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Değerli Türkiye İMSAD ailesi ve 
sektör paydaşlarımız, 

37. Seçimli Genel Kurulumuzda, 
üyelerimizin takdiriyle önümüzdeki 
üç yıl süresince derneğimizin 
yönetim görevini devraldık. Bu 
vesile ile son üç yılda birlikte 
görev yapmaktan büyük mutluluk 
duyduğum bir önceki dönem 
başkanımız Sayın Ferdi Erdoğan 
ve tüm Yönetim Kurulu’na da bir 
kez daha teşekkür etmek isterim. 
Her biri birbirinden kıymetli 
Yönetim Kurulu arkadaşlarımla 
birlikte ülkemize ve sektörümüze 
fayda sağlamak, yapılarda yaşam 
kalitesini yükseltmek amacıyla 
ve bunun getirdiği sorumlulukla 
çalışacağız. Bir önceki dönemde 
de yönetimdeydim ve o dönemde 
planlanmış, fevkalade başarılı 
çalışmalarımız var. Bu çalışmaları 
bir an önce tamamlamak en büyük 
hedefimiz. Bunu bir bayrak yarışı 
olarak değerlendirebiliriz. Biz 
bayrağı devraldık ve aldığımız 
yerden daha ileriye taşımak 
görevimiz. Esas olan istikrar ve 
sürdürülebilirliktir.

36 yıl önce, sektörü bir çatı 
altında toplamak ve hem ülkemizin 
hem de sektörümüzün gelişimine 

katkı sağlamak amacıyla temelleri 
atılan Türkiye İMSAD, bugün 

ülkemizin kalkınmasına, 
yatırımları ve ticari 
faaliyetleriyle sanayisinin 
gelişimine en yüksek katkı 
koyan inşaat sektörünün 
en etkin sivil toplum 
kuruluşlarından biri olarak 
nitelendirilmektedir. Bu, 
bize ayrı bir sorumluluk 
yüklüyor. Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu olarak, 
bu sorumluluk bilinciyle 

derneğimizi daha güçlü 
ve daha geniş kapsamlı 

bir çatı örgüt yapmak 
için koyduğumuz hedefler 

doğrultusunda ilerleyeceğiz. 
Türkiye İMSAD bugüne 

Esas olan istikrar ve sürdürülebilirliktir
Tü

rk
iy

e 
İM

S
A

D
 Y

ön
et

im
 K

ur
ul

u 
B

aş
ka

nı

T
A

Y
FU

N
 K

Ü
Ç

Ü
K

O
Ğ

LU

BAŞKAN’IN MESAJI

NİSAN  2020   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   3

kadar üye yapısı, komiteleri, 
çalışmaları ve etkinlikleri ile birçok 
sektöre örnek olmuş bir kurumdur. 
İnanıyorum ki, önümüzdeki 
dönemde de sektör içi artan 
koordinasyonumuz ile hep beraber 
sektörümüze daha yüksek fayda 
sağlayacağız.

Fakat bugün tüm dünyayı etkisi 
altına alan küresel bir salgınla 
karşı karşıyayız. Türkiye İMSAD 
olarak, bu zor süreçte üyelerimizle 
birlikte, kamunun aldığı her 
türlü tedbirin yanı sıra bireysel ve 
kurumsal önlemleri de ciddiyetle 
uyguladık ve uygulamaya da 
devam ediyoruz. Zorluklarımızın 
farkındayız. Ancak “inşaat 
malzemesi sanayimizin mevcut ileri 
seviyeye” yılların emeği, muazzam 
fedakarlıklar ve büyük mücadele 
ile geldiğinin bilincindeyiz. Bu 
bilinç ile, normalleşmeye kadar 
sürecek belirsiz süreçte Türk 
inşaat malzemeleri sanayimizin 
sahip olduğu güçlü yurt içi ve 
yurt dışı potansiyelini korumak 
ve geliştirmek adına ilk hedefimiz 
organizasyonlarımızı korumak ve 
yaşatmak olmalıdır.  

Kıymetli okurlar,
Küresel salgın nedeniyle zor 

bir dönemden geçiyoruz. Ancak 
bu süreci atlattığımızda inşaat 
malzemesi sanayisinin uluslararası 
pazarda güvenilir bir sektör olarak 
daha üst seviyede konumlanacağına 
inancımız tam. Hem coğrafi 
konumumuz, hem üretim 
kapasitemiz hem de ürünlerimizin 
kalitesi bu tezi destekliyor.

Sektörümüzün “yeni normal” 
koşullarını en hassas derinlikte 
idrak edeceğine ve gereken hamleyi 
yapacağına, 2020 başı yurt içi ve 
yurt dışında başlayan gelişimine 
güçlenerek devam edeceğine 
inanıyorum.

Önümüzdeki dönemin ülkemize 
ve sektörümüze sağlıklı ve güzel 
günler getirmesini temenni 
ediyorum.



Aralık 2019’da Çin’in Wuhan 
kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı 
kasıp kavuran Covid-19 sebebiyle 
daha önce hiç karşılaşmadığımız bir 
krize şahitlik ediyoruz. Küresel salgın 
başta sağlık sistemi olmak üzere, tüm 
ekonomileri ve birçok sektörü etkisi 
altına aldı. Dünyada 300 binden fazla 
kişi hayatını kaybederken, salgının 
ortaya çıkardığı belirsizlik nedeniyle 
üretimden hizmet sektörüne kadar 
birçok işletme ne yazık ki kepenklerini 
kapattı. 

Yarattığı potansiyel ve iş hacmi 
açısından sünger sektör olarak 
nitelendirilen inşaat malzemeleri 
sanayisi de maalesef salgından en çok 
etkilenen sektörler arasında yer aldı. 
Türkiye İMSAD üyesi sanayicilerimiz 
öncelikle çalışanların sağlığını korumak, 
ofis ve fabrikaları salgından uzak tutmak 
için gereken tüm bireysel ve kurumsal 
önlemleri daha ilk günden uygulamaya 
başladı. Dileğimiz bir an önce salgının 
kontrol altına alınarak firmalarımızın 
en az hasarla süreci atlatması… 
Bu süreci atlattıktan sonra inşaat 
malzemesi sanayisinin yeni stratejiler 
geliştirerek küresel pazarda avantajlı 
duruma geçeceğine inancımız tam. 
Gündemimizin tam ortasında yer alan 
pandemi dolayısıyla biz de bu sayımızda 
küresel salgının inşaat malzemesi 
sanayisine etkilerini detaylıca irdelemek 
istedik. Türkiye İMSAD’ımızın değerli 
Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte 
çok önemli alt sektör derneklerimizin 
başkanlarının görüşlerine yer vererek 
sizler için kapsamlı bir çalışma 
hazırladık. 

Geçtiğimiz Mart ayı başında 
gerçekleşen 37. Olağan Seçimli 
Genel Kurulu’nda 2020-2023 
dönemini kapsayan 3 yıl için görev 
yapacak yönetim ve denetim 
kurulları belirlendi. Genel Kurul 
sonrası gerçekleşen Üye Buluşması 
toplantımızda Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sayın Tayfun Küçükoğlu 
konuşmasında, “Türkiye İMSAD 
ülkemiz gelişiminde lokomotif, 
sektörde önemli rol ve sorumluluğa 
sahiptir. Söz konusu bilinç ile 2020-
2023 döneminin gelişen koşullarına 
tam uyum ile ülkemiz ve sektörümüz 
adına öncelikli olarak odaklanmamız 
gereken konuları kolektif birikimimiz 

41. sayı… 10. Yıl… 2 yeni içerik…
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ile belirleyeceğiz” ifadelerine yer verdi. 
Tayfun Küçükoğlu’nun ardından 
konuşmasını gerçekleştiren Dünya 
Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Hakan Güldağ ise pandeminin dünya 
ve Türkiye ekonomisine etkilerinden 
bahsetti. Etkinlikle ilgili tüm detaylara 
haberimiz içinde yer verdik. 

Türkiye İMSAD’ımızın geleneksel 
hale getirdiği, yılda 4 kez çeyrek 
periyodlarda düzenlediğimiz Gündem 
Buluşmaları toplantımızı nisan ayında 
küresel salgın nedeniyle ilk kez 
internet üzerinden gerçekleştirdik. 
Açılışını Türkiye İMSAD Yönetim 
Kurulu Başkanımız Tayfun Küçükoğlu, 
moderatörlüğünü Türkiye İMSAD 
Başkan Vekilimiz Ferdi Erdoğan’ın 
yaptığı “COVID-19/EKONOMİ-20” 
başlıklı online “Gündem Buluşmaları” 
toplantısına ilgi oldukça yoğundu. 
İnşaat malzemesi sanayicileri, iş 
dünyasından isimler ve sektör 
profesyonelleri tarafından ilgiyle takip 
edilen toplantının konuşmacısı Türkiye 
İMSAD Ekonomi Danışmanımız Dr. Can 
Fuat Gürlesel oldu. Can Hoca küresel 
salgının etkisi altındaki ekonomi ve 
inşaat malzemesi sektöründe yaşanan 
son gelişmeleri aktardı. Gündem 
Buluşmaları haberimizde toplantının 
tüm detaylarını anlattık. 

Bu yıl sizlere iki yeni içerik 
hazırladık. Bu içeriklerden biri 
geleceği inşa eden “Sürdürülebilir ve 
Yeşil Mimari” ile ilgili. Bir diğeri ise 
şehirlerin simgesi olan önemli yapıları 
incelediğimiz “Öyküsü Olan Yapılar”. 
Keyifle okumanız dileğiyle. 

Türkiye İMSAD Dergimiz 2020’de 
tam 10. yılını dolduruyor. Nisan 
sayımızın 41. sayımız olması ise bizim 
için ayrı bir önem taşıyor. Bu vesile ile 
dergide emeği geçen herkese “41 kere 
maşallah” demek de bizlere düşüyor. 
41. sayımıza özel bir nazar boncuğu 
kondurarak önümüzdeki günlerin 
herkes için önce sağlık getirmesini 
diliyoruz…
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İMSAD’DAN
- Türkiye İMSAD’ın Yeni Başkanı Tayfun Küçükoğlu
- Türkiye İMSAD üyeleri, Üye Buluşması toplantısında 
bir araya geldi
- Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu: 
“Salgını ancak kolektif şuur ile en az kayıpla atlatabiliriz”
- Türkiye İMSAD, Polonya’da düzenlenen 29. BUDMA 
Fuarı’nda destekleyen kurum olarak yer aldı
- “BIM ile Türk İnşaat Sektörünün Dijital Dönüşümü ve 
Kazanımları Semineri” düzenlendi
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Çin'in Wuhan kentinde başladıktan kısa 
bir süre sonra dünyayı ve Türkiye’yi etkisi 

altına alan Covid-19 salgını 300 binden fazla 
kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken, 

küresel ekonomiyi de alt üst etti. Turizmden 
ulaştırmaya, tekstilden hizmetler sektörüne 

kadar birçok sektör salgınla ortaya çıkan 
ekonomik türbülanstan nasibini alırken, 
inşaat sektörü de salgından ilk etkilenen 

sektörler arasında yer aldı. 2020'ye iyi 
başlayan sektör, nisan ayında Covid-19 salgını 

etkisi ile ciddi  bir daralma yaşadı.
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Türkiye İMSAD’ın Yeni
Başkanı Tayfun Küçükoğlu

İMSAD’DAN

İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İMSAD’ın 
37. Olağan Mali Genel Kurulu’nda, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na

 oy birliğiyle Tayfun Küçükoğlu seçildi. Türkiye İMSAD olarak sektörün 
yüksek gelişme potansiyeline inandıklarını belirten Küçükoğlu, “Bu 

gelişimin istikrarlı ve sürdürülebilir olması için çalışacağız” dedi. 

Türkiye İMSAD’ın 37’nci Olağan Mali Genel 
Kurulu’nda, 2020-2023 dönemini kapsayan üç yıl 
için görev yapacak yönetim ve denetim kurulları 

belirlendi. Genel Kurul’un ardından gerçekleştirilen yöne-
tim kurulu toplantısında Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’na Betek Boya Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu 
seçildi. 

FERDİ ERDOĞAN: “SÜRDÜRÜLEBİLİR
BÜYÜME SANAYİ ÜZERİNDEN SAĞLANMALI”

Türkiye İMSAD 2017-2020 Dönemi Yönetim Kurulu 
Başkanı Ferdi Erdoğan, başkanlığı döneminde sürdürü-
len çalışmaları ve sektöre yönelik değerlendirmelerini 
paylaşarak, yeni yönetim kuruluna başarılar diledi. İnşaat 
malzemesi sanayisinin 2019 yılı toplam pazar büyüklüğü-
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nün 88 milyar dolar, iç pazar büyüklüğünün 66.5 milyar 
dolar, toplam ihracatın ise 21.5 milyar dolar seviyesinde 
gerçekleştiğini belirten Ferdi Erdoğan, “2017-2019 ara-
sında inşaat sektörü, inşaat malzemesi sektörü, kişi başı 
gelir, hatta ekonominin büyük bir kısmıyla ilgili verileri 
karşılaştırdığımızda 2011 yılına döndüğümüzü söyleye-
biliriz. Ancak demografik nedenlerden dolayı ihtiyaçlar 
artmış durumda. Bu bakımdan ekonominin sürdürülebilir 
büyümesi mutlaka sanayi üzerinden sağlamalı” dedi. 

TAYFUN KÜÇÜKOĞLU: “ÜLKEMİZE 
KATKIMIZIN ÖNEMİ DAHA DA ARTACAK”

Önümüzdeki zorlu dönemde Türkiye İMSAD’ın sek-
törüne etkisinin daha önemli ve kritik olacağı bilinci 
ile yönetime aday olduklarını belirten Türkiye İMSAD 
Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “İnşaat 
malzemeleri sektörünün 36 yıllık çatı kuruluşu Türkiye 
İMSAD’ın üyeleri, yaptıkları yatırımlar, ticari faaliyetleri, 
yarattıkları istihdam ve dış ticaretteki başarılarıyla ülkemi-
zin kalkınmasına yüksek katkı sağlıyor. Gelecek yıllarda 
bu katkımızın önemi daha da artacak” diye konuştu. 

“SEKTÖRDE ÖNEMLİ BİR ROL
VE SORUMLULUĞA SAHİBİZ”

Türkiye İMSAD’ın, inşaat malzemesi endüstrisinin 
tüm gruplarını temsil ettiğini vurgulayan Küçükoğlu, 
şöyle devam etti: “Türkiye İMSAD, sektörde önemli rol ve 
sorumluluğa sahiptir. Bugün 87 firma, 51 sektör temsilcisi 
dernek ve 3 üniversite üyemizle sektörü tek çatı altında 
toplamanın gururunu yaşıyoruz. Bugüne kadar Türkiye 
İMSAD; üye yapısı, komiteleri, çalışmaları ve etkinlikleri 

Tayfun 
Küçükoğlu 
hakkında

Ankara’da 1961 yılında doğan Tayfun Küçükoğlu, 1984 yılında İTÜ 
İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. 1988 yılında Betek’in kurucu 
üyeleri arasında yer alarak, Betek bünyesinde çeşitli görevler 
üstlendi. 1995 yılından itibaren de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak şirketteki görevine devam ediyor. Tayfun Küçükoğlu, 
BOSAD ve İZODER’de Yönetim Kurulu Üyeliği, 2015-2017 yılları 
arasında ise İZODER’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptı.

ile birçok sektöre örnek olmuş bir kurumdur. İnanıyorum 
ki, önümüzdeki dönemde de sektör içi artan koordinas-
yonumuz ile hep beraber sektörümüze daha yüksek fayda 
sağlayacağız. Biz sektörümüzün yurt içi ve dışında yüksek 
gelişme potansiyeline inanıyoruz. Gelişimin istikrarlı ve 
sürdürülebilir olması adına faaliyetlerimizi geliştirmeye 
kararlıyız.”



10   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  NİSAN 2020

İMSAD’DAN

Yönetim Kurulu Üyeleri
Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu (Betek Boya Genel Müdürü)

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ferdi Erdoğan (Kale Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi)

Yönetim Kurulu Başkan Vekili F. Fethi Hinginar (Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı)

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Arif Dündar Yetişener (Fibrobeton Yönetim Kurulu Başkanı)

Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Kenan Aracı (Çuhadaroğlu Genel Müdürü)

Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Çetin Tecdelioğlu (Çetin Cıvata Genel Müdürü)

Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı

Dr. Tamer Saka (Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı /Akçansa Yönetim 
Kurulu Başkanı)

Sayman Üye Oktay Alptekin (Aluform Pekintaş Temsilcisi)

Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Şapoğlu (Şişecam Düzcam Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı)

Yönetim Kurulu Üyesi Bora Tuncer (Schneider Elektrik Orta Asya ve Pakistan Ülke Başkanı)

Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Atan (Türk Demirdöküm Satış Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi)

Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Besler (GF Hakan Plastik Türkiye ve Orta Doğu Başkanı)

Yönetim Kurulu Üyesi Atalay Gümrah (Eczacıbaşı Holding CEO’su / Eczacıbaşı Yapı Gereçleri 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Yönetim Kurulu Üyesi Rami Atikoğlu (BASF Türk Genel Müdürü)

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tunaman (Saint-Gobain Rigips Genel Müdürü)

Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Veysel Yayan (TÇÜD-Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri)

Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Atasoy (İSKİD- İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği 
Başkanı)

Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Yıldırım (TİMDER-Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı)

2020-2023 Dönemi Yönetim
Kurulu Yedek Üyeleri

Burak Gürkan (Grundfos Türkiye ve Orta Asya Bölge Direktörü)
Mehmet Ercan Ecemiş (Dekor Ahşap Yönetim Kurulu Başkanı)
Münir İsker (Tepe Betopan Genel Müdürü)
Doç. Dr. Ece Ceylan Baba (TUCSA-Türk Yapısal Çelik Derneği Yönetim 
Kurulu Üyesi)
Mehmet Nazım Yavuz (ÇATIDER-Çatı Sanayicileri ve İş Adamları Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi)

Denetim Kurulu Üyeleri
Denetim Kurulu Üyesi Murat Savcı (İzocam Genel Direktörü)

Denetim Kurulu Üyesi Murat Turan (Vezirköprü İcra Kurulu Başkanı)

Denetim Kurulu Üyesi Turgay Özkun (Sika Genel Müdürü)

2020-2023 Dönemi Denetim 
Kurulu Yedek Üyeleri

Süleyman Balıbey (TÜMMER-Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları 
Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi)
Mustafa Tolunay (Prefabrik Yapı Genel Müdürü)
Muammer Akgün (BACADER-Baca İmlatçıları ve Uygulayıcıları Derneği 
Genel Koordinatörü)

Türkiye İMSAD 2020-2023 Dönemi
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Türkiye inşaat malzemesi sektörünün gelişmesinde 
36 yıldan bu yana aktif olarak görev yapan Türkiye 
İMSAD, 5 Mart 2020 tarihinde gerçekleşen Genel 

Kurul’un ardından Üye Buluşması kapsamında Limak Eu-
rasia Luxury Hotel’de üye firma ve dernek temsilcileriyle 
bir araya geldi. 

Buluşmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Türki-
ye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, 
“Türkiye İMSAD, 36 yılda üyeleriyle birlikte çok büyük 
başarılara imza attı. Bu başarının devamının geleceğine ina-
nıyorum” dedi. Bir önceki yönetim döneminde yürütülen 
tüm projeleri istikrarla devam ettireceklerini vurgulayan 
Küçükoğlu, “Yönetim Kurulu olarak inanıyoruz ki, ülke-
mizin inşaat sektöründe hem yurt içinde hem yurt dışında 
koşullar ne olursa olsun muazzam gelişme potansiyeli var. 
Bunu değerlendirmek için faaliyetlerimizi istikrarlı ve sür-
dürülebilir bir seviyede ileri götürmeye gayret edeceğiz” 
şeklinde konuştu.

Türkiye İMSAD üyeleri, Üye
Buluşması toplantısında bir araya geldi

Türkiye İMSAD Genel Kurulu’nun ardından düzenlenen Üye Buluşması toplantısında 
konuşan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “Türkiye İMSAD, 

36 yılda üyeleriyle birlikte çok büyük başarılara imza attı. Bu başarının devamının 
geleceğine inanıyorum” dedi.

HAKAN GÜLDAĞ: “KORONAVİRÜS
GLOBAL SİSTEMİ TEST EDİYOR”

Toplantının konuk konuşmacısı Dünya Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Hakan Güldağ da Koronavirüs pandemisinin 
dünya ve Türkiye ekonomisine etkilerinden bahsetti. En çok 
turizm sektörünün darbe alacağını ifade eden Güldağ, “Koro-
navirüs, global sistemi test ediyor. Çünkü dünya ekonomisi 
maalesef pek iyi bir performans göstermiyor. 10 yıl önce dünya 
ekonomisinin büyüklüğü 28 trilyon dolardı, bugün 84 trilyon 
dolar. Yani üç kat bir büyüme var ama 10 yıl önce borçlar 130 
trilyon dolardı, şimdi 257 trilyon dolar. Borçlar yüzde 100 
büyürken gelirler pek büyümüyor. Bunun yaratacağı bir takım 
handikaplara nasıl çözüm bulunacağı hala bilinmiyor. 10 yıl 
önce dünyada 63 zengin 3.5 milyar insanın servetine eşit bir 
paya sahipti. Bugün sadece 8 zengin yine 3.5 milyar insanın ser-
vetine denk bir güce sahip. Bütün bunların yarattığı türbülans, 
önümüzdeki süreçte tüm dünyayı zorlayacak” diye konuştu. 
Gecede ayrıca yeni üyelere plaket takdim edildi.

İMSAD’DAN
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Yeni üyelere plaket takdim edildi

ÇEDBİK YÖNETİM KURULU
 BAŞKAN YARDIMCISI 

TOLGA ÖZTOPRAK

GEBERİT TÜRKİYE 
DANIŞMANI 

CENGİZ KAZAZOĞLU

RÖNESANS TÜRKİYE İNŞAAT
 GRUBU BIM MÜDÜRÜ 

ALEV YALÇINKAYA

AGÜB YÖNETİM KURULU
 BAŞKANI

ŞEVKET KORUÇ

KARAVİL YÖNETİM KURULU
 BAŞKANI 

HALİM KARAVİL

SELENA 
GENEL MÜDÜRÜ 
HANEFİ KÜÇÜK

CEPHEDER 
GENEL SEKRETERİ 
CÜHEYDA ALTIOK

PEKER YÜZEY TASARIMLARI 
SATIŞ VE PAZARLAMA MÜDÜRÜ 

BERTAN GÖKDEMİR

SERSA YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI

 MÜFİT ÜLKE

FATİH SULTAN MEHMET 
VAKIF ÜNİVERSİTESİ 

UZMAN ARAŞTIRMACI MÜHENDİS
 ÖMER SÜRMEN

RAMA İS 
GENEL MÜDÜRÜ 
MÜGE SÜMEROL

ARMATÜR DERNEĞİ 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

GÖKHAN TURHAN

İMSAD’DAN



“Salgını ancak kolektif şuur 
ile en az kayıpla atlatabiliriz”

32’nci Gündem Buluşmaları’nda katılımcılara seslenen Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “Salgın felaketini ancak 
kolektif şuur ile mücadele ederek en az kayıpla atlatabiliriz” dedi.

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu:

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Tür-
kiye İMSAD) tarafından 32’nci kez düzenlenen 
‘Gündem Buluşmaları’ toplantısı, 20 Nisan Salı 

günü ilk kez internet üzerinden, Demirdöküm ve GF 
Hakan Plastik’in katkılarıyla gerçekleştirildi. Açılışını 
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçü-
koğlu, moderatörlüğünü Türkiye İMSAD Başkan Vekili 
Ferdi Erdoğan’ın yaptığı “COVID-19/EKONOMİ-20” 
başlıklı online ‘Gündem Buluşmaları’ toplantısı; inşaat 
malzemesi sanayicileri, iş dünyasından isimler ve sektör 
profesyonelleri tarafından ilgiyle takip edildi. Toplantıda 
konuşan Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can 
Fuat Gürlesel, küresel salgının etkisi altındaki ekonomi 
ve inşaat malzemesi sektöründe yaşanan son gelişmeleri 
anlattı.  

Tüm dünyanın küresel salgına karşı mücadele ettiğini 
belirten Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun 
Küçükoğlu, “Türkiye İMSAD olarak, bu zor süreçte üye-
lerimizle birlikte, kamunun aldığı her türlü tedbirin yanı 
sıra bireysel ve kurumsal önlemleri ciddiyetle sürdürüyo-
ruz. Türkiye İMSAD üyesi sanayicilerimiz, öncelikle ça-
lışanların sağlığını korumak, ofis ve fabrikaları salgından 
uzak tutmak için tüm önlemleri ilk günden itibaren uy-

guluyor. Salgın felaketini ancak kolektif şuur ile mücadele 
ederek en az kayıpla atlatabiliriz” diye konuştu.  

KÜÇÜKOĞLU: “EKONOMİNİN İNŞAAT 
MALZEMELERİ SANAYİSİNE İHTİYACI VAR”

İnşaat malzemeleri sektörünün salgının etkilerini mart ayı 
itibarıyla net bir şekilde hissetmeye başladığını vurgulayan 
Küçükoğlu, şöyle konuştu: “İnşaat malzemeleri sanayisinin 
üretimi ve iç pazardaki satışları azalırken, ihracatta da geri-
leme yaşandı. Ayrıca mart ayında önümüzdeki üç aya ilişkin 
alınan yurt içi ve yurt dışı siparişlerde de keskin bir düşüş ya-
şandığını görüyoruz. Sektörümüz geçen seneye göre 2020’nin 
ilk aylarında büyüme trendine girmişken, bir kez daha kü-
çülmeye gidiyor. İnşaat malzemesi sektörünün küçülmeye 
gitmesi telafisi zor hasarlar bırakabilir. Yarattığı potansiyel ve 
iş hacmi açısından sünger sektör olmasından dolayı Türkiye 
ekonomisinin inşaat malzemesi sanayisine ihtiyacı var. Zorlu 
bir dönemden geçiyoruz ama biliyoruz ki ekonomimizin 
sürdürülebilir büyümesi sanayi ile gerçekleşecektir.”

ERDOĞAN: “KÜRESEL PAZARDA
FİYAT ODAKLI MÜCADELE BAŞLAYACAK”

Gündem Buluşmaları toplantısının moderatörü Türki-

İMSAD’DAN
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ye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ferdi Erdoğan, 
da şunları söyledi: “Ocak ve şubat ayları sektör adına iyi 
geçmişken, herkesin siparişinin, heyecanının arttığı, ihra-
catın da belli bir ivme kazandığı bir yılın başındayken tüm 
dünyayı etkileyen küresel salgınla karşı karşıya kaldık. Peki 
bu süreçte ne yapacağız? Bugün sanayinin sürdürülebilir 
büyümesinin önemi ortaya çıktı. İnşaat sektörü ülkemiz 
için lokomotif bir sektör. Engellerimiz var, ‘mücbir bir se-
bep’ kapsamına inşaat malzemeleri sanayisinin büyük bir 
bölümünün alınmaması tedarik zincirinin kopmasına neden 
olur. İstihdamı korumak çok önemli. Yakın pazarlara odak-
lanmalıyız. Bizim için çok önemli olan, 100 milyar dolar 
ihracat ve ithalatın yapıldığı AB pazarını kaybetmemeliyiz. 
Bundan sonra tedarik zincirinin kısaldığı, maliyetin düştüğü, 
limanlara kolay ulaşıldığı, taşımanın daha kolay yapılabildiği 
bir hayatı kurgulamamız gerekiyor. Önümüzdeki dönemde 
hızlı olmak, maliyeti düşürmek son derece kritik çünkü 
uluslararası pazarda fiyat odaklı bir mücadele olacak.” 

DR. GÜRLESEL: “DÜNYA İHRACATI
NİSAN AYINDA DAHA DA DARALACAK” 

Küresel salgının dünya ve Türkiye ekonomisine etkisini 
grafiklerle anlatan Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı 
Dr. Can Fuat Gürlesel, tüm dünyada alınan önlemlerin 
ekonomide geri dönüşü sağlamaya yeterli olup olmayaca-
ğının merak edildiğini belirterek, “Nisan başında başlayan 
izolasyonlar nedeniyle şu anda dünyada 2.2 milyar çalışan 
iş başında değil. Dünyada toplam istihdam ise 2.7 milyar. 
Salgın tehdidinin sürmesi halinde kişi başı gelir itibarıyla 
en düşük yüzde 20’lik grubun içine yaklaşık 547.6 milyon 
kişinin daha düşebileceği şeklinde bir öngörü var. Şu anda 

ÖNLEMLER İLE İLGİLİ 7 SORU 7 CEVAP
SORULAR CEVAPLAR

1 MERKEZ BANKALARI PARA MI 
BASIYOR?

EVET PARA BASIYOR

2 ENFLASYON OLMAZ MI? TÜKETİM YOK, OLMAZ

3 ÖNLEMLER YETERLİ Mİ? 3 AY İÇİN YETERLİ, 
SONRASI BELİRSİZ

4 DESTEKLER NASIL VERİLİYOR? ŞİRKETLERE UZUN VADELİ 
HİBE

5 PARA TÜRKİYE’YE GELİR Mİ? GELMEZ, PARA ONLARA 
YETMEYECEK

6 IMF VE DÜNYA BANKASI NE YAPIYOR? AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERİ 
DESTEKLİYOR

7 ÖNLEMLER İŞE YARAYACAK MI? BİLMİYORUZ, DAHA 
ÖNCE HİÇ BÖYLESİNİ 
YAŞAMADIK

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel, Türkiye 
İMSAD bünyesindeki tüm alt sektörlerin katılımı ile gerçekleştirilen 
“COVID-19 Salgınının İnşaat Malzemeleri Sanayisine Etkisi” anketinin 
sonuçlarını da katılımcılarla paylaştı. 13 Nisan’da tamamlanan 
ankette çok güncel veriler olduğunu vurgulayan Dr. Gürlesel, öne 
çıkan sonuçları şöyle özetledi: 

ÜRETİCİLERİN YÜZDE 59,7’Sİ
SİPARİŞ İPTALİ İLE KARŞI KARŞIYA
√ İnşaat malzemeleri üreticilerinin yüzde 59,7’si yurt içi 
müşterilerinden sınırlı ölçüde sipariş/iş/proje iptalleri yaşıyor. Yurt 
dışından iptaller ise yüzde 46,8 ile yüksek miktarda gerçekleşiyor.
√ İnşaat malzemeleri üreticilerinin yüzde 46,8’i yurt içi tedarik ve 
teslimatta sınırlı ölçüde lojistik sıkıntısı yaşıyor. Yurt dışı tedarik ve 
teslimatta ise yüzde 30,6 oranında yüksek miktarda sıkıntı görülüyor.
√ Üreticilerin dörtte üçü yurt dışı lojistikte, yüzde 56,5’i yurt içi 
tahsilatta sınırlı ölçüde sıkıntı yaşıyor. Yurt içi tahsilatta yüksek 
miktarda sıkıntı yaşayanların oranı yüzde 27,4. Yurt dışı tahsilatta 
ise yüksek miktarda sıkıntı oranı yüzde 16,1 ile şimdilik daha düşük 
kalıyor. Yurt dışında tahsilat sorunu yaşamayanların oranının da 
yüksek olduğu görülüyor.
√ İnşaat malzemeleri üreticilerinin yüzde 50’si hammadde ve girdi 
tedarikinde sınırlı ölçüde sıkıntı yaşıyor. Yüksek miktarda sıkıntı 
çekenlerin payı yüzde 8,1 ile düşük seviyede. Sıkıntı yaşamayanlar ise 
yüzde 41,9’u oluşturuyor. 

SEKTÖRÜN YÜZDE 90’A YAKINI 
FARKLI KOŞULLARDA ÜRETİME DEVAM EDİYOR
√ İnşaat malzemeleri üreticilerinin yüzde 43,5’inin nisan ayından 
itibaren üretime kısmen ara vereceği görülüyor. Yüzde 41,9’u beyaz 
yakalılar evde, mavi yakalılar iş başında olmak üzere faaliyetlerini tam 
kapasite sürdürecek. Aynen devam edeceklerin oranı yüzde 11,3, 
tamamen ara verenler ise yüzde 3,3. 
√ Aslında üreticilerin yüzde 90’a yakınının farklı koşullarda üretime 
devam edeceği görülüyor.
√ İnşaat malzemeleri üreticilerinin yüzde 45,2’sinin bayiler ile ilişkileri 
aynen devam ediyor. Yüzde 50’si ise bazı bayilerinin ödemeleri 
öteleme talebi ile karşılaşıyor. Ayrılan ve mal iade eden bayi oranları 
ise çok düşük seviyede kalıyor. 

SALGININ SATIŞ BÜTÇELERİNİ YÜZDE 20
VE ÜZERİNDE ETKİLEMESİ BEKLENİYOR
İnşaat malzemeleri üreticilerinin yüzde 54,9’u salgının mayıs-haziran 
ayına kadar süreceği öngörüsü ile hazırlık yapıyor. Üreticilerin 
yüzde 30,6’sı salgının sonbahara kadar süreceğini öngörüyor. 
Yüzde 14,5’i ise salgının bu yılsonuna kadar süreceğini düşünüyor. 
İnşaat malzemeleri üreticilerinin yüzde 56,5’i salgının 2020 yılı 
satış bütçelerine yüzde 20 ve üzerinde olumsuz etki edeceğini 
düşünüyor. Yüzde 30,6’sı ise bu oranın yüzde 10-20 arasında 
gerçekleşmesini bekliyor.  

SEKTÖRÜN SON DURUMUNU
YANSITAN ANKET AÇIKLANDI

dünyada gelir kayıplarının yanı sıra yoksullaşma gibi kalıcı 
etkilerin üzerinde ciddi şekilde duruluyor. Dünya ihracatın-
da mart sonu itibarıyla yüzde 15’lik bir daralma görünüyor. 
Bu daralma nisanda daha yüksek bir oranda gerçekleşecek. 
Mart ayı sonuçlarına göre yurt içi satışlarda ciddi düşüş var. 
Yurt içi siparişler tarihin en düşük seviyesine geriledi” diye 
konuştu. 

NİSAN 2020   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   15



16   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  NİSAN 2020

BUDMA Uluslararası Yapı, Yapı Malzemeleri ve Mimarlık 
Fuarı, 04-07 Şubat 2020 tarihleri arasında 29’uncu kez 
düzenlendi. Türkiye İMSAD, Expotim ile yaptığı işbir-

liği kapsamında 29. BUDMA Fuarı’nda destekleyen kurum 
olarak yer aldı. Fuar, mimar mühendis ve müteahhitlerin 
yanı sıra; üretici, distribütör, tedarikçi ve dış ticaretçileri bu-
luşturdu.Polonya ve Orta Avrupa ülkeleri yapı sektörlerinden 
yüzlerce katılımcının yer aldığı, en yeni ve en son teknoloji 
ürünlerin dört gün boyunca sergilendiği 29. BUDMA Ulus-
lararası Yapı, Yapı Malzemeleri ve Mimarlık Fuarı’na bu sene 
daha geniş bir Türk milli katılımı gerçekleşti. 22 Türk firması 
milli katılım kapsamında fuarda yer aldı. Firmalar, Avrupa 
yapı sektörü ile Polonya’nın Poznan şehrinde buluşma şansına 
sahip oldu. Şehrin en önemli fuar alanı olan Poznan Interna-
tional Fair Ground’da düzenlenen fuara dünyanın dört bir 
yanından toplam 641 firma katılım gösterdi. 

FUARA, 21 ÜLKEDEN KATILIM OLDU
Türkiye İMSAD, Expotim ile yaptığı işbirliği kapsamında 

29. BUDMA Fuarı’nda destekleyen kurum olarak yer aldı. 
Fuar boyunca katılımcılara Türkiye İMSAD kurumsal tanıtım 
materyalleri dağıtıldı. Fuara Türkiye, Polonya, Çin, Almanya, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, BIM yani Yapı Bilgi 
Modellemesi ve beraberinde getirdiği sayısal uygu-
lamaların doğru anlaşılıp, yönlendirilmesi, gelişti-

rilmesi ve yaygın olarak uygulanması gerekliliğinin 
farkındalığıyla, kamu otoritesi olarak destekleyici faaliyetler 
amaçlıyor.

Bu doğrultuda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek 
Fen Kurulu Başkanlığı’nda, 2 Mart 2020 tarihinde Türkiye 
İMSAD ve buildingSMART Türkiye temsilcileriyle “BIM ile 
Türk İnşaat Sektörünün Dijital Dönüşümü ve Kazanımları 

Türkiye İMSAD, Polonya’da düzenlenen 29. BUDMA 
Fuarı’nda destekleyen kurum olarak yer aldı 

“BIM ile Türk İnşaat Sektörünün Dijital Dönüşümü 
ve Kazanımları Semineri” düzenlendi 

İtalya başta olmak üzere toplam 21 ülkeden katılan firmalar, 
fuar süresince Orta Avrupalı yapı profesyonelleriyle buluşa-
rak iş ağlarını genişletme fırsatı buldular.    

Firmalar fuarda yapı kimyasalları, kapı/pencere sistemle-
ri ve aksesuarları, mermer ve taş yüzeyler, demir-çelik, gal-
vaniz, yalıtım ürünleri, bağlantı elemanları gibi alanlarındaki 
ürünlerini sergiledi. 

İMSAD’DAN

Semineri” düzenlendi. Yüksek Fen Kurulu Başkanı Ertan 
Yetim’in açılış konuşmasıyla başlayan seminerde; Türki-
ye İMSAD Genel Sekreteri ve buildingSMART Türkiye 
Yürütme Kurulu Üyesi Aygen Erkal, “İnşaat ve İnşaat 
Malzemeleri Sektöründe Dijitalleşme ve buildingSMART 
Türkiye”, buildingSMART Türkiye Yürütme Kurulu 
Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Çıtıpıtıoğlu, “Dijitalleşme 
Süreçleri ve İnşaat Sektöründe BIM ile İlgili Gelişmeler” 
başlıklı sunumları gerçekleştirdi.

buildingSMART Türkiye Yürütme Kurulu Üyesi Doç. 
Dr. Esin Ergen Pehlevan, “Dünya’dan Örnekler: Kamu-
nun Sayısal Süreçlerin ve BIM’in Benimsenmesindeki 
Rolü” ve “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnşaatta Sayısal 
Süreçler Konusunda Ülkemizde Liderlik Etmesi İçin Ne 
Yapılabilir?”, buildingSMART Türkiye Yürütme Kurulu 
Üyesi Serkan Elibollar, “buildingSMART Türkiye - Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu İşbirliği 
Olasılıkları” başlıklı sunumları yaptı. Seminerde işbirliği 
olasılıkları ile yol haritası konularında paylaşımlarda 
bulunularak, bakanlık bünyesinde kamu, özel sektör 
ve üniversite katılımı ile BIM Çalışma Grubu kurulması 
kararlaştırıldı.
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YENİ ÜYELERİMİZ - CEPHEDER

Faaliyetine 2018 yılında başlayan Cephe 
Sanayici ve İş İnsanları Derneği (CEPHE-
DER), Türkiye İMSAD üyeleri arasındaki 

yerini aldı. CEPHEDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Adil Baştanoğlu, “Derneğimizin daha da güç-
lenmesini amaçlıyoruz” dedi. Adil Baştanoğlu 
ile CEPHEDER’i ve Türkiye İMSAD’a üye olma 
nedenlerini konuştuk. 

CEPHEDER ne zaman kuruldu, kaç üyesi var?
Cephe sektöründe güç birliği oluşturmak 

amacıyla 2018 yılında kurulan CEPHEDER, 
Türkiye’de cephe malzemesi üreten, dağıtan ve 
uygulayan firmaları temsil ediyor. Derneğimizin 
halihazırda 24 üyesi bulunuyor. CEPHEDER 
olarak, yaşadığımız şehirlerde güvenli, kaliteli, 
estetik cephelerin, şehir siluetine uygun yapılan-
masını, vazgeçilmez bir öncelik olarak görüyoruz.

Kuruluştan bu yana derneğin faaliyetlerinden 
kısaca bahseder misiniz?

CEPHEDER ilk senesinde öncelikle bir yol 
haritası oluşturdu. Bu yol haritasının ışığında sek-
töre hizmet vermek amacıyla çeşitli komisyonlar 
kurdu ve kendi içinde yapılanma faaliyetleri-

ni gerçekleştirdi. Cephe üretiminde aradığımız 
teknik, sistem bilgisi, sağlamlık, konfor, estetik, 
ekonomik gibi mimari, statik, mekanik disip-
linleri ilgilendiren konular var. Ayrıca kültür, 
tarih, dönem, stiller, ekoller hatta moda, çevre, 
peyzaj, şehircilik, siluet gibi hemen her konu ile 
bir ilişkimiz bulunuyor. Aslında hem bir cephe 
imal ediyor, hem de kültür, sanat, mühendislik 
sergilemesi yapıyoruz. 

Dernek, üyeleri ile koordineli şekilde, mi-
marlar odası, ticaret odası işbirliğiyle cephe 
sektöründe sağlıklı uygulamalar yapılabilmesi 
ve yeniliklerin tanıtılması amacıyla Balıkesir ve 
İzmir’de toplantılar düzenledik. Belediyeler ile 
görüşerek, problemlerin ortak çözülmesine çalı-
şılması hedeflendi. 

10. Çatı ve Cephe Konferansı için ÇATIDER 
ve CEPHEDER olarak gerekli çalışmaları sürdü-
rüyoruz. 

CEPHEDER’in önümüzdeki dönem için he-
defleri neler?

Öncelikle derneğimizin daha da güçlenmesini 
amaçlıyoruz. Ayrıca sektörde olan durağan du-
rumdan çıkış amacıyla çeşitli etkinlikler planlıyo-
ruz. Bunların bir kısmı üyelerin ihracata kolaylıkla 
yönelebilmesi için yol gösterilmesi amacını taşıyor. 
Daha sonra bazı yenileme ve estetik çalışmalarının 
tanıtımını hedefleyen akademik çalışmaları uy-
gulama ile birleştirecek etkinlikleri hedefliyoruz. 

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

Türkiye İMSAD inşaat malzemesi sektörünün 
çatı derneğidir. Bu sebeple Türkiye İMSAD çatısı 
altında yer alarak inşaat sektörünün bugünü ve 
geleceği ile ilgili öngörüleri, bilgileri paylaşarak 
atılacak adımlarda bir arada bulunmak, en büyük 
katkı olacak. Türkiye İMSAD, inşaat sektörü içinde 
cephe sektörünün sesini duyurabileceği bir kuru-
luş. Türkiye İMSAD’dan da güç alarak, çalışmala-
rımızı daha özgüvenle ve yeniliklerle sürdüreceğiz.

“Türkiye İMSAD’dan güç alarak
çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

Türkiye’de cephe malzemesi üreten, dağıtan ve uygulayan firmaları temsil eden 
Cephe Sanayici ve İş İnsanları Derneği (CEPHEDER), Türkiye İMSAD’a üye oldu. 
CEPHEDER Yönetim Kurulu Başkanı Adil Baştanoğlu, “Türkiye İMSAD’dan güç 
alarak, çalışmalarımızı daha özgüvenle ve yeniliklerle sürdüreceğiz” dedi. 

“CEPHEDER olarak, 
İstanbul başta olmak 

üzere yaşadığımız 
şehirlerde güvenli, 

kaliteli, estetik 
cephelerin, şehir siluetine 

uygun yapılanmasını, 
vazgeçilmez

bir öncelik olarak 
görüyoruz.”
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan sek-
törünün ilk Ar-Ge Merkezi olma unvanını 
alan Belenco, Türkiye İMSAD üyeleri arasında 

yerini aldı. Belenco Genel Müdür Yardımcısı Berkan 
Çağlar, yeni büyüme planları ve yatırımlarıyla dün-
yada ilk beş büyük kuvars yüzey üreticisi olmayı 
hedeflediklerini söyledi. Berkan Çağlar ile şirketi ve 
Türkiye İMSAD’a üye olma nedenlerini konuştuk. 

Belenco Kuvars Yüzeyler ne zaman kuruldu? 
Kuruluş aşamasından bugüne kadar olan süreç 
hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde 2011 yılı 
aralık ayında, 19 bin metrekaresi kapalı, 36 bin 
metrekaresi açık alandaki tesisinde faaliyete geçen 
Belenco Kuvars Yüzeyler, dünyanın önde gelen 
doğal ve kompoze taş teknolojisi firması İtalyan 
Breton’un gelişmiş teknolojisiyle tam otomatik iki 
döküm ve üç parlatma hattı ile üretim yapıyor. 2014 
yılına kadar yeni renk ve inovasyonlar ile kapasitesi-
ni dolduran Belenco, Belenco Plus yatırımı ile hazır 
işlenmiş kuvars yüzey kategorisinin ilk üreticisi ve 
ihracatçısı oldu. 2015 yılında üretim kapasitesini 
yüzde 100 artırarak 2’nci hat yatırım kararını alan 
firmamız, 2016 yılında ABD kökenli yatırım şirketi 
Darby Overseas ile ortaklık yaptı. Yeni ortaklık 
sonrası 2017 yılında robot kolu yatırımı ile uzun 
damarlı ürünlerle de sektörde ilkleri başardık. 2018 
yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 
sektördeki ilk Ar-Ge Merkezi olma unvanını aldık. 
2019 yılında Güney Koreli Lotte Chemical Group 
ile ortaklık yaptık. Ayrıca 2020 yılında bünyemize 
kattığımız 27 bin 534 metrekarelik yeni fabrika alanı 
ile toplamda 63 bin 534 metrekarelik alana ulaştık. 
Kısa vadede 3’üncü hat yatırımımızı faaliyete geçir-
meyi planlıyoruz.

Firmanızın inşaat sektöründeki faaliyet alanı 
nedir?

Türkiye’nin zengin ve nitelikli kuvars mineraline 
tasarım ve mühendislik katarak, çağdaş tasarımlarla 
uyumlu estetik ve işlevsel kuvars esaslı kompoze 
taştan mamul plaka üretimi yapıyoruz. Yıllık üretim 

“Türkiye İMSAD çatısı altında
ülkemize daha faydalı olacağız”

Kuvars esaslı kompoze taştan mamul plaka üreten Belenco, Türkiye İMSAD’a 
üye oldu. Belenco Genel Müdür Yardımcısı Berkan Çağlar, “Türkiye İMSAD çatısı 
altında kuvars yüzey alanında ülkemize ve sektörümüze faydalı olacağımızı 
düşünüyoruz” diye konuştu. 

“Bulunduğumuz 
sektörde uluslararası 
alanda inovasyon, 
kalite, teknoloji ve 
insan gücümüzü 
kullanarak modayı 
belirleyen, trendlere 
yön veren
dünyadaki ilk beş 
marka arasına 
girebilmeyi 
hedefliyoruz.”

kapasitemiz 1.2 milyon metrekare ile yaklaşık 500 
bin konutun, ortalama 2 milyon tüketicinin her yıl 
hayatına renk katmaya devam ediyoruz.

Belenco olarak önümüzdeki dönemdeki hedefle-
riniz neler?

Belenco Ar-Ge Merkezi ile yeni ürün geliştirme 
çalışmalarımız devam edecek. Hedefimiz bulundu-
ğumuz sektörde uluslararası alanda inovasyon, kali-
te, teknoloji ve insan gücümüzü kullanarak modayı 
belirleyen, trendlere yön veren dünyadaki ilk beş 
marka arasına girebilmek.

Belenco, Türkiye İMSAD üyeleri arasında yerini 
aldı. Bu üyelik şirketinize ne gibi katkılar sağla-
yacak?

Sektörümüzün güzide, değer katan firmaları ile 
aynı platformda yer alarak ortak sorunlara beraber 
çareler aramayı, yenilik ve değişimi beraber tartışarak 
uluslararası rekabette sektörümüze ivme kazandır-
mayı amaçlıyoruz. Türkiye’deki inşaat malzemecile-
rinin bir arada toplandığı en etkili çatı organizasyon 
olan Türkiye İMSAD’da beraber öğrenip paylaşarak, 
bulunduğumuz kuvars yüzey alanında ülkemize ve 
sektörümüze faydalı olacağımızı düşünüyoruz. 

YENİ ÜYELERİMİZ - BELENCO
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YENİ ÜYELERİMİZ - KARAVİL

“Türkiye İMSAD üyeliği ile sektördeki
gelişmelerden haberdar olacağız”

“En iyi yatırım, kalitedir” anlayışıyla üre-
tim tesislerinde son teknolojiler kulla-
narak inşaat sektörüne hizmet veren 

Karavil, Türkiye İMSAD üyeleri arasında yerini 
aldı. Ürettikleri ürünleri başta Ortadoğu olmak 
üzere 7 ülkeye ihraç ettiklerini belirten Karavil 
Yönetim Kurulu Başkanı Halim Karavil, “Afrika 
ülkelerini de hedeflerimize katarak ihracatımızı 
yüzde 45’e çıkarmak için çalışmalarımız devam 
ediyor” diye konuştu. Halim Karavil ile şirketi ve 
Türkiye İMSAD’a üye olma nedenlerini konuştuk.

Karavil ne zaman kuruldu? Kuruluş aşamasın-
dan bugüne kadar olan süreç hakkında kısaca 
bilgi verir misiniz?

Karavil, 1975 yılında elektrik ve taahhüt işle-
riyle faaliyete başlayıp; beyaz eşya, tekstil, mobilya 
gibi sektörlerin bölge temsilciliği hizmeti vererek 
iş hayatındaki hacmini büyüttü. Zaman ve ye-
niliklerin takipçisi olarak birçok sektörün temel 
çatısı olan yapı malzemeleri üreticiliğini de “En iyi 
yatırım, kalitedir” anlayışıyla üretim tesislerimizde 
son teknolojiler kullanarak inşaat sektörüne hizmet 
veriyoruz. Grup şirketleri olarak; Karavil Çimento, 
Karlis Yapı, Asvil Metal, Karboss Lojistik, Karavil 

Gayrimenkul, Karavil Dış Ticaret, Ceylan Karavil 
Alışveriş Merkezi ve Oteli, Aqua Diyarbakır tünel 
akvaryumu, Vilbey Elektronik Ticaret ve Superre-
yon.com ile iş hacmini giderek genişleten hizmet 
alanları oluşturduk.

Karavil’in inşaat sektöründeki faaliyet alanı 
nedir?

Üretim sektöründe Karlis ve Asvil markaları 
ile alçı, alçı plaka, yapı kimyasalları, su bazlı yapı 
ürünleri, bims, kalsit, dekoratif asma tavan panelle-
ri ve profil imalatı gerçekleştirerek, iç ve dış pazara 
hizmet veriyoruz.

“KAPASİTEMİZİ YÜZDE 25
ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ”
Şirket olarak önümüzdeki dönemdeki hedefle-
riniz neler?

Kapasitemizi yüzde 25 artırmayı hedefliyoruz. 
Ürettiğimiz ürünleri başta Ortadoğu olmak üzere 
7 farklı ülkeye ihraç ediyoruz. Afrika ülkelerini 
de hedeflerimize katarak ihracatımızı yüzde 45’e 
çıkarmak için çalışmalarımız devam ediyor.

Karavil, Türkiye İMSAD üyeleri arasında ye-
rini aldı. Bu üyelik şirketinize ne gibi katkılar 
sağlayacak?

Türkiye İMSAD’a üye olmamız sayesinde inşaat 
sektöründe gelişen ve değişen tüm durumlardan 
haberdar olacağız. Bunun yanı sıra ihracatımızı 
artırmaya yönelik yabancılarla yapılacak birebir 
görüşmelerin firmamıza ciddi katkı sağlayacağı 
kanısındayız.

Alçı, alçı plaka, yapı kimyasalları, su bazlı yapı ürünleri, bims, kalsit, dekoratif asma 
tavan panelleri ve profil imalatı gerçekleştiren Karavil, Türkiye İMSAD’a üye oldu. 
Karavil Yönetim Kurulu Başkanı Halim Karavil, “Türkiye İMSAD’a üye olmamız sayesinde 
inşaat sektöründe gelişen ve değişen  durumlardan haberdar olacağız” dedi.

“Kapasitemizi yüzde 25 
artırmayı hedefliyoruz.

Ürettiğimiz ürünleri 
başta Ortadoğu olmak 

üzere 7 farklı ülkeye ihraç 
ediyoruz.”
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Avrupa ve ABD’de kalabalık şehirler ve 
yoğun trafiğin yol açtığı gürültü kirliliğini 
önlemek amacıyla yaygın olarak kullanı-

lan ses bariyerlerini, Türkiye’de ilk kez üreten 
Hatko, Türkiye İMSAD üyeleri arasında yerini 
aldı. Hatko Şirketler Grubu Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Nejan Hatko ile Hatko’nun 
faaliyetlerini ve Türkiye İMSAD’a üye olma ne-
denlerini konuştuk.

HATKO ne zaman kuruldu? Şirketin faaliyet 
alanı nedir?

İskenderun’da 1985 yılında Erdem Mühen-
dislik adıyla kurulan şirketimiz, inşaat, sentetik 
çim, geri kazanım ve hayvancılık sektörlerinde 
faaliyet gösteriyor.

Firmanızın ihracatı hakkında bilgi verir misi-
niz?

Türkiye ’de 81 i le  ürün gönderiyo-
ruz. 100 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 
Türkmenistan’ın ana stadyumu Aşkabat’ta, 
Yemen’de Arap Kupası’nda kullanılan ana tesis 
olan 22 Mayıs Stadyumu’nda sentetik çim işle-
rini yaptık. Rusya’da, Fas’ta çok büyük ihaleler 
aldık. Türkiye Futbol Federasyonu’nun futbol 
sahalarını biz yapıyoruz. Tüm stadyumlarda 
FİFA kalitesiyle belgelenen çalışmaları uygu-
luyoruz. Ayrıca yine Gaziantep’te yeni bir özel 
proje ve İstanbul’da Kemerburgaz’da bir sitede 
uygulama gerçekleştirdik.

Ses bariyeri alanındaki faaliyetinizden bahseder 
misiniz?

Ses bariyeri, Avrupa ve Amerika’da yaklaşık 
20 yılı aşkın süredir kullanılıyor. Otobanlarda, 
karayollarında, şehir geçiş alanlarında kullanılan 
ses bariyerini, ülkemizde de yeni yeni görme-
ye başladık. Ağırlıklı olarak yurt dışından ithal 
malzeme geliyor ve bunların montajı yapılıyor. 
Az sayıda yerli üretici de var ancak, Avrupa’da 
uygulanan EN 14388 kapsamındaki standartları 
karşılayan, bu testleri geçen tek yerli üreticiyiz. 

“Türkiye İMSAD üyeleri ile
işbirliği içinde olmak istiyoruz”

İnşaat, sentetik çim, geri kazanım ve hayvancılık sektörlerinde faaliyet gösteren Hatko 
Şirketler Grubu, Türkiye İMSAD'a üye oldu. Hatko Şirketler Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Yardımcısı Nejan Hatko, "Türkiye İMSAD ailesi arasında yer alarak derneğe 
katkı sağlamak ve Türkiye İMSAD üyeleri ile işbirliği içinde olmak istiyoruz” dedi.

“İskenderun’da 
1985 yılında Erdem 
Mühendislik
adıyla kurulan 
şirketimiz, inşaat, 
sentetik
çim, geri kazanım 
ve hayvancılık 
sektörlerinde
faaliyet gösteriyor.”

Bu standartlar; çeşitli güvenlik önlemlerini, ses 
yalıtımını, izolasyonu, çarpmaya, kar yüküne, 
rüzgara ve benzer bir çok etkiye dayanıklılı-
ğı gerektiriyor. Ürettiğimiz ses bariyerleri ilk 
olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, 
merkez Şahitkamil ilçesinde yaptığı bir üst 
geçitte uygulandı. Bu uygulama, üst geçidin 
hemen yanındaki okulun öğrencilerini, trafiğin 
gürültüsünden koruyacak.

HATKO, Türkiye İMSAD’a üye oldu. Bu üyelik 
şirketinize ne gibi katkılar sağlayacak?

Türkiye İMSAD ailesi arasında yer alarak der-
neğe katkı sağlamak ve Türkiye İMSAD üyeleri ile 
işbirliği içinde olmak istiyoruz.

YENİ ÜYELERİMİZ - HATKO
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ile savaşı

İnşaat sektörünün

Covid-19

Çin'in Wuhan kentinde başladıktan kısa bir süre 
sonra dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan 
Covid-19 salgını 300 binden fazla kişinin hayatını 
kaybetmesine neden olurken, küresel ekonomiyi 
de alt üst etti. Turizmden ulaştırmaya, tekstilden 
hizmetler sektörüne kadar birçok sektör salgınla 
ortaya çıkan ekonomik türbülanstan nasibini 
alırken, inşaat sektörü de salgından ilk etkilenen 
sektörler arasında yer aldı. 2020'ye iyi başlayan 
sektör, nisan ayında Covid-19 salgını etkisi ile ciddi  
bir daralma yaşadı.

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan “Nisan 2020 Sek-
tör Raporu”nda yer alan TÜİK verilerine göre, inşaat 
işleri mevcut seviyesi nisan ayında bir önceki aya göre 

36,4 puan birden gerilerken, yeni alınan iş siparişleri de yüzde 
26,9 puan ile tarihin en düşük seviyesi indi. Sektörde ortaya 
çıkan hasarın olumsuz etkilerini yaşayan inşaat malzemesi 
sanayisi ise yeni stratejiler geliştirerek, salgın sonrası küresel 
pazarlarda avantajlı duruma geçmeyi hedefliyor. Biz de bu 
sayımızda, Covid-19’un genel ekonomi ve inşaat sektörüne 
etkisini, Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu’nun ve Türkiye 
İMSAD üyesi dernek başkanlarının görüşlerine de yer vererek 
kapsamlı şekilde ele aldık.
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Çin’in Wuhan kentinde geçtiği-
miz aralık ayında ortaya çıkan 
Covid-19, dünya sağlık sistemi baş-
ta olmak üzere tüm ekonomileri alt 
üst etmeyi sürdürüyor. Dünya bü-
yük bir salgın hastalıkla karşı karşıya 
kalırken, küresel ekonomi de tarihi 
bir krizin içine girdi. Kısa sürede on 
binlerce kişinin ölümüne neden olan, 
sosyal yaşamı durduran, sınırları ka-
pattıran salgın, küresel ölçekli arz-
talep düşüşüyle, tüketim ve yatırımlar 
üzerindeki etkileri ve finansal sistem-
de oluşan zarar nedeniyle dünya eko-
nomisinde resesyon beklentisi yarattı.

KÜRESEL EKONOMİDEKİ KAYIP
2 TRİLYON DOLARI BULABİLİR

Bu çerçevede 2020 yılının dün-
ya ekonomisi için “kayıp yıl” olması 
beklenirken, Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Örgütü (OECD) ve Ulusla-
rarası Para Fonu (IMF), mart ayında 
yaptıkları değerlendirmelerde, kü-
resel ekonomi toparlanmakta iken 
yaşanan salgın ile ortaya çıkan eko-
nomik şokun şimdiden 2008-2009 
küresel finans krizinden daha büyük 
olduğuna işaret etti. OECD, Ekono-
mik Görünüm Ara Değerlendirme 
Raporu’nda küresel büyüme beklenti-
sini yüzde 2,9’dan yüzde 2,4’e düşü-
rürken, OECD Genel Sekreteri Angel 
Gurria tarafından 23 Mart’ta yapılan 
bir açıklamada, salgının dünya eko-
nomisinde 2020 yılı büyüme beklen-
tisini yüzde 1,5’e çekebileceği, hatta 
bu tahminlerin bile “fazla iyimser” 
göründüğü belirtildi. OECD, salgının 
ardından ekonomideki toparlanma-
nın, ekonomik aktivitede hızlı düşü-
şün ardından gelecek yine hızlı bir 
yükselişi belirten “V” şeklinde değil 
de uzun süreceği duruma işaret eden 
“U” şeklinde olacağını tahmin etti. 
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkın-
ma Konferansı da (UNCTAD), büyü-
me hızı yüzde 1,7’nin altına inerse, 
Covid-19’un küresel ekonomide yol 
açması olası kaybı 2 trilyon dolar ola-
rak hesapladı.

IMF, TÜRKİYE EKONOMİSİNDE
BU YIL YÜZDE 5 
KÜÇÜLME ÖNGÖRÜYOR

Türkiye ekonomisi ise pandemi 
krizine yüksek işsizlik ve enflasyonun 
yanı sıra yaklaşık 440 milyar dolar tu-

tarında dış borç, düşük merkez ban-
kası rezervi ve özel sektörün bilanço 
sorunu içinde yakalandı. Ülkemizde 
ilk Covid-19 vakasının görüldüğü 
10 Mart 2020 tarihi ile birlikte, kü-
resel gelişmelere paralel biçimde yeni 
olumsuz ekonomik koşullar da oluş-
maya başladı.

Ülkemizde ilk vakanın görülme-
si ve dünyada kötüleşen ekonomik 
görünüm, uluslararası kuruluşların 
beklentilerini aşağı yönlü olarak re-
vize etmelerine neden oldu. Salgın 
öncesinde, 2020 yılı için Türkiye eko-
nomisinin yüzde 3 dolayında büyüye-
ceği şeklinde ortaya konan öngörüler, 
pandemi ile mücadele ve beklenen 

küresel resesyonun da etkisiyle anı-
lan oranın çok altını işaret etmeye 
başladı. 

Dünya Bankası “İlkbahar 2020 
Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Gün-
celleme Raporu”nda Türkiye’nin 2020 
yılı büyüme tahminini yüzde 3’ten 
yüzde 0,5’e indirdiğini duyurdu. Ni-
san ayında “Küresel Ekonomik Gö-
rünüm Raporu”nu açıklayan IMF ise 
Türkiye ekonomisinin 2020 yılında 
yüzde 5 daralacağını, 2021 yılında 
ise yüzde 5 büyüme kaydedeceğini 
öngördü. Kuruluşun Türkiye’de iş-
sizlik oranı öngörüleri de bu yıl için 
yüzde 17,2 ve 2021 yılı için yüzde 
15,6 oldu.

DIŞ BORÇLANMA
Dış borçlanma olanağı çok düşer.

İHRACAT
Diğer bütün ülkelerde 
de üretim ve dolayısıyla 
ithalat düşeceğinden 
ihracatımız da düşer.

BÜTÇE DENGESİ
Bütçe açığı artar.

KAMU BORÇLARI
Ekonomiye destek vermek için 
kamu harcamaları artacağı, vergiler 
düşeceği için kamu borçlanması artar.

EKONOMİDE BEKLENEN 
OLASI GELİŞMELER

İŞSİZLİK
Kazancı azalan şirketler 
zorunlu olarak çalışanlarının 
bir bölümünü işten 
çıkaracağı için işsizlik artar.

ENFLASYON
Petrol fiyatındaki 
gerileme ve talep düşüşü 
nedeniyle ortaya çıkacak 
olan düşüş, kur artışı 
nedeniyle çıkacak olan 
yükseliş etkisi birbirini 
dengeleyebilir.

KAPAK - KÜRESEL KABUS: COVID-19



NİSAN 2020   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   25

BELİRSİZLİKLER ARTTI
Bir süredir dengelenmeye yönelik 

hareketlerin yaşandığı inşaat sektö-
rü de yılın ilk çeyreğinde ekonomi-
nin genelinde yaşanan gelişmeler ve 
Covid-19 salgını kaynaklı belirsiz-
liklerin etkisi altına girdi. Küresel 
likidite koşulları, jeopolitik riskler, 
döviz kurlarının seyri, petrol fiyatları, 
kamu maliyesi ve faiz tarafında çok 
bilinmeyenli bir denklem ile karşı 
karşıya kalan inşaat sektörü, bunun 
yanı sıra Türkiye’de de ortaya çıkan 
Covid-19 salgınından ilk ve en çok 
etkilenen sektörler arasında yer aldı. 
200’ü aşkın alt sektöre talep yarat-
masıyla öne çıkan inşaat sektöründe, 

son altı çeyrekte daralma sürdü ve 
sektörün GSYH’den aldığı pay, yüzde 
7,2 seviyesinden yüzde 5,4 düzeyine 
geriledi. TÜİK’in zincirlenmiş hacim 
endeksine göre; 2019 yılında GSYH 
yüzde 0,9 büyürken, inşaat sektörü 
ise yüzde 8,6 küçülmüştü.

Türkiye İMSAD tarafından hazır-
lanan “Nisan 2020 Sektör Raporu”nda 
yer alan TÜİK verilerine göre, inşaat 
sektöründe bu yılın nisan ayında mev-
cut işlerde Covid-19 salgını etkisi ile 
ciddi bir daralma yaşandı.

SALGIN, NİSAN AYINDA
SEKTÖRÜ OLUMSUZ ETKİLEDİ

TÜİK inşaat sektörü güven endek-
si 2020 yılına çok önemli bir artış ile 
başlamış, sektörün güven endeksi yeni 
yılın ilk üç ayında 22,1 puan birden 
artmıştı. Ancak nisan ayında Covid-19 
salgını etkisi ile inşaat sektörü güven 
endeksinde çok sert bir gerileme ya-
şandı. Güven endeksi bir önceki aya 
göre 35,9 puan birden düştü. Güven 
endeksi son yıllardaki en düşük ikinci 
seviyesine indi. İnşaat sektörü mevcut 
işler seviyesi kademeli ve istikrarlı bir 
artış eğilimine girmiş, yeni yılda da 
kış aylarındaki olumsuz mevsimsellik 

TEMASSIZ TICARET DÖNEMI
Covid-19 önlemleri çerçevesinde dış ticarette temassızlık dönemine geçildi. Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan, Covid-19’la mücadele için hayata geçirdikleri sistemi, “Hiçbir zorluk bizi 
durdurmamalı. Her şeye rağmen üretim ve ihracat devam etmeli dedik, insan teması olmayan 
‘temassız ticaret’i hayata geçirdik” sözleriyle anlattı. Bakan Pekcan, “Bu örnek uygulamamızla 
ticaretin etkin ve güvenli bir şekilde devamını sağlıyoruz” diyerek, temassız dış ticarete ilişkin 
görüntüleri paylaştı. Dünyaya örnek olacak sistem olarak nitelendirilen uygulamada, ticaret 
hiçbir insan temasına izin vermeden gerçekleştiriliyor. Gümrük muhafaza memurları tulum, 
maske ve eldivenler ile kendilerini Covid-19 salgınından saklarken getirilen ve gönderilen ticari 
ürünler el değmeden taşınıyor.
Türkiye’nin en büyük ticaret ortaklarından biri olan Irak’la ticaret, kurulan tampon bölgede 
üç farklı yöntemle gerçekleştiriliyor. Şoför değişimi, dorse değişimi, konteyner değişimi gibi 
yöntemler ile Covid-19 salgınının riskleri en aza indiriliyor.

GSYH 
BÜYÜMESİ
Talep ve ihracat 
düşeceği için 
ekonomi küçülür.

İTHALAT
Üretimde ve ihracatta düşüş 
yaşanacağından ithal girdi talebi 
azalır ve dolayısıyla ithalat düşer.

KAYNAK: MAHFIEGILMEZ.COM

KAMU BORÇLARI
Ekonomiye destek vermek amacıyla 
kamu harcamaları artacağı, vergiler 
düşeceği için kamu borçlanması artar.

TURİZM 
GELİRLERİ
Gelen turist sayısı ciddi 
oranda azalacağı için turizm 
gelirleri düşer.

CARİ 
DENGE

İthalat, ihracat ve 
turizm gelirlerindeki 

gidişe bağlı olarak 
büyük olasılıkla

ödemeler dengesi 
cari fazla verir.

KAPAK - KÜRESEL KABUS: COVID-19

etkilerine rağmen artmıştı. Ancak nisan 
ayında yine salgının etkisi ile çok sert 
bir daralma yaşandı. TÜİK verilerine 
göre inşaat işleri mevcut seviyesi bir ön-
ceki aya göre 36,4 puan birden geriledi.   

YENİ ALINAN İNŞAAT İŞLERİ
SEVİYESİ 26,9 PUAN GERİLEDİ

İnşaat sektöründe alınan yeni iş si-
parişleri 2020 yılı Ocak ayında 2018 
kriz sonrası en yüksek seviyesine ulaştı. 
Ancak Covid-19 salgınının olumsuz et-
kileri nedeniyle yeni alınan iş siparişleri 
TÜİK verilerine göre nisan ayında 26,9 
puan geriledi. Böylece yeni alınan iş 
siparişleri tarihin en düşük seviyesine 
indi. Yeni alınan siparişler ve mevcut 
izolasyon koşulları içinde sektördeki 
işlerde önemli bir durgunluk yaşanması 
bekleniyor. Yurt içi ve yurt dışı sipariş-
lerdeki iptaller inşaat malzemeleri sana-
yisinde yarı mamul ve nihai mamul stok 
birikimine yol açtı. İlave stoklar sanayi 
üzerine yeni stok finansmanı maliyetini 
de yükledi.

Kaynak: Türkiye Müteahhitler Birli-
ği (TMB) Nisan 2020 İnşaat Sektörü 
Analizi Raporu’ndaki bilgilerden yarar-
lanılmıştır.
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2 milyondan fazla mükellefin muhtasar, KDV ve prim 
ödemeleri 6 ay ertelendi. İnşaat malzemelerinin 
perakende satışını gerçekleştiren firmalar destek 
kapsamı içinde yer aldı. Nitekim perakende satış 
yapan firmaların bir bölümü zorunlu olarak zaten 
kapatma kararı kapsamında. Doğal taş ve mermer, 
demir-çelik, alüminyum, mutfak ve banyo mobilyaları 
hariç inşaat malzemeleri sanayisi vergi desteği 
kapsamında yer almadı. 

Salgından etkilenen 
tüm firmalara çalışan 
sayılarında azaltma 
yapmamaları koşulu 
ile kamu bankaları 
tarafından “İşe Devam” 
kredi desteği verildi.

İhracatçılara stoklarını eritmeleri 
ve kapasite kullanım oranlarının 
korunması amacıyla stok finansmanı 
desteği sağlandı.

Kredi Garanti Fonu limiti iki katına çıkarıldı. 
Hazine Destekli Kredi Garanti Sistemi 
kapsamında yasal kaynak miktarı 25 milyar 
liradan 50 milyar liraya çıkarılarak, finansmana 
erişimde teminat sıkıntısı yaşayan küçük 
büyük tüm işletmelerin açılacak paketler 
dahilinde toplamda 450 milyar TL’den fazla 
kredi imkanından yararlanması sağlandı.

EKONOMİK İSTİKRAR 
KALKANI PAKETİ VE 
ALINAN BAZI TEDBİRLER

KAPAK - KÜRESEL KABUS: COVID-19
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İşten çıkarmaları önlemek için 
Covid-19’dan etkilenen iş yerlerinde 
çalışanlara yönelik olarak kısa 
çalışma ödeneği devreye alındı. Kısa 
çalışma ödeneği ile faaliyetlerini 
azaltan ya da durduran çalışanlara 
3 ay maaş desteği verildi.

Covid-19 etkisiyle 
nisan, mayıs ve 
haziran aylarında 
temerrüde 
düşen firmaların 
kredi siciline 
“mücbir sebep” 
notu düşülmesi 
sağlanacak.

Devlet destekli alacak 
sigortasının kapsamı genişletildi. 
Devlet destekli alacak sigortası 
25 milyon TL’den 125 milyon TL’ye 
çıkartıldı.

EXIMBANK’TAN IHRACATÇILARIN FINANSMANA ERIŞIMINI
KOLAYLAŞTIRMAK IÇIN YENI TEDBIRLER

  TL Reeskont Kredisi
√ İhracatçıların finansmana erişimlerini kolaylaştırmak ve istih-
dam sürekliliğini desteklemek amacıyla TCMB kaynaklı TL reeskont 
kredisi kullandırılmaya başlandı.
√ Kredi imkanından yabancı para reeskont kredisi kullanabilen 
firmalar ile yurt dışına yönelik müteahhitlik hizmeti sunan firmalar 
ve uluslararası fuarlara katılım sağlayan firmalar yararlanabilecek.

Firma bazında azami kredi tutarları
√ KOBİ’ler için 25 milyon Türk Lirası.
√ Diğer firmalar için 50 milyon Türk Lirası.

Krediler
√ Azami 360 gün vadeli olacak.
√ İhracat veya döviz kazandırıcı hizmet taahhüdü karşılığında 
kullandırılacak.
√ 1 Mart 2020 tarihindeki istihdam düzeyinin kredi vadesi süre-
since muhafaza edilmesi veya artırılması koşuluyla kullandırılacak.

KGF ile yeni işbirliği
√ Eximbank ile KGF arasında yapılan yeni anlaşmayla TL reeskont 
kredisi KGF teminatı ile de kullandırılmaya başlandı.

Reeskont kredilerinde 2 yıl vade imkanı
√ Türkiye’nin en uygun maliyetli kredilerinden olan ve ihracatçı-
ların büyük ilgi gösterdiği döviz reeskont kredilerinin daha önce 
azami bir yıl olan kredi vadeleri bu zor dönemde ihracatçıların 
finansal yüklerini azaltmak için azami iki yıla çıkarıldı.

Diğer uygulamalar
√ Sigorta limitlerinde alıcıya tanınan vadeler ücretsiz uzatıldı.
√ Vadesi haziran sonuna kadar gelecek kredi ödemelerinde firma-
ların talepleri doğrultusunda, kredi geri ödeme vadesi uzatıldı. 
√ Taahhüt kapatmaya ilave 1 yıl imkanı getirildi.

KAPAK - KÜRESEL KABUS: COVID-19
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Bu süreçte, krizi fırsata çevirecek şekilde
Ar-Ge ve inovasyonlarımız devam etmeli

Sektörümüz için salgın sonrası dış pazarlarda 
oldukça olumlu bir gelişme potansiyeli var

Covid-19 salgını nedeniyle şanti-
yelerde oluşan yavaşlama ve durmalar 
zincirleme olarak tedarik zincirini de 
bozdu. Şirketimiz özelinde ise krizin 
İstanbul merkez ofisi, montaj alanla-
rımız ve Düzce fabrikamız açısından 
farklı etkileri oldu. Üretimimizin yüzde 
55-65 kapasite ile devam ettiğini söyle-
yebiliriz. Süreç nedeniyle ortaya çıkan 
ek maliyetleri şimdilik öz kaynakları-

Covid-19 salgınına karşı kurumla-
rımızda hızlı bir şekilde sağlık ve hij-
yen tedbirleri aldık. Salgının ne kadar 
süre ile ülkemizde hayatı etkileyeceği 
yönünde, ilişkide olduğumuz hemen 
tüm kuruluşlar ve platformlarda gidişat 
takip edildi ve hem şirketimiz, hem ça-
lışanlarımız, hem de müşterilerimiz ve 
tedarikçilerimiz açısından karşılaşılacak 
zorluklar için gerekli finansal tedbirler 
de alındı.

Bu arada Türkiye İMSAD’ın sek-
törel gidişat ve beklentiler hakkındaki 
tüm toplantı ve değerlendirmeleri ve 
sektördeki diğer mesleki sivil toplum 
örgütlerinin etkinlikleri yakından takip 
edildi. Aynı şekilde işveren ve işçi sen-
dikalarımızın temsilcileri ile de iletişim 
sürdü. Bu şekilde salgının başladığı 
günden bu yana tüm fabrikalarımız-

ölçüde bizi kötü etkileyecektir. Turizm 
pazarımızın da ciddi etkileneceğini göz 
önünde tutarsak ülkemizde negatif 
etkinin yüksek olacağını öngörebili-
riz. Bu etki nedeniyle yatırımlarda ve 
bilhassa Ar-Ge ve inovasyonlarda olu-
şacak kötüleşme orta ve uzun vadede 
yapı malzemeleri pazarımızı olumsuz 
etkileyecektir. Fırsatlar bunun için ha-
zır olanlar içindir.

Kriz dönemini fırsata çevirmek için 
tek başına krizin diğer ülkelerde yarat-
tığı etkiden faydalanabilmek çok akılcı 
da değildir. Fırsat ancak onun için ge-
reken çalışmayı, hazırlığı ve özveriyi 
gösterirsek bizim için oluşacaktır. Bu 
nedenle krizi fırsata çevirecek şekilde 
Ar-Ge ve inovasyonlarımız devam et-
meli. Covid-19 tehdidi sona erdiğin-
de çok daha fazla çalışmak, çok daha 
akılcı ve yaratıcı olmak ve tüm ülke 
olarak birlikte çok daha yüksek çaba 
göstermek durumundayız.

için salgın sonrasında oldukça olumlu 
bir dış pazar gelişme potansiyeli ol-
duğu görüşündeyim. Bu nedenle de 
hükümetimizin ihracatta daha fazla 
desteklenecek sektörler arasına inşaat 
malzemeleri sanayisini de eklemesini 
diliyor ve ümit ediyorum.

KAPAK - KÜRESEL KABUS: COVID-19

mız ile karşılıyoruz. Durumun haziran 
başına kadar normalleşmesi halinde 
süreci en az hasar ile atlatabileceğimizi 
tahmin ediyoruz.

Dünyanın her yerinde; şu anda ol-
duğundan daha derin bir ekonomik 
kriz yaşayacağımız bilinen bir tespit. 
Ancak oluşacak bu krizin ölçülebilir 
durumunu tam olarak tahmin etmek 
için henüz çok erken.

Ortam çok dinamik ve her gün yeni 
şartlar ortaya çıkıyor. Ancak krizin ül-
kelerde ve insanlar üzerinde yarattığı 
risk algısı çok sayıda ülkeyi yerli üre-
tim ve/veya yakın pazarlardan ihtiyaç-
ları temine yöneltebilir. Bunun olması 
durumunda özellikle Avrupa Birliği, 
Körfez, Rusya ve Kuzey Afrika pazarları 
bizim açımızdan fırsatlar doğurabilir.

Öte yandan petrol fiyatlarında olu-
şan çöküş ve bunun bütçesinin petrole 
bağlı ülke pazarlarında kısa ve orta 
vadede oluşturacağı daralma da aynı 

da üretim ve sevkiyat devam etmekte 
olup, üretim kapasitemiz doğal olarak 
daralan pazar şartlarına uyum sağlaya-
cak şekilde planlanmaya devam ediyor. 
Genel olarak pazarın yüzde 30 civa-
rında daraldığını söyleyebilirim. Şunu 
da memnuniyetle belirtmek isterim ki, 
dört fabrikamız ve Yönetim Merkezi-
mizde çalışanlarımızda sadece Bilecik 
fabrikamızdaki bir çalışanımızda pozitif 
vaka tespit edildi ancak o da karantina 
süreci sonunda sağlığına kavuştu. Bu 
süreçte Bilecik fabrikamızda üretime 
iki hafta ara verildi.

Ümidimiz ve beklentimiz, ciddi 
bir daralma ile karşı karşıya olan in-
şaat sektöründe, özellikle 2020 yılının 
üçüncü çeyreğinden itibaren olumlu 
faaliyet seviyelerine yeniden çıkmaktır. 
Türkiye inşaat malzemeleri sanayisi 

Dündar Yetişener
Türkiye İMSAD Başkan Vekili ve
Fibrobeton Yönetim Kurulu Başkanı

F. Fethi Hinginar
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve 
Türk Ytong Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
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Normalleşmenin biraz daha zaman alacağı 
bir U trendinin bizleri beklediğini düşünüyorum

Covid-19 küresel salgını nedeniy-
le mevcut durumun küresel bir krize 
dönüşmesi, özellikle bizim gibi ihracat 
yapan ülke ve sektörleri kısa vadede 
olumsuz etkiledi. Bu doğrultuda gelen 
verilere göre, ihracatımız yüzde 40 se-
viyelerinde geriledi. Özellikle, inşaat 
sektörü salgın hastalık öncesi iç pazarda 
başlayan daralmanın olumsuzluğu ile 
boğuşurken, salgın hastalıkla beraber 

netimi” ve “maliyetler”e odaklandık. 
Özellikle bu süreçte güçlü olan sermaye 
ve bilanço yapımızın olumlu etkileri-
ni görüyoruz. Bu süreç ve sonrasında, 
sermaye yapıları güçlü nakit akışını iyi 
yöneten firmaların ayakta kalacağını 
düşünüyorum. 

Ekonomi tarafındaki belirsizlik ve 
bunun doğal sonucu toparlanma süre-
cinin uzayacağını öngörüyorum. Süre 
olarak 2021 yılı ilk çeyreği ile normal-
leşme sürecinin hız kazanacağı ekono-
mik tabiri ile yaz aylarında başlayacağı 
iddia edilen bir V çıkış trendi yerine 
normalleşmenin biraz daha zaman ala-
cağı bir U trendinin bizleri beklediğini 
düşünüyorum. Orta ve uzun vadede be-
lirsizliğin ortadan kalkması ile özellikle 
Çin ile ticaret yapan ülkelerin ölçek 
azaltmasının, Just in Time (JIT) modeli 
ile tedarik zincirine öncelik vermesinin 
jeopolitik olarak öne çıkan Türkiye açı-
sından olumlu olacağını düşünüyorum.

bu olumsuz tabloya inşaat sektörü Tür-
kiye iç pazarına ihracat pazarlarının 
da eklenmesi ile 2020 yılını yüksek 
daralma oranı ile kapatacağı yüksek 
ihtimal. Şirketimiz özelinde 2019 yılı 
sonu itibarıyla salgın öncesi inşaat sek-
töründe kullanılan mimari alüminyum 
sistem satış oranları yüzde 60 seviyele-
rinde, yüzde 40 sanayi pazarı tarafında 
iken bu oran salgınla beraber 2020 ilk 
çeyreğinde inşaat sektörü pazarı toplam 
satış oranlarımız içinde yüzde 40 sevi-
yelerine geriledi. İhracat satış oranları 
ise yaşanan küresel salgın hastalığa rağ-
men, geçen yılın aynı periyodu ile karşı-
laştırdığımızda yüzde 40 seviyelerinden 
toplam satışlar içindeki oranı olumlu 
bir şekilde yüzde 65 seviyelerine kadar 
yükseldi.

Şirket olarak, bu tür öngörülemeyen 
ve ani gelişen krizlere karşı daha önce-
den oluşturduğumuz “acil eylem planı” 
doğrultusunda “nakit akışı”, “stok yö-

Kenan Aracı
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
ve Çuhadaroğlu Metal Sanayi A.Ş. Genel Müdürü 

Sektör ekonomik önlemlerle desteklenirse 
sorunların üstesinden gelebiliriz

Pandeminin olumsuz etkileri pek 
çok sektörde olduğu gibi çimento sek-
töründe de hissediliyor. Çimento, inşaat 
sektörünü destekleyen en önemli alt 
sektörlerden biri. İstihdam hacmimizi 
koruyarak, ekonomik etkileri en aza 
indirmeye çalışarak inşaat sektörünü 
desteklemeye, dolayısıyla ülke ekono-
misine katkı sağlamaya devam etmeyi 
hedefliyoruz. Bu konuda sektör ekono-
mik önlemlerle desteklenirse sorunların 
üstesinden geleceğimize inanıyoruz.  
Covid-19 nedeniyle sektörde yurt dışı 
sipariş iptallerini takiben ihracatta gelir 
düşüşü yaşanıyor. Bu düşüşle birlikte 
üretim kapasitelerinde ciddi gerilemeler 
meydana geliyor. Hâlihazırda yüzde 
65 civarında olan kapasite kullanımı 
ve istihdam hacminin de ciddi olarak 
etkileneceği tahmin ediliyor. Diğer taraf-

o kadar derinden etkileyecek. Biz önü-
müze çıkacak fırsatları değerlendirmek, 
negatif etkileri minimize etmek için 
şimdiden inovatif düşünerek limitleri-
mizi zorlamaya çalışıyoruz. Böylelikle 
şartların gerektirdiği dönüşüme hızla 
uyum sağlayacağımıza inanıyoruz.

tan kriz döneminde tüm dünya tedarik 
zincirinin büyük bir kısmını bir ülkeye, 
Çin’e bağlamanın ne kadar riskli oldu-
ğunu gördü. Bu durum normalleşme 
sürecinde dünyanın ihtiyaçlarına göre 
yeni üretim modellerine geçilmesine, 
dolayısıyla ihracatta yakalanacak yeni 
fırsatlar ortaya çıkmasına neden olabilir. 
Diğer taraftan bu durum yerli ve milliye 
yönelişi, küreselleşmeden bölgeselleş-
meye geçişi de ardından getirebilir. Bu 
da ihracatta aşmamız gereken engelleri 
doğuracaktır. Türkiye’nin ihracatını esas 
olarak olumsuz etkileyen faktör, başlıca 
ihraç pazarlarımızdaki (özellikle ABD) 
inşaat sektöründe yaşanan daralmadır. 
Covid-19’un olumsuz etkileriyle, yeni 
inşaatlara başlanamamakta, planlanan 
yatırımlar ertelenmekte. Bu durum ne 
kadar uzun sürerse, çimento sektörünü 

Dr. Tamer Saka
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
ve Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı
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Türkiye’nin, avantajları sayesinde ihracatını
artırma potansiyeli taşıdığına inanıyoruz

Küresel bir salgına dönüşen Co-
vid-19 virüsünün etkileri küresel öl-
çekte hissedilirken, kurulduğu günden 
bu yana ülkemizin düzcam ihtiyacını 
kalite, çeşitlilik ve en son yeniliklerle 
karşılamaya gayret eden Şişecam Düz-
cam, yaşanan bu zor süreçte de üretim 

gerekse girdi verdiği diğer sektörlerde 
yaşanan talep daralmasını göz önüne 
alarak yapıyor.

Salgının etkisiyle Çin’in başlıca ih-
raç pazarlarında daralan talep ve lo-
jistik kısıtlamalar dikkate alındığında, 
kısa vadede Çin’in ihracatının kısıtlı 
seviyede kalacağı söylenebilir. Bununla 
birlikte yaşanan salgının tüm dünya 
için önemli bir tedarikçi konumunda 
olan Çin’in yanında alternatif tedarik-
çiler yaratılmasına yönelik önemli bir 
farkındalık yarattığı da unutulmama-
lı. Bu anlamda orta ve uzun vadede 
Türkiye’nin katma değerli ürünleri, 
kaliteli ve yüksek üretim kapasitesi, 
Çin’den ithalat yapan ülkelere olan coğ-
rafi yakınlığı gibi avantajları sayesinde 
ihracatını artırma potansiyeli taşıdığına 
inanıyoruz. 

faaliyetlerine devam ediyor. Faaliyet 
gösterdiğimiz tüm ülkelerde üretim ve 
hizmetlerimizi aksatmadan, çalışanları-
mız, iş ortaklarımız ve müşterilerimizin 
sağlığı konusunda üzerimize düşen gö-
revleri eksiksiz şekilde yerine getirerek 
süreci yönetiyoruz. İnşaat, mobilya, 
beyaz eşya ve enerji camları gibi girdi 
sağladığımız tüm sektörlerde değişen 
talep ve çalışma koşullarına uyum sağ-
lıyor, gerekli tedbirleri alıyoruz. 2020 
yılında bir önceki yıla göre toparlan-
ması beklenen inşaat sektörü de bir-
çok sektör gibi salgından etkilendi. 
Diğer yandan, inşaat malzemeleri için 
önemli bir pazar olan Avrupa ve diğer 
ülkelerin salgından etkilenmesi de ih-
racata yönelik bazı etkileri beraberinde 
getirdi. Şişecam Düzcam, tüm üretim 
planlamalarını gerek inşaat sektöründe 

Ebru Şapoğlu
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Şişecam 
Düzcam Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı

KAPAK - KÜRESEL KABUS: COVID-19

Tedarik kanallarının çeşitlendirilmesi
Türk ihracatçısı için fırsat olacak

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 
dünya genelinde sosyal ve ekonomik 
açıdan daha önce şahit olmadığımız 
değişikliklerle karşı karşıya kaldık. 
Ekonomideki belirsizlik nedeniyle in-
şaat sektörü de daralması muhtemel 
sektörler arasında yer alıyor. Türkiye’de 
ilk vakanın görüldüğü andan itibaren 
gözlenen ekonomik durağanlık, her 
geçen gün kendini biraz daha hissettir-
meye başladı. Konu orta vadede değer-
lendirildiğinde; pandeminin yılın ikinci 
yarısının başlarında kontrol altına alın-
ması ve hayatın yeniden normale dön-
mesi bekleniyor. Bu dönemde yeniden 
artması beklenen talep sayesinde, ilk 
yarıdaki maddi kayıpların bir kısmının 
telafi edileceği öngörülüyor. Çalışanla-
rımızın ve paydaşlarımızın sağlığını ve 
ekonomik durumunu korumak, De-
mirDöküm olarak içinden geçtiğimiz 
bu olağan dışı süreçte önceliklerimi-
zin başında yer alıyor. Üretim ve servis 

bir dönemde olduğumuz için gelecek 
projeksiyonu için biraz erken. Ancak 
tüm bunların yanında pandemide te-
darik kanallarının çeşitlendirilmesi, 
tüm sektörler için önemli mesajlardan 
biri oldu. Bunun maliyetlerden esnek-
liğe, inovasyondan lojistiğe kadar pek 
çok artısı bulunan Türk ihracatçısı 
için en önemli fırsat olacağını düşü-
nüyoruz.  

hizmetlerimiz başta olmak üzere, tüm 
birimlerimizde sağlığı güvence altına 
almak adına tedbirlerimizi en üst sevi-
yede aldık. Ekonomik açıdan değerlen-
dirdiğimizde ise şu anda yaşanan ciddi 
daralma doğrultusunda masraflarımızı 
gözden geçiriyor; üretim kapasitelerimi-
zi talebe göre hızlı ve esnek bir şekilde 
dengeliyoruz. Projelerimizin önemli bir 
kısmı aynı şekilde devam ediyor. 

İhracat konusuna baktığımız za-
man ise içinde bulunduğumuz dönem-
de kısa vadede net bir şey söylemek 
pek mümkün değil. Örnek vermemiz 
gerekirse, bir ay önce ekonomisinde 
ciddi daralmalar olacağı öngörülen 
Çin, salgının kontrol altına alınmasıyla 
birlikte yönünü hızlı bir şekilde tekrar 
büyümeye çevirdi. Ayrıca düşen petrol 
fiyatları da ana ihracat pazarlarımız 
arasında yer alan bazı ülkelerin ekono-
milerini olumsuz etkiliyor. Özetle, glo-
bal konjonktürün yeniden belirlendiği 

Ufuk Atan
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi 
ve DemirDöküm A.Ş. Satış Direktörü
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Salgının ulaştığı boyut, inşaat faaliyetlerini 
her geçen gün artan oranda olumsuz etkiliyor

Ülkemizde, 2018 ve 2019 yıllarında 
yaşanan finansal dalgalanmalar ve mali 
zorluklardan sonra 2020 yılının ilk 
çeyrek döneminde inşaat malzemeleri 
sanayi faaliyetlerinde 2019 Eylül ayın-
dan itibaren dengelenme eğilimi ve 
talepte iyileşme görülmeye başlanmıştı. 

viyede tutmak ve işlerimizi güvenli bir 
şekilde sürdürmektir. Koronavirüs’ün 
etkisi daha dünya genelinde etkisini 
göstermeden, GF şirketlerinde Yönetim 
Kurulu, İcra Komitesi, Üst Yönetim ve 
Genel Müdürlerin hepsi, aylık ücretle-
rinin belirli kısımlarından feragat ettiler 
ve bu meblağ bir havuzda toplandı. Bu 
tasarruftan elde edilen fon, sosyal gü-
venlik sistemi gelişmemiş ülkelerdeki 
şirketlerimize ve çalışanlarına destek 
olmak amacıyla önümüzdeki dönemde 
kullanılacak. Virüs etkilerini kaybettiği, 
iç ve dış pazarlar tekrar açıldığı zaman, 
sektöre tekrar en güçlü halimizle hiz-
met verebilmek için hazırız. Ekonomi-
nin toparlanmasıyla birlikte, portföyü-
müze eklediğimiz yeni ürünlerimizle 
birlikte, yeni projelerde çözüm ortağı 
olmaya devam edeceğiz.

Ancak Koronavirüs olumsuz etkisini 
güven ve beklentilerde gösterdi. Muh-
temelen Koronavirüs olumsuz etkilerini 
önümüzdeki aylarda faaliyetler üzerin-
de de gösterecek. İnşaat firmaları ve 
müteahhitler tedbir amaçlı bazı proje-
lerinde işlere geçici olarak ara vermek 
durumunda kaldı. Salgın öncesinde 
bizim de hedef pazar bölümlerimizden 
biri olan ticari gayrimenkul sektörü ve 
buna bağlı alt sektörlerde de projelerin 
durduğunu görüyoruz. Şunu net bir şe-
kilde şöyleyebiliriz ki; salgının ulaştığı 
boyut inşaat faaliyetlerini de her geçen 
gün artan oranda olumsuz etkiliyor.

GF Hakan Plastik olarak, devam 
eden Covid-19 salgını ile mücadele 
kapsamında önceliğimiz çalışanlarımı-
zın, ailelerimizin, müşteri ve paydaşları-
mızın sağlığını ve güvenliğini en üst se-

Batuhan Besler
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve GF 
Hakan Plastik Türkiye ve Ortadoğu Bölge Başkanı 
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Ekonomimiz güçlü bir stres testinden 
geçerken, sektörler ihracata ağırlık vermeli

Salgın, pek çok sektörü etkiledi. 
İnşaat ve inşaat malzemeleri sektör-
leri de bunların arasında bulunuyor. 
Türkiye İMSAD’ın bu yıl mart ve 
nisan aylarında açıkladığı sektör ra-
porları da olumsuzluğun boyutlarını 
açıkça ortaya koyuyor. Sipariş iptali 
yaşayan kuruluşlar yüzde 85 sevi-
yesinde. Güven endeksi bir önceki 
aya kıyasla nisanda neredeyse 36 
puan geriledi. Aslında, yıla olumlu 
bir havada başlamıştık ancak salgın 
planlarımızı değiştirdi. Bizim gibi 
ihracat ağırlıklı, satış kanallarını çe-
şitlendirmiş kuruluşlar; kapanan ve 
açılan pazarları hızlı ve etkin yönet-
meye gayret etti. Talebi devam eden 
iş ortaklarımıza ürün sağlarken en 
önemli güçlüklerden birini lojistik 
tarafta, limanlarda, sınır geçişlerinde 
ve depolarda yaşadık. Avrupa paza-
rında bu sorunları hızlıca çözebildik. 
Hammadde tedariğinin sürekliliği 

ğiniz bir sipariş mi verirsiniz, Tür-
kiye ile mi çalışırsınız? Bu sorunun 
yanıtının özellikle Avrupa için çok 
daha netleştiği bir süreç yaşadık. 
Şimdi arkasını getirmeliyiz. Doğ-
rusu, ekonomimiz güçlü bir stres 
testinden geçerken, sadece inşaat ve 
inşaat ürünleri değil, tüm sektörlerin 
ihracata daha çok ağırlık vermesi 
gerektiğine inanıyorum. 

de, hassasiyetle yönettiğimiz bir di-
ğer alandı. Önemli fuarlar ve orga-
nizasyonlar iptal edildi. Bu da yeni 
ürün lansmanlarını farklı platform-
lara taşımayı gerektirdi. Bir de na-
kit ve finansman yönetimi var ki, o 
konu sektörümüze özel de değil. Bu 
dönemde en çok zaman ayırdığımız 
konuların başında geliyor. Hepimiz 
için hayat boyu unutmayacağımız 
bir deneyim oldu. Olmaya da devam 
ediyor.

Covid-19 bir fırsat olur mu? 
Fırsatları girişimcilerin yarattığına 
inanıyorum.

 Avrupa’da ve Avrupa’nın birçok 
iş ortağında hayat durma noktasına 
gelirken, Türkiye üretmeye devam 
etti. Güvenilir bir iş ortağı olduğunu 
tekrar gösterdi. Sınırların, limanla-
rın ve depoların kapandığı bir dö-
nemde, binlerce kilometre öteden, 
ne zaman ulaşacağını öngöremedi-

Atalay Gümrah
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Eczacıbaşı Holding CEO’su
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Koronavirüs’ün neden olduğu etkilerin
yıl içinde dengelenmesini beklemiyoruz

BASF olarak, Koronavirüs’ün olum-
suz etkilerinin başta 2020’nin ikinci 
çeyreğinde olmak üzere dünya ge-
nelinde önemli bir etkiye sahip ola-
cağını öngörüyoruz. Virüsün dünya 
geneline yayılması nedeniyle bu yılın 
ikinci yarısından sonra global ekonomi-

seleceğini öngörebiliriz. BASF olarak, 
Türkiye’deki tesislerimizde global tek-
nolojimizi kullanarak, lokal maliyetlerle 
ürünlerimizi yakın coğrafyamızdaki ül-
kelere sunabiliyoruz. AB ülkeleri içinde 
önemli bir üretim üssü konumundayız. 
Türkiye’deki bu konumumuzu, lojistik 
maliyetlerini düşürecek ve tedarik zinci-
rini kısaltacak çözümlerle güçlendirerek, 
Doğu Avrupa’ya ihracatımızı daha da 
arttıracağımıza ve bununla beraber, Orta 
Doğu ve Afrika pazarlarında da yeni fır-
satlar yakalayabileceğimize inanıyorum. 
Ülkelerin seyahat ve ithalat kısıtlamaları 
nedeniyle, ülke içinde malzeme üretimi 
ve tedarik zincirinin çalışması giderek 
artan bir önem taşıyor. Bu durum Tür-
kiye için hem ülke içindeki inşaat pro-
jelerinin devamı hem de yakın bölgelere 
inşaat malzemesi ihracatını artırabilir.

de önemli olumsuz etkilere yol açması 
oldukça muhtemel. Bununla birlikte, 
Koronavirüs’ün neden olduğu etkile-
rin yıl içinde tamamen dengelenmesini 
beklemiyoruz. Ülkelerin uygulamaya 
başladığı yeni çalışma düzenlemeleri ve 
uluslararası lojistik kısıtlamaları, BASF 
olarak üretim tesislerimizin dünya ça-
pında yaygınlığı nedeniyle, bize bulun-
duğumuz her ülkede üretim ve buna 
bağlı olarak yakın bölgelere ürün sev-
kiyatı yapma avantajı sağlıyor. Müşte-
riyi merkeze alan stratejimiz gereği, bir 
hammadde sağlayıcısı olarak biz, pazar 
durumunu ve müşterilemizin ihtiyaç-
larını yakından takip ediyor ve buna 
göre üretim planlamalarımızı gerçek-
leştiriyoruz. Çin’de üretimin düşmesi 
ile birlikte çelik başta olmak üzere pek 
çok inşaat malzemesinde fiyatların yük-

Rami Atikoğlu
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi
ve BASF Türk Genel Müdürü
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Salgın sonunda hızlı bir talep ortaya çıkacak 
bu bizim için önemli bir fırsat olabilir

Covid 19 salgını, inşaat malzemesi 
sektörünü de olumsuz etkiliyor. Bazı 
üreticiler stok fazlalığı sebebiyle üre-
timlerini durdururken, bir kısmı ihra-
cat bağlantıları nedeniyle şimdilik daha 
rahat ancak iç tüketimde hazır beton, 
tuğla gibi kaba inşaat malzemelerindeki 
aşırı azalma inşaat hareketinin gelecek 
aylar için çok iç açıcı olmayacağının 
bir göstergesi. Eğer salgın beklendi-
ğinden uzun sürerse, birçok üreticinin 
ciddi tedbirler alması gerekecek. Firma 
olarak mart ve nisan aylarını mevcut 
yürüyen iç ve dış bağlantı satışlarımız 
ile sorunsuz yürüttük ancak mayıs ve 
sonrası için iyi ve kötü senaryolarımız 
hazır. 

Alçı üreticisi olarak ürünlerimiz 
uzak mesafelere satılamıyor. İhracatı-
mız daha çok sınır komşularımıza ya da 
yakın ülkelere oluyor. Avrupa kökenli 
uluslararası bir kuruluşa bağlı olmamız 
ve orada üretimimiz olması sebebiyle 

kabiliyeti yeniden dış borç almadıkça 
maalesef şu anda ülkemizde yok. Üre-
tici, küçük destekler haricinde kendi 
kaderine bırakılmış durumda. 

Öte yandan işin tüketici tarafı daha 
önemli. Tüketim olmazsa üretici de 
olmaz. Ülkemizde bu kesimin desteğe 
ihtiyacı daha büyük, bu durum geliş-
miş ülkelerde halkın kendi birikimleri 
sebebiyle daha iyi durumda. 

Avrupa pazarına satış yapmıyoruz. Dış 
pazarlarda ürünlerimiz daha çok kendi 
ülkemizden rakiplerimiz ile rekabet 
halinde. Ancak Avrupa Türkiye için çok 
önemli bir pazar, buradaki daralma po-
tansiyel satış kaybı anlamında önemli. 
Çin iki ay kapalı kaldıktan sonra sana-
yisini açtı, Avrupa ülkeleri de bu yönde 
çalışıyor. Bu nedenle Türkiye’ye kaymış 
yeni ve kalıcı bir pazar pek göremiyo-
rum. Ancak gelişmiş ülkelerde ihti-
yaçlar önemli oranda ertelendi. Salgın 
sonunda hızlı bir talep ortaya çıkacak, 
bu bizim için önemli bir fırsat olabilir. 
Türkiye’nin pazarlarından biri olan Af-
rika kıtasına salgın daha yeni yayılıyor, 
bu da orta vadede ihracatçı için sorun 
olacak. Türk üreticisi için şu anda en 
önemli konu ayakta kalabilmektir, bu 
durum küresel bazda da aynı ancak 
özellikle Çin, Japonya, ABD ve Avrupa 
ülkeleri sanayilerini korumak üzere 
büyük bütçeler açıkladılar, bu destek 

Mehmet Tunaman
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Saint 
Gobain Rigibs Alçı San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü
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Yurt dışından gelen yoğun siparişlerle 
kapasitemiz yüzde 100’ün üzerine çıktı

Pandemi döneminin en büyük et-
kisi, başta süresinin ve etki alanının 
öngörülememesi nedeniyle planlama 
yapmamızı zorlaştırması oldu. Diğer 
taraftan yaşanan kriz bizim yıllardır 
her platformda altını çizdiğimiz temiz 
suya erişim konusunun öneminin an-
laşılması konusunda çok önemli bir 
değişime vesile oldu. Tüm salgınlar ile 

li. Uzun yıllardır birlikte çalıştığımız 
ve tüm finansal gücünü bizimle olan 
faaliyetini desteklemek üzere kullanan 
iş ortaklarımız sayesinde sorun yaşa-
madık. Bu konuda hiçbir tedbir zaa-
fiyetine izin vermeden, aynı disiplinle 
finansal akışımızı yönetmeye devam 
edeceğiz. Biz Türkiye operasyonumuz-
dan ağırlıklı olarak çevre ülkelere, Or-
tadoğu ve Orta Asya’ya ihracat yapıyo-
ruz.  Bu dönemde özellikle Katar, Mısır 
ve Romanya’dan gelen yoğun sipariş-
lerle kapasitemiz yüzde 100’ün üzeri-
ne çıktı. Çin’in faaliyetlerinde yaşanan 
daralmanın etkisini de kısa vadede 
gördük ancak orta vadede faaliyetleri 
yeniden canlanabilir. Eğer kısa dönem-
de gördüğümüz etki devam ederse, 
öncelikle rekabet ettiğimiz ürünlerin 
kalitesinde önemli bir toparlanma ya-
şanacaktır. Elbette bununla beraber 
potansiyel pazar büyüklüğünde de bir 
artış görmeyi bekleriz.

mücadelede su oldukça önemli bir rol 
oynuyor. İklim değişikliğinin dünya-
nın sonunu getireceğini söylediğimiz-
de göremediğimiz tepkiyi ne yazık ki 
bu salgın çok kısa sürede oluşturdu. 
Yaptığımız işin bu dönemde hayati 
öneme sahip olması sebebiyle ertele-
meler yaşanmadı ve iş ortaklarımızla 
beraber faaliyetlerimiz daha da hız 
kazandı, sorumluluklarımız arttı. Gece 
gündüz çalışarak çok büyük projeler 
için sistem mükemmeliyetinden ödün 
vermeden olağanüstü hızlandırılmış 
çözümler ürettik. Satış sonrası hiz-
metler için 7/24 faaliyet gösteren bir 
kırmızı hattı devreye aldık. Bu kritik 
süreçte müşterilerimiz ile kurduğumuz 
çözüme kenetlenmiş ortaklıkların bu 
dönem sonrasında da bize fayda sağ-
layacağına inanıyoruz. 

Elbette bu artan iş seviyesinde tah-
silatların kontrol altında tutuluyor ol-
ması şirket sağlığı açısından çok önem-

Burak Gürkan
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi 
Grundfos Türkiye ve Orta Asya Bölge Direktörü
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Koronavirüs salgın döneminin baş-
ladığı günden itibaren üyelerimiz ile 
etkin iletişimi sağlayarak, salgının etki-
leri üzerinde bilgi alışverişinde bulunu-
yoruz. Üyelerimizin yüzde 90 oranında 
üretime devam ettiklerini ancak büyük 
oranda yüzde 50 kapasite ile çalıştıkla-
rını biliyoruz. Kapasite olarak bir azal-
ma söz konusu olsa da tüm üyelerimiz 
üretime devam etmek için çalışıp, ça-
balıyor. Pazarın mevcut durumu satış 
kanalları olarak irdelendiğinde de proje 
satış kanalının salgına rağmen faaliyette 
olduğunu, ticari kanalın ise durağan bir 
döneme girdiğini söyleyebiliriz. Salgın 
öncesinde aydınlatma sektörü, 2019 
yılının özellikle ihracat pazarında ortaya 
koyduğu büyüme oranlarının etkisi ile 
kazandığı ivme doğrultusunda hızla 
ilerlemekteydi. 

Yine aydınlatmanın enerji verimli-
liğinin ayrılmaz bir parçası olması ve 
bu konuda ulusal eylem planlarının 
uygulamaya başlanması sebebiyle olu-
şan yeni fırsatlar, bu hızlı ilerlemeye iç 
pazar açısından katkı sağlamaktaydı. 
Salgın sebebiyle hızlı ilerlemeye kısa bir 
ara verilmiş olsa da salgın sonrasında 
bu çıkışın devam edeceğine inanıyoruz. 
Türkiye’nin coğrafi konumu, lojistik ağ 
avantajı, üretim kapasitesi ve insan kay-
nağı sebebiyle gelecek dönemde daha 
da önem kazanacağına inanıyoruz. Çin 
dahil olmak üzere Avrupa’da pek çok 
ülke ve üreticilerin arz zincirini tekrar 
sorgulayacağı ve bunun sektörümüz 

Agrega sektörü inşaat sektörünün 
hammaddesini temin eden, büyük bir 
bölümü KOBİ ölçeğinde işletmelerden 
oluşan bir sektör. Ülkemizde Ağustos 
2018 döneminde başlayan ve günümü-
ze kadar etkileri devam eden ekono-
mik dalgalanma nedeniyle sektörümüz, 

adına fırsatlar sunacağı görüşündeyiz. 
Yeni alışkanlıklar, değişen ezberler 

ve yeni normaller üretim süreçlerini 
değiştirecektir. Bu değişimi üreticimizin 
fırsat olarak görmesi ve değerlendirmesi 
ile sektörün güçleneceğine ve ihracat 
hedeflerimize kolayca ulaşabileceğine 
inanıyoruz. Salgının tüm dünyada ol-
duğu gibi, ülkemizde de sektörümüze 
önemli bir etkisi yerli üretimdeki artış 
olacak. Aydınlatma sektörü olarak dışa 
bağımlı bir sanayiyiz, bu bağımlılık her 
sene ithalat verilerinden izlediğimiz 
üzere azalma gösterse de bunun gelecek 
dönemde çok daha azalacağını tahmin 
ediyoruz. Biz de bu konuda üzerimize 
düşeni yaparak, katma değeri yüksek 
aksam ve parçaların yerli üretimi için 
önemli adımlar atacağız. Özellikle LED 
çip üretiminin ülke politikasında yük-
sek teknoloji ürün olarak kabul edilme-
si ile atılan önemli adımın çok yakın bir 
tarihte üretim olarak hayat bulacağını 
da buradan müjdeleyebiliriz. 

Koronavirüs sonrası 
sektör için fırsatlar var

Mücbir sebep 
hükümlerinden

faydalanan sektörler 
arasındayız

Fahir Gök
Aydınlatma Gereçleri 

İmalatçıları Derneği (AGİD) 
Yönetim Kurulu Başkanı

Galip Şevket Koruç
Agrega Üreticileri Birliği (AGÜB)

Yönetim Kurulu Başkanı

2019 yılını yaklaşık yüzde 40 daralma 
ile 240 milyon ton üretim yaparak nok-
taladı. Covid-19 salgını nedeniyle iç pa-
zardaki ilave daralma ise her geçen gün 
sektörümüz üzerindeki olumsuz etkisini 
artırmaya devam ediyor. Bu dönemde 
madencilik sektöründe yer alan diğer 
STK’lar ile birlikte gerek Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanlığı, gerek Hazine 
ve Maliye Bakanlığı, gerekse Tarım ve 
Orman Bakanlığı nezdinde gerçekleş-
tirdiğimiz sözlü ve yazılı temaslarımızla 
sektörün içinde bulunduğu bilhassa satış 
hacmi ve nakit sıkışıklığı ile ilgili so-
runları dile getirdik. Bunun neticesinde 
“madencilik ve taş ocakçılığı sektörü”, 
Vergi Usul Kanunu’nun mücbir sebep 
hükümlerinden faydalanacak sektörler 
arasına alındı. Diğer taraftan 26 Mart 
2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 
torba yasa ile mücbir sebep hallerinden 
birinin gerçekleşmesi durumunda Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na Hazine 
ve Maliye Bakanlığı’nın da görüşünü 
alarak, üreticilerimizin Maden Kanu-
nu’ndaki idari ve mali yükümlülüklerini 
erteleme ya da taksitlendirme yetkisi 
verildi. Bir süre önce de Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu konu-
da bir genelge yayınlanarak söz konusu 
ertelemeler sektöre duyuruldu. Ayrıca 
sektörümüzde üretim maliyetleri için-
de ciddi bir yer tutan orman arazi izin 
bedeli ödemelerinin üç ay ertelenmesi 
konusunda da yine torba yasa ile gerekli 
düzenleme Meclis tarafından yapıldı, 
bu sürenin sonrasında üç ay daha uza-
tılması hususunda da Tarım ve Orman 
Bakanlığı’na yetki verildi.

Salgın öncesi özellikle Uzakdoğu’da 
yer alan Çin gibi işgücünün ucuz olduğu 
ülkeler, dünyanın üretim üssü durumun-
daydı ve hemen hemen tüm markalar 
üretimlerini bu bölgeye kaydırmışlardı. 
Salgının başlangıç noktası ve merkez 
üssünün Çin olması, bu markaların 
üretimlerinin durmasına ve dünyadaki 
tedarik zincirinin kırılarak kesintiye uğ-
ramasına neden oldu. Bu nedenle salgın 
sonrası benzer risklerin minimize edil-
mesi amacıyla üretimlerin farklı ülkelere 
dağılması dünya ticaret stratejisinin ön-
celiği olacak. Türkiye, Asya ile Avrupa 
arasındaki stratejik konumunu, deniz-
yolu, demiryolu gibi lojistik avantajla-
rını mutlaka kullanacak ve günümüzde 
Uzakdoğu’nun sahip olduğu üretimden 
ciddi bir pay alacak potansiyele sahip.

KAPAK - KÜRESEL KABUS: COVID-19
SEKTÖRDEKI 

DURUM
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Sektörümüzün ilk derneği olan ve 
10 Ocak 2019 tarihinde kurulan AR-
MATÜR, yalnızca armatür değil, içinden 
akışkan geçen valf, musluk, tesisat ekip-
manları ve vanalar gibi ürünleri üreten 
firmaları da kapsıyor. Sektör olarak 3 
milyar dolar bir büyüklüğümüz, 1 milyar 
dolar ihracat, 850 milyon dolar iç piyasa 
hacmimiz ve 1 milyar dolar da ithalatı-
mız bulunuyor. Dünyada sektörümü-
zün toplam büyüklüğünün 120 milyar 
dolar olduğu düşünülürse, dünyadan 
alacağımız çok daha fazla pazar payımız 
olduğunu söyleyebiliriz. 

Sektörümüzde Covid-19 salgını 
nedeniyle yaşanan ani gelişmelerle ve-
riler olumsuz anlamda değişti. Gerek 
Türkiye’de, gerekse yurt dışındaki ana 
üretici şirketlerde ciddi durma ya da 
yavaşlamalar söz konusu. Devletimiz, bu 
aşamada bazı destekler yürürlüğe koydu. 
Bizler de Armatür Derneği olarak temsil 
ettiğimiz; armatür, valf, musluk, tesisat 
ekipmanları ve vana sanayi sektörleri-
nin de mücbir sebepten faydalanacak 
sektörler arasında yer alması ve süreçten 
mümkün olan en az hasarla çıkabilmesi 
için koruma ve destek önlemleri kapsa-
mına alınması gerektiğine inanıyoruz. 
Bu çerçevede bakanlıklara taleplerimizi 
ilettik ve mücbir sebep kapsamına alınan 
sektörler arasına alınmak için bekliyo-
ruz. Salgınla birlikte her şey değişecek, 
hijyen hiç olmadığı kadar gelecekte ha-

Türkiye Asfal t  Müteahhit ler i 
Derneği’nin (ASMÜD) faaliyet alanı olan 
asfalt ve yol sektörü, 2019 kriz yılının 

yatımıza girecek. Bu yüzden gelecekte 
oluşacak yeni pazarlarda daha güçlü yer 
almamız için sektörümüzde meydana ge-
lecek değişimler üzerinde çalışıyoruz. Su 
kullanımı artıyor, su armatür kullanımla-
rı daha da artacak ve belki gelecekte daha 
da akıllı hale gelecek. Tüm bunlarla ilgili 
analizlerimizi yapıyoruz. Koronavirüs 
nedeniyle ABD ve AB ile Çin arasındaki 
ticaretin olumsuz etkilenmesinin, Tür-
kiye’deki bazı sektörleri olumlu etkile-
yeceği düşünülüyor. Özellikle Avrupa 
Birliği ülkelerinin Çin’den mal akışını 
azaltması, toplam ihracatının yarısını 
AB ülkelerine yapan Türk ihracatçıları 
açısından fırsat olarak görülüyor. AB’nin 
bazı ürünlerde Çin’den yaptığı ithalatı 
Türkiye’ye kaydırması Türk şirketlerinin 
üretim ve ihracat performansını olum-
lu etkileyecek gibi görünüyor. Üretimi 
devam ettirmek ve müşterilerinin bek-
lentilerini karşılamak isteyen firmalar, 
Çin’e alternatif olacak pazarlarda şansını 
deneyecek. Bu noktada, daha önce ucuz 
Çin işgücü ve hammaddesiyle rekabet 
edemeyen Türkiye, dünya için iyi bir 
tedarikçi alternatifi olarak göze çarpacak. 
Burada önemli olan alternatif tedarikçi 
olma durumumuzu ortadan kaldırmaya 
çalışıp, alternatif değil ana tedarikçi ol-
mak için çabalamaktır. 

Alternatif değil ana 
tedarikçi olmak için 

çabalamalıyız

Salgın, yerli malzeme 
ve ekipmanın 

önemini ortaya koydu

Gökhan Turhan
Armatür, Valf, Musluk, Tesisat 

Ekipmanları ve Vana Sanayicileri 
Derneği (ARMATÜR) Yönetim 

Kurulu Başkanı

Ayberk Özcan
Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği 

(ASMÜD) Yönetim Kurulu Başkanı

ardından 2020 yılında hayal bile edeme-
diği ve hayatı durma noktasına getiren 
Covid-19 salgını ile karşılaştı. 

Halihazırda faaliyetlerini devam et-
tiren bazı kamu kaynaklı yol projeleri 
ile Yap-İşlet-Devret modeli otoyol ve 
köprü projelerinde, öngörülen tüm ön-
lemler alınarak çalışmalar sürüyor. An-
cak salgın sürecinin belirsizliği, seyahat 
kısıtlamaları ve kamu projelerine ayrılan 
ödeneklerin yetersizliği nedeniyle inşa-
at sezonuna girilmesine rağmen birçok 
şantiye henüz açılamadı. Bu süreçte 2 
Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 
ile işlerini geçici veya sürekli, kısmen 
veya tamamen yürütemeyecek olan mü-
teahhitlere ikinci kez süre uzatımı veya 
fesih imkanı tanındı. Yaşanan bu global 
kriz ortamında, malzeme ve ekipman 
tedariğinin ithalat yolu ile yapılmasının 
da zorlukları daha belirgin hale geldi, 
yerli malzeme ve ekipmanların önemi 
ortaya çıktı. Ekonominin lokomotifi du-
rumunda olan inşaat sektörüne malzeme 
ve ekipman tedarik eden sektörün bu 
dönemde desteklenmesi; önümüzde-
ki dönemlerde sektörün dış pazardaki 
rekabet payını artıracak ve en önemlisi 
endüstrimizin ve ülke ekonomisinin ge-
lişmesini sağlayacaktır. Dernek olarak; 
içinde bulunduğumuz bu süreçte açık-
lanan ekonomik, sosyal ve sağlıkla ilgili 
tüm tedbirleri yakından takip ederek ve 
üyelerimize duyurarak alınan tedbirlerin 
uygulanmasına destek sağlamaya çalışı-
yoruz. Ayrıca yapılan yeni düzenleme ve 
alınan tedbirlerin sektörümüzce anla-
şılması ve uygulanması için, TOBB, İN-
TES, TMB ve Türkiye İMSAD tarafından 
düzenlenen telekonferans toplantılarına 
katılarak ve ilgi duyan üyelerimizin de 
katılımını sağlayarak edinilen bilgileri 
üyelerimizle paylaşıyoruz. Ayrıca, Av-
rupa Asfalt Üstyapı Birliği’nin (EAPA) 
ve Dünya Yol Birliği’nin (PIARC) üyesi 
olarak Avrupa’da ve dünyada asfalt en-
düstrisinde Covid-19 salgını nedeniyle 
alınan tedbirleri ve önlemleri değerlen-
diriyor, sektörümüze yardımcı olmaya 
çalışıyoruz. Belirtilen sağlık ve güvenlik 
tedbirlerini alarak ve devletimizin sağla-
dığı ekonomik teşvikleri kullanarak, iş ve 
finansal gücümüzü kaybetmeden bu kri-
zi atlatmayı ve devletimizce sağlanacak 
yeterli ödeneklerle üstlendiğimiz yatırım 
projelerini tamamlayarak ekonomiye 
geri dönüşünü sağlamayı amaçlıyoruz.

KAPAK - KÜRESEL KABUS: COVID-19
SEKTÖRDEKI 

DURUM
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Covid-19 salgın süreci tüm dünya 
ekonomilerini olduğu gibi, ülke eko-
nomimizi de derinden etkiledi. Elbet-
te ki bu süreç ülke ekonomimizde her 
sektöre eşit olarak yansımayacak, bazı 
sektörler bu süreçten, farklı derinlikte 
etkilenecekler. Örneğin, hizmet sektörü 
üzerindeki etkinin çok daha fazla olacağı 
öngörülüyor. Sanayi ana sektörü içinde 
yer alan boya ve hammaddeleri sektö-
rümüz, birçok sektör ile farklı yoğun-
luklarda etkileşim içinde. İnşaat sektörü 
de sektörümüzün ilişki içinde olduğu 
sektörlerden biri. Yeni konut inşaatına 
yönelik talebin, süreç içinde diğer mal 
ve hizmetlere yönelik talepte yaşanan 
daralmaya benzer daraldığını görüyo-
ruz. Bu da inşaat grubu boya üretimini 
olumsuz etkiliyor. Ancak burada, inşa-
at sektöründe yeni inşaatlarda yaşanan 
yavaşlamanın, diğer sektörlere kıyasla 
görece daha sınırlı kaldığını görüyoruz. 
Bu da bağlantı içinde olduğumuz sektö-
rümüze yansıyan olumsuzluğun, göre-
ce düşük seyretmesi anlamına geliyor. 
Ancak inşaat boyaları imalatımız, bu 
durumdan ziyade daha çok, yenileme 
amaçlı boyalara yönelik yaşanan talep 
daralmasından daha çok etkileniyor. 
Yaşanan süreç, yenileme amaçlı boyala-
ra yönelik nihai kullanıcı talebini daha 
güçlü etkiliyor. Bu sürecin, devletimizin 

Devam eden mevcut bir krizin orta-
sında Covid 19 salgını geldi ve ekono-
mik anlamda ülke ve paralelinde sektör 

geliştirdiği destek politikaları ile aşıla-
bileceğine inanıyoruz. Sektörümüzün 
dinamik yapısı da bu inancı destekler 
nitelikte. Gerek yurt içi talebi canlan-
dırma, gerekse de üretim süreçlerindeki 
maliyetlere yönelik devletimizin destek 
politikalarının önemli olduğunu düşü-
nüyoruz. Bu sebeple de dernek olarak 
biz, bu politikalara daha etkin destek 
amacıyla, üye sanayi kuruluşlarımız 
ile yakın bir ilişki içinde bulunuyo-
ruz. Çin ekonomisinin salgın sebebiyle 
etkilenmesi, boya ve hammaddeleri 
sanayimiz açısından farklı yönlerde de-
ğerlendirilmeli. Ülkemize Çin’den sek-
törümüzle ilgili, tamamlanmış maldan 
daha çok, ara malı ve hammadde ithal 
ediliyor. Dolayısıyla bu ithalat, boya ve 
hammaddeleri sektörümüzün, üretim 
süreci için önemli. Çünkü üretimde 
kullanılan yurt dışı girdilerin önemli bir 
kısmı Çin’den ithal ediliyor. Elbette ki 
küresel daralma, Çin’in ihraç ürünlerini 
etkileyecek. Bu etki nihayetinde, ithal 
etmekte olduğumuz ara malı ve ham-
madde fiyatlarının gelecek dönemde 
reel anlamda gerilemesi beklentisi için-
deyiz. Bununla birlikte, küresel anlam-
da Çin mallarına yönelik olası bir talep 
daralmasının, sektörümüzün ihracatını 
olumlu etkileyeceği düşünüyoruz. 

Bu sürecin 
devletimizin destek 

politikaları ile 
aşılabileceğine 

inanıyoruz

Mucize çözüm yok 
akıllıca önlemler 

almalıyız

M. Akın Akçalı
Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD)

Yönetim Kurulu Başkanı

Adil Baştanoğlu
Cephe Sanayici ve İş İnsanları Derneği 
(CEPHEDER) Yönetim Kurulu Başkanı

olarak hazırlıksız yakalandık. Covid-19 
salgını yeni işleri çok azalttı, yatırımları 
durdurdu. Özel sektör satışlar durduğu 
için yatırım yapmıyor. Devlet de tüm im-
kanlarıyla virüsün hasarının toplum üze-
rindeki zararlarını azaltmaya çalışıyor.

Devam eden şantiyelerde iş durma 
noktasında. Yurt içinde sokağa çıkma 
yasakları, bölgesel karantinalar, malze-
me sevkleri, ekip değişimleri, şantiye 
yaşamları gibi konularda zorluklar var. 
Yurt dışında da benzer konuların daha 
ağırlıklı ve pahalı maliyeti var. Yapı mal-
zeme şirketlerinde, büro kısımları acil 
ihtiyaçlar için bir-iki kişiye indirildi, 
üretimde durdurulamayacak kısımlar 
hariç çalışan sayısı azaltıldı. Sonuç olarak 
işler düzelme noktasına gelse bile; önem-
li oranda etkisi iki-üç yıl sürebilecek 
şekilde, olumsuz etkilendik.

CEPHEDER, yeni bir dernek, yapı-
lanma dönemini yeni bitiriyoruz. Kriz ise 
daha önce hiç önümüze gelmemiş for-
matta olan bir kriz. Mucize çözüm yok, 
ancak akıllıca önlemlerle gelen yükü 
taşıyabilecek duruma geçmek gereki-
yor. Dernek olarak üyelerimize destek 
olabilecek kredileri anlattık, personelin 
durumu, devletten alınabilen imkanlar 
üzerinde mesajlarla bilgi aktarımında 
bulunduk. Burada tüm sektörün geldiği 
nokta, bu dönemin geçmesine kadar 
beklemek ve sonra makul şekilde bir 
yeniden kalkışla sektör içinde yerimizi 
tekrar almaktır.

Bekleme süreçleri; hazırlık, yeni 
ürün geliştirme, pazar arayışları, ölçme 
ve değerlendirmelerin yapımı, yenilikler, 
toparlanma için fırsat sayılır.  Üyelerimiz 
sektörün bilinçli kısmında oldukları için 
çok iyi bir etkileşime girdiler. Üzerinde 
ısrarla durduğumuz konu, cephe kapla-
ma bir sistem olduğu için ortak çalışma-
ların artırılması şeklindeydi. Umarım bu 
salgın; mühendislik, mimarlık ve cephe 
malzemecileri arasında bir koordinasyon 
fırsatı olacaktır. Bu da bir strateji sayılır.

Bilindiği gibi salgın Çin’den başladı 
ve çeşitli ithamlar var. Hatta tazminat 
talepleri var. Bu kızgınlık psikolojisi ile 
dış tedarikçiler tarafından Türkiye üreti-
cilerine bir şans verileceğine inanıyorum 
fakat bunun çok iyi değerlendirilmesi ge-
rekiyor. Yoksa ihracatın bilinen değerleri, 
uygun kalite, fiyat, süreç gibi konular 
müşteriler için tatmin edici olmazsa, bu 
şans kısa bir sürede kaybolur ve eski 
günlere dönülür.
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İnşaat sektörünün ve tabii bizim 
gibi bağlantılı sektörlerin, Covid-19 
öncesinden mali anlamda yaralı bir 
sektör olduğunu dikkate alacak olur-
sak, iç ve dış pazarların hemen hemen 
aynı anda ve neredeyse tamamen da-
ralma eğilimine girmiş olması sektör 
olarak bizim için her anlamda riskleri 
artırdı. Devletimizin inşaat sektörünü 
mücbir sebep kapsamına alırken, mut-
laka bizim gibi doğrudan bağlantılı ve 
hatta inşaat dışında başka sektörlere 
hizmet veremeyecek KOBİ niteliğinde-
ki firmalarımızı da “Ekonomik İstikrar 
Kalkanı” kapsamına almasını bekliyo-
ruz. İlgili bakanlıklarla dernek yöneti-
mi olarak gerekli yazışmaları yaparak 
“Ekonomik İstikrar Kalkanı”na dahil 
olma talebimizi sektör adına sürdü-
rüyoruz. 

Firmalar bazında ise nakit akışının 
her zamankinden çok daha fazla önem 
kazandığı bir dönemde olduğumuzu 
hatırlatmak isterim. Bu manada firma-
larımıza tahsilat ve gelir kalemlerine 
yoğunlaşırken giderlerini azaltmak 
yönünde çözümler bulmalarını tavsiye 
ediyoruz.   

 Sonuç olarak istihdamın mevcut 
haliyle korunmasının ve şirket varlık-
larının hasar almadan sürdürülebilirli-
ğinin ciddi bir sınav vereceği dönem-
den geçiyoruz.

Covid-19 salgınının ilk başlarında 

İklimlendirme ve havalandırma 
sektörünün gelişmesi ve uluslararası 
rekabette öne geçmesi yönünde sek-
tör adına faaliyetler yürüten İSKİD, 
pandemi sürecinin sektöre etkileri 

Çin’in uzunca bir süre bu durumla 
boğuşacağı ve virüsün ülkemizi çok 
etkilemeyeceği varsayımı ile bu konu 
yoğun şekilde gündeme gelmişti. An-
cak, beklenenlerin tam tersi oldu, Çin 
çok hızlı toparlandı ve batı dünyası 
halen bu pandemiye dönüşen Co-
vid-19 salgını ile baş etmenin yollarını 
arıyor.

Çin’de işçilik maliyetlerinin yük-
selmesi ve nakliye sürelerinin uzunlu-
ğu sebebi ile gereğinden yüksek stok 
ile çalışmak durumunda olan batılı 
şirketlerin genelde Çin’e alternatif ara-
yışı zaten vardı.

 Covid-19 ve dahası bu tür pan-
demik unsurların genellikle o coğraf-
yadan çıkıyor olması bu süreci des-
tekleyebilir. 

Ancak, ülke olarak bu fırsatı ko-
laylaştırıcı çalışmalar yapmamız stra-
tejik olarak daha doğru olur. 2020 
Nisan ayı son haftası için bazı ürünler-
de ithalatı imkansızlaştıran refleksler, 
geçici olacağı belirtilse de bizim ülke 
olarak güvenilir bir alternatif üretim 
üssü olmamız yolunda bazı engellere 
neden olabilir.

“Ekonomik İstikrar 
Kalkanı” paketinin 

genişletilmesini 
bekliyoruz

Bu yıl sektörde en az 
yüzde 25 küçülme 

öngörülüyor 

Kubilay Tüfekçi
İskele ve Kalıp Sanayicileri Derneği 

(İKSD) Yönetim Kurulu Başkanı

Ozan Atasoy
İklimlendirme Soğutma Klima 

İmalatçıları Derneği (İSKİD) 
Yönetim Kurulu Başkanı

ve alınabilecek tedbirler konusunda 
çalışmalar yapıyor. Bu süreçte dernek 
olarak Covid-19 salgınının sektörü-
müze etkisini belirleyebilmek ama-
cıyla, üyelerimize yönelik anketler 
düzenledik. Anketlerle elde edilen 
sektörel veriler ve talepleri, paydaş 
kurumlar üzerinden devlet ve diğer 
ilgili mercilere ileterek, sektöre yö-
nelik destek ve önlemlerin alınması 
yönünde adımlar attık.

Sektörümüzde pandemi kaynaklı 
olarak firmalarımızın satış ve pazar-
lama faaliyetlerinde ciddi oranda dü-
şüşler yaşandığını anketler üzerinden 
tespit ettik. Üyelerimizin yüzde 20’si 
imalat faaliyetlerine normal süreç-
te devam etmekte olup, yüzde 80’i 
kısmen veya tamamen (yüzde 14’ü) 
üretim faaliyetlerini azaltmış veya 
durdurmuş bulunuyor. Bu süreçte 
üyelerimizin mevcut siparişlerinde 
yüzde 64 oranında iptaller yaşandı. 
Üyelerimizin üretimde yaşadığı en 
büyük sorunu ise yurt dışı ve içi ham-
madde tedariğinde yaşadıkları sıkın-
tılar oluşturuyor. Özellikle bakır ve 
çelik borular, soğutma ekipmanları, 
ısı geri kazanım eşanjörleri, fanlar ve 
kompresör ürünlerinin tedariği ko-
nusunda sektörümüzde sıkıntılar ya-
şandığını üye anketlerimiz üzerinden 
tespit ettik. Genel olarak üyelerimizin 
yüzde 53’ü, bu sene sektörde yüzde 
25 ve üzeri bir küçülme beklentisi 
içinde bulunuyor. 

Sektör, istihdam kaybetmemek 
ve faaliyetlerine devam etmek adına 
önemli ölçüde özveri gösteriyor. An-
cak kontrolümüzde olmayan etkenler 
nedeniyle sektörün bu süreçte ağır 
bir hasar alma ihtimali çok yüksek 
görünüyor.

 Sektörümüze yönelik her tür-
lü destek ve lobi faaliyetlerinde bu 
durumu göz önünde bulundurarak, 
taleplerimizi sektör paydaşları kuru-
luşlara ilettik. 

İSKİD olarak her türlü işbirliği ve 
ortak çalışmaya hazırız. Bundan son-
raki süreçte mücbir sebeb durumun-
dan sektörümüzün de yararlanması-
nın sağlanması, kredi ödemelerinin 
faizsiz ötelenmesi, düşük faizli sektöre 
özel kredi imkanı gibi çalışmaların 
gündeme alınmasının sektörümüze 
önemli faydalar sağlayabileceğini dü-
şünüyoruz.
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Yalnızca Türkiye’de değil tüm dün-
yada önce sağlık, sonrasında sosyal 
yaşamı tepetaklak eden Koronavirüs 
salgını ekonomilerin de korkulu rüyası 
haline geldi. İnşaat sektörü son iki yılda 
mevcuttaki virüs etkisinden bağımsız 
olarak küçülme yaşamaktaydı. Hazır 
beton ve çimento sektöründeki daralma 
ve ihracatın yavaşlaması, lokal katkı 
kullanım miktarlarının önemli oranda 
düşmesine sebep olacak. 

Katkı Üreticileri Birliği, üyesi oldu-
ğu federasyonlar ve sektörel meclisler 
ile işbirliği halinde kalarak, Türkiye ve 
Avrupa’daki gelişmeleri güncel olarak 
üyeleri ile paylaşıyor. Otoriteler tarafın-
dan sunulan tedbir paketlerinde, sektö-
rün gereksinimleri birlik çatısı altında 
çok daha güçlü ifade ediliyor.

Covid-19 sonrası dönemde yalnız-
ca sosyal yaşam değil aynı zamanda iş 
yapış şekillerinden tutun da tüketici 
talebine kadar pek çok noktada kırılma 
meydana gelmesi, değişim ve dönü-
şüm yaşanması kaçınılmaz olacak. Bu 
noktada dijitalleşmede yol almış, risk 
yönetimini doğru şekilde yapabilen ve 
verimlilik odaklı çalışan firmaların daha 
fazla ön plana çıkacağı kesin görünüyor. 
Ülkemizde faaliyet gösteren katkı üreti-
cilerinin çok önemli bir kısmı bu saydı-
ğımız kategoride değerlendirilen firma-
lardan oluştuğu için dünya ticaretinde 
normalleşme ile birlikte sektörün dış 

2020 yılına ilk girildiğinde faizlerin 
düşmesi, kurların daha stabilize olması 

pazar performansında bir ivme yaşan-
masını bekliyoruz.Tüm dünyada düşen 
faizler, pandemi sonrası dönemde özel-
likle gelişme yolundaki ülkelerde gayri-
menkule olan talebi hareketlendirebile-
cek olmakla beraber bunun için tüketici 
güveninin de aynı zamanda yükselmesi 
gerekiyor. İnşaat sektörü daralmalardan 
önemli ölçüde etkilenen bir sektördür. 
Pandemi sonrası dönemde tüketici 
güveninin yükselmesi ile birlikte kat-
kı sektörünün üretim ve ihracatında 
önemli bir hareketlilik yaşanabilecek. 
Ancak bunun çok hızlı bir ivmelenme 
değil kademeli bir toparlanma şeklinde 
olacağını öngörüyoruz. Yine bu süreçte 
nakit akışı konuşunda riskli bir dönem 
yaşanabilir. Finansal direnç kritik önem 
arz ediyor. Avrupa ve komşu ülkelerin 
bizden daha önce normalleşmesi ve bu 
sürede ülkemizin süreci atlatamamış 
olması halinde ihracatta beklenen dü-
zelme gecikebilir. Ağırlıklı olarak şu an 
ayakta kalmak esas olsa da kriz sonrası 
eylem planlarının da yeni çalışma ve 
ekonomik koşullar baz alınarak şimdi-
den hazırlanması gerekiyor.

Normalleşme ile 
birlikte sektörün 

dış ticaretinde 
ivme bekliyoruz

Üretimi 
tamamlanması 

gereken 
siparişlerimizin olması

güvenli tarafta 
kalmamızı sağlıyor

Turgay Özkun
Katkı Üreticileri Birliği (KÜB)

Yönetim Kurulu Başkanı

İhsan Tolga Akar
Yalıtımlı Panel Üreticileri Derneği 

(PANELDER) Yönetim Kurulu Başkanı

inşaat sektörünü hareketlendirdi ve 
finansal anlamda toparlamaya başla-
masını sağladı. 

Yılın ilk iki ayında Covid-19 sal-
gınının diğer ülkelerde yayılmaya 
başlaması ve Türkiye’de vakaya rast-
lanmaması bu ayları da verimli ge-
çirmemizi sağladı, ihracat için fırsat 
oluşturdu. Ancak mart ayında Covid- 
19 salgınının ülkemize girmesiyle, bu 
olumlu hava inşaat sektörü için tersine 
dönmeye başladı. Hemen hemen tüm 
sektörlerde olduğu gibi Covid-19’dan 
inşaat sektörü de etkilendi, müşteri si-
parişleri olmasına rağmen gümrüklerin 
kapanması ve sokağa çıkma kısıtlama-
ları, sevkiyatların yavaşlamasına neden 
oldu. Şehirlerarası seyahat yasakların-
dan dolayı, saha ekiplerinin gerekli 
izinleri almakta zorlanması nedeniyle 
şantiyelerde gecikmeler yaşandı.

Yalıtımlı panel sektörü özelinde de 
yılın başlarındaki aynı hareketliliği ya-
şadık. Geçen yılın ilk çeyreği ile karşı-
laştırdığımızda bu yılın ilk çeyreğinde 
pazarda bir daralma yaşanmadı. Üre-
tim tesislerinde Covid-19 önlemleri 
alınarak, siparişlerin üretimine devam 
ediyoruz. Üretimi tamamlanması ge-
reken siparişlerimizin olması, bizim 
güvenli tarafta kalmamızı sağlıyor. 

Yalıtımlı metal paneller havale-
li ürünler olduğu için yaklaşık 400 
km’de bir üretim tesisine ihtiyaç doğar. 
Dolayısıyla uzak coğrafyalara ihracat 
fırsatı olmakla beraber, genelde özel 
sertifikasyon isteyen ürünlerle sınır-
lıdır. Yerel panel üreticileri ekonomik 
ürün ihtiyacını daha rekabetçi olarak 
karşılar.

Covid-19 özellikle İtalya, İspanya, 
Fransa ve İngiltere gibi büyük Avrupa 
ülkelerinde tedbirlerin geç alınması, 
sağlık altyapının yetersizliği veya di-
ğer sebeplerden dolayı sert bir şekilde 
etkisini gösterdi.

 Ülkemiz genelinde Covid-19 ile 
ilgili alınan tedbirler sayesinde vaka 
sayımız bu ülkelere göre daha geride 
ve pandemi süreci kontrol altında. 
Öngörüler Türkiye’de Ramazan ayı 
sonrasında kademeli olarak normal 
hayata dönüleceği yönünde. Bunun 
hızlı bir toparlanma süreciyle birlikte 
salgından en fazla etkilenen AB pazarı-
na çok yakın bir ülke olan Türkiye’nin 
ihracatını olumlu etkileyeceğini düşü-
nüyorum. 
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Hijyenin en üst seviyede önem ta-
şıdığı Covid-19 pandemisi döneminde, 
evlerimize ulaşan suların çıkış nok-
tasından elimizi yıkadığımız muslu-
ğumuza kadar kayda değer pek çok 
alanda yer alan sektörümüzün kesintiye 
uğramadan verimli, sağlıklı ve üretken 
bir şekilde çalışması, özellikle salgının 
yayılımının durdurulması hususunda 
ulusal seviyede hayati öneme haiz hale 
geldi.

Bu dönemde, üyelerimizin durum 
tespitini yapmak ve üye beklentileri-
ni anlamak üzere mart ve nisan ayları 
sonunda anket uygulamasını hayata 
geçirdik. Bu değerleri sunarak, genel 
bir tablonun ortaya konması amaçlan-
dı. İlk çeyrekte, uzun vadeli projeler 
gerçekleştiren üyelerimiz, pandeminin 
ülkemize diğer ülkelere göre daha geç 
gelmesi neticesinde planladıklarından 
sadece yüzde 10 daha az sipariş aldıkla-
rını belirttiler. Genel olarak, ikinci çey-
rek planlamaları yüzde 45-50 oranında 
azalma ile en karmaşık durum olarak 
görülebilir. Muhtemelen, 2021’den baş-
layarak, olumlu durum beklentisi var. 
Anket sonuçları, sektörün durumunun 
anlaşılması amacıyla tüm ilgili otoriteler 
ile paylaşıldı. KOBİ ama niteliği yüksek 
firmalardan oluşan sektörümüzün yete-
rince desteklenmemesi, mücbir sebep 
kapsamına alınmaması bizleri üzdü. 
Alınacak doğru kamusal tedbir, destek 

Covid-19 salgını tüm dünyadaki 
ekonomik değişenleri negatif etkile-

ve teşvikler ile üreticilerimiz gerçek 
potansiyelini ortaya koyabilecek ve bu 
alanda kesinlikle ihracatını artıracaktır.

Sektör olarak bizim için öncelikli 
olan kamunun verdiği tüm destekler-
den faydalanmaktır. Nakit olanakları-
mızı artırmaya çalışıyoruz. Kamunun 
açtığı kredilerden (KGF, işe devam, vb.) 
ve kısa çalışma ödeneklerinden fayda-
lanmaya çalışıyoruz. Bu dönemde, tüm 
üyelerimizle birlikte “ölmemek, hayatta 
kalmak” için çabalıyoruz. İlave güm-
rük vergisi taleplerimiz neticesinde, 
Cumhurbaşkanlığı’nın 21 Nisan 2020 
tarihli geçici ilave gümrük vergisi kara-
rına göre, sektörümüzün ürünlerini de 
kapsayan listede “vanalar” olarak biz 
de yer aldık. Ancak, pompa ürün grup-
larında bir artış gerçekleştirilmediği, 
yüzde 5-14 arasında kaldığını gördük. 
Bu oranların ticaret dengesi açısından 
yeterli olduğu düşünülemez. Vana-
lar için alınan karara ilave olarak aynı 
şekilde pompalara da ilave gümrük 
vergisi konması için yeniden başvuru 
yazımızı gönderdik. Covid-19 sonrası, 
Batı dünyası kesinlikle ticaret yollarını 
yeniden planlayacaktır. Lojistik avanta-
jımızı çok iyi kullanmalıyız. Batı’nın bir 
anlamda üretim üssü olma fırsatını çok 
iyi değerlendirmeli ve planlamalıyız.

Sektörümüzün 
yeterince 

desteklenmemesi 
bizleri üzüyor

Yılın ikinci
 yarısında kayıplar 

telafi edilebilir

Nurdan Yücel
Türk Pompa ve Vana Sanayicileri 

Derneği  (POMSAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı

Zeki İlter Yurtbay
Seramik Kaplama Malzemeleri 

Üreticileri Derneği (SERKAP)
 Yönetim Kurulu Başkanı

diği gibi inşaat sektörünü de global 
bazda negatif etkiledi.

 SERKAP olarak, dünyanın ve 
ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu 
süreçte, bizler de sektör paydaşları-
mızla yaptığımız toplantıları sıklaş-
tırarak birbirimize nasıl daha fazla 
destek olabileceğimiz ve sektörü-
müzün bekası için ne gibi ekstra 
önlemler alabileceğimiz konusunda 
sürekli olarak mukayeseler yapıyo-
ruz. Bunların sonucunda, üretim 
tesislerimizin faaliyetlerinin sekteye 
uğramaması adına gerekli tüm hij-
yenik önlemler alındı. Yine, mevcut 
şartlarda artan ithal tedarik zorluk-
larına önlem almak amacıyla atıl 
durumdaki yardımcı malzemeleri 
faydaya dönüştürecek sektör içi bir 
tedarik zinciri kanalı kuruldu. Tüm 
bunların yanı sıra, her ne kadar 
sokağa çıkma yasağı kapsamından 
muaf tutulmuş olsak dahi seramik 
sektörünün mücbir sebeplerin uy-
gulandığı sektörlere dahil edilme-
mesi sektörümüzü oldukça zor du-
rumda bıraktı. Öyle ki, geçtiğimiz 
yılın nisan ayına göre kapasiteler 
yüzde 70’e varan oranlarda düşmüş 
durumda. 

İhracat katkı endeksi yüzde 
80’lerde olan bir sektörün devleti-
mizin Covid-19 salgını çerçevesinde 
açıkladığı ekonomik önlem paket-
lerinden yararlanması gerektiğini 
düşünüyoruz.

ABD’nin Çin’e uyguladığı eks-
tra gümrük vergileri ve diğer ticari 
kısıtlamaları sonucunda doğan arz 
açığına Türk seramik karo üretim 
endüstrisi başarılı ve hızlı bir şekilde 
reaksiyon gösterip, 2020 yılının ilk 
çeyreğinde ABD’ye yapılan ihracat-
taki payını yüzde 45, genel ihraca-
tını yüzde 17 oranında arttırmıştı. 

Ne var ki, Covid-19 salgını ne-
deniyle dünya genelinde oluşan ta-
lep ve arz darlığı sonucunda, ilk 
çeyrekte artan ihracat oranları ikinci 
çeyrekte gerileme gösterdi, fakat 
umutsuz değiliz. 

Covid-19 salgınının dünya gene-
linde haziran ayı gibi tepe noktasına 
ulaşıp normalleşme sürecine gire-
ceğini varsayarsak, geri kalan çey-
reklerde kayıpların telafi edileceği 
hususunda temkinli bir iyimserlik 
içindeyiz. 

KAPAK - KÜRESEL KABUS: COVID-19
SEKTÖRDEKI 

DURUM
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İnşaat sektörümüz, ne yazık ki Co-
vid-19 krizinden çok önce, 2018 sonu 
gibi, özellikle konut tarafında ciddi bir 
durgunluğa girmiş bulunuyordu. Sera-
mik sağlık gereçleri üreticileri olarak, 
Covid sonrası üretim kapasite kulla-
nımları düşürüldü, yer yer kısa çalış-
ma uygulamasına geçildi ancak üretim 
prosesi gereği kullanılan tünel fırınlar 
nedeniyle fabrikalarımız hep çalışır va-
ziyette tutuldu. Derneğimiz, gelirleri 
düşen ancak prosesi gereği çalışması 
gereken sektörümüzün sokağa çıkma 
yasaklarının dışında tutulması, kısa ça-
lışmaya geçiş şartlarının esnetilmesi, 
izinlerin hızlandırılması ve en önemli 
girdilerimizin başında gelen enerji ma-
liyetlerimizin düşürülmesi için ilgililer 
nezdinde gereken tüm girişimlerde bu-
lundu. Derneğimiz, yine tüm fabrikala-
rımızın bozulan nakit akışlarının iyileş-
tirilmesi için tüm vergi, SGK, faiz gibi 
ödemelerinin cezasız ve faizsiz olarak 
ertelenmesi için temaslarda ve girişim-
lerde bulundu.

Derneğimiz, bu dönemde Yönetim 
Kurulu toplantılarını sanal ortamda, 
daha sık olarak ve üye olmayan üreti-
cilere de açarak gerçekleştirdi. Burada 
hem sektörün sorunları ve yol haritası 
tartışıldı, hem de çalışanların sağlığı ve 
güvenliği için alınan önlemler, en iyi 
uygulamaların yaygınlaştırılması ama-

Son yıllarda inşaat sektöründe ya-
şanan olumsuz gelişmelere ilave olarak, 
Covid-19 salgını nedeniyle hem iç pa-
zarda hem de dış pazarlarda sektör ola-
rak olumsuz etkileniyoruz. Türkiye’nin 
ekstruzyon ve yassı mamullerdeki en 
önemli pazarını Avrupa Birliği ülkeleri 
teşkil ediyor. Bilindiği üzere İtalya, İs-
panya, İngiltere, Fransa ve Almanya bu 
salgından çok ciddi şekilde etkilendi. 
Türkiye’nin önemli alüminyum ihracat 
pazarı olan bu ülkelerde, Covid-19 sal-
gın döneminde, pazarda yüzde 20-30 
seviyesinde bir daralma görüldü. Bu 
durum doğal olarak sektörümüzü doğ-
rudan etkiledi.

TALSAD olarak ülkemizde ilk va-
kanın görülmesiyle beraber çalışmala-
rımıza başlayarak, süreci birçok kamu 
kurumuyla ortak çalışmalar yaparak ve 

cıyla, tüm sektör temsilcileri arasında 
samimiyet ve dayanışma ruhu içinde 
açıklıkla paylaşıldı. Covid-19 nedeniy-
le ihracatın önemi kesinlikle bir kez 
daha ortaya çıktı. Türkiye, seramik sağ-
lık gereçlerinde Avrupa’nın en büyük 
üretim üssü ve adet bazında en büyük 
ihracatçısıdır. Önce Çin’in, sonra da 
Avrupa’daki üreticilerin üretimlerine 
ara verdikleri bir ortamda Türk üreti-
cileri hiç durmayarak “vazgeçilmez” ve 
“güvenilir” bir tedarikçi olduklarını tüm 
dünyaya ispatladılar. Çin ülke olarak 
pandemiden hızla çıkmayı başarmış 
olsa dahi, iki ay gibi bir süre üretime ara 
vermek durumunda kaldı. Bu durum, 
bu ülkeyi tek tedarik noktası olarak 
görenleri, tedarik noktalarını mutlaka 
çeşitlendirmeleri gerektiği konusunda 
net bir şekilde uyardı ve Türkiye’nin 
ihracatta mutlaka porföyde olması ge-
reken bir ülke olduğunu ortaya çıkardı. 
Bizler için de kendi ihracat sepetimizin 
içinde mutlaka güçlü ülkeler olan Orta 
ve Kuzey Avrupa ülkelerinin yanı sıra, 
Uzak Doğu Asya (Japonya, Güney Kore, 
Tayvan, Singapur gibi) ülkelerinin ve 
Güney Amerika ülkelerinin olması ge-
rektiğini ortaya koydu. 

Türk üreticileri 
vazgeçilmez ve

güvenilir bir tedarikçi 
olduklarını ispatladılar

En büyük ihracat 
pazarımız olan 

Avrupa’da Türkiye’nin 
önemi daha da arttı

Müfit Ülke
Seramik Sağlık Gereçleri 

Üreticileri Derneği  (SERSA)
Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Kibar
Türkiye Alüminyum Sanayicileri 

Derneği (TALSAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı

irtibat halinde bulunarak bu olumsuz 
şartların sektörümüze olan etkilerini 
en düşük seviyede tutmaya çalışıyoruz. 
İçinde bulunduğumuz mevcut koşul-
lardan ülkemiz ekonomisinin, özellikle 
gıda ve ilaç tedarik zincirinin bir teda-
rikçisi olarak hayati/stratejik sektörler 
arasında yer alan alüminyum sektörü-
nün ve tedarikçisi olduğu tüm sektör-
lerin en az hasarla, kısa bir süre içinde 
toparlanarak çıkması için derneğimiz, 
başta ihracatın önemine vurgu yaparak 
yurt dışında itibar yönetimi çalışmaları 
gerçekleştiriyor. Ayrıca, Covid-19 sal-
gınına karşı çalışanlarımızı korumak 
ve rekabet yeteneğimizi güçlendirerek 
geliştirmek için TALSAD İş Sağlığı ve 
Güvenliği Komitesi üzerinden yoğun 
bir iletişim ve bilgilendirilme gerçek-
leştirdik. Şirketlerimize yurt dışı pazar-
lardaki gelişmelere dair bilgilendirmeler 
yapıldı, sektörel bazda dinamik bir bilgi 
paylaşım ortamı yaratıldı. Diğer taraftan 
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 
15 Şubat 2020 tarihi itibarıyla Çin’in 
Avrupa’ya yaptığı ihracatın anti-dam-
ping inceleme sürecine alınması kararı 
ve bu karar takibinin halen Covid-19 
süreçlerinden etkilenmeksizin devam 
etmekte oluşu, en büyük ihracat paza-
rımız olan Avrupa’da Türkiye’nin zaten 
stratejik olan önemini daha da artırdı.

İçinde bulunduğumuz bu özel 
dönemde üyesi olduğumuz Türkiye 
İMSAD’ın çalışmalarını takdirle karşı-
lıyor, yakın işbirliği ve iletişimimizden 
duyduğumuz memnuniyeti ayrıca ifade 
etmek istiyorum. Bu tür zor şartlarda, 
sivil toplum örgütlerimizin, sektörlerin 
yakın işbirliği ve ortak çalışmaları daha 
da önemli oluyor.

KAPAK - KÜRESEL KABUS: COVID-19
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İnşaata girdi sağlayan diğer sek-
törlerden farklı olarak hazır betonun 
ihracat imkânı bulunmuyor. Bu yö-
nüyle sektör bütünüyle iç pazar odaklı 
çalışmak durumunda. Hazır beton ve 
inşaat sektörünün durumunun virüs 
öncesi ve sonrası olmak üzere iki ayrı 
dönem olarak ele alınması gerekiyor 
ki, sektörün genel durumu net bir şe-
kilde anlaşılabilsin. Bilindiği üzere son 
altı çeyrektir daralan bir inşaat sektörü 
ile karşı karşıyayız. Hazır beton da 
bu tablonun dışında kalmadı ve virüs 
öncesi dönemdeki son 18 ay boyunca 
süregelen bir geriye gidişe maruz kaldı.  

10 Mart 2020 tarihinde ülkemizde 
ilk vakaların görülmeye başlanması ile 
birlikte ekonomi genelindeki pek çok 
sektörde mart ayında görülen faaliyet-
lerin “bıçak gibi kesilmesi” inşaat ve 
hazır beton sektörlerinde yaşanmadı. 
Mart ayında müteahhitler son bir güçle 
inşaatlarını tamamlamak için çaba sarf 
etti, bu yüzden beton kullanımında 
geçici bir yükseliş yaşandı. Ancak za-
ten 18 aydır daralan sektörde yaşanan 
20 günlük bu hareketin hiçbir etkisi 
olmadı. Ekonomideki gelişmelerin en 
güncel şekilde görülebildiği elektrik 
tüketimi rakamları da mart ayı gene-
linde ekonomik aktivitede belirgin bir 
düşüş olmadığını ortaya koydu. Nisan 

Dünya ekonomisini durma nokta-
sına getiren Covid-19 salgını, tüm ol-

ayında sektördeki daralma belirginleş-
ti. Çimento ve hazır betonun kapasite 
kullanım oranları nisan ayında, hem 
bir önceki aya göre hem de geçen yılın 
aynı ayına göre geriledi.

 Geçmiş veriler ışığında inşaat 
sektörünün, diğer sektörlere kıyasla 
daralmalardan çok daha hızlı ve daha 
fazla etkilendiğini biliyoruz. Bugüne 
kadar inşaat sektöründeki en yüksek 
daralma 2009 yılının ilk çeyreğinde 
cari değerler bazında yüzde 22,5 ola-
rak gerçekleşmişti. Bu nedenle yılın 
ikinci çeyreğinde inşaat ve hazır beton 
başta olmak üzere bağlantılı sektör-
lerde yaşanacak daralmanın, bu raka-
mın üzerine çıkacağını öngörüyoruz. 
Bu doğrultuda, nasıl ki inşaat sektörü 
mücbir sebep içinde değerlendirilmiş-
se, ona girdi sağlayan hazır beton ve 
bütün yapı malzemeleri sektörlerinin 
bu kapsamda değerlendirilmesi bü-
yük önem arz ediyor. Bu konuda hazır 
beton sektörünün mücbir sebep için-
de değerlendirilmesine dahil edilme 
talebimizi Hazine ve Maliye Bakanlı-
ğımıza ilettik. Ayrıca, sektörümüzün 
kolay finansmana erişimini sağlamak 
için girişimlerde bulunduk. Bu sü-
reçte, sokağa çıkma kısıtlamalarının 
da sektörümüzü olumsuz etkilediğini 
belirtmek isteriz.

Hazır beton 
sektörünün mücbir 

sebep içinde 
değerlendirilmesini 

talep ettik

Siparişleri üretmek 
için devletten 

destek bekliyoruz

Yavuz Işık
Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) 
ve Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB)

Yönetim Kurulu Başkanı

İbrahim Alimoğlu
Türkiye Mermer, Doğaltaş ve 
Makinaları Üreticileri Birliği 

(TÜMMER) Yönetim Kurulu Başkanı

duğu gibi mermer-doğal taş sektörünü 
de olumsuz yönde etkiledi. Salgının en 
büyük blok doğal taş ithalatçısı ülke olan 
Çin’de başlaması ve sonrasında dünya 
geneline yayılması ihracatımızı sekteye 
uğrattı. İşlenmiş üründe ilk pazarları-
mız arasında yer alan Amerika Birleşik 
Devletleri’ne de satış yapılamaz hale ge-
lindi. İç piyasa pazarı ise yok denecek ka-
dar azaldı. İhracata yönelik siparişler ya 
iptal edildi ya da ertelendi. Yeni siparişler 
alınamadığı gibi, üretim ve tahsilat sü-
reçlerinde de aksaklıklar ortaya çıkmaya 
başladı. Salgının sektörümüz üzerindeki 
ekonomik etkilerini bir nebze de olsa 
azaltabilmek amacıyla, başta Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere 
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve 
Orman Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile 
temaslara geçtik. Enerji Bakanımızla ya-
pılan telekonferanslı değerlendirme top-
lantısında bu zorlu süreçle sektörümü-
zün başa çıkabilmesi için; ruhsat bedeli, 
devlet hakkı gibi mali yükümlülüklerin 
ertelenmesini, ruhsatlarda yapılan çalış-
malar ile ilgili verilmesi gereken her türlü 
teknik belgeler için ilave süre verilmesini 
arz ettik. Bakanlığımızın gayretli çalış-
maları sonucu 21 Nisan günü erteleme 
ve süre uzatımları resmi olarak MAPEG 
web sayfasında ilan edildi. Benzer şekilde 
Orman Bakanlığımıza, orman arazi izin 
bedellerinin ertelenmesi hakkında gerek-
çeli görüşlerimizi ilettik, 16 Nisan günü 
ödemelerin üç ay süreyle ertelenmesi 
konusu 7244 Sayılı Kanun’da yer aldı.

İşlenmiş doğal taş ihracatında lider 
konumundaki ülke İtalya. Elbette İtalya 
ile birlikte Avrupa ülkelerinin yaşadığı 
durum çok üzücü. Bazı işlenmiş doğal 
taş alıcılarının bu ülkelerden ürün te-
min edemediğini, ülkemiz üreticileri ile 
görüşmeye başladığı bilgilerini alıyoruz. 
Sektörümüz bu talebi temin edebilecek 
hammaddeye sahip ancak siparişlerin 
üretilebilmesi için devletimizden des-
tek bekliyoruz. Mermer fabrikalarının, 
mermer ocaklarından gelecek hammad-
de olmadan çalışamayacağı gerçeğinden 
hareketle “Madencilik ve Taş Ocakçılığı” 
sektörünün NACE kodundan farklı bir 
koda sahip, mermerin işlendiği, özel iş-
çilik gerektiren ürünlerin imal edildiği, 
yüksek katma değere sahip entegre te-
sisler olan,  imalat sektörü NACE koduna 
sahip mermer fabrikalarının da mücbir 
sebep kapsamına alınması bu anlamda 
büyük zaruriyet arz ediyor. 
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PROFESYONEL BAKIŞ / RAMİ ATİKOĞLU



NİSAN 2020   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   45

İş hayatında uzun yıllar aynı şirkette çalışarak edindiği başarılı 
kariyeriyle örnek isimlerden olan BASF Türk Genel Müdürü Rami 
Atikoğlu, genç yönetici adaylarına, “Planlı olmak ve bir sonraki 
adımı düşünerek çalışmak, yöneticilik pozisyonları için çok 
değerli bir özellik” tavsiyesinde bulunuyor.

PROFESYONEL BAKIŞ / RAMİ ATİKOĞLU

BASF Türk’teki 16 yıllık kariyerinde 
çeşitli görevlerde bulunan ve 2018 yılı 
nisan ayından bu yana BASF Türk Ge-

nel Müdürü olan Rami Atikoğlu, iş hayatında 
istikrarı tercih ederek, zirveye çıkmış bir isim. 
Profesyonel kariyeri boyunca sadece iki şir-
kette çalıştığını belirten Rami Atikoğlu, “Do-
layısıyla, iş hayatında istikrarı tercih ettiğimi 
söyleyebilirim. Bununla birlikte bir şirkette 
uzun yıllar boyunca çalışmak, kariyer basa-
maklarını ağır ancak emin adımlarla çıkmayı 
getiriyor. BASF Türk’teki farklı iş alanları ve 
pozisyonlarda bulunmayı, hem kariyer hem 
kişisel gelişimim için eşsiz bir yolculuk olarak 
görüyorum” diye konuşuyor. Rami Atikoğlu 
ile iş hayatını, çalışma prensiplerini ve BASF 
Türk’ü konuştuk.

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

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya 
Bölümü’nden 1990 yılında mezun oldum. Ka-
riyerime Akzo Nobel Kemipol Otomotiv OEM 
Boyaları Bölümü’nde Ar-Ge Laboratuvarı’nda 
başladım. 2004 yılında Otomotiv OEM Boyaları 
Satış Müdürü olarak BASF ailesine katıldım. Bu 
bölümde, ülke müdürlüğü dahil çeşitli pozis-

yonlarda görev aldım. Ocak 2016’da Türkiye 
ve Azerbaycan’dan Sorumlu Satış Direktörü 
olarak atandım ve 1 Nisan 2018 tarihinden 
itibaren de BASF Türk Genel Müdürü olarak 
görev yapıyorum.

“İŞ HAYATINDA İSTİKRARI TERCİH ETTİM”
Bir şirkette uzun yıllar çalışmak nasıl 
bir duygu? BASF Türk’teki iş hayatınızı 
değerlendirdiğinizde neler söylemek istersiniz?

Ben profesyonel kariyerim boyunca sadece 
iki şirkette çalıştım. Dolayısıyla, iş hayatında 
istikrarı tercih ettiğimi söyleyebilirim. Bununla 
birlikte bir şirkette uzun yıllar çalışmak, kariyer 
basamaklarını ağır ancak emin adımlarla çıkma-
yı getiriyor. Ayrıca, çalıştığınız kuruma duydu-
ğunuz aidiyet de doğru orantılı olarak artıyor. 
BASF Türk’teki farklı iş alanları ve pozisyonlar-
da bulunmayı, hem kariyer hem kişisel gelişi-
mim için eşsiz bir yolculuk olarak görüyorum. 

İş hayatında çalışma tarzınız ve prensipleriniz 
neler? Genç yönetici adaylarına neler tavsiye 
edersiniz?

Öncelikle iş arkadaşlarımla açık ve samimi 
bir iletişim kurmanın çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. Yetkinliklerine güvendiğim 
arkadaşların fikirlerini dinlemekten ve sorum-

“Yöneticilik, planlı 
olmayı ve bir sonraki 
adımı düşünerek 
çalışmayı gerektirir”
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luluk vermekten çekinmem. Planlı olmak ve bir 
sonraki adımı düşünerek çalışmak, yöneticilik 
pozisyonları için çok değerli bir özellik. Genç 
yönetici adaylarının bu bahsettiğim konular üze-
rinde düşünmesi iş hayatlarında büyük fayda 
sağlayacaktır.

 
“YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER ANCAK EKİP 
ÇALIŞMASIYLA BAŞARIYA ULAŞABİLİR”
Size göre şirketlerin başarısındaki en önemli 
faktörler nelerdir? İnsan kaynağı ve ekip 
çalışmasının başarıdaki rolü nedir? 

Şirketlerin başarısında en önemli rollerden 
biri, müşterinin ihtiyacını doğru anlamak, buna 
uygun çözümleri en etkili şekilde, değişen dünya-
ya uyum sağlayarak sunmaktır. Bunları yaparken 
de tabii ki doğru yetkinliklere sahip kişilerle ça-
lışmak, ekiplerin uyumunu ve şirkete bağlılığını 
sağlamak büyük öneme sahip. 

Diğer yandan, çağın gerekliliklerine ayak uy-
durmak ve geleceği öngörerek buna uygun ino-
vatif çözümler üzerinde çalışmak bir şirketin 
başarısında büyük değer taşıyor. Biz BASF’de 
gücümüzü inovasyondan alıyoruz. Dünyadaki ça-
lışanlarımızın yüzde 10’u Ar-Ge alanında hizmet 
veriyor. 2019 yılında bin yeni patent aldık. Sa-
dece Ar-Ge faaliyetleri giderlerimiz yine 2019’da 
global olarak 2 milyar euro oldu. Birçok kuruluş 

“Dünyanın lider 
kimya şirketi olarak, 

otomotivden 
kozmetiğe, 

ilaçtan tarıma 
birçok sektörde 

sürdürülebilirliğe 
hizmet eden 

ürünlerimizle yer
alıyoruz. Çatımız 

altındaki diğer 
şirketlerle birlikte 

6 üretim tesisimiz 
var. Ayrıca yakın 

zamanda İnovasyon 
Merkezimizi 

tamamladık.”

tarafından en inovatif şirketler sıralamalarında ön 
planda yer alıyoruz. 

BASF olarak biz müşterilerimizin ihtiyaçlarını 
iyi bir şekilde öngörüyor ve karşılamaya çalışıyo-
ruz. Kimya sektöründeki uzmanlığımızı müşteri-
lerimizin yetkinlikleriyle birleştirerek çözümleri 
birlikte geliştiriyoruz. “Sürdürülebilir bir gelecek 
için kimya yaratıyoruz” şeklinde ifade ettiğimiz 
misyonumuzdaki gibi, sürdürülebilirlik alanında 
öncü olmak için çalışıyoruz. Birçok ürünümüzle 
bunu gerçekleştirdik. Değişen dünyada dijitalleşme 
teknolojilerinden her gün daha fazla faydalanıyo-
ruz. Müşteri odaklılık ve yenilikçi çözümler ancak 
ekip çalışmasıyla başarıya ulaşabilir. Bizler insan 
kaynakları politikamız çerçevesinde, çeşitliliğe, 
çalışanlara, fikirlere ve deneyime değer veriyoruz. 
Dürüstlüğe, saygıya ve karşılıklı güvene dayalı geri 
bildirimi destekliyoruz. Çalışanlarımızın sağlığına 
ve güvenliğine her şeyden daha fazla değer veriyo-
ruz. Tüm bu benimsediğimiz yaklaşım bize çalı-
şanlarımızla karşılıklı bir güven ve bağlılık sağlıyor. 

“İŞ - ÖZEL YAŞAM DENGESİNE ŞİRKET 
OLARAK ÖNEM VERİYORUZ”
İş dışında ailenize ve sosyal hayata vakit 
ayırabiliyor musunuz? Hobileriniz var mı?

İş - özel yaşam dengesine şirket olarak önem 
veriyoruz. Ben de kişisel olarak ailem ve sosyal 

PROFESYONEL BAKIŞ / RAMİ ATİKOĞLU



çevreme mümkün olduğunca zaman ayırma-
ya çalışıyorum. Ailem ve dostlarımla birlikte 
gezmekten, yeni şehirler, ülkeler ve kültürler 
keşfetmekten çok keyif alıyorum. Zorunlu 
olarak evde bulunduğumuz bu dönemde fırsat 
buldukça mutfağa girmeye ve yeni lezzetler 
denemeye çalışıyorum. Fırsat buldukça tiyatro, 
sinema izlemeyi, konserleri takip etmeyi çok 
seviyorum.

“İNOVASYON MERKEZİMİZİ TAMAMLADIK”
Biraz da BASF’den ve sektörden bahsetmenizi 
isterim. BASF’nin inşaat sektörüne yönelik 
ürün gamı içinde sektördeki yeri nedir?

Dünyanın lider kimya şirketi olarak, oto-
motivden kozmetiğe, ilaçtan tarıma birçok 
sektörde sürdürülebilirliğe hizmet eden ürün-
lerimizle yer alıyoruz.

 Türkiye’de 140 yıllık bir satış geçmişi ve 
50 yılın üzerinde de üretim geçmişine sahibiz. 
Çatımız altındaki diğer şirketlerle birlikte 6 
üretim tesisimiz var. Ayrıca yakın zamanda 
İnovasyon Merkezimizi tamamladık. Daha 
önce farklı lokasyonlarda bulunan laboratu-
varlarımızı, yenilerinin eklenmesiyle birlikte 
Teknopark İstanbul’da BASF Türkiye İnovas-
yon Merkezi çatısı altında birleştirdik. Burada 
yerel müşterilerimiz için, ülkemiz coğrafyasının 
özelliklerini gözeterek, yenilikçi çözümler ge-
liştireceğiz.

İnovasyon Merkezimiz ile Beslenme, Evsel 
Bakım ve Endüstriyel Temizlik, Kişisel Bakım, 
İnşaat ve Endüstriyel Boyalar, Otomotiv Tamir 
Boyaları, Mühendislik Plastikleri ve Poliüretan 
ile Tohum Çözümleri alanlarında yeni geliş-
tirmeler ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel 
çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bahsettiğim bu 
alanlar içinde inşaat boyalarına yönelik çözüm-
lerimiz önemli bir yere sahip. Müşterilerimize, 
tüketicinin tüm ihtiyaçlarını ve isteklerini kap-
sayacak, sürdürülebilir ürünler sunmaları için 
doğru formulasyonları İnovasyon Merkezimiz-
de uygulayacağız. 

BASF’ın portföyünde inşaat endüstrisi bü-
yük bir öneme sahip. Geniş inşaat malzeme 
katkıları portföyümüzle birlikte, poliüretan 
portföyümüzde bulunan sandviç panel sistem-
leri, köpük sistemleri, ses izolasyonu sağlayan 
materyaller, zemin kaplama çözümleri, bun-
lardan bazıları. Yine inşaat boyaları alanında 
iç ve dış cephe kaplamalarına ve mantolama 
sistemlerine ara ürünler ve hammaddeler sunu-
yoruz. Sektörde kullanılan birçok malzemenin 
hammaddesini sağlıyoruz.

Önemli bir not olarak belirtmekte fayda 
görüyorum. İnşaat sektörü, çok kısa bir zaman 
öncesine kadar “Yapı Kimyasalları” adı altında 
BASF içinde ayrı bir iş birimiydi. Ancak global 

olarak alınan bir kararla, 1 Temmuz 2020 iti-
barıyla “Master Builders Solutions” markası ile 
BASF yapısının dışına çıkmış olacak.

Türkiye’de sektörün durumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Ülkemizde inşaat, her zaman potansiyeli yük-
sek bir sektör. Bununla birlikte ekonomik ve si-
yasi risklere karşı hassasiyeti de yüksek. Sektörün 
gidişatı finansal piyasalardaki istikrara doğrudan 
bağlı. Sektör, 2019’da iyimser bir tablo çizme-
mesine rağmen, 2020’nin ilk aylarında umut 
veren göstergelere sahipti. Ancak son dönemde 
yaşadığımız salgının, birçok sektörde olduğu gibi 
inşaat sektöründe de durgunluğa yol açmasını 
beklemek şaşırtıcı olmaz. 

Genel olarak pazardaki tedirginlik, inşaat 
malzemesi ihracatından, yeni konut inşasına 
kadar birçok alanda etkisini gösterecek. Burada, 
salgın sonrası devreye alınacak ekonomi güç-
lendirme politikaları, hassasiyeti yüksek olan 
sektörümüzün gidişatı hakkında bize öngörü 
sağlayacak.  

“BASF Türk’teki 
farklı iş alanları 
ve pozisyonlarda 
bulunmayı, hem 
kariyer hem kişisel 
gelişimim için eşsiz 
bir yolculuk olarak 
görüyorum.”

PROFESYONEL BAKIŞ / RAMİ ATİKOĞLU
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geleceği inşa ediyor

Sürdürülebilir
ve yeşil mimari

İnsanoğlu, doğa ve çevreyi korumanın önemini 
yaşadığı trajedilerle daha iyi anlarken, yapı sektörü 
de teknolojideki gelişmelerin yansıması olan 
görkemli binalara çevreci ve sürdürülebilir olma 
özelliğini dahil etmeyi hızlandırıyor. “Sürdürülebilir, 
ekolojik, yüksek performanslı, çevre dostu, akıllı, 
pasif, yeşil, karbon-sıfır bina” gibi nitelendirilen 
birçok uygulamanın giderek daha fazla sayıda 
hayata geçmesi, yaşlı dünyamızın ekosistemini 
korumak için umut vadediyor.
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Son yıllarda araştırmacılar ve çeşitli kuruluşlar, binaların 
kaynak kullanımı açısından verimli olmasının, yapıların 
insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini azaltmadaki 

önemini vurguluyor. Çevre üzerinde doğrudan veya dolaylı kap-
samlı etkilere sahip olan binaların; inşaat, kullanım, yenileme, 
yeniden kullanıma hazırlama ve yıkma işlemleri sırasında enerji, 
su ve hammaddeleri kullanarak atık ürettiği ve potansiyel olarak 
zararlı atmosferik emisyonlar yaydığı biliniyor. İşte bu nedenler, 
binaların sürdürülebilir tasarım yoluyla doğal çevre üzerindeki 
etkisini azaltmaya yönelik yeşil bina standartları, sertifikaları ve 
derecelendirme sistemlerinin oluşturulmasını sağladı.Yeşil ürün 
standartları, 1980’lerde piyasada görülmeye başladı. İngiltere’de 

ilk yeşil bina değerlendirme sistemi olan BREEAM’in (Building 
Research Establishment’s Environmental Assessment Method) 

oluşturulmasıyla, sürdürülebilir tasarıma doğru yöneliş 
1990’lı yıllarda arttı.

Günümüzde “sürdürülebilir, ekolojik, yüksek per-
formanslı, çevre dostu, akıllı, pasif, yeşil, karbon-sıfır 

bina” gibi nitelendirilen birçok uygulama hayata 
geçti. Dünyada 100’ünün ABD’de kullanımda 

olduğu, yaklaşık 600 Yeşil Ürün Sertifikası ol-
duğu tahmin ediliyor ve bu binaların sayısının 

arttığı gözleniyor. 
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Sydney’in en yeşil binası: 8 Chifley
İngiltere - Avustralya ortaklığıyla hazırlanan 
proje ile 34 katlı bir ofis binası olarak inşa 
edilen 8 Chifley, Sydney’deki sayısız LEED 
sertifikalı binadan biri. Bölgenin en yeşil 
binası olarak kabul edilen 8 Chifley, çevresel 
sürdürülebilirlik anlamında tasarım öncüsü 
ve enerji tasarrufu konusunda da birçok 
ödül ve sertifika almış. Binanın tamamı 
Sydney’in kültürüne ve iklim koşullarına 
yönelik olarak tasarlanmış. 23 bin metrekare 
ofis alanı içeren yapı, altta 12 katlı üstte ise 9 
katlı olmak üzere iki modülün birleşiminden 
oluşuyor. Binanın dış yüzeyinde bulunan 
kırmızı çelik kirişler, katları sıkıştıran ve her 
an patlayacak gibi duran bir sistemmiş gibi 
gösterilerek yapıya dinamik bir görüntü 
kazandırıyor.
Binanın karbon izini yüzde 70 azaltmak için, 
bir “tri-generation” soğutma tesisi ve bina 
içinde kullanılan artık su ile yağmur suyunu 
arıtmak için ise su arıtma sistemi (blackwater 
treatment) kullanılmış. Çevre dostu, estetik 
ve ofis topluluklarının geliştirilmesine 
yardımcı olan bu modern yapı sürdürülebilir 
mimariye örnek teşkil ediyor.

Dünyanın en sürdürülebilir
ofis binası: The Edge

Amsterdam’ın Zuidas finansal 
bölgesinde yer alan 40 bin metrekarelik 

bir ofis binası olan The Edge, binanın 
ana kullanıcısı Deloitte için tasarlanmış. 

Yüzde 98,36’lık derece ile dünyanın 
en yüksek Bina Araştırmaları Kurumu 

Çevresel Değerlendirme Metodu 
(BREEAM) skoruna sahip olan bina, 

“dünyanın en sürdürülebilir ofis 
binası” olarak nitelendiriliyor. 40 bin 

metrekarelik ofisin tüm enerji ihtiyacı, 
binanın ve çevredeki yapıların çatısına 

konumlandırılmış güneş panelleri ile 
sağlanıyor. Çatı üzerinde toplanan 

yağmur suyu ise tuvalet sifonlarında ve 
atriyum içindeki yeşil teraslar ile binayı 

çevreleyen diğer bahçe alanlarında 
sulama amaçlı kullanılıyor. Ürettiği 

kadar enerji kullanmakla kalmayıp, aynı 
zamanda enerji de üreten bir ofis binası 

olan The Edge, mukayese edilebilir 
diğer ofis binalarına göre yüzde 70 
oranında daha az elektrik tüketiyor.

Dünyadan sürdürülebilir 
ve yeşil mimari örnekleri

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YEŞİL MİMARİ
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Kristal biçimiyle etkileyici
yeşil bina: The Crystal
Ödüllü mimarlar Wilkinson-Eyre tarafından 
tasarlanan The Crystal, etkileyici ve çarpıcı 
yapısal tasarımının yanı sıra, dünyadaki en 
yeşil binalar arasında yer alıyor. Siemens’in 
35 milyon euroluk yatırımıyla tamamlanan 
bina, BREEAM Outstanding ve LEED Platinum 
akreditasyonlarına sahip. Londra’nın en 
büyük sürdürülebilir şehircilik gelişim merkezi 
olan kristal biçimli bina; konferans merkezi, 
şehircilik iletişim platformu, teknoloji ve 
inovasyon merkezi olarak hizmet veriyor.
Gün boyunca tamamen doğal gün ışığı 
kullanan binada ayrıca, elektriğini fotovoltaik 
güneş panellerinden alan, mevcut gün ışığına 
bağlı olarak açılan veya kapanan LED ve 
floresan ışıkların entegrasyonundan oluşan 
akıllı aydınlatma teknolojisi kullanıyor. Yağmur 
suyunun arıtılarak geri dönüşümü, solar 
ısıtma ve otomatik bina yönetim sistemlerini 
içeren binada, kendi enerjisini üretmek için 
güneş enerjisi ve toprak kaynaklı ısı pompası 
kullanılıyor. Bu sürdürülebilir yapının çatısı, 
kolektör gibi yağmur suyunu topluyor, daha 
sonra geri dönüşümlü su arıtılıyor ve içme 
suyu olarak dönüştürülüyor.

Sürdürülebilir bina sertifikası 
rekortmeni: Phipps Sürdürülebilir 

Peyzaj Merkezi
Phipps Sürdürülebilir Peyzaj Merkezi 

(Phipps Center For Sustainable 
Landscapes), dünyadaki en yüksek 

sürdürülebilir bina sertifikalarının 
dördüne ulaşan ilk ve tek proje olma 
özelliğini taşıyor. Eski sanayi alanında 

tasarlanan ve dünyanın ilk yaşayan 
binalarından biri olan sürdürülebilir 

yapı, Phipps Conservatory and 
Botanical Garden’ın Pittsburgh’taki 

tarihi Oakland kampüsünde yer alıyor. 
Güneş, rüzgâr ve jeotermal gibi farklı 

enerji kaynakları kullanan ve kendi 
enerjisini üreten bina, yağmur suyunu 

arıtıp yeniden kullanılmasını sağlıyor. 
Ayrıca binanın çatısında ziyaretçiler için 

bitkilerle dolu yeşil yürüyüş yolları da 
bulunuyor.

Pasif soğutma, ısıtma ve aydınlatma 
kullanan, Phipps Sürdürülebilir Peyzaj 
Merkezi, dikey eksenli rüzgar türbini, 

fotovoltaik güneş panelleri, jeotermal 
kuyular gibi çeşitli yenilenebilir enerji 

sistemleri ile harcadığı enerjiden daha 
fazla enerji üretiyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YEŞİL MİMARİ
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Sürdürülebilirlik için ön koşul, gerek fiziksel, gerekse doğal 
çevreden “almadan vermek”... Yani yaratılan yeni projenin, eski 
mevcut durumdan daha iyi bir ürün olması; doğayı, teslim aldı-
ğından daha iyi bir durumda teslim etmesidir. 

“Yeşil tasarım” çoğunlukla yalnızca bir yönüyle ele alınıyor. 
Örneğin, yalnızca geri dönüştürülebilir malzeme yönünden veya 
yalnızca enerji tasarrufu yönünden ya da salt çevreye etkisi yö-
nünden... Oysa sürdürülebilirlik, bunların bütününü oluşturuyor. 

Örneğin, bir yapı malzemesinin yalnızca doğal veya geri 
dönüştürülebilir olması yeterli olamayabiliyor. O malzemenin 
üretilirken çevreye etkisi, ne kadar enerjiyle üretildiği, ne kadar 
fosil yakıt tüketerek ne kadar uzaktan taşındığı da aynı derecede 
önemli. Yine, binanın cephesinin veya çatısının bitkilendirilmesi 
ile ekolojik olunmuyor. İnşaat sırasındaki hafriyatı azaltmak, 
toplu taşım duraklarına yakınlık, mevcut arsadaki ekolojik canlı 
türlerine zarar vermekten kaçınılması da aynı derecede önemli. 
Ayrıca, yalnızca enerji tasarrufu da yeterli olamayabiliyor. Binanın 
yönlenmesi ve yalıtılmasıyla, enerjiye duyulan gereksinimi azalt-
mak, su kullanımını en aza indirgemek de aynı derecede önemli. 

Tüm bu önlemlerle birlikte, gereksinim duyulan enerjiyi de 
binanın kendisinin üretmesi söz konusu. Sürdürülebilir enerji, 
yani rüzgar, güneş, sıcak su kaynakları gibi sürekliliği bulunan 
temiz enerji kaynaklarından yararlanmak düşünülmeli. 

“YEŞİL TASARIM” İÇİN NE GEREKİYOR?
Başarılı bir “yeşil” proje için ilk adım, projenin başlangıcında, 

uluslararası kabul görmüş “yeşil belgelendirme” kriterlerinin, 
teknik ve ekonomik yönlerden olabilirliğinin tartışılıp karara 
bağlanması olmalı. Sürdürülebilirliği ön plana alan mimarlar, işve-
rene ek maliyet getirmeyecek önlemleri, her durumda projelerine 
dahil etmekteler. Sürdürülebilir bir projede, mimari yerleşimin, 
doğal ısıtma, havalandırma ve aydınlatmadan yararlanacak şekilde 
düzenlenmesi; istenmeyen enerji kayıplarının mimari çözümlerle 
önlenmesi bekleniyor. 

Ayrıca, bunların dışında, yapının ilk maliyetini artırmakla 
birlikte, uzun dönemde, daha az enerji ve su kullanarak, enerji 
giderlerini düşürebilen öneriler de söz konusu olabilir. Bu nokta-
da, işverenin gönüllülüğü ve yatırımın fizibilitesi ön plana çıkıyor.

HAS MİMARLIK’IN “YEŞİL TASARIM”A BAKIŞI
Mimarlık bürolarının, mesleğin sürekli gelişimi için, olağan 

projelerinin yanı sıra, araştırma projeleriyle de ilgilenmeleri ge-
rekir. Çevrenin ve teknolojinin azami uyumunu gerektiren “yeşil 
tasarım”, araştırma-geliştirme etkinliklerimizin başında yer alıyor.

HAS Mimarlık olarak yaptığımız her projede, isverene ek 
maliyet getirmeyecek çevreci önlemleri, tasarımlarımıza dahil 
ediyoruz. Bu önlemlerin dısında, yapının ilk maliyetini artırmakla 
birlikte, uzun dönemde, daha az enerji ve su kullanarak, enerji 
giderlerini düşürebilen bazı önerilerimiz de söz konusu olabiliyor. 
Bu durumda, mühendislik gruplarının da katkısıyla, gerek ilk 
yatırım maliyetini gerekse yıllık enerji kazancı ve ilk yatırımın geri 
dönüş süresini içeren bir “ekolojik maliyet tablosu” hazırlıyoruz. 
Bu tablo, “yeşil” yatırımın işveren tarafından ekonomik olarak da 
algılanmasına yardımcı oluyor. Önerilerimiz bu şekilde rakamlara 
dökülünce, çoğunlukla kabul görüyor. Ekonomik sıkıntının, “ye-
şil” yatırımları aksatacağından kuşkulanırken, bir anda tam tersi 
bir tabloyla karşılaştık. Artan işletme giderleri, işverenleri enerjiyi 
tutumlu kullanmaya yöneltti. 

Ayşe Hasol Erktin
Mimar, MDS

HAS Mimarlık Ltd.

“Yeşil tasarım”da 
sürdürülebilir 

bir bütünlük olmalı

“Yeşil tasarım”, çoğunlukla 
yalnızca bir yönüyle ele 

alınıyor. Örneğin, yalnızca geri 
dönüştürülebilir malzeme 

yönünden veya yalnızca enerji 
tasarrufu yönünden ya da salt 

çevreye etkisi yönünden... 
Oysa sürdürülebilirlik, bunların 

bütününü oluşturuyor. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YEŞİL MİMARİ

Birleşmişler Milletler’in sürdürülebilirlik kalkınma hedefleri 
ile paralellik gösteren sürdürülebilir mimarlığın amaçları, “küre-
sel çevre sorunlarını dikkate alan, bulunduğu yörenin toplumsal, 
çevresel ve ekonomik altyapısına uyum sağlayan tasarımlar, 
uygulamalar yapma” olarak sıralanabilir. 

Mimarlığın; mekan organizasyonu, mekan kurgusu yapmanın 
yanı sıra, çevreye saygı duyan, kullanıcı konforunu ön planda 
tutan, enerjiyi ve doğal kaynakları verimli kullanan yapılar ve 
yerleşimler tasarlamak olduğunun bilincine varmak gerekir. 
Özellikle mimarlar olarak bizlerin, gelecek nesillere yaşanabilir 
bir çevre bırakmak amacı ile sürdürülebilir yapılı çevre yaratmak, 
asıl hedefimiz olmalı. 

YEŞİL MİMARİ ÖNEM KAZANDI
İklim değişikliği, küresel ısınma, susuzluk, çevre kirliliği ve 

doğal kaynakların hızla tüketilmesi gibi olumsuzluklara karşı yapı 
sektöründe çevre dostu, ekolojik, yeşil binaların yapılması önem 
kazandı. Yeşil bina olgusu, yapının tüm yaşam döngüsü boyunca 
doğanın koşullarına uygun, su ve enerji verimliliği sağlayan, ye-
nilenebilir kaynakları kullanmayı hedefleyen, çevreci, ekonomik 
ve sağlıklı binalar oluşturulmasını sağladı.

Bu noktada, “sürdürülebilir mimarlık” kavramı ile birlikte 
ortaya çıkan “çevre dostu sürdürülebilir yeşil binaların”, dünya-
daki en başarılı çevre hareketlerinden biri olduğunu söylemek 
yanlış olmaz.

Dünya Yeşil Binalar Derneği (WGBC), yeşil binaların önce-
likli etki alanlarını iklim hareketi, sağlık ve mutluluk, kaynak ve 
döngüsellik olarak belirledi. Bu hedefle, küresel ve yerel çevresel 
sorunları gözeten, kullanıcı sağlık ve konforunu ön planda tutan 
enerji tüketimi ve karbon ayakizi düşük binalar gündemde. Yeşil 
binaları tanımlamak, çevre ve kullanıcı üzerindeki etkilerini 
ölçebilmek için dünyada farklı sertifika sistemleri bulunuyor. 
Ülkemizde ise birçok başarılı yeşil bina projeleri olmasına karşın 
ne yazık ki, dünyadaki uygulamalara göre yeşil binalar sayıca az 
olarak karşımıza çıkıyor. Çevre bilinci yüksek bina kullanıcılarının 
daha sağlıklı mekanlarda yaşama talepleri arttıkça yeşil binalara 
talep de artacak. Ayrıca, kamu yönlendirmesi ve teşviklerin de 
artması, yeşil binaların yaygınlaşmasına katkı sağlayacak. Her 
yeşil binanın sertifikaya sahip olması şart değil, ancak bu sistem-
ler yeşil binaları ayırt etmekte ve tanımlamakta oldukça faydalı. 
Türkiye’deki yeşil bina sayılarına baktığımızda ise bugün itibarıyla 
428 adet sertifikalı yeşil bina bulunuyor. 

ÇEDBİK, ÇEVRE DOSTU YEŞİL BİNALARI 
YAYGINLAŞTIRMAYI HEDEFLİYOR

2007 yılında çalışmalarına başlayan Çevre Dostu Yeşil Binalar 
Derneği (ÇEDBİK), yapı sektörünün sürdürülebilirlik ilkeleri ışı-
ğında gelişmesini, çevre dostu, yüksek verimli, sağlıklı, kullanıcı 
konforunu dikkate alan yeşil binaların yaygınlaşmasını sağlamak 
ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla faaliyetlerini sürdü-
rüyor. Çevre dostu yeşil binaların ülkemizde daha da yaygınlaşa-
bilmesi için yerel koşullarımıza uygun bir ulusal sisteme ihtiyaç 
bulunuyor. ÇEDBİK, kuruluş amaçları doğrultusunda binalarda 
ekolojik ve sürdürülebilir tasarımı hedefleyen ulusal sertifika sis-
temlere ilişkin ilk adımı 2015 yılında atarak, “Binalarda Ekolojik 
ve Sürdürülebilir Tasarım - Konut (B.E.S.T-Konut) Sertifikası”nı 
geliştirdi. Bu sertifika, Türkiye’de ilk ulusal yeşil bina sertifikası 
olması açısından ülkemiz için çok önemli bir kazanımdır.

Ebru Ünver Karaer
Y. Mimar

İLTAY Mimarlık - Yönetici Ortak
Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) 

Yönetim Kurulu Başkanı 

Türkiye’de, 428 
sertifikalı yeşil 

bina bulunuyor

Ülkemizde birçok başarılı 
yeşil bina projeleri olmasına 
karşın, ne yazık ki dünyadaki 

uygulamalara göre yeşil 
binalar sayıca az olarak 

karşımıza çıkıyor. Türkiye'de 
bugün itibarıyla 428 

adet sertifikalı yeşil bina 
bulunuyor. 
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SEKTÖREL GÜÇ / AGİD

Aydınlatma ürünleri ve bileşen-
leri üreten 19 üretici firmanın 
girişimi ile 1997 yılında kuru-

lan Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları 
Derneği (AGİD), sektörün sürdürüle-
bilir şekilde büyümesinin sağlanması, 
çevre duyarlılığı ve aydınlatmada ener-
ji verimliliği konularında bilincin artı-
rılması, sektörde teknoloji, inovasyon 
ve kalite anlayışının geliştirilerek ortak 
stratejilerin oluşturulması için çalışı-
yor. Aydınlatma sektörünün üretimde 

rekabetçi ve bölgesel üretim merkezi 
potansiyeline sahip olduğunu vurgu-
layan AGİD Yönetim Kurulu Başkanı 
Fahir Gök, dernek olarak bu amaca 
yönelik projeler hazırladıklarını söylü-
yor. Fahir Gök ile AGİD’in faaliyetlerini 
ve hedeflerini konuştuk.

AGİD ne zaman kuruldu? Derneğin 
kuruluşundan bu yana geçirdiği sü-
reçle ilgili kısaca bilgi verir misiniz?

AGİD, Türkiye aydınlatma sektörü-

nü tek çatı altında birleştirerek ulusal 
ve uluslararası platformlarda etkin ve 
saygın bir şekilde temsil etmek ve sek-
tördeki tüm paydaşlar için değer yarat-
mak amacıyla, aydınlatma ürünleri ve 
bileşenleri üreten 19 üretici firmanın 
girişimi ile 1997 yılında kuruldu. Bu-
gün itibarıyla 91 üyesi bulunan AGİD, 
aydınlatma sektörünün yüzde 65’ini 
temsil eden bir kurum haline geldi. 
AGİD, sektörün sürdürülebilir şekilde 
büyümesinin sağlanması, çevre du-

Aydınlatma sektörünün çatı kuruluşu Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği 
(AGİD), “Türkiye’nin Aydınlatması Dünyayı Aydınlatıyor” sloganı ile sektörün dünya 
ihracatında ilk 10 arasına girmesi için çalışıyor. AGİD Yönetim Kurulu Başkanı Fahir 
Gök, bu amaçla AGİD Aydınlatma Merkezi'ni kurmayı hedeflediklerini söylüyor.

“AGİD Aydınlatma Merkezi ile 
Türkiye’nin aydınlatması

dünyayı aydınlatacak”
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"Bugün itibarıyla 91 
üyesi bulunan AGİD,
aydınlatma sektörünün 
yüzde 65’ini
temsil eden bir kurum 
haline geldi."

yarlılığı ve aydınlatmada enerji verimliliği ko-
nularında tüm paydaşların bilincinin artırılması, 
sektörde teknoloji, inovasyon ve kalite anlayışı-
nın geliştirilerek ortak stratejilerin oluşturulması 
için çalışıyor. Ayrıca sektördeki yasal mevzuat 
ile uygulamaların oluşturulması ve geliştirilmesi 
sürecinde aktif rol alarak ilgili kurumlarla gerekli 
çalışmaların yapılması, aydınlatma sektörü için 
ulusal ve uluslararası boyutta bilgi merkezi haline 
gelinmesi, sektör paydaşlarının iletişimlerinin ve 
işbirliklerinin geliştirilmesinin sağlanması, tüm 
sektör paydaşlarının haklarının korunması, konu-
larında kararlı çalışmalarına devam ediyor.

LightingEurope’un kurucu üyelerinden olan 
AGİD, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret 
Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılmakta olan yakın 
çalışmaların yanı sıra, sivil toplum kuruluşları ile 
de ortak çalışmalar yürütüyor ve bu platformlar-
da sektörü temsil ediyor. Bu bağlamda, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın desteği ile 2015 yılı Kasım 
ayında AGİD İktisadi İşletmesi’ni kurarak sektöre 
AEEE yönetimi açısından da hizmet vermeye 
devam ediyor. Derneğimiz kurulduğu günden bu 
yana sektörün gelişmesi için önemli etkinliklerde 
bulundu. Ulusal ve uluslararası çeşitli organizas-
yonlar düzenleyerek işbirlikleri yaptı.

“91 ÜYEMİZ VAR”
Derneğin üye profili nasıl?

Üyelerimiz dernek tüzüğünde de belirtildiği 
gibi yurt içinde üretici olan gerçek ve tüzel kişiler. 
Ancak imalatı yurt dışında bulunan ve aydınlatma 
malzemelerini (ampul, duy, balast, trafo, bağlantı 
elemanları, aydınlatma ölçü ve kontrol sistemleri 
ve diğer ara maddeleri) kendi markaları ile üreten 
ve özellikle mevcut üyelere yeni teknoloji, kalite, 
bilgi ve aydınlatma kültürü konularında katkı 
sağlama kriterlerini yerine getirerek yaptığı üretim 
konusunda bir dünya markası olan firmalar veya 
bunların Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcileri ve 
sektörde faaliyet gösteren dernekler de üyelerimiz 
arasında yer alıyor. Bu bilgi ışığında mevcut 91 
üyemizin yüzde 90’ının yurt içinde üretici oldu-
ğunu belirtmeliyim. Bununla birlikte üyelerimizin 
yüzde 70’i küçük ve orta ölçekli üretici. Ancak üre-
tici üyelerimizin neredeyse tamamı ihracat yapıyor.

Dernek olarak kurulduğunuz günden bu yana 
ne gibi çalışmalar yaptınız?

AGİD olarak kurulduğumuz günden bugüne, 
sorunlara tek tek şirketler olarak yaklaşılmasının 
aksine, onları ortak bir sinerji ile çözmenin önemi-
ni savunuyoruz. Kurallara uygun ve adil rekabetin 
aydınlatma sektöründe uygulanması için çaba sarf 
ediyoruz. Böylece kolektif yardımlaşmanın ilerle-
yeceğine, üye şirketler arasındaki kişisel ilişkiler ve 
dostlukların pekişeceğine inanıyoruz. Gücümüzü 

SEKTÖREL GÜÇ / AGİD

de bu inançtan aldığımızı söyleyebilirim. Aynı 
zamanda aydınlatma adına yaptığımız tüm ça-
lışmalarda, kabul ettiğimiz, olmazsa olmaz değer 
ve kabullerimiz var. Bunları; daha iyi aydınlatma, 
aydınlatmanın değer ve önemi, döngüsel ekono-
mi bilinci, aydınlatma ve ilgili mevzuatlar olarak 
sıralayabiliriz. 22 senelik özgeçmişi ile derneği-
miz, sektör adına adım adım ama her adımda 
önemli bir katma değer sunarak ilerlemek için 
çalışıyor. Bu konuda en önemli değerleme ise 
üyelerimizin görüşleri. 2019 yılında tamamla-
dığımız AGİD Sektör Değerlendirme Anketi’ne 
katılım oranı yüzde 90 olup, katılımcıların yüzde 
73’ü AGİD’in sektörde öncü ve etkili olduğunu 
belirtti. Bu olumlu değerlemenin her sene artma-
sı ve yüzde 100’ü kapsaması ise çalışmalarımıza 
yön veren değerli bir katkı.

“SEKTÖRÜMÜZ, BÖLGESEL ÜRETİM 
MERKEZİ OLMA POTANSİYELİNE SAHİP”
Türkiye'de aydınlatma gereçleri sektörünün bu-
günkü durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Öncelikle rakamlar ile sektörün bugünkü 
durumu hakkında değerlendirme yapmak iste-
rim. Aydınlatma ekipmanları iç pazar büyüklüğü 
2014 yılında 2.59 milyar dolara ulaştı ancak son 
iki yılda iç pazardaki reel olarak küçülme ile 
dolar cinsinden 1.94 milyar dolar seviyelerine 
geriledi. İhracatımız ise 2017 yılında 445 mil-
yon dolar iken, 2018 yılında yüzde 4,7 artarak 
466.02 milyon dolara yükseldi. Sektörün imalat 
sanayinde ve işgücü verimliliğinde ise son yıllar-
da ciddi oranda bir artış gerçekleşti. Bu artış ima-
lat sanayinde üretim için 2010-2018 yılları ara-
sında yüzde 112,7 ve işgücü verimliliği de yüzde 
17,6 düzeyinde. Sektörün teknolojik değişimi ve 
pazarın bu değişime karşın talebi, bu artış verile-
rinin arkasındaki önemli bir sebep. Sektörümüz 
4 bin 375 firma, 25 bin toplam çalışan ile imalat 
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gerçekleştiriyor. Üretici firmalarımızın yüzde 
61,5’i İstanbul’da, yüzde 10,6’sı Ankara’da, 
yüzde 6,7’si ise İzmir’de bulunuyor. Rakamların 
ötesinde ekleme yapmamız gerekirse, aydın-
latma sektörü üretimde rekabetçi ve bölgesel 
üretim merkezi potansiyeline sahip. Ülkemizde 
Avrupa Birliği normları ile üretim yapılıyor, 
iç pazarda üretim ve piyasa denetimleri, her 
geçen gün altyapıda iyileşme yaşanıyor. Sektör 
önemli miktarda ihracat yapıyor, iç pazarda da 
hızlı büyüme gerçekleşiyor. Türkiye aydınlatma 
ekipmanları sanayi, altyapısı ve pazar olanakları 
ile yabancı sermaye yatırımları için önemli fır-
satlar sunuyor. Aydınlatma ekipmanları sanayi, 
teknolojide dışa bağımlı durumda.

“SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ
SORUNU, HAKSIZ REKABET”
Sektörün sorunları nelerdir? Bu sorunların 
çözümü konusundaki önerilerinizi öğrenebilir 
miyiz?

Sektör için en önemli sorun, standart dışı 
ürünler ve bu ürünlerin piyasaya sürülmesi 
sonucunda oluşan haksız rekabet. Halihazır-
da aydınlatma ürünlerinin piyasa gözetim ve 
denetimi için birçok yönetmelik uygulanıyor.

Bu yönetmelikler ve uygulaması ile bilinir-
lik ve farkındalığı artırdıkça haksız rekabetin 
önleneceğini biliyor, çalışmalarımızı da bu 
doğrultuda yönlendiriyoruz. Yine bu konu 
başlığı altında bu sene çalışmaya başlayan, üye-
lerimizin katıldığı Piyasa Gözetim ve Denetim 
Çalışma Grubu ile özellikle 2020’de sektöre 
destek olmayı diliyoruz. Yine sektörün son 
yıllardaki teknolojik değişimi ile aydınlatma 

"Yetkili olduğumuz 
ürün grupları olan 

küçük ev aletleri 
ve lambalarda, 

her bir tüketicinin 
bu ürünlerin 

geri dönüşüme 
kazandırılması 

konusundaki 
farkındalığının

 artmasını 
hedefliyoruz."

ekipmanlarının gelecek yıllarda bir ışık kaynağı 
olmanın ötesinde, farklı katma değerler sunan 
bir ürün haline geleceğini biliyoruz. Akıllı bi-
nalar, akıllı şehirler kapsamında talep edilen 
bu katma değerler, bir data üretim noktası 
olmaktan seslendirme hizmeti sunmaya kadar 
çok sayıda ve değişken. Zaman üreticinin bu 
katma değerlerin ne olduğunu iyi analiz etmesi 
ve pazara buna uygun ürünler sunma zama-
nıdır. Üretici bu konuda çalışma yapmalı ve 
araştırma geliştirme süreçlerini buna uygun ya-
pılandırmalı. Ekosistemin içinde bu gelişimlere 
ayak uydurmasını destekleyecek işbirliklerine 
kesinlikle yer vermeli, bu konuda ortaklıklar 
geliştirmeli. Bu gelişim sektörün Ar-Ge gelişimi 
için de değerli bir fırsattır. Bugüne kadar ürün 
geliştirme süreci ile büyüyen sektör için artık 
araştırma geliştirme ile büyümek ihtiyaçtır. 
İhracat büyümemiz, Avrupa dışında büyük 
pazarlarda yer almamız için Ar-Ge ve teknolojik 
gelişmeye ihtiyacımız var.

Sektörün önemli bir diğer sorunu ise insan 
kaynağı ihtiyaçlarındaki değişimdir. Özellikle 
üretim tarafında, ışık kaynağının LED dönüşü-
mü ile elektriğin yanı sıra elektronik alanında 
eğitim almış kişilerin işe alımı hızla arttı. Yine 
teknolojinin kullanıcı tarafında dijitalleşmesi, 
nesnelerin internetinin çözümlere dahil olması 
ile satış, pazarlama ve uygulama süreçlerinde 
bu konularda yetkinliklere sahip insan kayna-
ğına ihtiyaç duyuluyor. Yukarıda da bahsettiğim 
gibi sektör artık ürün değil çözüm üretiyor, 
buna insan kaynağı olarak da hazırlanmalı-
yız. Hatta bu ihtiyaca paralel son dönemler-
de firmalarda yeni bir görev tanımı gündeme 
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geldiğini de biliyoruz; Saha Uygulama Uzmanı. 
Bu kişilerin sorumluluğu, ürünün satılması ile 
birlikte gerekli elektrik ve elektronik altyapının 
kullanıcı tarafında sorunsuz olarak uygulanma-
sını, diğer sistemlerle entegrasyonunu sağlamak 
ve sistemi sorunsuz bir şekilde devreye almaktır. 
AGİD olarak aydınlatma konusunda eğitim ve-
ren, vermek isteyen her platforma destek vermek 
için çalışıyoruz. 2019 yılında MEB Protokolü’ne 
destek vererek, Teknik ve Anadolu Meslek Lise-
lerini destekledik. Aynı zamanda bu okullarda 
Aydınlatma Dalı açılması çalışmalarımız buna 
önemli bir örnek.

Önümüzdeki dönemde ne gibi faaliyetleriniz 
olacak?

2020 ve sonrasında sektörümüz için en önem-
sediğimiz proje olan “AGİD Aydınlatma Merkezi, 
Türkiye’nin Aydınlatması Dünyayı Aydınlatıyor” 
söylemi ile çıktığımız ve dünya ihracatında ilk 10 
arasında olmayı hedeflediğimiz yolculuğumuzda; 
önce ülkemiz, sonrasında sırası ile üretici ve son 
kullanıcıya yol boyunca ihtiyaç duydukları her 
konu başlığında, özellikle standartlara uygun 
üretim, eğitim gibi destek olabilecek bir merkez 
kurmak istiyoruz. Dört ana bölüm olarak plan-
lanan merkezde; Aydınlatma Test Laboratuvarı, 
Aydınlatma Eğitim Akademisi, Aydınlatma Ar-Ge 
ve Teknoloji Geliştirme Merkezi, Aydınlatma 
Ekipmanları Atık Yönetim Merkezi yer alacak.

Bu merkez hakkında devam ettiğimiz çalış-
malarımıza küresel salgın dolayısıyla kısa bir ara 
vermek zorunda kalsak da, kaldığımız yerden çok 
daha yüksek bir enerji ve istek ile devam edeceğiz. 
Bu projemizin yanı sıra halihazırda devam eden 
ve 23 üyemizin katılım sağladığı Aydınlatma 
UR-GE projemiz de sektör adına önemli bir kaldı-
raç olacak. Yine sektörü tek bir çatı altında topla-
yan, “Türkiye’nin Aydınlatması Dünyayı Aydınla-
tıyor” yolculuğumuzda önemli bir rol üstlenen ve 
bu konuda tek ticaret fuarı olan IstanbulLight’ın 
gerçekleşmesi için çalışıyoruz. Sektör olarak gerek 
kıta Avrupası gerekse çevre coğrafyada önemli bir 
üretim ve lojistik merkezi hedefimize adım adım 
ilerlerken, Kazakistan’dan İtalya’ya kadar olan 
geniş coğrafyada imalat sanayimizdeki gücümüzü 
değerlendirmeli ve harekete geçmeliyiz. Dünyada 
ve ülkemizdeki gerek yapısal gerekse teknolojik 
değişimlerin sunduğu fırsatları yakından takip 
etmesi, uyarlaması, uygulaması ve geliştirmesi 
adına IstanbulLight katma değer sunuyor. Gelecek 
konusunda son olarak AEEE yönetimindeki so-
rumluluğumuz ile de farklı hedeflerimiz olduğunu 
belirtmek ve bu konuda da bilgi vermek isterim. 
Yetkili olduğumuz ürün grupları olan küçük ev 
aletleri ve lambalarda, her bir tüketicinin bu ürün-
lerin geri dönüşüme kazandırılması konusundaki 
farkındalığının artmasını hedefliyoruz. Bugün bu 

"Bugüne kadar ürün 
geliştirme süreci ile
büyüyen sektör 
için artık araştırma 
geliştirme ile 
büyümek ihtiyaçtır. 
İhracatımızın 
artması, Avrupa 
dışında büyük 
pazarlarda yer 
almamız için Ar-Ge
ve teknolojik 
gelişmeye 
ihtiyacımız var."

iki grubun toplanması ile ilgili olarak Türkiye 
nüfusunun yaklaşık yüzde 20’sine ulaştık, işbirliği 
yaptığımız belediye sayısı 56’ya yaklaştı, floresan 
lamba toplama hedeflerimizde ise 2019 önemli bir 
artış sağladığımız ve sadece Türkiye’de değil pek 
çok Avrupa ülkesi ile karşılaştırdığımızda önde 
olduğumuz bir toplama oranına ulaştık. Bunun 
adım adım artacağına inanıyor, geleceğimize katkı 
sağlamak üzere çalışıyoruz.  

“TÜRKİYE İMSAD, ÇALIŞMALARIMIZA
IŞIK TUTUYOR”
Türkiye İMSAD’ın faaliyetlerini ve Türkiye 
İMSAD ile ilişkilerinizi nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

AGİD olarak 2009 yılından beri Türkiye 
İMSAD üyesiyiz. Yapı malzemeleri konusunda çatı 
dernek olarak çalışmalarımıza ışık tutan Türkiye 
İMSAD ile bugüne kadar pek çok farklı işbirliği 
geliştirdik. Aydınlatmanın yapı ölçeğinde önemi-
nin farkındalığı ile enerji verimliliğinden, ürün 
güvenliği ve denetlemesine kadar farklı başlıklar, 
bu işbirliklerine konu oldu. Gerçekleştirdiği proje 
ve çalışmalar ile örnek aldığımız, yönetim kurulu 
ve dernek idari yönetimi ile her zaman istişare 
etmek imkanı bulduğumuz Türkiye İMSAD, aynı 
zamanda farklı ürün grupları ile aynı amaç doğ-
rultusunda bir araya gelmemizi ve birlik olmamızı 
da sağlıyor. Bu amaçla düzenledikleri toplantıla-
rın sektörümüz adına katma değer sunduğunu 
belirtmeliyim.

SEKTÖREL GÜÇ / AGİD
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“Yerli malzemelerin 
kullanımını çok önemsiyorum”

Mimari ve iç mimari projeler 
üzerine tasarım, projelendir-
me ve uygulama çalışmalarını 

yürüten Ayça Kadıoğlu Mimarlık, örnek 
projelere imza atıyor. Kendi adını taşı-
yan mimarlık ofisinde tasarım kalitesi 
yüksek projeler hayata geçirmeyi hedef-
lediğini belirten Ayça Kadıoğlu, “Mal-
zeme seçimini daima projenin konusu, 
gereksinimleri ve bütçesi kriterlerine 
göre belirliyorum. Yerli malzemelerin 
kullanımını çok önemsiyor ve müm-
künse seçimlerimi bu yönde yapmaya 
gayret ediyorum” diye konuşuyor. Ayça 

Kadıoğlu ile projeleri ve mimari yaklaşı-
mı hakkında konuştuk.

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Eğiti-
mizden ve mimarlık mesleğine başla-
ma sürecinizden bahseder misiniz?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık 
Bölümü’nden 1997 yılında mezun ol-
dum. Kariyerime, öğrencilik yıllarımda 
özel işler alarak başladım. Diploma pro-
jeme kadar, iç mimari konut projesi ve 
kontrollük hizmetleri vererek çalıştım, 
mezun olduktan sonra çeşitli ofislerde 

Türkiye'nin başarılı genç 
mimarlarından Ayça 

Kadıoğlu, kendi mimarlık 
ofisinde çalışmalarını 

sürdürüyor.  Kadıoğlu, “Yerli 
malzemelerin kullanımını çok 

önemsiyor ve seçimlerimi 
bu yönde yapmaya gayret 

ediyorum” diyor.
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proje yürütücülüğü tecrübesi edinerek devam 
ettim.

Ayça Kadıoğlu Mimarlık ne zaman kurul-
du? Şirketin yapısı nasıl?

2010 yılında kendi ofisimi kurdum ve halen 
mimarlık, iç mimarlık, ürün tasarımı ve uygula-
ma işleri alanlarında çalışmalarımı sürdürüyo-
rum. Bunun yanı sıra Yıldız Teknik Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde mi-
mari tasarım stüdyo dersi yürütücülüğü öğretim 
görevlisiyim. Ofisimiz konu ayırt etmeksizin 
tasarım hizmeti veren bir ofistir. Ekibimiz orga-
nik bir yapıya sahip olup, beş kişilik çekirdek 
bir kadromuz var.

“TEKRARLARDAN KAÇINMAYI
PRENSİP EDİNDİK”
Ağırlıklı olarak çalıştığınız bir alan var mı?

Tekrarlardan ve sürekli aynı konu üzerin-
de çalışmaktan kaçınmayı prensip edindik. 
Mimarlık ve iç mimarlık alanında çalışıyoruz. 
Kendimizi bu konuda kısıtlamıyoruz ancak 
konut işlerimizin daha fazla olduğunu söyle-
yebilirim.

Yaptığınız en önemli projeler neler?
Gerek kendi ofisimi açmadan önce gerekse 

kendi ofisimi açtıktan sonra Türkiye’nin önde 
gelen firmaları ile çalışma şansı elde etmiş bir 
mimarım. Şu anda özel mimari ve iç mima-
rı konut işlerimizin yanı sıra, Bodrum Oteli, 
Göcek ve Datça konutları, Asaş Alüminyum 
Sanat Atölyesi güncel projelerimiz olarak de-
vam ediyor.

Projelerinizi gerçekleştirirken nelere dikkat 
ediyorsunuz?

Projelerimde en önemli prensibim, daima 
yeni bir şey söylemeye çalışmaktır. Tasarım-
da ilgilendiğim konu, yeni detaylar üretmek 
ve detaylardan arındırılmış rafine tasarımlar 
hayata geçirebilmek. Tasarımlarımda ve pro-
jelerimde olmazsa olmazlar; doğru strüktür, 
doğru malzeme seçimi ve doğru detaylardır. 
Projelerimizi hayata geçiren ekipler ile ilgili 
seçici davranıyoruz.

Malzeme seçimini nasıl yapıyorsunuz? Yerli 
malzeme kullanımındaki yaklaşımınız nedir?

Malzeme seçimini daima projenin konusu, 
gereksinimleri ve bütçesi kriterlerine göre be-
lirliyorum. Yerli malzemelerin kullanımını çok 
önemsiyor ve mümkünse seçimlerimi bu yönde 
yapmaya gayret ediyorum. Bu yıl Arkitera’nın 
yılın ürünü seçici jüri üyelerinden biri olarak 
yer aldım. Malzemenin tasarımda yeri ve önemi 
üzerinde önemle duruyorum.

1-ASAŞ SANAT ATÖLYESİ 
2- ASAŞ İDARİ OFİS
3- ETİLER İSTİRİDYE 

APARTMANI
4- BODRUM BUTİK OTEL

Firma olarak önümüzdeki dönemdeki 
hedefleriniz neler?

Firma olarak tasarım kalitesi yüksek pro-
jeler hayata geçirmeye devam etmeyi, yüzü 
geleceğe dönük, bıraktığı izleri önemle göz 
önünde tutan tavrımızı korumayı hedefliyoruz.

2

1

3

4
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İnşaat sektörünün farklı ihtiyaçlarını karşılayan, yangına 
dayanıklı, su emme oranları düşük, basınç dayanımı 
yüksek klinker tuğla ürün gruplarını tedarik eden Işıklar 

İnşaat Malzemeleri, içinde bulunduğumuz küresel pandemi 
koşullarını sektördeki tecrübesiyle karşılıyor. 2020 yılı için 
piyasada ötelenmiş talebin, başta sınırlı bir hareketlenmenin 
ardından hız kazanmasını ve 2019 yılını telafi ederek sağlıklı 
büyümeyi de beraberinde getirmesini beklediklerini belirten 
Işıklar İnşaat Malzemeleri Genel Müdürü Agah Durukal, 
“Ancak şu anda dünya genelinde yaşanan pandemi, bu sü-
reçlerin vakit alacağını gösteriyor. Işıklar İnşaat Malzemeleri 
olarak bizler sanayi konusunda uzun yıllardır yatırım yapı-
yoruz ve endüstrimizde yaşanan bu süreçler konusunda da 
deneyimli ve hazırlıklıyız. Özellikle kolay olmayan zaman-
larda, kurucumuz merhum Turgut Işık’ın ‘Hayat mücadele 
değil, mücadele hayattır’ sözünü ilke edinerek hareket 
ediyoruz. Pazarda olumlu gelişmeler olması durumunda, 
talebi karşılayacak şekilde kapasite ve potansiyele sahibiz. 

“İhracatımızın, iç pazar 
satışımıza yaklaşmasını 

hedefliyoruz”
Tuğla sektöründe yarım asra yaklaşan 

uzmanlığıyla öncü firmalardan olan Işıklar 
İnşaat Malzemeleri, ihracata odaklandı. 
Hedef pazarların ihtiyaç ve taleplerine 
uygun nitelikte ürünler geliştirdiklerini 

belirten Işıklar İnşaat Malzemeleri Genel 
Müdürü Agah Durukal, “İhracatı artırmak 

en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. 
Önümüzdeki dönemde ihracatımızın 

iç pazar satışımıza yaklaşmasını 
hedefliyoruz” dedi. 
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sunuyoruz. Diğer yandan, geniş renk yelpazesi ve 
büyük boyutları sayesinde hızlı montaj avantajı 
sunan, dona dayanıklı çatı kiremitlerimiz ile de 
çatı çözümleri sağlıyoruz. 

Yurt içi pazar payınız ve ihracat hakkında 
bilgi verir misiniz?

Yurt içinde kendi sektörümüzde pazarın öncü 
firması olduğumuzu söyleyebilirim. Diğer yandan 
ihracatı artırmak da en önemli hedeflerimiz arasın-
da yer alıyor. Önümüzdeki dönemde ihracatımızın 
iç pazar satışımıza yaklaşmasını hedefliyoruz.

“AVRUPA VE KUZEY AMERİKA
ÖNEMLİ PAZARLARIMIZ”
En çok hangi ülkelere ihracatınız var? 
İhracat pazarlarını çeşitlendirmek için neler 
yapıyorsunuz?

İhracat konusunda başta gelişmiş pazarlar olan 
Avrupa ve Kuzey Amerika’nın yanı sıra, doğuda 
da çok sayıda gelişmekte olan pazarlara ve ülke-
lere ihracat yapıyoruz. Hedeflediğimiz pazarların 
ihtiyaç ve taleplerine uygun nitelikte ürünler 
geliştiriyoruz. 

2020 yılı içinde bulunduğumuz küresel 
durum, nedeniyle zor bir yıl. Bu yıl Işıklar 
olarak nasıl bir strateji belirlediniz? 
Hedefiniz nedir?

2020 yılı için beklentimiz, piyasada ötelenmiş 
talebin, başta sınırlı bir hareketlenmenin ardın-
dan hız kazanması ve 2019 yılını telafi ederek 
sağlıklı büyümeyi de beraberinde getirmesiydi. 
Diğer yandan şu anda dünya genelinde yaşanan 
pandemi, bu süreçlerin vakit alacağını gösteriyor. 

“Bartın’da iki 
fabrikamız var. 
İnşaat sektörünün 
farklı ihtiyaçlarını 
karşılayan, yangına 
dayanıklı, su emme 
oranları düşük, 
basınç dayanımı 
yüksek klinker tuğla 
ürün gruplarını 
tedarik ediyoruz.”

Bu anlamda piyasadan gelecek olumlu trendlere 
çok çabuk cevap verebileceğiz” diye konuşuyor. 
Agah Durukal ile Işıklar İnşaat Malzemeleri’ni ve 
hedeflerini konuştuk. 

Işıklar İnşaat Malzemeleri ne zaman kuruldu? 
Kuruluş aşamasından bugüne kadar olan 
süreç hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Işıklar İnşaat Malzemeleri, merhum Turgut 
Işık tarafından, pazardaki yığma ve blok tuğla 
talebini karşılamak için, Almanya’nın dönemin 
referans makine ekipman teknolojisiyle 1973 yı-
lında kuruldu. Bu başarılı yatırımı, 1979’da ikinci 
tuğla fabrikası takip etti. 1994 yılında yapılan 
teknolojik yatırımla, başta renkli pres ve taban 
tuğlalar olmak üzere, tesisler dekoratif tuğla üre-
timine başladı.

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

Bartın’da iki fabrikamız var. İnşaat sektörünün 
farklı ihtiyaçlarını karşılayan, yangına dayanıklı, 
su emme oranları düşük, basınç dayanımı yüksek 
klinker tuğla ürün gruplarını tedarik ediyoruz. 
Ürünlerimiz arasında; Taban Tuğla, Pres Tuğla, 
Kaplama Tuğla, Cephe Çözümleri ve Çatı Çözüm-
leri yer alıyor. Bina dış kabuk çözümü için ısı ve 
ses yalıtımı özelliklerine sahip Ekoklinker®, dış 
cephe sistem çözümleri için İzoklinker, GRC, I-S 
Board ve ek olarak havalandırmalı cephe sistemi 
Architon® ile cephelerde çözüm sağlıyoruz. Klin-
ker Taban Tuğla ürün grubu ve detay ürünleri ile 
belediyelerin park, bahçe ve aynı zamanda özel 
sektördeki peyzaj projelerine zemin çözümleri 
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Işıklar İnşaat Malzemeleri olarak bizler sana-
yi alanında uzun yıllardır yatırım yapıyoruz ve 
endüstrimizde yaşanan bu süreçler konusunda 
da deneyimli ve hazırlıklıyız. Özellikle kolay ol-
mayan zamanlarda, kurucumuz merhum Turgut 
Işık’ın “Hayat mücadele değil, mücadele hayattır” 
sözünü ilke edinerek hareket ediyoruz. Pazarda 
olumlu gelişmeler olması durumunda, talebi kar-
şılayacak şekilde kapasite ve potansiyele sahibiz. 
Bu anlamda piyasadan gelecek olumlu trendlere 
çok çabuk cevap verebileceğiz.

“SEKTÖRDEKİ DALGALANMALAR
BİZİ TASARRUFA YÖNLENDİRİYOR”
Türkiye’de sektörünüzün bugünkü durumunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektördeki 
durumun pazara yansıması nasıl oldu?

Dekoratif tuğla, inşaat malzemeleri arasında 
gerçek anlamda klasik bir ürün. En fazla bilinen 
inşaat malzemelerinin geçmişi bir yüzyılı geçmez-
ken, tuğla binlerce yıldır hem taşıyıcı, hem de 
görsel olarak başarıyla hizmet veriyor. Özellikle de 
yapılarda zaman içinde çevre koşullarından dolayı 
alternatif ürünlere ve çözümlere kıyasla, dekoratif 
tuğla şıklığını ve estetiğini koruyor, zaman içinde 
estetik anlamda diğer malzemelere göre çok daha 
genç ve güzel kalabiliyor. 

Bulunduğumuz sanayide iş gücü önemli yer 
tuttuğu için inşaat sektöründeki büyük dalgalan-
malar maliyetlerimizi olumlu etkilemiyor. Ancak 
konusunda uzun yıllar yetkinlik geliştirmiş uzman 
kadrolarla çalışıyoruz. Dolayısıyla hem yaptığı-
mız yatırımlar, hem de uzman iş gücümüz uzun 
soluklu bir maraton koşusuna göre kurgulanmış. 
Bu tarz dalgalanmalar ilave istihdam yaratmamızı 

“Konusunda uzun 
yıllar yetkinlik 

geliştirmiş uzman 
kadrolarla çalışıyoruz. 

Dolayısıyla hem 
yaptığımız yatırımlar, 

hem de uzman 
iş gücümüz uzun 

soluklu bir maraton 
koşusuna göre 

kurgulanmış.”

desteklemediği gibi bizleri daha fazla tasarrufa 
yönlendiriyor.

Sektörün geleceğini nasıl öngörüyorsunuz?
Son dönemde elektrik ve doğalgaz maliyetle-

rindeki kayda değer artışlar ve çalışanların işveren 
üzerindeki paylarının azalmaması, yükselen döviz 
kurları nedeniyle ithal hammadde maliyetlerinin 
artması, üretim maliyetlerimizi olumsuz yönde 
etkiledi.

“TÜRKİYE İMSAD İLE OLAN
İLİŞKİLERİMİZİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ”
Türkiye İMSAD’ın faaliyetlerini ve 
Türkiye İMSAD ile ilişkilerinizi nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Türkiye İMSAD, Türkiye’nin lokomotif sektö-
rü inşaatın son derece saygın ve önde gelen sivil 
toplum kuruluşu. Dolayısıyla, sektörde yer alan 
biz endüstri yatırımcılarının, ortak çözümlerimizi 
paylaşmamız ve ilgililere iletebilmemiz için de 
güçlü bir kanal. Bu nedenle de Türkiye İMSAD ile 
olan ilişkilerimizi çok önemsiyoruz. 

SÖYLEŞİ / AGAH DURUKAL
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“Geleceğe yönelik 
sürdürülebilir bir üretim 
gerçekleştiriyoruz”
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Sektörde 30 yıllık tecrübesiyle prefabrik yapılar, konteynerler ve çelik 
konstrüksiyon yapılar üreten Prefabrik Yapı A.Ş., 6 kıtada 130’a yakın ülkeye 
ihracat yapıyor. Geleceğe yönelik sürdürülebilir bir üretim gerçekleştirdiklerini 
belirten Prefabrik Yapı A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Tolunay, "Sürdürülebilir 
rekabet anlayışıyla yenilikçi ürünleri desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

Hekim Holding şirketlerinden Prefabrik 
Yapı A.Ş., yüksek teknolojili üretimiy-
le sektöre öncülük ediyor. Günümüzde 

gelişen teknolojinin, değişen müşteri isteklerinin, 
sürekli artış gösteren üretimin ekonomik gelişmiş-
liğini temsil ettiklerini vurgulayan Prefabrik Yapı 
Genel Müdürü Mustafa Tolunay, “Kurulduğumuz 
yıldan beri; ön üretimli hazır yapı üretiminde, 
geliştirdiğimiz teknoloji, kapasite, makine ekip-
manları ve profesyonel kadromuzla üstün bir 
başarı göstererek bugün 6 kıtada 130’a yakın ül-
keye ihracat yapıyoruz” diyor. Mustafa Tolunay ile 
Prefabrik Yapı’yı ve hedeflerini konuştuk.

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

Hekim Holding şirketlerinden Prefabrik Yapı 
İnşaat San. Tic. A.Ş., 1989 yılında İstanbul’da ku-
ruldu. Hazır yapı sektörüne kazandırdığı ilkleri, 
sürdürülebilir iş modeli hedefleri ve yüksek kalite 
standartlarıyla; prefabrik yapılar, konteynerler ve 
çelik konstrüksiyon yapılar üreten şirketimiz dün-
yanın sayılı kuruluşları arasında yer alıyor.

Prefabrik Yapı olarak, merkezimizde insan odak-
lı yaklaşımımız, satış, pazarlama, üretim, Ar-Ge ve 
Ür-Ge yatırımlarımızla alanımızda üstün faaliyet-
ler gösteriyoruz. Yüksek teknolojili üretimin yanı 
sıra; planlama, tasarım, yükleme, lojistik, montaj, 
demontaj, bina içi tesisat, boya ve satış sonrası 
hizmetlerimiz ve müşteri odaklı yaklaşımımızla, 
ülkemizde ve uluslararası platformlarda hizmet sun-
maya devam ediyoruz. Kurulduğumuz yıldan beri; 
ön üretimli hazır yapı üretiminde, geliştirdiğimiz 
teknoloji, kapasite, makine ekipmanları ve profesyo-
nel kadromuzla üstün bir başarı göstererek, bugün 
6 kıtada 130’a yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. 30 
yıldır süregelen istikrarlı başarı grafiğimiz sayesinde, 
2018 yılı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Ku-
ruluşu sıralamasında 479’uncu sırada yerimizi aldık.

Sektörümüzde öncü olmanın vermiş olduğu 
sorumluluk ve bilinç ile her zaman daha iyiyi hedef-
liyor, bu yaklaşım ve anlayış doğrultusunda hareket 
ediyoruz. Müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın 
beklentilerinin ötesinde ürün ve hizmet sunarak, 
kalitemizden ödün vermiyoruz. Birlikte büyüyerek, 
birlikte gelişmeye devam ediyoruz.

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

Pendik Güzelyalı, Kocaeli Şekerpınar ve Sa-
karya Hendek olmak üzere toplamda üç büyük 
üretim tesisimiz bulunuyor. Tesislerimizle ilgili 
değinmek istediğim önemli bir nokta olarak, Hen-
dek tesisimizin bir özelliği ise bugünlerde içinde 
bulunduğumuz Covid-19 pandemisi sebebiyle 
İstanbul içinde oluşabilecek herhangi bir olumsuz 
durumda Hendek’teki fabrikamızda üretimlerimize 
devam edebilmekteyiz. Biz tam entegre tesisleri-
mizde teknolojimizi sonuna kadar kullanıyoruz.  
Gelişen teknoloji ile birlikte inşaat sektörü de artık 
eskisinden çok daha iyi sonuçlara ulaşmamızı ve 
daha verimli binalar üretmemizi sağlıyor. 

Amacımız uzun süreli ve sürdürülebilir bir 
üretim gerçekleştirmek. Kaynaksız yapı tekno-
lojimiz, sıfır karbonlu Mars konteyner, kayar 
konteyner, katlanır konteyner, kompozit panel 
ile üretilen yeni nesil ön üretimli yapılar, ekolojik 
binalar, Steelin çok katlı hafif çelik yapı sistemleri 
gibi geleceğe yönelik sürdürülebilir bir üretimimiz 
var. Bu üretimler son yıllarda Türkiye ve dünyaya 
sunduğumuz yeni yapı sistemleridir.  

Çelik konstrüksiyon yapı sistemleri olarak 
daha çok hafif çelik yapıları tercih ediyor ve öneri-
yoruz. Bu sistemler dünyanın gelişmiş ülkelerinde 
sıkça kullanılan yapı sistemi olmasına rağmen 
ülkemizde ise maalesef çok az kullanılıyor. Bura-
da bize önemli görevlerin düştüğünün bilinciyle 
yıllardır en yeni teknolojileri ülkemizle buluştur-
maya devam ediyoruz. 

“Prefabrik yapı 
aslında ön üretimli 
yapıdır. Yani
hazır yapı adıyla 
da bilinir. Ön 
üretimli sistemler
de kendi içinde alt 
gruplara ayrılırlar.”
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“COVID-19 PANDEMİSİ PREFABRİK 
HASTANELERE TALEBİ ARTIRDI”
Üretim faaliyetlerinizin detaylarını 
öğrenebilir miyiz?

Prefabrik yapı aslında ön üretimli yapıdır. Yani 
hazır yapı adıyla da bilinir. Ön üretimli sistemler de 
kendi içinde alt gruplara ayrılırlar. 

Preform, ön üretimli hafif çelik prefabrik yapı 
sistemidir. Ofis, yemekhane, yatakhane, wc-duş, 
sosyal tesis, eğitim, sağlık binaları, idari yapılar, acil 
yerleşim çözümleri, tek-çift katlı prefabrik evler gibi 
çok farklı amaçlı yapıların üretimini ve montajını 
yapıyoruz. 

Lifecase, geliştirdiğimiz HekimStructureRobot 
hatlarında özel tasarımlı kaynaksız yapı teknolojisi 
ve cıvata somun bağlantıları ile üretilen konteyner 
sistemidir. Maksimum mobilizasyon, estetiklik ve 
fonksiyonellik amaçları ile bu marka adı altında çe-
şitli amaçlar için kullanılan konteyner, kabin, zırhlı 
güvenlik kabinleri, sıfır karbon salınımlı ekolojik 
yaşam üniteleri üretimini gerçekleştiriyoruz. 

Steelin, hafif çelik yapı sistemidir. Geliştirdiği-
miz teknoloji sayesinde sekiz kata kadar hafif çelik 
yapıların üretimini mümkün kılıyoruz. HekimPro-
fil, çeliğin soğuk olarak şekillendirildiği çelik profil 
üretim sistemidir. Son teknolojiye sahip üretim 
hatlarımızda proje detaylarına göre talep edilen 
ölçü ve eksende delik delme, çapaksız kesim, talep 
edilen boy ve ölçülerde yüksek hassasiyete sahip 
profiller üretiyoruz. Hafif çelik yapıların yanı sıra 
ağır çelik endüstriyel tesisler, güneş enerji sistem-
lerinin bağlantı ayakları, stadyumlar, köprüler vb. 
çelik yapılara yardımcı ürün olarak katma değer 

“Lifecase, 
geliştirdiğimiz 

HekimStructureRobot 
hatlarında özel 

tasarımlı kaynaksız 
yapı teknolojisi

ve cıvata somun 
bağlantıları ile 

üretilen konteyner 
sistemidir.”

sağladığımız gibi maliyet, işçilik zamanı ve tonajların 
düşürülmesini sağlıyoruz. 

Yine Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın ilk otok-
lavlı fibercement levhasını Hekim Yapı A.Ş. şir-
ketimizle, HekimBoard markamız altında sektöre 
kazandırdık ve kendinden renkli HekimColorBoard 
markalı fibercement levhalarımızla da projelerimize 
ve ürünlerimize renk katmaya devam ediyoruz. 

HekimPan markası ile üretilen prespanellerimiz; 
HekimBoard markalı fibercement levhalarla He-
kimPor markalı EPS yalıtım malzemesinin özel bir 
bağlayıcı kullanılarak kompakt bir yapı haline geti-
rilmesi yöntemi ile üretiliyor. HekimPan işletmesinin 
ürettiği bu pres panellerimiz prefabrik yapı üreticileri 
için büyük kolaylıklar sağlıyor. Ayrıca HekimPanel 
markamız altında ürettiğimiz sandviç panellerimizi 
de birçok projemizde ve ürünlerimizde kullanıyoruz. 
Bizim gibi ekonomisi kuvvetli şirketler, girişim ve 
yatırım gücü ile yine yenilikçi lider firma özelliğini 
de göz önünde bulundurarak radikal ve sürekli artış 
gösteren inovasyon çözümleri sunuyor. Günümüzde 
gelişen teknolojinin, değişen müşteri isteklerinin, sü-
rekli artış gösteren üretimin ekonomik gelişmişliğini 
temsil ediyoruz. En önemlisi sürdürülebilir rekabet 
anlayışı olarak yenilikçi yetenekleri ve ürünleri des-
teklemeye devam ediyoruz.

Ürünlerimizle ilgili olarak, özellikle son zaman-
lardaki gündemler sebebiyle iki önemli noktaya da 
ayrıca değinmek istiyorum. Öncelikle son zamanlar-
da tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemi-
si sebebiyle; özellikle yurt içi ve yurt dışından hızlı 
kurulum, kalite ve her türlü çözüme uygunlukları 
sebebiyle prefabrik hastaneler ve özel izolasyonlu 

SÖYLEŞİ /MUSTAFA TOLUNAY
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sağlık konteyner taleplerimiz artış gösterdi. Proje-
lerimizi, başta Türkiye olmak üzere dünyanın tüm 
ülkelerinde hızlı bir şekilde tamamlıyoruz.

Deprem gerçeğini göz önüne alırsak, prefabrik 
yapılar maalesef hala olması gerektiği yerde değil. 
Ancak her geçen gün bizim gibi işini doğru yapan 
ve sürekli gelişen firmaların tanıtımlarıyla, örnek 
olmalarıyla sektör daha da büyüyecek. 

Yurt içi pazar payınız ve ihracat hakkında 
bilgi verir misiniz?

Dünyada da prefabrik yapılarla ilgili sağlıklı bir 
dernek veya yapı olmadığı için genellikle bizlere 
yanıltıcı bilgiler geliyor. Türkiye’de bu konuda 
öncü kuruluş olarak biz; 130’a yakın farklı ülke-
ye ihracat yapıyoruz, Hekim Holding olarak ise 
bu sayımız 150’ye ulaşıyor ve bu başarı bize ışık 
tutuyor. Fransa, İzlanda, Belçika, Almanya’nın 
yanı sıra; +55 derece sıcaklıktaki çöllerden, soğuk 
iklim koşullarına kadar ürünlerimizle konforlu bir 
şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Özellikle 
Türkiye, ürünlerimiz konusunda dünyada son 
derece önemli bir oyuncu olmayı başardı.

“6 KITADA YAKLAŞIK 130 
ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ”
En çok hangi ülkelere ihracatınız var? 
İhracat pazarlarını çeşitlendirmek için neler 
yapıyorsunuz?

Bir önceki soruda da belirttiğim üzere 6 kıtada 
yaklaşık 130 ülkeye ihracat yapıyoruz. Dünyada-
ki gelişmelere göre ülkelerin sıralamaları tabii ki 
değişebiliyor. Çok gelişmiş ülkelerden tutun da 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler de pazarımız 
içinde yer alıyor. Her ülkenin kendine göre kül-
türü var. Biz de ülke pazarına girerken bu kültürü 
araştırıyor ve hazırlıklar yapıyoruz, aynı zamanda 
müşterilerimize dünyadaki farklı modellerden de 
alternatifler sunuyoruz. 

2020 yılı içinde bulunduğumuz küresel 
durum nedeniyle zor bir yıl. Bu yıl nasıl bir 
strateji belirlediniz? Hedefiniz nedir?

Dünyada 2020 yılı öncesinde de ara ara eko-
nomik sıkıntılı dönemler yaşandı ve yaşanmaya 
devam ediyor. Bu sebeple Prefabrik Yapı olarak, 
sürekli kendini geliştiren ve pazarı iyi tanıyan 
firma olmamız gerekiyor. Bu da sürdürülebilir 
firma olmanızın ne kadar önemli olduğunu gös-
teriyor. Biz, hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya 
devam ediyoruz. Ana hedefimizde herhangi bir 
değişikliğe gitmeden, kısa vadeli stratejilerimizi 
gözden geçiyoruz ve ilerlememizi gün be gün ta-
kip ediyoruz. Türk insanının pratikliği ve çabuk 
karar alabilme yeteneğini profesyonelliğimizle 
birleştirip, dünyaya “Türk Malı” ürünlerinin ne 
kadar kaliteli olduğunu anlatmaya, göstermeye 
devam ediyor olacağız.  

Türkiye’de sektörünüzün bugünkü durumunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektördeki 
durumun pazara yansıması nasıl oldu?

Her geçen yıl tüketici prefabrik yapıları daha 
iyi tanıyor. Bu da doğal olarak Türkiye’de talep 
artışını beraberinde getiriyor. Biz de sanayici olarak 
sürekli gelişme ve yenilenme içindeyiz. Sektöre de 
yol göstermek gibi bir misyonumuz olduğu için 
sürekli yatırım yapıyoruz, üretiyoruz ve örnek 
oluyoruz. Doğru uygulamalar ile birlikte sektörü-
müzün de önünün açık olduğunu düşünüyoruz.

Sektörün geleceğini nasıl öngörüyorsunuz?
Gelecekte de sektörümüzün etkinliğinin de-

vam edeceğini düşünüyoruz. Diğer sektörlere göre 
özellikle içinde bulunduğumuz dönem sebebiyle; 
uluslararası olumsuz faktörlerden dereceli olarak 
etkilenen sektörümüz, yaşanan tüm bu uluslararası 
sıkıntılara rağmen yapılan özverili çalışmalarla 
dengeli bir şekilde büyümeye ve ürün-hizmet 
üretmeye devam ediyor. 

“TÜRKİYE İMSAD İLE DEĞERLİ
ÇALIŞMALAR YAPMAKTAN MEMNUNUZ”
Türkiye İMSAD’ın faaliyetlerini ve 
Türkiye İMSAD ile ilişkilerinizi nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Sektörde çok fazla firma faaliyet gösteriyor ve 
firma sayısı her yıl artıyor. Yavaş yavaş sektördeki 
standartları oluşturmaya başladık. Türkiye İMSAD 
çatısı altında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kurul-
duğumuz günden beri birçok değerli çalışmada 
bulunmaktan son derece memnunuz. Prefabrik 
sektörünün gelişimi ve sürekliliği göz önünde 
bulundurularak, dünyadaki önemini ve yaygınlı-
ğını Türkiye’de de sağlamayı hedefliyoruz. Akıllı 
yapıları akıllı insanlar üretecekler ve geliştirecekler. 
Bu vesile ile bulunduğumuz lokasyon itibarıyla 
ülkemiz; prefabrik yapılarda öncü durumunda 
olup, birçok ülkeye örnek oluyor.

“Steelin, hafif 
çelik yapı 
sistemidir. 
Geliştirdiğimiz 
teknoloji 
sayesinde sekiz 
kata kadar hafif 
çelik yapıların 
üretimini 
mümkün 
kılıyoruz.”

SÖYLEŞİ / MUSTAFA TOLUNAY
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“İhracatı artırarak 
dünya markası 
olmayı hedefliyoruz”
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Türkiye’de yalıtım sektörünün en büyük üreticileri arasında yer alan
ODE Yalıtım, dünya markası olma vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. 
Bu vizyon çerçevesinde 2019 yılında ihracatın ciro içindeki payını
yüzde 40 seviyesine çıkardıklarını belirten ODE Yalıtım Satış ve 
Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Erhan Özdemir, “Bu oranı 
önümüzdeki üç yıl içinde yüzde 50’ye ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

Bu yıl 35’inci yaşını kutlayan ODE Yalıtım, 
dünya standartlarında üretilen 4 binden 
fazla ürün çeşidi ve sunduğu çözümlerle 

yalıtım sektöründe fark yaratıyor. 70’ten fazla ül-
keye ihracat yaptıklarını vurgulayan ODE Yalıtım 
Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Erhan 
Özdemir, “İhracat odaklı hareket eden ve ihraç 
pazarlarına yenilerini ekleyerek büyüyen bir şirket 
olarak, Türkiye’nin adını dünyanın dört bir yanın-
da her geçen gün daha gür bir sesle duyurmaya, 
önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz” diyor. 
Erhan Özdemir ile ODE Yalıtım’ı ve hedeflerini 
konuştuk. 

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

ODE Yalıtım, 1985 yılında taahhüt faaliyetle-
riyle ticari hayatına başladı. Birkaç yıl içinde de 
Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan bi-
rine yönelerek yalıtım sektöründe ilerleme kararı 
aldık. 1990 yılına gelindiğinde ise ‘farklı olmak ve 
fark yaratmak’ vizyonumuz doğrultusunda, ülke-
mizde mevcut olmayan yalıtım malzemelerini ithal 
etmeye başladık. Bu alanda edindiğimiz deneyim 
neticesinde 1996 yılında üretim faaliyetlerine baş-
ladık. Sonraki 10 yıl boyunca ise üretimle birlikte 
büyümeye odaklandık. 35’inci yaşımızı kutladığı-
mız 2020 itibarıyla 4 binden fazla ürün çeşidimiz 
ve uzman çalışanlarımız ile yalıtım sektörünün en 
büyük üreticileri arasında yer alıyoruz. 

“DÜNYA STANDARTLARINDA
ÜRETİM YAPIYORUZ”
Üretim tesisleriniz nerelerde bulunuyor? 
Kapasiteleri nedir? İnşaat sektörüne yönelik 
hangi ürün gruplarında üretim yapıyorsunuz?

Üretim tesislerimiz Eskişehir ve Çorlu’da bu-
lunuyor. Çorlu’da ilki 1996 yılında, sonuncusu ise 
2008 yılında faaliyete başlayan dört tesisimiz var. 
Tüm tesislerimizde sürekli iyileştirmeler ile dünya 
standartlarında üretim yapıyoruz. 2017 yılında 
faaliyete geçen Eskişehir fabrikamız ise çevreye 
duyarlı ve sürdürülebilir tasarımıyla tüm sektöre 
örnek olan, bizlere gurur veren bir tesis. 

Tesislerimizde Yapı ve HVAC olmak üzere 

iki ana kategoride üretim yapıyor, inovatif bakış 
açımızla farklı pazarların farklı ihtiyaçlarını kar-
şılayacak ürünleri geliştirip hızla müşterilerimize 
sunuyoruz. Bu ürünler; ODE Isıpan markasıyla 
ekstrüde polistren esaslı ısı yalıtım malzemesi, 
ODE Membran markasıyla su yalıtım örtüleri, 
ODE Starflex markasıyla ısı, ses, yangın yalıtımın-
da kullanılan cam yünü ve ODE R-Flex markasıyla 
da elastomerik kauçuk köpüğü tesisat yalıtım mal-
zemesi olarak sıralanıyor. Çorlu’daki ODE Isıpan 
üretim tesisimiz 280 bin m3/yıl, ODE Membran 
üretim tesisimiz 12 milyon m²/yıl, Starflex üre-
tim tesisimiz 30 bin ton/yıl, ODE R-flex üretim 
tesisimiz 5 bin ton/yıl, Eskişehir’deki Membran 
tesisimiz ise 20 milyon m²/yıl kapasiteye sahip.

Bunlara ek olarak, biz özellikle sürdürülebilir-
lik ve çevre konularında kurumsal vatandaşlığımı-
zın gereği olarak üzerimize düşen sorumlulukları 
yerine getirmeye ve bu anlamda da sektörümüz-
den farklılaşmaya büyük özen gösteren bir fir-
mayız. Ürettiğimiz tüm ürünler bu anlayış çerçe-
vesinde EPD belgeli. EPD belgeli yapı ürünleri, 
yapılarda sürdürülebilirlik normlarına uygunluğu 
ifade ediyor ve LEED, BREEAM ve DGNB gibi 
yeşil bina sertifikalandırma sistemlerinde tercih 
ediliyor. Yangın, çevre ve ısı yalıtımı konusunda 
hassasiyetle inşa edilen Eskişehir üretim tesisi-
mizde ısıtma, aydınlatma ve atık konusunda tüm 
tedbirler alınmış durumda. Gündüz aydınlatması, 
doğal aydınlatma malzemesi polikarbon ışıklıklar-

“Üretim tesislerimiz 
Eskişehir ve 
Çorlu’da bulunuyor. 
Çorlu’da ilki 1996 
yılında, sonuncusu 
ise 2008 yılında 
faaliyete başlayan 
dört tesisimiz var. 
Tüm tesislerimizde 
sürekli iyileştirmeler 
ile dünya
standartlarında 
üretim yapıyoruz.”
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la sağlanan tesiste, otomatik duman damperleri, 
aynı zamanda doğal havalandırma da sağlıyor ve 
oluşabilecek kirli havayı filtre etmek üzere scrub-
berlar kullanılıyor. Ayrıca tesiste fotovoltaik enerji 
üretimi, LED aydınlatma armatürleri, sifonik sis-
tem yağmur suyu deşarjı ve gri su tesisatları gibi 
çevre dostu uygulamalar da bulunuyor.

“TESİSAT YALITIMINDA
AVRUPA’DA İLK ÜÇTEYİZ”
Yurt içi pazar payınız ve ihracat hakkında 
bilgi verir misiniz?

Türkiye’de yalıtım sektörünün lider firmala-
rından biriyiz. Hatta tesisat yalıtımında üç ürün 
grubunu da üreten tek firmayız, Avrupa’nın ise ilk 
üç büyük şirketinden biriyiz. ODE Yalıtım olarak 
dünya markası olma vizyonuyla çalışmalarımızı 
sürdürüyor, bu vizyonla ihracata stratejik ola-
rak bakıyoruz. 2019’da ciromuz içinde ihracatın 
payı artarak, yüzde 40 seviyesine geldi. Bu oranı 
önümüzdeki üç yıl içinde yüzde 50’ye çıkarmayı 
hedefliyoruz. 2020 yılında ihracatta yüzde 25 
büyüme öngörüyoruz. Bu hedef doğrultusunda 
ihracat yaptığımız ülke sayısını da 70’in üzerine 
taşıdık. 2020 yılında TURQUALITY programının 
da desteği ile var olduğumuz ülkelerde marka 
bilinirliğimizi artırmaya odaklanacağız. İhracat 

“ODE Yalıtım olarak 
bugün Çin’in batısı ile
Almanya’nın doğusu 
arasındaki en büyük 

yalıtım malzemesi 
üreticisi olma vizyonu 

ile yatırımlarımızı 
yönlendiriyoruz.”

odaklı hareket eden ve ihraç pazarlarına yenilerini 
ekleyerek büyüyen bir şirket olarak, Türkiye’nin 
adını dünyanın dört bir yanında her geçen gün 
daha gür bir sesle duyurmaya, önümüzdeki sü-
reçte de devam edeceğiz.

“KÜRESEL YOLCULUĞUMUZDA
EN ÖNEMLİ GÜCÜMÜZ AR-GE”
En çok hangi ülkelere ihracat 
gerçekleştiriyorsunuz? İhracat pazarlarını 
çeşitlendirmek için neler yapıyorsunuz?

ODE Yalıtım olarak bugün Çin’in batısı ile 
Almanya’nın doğusu arasındaki en büyük yalıtım 
malzemesi üreticisi olma vizyonu ile yatırımlarımızı 
yönlendiriyoruz. Halihazırda ihracatımız içinde en 
önemli payı MENA bölgesi oluşturuyor. Bunun ya-
nında Doğu Avrupa, Batı Avrupa ve CIS bölgesi de 
önemli pazarlarımız arasında yer alıyor. Önümüz-
deki süreçte özellikle Batı Avrupa ve Güney Ame-
rika pazarlarında daha da büyümeyi planlıyoruz.

Özellikle son birkaç yıldır tüm yatırım ve ya-
pılanmamızı, yeni yönetmeliklerin ses, ısı ve su 
yalıtımında doğuracağı talep ile yeni ve mevcut 
pazarların ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzerine 
kurguladık. Bunun için de odağımıza Ar-Ge’yi 
aldık. ODE olarak küresel yolculuğumuzda en 
önemli gücümüz, Ar-Ge çalışmalarımız. Bu anla-
mıyla Ar-Ge, firmamız için kesintisiz ve istikrarlı 
büyümenin aslında bir anahtarı olmuş durumda. 
Şirketlerin rekabet için günümüzde yavaş hareket 
etme lükslerinin kalmadığının farkındayız. Bu 
bakış açısı da bizi, doğru yerde, doğru zamanda ra-
kiplerimizden ayrışabilmeye götürüyor. Farkımızı 
ürün kalitemizin yanı sıra, üretim hızı ve Ar-Ge ile 
ortaya koyuyoruz. Oluşturduğumuz bu çevik yapı, 
ihracatımıza büyük katkı sağlıyor. 

Yukarıda da değindiğim gibi TURQUALITY 
Marka Destek Programı’nın 10 yıldır içindeyiz. 
İhracatta attığımız adımlarda bu programın da çok 
büyük faydasını gördük. Bununla birlikte yurt için-
de olduğu gibi yurt dışında da fuarlara katılmaya 
büyük önem veriyoruz. Bu sayede ürünlerimizi ta-
nıtma ve sektörümüzdeki yeni gelişmeleri yerinde 
takip etme imkânı bulurken, ihracat ağımızı ge-
nişletmek üzere görüşmeler de gerçekleştiriyoruz. 

“ESKİŞEHİR TESİSİMİZE
İLAVE YATIRIM YAPACAĞIZ”
2020 yılı içinde bulunduğumuz küresel 
durum nedeniyle zor bir yıl. Bu yıl ODE 
Yalıtım olarak nasıl bir strateji belirlediniz? 
Hedefiniz nedir?

Koronavirüs hiç kuşkusuz şirketlerin 2020 
planlarını yeniden gözden geçirmelerine neden 
oldu. Biz ODE olarak her zaman şuna inanıyoruz; 
ticaret yapıyorsanız her gün kriz olacakmış gibi 
plan yapmanız lazım. O nedenle 2020 hedefleri-
mize ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

SÖYLEŞİ / ERHAN ÖZDEMİR
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Bu hedeflerimizden biri, çift haneli büyüme tren-
dimize devam etmek. Bu nedenle Eskişehir’deki 
üretim tesisimizi büyütmek için ilave yatırım yap-
mayı planlıyoruz. Böylece Türkiye’nin yalıtım sek-
töründeki en büyük üreticisi olacağız. Bu yatırım 
aynı zamanda ihracata ağırlık vermemize ve global 
şirketlerle rekabet gücümüzü daha da artırmamıza 
olanak tanıyacak. Kapasitemizi korurken, bir yan-
dan da Ar-Ge faaliyetlerimize aralıksız devam ede-
rek ürün gamımızı geliştirmeye, dünyanın dört bir 
yanındaki müşterilerimize katma değerli hizmetler 
sunmaya devam edeceğiz. Katma değerli hizmetler 
konusunda hem bayiler hem uygulamacılar hem 
de tüketiciler için çeşitli hizmet ve uygulamaları 
hayata geçireceğiz. Diğer taraftan ülkemize karşı 
sorumluluklarının bilincinde, ekonomiye ve top-
luma katkı sunmayı odak noktası gören bir şirket 
olarak, mühendis kadromuz ve profesyonel çalışan-
larımızla birlikte ithal ikamesi üzerinde çalışmayı 
sürdüreceğiz. 

Türkiye’de sektörünüzün bugünkü durumunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektördeki 
durumun pazara yansıması nasıl oldu?

Geride bıraktığımız yıl inşaat sektörü, faiz 
oranları ve yüksek maliyetler, finansmana erişimde 
yaşanan zorluklar, konut satışının düşük seyret-
mesi ve yeni projelerin azalması gibi nedenlerle 
ülkemizde en fazla küçülen sektörlerden birisi idi. 
Bu dönemde inşaat sektöründe yaşanan daralma-
nın etkisiyle sektörümüz küçülürken, biz ODE 
olarak katma değerli üretimimiz ve ihracatta yeni 
pazarlarımızın etkisi ile büyüdük. Ancak bu yıl 
mart ayının ortasından itibaren hem dünyayı hem 
de Türkiye’yi etkileyen Koronavirüs gündemi ile 
karşı karşıyayız. Bu salgın tüm sektörleri etkilediği 
gibi inşaat sektörünü de etkiledi ve etkileri bir süre 
daha devam edecek. 

Sektörün geleceğini nasıl öngörüyorsunuz?
Şu anda herkes virüsün gündemden çıkmasını 

bekliyor. Bu durumun ne kadar süreceği bilinmese 
de salgın devam ettikçe inşaat sektörü ile birlikte 
başta hizmet sektörü olmak üzere birçok sek-
tör olumsuz etkilenecek gibi görünüyor. Tedarik 
zincirinde de önümüzdeki dönemde sıkıntılar 
yaşanabileceğini öngörüyorum. Tedarik zincirin-
deki bu sıkıntılar projelerin gecikmesine, tüketici 
memnuniyeti ve güveninin azalmasına ve müteah-
hit ve yüklenicilerin finansal anlamda zor duruma 
düşmelerine sebep olabilecek. Bu durum uzun 
sürerse, yapılan sözleşmelerin tekrar gündeme 
gelmesi ve gözden geçirilmesi söz konusu olabilir. 
Bu süreci en az hasarla atlatmak için sektörümüz 
ve hükümetimiz elbette gerekli önlemleri alıyor 
ancak sektörümüze etkisini ilerleyen süreçte daha 
net görebileceğiz. 

“TÜRKİYE İMSAD, FİRMALARA 
ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLIYOR”
Türkiye İMSAD’ın faaliyetlerini ve 
Türkiye İMSAD ile ilişkilerinizi nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Türkiye İMSAD, şirketimizden bir yıl önce ku-
ruldu. Dolayısıyla ilk günden itibaren bir yol arka-
daşlığımız olduğunu söyleyebiliriz. Derneğin hayata 
geçirdiği projeler, sunduğu raporlar ve diğer tüm 
çalışmalar şirketimize, bizim gibi Türkiye İMSAD’a 
üye olan şirketlere ve bu sektörde faaliyet gösteren 
büyük, küçük binlerce firmaya önemli katkılar sağ-
lıyor. Gerek 2007-2011 yılları arasında iki dönem 
Türkiye İMSAD Başkanlığı görevini yürüten Yöne-
tim Kurulu Başkanımız Orhan Turan döneminde, 
gerekse diğer dönemlerde Türkiye İMSAD’ın bugün 
bu noktalara gelmesi adına ODE olarak katkı ve 
desteğimiz oldu ve bundan böyle de şirket olarak 
Türkiye İMSAD’a destek vermeye devam edeceğiz.

“2020 yılında 
ihracatta yüzde 
25 büyüme 
öngörüyoruz. 
Bu hedef 
doğrultusunda
ihracat yaptığımız 
ülke sayısını da 
70’in üzerine
taşıdık.”

SÖYLEŞİ / ERHAN ÖZDEMİR
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Sıra dışı mimariye

şehirlerin
simgesi oldu

sahip yapılar

Günümüzde geleneksel mimarinin yanında, sıra dışı tasarımları 
ve dikkat çeken mimarileriyle adından söz ettiren yapıların 

sayısı giderek artıyor. Öyle ki, her birinin ayrı bir hikayesi olan 
bu yapılardan bazıları şehirlerin simgesi haline gelmiş durumda. 

Kimi müze, kimi otel, kimi sıradan bir ev olan ilginç yapılar her yıl 
binlerce turist çekiyor. İşte bu yapılardan bazıları...
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Hollanda’da bulunan Kübik Evler, 
sıra dışı mimariye sahip yapılara 
en iyi örnekler arasında yer alıyor. 

1970’li yılların ortalarında kenti daha çekici 
hale getirmek ve canlandırmak için bir proje 
başlatan Rotterdam Belediyesi, proje çerçe-
vesinde kentin merkezinde bulunan küçük 
arsalara sıkışıklığı hissettirmeden yaşanacak 
modüler evler yaptırmak istiyordu. Hollanda-
lı mimar Piet Blom, bu talebe yönelik “Kübik 
Evler” projesini geliştirdi. Şehirde yaşayan 
toplumların bir köy hayatı oluşturması ge-
rektiğini düşünen Piet Blom, Kübik Evler’i bu 
teorik düşünce etrafında şekillendirdi. Kübik 
Evler’in tipik evlerden olmasını istemeyen 
Blom, “Bir yapının ev olabilmesi için, dışa-
rıdan bakıldığında ev olduğu anlaşılmalıdır” 
görüşüne karşı çıkarak, Kübik Evler’i bu 
doğrultuda tasarladı.

45 DERECELİK AÇIYLA
DURAN 40 ADET EV VAR

1977’de yapımına başlanan Kübik 
Evler’den 55 adet planlanmış olsa da hali-
hazırda 38’i küçük, 2’si süper küp olmak 
üzere toplam 40 adet ev bulunuyor. Şehir 
merkezinde 45 derecelik açıyla duran, altıgen 
şeklindeki ilginç kübik evlerin her biri bir 
ağacı, hepsi birlikte ise ormanı simgeliyor.

100 metrekarelik üç kattan oluşan bu ev-
lerde üçgen şekilli alt katta salon bulunuyor. 
Buradaki dışarı açılan pencere, yan yatık kü-
pün eğiminden dolayı aşağı bakıyor. Orta kat, 
yatak odası ve banyodan oluşurken, üçgen 
şeklindeki en üst kat ise ekstra yatak odası 
veya oturma odası olarak kullanılabiliyor. En 
üst kat, çevresi pencerelerle çevrili üç yönlü 
bir piramit şeklinde yapılmış. Bu sayede eşsiz 
bir Rotterdam manzarası sunuyor.  

Kübik Evler - Hollanda

Rotterdam’da 
geleneksel 
mimariye
ilginç bir 
alternatif:
Kübik Evler
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Günümüzde Prag kentinin en 
önemli sembolü olan Dans 
Eden Ev (Dancing Building), 

ilginç ve dikkat çekici mimarisiyle 
Prag’ın barok mimariye sahip yapıları 
içinde göze çarpıyor. Vlado Milunic 
ve Frank Gehry tarafından tasarlanan 
yapı, 2. Dünya Savaşı sırasında bom-
balanma sonucu tahrip olan bir evin 
yerine sigorta şirketi Nationale-Neder-
landen tarafından inşa ettirilmiş. Mi-
lunic ve Gehry, bu yapıyı tasarlarken 
dünyaca ünlü Amerikan dansçı çift 
Fred Astaire ve Ginger Rogers’ın dans 
figürlerinden ilham almış. 

Gehry, bu yapıyı onlara adamış 
hatta yapıya bu iki dansçının isminin 
verilmesini talep etmiş. Bu istek kabul 
edilmese de orijinal adı “Dancing Bu-
ilding” olan bina, Çekler tarafından 
“Fred and Ginger” olarak da sıklıkla 
anılıyor. Binanın şekli ve eğri duruşu 
nedeniyle bazı Praglılar ise bu binaya 
“Sarhoş Ev” diyorlar.

ÖYKÜSÜ OLAN YAPILAR

POSTMODERN MİMARİNİN
GÜZEL BİR ÖRNEĞİ

Barok ve gotik mimarinin oldukça 
ağır bastığı Prag’da ilginç mimarisiyle 
ayrık otu gibi duran Dancing Building, 
şehrin doğal yapısını bozduğu gerek-
çesiyle ilk başlarda bir kesim tarafın-
dan kabul görmemiş. Başbakan Vaclav 
Havel’in çabaları ile tamamlanan bina, 
daha sonra ise modern mimarisinin baş 
döndüren esnekliği ile kısa sürede adını 
dünya çapında duyurmayı ve Prag’ın 
simgelerinden olmayı başarmış. 1980’le-

rin sonlarında ortaya çıkan postmo-
dern mimari akımı dekonstrüktivizm 
stilinin bir örneği olan ve 1994 yılın-
da yapımına başlanan binanın inşaatı 
1996 yılında tamamlanmış. Ön kıs-
mı dans eden bir çifte benzeyen iki 
kuleden oluşan Dancing Building’in 
çatısında, şekli nedeniyle “Medusa” adı 
verilen bir kubbe bulunuyor.

İki merkezi binadan oluşan ve 5 
bin 400 metrekare alana oturan 9 katlı 
Dancing Building’in büyük bir bölümü 
uluslararası şirketlerin ofislerine ev sa-
hipliği yapsa da binanın en üst katında 
yer alan Fransız restoranı yapının en 
güzel bölümünü oluşturuyor. Binanın 
terası, Prag’ın bir Ortaçağ kentini an-
dıran görüntüsünü ve Vltava Nehri’nin 
nefes kesici manzarasını izleyebilece-
ğiniz en iyi yerler arasında bulunuyor. 
Kentin en işlek noktalarından birinde 
yer alan yapı, ününün giderek yayıl-
ması ile her yıl yerli ve yabancı turist-
lerin akınına uğruyor.

Dans Eden Ev - Prag

Prag’da dansın zarafetinin mimaride
hayat bulmuş hali: Dans Eden Ev
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“La Pedrera” adıyla bilinen 
ve Barselona’nın en meş-
hur yapılarından olan Casa 

Mila, ünlü Katalan mimar Antoni 
Gaudi’nin imzasını taşıyor. Gri taş cep-
hesi nedeniyle “taş ocağı” lakabı verilen 
bina, politikacı Pere Mila için özel ola-
rak inşa edilmiş. 1905-1910 yılları ara-
sında Montserrat Dağı’ndan esinlenerek 
tasarlanan bina, günümüzde sanat eseri 
olarak tabir ediliyor. Binanın yapılış 
öyküsü de hayli ilginç... Politikacı Pere 
Mila, şehrin ileri gelen zenginlerinden 
Josep Guardiola’nın eski eşi Roser Gu-
ardiola ile evlendikten sonra elde ettiği 
parayla ilginç yatırımlara imza atmış.

Apartman tasarımı için anlaştığı 
ünlü mimar Antoni Gaudi ise Mila’ya, 
L’Eixample mahallesi mimarisinin 
ötesinde bir tasarım sunmuş. Mimar 
Gaudi’nin binaya yerleştirmek istediği 
Meryem Ana heykeli yüzünden Mila 
ile Gaudi anlaşmazlığa düşmüş. Mila 
ailesinin heykeli reddi üzerine mimar 
Gaudi, projeden istifa ederek ayrılmış.

Ancak Mimar Antoni Gaudi’nin 
özgün imzası, binanın her detayında 
göze çarpıyor. Gaudi’nin ilham kaynağı 
ise doğa... Ağaçlardan, böceklerden, 

ÖYKÜSÜ OLAN YAPILAR

salyangozlardan, bal peteğinden, insan 
ve hayvan iskeletinden o kadar etki-
lenmiş ki yapılarına da bu dünyasını 
aynen aktarmış. Casa Mila’da binanın 
dış görünüşünü denizin dalgalarına 
benzetmeyi arzulamış. Deniz dalgala-
rının aşındırdığı bir yeryüzü şeklinin 
doğallığında bir dış cephe… Ferforje 
balkon parmaklıkları da yosun gibi 
dizayn etmiş.

Toplamda 100 metrekareden fazla 
bir alan kaplayan yapıda iki adet avlu 
yer alıyor. Böylece binanın neredeyse 
tamamı güneş ışığından faydalanıyor. 
Binanın ışığı yeterince alabilmesi ve 
havalandırmanın doğal yollardan yapı-
labilmesi için planlanmış olan avlular, 
cepheleri, şekilleri ve renkleriyle görsel 
bir şölen oluşturuyor. Avlu duvarları-
nın yanı sıra, iki giriş lobisinin ve ana 
merdivenin tavanlarını ve yan duvarla-
rını süsleyen motifler, mitolojik ve çok 
renkli ayrıntılar içeren adeta tablo gibi 
sahneler sergileniyor.

UNESCO DÜNYA MİRASLARI
ARASINDA YER ALIYOR

Özel kemerleri, çatı tasarımı, doğal 
taşlarla döşenen duvarları ile fark yara-

tan La Pedrera, içinde konser ve sergi 
alanlarının yanında 19’uncu yüzyılın 
tipik dairelerini betimleyen örnek bir 
daire de bulunduruyor. 1984’te UNES-
CO tarafından Dünya Mirası ilan edilen 
Casa Mila’nın önemli mimari özellikle-
rinden bir diğeri de çatısı. Çatı, tuğla 
kemerlerden meydana gelen omurga 
benzeri bir yapıya sahip.

Değişken yükseklikte 270 adet 
tonozla desteklenen kemerler, alanın 
daraldığı yerlerde daha yüksek, ala-
nın genişlediği yerlerde daha alçak bir 
görünüm sergiliyor. Çatıdaki büyük 
farklılık oluşturan olağanüstü heykel 
formlarına sahip 28 tane baca yer alıyor.

Casa Mila - İspanya

Ünlü mimar Gaudi’nin deniz dalgalarını 
andıran şaheser yapısı: Casa Mila
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YAPI TARİHİ / ASANSÖR

NİSAN 2020

İlkel 
mekanizmalardan
yapay zekalı
modern 
asansörlere...
Zamanın başlangıcından bu yana 
insanlar, yükün ve yolcuların farklı 
seviyelere daha verimli dikey taşınması 
için bir yol aradılar. İnsan ve hayvan 
gücü ya da bazen su güdümlü 
mekanizmalardan alınan güçle çalışan ilk 
örneklerden sonra, modern asansörler 
1800’lerde geliştirildi. 
Hidrolik ve elektriğin icadı ile asansör 
sistemlerinde yaşanan büyük gelişme, 
günümüzde nesnelerin interneti (IoT), 
yapay zeka, uzaktan haberleşme gibi 
sistemlerle teknolojik devrime dönüştü.
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İnsan yaşamını ve yük taşımayı 
k o l a y l a ş t ı r a n  a s a n s ö r l e r, 
günümüzde vazgeçilmez bir konfor 

olarak görülüyor. Öyle ki, asansörün 
olmadığı bir hayat, özellikle çok katlı 
binaları düşündüğümüzde kabus gibi 
olurdu. Asansör tarihi milattan birkaç 
yüz yıl önceye uzanıyor. Arkeologlar 
bazı  ant ik kal ınt ı larda asansör 
taşımacılığı için kullanılabilecek şaftlar 
buldular. Roma İmparatorluğu’ndaki 
en ünlü asansör platformu, Roma 
Colosseum’da gladyatörleri ve vahşi 
hayvanları arena seviyesine taşıyordu. 
Ortaçağ boyunca birçok dağ manastırı, 
insanları ve eşyaları yüksek duvarlarına 
taşımak için küçük “sepet” asansörleri 
kullanıyordu. Tek giriş noktası olarak 
asansör olan ve arazi erişimi olmadan 
inşa edilen manastırlar, güvenlik 
açısından da ileri bir olanak sunuyordu. 

MODERN ASANSÖRLER 
1800’LERDE GELİŞTİRİLDİ

En e rken  asansör l e r,  insan 
ve hayvan gücü ya da bazen su 
güdümlü mekanizmalardan alınan 
güçle çalışırdı. Modern asansörler ise 
1800’lerde geliştirildi. İlk asansörler 
yavaşça buhar tahrikli hidrolik güce 
evrildi, kaldırma teknolojisindeki 

devrim de hidrolik ve elektriğin icadı 
ile başladı. İlk hidrolik asansörler, güç 
kaynağı olarak su basıncı kullanılarak 
tasarlandı ve fabrikalarda, depolarda 
ve madenlerde malzeme taşımak için 
kullanıldı. Avrupa fabrikalarında 
bulunan hidrol ik asansörlerde, 
en çok küçük dikey mesafelerde 
yük taşınıyordu. Bu çözüm yüksek 
binalar için pratik değildi ve kısa süre 
sonra 1850’de New York’ta Henry 
Waterman tarafından icat edilen çok 
makaralı halatlı kaldırma makinesi ile 
değiştirildi.

İLK GÜVENLİ ASANSÖRLER
1852’DE TANITILDI

Kaldırma makinelerine “insanlar 
için yapılmış asansör” denilebilmesi, 
emniyet şartlarına bağlıydı. 1852’de 
Elisha Graves Otis, asansörler için 
i lk güvenlik aksamını üreterek 
kamuoyuna tanıttı. Günümüzde 
kullanılan anlamda asansörün, ilk 
kez 1852’de taşıyıcı halat koptuğunda 
kabinin düşmesini önleyen güvenlik 
cihazının keşfi ile ortaya çıktığı kabul 
ediliyor. Otis’in kurduğu şirket, bugün 
hala dünyanın en önemli dikey taşıma 
sistemi üreticilerinden biri olarak 
sektördeki yerini koruyor. Bu cihazın 

mucidi Elisha Graves Otis, 1854’te New 
York’taki bir fuarda düşme tatbikatıyla 
bu emniyet aksamının çalışmasını 
somut olarak gösterdi. Birkaç yıl sonra 
bu donanıma sahip bugünkü anlamda 
ilk asansör New York’taki bir binaya 
kuruldu.Yüzyıllar boyunca asansör 
kullanımı, insanları ve malları dikey 
mesafelerde taşımanın yollarını büyük 
ölçüde geliştirdi. Motor teknolojisi 
ve kontrol yöntemleri hızla gelişti ve 
elektrik en çok kullanılan güç kaynağı 
oldu. Bu, asansörlerin güvenliği ve 
hızını önemli ölçüde artırdı. 1887’de 
asansör boşluğunu kapatacak otomatik 
kapılı elektrikli bir asansör patentlendi. 
Asansör tasarımı ve montajında birçok 
değişiklik, 2. Dünya Savaşı sırasında 
elektronik sistemlerde yaşanan büyük 
ilerlemelerle yapıldı. 

HIZLARI 10-12 METRE/SANİYEYİ
AŞAN ASANSÖRLER 
KULLANIMDA

Günümüzde, modern binalarda 
genellikle birleşik kontrol sistemine 
sahip birden fazla asansör bulunuyor 
ve elektrikli, hidrolik ve pnömatik 
gibi değişik tahrik sistemli asansörler 
kullanılıyor. Bina trafiğini hızlandırmak 
için son derece sofistike bilgisayar 
programları mevcut. 

Günümüz asansörleri teknolojinin 
ge l i ş imi  i le  modern bir  taş ıma 
sistemi hal ini  aldı ,  tasarımları , 
t ekno lo j i l e r i y l e ,  modern  çağa 
ayak uyduran s i s temler  o larak 
metropollerin vazgeçilmezlerinden 
biri oldu. Teknolojisi sürekli değişen 
ve gelişen asansör sistemlerinde, artık 
nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka, 
uzaktan haberleşme gibi sistemler 
kullanılmaya başlandı. Bin metreye 
yaklaşan gökdelenlerde hızları 10-12 
metre/saniyeyi aşan asansörler mevcut. 
Asansör kabininin bina içinde dikey ve 
yatay doğrultuda hareket etmesi fikri 
üzerine geliştirilen yeni sistemler de 
yakın bir zamanda hayatımıza girecek.

TÜRKİYE’DE İLK ASANSÖR
1892’DE PERA PALAS’TA
İNŞA EDİLDİ

Ü l k e m i z d e k i  i l k  a s a n s ö r, 
İstanbul’da Pera Palas Oteli’nde 
Orient Express yolcularını ağırlamak 
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için 1892 yılında Fransız Mimar Alexander 
Valley tarafından inşa edildi. Türkiye’nin en 
eski elektrikli asansörü de, Beyoğlu’nda ilk 
elektrik kullanan bina olan Pera Palas Oteli’nde 
bulunuyor. Otelin en güzel köşelerinden birini 
oluşturan asırlık asansör, adeta Pera Palas’la 
bütünleşerek, yenilerine taş çıkarırcasına 
günümüze kadar güzelliğini ve ihtişamını 
koruyarak geldi. 5 kişi (400 kg) taşıyabilen 
asansörü bir vatman idare ediyor.

Pera Palas’tan 15 yıl sonra, İzmir’de 1907 
yılında Nesim Levi tarafından Karataş semtinde 
bir asansör kuruldu. Özellikle yaşlı ve sakatların 
kullanması amacıyla yapılan bu asansör önceleri 
su buharı ile çalışıyordu, bugün ise elektrikle 
çalışıyor. Bu asansör erken dönemde yapılmış en 
iyi kentsel ulaşım asansörü uygulamalarından 
biridir. İstanbul’da bulunan Hidiv Kasrı’ndaki 
asansör de en iyi örnekler arasında yer alıyor.

Türk asansör sektörü, 1950’lerden sonra 
hareket kazandı ve tamamen ithalat yoluyla 
ihtiyaçların karşılandığı bir sektör yapısından 
sıyrılarak, kademeli olarak asansör montajı 
ve aksam imalatı alanlarında yerli üretimin 
arttığı bir sektör yapısına dönüştü. Özellikle 
1990’lardan sonra artan talebe karşılık olarak 
büyümesini ve gelişimini sürdürüyor. Cirosu 
diğer sektörlere göre düşük olmakla birlikte 
Türk asansör sektörü; yerine getirdiği işlev, 
toplumda geniş kitlelerinin asansörü en yaygın 
dikey ulaşım aracı olarak kullanmak zorunda 
oluşu nedeniyle, ülke sanayisi, ekonomisi ve 
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Günümüzde, modern 
binalarda genellikle 
birleşik kontrol sistemine 
sahip birden fazla asansör 
bulunuyor ve elektrikli, 
hidrolik ve pnömatik gibi 
değişik tahrik sistemli 
asansörler kullanılıyor. 
Bina trafiğini hızlandırmak 
için son derece sofistike 
bilgisayar programları 
mevcut.

istihdamı açısından önemli bir sektör konumunu 
koruyor.

Dünyada gelişen yeni teknolojilerle birlikte, 
Türk asansör sektörü de büyük bir değişim 
sürecine girdi ve dünya ticaretinde önemli pazar 
payına ulaştı.Türk asansör sektörünün doğrudan 
kentleşme ve buna bağlı olarak gelişim gösteren 
inşaat sektörü ile birlikte düşünülmesi gerekiyor. 
Önümüzdeki dönemde, Türkiye’deki kentleşme 
sürecinin devam edeceği, eski yapıların yerine 
depreme dayanıklı yeni yapıların inşa edileceği gibi 
hususlar dikkate alındığında, inşaat sektörünün 
faaliyetlerine paralel olarak, asansör sektöründeki 
büyümenin devam etmesi kaçınılmaz görünüyor. 
Özellikle son dönemlerde, Ortadoğu’da yaşanan 
sorunlar nedeniyle ister istemez asansör sektöründe 
pazar daralması meydana geldi.

Dünya pazarını elinde tutan çok uluslu 
şirketlerin üretim alanlarını daha ucuz işgücüne 
sahip Asya ülkelerine taşımasıyla birlikte, ulusal 
şirketlerin rekabet gücünün zayıfladığı görülüyor. 
Bu durum hem kullanıcı açısından, hem de 
ulusal asansör sektörünün gelişimi açısından 
önemli bir risk olarak değerlendiriliyor. 100 yılı 
aşkın bir tecrübeye sahip çok uluslu şirketlerin 
ülkemizde kurulu yerel şirketler olarak faaliyet 
göstermesi, yerel firmaların çok dinamik yapısı 
ve Türkiye’nin konumu sayesinde elde edilmiş 
teknik ve ekonomik başarı, takdire değer. Bugün 
dünyada 15 milyon, Türkiye’de 600 bin civarında 
asansör faaliyet gösteriyor. Dünyada yılda 850 bin 
ünite kadar yeni asansör monte ediliyor, inşaat 
sektöründeki dalgalanmalara paralel olarak, 
bunun yaklaşık 35-40 bin ünite kısmı Türkiye’de 
gerçekleşiyor.

Kaynak: Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri 
Derneği’nden (AYSAD) alınan bilgiler derlenerek 
hazırlanmıştır.
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Covid-19 salgınının küresel alanda yayılımı, insan-
ların davranışlarında büyük bir değişim yarattı. 
Küresel salgın nedeniyle insanlar standart günlük 

rutinlerinin dışında kalıyor. Takip edilecek öngörülebilir 
bir model ise şu an için bulunmuyor. Bundan sonra neyle 
karşılaşılacağını ya kimse bilmiyor ya da tam olarak et-
kisini tahmin edemiyor. Ama kesin olarak bildiğimiz bir 
şey var, o da değişime uyum sağlamanın insan doğasında 
mevcut olduğu...

Covid-19 nihayetinde kaybolacak, ancak sonraki dün-
ya farklı olacak. Dijital yetenekler ve çevre bilinci, yarının 
inşaat dünyasını ve içindeki insanları yeniden şekillendi-
ren faktörler arasında yer alıyor. Gelecekte dijitalleşme 
ve yeşil yapılaşma daha fazla hız kazanacak. Bu da yeni 
beceri gereksinimleri getirecek ve sonuçta mühendislik ve 
inşaat işlerinde bir değişikliğe yol açacak. Fakat aynı za-
manda sektörün mevcut organizasyonel kültürü ve çalış-
ma ortamı hakkında da önemli bir sorun ortaya çıkacak. 
İnşaat sektörü, diğer sektörlere kıyasla sadece dijital ve 
ekolojik dönüşümü açısından geride kalmıyor. Olumlu ve 
sağlıklı bir çalışma ortamının yaratılması tarafında yavaş 
ilerlediği de açık... Ama bu değişmek üzere.

Bu makalede, inşaat sektöründeki herkesi etkileyecek 
ve sektörde gelecekteki işgücünü yeniden şekillendirecek 
birkaç faktörü ele alıyoruz.

YENİ İŞGÜCÜNÜN OLUŞTURULMASI
Tüm sektörlerde olduğu gibi, doğru çalışanı çekme 

mücadelesi inşaat sektöründe de çok belirgin ve firmalar 
nitelikli çalışan edinme konusunda giderek daha rekabet-

çi hale geliyor. KPMG’nin yaptığı bir araştırmaya göre, ge-
lecekte endüstri liderlerinin daha genç işgücünü çekmeye 
ve korumaya çalışacağını göreceğiz.

Akıllı telefonlar ve uygulamalarla büyüyen, yeni tek-
nolojiyi deneyimleyip hızlı bir şekilde öğrenebilen nesiller 
artık iş piyasasına çıkmış durumda. Dolayısıyla inşaat şir-
ketleri de bu beceri havuzundan paylarını kapma telaşına 
girecekler. Yeni işgücünün; hızlı öğrenen genç çalışanların 
yeni vizyonuyla, “olgun” işçilerin bilgi ve uzmanlığını bir-
leştirmesi olumlu bir değişiklik olacak.

Teknoloji ve inovasyonun inşaat projelerine dahil olma-
sı, yeni teknolojiler tarafından üretilen verileri yönetebilen 
ve yorumlayabilen, teknik açıdan daha yetenekli işçilere 
talep yaratıyor. Liderler ayrıca işe alımlarda cinsiyet fark-
lılığı açığını kapatacak işçi çeşitliliğini ele alarak ve inşaat 
sektörüne daha fazla kadın işe alarak proaktif bir yaklaşım 
benimsiyor. Çeşitlilik içeren bir ekibe sahip olmak, ino-
vasyonu artırabilecek yeni perspektifler sunarken, sorun 
çözme kapasitesini artırabilecek ve daha fazla üretkenliğe 
yol açabilecek yeni bir deneyim, uzmanlık ve çalışma 
yöntemleri yelpazesi yaratacak. Eğitim programlarına, res-
mileştirilmiş görev beyanlarına yatırım yapmanın ve proje 
bilgilerinin iyi iletildiğinden emin olmanın önemi giderek 
artıyor. Bu durum sektörde mükemmelliğe ulaşmanın 
anahtarı olarak yükseliyor. İnşaat sektöründe iletişimi geliş-
tirmeye odaklanmak, artık “BIM modellerinin” ve “çakışma 
tespitlerinin” ötesine geçiyor. İnşaattaki gelecekteki iş gücü, 
gecikmiş olan yönetimsel uygulamalarla yeniden şekilleni-
yor. Bunların tümü, kapsamlı ve küresel olarak ‘düşünen’ 
daha başarılı işletmelerin var olmasına yol açacak.

Covid-19 
gölgesinde 

yarının inşaat 
dünyası

Covid-19 nihayetinde 
kaybolacak, ancak sonraki 
dünya farklı olacak. Dijital 

yetenekler ve çevre bilinci, 
yarının inşaat dünyasını ve 
içindeki insanları yeniden 

şekillendiren faktörler 
arasında yer alıyor. 

Gelecekte dijitalleşme ve 
yeşil yapılaşma daha 

fazla hız kazanacak. 
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Cobuilder (www.cobuilder.com/ en/people-in-construction/)

Ancak kurum kültüründeki değişiklikler, şu anda ger-
çekleşmekte olan daha büyük bir değişimin sadece küçük 
bir kısmı. Covid-19’un sağlık hizmetlerinden başlayarak 
ekonominin birçok kesimini yeniden şekillendireceği açık. 
Bu anlamda, iş kültürünü de kaçınılmaz olarak etkileyecek, 
çalışanların refahını ve sağlıklarını korumak için önlemler 
almanın önemini belirginleştirecek.

reçlerinin askıya alınması gibi sert tedbirlere yol açtı. Bu, 
küresel emisyonların 2009’dan bu yana ilk kez düşmesine 
neden oldu. NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) kirlilik 
izleme uyduları, Çin üzerinde azot dioksitte (NO2) önemli 
düşüşler tespit etti. Bazı çevreciler, insanların ve iş dünyası-
nın iklim değişikliğini yavaşlatmak için gereken dönüşüm 
konusundaki tutumlarını kalıcı olarak değiştirebilecekleri 
konusunda iyimserler.

İnşaat endüstrisi birçok ekonominin önemli bir itici 
gücü, ancak maalesef, atmosfere salınan, enerji kaynaklı 
karbon emisyonlarının önemli bir kısmından da sorumlu... 
Şimdi Yeşil Anlaşma (Green Deal) ile Avrupa düzeyinde 
bir farkındalık oluştu. Yeşil ve sürdürülebilir inşaata geçiş, 
küresel düşük karbonlu ekonomiye daha kapsamlı geçişin 
kaçınılmaz ve önemli bir parçası.

2020 için önde gelen sektörel eğilimler arasında ve-
rimlilik arayışı olduğunu biliyoruz. Operasyonlarını kendi 
kendine optimize edebilen ve sakinlerine daha iyi hizmet 
edebilecek akıllı binaların yükselişi, yapay zeka tarafın-
dan desteklenen yükselen bir trend. Kamu ihaleleri için 
daha yeşil ihale sürecine yönelik gelecekteki AB önlem-
lerini takip etmenin yanı sıra, kentsel sürdürülebilirliği 
destekleyen akıllı teknolojileri göz önünde bulunduran 
daha çok sayıda yerel yönetici görmeyi umuyoruz. Bu, 
sürdürülebilirlik açısından değerlendirilen binaların artan 
popülaritesini de içeriyor. Bunlar, LEED, BREEAM vs. tara-
fından onaylanan ve daha çevre dostu olan, içinde yaşayan 
ve çalışan insanların refahını artıran ve emlak yatırımları 
için cazip olduğu düşünülen binalar. Yeşil binaların ge-
liştirilmesi, karbon emisyonunun azaltılmasının ötesinde 
başka birçok fayda sağlama potansiyeline sahip. İnşaat ve 
diğer sektörlere daha çevreci teknolojiler, malzemeler ve 
hizmetler için fırsatlar sunuyor. En önemlisi; çevre dostu 
inşaat, sektörde çok sayıda istihdam fırsatı yaratacak. 
Burada sadece inşaat sektöründe ortaya çıkan ‘yeşil’ pozis-
yonlarda gerekli olan yeni beceri ve uzmanlığı göz önünde 
bulundurmamalı. Bu konu, daha çok yerine getirme hissi 
veren, amaca yönelik ve çevreye duyarlı işler ile ilgi. Bunu, 
genellikle çok daha yeşil odaklı olan genç işgücü dalgasına 
eklerseniz, daha mutlu bir iş gücüne sahip yapı ortamı için, 
doğru formülü elde edersiniz.

DAHA İYİ BİR “YARIN” İÇİN HAZIR OLUN
Eskiden her kuşağın öncekinden daha iyi olduğu 

varsayımı vardı. Ama statükoyu iyileştirmek için hiçbir 
çalışma yapılmazsa bu durum geçerli olmaz. Aynı şekilde 
eğer daha önceki hatalarımızdan ders almazsak, bu durum 
yine geçerli olmaz. Mevcut Covid-19 fırtınası geçecek ve 
her şey sonunda bir sonraki  “yeni normal”e evrilecek. 
İnşaat dünyasında, bu “yeni normal”, salgından önce bile 
gerekliydi. İnsanların ve işlerin uyarlanabilirliliği ve esnek-
liği bizi daha iyi, daha sürdürülebilir ve daha çevreci bir 
sektöre götürecek, dolayısıyla hep birlikte daha gelişmiş bir 
organizasyon kültüründe faaliyet gösterecek, daha mutlu 
ve daha sağlıklı çalışanlara sahip olacağız.

İNŞAATTA RUH SAĞLIĞI
İnşaatta çalışan insanların sağlığı söz konusu olduğun-

da, odak daima işçilerin fiziksel durumu olmuştur. Peki ya 
zihinsel sağlıkları? İşçiler arasındaki kaygı, Covid-19 ortaya 
çıktıktan sonra dikkatimizi çeken en önemli konulardan 
biri. Sektördeki işverenler, odaklarının bir kısmını çalışan-
larının zihinsel sağlığını dikkate almaya kaydırdılar, ancak 
2020’de bu değişim daha belirgin hale gelecek.

Uzun çalışma saatleri, zorlu iş yükleri, sıkı termin tarih-
leri çoğu çalışanın karşılaştığı akıl sağlığı sorunlarına neden 
olan faktörler arasında yer alıyor. Ancak inşaatta, işçilerin 
çoğu geçici sözleşmelerle çalıştığından, iş güvenliği eksik-
liği de bu faktörler arasında önemli bir rol oynuyor. İnşaat 
profesyonelleri için bir başka stres faktörü, projelerin genel-
likle evden ve aileden uzakta olması. Sektörde ruh sağlığını 
iyileştirmek için çözüm bulmak, hem küçük hem de büyük 
şirketlerin refah programları ve girişimleri başlatarak dikka-
te alması gereken bir konu. Neyse ki, önceki yıllarda mevcut 
durumda da geçerli olabilecek bazı iyi uygulamalar söz 
konusu. 2019 yılında, HCLG - The Health in Construction 
Leadership Group İngiltere’deki iş sağlığı ve güvenliği ista-
tistiklerini yayınlamıştı. Rapora göre, toplam vaka sayısının 
dörtte birine karşılık gelen 16 bin vakadaki sağlık problemi, 
işle ilgili stres, kaygı veya depresyon kökenli. İngiltere’de bu 
konuya yönelik çalışmalar başladı. The Building Mental He-
alth (BMH) ve Mates in Mind Girişimi, inşaatta ruh sağlığı 
konusunda destek sağlamak ve farkındalığı artırmak için 
endüstri uzmanları tarafından kuruldu. Willmott Dixon gibi 
bazı ileri görüşlü şirketler, bu sorunun üstesinden gelmenin 
önemini anladıkları için “All Safe Minds” (Güvenli Akıllar) 
uygulamasını başlattı. 

YEŞİL İNŞAAT İLE GELECEKTE
DAHA FAZLA İŞ YARATMAK

Mevcut sağlık krizi, aniden evden çalışmaya geçiş, 
havayolu ulaşımında azalma, hatta fabrikaların üretim sü-



Küresel virüs salgınıyla pro-
aktif bir mücadele sergileyen 
Türkiye’nin geride bıraktığımız 

1’inci çeyrek verileriyle, 2020’ye hızlı 
bir giriş yaptığı görülüyor. Mart ayı-
nın ortasından itibaren alınan tedbirler 
ışığında, sanayi üretiminde bir önceki 
yıla göre artış yüzde 3 düzeyinde kalsa 
dahi; ki ben en az yüzde 5 bekliyo-
rum; sanayi üretiminin ilk iki aydaki 
ortalama yüzde 7,6’nın üzerindeki per-
formansı, 2020 yılının ilk çeyreğinde 
GSYH büyüme hızımızın yüzde 5-6 
bandında olabileceğini, yıla yüksek bir 
GSYH büyüme hızıyla başlama ihtima-
limizin hayli yüksek olduğuna işaret 
ediyor.

Bu nedenle, Uluslararası Para Fonu 
ve Dünya Bankası’nın küresel virüs 
salgını olmasa, Washington’da gerçek-
leşmesi gereken geleneksel ilkbahar 
toplantıları öncesinde her zaman dün-
ya kamuoyu ve uluslararası ekonomi 
çevreleriyle paylaşılan “Dünya Ekono-
mik Görünüm Raporu”nda da (WEO), 
2020’de Euro Bölgesi’nin yüzde 7,5, 
Almanya’nın yüzde 7, tüm AB’nin yüz-
de 7,1, Orta ve Doğu Avrupa’nın yüzde 
5,2, Rusya’nın yüzde 5,5 oranında bir 
GSYH daralması yaşaması öngörülür-
ken, aynı öngörü Türkiye ekonomisi 
için yüzde 4,8-5 bandında tutuldu. 
ABD’nin GSYH daralması yüzde 5,9 
olarak öngörülürken, Japonya için aynı 
oran yüzde -5,2, Kanada için ise yüzde 
6,1 olarak öngörüldü.

2020’nin ilk çeyreğinde GSYH bü-
yümesinin yüzde 6’ya dahi yakın bir 
oranda çıkmasını teyit edecek bir di-

ğer detay da mart ayı reel kesim güven 
endeksi verileri. Alt detaylara bakıl-
dığında, mart ayı için fabrikaya gelen 
siparişlerde sınırlı bir azalma olduğuna 
işaret eden imalat sanayi firmalarımız, 
ocak-mart döneminde, üç aylık dönem 
için kuvvetli bir sipariş hacmine yine de 
işaret etmişler. Buna karşılık, mamul 
mal stokunda ise sınırlı bir azalma söz 
konusu olmuş. Yani, firmalar, bir ölçü-
de virüsle mücadeleye bağlı olarak ha-
reketlenen talep nedeniyle, stoklarının 
sınırlı bir kısmını da eritmişler.

Yılın ilk üç ayında toplam sipariş, 
ocak ayından itibaren sırasıyla 100,8, 
102 ve 101,5 puan olarak seyretmiş. 
Bu güçlü bir tablo. İmalat sanayinin 
mart ayını etkili bir şekilde geçirmesi 
nedeniyle, 100 puan ve üzerinde ol-
ması gereken reel kesim güven endeksi 
değeri, Koronavirüs’le mücadelenin 
tüm etkilerine rağmen, 99,7 puan ile 
100 puana çok yakın bir seviyede mart 
ayını tamamlamış durumda. Nitekim, 
yıla yüzde 75,5 düzeyinde bir kapasite 
kullanım oranıyla başlamış olan imalat 
sanayi, şubat ayında yüzde 76, mart 
ayında ise yüzde 75,3’lük bir kapasite 
kullanım oranıyla üretimini sürdürdü.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış 
olan ocak, şubat ve mart ayı imalat sa-
nayi kapasite kullanım oranları 2019’da 
sırasıyla yüzde 75, yüzde 76,1 ve yüz-
de 76,6 olarak şekillenirken, 2020’de 
aynı oranlar sırasıyla yüzde 75,8, yüzde 
76,6 ve yüzde 76,2 olarak gerçekleşti 
ve mart ayı üretim verisinin güçlü ge-
leceğine dair ipucu verdi. 2020’nin ilk 
çeyreğine güçlü bir şekilde başlayıp, 

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Kerem Alkin

Sanayi üretiminin ilk iki aydaki ortalama yüzde 
7,6'nın üzerindeki performansı, 2020 yılının ilk 

çeyreğinde GSYH büyüme hızımızın yüzde 5-6 
bandında olabileceğini, yıla yüksek bir GSYH 

büyüme hızıyla başlama ihtimalimizin hayli yüksek 
olduğuna işaret ediyor.

İlk çeyrekte büyüme 
yüzde 5-6 olabilir
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3. çeyrekte yeniden pozitif büyümeye 
dönüp, 4 çeyrekte de güçlü bir büyüme 
ile IMF ve Dünya Bankası’nın öngö-
rülerinin aksine, 2019’u bir kez daha 
tekrarlayabiliriz.

HEDEF, KENDİ KENDİNE 
YETEBİLMEK

Osmanlı’nın sanayileşme hamlesi, 
1830-1840 döneminde başladı. Türki-
ye dünya imalat sanayinde 190 yıldan 
beri var olan, bilhassa son 40 yılda 
iddiasını daha da artırmış bir ülke. 
Türkiye’nin 150 milyar dolara ulaşan 
sanayi üretimi dünyada 155 ülkenin 
GSYH’sından daha büyük. Dünya ima-
lat sanayi üretiminde en büyük 16’ncı 
ülkeyiz. Tayland, İsviçre, İrlanda, Ma-
lezya, Hollanda, Arjantin, Avustralya 
gibi ülkelerin yüzde 50, yüzde 100, 
hatta yüzde 150 üzerinde bir imalat 
sanayi üretiminden söz ediyoruz Tür-
kiye için...

Bu nedenle, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın teşkilat yapılanması de-
ğiştirilerek, üç önceki genel müdürlük 
Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü ve 
Sanayi Genel Müdürlüğü oluşturuldu. 
Bakanlığa, ‘milli’, ‘özgün’ ve ‘yüksek 
teknolojili’ üretim için önemli görevler 
üstlenmesini sağlayacak düzenleme, 
Türkiye’nin Koronavirüs’le mücade-
le çerçevesinde yürüttüğü proje ve 
çalışmaların imkan ve kabiliyetlerini 
güçlendirmek; Türkiye’nin imalat sa-
nayi ve milli gelirinin toplam katma 
değerini büyütmek ve ihracatımız için-
de yüksek katma değerli ürünlerinin 
ağırlığını artırmak adına kritik önem 
taşıyor.

Bu süreç, aynı zamanda, dün-
yanın önde gelen ülkelerinin ‘milli 
sermaye’ye dayalı yerli yatırımlarını, 
ülkelerin bin bir emekle biriktirdik-
leri tarım, imalat sanayi ve hizmetler 
sektöründeki ‘milli sermaye gücü’nü, 
‘milli yatırım stoku’nu korumak adına 
da kritik önemde.

 Türkiye, 150 yılda oluşmuş kri-
tik önemdeki ‘milli yatırım stoku’nu 
korumak, geliştirmek adına, dünya 
ekonomisinde kendisini her daim ilk 
20 ülke arasında tutan, küresel ima-
lat sanayinde ilk 16’da yer almasını 
sağlayan ‘milli sermaye’ye dayalı ‘milli 
servet’ini, fabrikalarını, tesislerini, araş-
tırma merkezlerini, laboratuvarlarını 
daha yüksek katma değer üretmeye 

taşıyacak bir ‘teknoloji’ ve ‘dijitalleşme’ 
hamlesini perçinleyecek, daha da hız-
landıracak adımlar atıyor.

Koronavirüs küresel salgını, ülkele-
rin ‘milli ve yerli’ sermayeye dayalı üre-
timle, ‘kendi kendine yetebilen’ ekono-
mi olmalarının gerekliliği noktasında 
önemli bir uyanışı beraberinde getirdi. 
Japonya kendi şirketlerinin Çin’deki 
yatırımlarını Çin’den çıkarmaları için 
2.2 milyar dolarlık bir destek paketi 
oluştururken, ABD Ulusal Ekonomik 
Konseyi Direktörü Kudlow, Amerikan 
şirketlerinin en aciliyetle fabrikalarını, 
tesislerini, fikri ve mülki haklarına da-
yalı varlıklarını Çin’den geri çekmeleri 
için yüzde 100 desteğe hazır oldukla-
rını açıkladı.

Hindistan ise Çin’e ilaç ve tıbbi 
malzeme alanında bağımlılığını azalt-
mak amacıyla, sağlık endüstrisi ürün-
lerinde ‘yerlileşme’ adına yeni bir üre-
tim teşvik stratejisini hayata geçirmiş 
durumda.

 Avrupa’nın önde gelen ekonomile-
rinin de Çin’e bağımlılık azaltma nok-
tasında ayrı çalışmalar yürüttüğü gö-
rülüyor. Dünya ekonomisinin ‘mutlak 
üstünlük’ ve ‘karşılaştırmalı üstünlük’ 
tartışmalarını yeniden şekillendireceği 
yeni bir döneme yürüyoruz.

‘MAKUL SOĞUMA’DAN
‘NORMALLEŞME’YE

Sağlık Bakanlığı’nın, ‘Covid-19’ 
Koronavirüs küresel salgınına karşı 
Türkiye sathında ‘kontrol merkezi’ ve 
‘bilim kurulu’ oluşturmasının ne ka-
dar stratejik önemde bir adım olduğu 
görülüyor. Çünkü bu stratejik adım, 
Türkiye açısından kara gümrük kapı-
ları ve çeşitli ülkelerden uluslararası 
uçuşları hızla yasaklamamızı sağladı ve 
bu sayede, mart ayının ortasına kadar 
Türkiye’nin üretim ve ihracatını yük-
sek bir tempoyla sürdürebildik. Yılın 
ilk iki ayında ihracatımız Cumhuriyet 
tarihi rekoru kırdı.

Bu nedenle, 2020 yılının ilk çeyre-
ğini pozitif büyüme ile kapatmış ender 
ülkeler arasında olacağız. İlk çeyrek 
için GSYH büyümesinde reel olarak 
yüzde 6’lık büyüme öngörümü ısrar-
la sürdürürken, Fransa’nın ilk çey-
rekte yüzde 5,8, tüm AB ülkelerinin 
ise yüzde 3,8’lik bir GSYH daralması 
yaşadığını unutmayalım. Bu nedenle, 
dünyanın tümüyle birlikte 2’nci çey-

rekte yaşayacağımız ‘makul soğuma’ 
sonrasında, 3’üncü çeyrekte yeniden 
‘pozitif büyüme’ye dönme potansiyeli-
miz hayli yüksek.

Halkının yüzde 85’ini ‘Evde kal’ 
stratejisi ile virüsün bulaşıcılığını kır-
mak adına izole eden Türkiye, nü-
fusunun yüzde 15’inin tarım ve gıda 
üretimi ile imalat sanayindeki faali-
yetlerinin, toptan ve perakende ticare-
tin, nakliyenin, uluslararası lojistik ve 
transit ticaretin devamlılığını sağlaya-
rak, virüsle mücadele sürecini ‘makul 
soğuma’ ile geçirme konusunda kararlı 
bir çaba ortaya koydu. Ülkelerin pek 
çoğu, bilhassa AB ülkeleri, aynı dö-
nemde tarlada ürün bırakmak ve gıda 
üretiminde ciddi aksamalar yaşamak 
durumunda kaldılar.

Türkiye ekonomisinde bu sürecin 
‘hassas denge’ içinde, ‘üretimin de-
vamı/izolasyon’ dengesinde başarıyla 
yönetilmesi, hem reel sektör boyu-
tunda Türkiye ekonomisinin karşı 
karşıya kalacağı muhtemel maliyetin 
olabilecek en düşük düzeyde tutula-
bilmesine imkan sağlayacak; hem de 
ve çok daha önemli bir nokta olarak, 
Türkiye’nin ‘normalizasyon’ sürecine 
‘çok güçlü’ bir şekilde dönen ender 
ülkeler arasında olmasını sağlayacak. 
Bu arada, gerek talep tarafındaki sı-
nırlı gerileme, gerekse de arz tarafında 
‘üretimi durdurmama’mız sayesinde, 
bu sürecin enflasyona olumlu yönde 
yansıyacağına da şahit olacağız.

Nitekim, TCMB’nin enflasyon ra-
poru doğrultusunda, Başkan Murat 
Uysal yılsonu enflasyon öngörüsünü 
yüzde 8,2’den yüzde 7,4’e çektikleri-
ni, yaz ortasından itibaren enflasyon-
da aşağı doğru trendin hızlanacağını 
vurguladı. Türkiye’nin tarım ve gıda 
üretimini kesintisiz sürdürme stratejisi, 
TCMB’ye gıda enflasyonu beklentisini 
de 0,3 puan aşağı revize etme imkanı 
sağladı.

 Küresel petrol fiyatlarındaki sert 
kırılma da, Türkiye’ye hem fiyat istik-
rarı, hem de dış ticaret ve cari işlemler 
açığı boyutunda, finansal istikrar açı-
sından hareket alanı sağlayacak. Dünya 
ekonomisi ‘normalleşme’ sürecine ge-
çerken, en seri ‘tedarikçi’ ülke olarak, 
ihracatta yeniden rekorlara dönme ola-
sılığı, hiç şüphesiz ki 3’üncü ve 4’üncü 
çeyrek büyüme oranlarına da olumlu 
yansıyacaktır.
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Dünya geneline yayılan Co-
vid-19 salgını, etkisini sür-
dürüyor. Tüm ülkeler uy-

gulamaya koydukları izolasyon ve 
diğer önlemler ile salgını kontrol 
altına almaya çalışıyor. Her ülkede 
salgının ulaştığı seyir farklı gerçek-
leşiyor. Dünya genelinde ise günlük 
yeni vaka sayıları nisan ayının ikinci 
yarısında 80 bin seviyesinde zirveye 
ulaşmış gibi görünüyor. Ancak he-
nüz buradan belirgin bir gerileme 
oluşmadı. Bu nedenle uygulanan ön-
lemler bir süre daha devam edecektir.       

Covid-19 salgınının yarattığı ko-
şullar içinde dünya ekonomisinde 
2020 yılında önemli bir küçülme 
bekleniyor. Bu küçülme muhteme-
len İkinci Dünya Savaşı’ndan son-
ra yaşanan en sert daralma olacak. 
Çeşitli kurumlar sık güncelledikleri 
tahminleri ile 2020 ve 2021 yılına 
ilişkin dünya ekonomisi küçülme 
öngörülerinde bulunuyorlar. IMF 
2020 yılında yüzde 4,2 küçülme 
bekliyor.

Türkiye Covid-19 salgınına fi-
nansal açıdan kırılgan koşullarda 
yakalandı. 2016 ve 2018 yılla-
rında yaşanan ekonomik krizler 
nedeniyle hem makro ekonomik 
dengeler hem mali göstergeler 
hem de şirket bilançoları bozuldu. 

2019 yılı genel olarak bir tamir ve 
toparlanma yılı oldu. Ancak henüz 
istenen iyileşmeler sağlanamadan bu 
kez Covid-19 salgını ile karşılaşıldı.

Özellikle düşük döviz rezervle-
ri, yüksek dış borçlar, yüksek dış fi-
nansman ihtiyacı, yeniden yapılanma 

Türkiye, Covid-19 salgınına kırılgan 
finansal koşullarda yakalandı

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı/ 
Ekonomi ve Strateji Danışmanlık 

Hizmetleri Başkanı 

Dr. Can Fuat Gürlesel

Türk ekonomisinde 2016 ve 2018 yıllarında yaşanan 
ekonomik krizler nedeniyle, hem makro ekonomik dengeler 

hem mali göstergeler hem de şirket bilançoları bozuldu. 
2019 yılı genel olarak bir tamir ve toparlanma yılı oldu. 

Ancak henüz istenen iyileşmeler sağlanamadan bu kez 
Covid-19 salgını ile karşılaşıldı.

EKONOMİK PERSPEKTİF

bekleyen yüksek kredi hacmi ve zayıf 
TL kırılganlıkların başında geliyor. 
Covid-19, salgınının yarattığı olum-
suz etkileri azaltmak için hükümet 
200 milyar TL büyüklüğünde destek 
paketi açıkladı. Bu destek paketinin 
kaynağı büyük ölçüde ilave iç borç-
lanma olacak ve yüksek bir bütçe 
açığı oluşacak. Diğer yandan T.C. 
Merkez Bankası da destek paketinin 
finansmanı için parasal genişlemeye 
gidiyor. Bunlar da yeni kırılganlıklar 
yaratacak.   

 Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası brüt ve net döviz rezervlerin-
de hızlı bir erime yaşanıyor. Covid-19 
salgını ile ortaya çıkan koşullar içinde 
diğer gelişen ülkelerden olduğu gibi 
Türkiye’den de sermaye çıkışı oluyor. 
Diğer yandan zorlaşan borçlanma ola-
nakları nedeniyle borçların çevrilme 
oranı düşüyor. Ancak rezervlerde eri-
meye yol açan en önemli unsur T.C. 
Merkez Bankası’nın Türk Lirası’nı 
desteklemek amacıyla yaptığı döviz 
satışları. T.C. Merkez Bankası rezerv-
leri kritik düşük seviyelere geliyor. 
Brüt döviz rezervi nisan ayı sonunda 
51.7 milyar dolara indi. Tartışmalı net 
döviz rezervleri ise tükenmek üzere.           

Türkiye ekonomisinin kırılgan-
lıkları nedeniyle risk primi de hızla 
yükseldi. Kredi takas risk primi olarak 
bilinen CDS puanları, Covid-19 sal-
gını etkileri ile yeniden 600 puanlar 
seviyesine çıktı. Türkiye uluslararası 
piyasalarda çok riskli ülke olarak fi-
yatlanıyor.      

Covid-19 salgını nedeniyle karşı-
laşılan koşullar karşısında hükümet 
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önemli destek paketleri açıklıyor. Pa-
ketlerin büyüklüğü yaklaşık 200 mil-
yar TL’ye ulaştı. T.C. Merkez Bankası 
da para piyasalarına, bankalara ve 
kamuya desteklerini artırıyor. Her iki 
kanaldan sağlanan desteklerin kayna-
ğı ise T.C. Merkez Bankası’nın parasal 
genişlemesidir. T.C. Merkez Bankası 
emisyon hacmi son iki ayda 52 milyar 
TL artarak, 29 Nisan tarihinde 214 
milyar TL’ye ulaştı.   

 Türkiye’nin finansal olarak kırıl-
ganlıkları nedeniyle Türk Lirası’nda 
değer kaybı hızlandı. Covid-19 sal-
gını öncesi şubat ayında dolar/TL 
kuru 6,0 seviyelerinde iken mart ve 
özellikle nisan ayında değer kaybı 
hızlandı ve nisan ayı sonunda dolar/
TL kuru 7,0 seviyesini aştı. T.C. Mer-
kez Bankası Türk Lirası’nın değerini 
korumak için önemli ölçüde döviz 
satmasına karşın değer kaybı hızla-
narak sürecek.    

Türkiye için mayıs ve haziran ay-
ları finansal istikrarı korumak açısın-
dan çok kritik olacak. Döviz rezerv-
lerindeki erime ve Türk Lirası’nın 
hızlanan değer kaybı karşısında dış 
kaynak ihtiyacı elzem hale geldi.

COVID-19 SALGINI, ÖNCE
İNŞAAT SEKTÖRÜNÜ VURDU

Covid-19 salgını ilk önce inşaat 
sektörünü vurdu. İnşaat sektöründe 
mevcut işler seviyesi ile alınan yeni 
işler seviyeleri nisan ayında sert şe-
kilde düştü.

İnşaat sektörü güven endeksi 2020 
yılına çok önemli bir artış ile başladı 
ve sektörün güven endeksi yeni yılın 

EKONOMİK PERSPEKTİF

siparişleri nisan ayında 26.9 puan ge-
riledi. Böylece yeni alınan iş siparişleri 
tarihin en düşük seviyesine indi. Yeni 
alınan siparişler ve mevcut izolasyon 
koşulları içinde sektördeki işlerde 
önemli bir durgunluk yaşanacak.    

 Covid-19 salgını inşaat sektörün-
deki faaliyetleri sınırlayan faktörler 
yarattı. Talep yetersizliği bunların ba-
şında geliyor. Son dönemde iyileşme 
gösteren talepte, nisan ayında sert bir 
bozulma yaşandı. Talep yetersizliği 
faktörünün olumsuz etkisi 2019 yılın-
da talep durgunluğu yaşanan seviyeye 
indi. Talepte toparlanma Covid-19 
salgınının seyrine bağlı olacak.   

İnşaat malzemeleri sanayisi bir 
yandan Türkiye ekonomisinin kırıl-
ganlıkları ile ortaya çıkan riskler ile 
karşı karşıya kalırken, diğer yandan 
inşaat sektöründe ortaya çıkan ha-
sarın olumsuz etkilerini yaşamaya 
başladı.    

ilk üç ayında 22.1 puan birden arttı. 
Ancak nisan ayında Covid-19 salgını 
etkisi ile inşaat sektörü güven endek-
sinde çok sert bir gerileme yaşandı. 
Güven endeksi bir önceki aya göre 
35.9 puan birden düştü. Güven en-
deksi son yıllardaki en düşük ikinci 
seviyesine indi.  

İnşaat sektörü mevcut işler sevi-
yesi kademeli ve istikrarlı bir artış 
eğilimine girdi. Yeni yılda da mevcut 
işler seviyesi kış aylarındaki olumsuz 
mevsimsellik etkilerine rağmen arttı. 
Ancak nisan ayında mevcut işlerde 
Covid-19 salgını etkisi ile çok sert bir 
daralma yaşandı. İnşaat işleri mevcut 
seviyesi bir önceki aya göre 36.4 puan 
birden geriledi.  

İnşaat sektöründe alınan yeni iş 
siparişleri 2020 yılı ocak ayında 2018 
kriz sonrası en yüksek seviyesine ulaş-
tı. Ancak Covid-19 salgınının olum-
suz etkileri nedeniyle yeni alınan iş 

Tablo.1 Uluslararası Kurumların 2020-2021 Yılları Büyüme Beklentileri  

Tablo.2 Türkiye’nin Covid-19 salgını başlangıcında ekonomik koşulları  

 KAYNAK: Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hizmetleri 

KURUMLARIN REFERANS SENARYO TAHMİNLERİ; 
Salgın yaz aylarında tamamen kontrol altına alınacak varsayımı ile yapılmaktadır

KURUM TAHMİN TARİHİ 2020 DÜNYA BÜYÜME % 2021 DÜNYA BÜYÜME % 

FITCH 22 NİSAN 2020 -3,9 5,0

IMF 14 NİSAN 2020 -4,2 5,4

DÜNYA BANKASI 7 NİSAN 2020 -3,6 3,8

OECD 1 NİSAN 2020 -3,2 3,5

MOODYS 1 NİSAN 2020 -2,1 3,6

ULUSLARARASI FİNANS KURUMU 31 MART 2020 -1,5 3,2

1 YÜKSEK BÜTÇE AÇIĞI

2 DÜŞÜK DÖVİZ REZERVLERİ

3 NEGATİF REEL FAİZ

4 YÜKSEK GERİ DÖNMEYEN KREDİLER

5 YÜKSEK YENİDEN YAPILANDIRMA BEKLEYEN KREDİLER

6 KIRILGAN TÜRK LİRASI

7 YÜKSEK İŞSİZLİK

8 YÜKSEK KISA VADELİ DIŞ BORÇLAR

9 REEL SEKTÖR ŞİRKETLERİ BOZULAN BİLANÇOLAR  



Berlin’de kiralar beş
yıllığına donduruldu

Almanya’nın başkenti Berlin’de kiralar, eyalet hükü-
metinin kararıyla beş yıllığına donduruldu. Kentten 
orta sınıfın göçünü engellemeyi amaçlayan yasa 

yürürlüğe girdi. 3 milyon 700 bin nüfuslu Ber-
lin’de kiraların son 10 yılda yüzde 104 oranında 

artarak metrekare başına ortalama 11,60 Euro’ya 
yükseldiği belirtiliyor. Çok az kişinin ev sahibi 

olduğu Berlin’de, kiralık ev sayısı 1.5 milyon 
civarında. Yeni yasayla 2014’ten sonra inşa 

edilmiş evlerin kiraları, metrekare başına 
1 Euro artırılabilecek.

Fransa’da konut
 sorunu büyüyor

Fransa’nın önde gelen yardım kuruluşlarından 
Abbe Pierre Vakfı tarafından yayınlanan son 

rapora göre, her yıl on binlerce aile evlerinden 
polis zoruyla çıkarılıyor. 2012 yılından bu yana 

evsizlere dair resmi istatistik tutulmadığına 
dikkat çekilen raporda, evsizlerin yanı sıra en 
önemli sorunun milyonlarca kişinin sağlıksız 

şartlarda yaşamaya mahkûm olması olduğuna 
işaret edildi. Raporda ülkede yüzde 13’ün üze-
rindeki yoksulluk nedeniyle konut sorununun 

da giderek büyüdüğüne yer verildi. Erişilebilen 
son verilerin olduğu 2018 yılının temel alındığı 

rapora göre, 2000 yılından bu yana kiralarda 
ortalama yüzde 150 artış yaşandı.

Euro Bölgesi’nde inşaat üretim verileri şubatta düştü
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi’nin şubat ayı mevsimsellikten 

arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi’nde inşaat üretimi, 
şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 1,5 düştü. İnşaat üretimi, 2019’un şubat ayına göre ise yüzde 0,9 

geriledi. AB’de inşaat üretimi, şubatta önceki aya göre yüzde 1, 2019’un aynı dönemine göre ise 
yüzde 0,9 düşüş gösterdi. AB ülkeleri arasında şubatta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla 

artış yüzde 6,8 ile Slovenya, yüzde 6,2 ile Macaristan ve yüzde 3,2 ile Polonya’da gerçekleşti.

ABD’de yeni konut 
satışları martta 
yüzde 15,4 azaldı
ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına 
ilişkin yeni konut satış istatistiklerini 
açıkladı. Buna göre, ülkede yeni 
konut satışları, martta bir önceki aya 
göre yüzde 15,4 azaldı. ABD’de bu 
dönemde 627 bin yeni konut satıldı. 
Beklenenden fazla düşüş gösteren 
veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 
15 azalışla 645 bin seviyesinde ger-
çekleşmesi yönündeydi. Yeni konut 
satışları, geçen yılın aynı ayına göre de 
yüzde 9,5 azaldı.

DÜNYA TURU
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Rus mimardan felaketlere karşı “Siber Ev”
Dünyada Covid-19 kabusu sürerken; ünlü Rus mimar Wieszewski, insanları her türlü felaketten korumak için 
tasarlanmış “Siber Ev” ismini verdiği bir sığınak oluşturdu. Bir dağın kenarındaki gölün kıyısına yerleştirilen 
Siber Ev, bin 370 metrekare. Bir garaj ve bir ana ev olmak üzere iki binadan oluşan her bir parça, bulunduğu 
yerin doğal güzelliğini bozmamak için organik olarak arazi boyunca yerleştirilmiş. Her seviye, peyzajın iç 
benzersiz manzaralarını sunan bir cam duvar ile kaplı.

Covid-19, Çin’de
emlak sektörünü de vurdu
Covid-19 salgını, Çin’de emlak piyasasını vurdu. 
Çin’de önceki aylarda yüzde 10 artan gayrimenkul 
alımları ocak ve şubat aylarında aniden yüzde 16 
düştü. Aynı dönemde yeni inşa edilen konut alanı 
yüzde 44,9 düşüşle 103.7 milyon metrekare oldu. 
Gayrimenkul geliştirme işletmelerinin satın aldığı 
arazi bir önceki yıla göre yüzde 29,3 düşüşle 10.9 
milyon metrekareye inerken arazi işlem fiyatı yüz-
de 36,2 düştü. Ocak-Şubat döneminde ticari konut 
satış alanı ise yıllık yüzde 39,9 düşüşle 84.75 milyon 
metrekareye geriledi. Ticari konut satış hacmi de 
yüzde 35,9 düşüşle 820.3 milyar yuan oldu.

Putin’den inşaat
sektörüne destek
Kriz döneminde ekonomiyi canlan-
dırmak amacıyla destek programlarını 
açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin, “İnşaat sektörünün ekonominin 
yeniden canlanmasında önemli rolü 
var. Devlet gerekli desteği sağlayacak” 
diye konuştu. Putin yaptığı açıklamada, 
konut alımından ipotek faizini yıllık 
yüzde 6,5’e azaltan bir özel destek 
programı açıkladı. Rus lider, “Hem 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı, hem de 
inşaat sektörünü desteklemek için özel 
ipotek programı başlatılmasını öneriyo-
rum” ifadelerini kullandı. Yeni program 
kapsamında ipotek kredisi kasım ayına 
kadar alınabilecek. İpotek kredisi, yeni 
inşa edilen ve lüks olmayan konutlar 
için kullanılabilecek.
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