme bu 
çeyrekte yaşanmıştır. İnşaat sektörü hem 
kendi iç dinamiklerindeki bozulmalar 
hem de 2018 yılının ikinci yarısından 
itibaren yaşanmaya başlanan finansal 
dalgalanmalar nedeniyle olumsuz etki-
lenmiştir. Sektörde bir yandan maliyetler 
artarken, satışlar gerilemiş diğer yandan 
döviz ve TL kredilerin artan maliyetle-
ri müteahhit firmaların bir bölümünü 
sıkıntıya sokmuştur. İnşaat sektöründe 
mevcut sorunların yeni yılda da ağırla-
şarak devam ettiği görülmektedir.

Türkiye ekonomisi ise 2019 yılı ilk 
çeyreğinde yüzde 2,6 küçülmüştür. Son 
dört çeyrektir inşaat sektörü büyüme 
(küçülme) verileri ile ekonomideki bü-
yüme (küçülme) verileri arasındaki iliş-
ki iyice kopmaya başlamıştır. 2018 yılı 
ikinci çeyreğinde ekonomide yüzde 5,3 
büyüme yaşanırken, inşaat sektöründe 
büyüme yüzde 1,5’te kalmıştır. 2018 yılı 
üçüncü çeyreğinde ise ekonomi yüzde 
1,8 büyürken inşaat sektörü yüzde 5,6 
küçülmüştür. 2018 yılının son çeyre-
ğinde ekonomi de küçülmüş ve küçül-
me yüzde 3,0 olmuştur. Ancak inşaat 
sektöründe küçülme yüzde 8,7’ye 
yükselmiştir. 2019 yılının ilk çeyrek 
döneminde ise ekonomide küçülme 
yüzde 2,6 ile bir önceki çeyreğe göre 
yavaşlamıştır. İnşaat sektöründe ise 
tam tersine yüzde 10,9 ile küçülme 

hızlanmıştır. Böylece yeni yılın ilk çey-
reğinde inşaat sektörü genel ekonominin 
oldukça altında bir performans göster-
miştir.   

İnşaat sektörü ile ekonomik büyüme 
arasındaki bu kopma inşaat sektörünün 
kendi dinamiklerinden kaynaklanan so-

İnşaat sektöründe iyileşme için 
kamu desteği gerekiyor

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı/ 
Ekonomi ve Strateji Danışmanlık 

Hizmetleri Başkanı 

Dr. Can Fuat Gürlesel

İnşaat sektöründe kamu destekli yapısal önlemler alınmadığı 
takdirde sorunların çözümü oldukça zaman alacak ve süreçte 

sektör küçülmeye devam edecektir. Bu durumda inşaat 
malzemeleri sanayi için ise iç talep küçülmeye devam edecektir.

EKONOMİK PERSPEKTİF

runları olduğunu göstermektedir. Kopma-
nın giderek şiddetlenmesi ise sorunların 
daha da ağırlaştığına işaret etmektedir.

İnşaat sektöründe yaşanan sorunlar 
için bir diğer gösterge 2019 yılı ilk çeyre-
ğinde inşaat harcamalarında yaşanan yüz-
de 25’i aşkın reel daralmadır. İlk çeyrekte 
inşaat harcamaları nominal olarak geçen 
yılın ilk çeyreğine göre sadece yüzde 2,3 
artmıştır. Aynı dönemde yıllık inşaat ma-
liyetleri artışı yüzde 27,9, üretici fiyat-
ları artışı ise yüzde 29,6 olmuştur.  Bu 
çerçevede reel olarak inşaat harcamaları 
yüzde 24,5 veya yüzde 27,2 daralmıştır. 
İnşaat harcamalarında keskin bir düşüş 
yaşanmıştır

İnşaat sektöründe kendi dinamik-
lerinden kaynaklanan çok sayıda sorun 
yaşanmaktadır. Öncelikle müteahhitler ta-
rafında bozulan mali yapılar sorun olmaya 
devam etmektedir. Diğer sektörlerdeki 
firmalar gibi müteahhitlik sektörü firma-
larının mali yapıları da geçen yıl yaşanan 
finansal şoklardan olumsuz etkilenmiştir 
ve iyileşme diğer sektörlere göre daha ya-
vaş gerçekleşmektedir. Bunun en önemli 
nedeni inşaat sektöründe bozulan arz 
talep ve fiyat dengesidir.  Arz ve talepte 
keskin bir daralma ile satışlarda yine sert 
düşüş yaşanmaktadır. Satışlardaki gerile-
me ayrıca firmaların nakit akışlarının da 
bozulmasına neden olmuştur. 

SEKTÖR BANKALARLA 
ÜÇ AYRI SIKINTI YAŞIYOR

Firmalar ayrıca banka kredileri ile il-
gili olarak da üç ayrı sıkıntı yaşamaktadır. 
İlk olarak yurt içi ve yurt dışından temin 
edilmiş olan banka kredilerinin ödenme-
sinde sıkıntılar ile yeniden yapılandırma 
talepleri yaşanmaktadır. Diğer yandan 
mevcut banka kredilerinin faiz oranları 
çok yükselmiştir ve firmaların nakit akış-
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ları yeterli olamamakta ve kârlılıklar da 
olumsuz etkilenmektedir.  Son olarak 
ise yeni banka kredileri kullanımı çok 
sınırlanmış bulunmaktadır.  Firmalar 
ayrıca kamudaki iş alacakları ile KDV 
alacakları nedeniyle de sıkışıklık yaşa-
maktadırlar. 

İnşaat sektöründe bankalara olan 
kredilerin ödenmesinde yaşanan sıkıntı-
lar için kamunun önerisi alacaklı banka-
lar ile borçlu firmaların bir araya gelerek 
borçları yeniden yapılandırmaları veya 
kötü aktiflerin devredilmesi bu amaçlar 
için de fonlar kurulması olmuştu. Bu 
konuda temaslar olmakla birlikte he-
nüz somut bir ilerleme sağlanamadığı 
görülmektedir. Müteahhit firmaların 
borçlarının yeniden yapılandırılması 
veya fonlara devri konusunda zamana 
ve kamunun da nakdi veya garanti kat-
kısına ihtiyaç bulunmaktadır.

EKONOMİK PERSPEKTİF

de planlı ve büyük ölçekli kentsel dö-
nüşümlere başlanmalı, bu dönüşümler 
riskler ve ihtiyaçlar odaklı olmalı, kamu 
fonları ile yabancı fonlar da kullanıl-
malıdır. Yine talep tarafında mevcut 
yapılar için artırılacak ve genişletilecek 
asgari standartlar ile yenileme paza-
rı canlandırılmalıdır. Sektörde talebin 
daha istikrarlı ve kalıcı olması için ise 
yapı finansman sistemi tüm piyasa ve 
kurumları ile kurulmalıdır. Yine nakit 
tarafında ise kamudan olan iş alacakları 
ile KDV alacakları ödemeleri için bir 
takvim açıklanmalıdır.

İnşaat sektöründe kamu destekli 
yapısal önlemler alınmadığı takdirde 
sorunların çözümü oldukça zaman ala-
cak ve süreçte sektör küçülmeye devam 
edecektir. Bu durumda inşaat malzeme-
leri sanayi için ise iç talep küçülmeye 
devam edecektir.                        

Daha geniş kapsamlı olarak değer-
lendirildiğinde ise inşaat sektöründe-
ki sorunlar piyasa dinamikleri içinde 
çözülemeyecektir. Sektördeki yapısal 
sorunların çözümü için yine kamunun 
öncülüğünde yapısal iyileştirmelere ve 
müdahalelere ihtiyaç vardır.         

Öncelikle inşaat sektöründeki geri 
ödenemeyen banka kredilerinin dev-
redilmesi hedeflenen fonların kuru-
luşunda, kötü aktiflerin devrinde ve 
bankaların bu nedenle sermayelerinin 
güçlendirilmesinde kamu nakdi veya 
gayri nakdi katkı ve teminatlar sağlama-
lıdır. Müteahhitler arasında mali yapılar 
kriter alınarak sektörde kamu aracılığı 
ile bir konsolidasyon yapılmalıdır. Böy-
lece mali açıdan zayıf ve sıkıntılı firma-
lar, projeleri ve borçları mali açıdan ola-
nakları olan firmalara devredilmelidir.   

Talep ve nakit tarafında ise kentler-
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Çernobil, turistik 
bölge olacak

26 Nisan 1986’da nükleer santralda meydana gelen 
patlamayla dünya tarihine adı yazılan Çernobil ‘resmen’ 

turistik bölge oluyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volo-
dimir Zelenskiy, yıllarca yasaklı bölge statüsünde 
tutulan, bu statüden çıktıktan sonra ziyaretçile-
rin akınına uğrayan Çernobil Nükleer Santrali 

etrafındaki bölgeyi turistik bölgeye dönüştürmeyi 
öngören kararnameyi imzaladı. “Çernobil, Ukray-
na için olumsuz bir şeydi şimdi bunu değiştirme 

zamanı geldi” diyen Zelenskiy, alanı turistik 
bölgeye dönüştürürken yürüyüş alanları 

yapacaklarını, yeşil alanlar oluştu-
racaklarını, mobil telefon ağını 

güçlendireceklerini söyledi.

Şeki Han Sarayı Dünya 
Miras Listesi’nde

Azerbaycan’ın tarihi ve doğal güzellikle-
riyle ünlü ‘Şeki kentinin tarihi mahallesi ve 
Şeki Han Sarayı’, Birleşmiş Milletler Eğitim, 

Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 
Dünya Miras Listesi’ne eklendi. Azerbaycan 

mimarisinin en önemli anıtları arasında 
gösterilen ve 1762’de hanların yazlık 

ikametgahı olarak inşa edilen Şeki Han 
Sarayı’nın en önemli özelliklerinden biri de 
yapımında çivi veya herhangi bir yapıştırıcı 

unsurun kullanılmamış olması.

Avrupa’nın en eski camisi İspanya’da
İspanya’da Vizigot Krallığı’na ait 1400 yıllık Reccopolis antik kentinde yapılan çalışmalarda daha 

önce keşfedilmemiş bir sarayın bazı bölümlerinin yanı sıra, Avrupa’nın en eski camilerinden 
biri olduğu düşünülen kalıntılar bulundu. Toprak altındaki yapılardan olan büyük bir binanın, 

Ortadoğu’ya özgü cami planlarına benzediği belirtildi. Harvard Üniversitesi Orta Çağ tarihçisi ve 
arkeolog Michael McCormick, yapılacak kazının bu fikri kanıtlayabileceğini belirterek doğrulan-

ması halinde bunun günümüze ulaşabilen Avrupa’daki en eski cami olabileceğini vurguladı.

Amazon 1,5 milyar 
dolara kendi
havalimanını inşa 
edecek 
1 trilyon dolara dayanan değeriyle 
dünyanın en büyük şirketlerinden 
biri haline gelen ABD’li e-ticaret devi 
Amazon, kendi havalimanını inşa 
etmek için kolları sıvadı. ABD’nin Ken-
tucky eyaletindeki Cincinati kentine 
inşa edilecek olan havalimanının 
temel atma törenine katılan Amazon 
CEO’su Jeff Bezos, 1,5 milyar dolara 
mal olması beklenen havalimanın 
inşaatı için ‘start’ı da kendi elleriyle 
verdi. Bezos, iş makinesinin direksi-
yonuna geçip, sembolik olarak inşaat 
çalışmalarını başlattı.

DÜNYA TURU
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Louvre Piramidi’nin Mimarı I.M. Pei hayatını kaybetti
Paris Louvre Müzesi’nin avlusuna giriş yapısı olarak tasarladığı ikonik cam piramidiyle dünyaca tanınan, modern 
mimarlık anlayışının saygın isimlerinden 1983 Pritzker Ödüllü ünlü mimar Ieoh Ming Pei, 102 yaşında hayatını 
kaybetti. 60 yıllık kariyerinde en bilinen çalışması olarak Louvre Müzesi’ne tasarladığı kristali andıran şeffaf Louvre 
Piramidi ek yapısının yanında; Hong Kong’daki Çin Bankası Kulesi, Washington DC’de Ulusal Sanat Galerisi Doğu 
Binası, Boston’daki JFK Başkanlık Kütüphanesi ve Doha’da İslam Sanatları Müzesi diğer etkileyici yapıları olarak 
kabul ediliyor.

Afganistan’da tarihi
kalenin kulesi çöktü
Afganistan’ın Gazne şehrinde tarihi bir kule 
yıkıldı. Kule, İslam mimarisi örnekleri ile tanınan 
şehirde yıkılan onlarca tarihi eserden biri 
olma özelliği taşıyor. Afgan yetkililer yoğun 
yağmur nedeniyle eserlerin hasar gördüğünü, 
muhalifler ise hükümetin ihmali olduğunu 
öne sürüyor. Ülke Kültür Bakanlığı Sözcüsü 
Muhammed Saber Mohmand, kalenin sağanak 
yağmura karşı kırılgan olduğunu, otoyolun 
kenarında olmaları nedeniyle kulelerin hasar 
gördüğünü söyledi.

Bolivya’da toprak 
kayması sonucu
64 ev yıkıldı
Bolivya’da meydana gelen toprak 
kayması sonucunda 64 ev yıkıldı. 88 aile 
farklı bölgelerde bulunan ikametlere 
yerleştirildi. La Paz Belediye Başkanı 
Luis Revilla, zarar görenler için sığınma 
kampı kurulacağını söyledi.
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renovasyon ile şehrin 
yaşam alanlarını 

yeniden kurguluyor
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