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‘DOĞRUSU’

Mantolama ile Hem Binanızı
Hem Sağlığınızı Koruyun.

Isı yalıtımı, yani mantolama, duvarlarınızda küf oluşumunu engeller,
odalar arasında ısının tüm evde dengeli dağılmasını sağlar, böylece konforunuza

ve sağlığınıza destek olur. Tabii doğrusu yapılırsa. Dalmaçyalı’nın eğitimli
ve deneyimli ekipleriyle mutlaka görüşün. 20 yıllık uzmanlığıyla,

doğrusu Dalmaçyalı.









Değerli Türkiye İMSAD ailesi ve sektör 
paydaşlarımız, 

Tüm dünya ülkeleri yılın ilk yarısında 
benzeri olmayan bir virüsün sebep olduğu 
derin etkileri yaşadı ve hala da yaşamaya 
devam ediyor. Sektörlerde ikinci yarıda 
gerçekleşen hareketlenme, ilk çeyrekte 
ortaya çıkan hasarın olumsuz etkilerinin 
silinmesi adına bizlere ümit verdi. Türkiye 
inşaat malzemesi sanayicileri olarak 
salgının etkilerini, hayatın neredeyse 
durma noktasına geldiği mart ve nisan 
aylarında en yoğun şekilde yaşadık. Bu 
süreçte önümüzdeki zorlukların her 
zaman farkında olduk. İnşaat malzemesi 
sanayimizin sahip olduğu mevcut ileri 
seviyeye, yılların emeği, muazzam 
fedakarlıklar ve büyük mücadele ile 
geldiğinin bilincindeyiz. Bu bilinç ile 
normalleşmeye kadar sürecek belirsiz 
süreçte Türkiye inşaat malzemeleri 
sanayimizin sahip olduğu güçlü yurt 
içi ve yurt dışı potansiyelini korumak 
ve geliştirmek adına ilk hedefimizi 
kurumlarımızı korumak ve yaşatmak 
olarak belirledik. Biliyoruz ki küresel 
salgının neden olduğu bu zorlayıcı süreci 
atlattıktan sonra uluslararası pazarda 
güvenilir bir sektör olarak daha da üst 
seviyelerde konumlanacağız. Hem coğrafi 
konumumuz, hem üretim kapasitemiz 
hem de ürünlerimizin kalitesi bu tezi 

destekliyor.
Kıymetli okurlar, 

Gerçekleştirdiğimiz online 
Gündem Buluşmaları’nda 
sektörümüzün “yeni normal 
koşullarını” en hassas derinlikte 
idrak edeceğinden ve gereken 
hamleyi yapacağından emin 
olduğumuzu dile getirmiştim. 
Keza Türkiye inşaat malzemeleri 
sanayicileri, pandemi sürecini 
sahip olduğu potansiyele 
yakışır olgunlukta ve 
etkinlikte yönetti, yönetmeye 
de devam ediyor. Tüm bu 

emeklerin karşılığını haziran ayı 
verilerinde görmeye başladık. 

Genel olarak inşaat sektöründe 
iktisadi faaliyetlerin açılması ile 

ortaya çıkan hareketlenme hem 
mevcut iş seviyesinin hem de yeni 

alınan siparişlerin artmasını sağladı. 

Artık dünya ile entegrasyonda neler 
yapmamız gerektiğini konuşmalıyız
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BAŞKAN’IN MESAJI

Dolayısıyla inşaat malzemeleri sanayimiz 
de bu gelişmelerden olumlu etkilendi. Zira 
bu olumlu etkileri her ay üyelerimizden 
aldığımız bilgiler doğrultusunda 
hazırladığımız İnşaat Malzemeleri 
Sanayi Bileşik Endeksi’nin haziran ayı 
sonuçlarında da açıkça görebiliyoruz. 
Endekse göre Covid-19 salgınının olumsuz 
etkileri şimdilik üç ay ile sınırlı kaldı. 
Mayıs ayında durağanlaşan ve Covid-19 
öncesi döneme kademeli olarak dönmesi 
beklenen Bileşik Endeks, haziran ayında 
önemli bir toparlanma sergiledi. Haziran 
ayındaki bu hızlı toparlanma inşaat 
malzemeleri sanayimizin dayanıklılığını 
bir kez daha göstermiş oldu. 

Şüphesiz Covid-19 sürecinde 
yaşadıklarımız çevreye olan hassasiyeti 
de fevkalade artırdı. Kaynakların verimli 
kullanımı, çevreci yaklaşım, sağlık 
hizmetlerinin yaygınlaştırılması, çok 
dağınıklıktan kent kümeselleşmesine geçiş, 
yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, sera 
gazı salımının düşürülmesi, sanayide de 
enerji verimliliği sağlanmasının önemi her 
geçen gün artıyor. Dolayısıyla önümüzdeki 
yeni dönemde yeşil ekonomi ve akıllı 
şehir başlıklarına odaklanmamız şart. 
Bununla birlikte eski normale göre yapılan 
planların, hedeflerin ve tahminlerin 
de maalesef bir değeri kalmadı. Bugün 
artık dünya ile entegrasyonda neler 
yapmamız gerektiğini konuşmalıyız. 
Bizler inşaat malzemesi sanayicileri 
olarak yeni dönemin yol haritalarını 
oluşturma, netleştirme gayretindeyiz. 
Pandemi dönemini üretkenlik ve 
mücadele anlamında yüksek başarı ile 
yöneten sektörümüz, şu an geleceğe 
odaklanma sürecinde. Yaşanan global 
değişikliklerin ülkemizin gelişimini 
olumlu etkileyeceğini, bu süreçte proaktif, 
hazırlıklı ve tedbirli olmamız gerektiğini 
düşünüyoruz. Türkiye, küresel anlamda 
daha stratejik, daha güçlü bir ülke olma 
yolunda önemli bir fırsat yakaladı.  Bu 
fırsatı çok iyi değerlendirmeliyiz. Hem 
bulunduğumuz coğrafyada hem de dünya 
ihracat pazarında öne çıkan ülkelerle 
rekabetimizi sürdürürken bu zorlu dönemi 
lehimize çevireceğimize inanıyoruz. 

2’nci bir dalganın hiç yaşanmayacağı 
sağlıklı günler dileklerimle…
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Yüzyılın en büyük sarsıntısına yol 
açan Covid-19 pandemisinin etkileri tüm 
dünyada hala devam ediyor. Virüsün 
yayılımı biraz hız kesse de maalesef 
tamamen durdurulabilmiş değil. 
Ülkeler bir yandan virüs ile savaşırken, 
diğer yandan da ekonomilerini ayakta 
tutmanın yollarını arıyor. Hükümetler 
tarafından sunulan geniş destek paketleri, 
merkez bankalarının parasal genişleme 
politikaları her ne kadar bir nebze 
rahatlatıcı etki yaratsa da hasarı ortadan 
kaldırmak için yeterli değil. 

Yılın ilk yarısında dünyada yüzde 10’a 
yakın bir küçülme bekleniyor. Bundan 
sonra ne olacağı konusunda ise net bir 
tahmin söz konusu değil. Sonbaharda 
2’nci bir dalganın yaşanıp yaşanmaması 
tahminleri şekillendirecek. Bu sayımızda 
görüşlerine yer verdiğimiz sektör 
temsilcileri, 2’nci bir dalga yaşanmaması 
durumunda Türk ekonomisinde ve 
inşaat sektöründe yeni fırsatlar olacağı 
görüşünde hem fikir. Türkiye İMSAD 
olarak yayınladığımız raporlarda da 
toparlanmanın başladığını ve 2’nci dalga 
yaşanmaması durumunda yılın kalan 
yarısının daha olumlu sonuçlarla devam 
edeceğini görüyoruz. 

Bildiğiniz gibi Gündem Buluşmaları 
toplantılarımızı internet ortamında 
gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Son üç 
toplantımızda da gündemimiz Covid-19 
etrafında şekillendi. Çok önemli 
tespitlerin yer aldığı toplantılarımızın 
detaylarına İMSAD’dan sayfalarımızda yer 
verdik. 

PROFESYONEL BAKIŞ köşemizde 
bu sayımızın konuğu DemirDöküm 
Satış Direktörü Ufuk Atan oldu. 
DemirDöküm’ün sektördeki 66 yıllık 
geçmişinin üçte birine şahitlik eden 
Ufuk Atan çalışmadan, çaba ve 
sabır göstermeden kalıcı başarının 
sağlanamayacağını ifade etti ve “Yolu 
iyi çizmek, kısa vadeye olduğu kadar 
orta ve uzun vadeye de odaklanmak ve 
her aşamada gerekli çabayı göstermek 
çok önemli” dedi. Ufuk Atan ile iş 
hayatını, çalışma prensiplerini ve 
DemirDöküm’ü konuştuk.

Pencere Üreticileri Kalite Birliği 
Derneği (PÜKAB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Kerem Yılmaz ile SEKTÖREL 

Yılın ikinci yarısında ümidimiz 
yeni bir dalgayla karşılaşmamak…
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GÜÇ için bir araya geldik. Covid-19 
pandemisi nedeniyle sektörde yaşanan 
daralmanın sürdüğünü belirten Kerem 
Yılmaz, “Bazı pozitif beklentiler de var. 
Yenileme pazarındaki yükselen ivme, 
sektörümüzde de azalan iş hacminin 
artması, ticaretin devamlılığı açısından 
çok faydalı olacak” dedi. Kerem Yılmaz 
ile PÜKAB’ın faaliyetlerini ve sektördeki 
gelişmeleri değerlendirdik. 

Pandemi sonrası yeni nesil yaşam 
merkezlerinin renovasyonları üzerine 
yoğunlaştıklarını belirten Görkem 
Volkan Design Studio (GVDS) Kurucusu 
Görkem Volkan’ı MİMARLIK VE 
İNŞAAT DÜNYASI sayfalarımızda 
ağırladık. “Mimarlığın iyileştirici 
gücünü ortaya koyabileceğimiz projeler 
tasarlamaya devam etmeyi hedefliyoruz” 
diyen Görkem Volkan ile mimari 
yaklaşımını ve projelerini masaya 
yatırdık. 

SÖYLEŞİ köşelerimizde bu sayımızın 
konukları Kale Endüstri Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Özgür, 
Tepe Betopan Genel Müdürü Cavit 
Mocan ve Jotun Doğu Avrupa ve Orta 
Asya Bölgesi Başkan Yardımcısı Şükrü 
Ergün oldu. Sedat Özgür ile Kale 
Kilit’in kuruluşundan bu yana geçen 
süreci, Cavit Mocan ile Tepe Betopan’ın 
faaliyetlerini, Şükrü Ergün ile de Jotun 
Türkiye’yi ve hedeflerini konuştuk.

İHRACAT KAPILARI sayfalarımızda 
bu sayımız için durağımız zengin yer altı 
kaynakları, tarım ve ulaştırma projeleri 
ile Türk Cumhuriyetleri’nin yükselen 
yıldızı Özbekistan oldu. Özbekistan 
hem müteahhitlerimiz, hem teknik 
müşavirlerimiz için Avrasya bölgesinde 
öncelikli ülkelerden birisi olarak 
görülüyor.

Dünyadan ilgi çekici örneklerin yer 
aldığı SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YEŞİL 
MİMARİ köşemizde ve ÖYKÜSÜ 
OLAN YAPILAR sayfalarımızda ilginç 
tasarımlarla görsel bir şölen yine sizleri 
bekliyor. 8 bin yıllık geçmişe sahip 
seramik ise YAPI TARİHİ’nde kap-
kacaktan sanat ve mimariye uzanan 
öyküsünü anlatıyor. 

Bir sonraki sayımızda daha sağlıklı 
günlerde buluşmak dileğiyle, iyi 
okumalar…
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İMSAD’DAN
- Türkiye İMSAD 33. Gündem Buluşmaları’nda “Pandemi 

Döneminde Küresel Ticaret” konuşuldu
- Türkiye İMSAD 34. Gündem Buluşmaları, “Pandemi Sonrası 
Normalleşme Senaryoları” başlığı ile gerçekleşti
- Türkiye İMSAD 35. Gündem Buluşmaları’nda “Toparlanma 
mı? İkinci Dalga mı?” soruları masaya yatırıldı
- Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu:
“Reel sektörlerin rekabet gücü reel veriler ile artar”
- buildingSMART Türkiye Fokus 2020-1 toplantısında
sektör paydaşları bir araya geldi

YENİ ÜYELERİMİZ
TAV İnşaat, RBS Ravago, Grundfos

KAPAK KONUSU
Ekonomi ve inşaat sektörü en kötüyü atlattı mı?

PROFESYONEL BAKIŞ / UFUK ATAN
“Çaba ve sabır göstermeden kalıcı başarı sağlanmaz”

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YEŞİL MİMARİ 
Yeşil mimari ile doğayı tüketmeyen konforlu bir yaşam...

SEKTÖREL GÜÇ / PÜKAB
“Yenileme pazarındaki yükselen ivme, sektörde
azalan iş hacmini artırabilir”

MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI 
GÖRKEM VOLKAN
“AVM’leri yeni nesil yaşam merkezlerine dönüştürüyoruz”

SÖYLEŞİ / SEDAT ÖZGÜR
“Teması minimuma indiren elektronik güvenlik 
sistemlerine talep artacak”

SÖYLEŞİ / CAVİT MOCAN
“Katma değeri yüksek inovatif ürünler geliştiriyoruz”

SÖYLEŞİ /  ŞÜKRÜ ERGÜN
“İhracatımızın, iç pazar satışımıza yaklaşmasını hedefliyoruz”

ÖYKÜSÜ OLAN YAPILAR 
İlginç tasarımlı yapılar görsel şölen sunuyor

İHRACAT KAPILARI / ÖZBEKİSTAN
Türk müteahhitlerinin Avrasya’daki öncelikli pazarı: Özbekistan

YAPI TARİHİ
Seramiğin kap-kacaktan sanat ve mimariye 8 bin yıllık serüveni

MAKALELER
Büyük veri (big data) günümüzde inşaat sektörünü ne kadar 
dönüştürüyor?
Makro-nomi / Prof. Dr. Kerem Alkin
Ekonomik Perspektif / Dr. Can Fuat Gürlesel

DÜNYA TURU

TÜRKİYE 
İNŞAAT MALZEMESİ 

SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 
DERGİSİ
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Covid-19 salgınında 
kritik süreç:

 Ekonomi ve inşaat 
sektörü en kötüyü

atlattı mı?
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PROF. DR. FİLİZ KARAOSMANOĞLU
PROF. DR. ZERRİN YILMAZ
DR. YILMAZ ARGÜDEN
DR. CAN FUAT GÜRLESEL

Yayın Türü/Aralığı
YEREL SÜRELİ / ÜÇ AYDA BİR

Yönetim Yeri
RÜZGARLIBAHÇE MAH.  FERAGAT SOK.  
NO:3 KAT:5 DEMİR PLAZA  
KAVACIK/BEYKOZ İSTANBUL 
Tel: 0216 322 23 00
Web: www.imsad.org 
E-mail: info@imsad.org  

Yayına Hazırlık

Genel Yönetmen
Gürhan DEMİRBAŞ

Editör
Esra TİRYAKİ
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Grafik & Sayfa Tasarım
Emre KARAKOÇ

Fotoğraf Editörü
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NOT: Reklamlar, reklam veren şirketin sorumluluğundadır. Dergimizde 
yayımlanan yazı ve fotoğraflar Türkiye İMSAD’ın izni alınarak, kaynak 
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Türkiye İMSAD Dergi, Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin 
ücretsiz, süreli yayınıdır. 

Küresel salgın Covid-19 nedeniyle 
dünyada artık hiçbir şey eskisi gibi 

olmazken, ekonomiler de "yeni normal"e 
göre şekilleniyor. Hükümetler geniş 

destek paketleri, merkez bankaları 
olağanüstü parasal genişleme politikaları 
uygulamasına rağmen, yılın ilk yarısında 

dünya ekonomisinde yüzde 10’a yakın 
bir küçülme bekleniyor. Peki küresel 

ekonomi ve inşaat sektörü 2'nci yarıda 
nasıl bir rota çizecek? Bu sorunun yanıtı, 
salgında sonbaharda 2'nci dalga yaşanıp 

yaşanmayacağına göre değişecek. Bu 
sayımızda görüşlerine yer verdiğimiz 

sektör temsilcileri, 2'nci dalga yaşanmazsa 
Türk ekonomisi ve inşaat sektöründe yeni 

fırsatlar olacağı görüşünde birleşiyor.
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“Zor dönemi atlattığımızda
uluslararası pazarda daha 

üst seviyede konumlanacağız”
33’üncü “Gündem Buluşmaları”nda katılımcılara seslenen Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “Bu zor dönemi atlattığımızda inşaat 
malzemeleri sanayisinin uluslararası pazarda güvenilir bir sektör olarak daha üst 
seviyede konumlanacağına inancımız tam” dedi. 

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu:

Türkiye İMSAD’ın geleneksel hale gelen “Gündem 
Buluşmaları” toplantısının 33’üncüsü 12 Mayıs 
2020 Salı günü küresel salgın nedeniyle ikinci kez 

internet üzerinden DemirDöküm, GF Hakan Plastik ve 
Systemair HSK katkılarıyla gerçekleştirildi. Açılışını Türkiye 
İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu’nun, 
moderatörlüğünü Türkiye İMSAD Başkan Vekili Ferdi 
Erdoğan’ın yaptığı “Pandemi Döneminde Küresel Tica-
reti Sürdürmek” başlıklı online “Gündem Buluşmaları” 
toplantısı; inşaat malzemesi sanayicileri, iş dünyasından 
isimler ve sektör profesyonelleri tarafından ilgiyle takip 

İMSAD’DAN

edildi. Toplantının konuşmacısı İstanbul Medipol Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, küresel salgının 
dünya ekonomisinde neleri değiştirdiğini ve dış ticaretin bu 
süreçten nasıl etkilendiğini anlattı. 

“SEKTÖRÜMÜZÜN YÜZDE 90’I FARKLI 
KOŞULLARDA ÜRETİME DEVAM EDİYOR”

İnşaat malzemesi sanayicileri olarak, önceliklerinin çalı-
şanların sağlığını korumak, ofis ve fabrikaları salgından uzak 
tutmak olduğunu belirten Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “Küresel salgına karşı gerekli 
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İMSAD’DAN

tüm tedbirleri alarak hep birlikte üretimi sürdürmeye çalı-
şıyoruz. Sektörümüzün yüzde 90’a yakını farklı koşullarda 
üretime devam ediyor. Normalleşmeye kadar devam edecek 
belirsiz süreçte inşaat malzemeleri sanayimizin yurt içi ve 
yurt dışında sahip olduğu güçlü potansiyelini korumak ve 
geliştirmek adına ilk hedefimiz organizasyonlarımızı ko-
rumak ve yaşatmak olmalı” dedi. Covid-19 sonrası inşaat 
malzemeleri sektörünün, yurt içi ve yurt dışındaki gelişi-
minin güçlenerek devam edeceğine inandığını vurgulayan 
Küçükoğlu, “Bu süreci atlattığımızda inşaat malzemesi sana-
yisinin uluslararası pazarda güvenilir bir sektör olarak daha 
üst seviyede konumlanacağına inancımız tam. Hem coğrafi 
konumumuz, hem üretim kapasitemiz hem de ürünlerimi-
zin kalitesi bu tezi destekliyor. Sektörümüzün, ‘yeni normal’ 
koşullarını en hassas derinlikte idrak edeceğine ve gereken 
hamleyi yapacağına eminim” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN: “KÜRESEL PAZARDA YÖNÜMÜZÜ 
ŞİMDİDEN BELİRLEMELİYİZ”

“Gündem Buluşmaları” toplantısının moderatörü Tür-
kiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ferdi Erdoğan 
da dünyada inşaat sektörünün son 10 yılda 8-9 trilyon 
dolarlık büyüklüğe ulaştığını ifade ederek, şunları söyledi: 
“Bu rakamın 1 trilyon doları ihracattan oluşuyor. 1 trilyon 
dolar içinde en büyük ihracat ise 210 milyar dolar ile Çin’e 
ait. Bizim inşaat malzemeleri ihracatımız 21.5 milyar dolar. 
En büyük pazarımız da Avrupa. Avrupa’nın kendi malzeme 
ihracatı 350 milyar dolar iken ithalatı 300 milyar dolar 
seviyesinde. İkinci en büyük pazar ise Kuzey Amerika, 
onların da 185 milyar dolarlık ithalat, 112 milyar dolarlık 
ihracat yaptığını görüyoruz. Ortadoğu ithalatta 21-22 
milyar dolarlar seviyesinde seyrediyor. Bağımsız Devletler 
Topluluğu’nda başı çeken Rusya, 15 milyar dolarlık bir 
kapasiteye sahip. Pandemi sonrası hangi pazarlara yöne-
leceğimizi, rekabette bizi kimin zorlayacağını, Türkiye’nin 
küresel tedarik zincirinin bir parçası olması için yapılması 
gerekenleri şimdiden belirlemeli ve planlamalıyız.”  

“Türkiye, en önemli çekim 
merkezlerinden biri olacak”

“Gündem Buluşmaları” toplantısında küresel sal-
gının dünya ve Türkiye ekonomisine etkisini anlatan 
Prof. Dr. Kerem Alkin, Türkiye’nin imalat sanayisin-
deki sürdürülebilir ve iddialı becerisi ile önümüzdeki 
dönemde en önemli çekim merkezlerinden biri ola-
cağını söyledi. Türkiye’nin 205 farklı ülke ve ticaret 
bölgesine yaptığı ihracatla dünyada ilk 20 ülke ara-
sında yer aldığını belirten Prof. Dr. Alkin, “Dünyada 
diplomatik temsilcilik sayısı itibarıyla Japonya’nın da 
üstünde ilk 5’teyiz. Dolayısıyla ülkemiz ticaret diplo-
masisi açısından çok güçlü bir konumda. Bunun en 
ilginç göstergelerinden biri küresel salgın nedeniyle 
bütün dünyanın adeta ekonomik ve ticari faaliyetleri 
durdurmak zorunda kaldığı nisan ayında dahi 53 
ülkeye yaptığımız ihracatın artmasıdır. Nisan ayında 
ihracatımız 6.3 milyar doların üzerinde bir daralma 
gösterdi. 150 ülkeye yaptığımız ihracat azaldı ama 
53 ülkeye yaptığımız ihracatın artması anlamlı. 155 
milyar dolara kadar yükselen imalat sanayisiyle Tür-
kiye önemli bir katma değere imza atıyor. Bu rakam 
dünyada 150 ülkenin milli gelirinden büyük” dedi.

“2020 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE
BÜYÜME YÜZDE 5-6 OLABİLİR”

Prof. Dr. Alkin sözlerini şöyle sürdürdü: “Aldığımız 
tedbirlerle mart ortasına kadar küresel salgının Türki-
ye ekonomisine etkilerini olabildiği kadar geciktirmeyi 
başardık. Ocak ve şubat ayında ihracatımız rekor kırdı. 
Birçok ülkenin aksine ülkemizin, 2020 yılının ilk çey-
reğini yüzde 5 ila 6 arası bir büyüme ile kapatacağını 
öngörüyorum.”
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“Stratejik hedeflerle, üretim ve 
teknoloji üssü olmamız mümkün” 

34’üncü Gündem Buluşmaları’nda konuşan Türkiye İMSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “Sektör olarak dinamik, güçlü ve 
değişime açık yapımızla yeni döneme hazırlanmalıyız. Pandemi sonrası 
yeni dönemde stratejik hedeflerle daha da güçlü üretim ve teknoloji 
üssü olmamız mümkün” dedi. 

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu:

Türkiye İMSAD tarafından 34’üncü kez düzenle-
nen “Gündem Buluşmaları” toplantısı, 2 Haziran 
2020 Salı günü üçüncü kez internet üzerinden, 

DemirDöküm ve Systemair HSK katkılarıyla gerçekleştiril-
di. Açılışını Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tay-
fun Küçükoğlu’nun, moderatörlüğünü Türkiye İMSAD 
Başkan Vekili Ferdi Erdoğan’ın yaptığı “Pandemi Döne-
minde Küresel Ticareti Sürdürmek” başlıklı online “Gün-
dem Buluşmaları” toplantısı; inşaat malzemesi sanayicileri, 
iş dünyasından isimler ve sektör profesyonelleri tarafından 
ilgiyle takip edildi. Toplantının konuşmacısı Bloomberg 
HT Genel Yayın Yönetmeni, Ekonomist Gökhan Şen; kü-

İMSAD’DAN

resel salgının dünya ekonomisine etkilerini ve normalleşme 
senaryolarına yönelik değerlendirmeleri paylaştı. 

“YENİ DÖNEME HAZIRLANMALIYIZ”
Küresel salgının gerçek etkisinin nisan ayında net bir 

şekilde hissedilmeye başlandığını belirten Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “Türkiye 
ekonomisi 2020 yılı birinci çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü. 
İnşaat sektörü ilk çeyrekte yüzde 1,5 küçüldü. Türkiye 
inşaat malzemeleri sanayi üretimi ise yüzde 6 büyüdü. 
Yenileme pazarı ve ihracatın büyümede önemli etkisi oldu. 
İlk çeyrekte inşaat malzemeleri sanayi ihracatı yüzde 2,5 
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artarak 5 milyar dolara ulaştı, ithalat ise aynı dönemde 
yüzde 7,2 yükselerek 1.73 milyar dolar oldu. 2018’de 
yüzde -2, 2019’da yüzde -13 küçülen inşaat malzemeleri 
sanayimizin 2 yıllık küçülmeden sonra 2020 yılının ilk 
çeyreğinde yüzde 6 büyümesi; sektörümüzün ihtiyaç 
duyduğu gelişimin başlaması adına heyecan veren gelişme 
oldu. Ancak salgının olumsuz etkisiyle nisan ayında yine 
küçülme sürecine girdik. 

Tüm bu gelişmelere rağmen hedefimiz, yurt içi ve yurt 
dışında sahip olduğumuz güçlü potansiyelimizi önce koru-
mak ve geliştirmek, ilk çeyrekte başlayan gelişim sürecini 
güçlü ve istikrarlı şekilde pandemi sonrasına taşımaktır. 
Dinamik, güçlü, değişime açık yapımızla yeni döneme 
hazırlanmalıyız. Pandemi sonrası yeni dönemde stratejik 
hedeflerle daha da güçlü üretim ve teknoloji üssü olmamız 
mümkün” diye konuştu.  

 “İHRACATI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ”
34. Gündem Buluşmaları toplantısının moderatörü 

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ferdi 
Erdoğan, sektör olarak hedeflerinin ihracatta büyümek 
olduğunu belirterek, “Bugün küreselleşmeden bölgesel-
leşmeye, hatta adalaşmaya giden bir dünya ile karşı karşı-
yayız. Böyle olduğu zaman bizim hangi ada birliği içinde 
yer almamız gerekiyor? Avrupa Birliği mi, Bağımsız Dev-
letler Topluluğu mu, Ortadoğu mu? Bizim için en önemli 
pazarlar Kanada, ABD. Ama Meksika şu anda üretim üssü 
olarak hazırlanıyor. Belki İngiltere de oraya dahil olacak. 
Avrupa Birliği sadece inşaat malzemesi sektörü için değil 
ülke olarak vazgeçemeyeceğimiz, hem ihracat hem ithalat 
yaptığımız ülkelerden oluşuyor. Ama onlar da üretim 
üssü olarak Polonya’yı hazırlıyor gibi görünüyor. Tüm bu 
gelişmelerden dolayı bizim nasıl üretim üssü olacağımızı 
ve kendimizi nasıl konumlandıracağımızı konuşmamız 
gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Yeni gümrük tarifeleri
bir hazırlığın ön gösterimi”

“Gündem Buluşmaları” toplantısında küresel sal-
gının dünya ve Türkiye ekonomisine etkisini anlatan 
Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni, Ekonomist 
Gökhan Şen, ülke olarak yeni ekonomiye hazırlan-
mak gerektiğini söyledi. Şen, “Eskiden olduğu kadar 
iç talebin canlı olmayacağını bilmek lazım. İkinci 
önemli unsur ise ihracat. İhracatın önceleneceği bir 
ekonomiye hazırlanmak gerekiyor. Dünyada artık her 
ülke ihracatı canlandırmaya çalışıyor. Çünkü başka 
çıkış yolu kalmadı. O yüzden bu yeni ekonomiye 
hazırlanmak lazım. Şu an serbest ticaret anlaşması 
olmayan ve Avrupa Birliği dışındaki ülkelere uygula-
nan yüksek yeni gümrük tarifeleri bence önümüzdeki 
döneme ilişkin bir hazırlığın ön gösterimi oluyor” 
diye konuştu. 

“TİCARET TERCİHLERİ DEĞİŞECEK”
ABD’nin Çin’e yönelik dış politikasının da et-

kisiyle dünyada ticaret tercihlerinin değişeceğini 
vurgulayan Gökhan Şen, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Çin sadece ucuz üretim merkezi değil, ciddi üretim 
kapasitesine, inanılmaz teknolojiye sahip bir ülke. 
Ticaret tercihlerinin değişmesi nedeniyle ciddi fırsat-
lar olacak ama bunun oluşması uzun zaman alacak. 
Türkiye’nin çok önemli avantajları var. Dünyanın 
200’e yakın ülkesine ihracat yapabiliyoruz. Nüfusu-
muz genç. İhracatçımız çok cevval, cabbar, yani kolay 
adapte olabiliyor. Fakat kısa vadede sıkıntıyı görme-
miz lazım. Üretim ve ihracatın artması zaman alacak.” 
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“İthalatın dört misli ihracat 
seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz”

35’inci Gündem Buluşmaları’nda konuşan Türkiye İMSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “Türkiye inşaat malzemeleri sanayisi 
olarak hedefimiz, Covid-19 sonrası beş yıllık süreçte ithalatın dört misli 
ihracat seviyesine ulaşmak” dedi.

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu:

Türkiye İMSAD tarafından 35’inci kez düzenle-
nen “Gündem Buluşmaları” toplantısı, 23 Haziran 
2020 Salı günü dördüncü kez internet üzerin-

den, DemirDöküm’ün katkılarıyla gerçekleştirildi. Açı-
lışını Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun 
Küçükoğlu’nun, moderatörlüğünü Türkiye İMSAD Başkan 
Vekili Ferdi Erdoğan’ın yaptığı “Toparlanma mı? İkinci Dal-
ga mı?” başlıklı online “Gündem Buluşmaları” toplantısı; 
inşaat malzemesi sanayicileri, iş dünyasından isimler ve 
sektör profesyonelleri tarafından ilgiyle takip edildi. Top-
lantının konuşmacısı Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı 
Dr. Can Fuat Gürlesel, küresel salgının dünya ve Türkiye 
ekonomisine etkilerini ve normalleşme sürecine yönelik 
değerlendirmeleri paylaştı. 

“BU ZORLU DÖNEMİ, LEHİMİZE
ÇEVİREBİLECEĞİMİZE İNANIYORUZ”

Türkiye’nin salgına karşı dünyanın önde gelen ülkeleri-
ne göre daha etkili bir mücadele verdiğini belirten Türkiye 
İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “Bu-
gün yeni dönemin yol haritalarını netleştirme, oluşturma 
gayretindeyiz. Pandemi dönemini üretkenlik ve mücadele 
anlamında yüksek başarı ile yöneten sektörümüz, şu an 
geleceğe odaklanma sürecinde. Yaşanan global değişik-
liklerin ülkemizin gelişimini olumlu etkileyeceğini, bu 
süreçte proaktif, hazırlıklı ve tedbirli olmamız gerektiğini 
düşünüyoruz” dedi. Türkiye’nin küresel anlamda daha 
stratejik, daha güçlü bir ülke olma yolunda önemli bir 
fırsat yakaladığını vurgulayan Küçükoğlu, “Peki, bu fırsatı 



ne kadar değerlendirebileceğiz? Hem bulunduğumuz coğ-
rafyada hem de dünya ihracat pazarında öne çıkan ülkelerle 
rekabetimizi sürdürürken bu zorlu dönemi lehimize çevi-
receğimize inanıyoruz. 

Türkiye inşaat malzemeleri sanayisi, bugün ithalatının 
üç misli ihracat yaparak ülkemizin gelişimine kritik fayda 
sağlıyor. Hedefimiz, Covid-19 sonrası beş yıllık süreçte 
ithalatın dört misli ihracat seviyesine ulaşmak ve ülkemize 
sağladığımız cari fazlayı artırmaktır. Bu potansiyele sahibiz” 
şeklinde konuştu. 

 “ASIL, DIŞ PAZARLARA ODAKLANMALIYIZ”
35. Gündem Buluşmaları toplantısının moderatörü 

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ferdi Er-
doğan, Covid-19 salgını sürecinde otel, fabrika, alışveriş 
merkezi, hastane, ofis ve benzer yapıların havalandırma 
sistemlerinin mercek altına alındığına dikkat çekerek, 
“Bütün dünyanın havalandırma sistemlerinde kötü olduğu 
ortaya çıktı. Bir yapının temiz havayla havalandırılmasının 
çok önemli hale gelmesi, yeni bir alan yarattı. İklimlen-
dirme sektöründe şu anda yeni çalışmaların başladığını 
söyleyebiliriz” dedi.

Küresel salgının akıllı şehir, akıllı bina, yeşil ekonomi-
nin önemini daha da artırdığını dile getiren Erdoğan, şu 
değerlendirmelerde bulundu: 

“Kentleşme, deprem ve sel gibi doğal afetlere karşı 
düzenlemeler içerirken, salgın hastalık, sağlık ve hijyenin 
de önemi ortaya çıktı. Bundan sonra inşaat sektörünün 
ve inşaat malzemeleri sanayisinin sağlıklı yaşam için yeni 
alanlara yöneleceklerini düşünüyorum. Bugün tüketici 
teşvik paketi ile sektör olarak iç pazara odaklanmış gibi 
görülsek de, 2020 ekonominin büyüme performansı için 
önemli bir adım ama sürdürülebilir büyüme için yeterli 
değil. Çünkü iç pazarın bir ekonomiyi kalkındırmaya 
yetmediğini hep birlikte yaşadık. Asıl dış pazara odak-
lanmamız gerekiyor.”

“Bölgesel tedarik ağları 
daha çok değer kazanacak”

“Gündem Buluşmaları” toplantısında küresel 
salgının dünya ve Türkiye ekonomisine etkilerini 
anlatan Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. 
Can Fuat Gürlesel, inşaat malzemeleri sanayisi için 
iç ve dış pazarda önemli fırsatlar olduğunu söyledi. 
Küresel ticarette tedarik veya değer zincirlerinin 
yeniden yapılanmasının söz konusu olduğunu 
belirten Dr. Gürlesel, “Çin’e ve Asya’ya yüksek 
bağımlılığın ortaya koyduğu sıkıntılar ve yarattığı 
endişeler nedeniyle ülkeler, kendi içinde yeni ve 
farklı tedarik zincirleri yapılanmasına gidecek. 
Çin’i veya Asya ülkelerini tamamen ikame mi ede-
ceğiz? Hayır, ama tedarik güvenliği, daha yakından 
tedarik öne çıkacak, tedarikçi ülke sayıları artacak 
ve bölgesel tedarik ağları daha çok değer kazana-
cak. Bu gelişmeler Türkiye için şu anda çok büyük 
bir fırsat. Özellikle içinde bulunduğumuz bölgede 
Avrupa Birliği ile iş birliğimizi geliştirmeliyiz. Sa-
dece üretici olarak değil, değer zincirlerinin diğer 
alanlarındaki katma değer yaratan unsurlarını pay-
laşarak, zincirlerde yeniden yer almak çok önemli. 
Bu önemli fırsatı değerlendirecek şöyle bir takvim 
de var; 1 Temmuz - 31 Aralık 2020 arası Avrupa 
Birliği’nin dönem başkanlığını Almanya üstleni-
yor. Almanya bu 6 aylık dönem içinde Avrupa 
Birliği’nin yeni tedarik zinciri yapılanmasının da 
öncülüğünü yapacak. Türkiye ile mevcut Gümrük 
Birliği’nin yenilenmesi Almanya’nın da talebiyle şu 
anda gündemde” diye konuştu.  

İMSAD’DAN
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“Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2019”un 
yayınlanması nedeniyle bir açıklama yapan 
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tay-

fun Küçükoğlu, inşaat malzemeleri sanayisini oluşturan 
88 sanayici firma, 52 sektör derneği ve 3 üniversitenin 
yer aldığı Türkiye İMSAD çatısı altında; sektörün gelişimi 
için faaliyet gösterdiklerini belirtti. Küçükoğlu, “Ülke eko-
nomisinin itici gücünü oluşturan, stratejik öneme sahip 
inşaat sektörünün önde gelen sivil toplum örgütlerinden 
biri olarak en temel amacımız, üyelerimizden aldığımız 
gücümüzü kamu yararına kullanmak ve topluma hizmet 
etmektir. Sektörümüzün geleceğini sürdürülebilir bir 
ekosistem içinde bugünden planlamak ve stratejilerimizi 
oluştururken kullanmak üzere doğru veri setleri hazırla-
mak, hedeflerimiz arasında yer alıyor” diye konuştu.  

“RAPORLA SEKTÖRÜN 
EN BÜYÜK İHTİYAÇLARINDAN
BİRİNİ KARŞILIYORUZ”

Türkiye inşaat malzemeleri sanayisinin aktörleri olarak 
üreticiler, satıcılar, projeciler ve uygulamacılarla birlikte 
çok geniş bir sektörel ağın içinde yer aldıklarını ifade eden 
Tayfun Küçükoğlu, şunları söyledi: “Günümüzde sağlıklı 
kararlar alınmasının ve rekabet gücünün artırılmasının 
ancak doğru, düzenli, tarafsız bilgi ve verilerle mümkün 
olacağına inanıyoruz. Sektörümüzle ilgili verileri de ancak 
sektörü temsil eden kuruluşlar sağlıklı bir şekilde aktara-
bilir. Bu inançla 2018 yılından bu yana sektörel ağımızdan 
gelen bilgileri rafine edip bilgi kirliliğinden arındırarak 
önemli bir sorumluluğu yerine getiriyoruz. Türk yapı 
sektörünün en büyük ihtiyaçlarından biri olan konsolide 
edilmiş toplu veri kaynağı için ilk olarak ‘Türkiye İMSAD 
Yapı Sektörü Raporu 2017’yi yayımladık. 2019 yılında 
‘Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 2018’i kamuoyu-
na sunduk. Bu yıl da aynı titizlikle, en güncel ve doğru 
verilerle hazırlanan Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 
2019’un önemli bir başvuru kaynağı olacağına inanıyoruz.”

“Reel sektörlerin rekabet 
gücü, reel veriler ile artar”

Türkiye İMSAD, güncel ekonomik verilerle hazırlanan “Türkiye İMSAD 
Yapı Sektörü Raporu 2019”u, sektör temsilcileri ve kamuoyu ile paylaştı. 
Raporun sektörün tüm faaliyetlerinin son beş yılına ışık tuttuğunu 
belirten Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, 
“Reel sektörlerin rekabet gücü, reel veriler ile artar” dedi. 

Türkiye İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu:
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√ 2019 yılında özellikle gelişmiş ülke-
lerdeki toparlanma ile inşaat malzemeleri 
pazarının yüzde 2,6 büyüdüğü ve 6.23 
trilyon dolara ulaştığı öngörüldü. 

√ 2019 yılında inşaat malzemeleri dün-
ya ihracatı yüzde 1,3 daraldı ve 913.7 mil-
yar dolara indi.   

√ Dünya inşaat malzemeleri ihracatında 
Çin en büyük ihracatçı ülke konumunda 
olmayı sürdürdü. Çin’in ihracatı 213.6 
milyar dolar oldu.

√ Türkiye 21.48 milyar dolar ihracatı 
ile 2019 yılında bir sıra yükselerek dünya-
nın 11’inci ihracatçı ülkesi oldu. 

√ 2019 yılı itibarıyla en büyük ithalatçı 
veya ihracat pazarı 115.3 milyar dolar ile 
ABD oldu. ABD’nin 2019 yılında ithalatı ise 
yüzde 7,3 düştü.   

√ Türkiye 2019 yılında 6.8 milyar dolar 
ithalatı ile 37’nci büyük pazar veya ithalatçı 
konumunda yer aldı ve 2018 yılına göre 
dört sıra geriledi. 

√ 2019 yılında Türkiye inşaat malzeme-
leri sanayi üretimi 2018 yılına göre yüzde 
13 düştü. İç pazardaki daralma ile sanayi 
üretiminde sert gerileme yaşandı. 

√ İnşaat malzemeleri iç pazarı 2019 
yılında cari fiyatlarla yüzde 9,8 daraldı ve 
378 milyar TL olarak gerçekleşti. 

√ İnşaat malzemeleri ihracatı 2019 yı-
lında yüzde 0,4 düştü ve 21.48 milyar dolar 
olarak gerçekleşti. İhracat yeniden geriledi.   

√ İsrail 2019 yılında en büyük ihracat 
pazarımız oldu. Irak ve İngiltere onu izledi.  

√ Türkiye’nin 2019 yılında dünya inşaat malzeme-
leri ihracatındaki payı yükselerek yüzde 2,35’e çıktı.

√ İnşaat malzemeleri dış ticareti 36 alt gruptan oluş-
tu. 2019 yılında 36 alt gruptan 26 alt grubun ihracatı 
artarken, 9 malzeme alt grubunda ihracat düştü, 1’inde 
değişmedi.

√ İnşaat malzemeleri ithalatı 2019 yılında yüzde 
16,2 gerileyerek 6.79 milyar dolara indi.

√ 2019 yılında 36 alt gruptan 31’inin ithalatı azalır-
ken, 5 malzeme alt grubunda ithalat arttı.

√ En çok ithalat yapılan ilk 7 ülkeden yapılan ithalat 
2019 yılında önemli ölçüde düştü.

Türkiye, inşaat malzemeleri ihracatında 11’inci ülke
Dünya ve Türkiye ekonomisine yönelik genel değerlendirme ve öngörülerle birlikte inşaat 
sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisinden temel verilerin analiz edildiği “Türkiye İMSAD 
Yapı Sektörü Raporu 2019”da, inşaat malzemeleri sanayisine yönelik şu bilgiler yer aldı:  

Türkiye İMSAD 
Yapı Sektörü Raporu

20
19
√ İç pazarın ithalat ile karşılanma oranı yüzde 10,2’ye 

çıktı.
√ İnşaat malzemeleri net dış ticaret fazlası 2019 yı-

lında 14.69 milyar dolara yükseldi.
√ İnşaat malzemeleri dış ticaretinde 2019 yılında ih-

racat miktar olarak yüzde 25,6 artarak 51.6 milyon tona 
yükseldi. İthalat ise yüzde 22 gerileyerek 2.53 milyon 
tona indi.

√ İhracat birim fiyatları 2018 yılında 0,52 dolar/kg 
iken 2019 yılında 0,42 dolar/kg olarak gerçekleşti. İthalat 
birim fiyatları ise 2018 yılında 2,50 dolar/kg iken 2019 
yılında 2,68 dolar/kg oldu.
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İMSAD’DAN

buildingSMART Türkiye Fokus 2020-1 toplantısı, 
21 Mayıs 2020 Perşembe günü online olarak gerçek-
leştirildi. Açılış konuşmasını yapan buildingSMART 

Türkiye Yürütme Kurulu Başkanı Muhammed Maraşlı 
konuşmasında, “Sektörümüzün tüm paydaşlarının ortak 
çabasıyla, üç yıllık bir çalışma sonucunda kurduğumuz 
buildingSMART Türkiye; hem kamu, hem özel sektör, 
hem de sivil toplum kuruluşları iş birliklerimiz ile ülkemiz 
yapı sektöründe dijitalleşme çalışmalarının odak noktasına 
yerleşti. İnanıyoruz ki birlikte azimle ve aynı şevkle çalış-
maya devam ettikçe ülkemiz için çok güzel işler ortaya 
koyacağız” diye konuştu.

AYRINTILI SUNUMLAR YAPILDI
Toplantının moderatörü ve konuşmacısı Türkiye İMSAD 

buildingSMART Türkiye 
Fokus 2020-1 toplantısında 

sektör paydaşları bir araya geldi
buildingSMART Türkiye’nin devam eden faaliyetleri ve planlanan 
çalışmaları hakkında güncel bilgilerin paylaşıldığı Fokus 2020-1 başlıklı 
toplantı, internet üzerinden yapıldı. Toplantıda buildingSMART Türkiye’de 
neler yapıldığı, kamu kuruluşları ile gerçekleştirilen işbirliklerinin ne 
aşamada olduğu gibi birçok konu tüm detaylarıyla konuşuldu.

Genel Sekreteri ve bSTR Yürütme Kurulu Üyesi Aygen Er-
kal da sunumunda chapter çalışmaları, Notion kullanımı, 
bSTR internet sitesi, üyeler, çalışma grubu faaliyetleri ve 
görüş toplama süreci ile ilgili detaylı bilgiler verdi.

İkinci konuşmacı bSTR Yürütme Kurulu Üyesi & 
Teknoloji Çalışma Grubu Koordinatörü Tolga Canözkan, 
Örnek Çalışma (Use Case) uygulamalarıyla ilgili detaylı 
bilgiler paylaştı. Örnek çalışma yönetimi içeriği ve fayda-
larından bahsetti. Son konuşmacı bSTR Yürütme Kurulu 
Başkan Yardımcısı & Standartlar ve Yayınlar Çalışma Gru-
bu Koordinatörü Ahmet Çıtıpıtıoğlu ise bSTR işbirlikleri 
ve yol haritasını anlattığı sunumunda Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu ile gerçekleşen toplantı, TSE 
Standart çalışmaları, MTC177 Ayna Komitesi ve GS1 Tür-
kiye işbirliklerine değindi.
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YENİ ÜYELERİMİZ - TAV İNŞAAT

Yurt dışında gerçekleştirdiği havalimanı 
inşaatlarıyla oldukça önemli işlere imza 
atan TAV İnşaat, Türkiye İMSAD üyeleri 

arasında yerini aldı. Bugüne kadar tamamlanan ve 
devam eden projelerinin toplam sözleşme değeri-
nin 22.6 milyar doları aştığını belirten TAV İnşaat 
Genel Müdürü Ümit Kazak, Türkiye İMSAD’a üye 
olarak inşaat sektöründeki süreç ve teknolojileri 
daha iyi takip edebileceklerini söyledi. Ümit Ka-
zak ile TAV İnşaat’ı ve Türkiye İMSAD’a üye olma 
nedenlerini konuştuk.

Öncelikle TAV İnşaat hakkında kısaca bilgi 
almak isteriz.

Türkiye ve bölge ülkelerinde gerçekleştirdiği 
havalimanı projeleriyle kısa sürede sektörün lider-
leri arasına giren TAV İnşaat, uluslararası inşaat 
sektörü dergisi Engineering News Record (ENR) 
sıralamasında “havalimanı inşaatı” kategorisinde 
2014, 2015, 2016, 2018 ve 2019 yıllarında ilk 
sırada yer alarak bu alanda dünyanın en büyük 
şirketi oldu. 21 bini aşkın çalışanı bulunan TAV 
İnşaat’ın, bugüne kadar tamamlanan ve devam 
eden projelerinin toplam sözleşme değeri 22.6 
milyar doları aştı.

TAV İnşaat’ın yatırımlarından kısaca bahseder 
misiniz?

TAV İnşaat, sektöründe gerçekleştirdiği proje-
lerden edindiği engin deneyimi sadece Türkiye’nin 
değil, tüm dünyanın kullanımına sunuyor. Şirke-
timiz, mesafelerin her geçen gün kısaldığı dün-
yada gittikçe artan bir ihtiyaç olan havalimanı 
altyapısı alanında danışmanlık da yapıyor. Körfez 
Bölgesi’nde büyük bir iş hacmine sahip olan TAV 
İnşaat, havalimanı inşaatlarının yanı sıra ileri tek-
noloji kullanımı gerektiren yüksek katlı binalar da 
inşa ediyor.

TAV İnşaat yurt dışında Katar’ın başken-
ti Doha’da Hamad Havalimanı Yolcu Terminali 
Kompleksi’ni, Suudi Arabistan’da Medine Hava-
limanı ile Riyad Havalimanı Terminal 5 projesi-
ni, Umman’da Maskat Havalimanı pist ve altyapı 
işlerini, Gürcistan’da Tiflis ve Batum, Tunus’ta 
Enfidha-Hammamet, Makedonya’da Üsküp ve 
Ohrid Havalimanları’nı, Mısır’da Kahire Hava-
limanı Terminal 3, Dubai’de Damac Towers by 
Paramount projesini hayata geçirdi. TAV İnşaat’ın 
devam etmekte olan projeleri arasında ise Abu Dabi 
Havalimanı Midfield Terminal Kompleksi, Bah-
reyn Havalimanı Yeni Terminal Binası, Amsterdam 
Schiphol Havalimanı Ek Terminal Binası, Doha 
Hamad Uluslararası Havalimanı D ve E Konkorsları 
Bölgesi Merkez Konkors Ek Terminal Binası bulu-
nuyor. TAV İnşaat havalimanları dışında, Dubai’de 
The Address Residences Dubai Opera ve Il Primo; 
İstanbul’da ise Emaar Square yüksek katlı bina 
inşaatlarına devam ediyor.

TAV Havalimanları, Türkiye İMSAD üyeleri 
arasında yerini aldı. Bu üyelik şirketinize ne 
gibi katkılar sağlayacak?

Türkiye İMSAD bünyesinde yapılan çalışmala-
rın, dünyada ve Türkiye’de çok hızlı gelişen yeni 
inşaat süreçlerini ve teknolojilerini takip etmemize 
vesile olacağını inanıyoruz. Diğer üyelerle birlikte 
firma olarak hem katkıda bulunacağımız, hem de 
yeni deneyimler edinebileceğimiz işbirliklerine 
dahil olabileceğimizi düşünüyoruz.

“Türkiye İMSAD üyeliği ile yeni 
inşaat süreçlerini takip edebileceğiz”

Havalimanlarının yanı sıra ileri teknoloji kullanımı gerektiren yüksek katlı binalar da 
inşa eden TAV İnşaat, Türkiye İMSAD’a üye oldu. TAV İnşaat Genel Müdürü Ümit 
Kazak, “Türkiye İMSAD bünyesinde yapılan çalışmaların, çok hızlı gelişen yeni inşaat 
süreçlerini ve teknolojilerini takip etmemize vesile olacağını inanıyoruz” dedi.

“TAV İnşaat, 
sektöründe 

gerçekleştirdiği 
projelerden edindiği 

engin deneyimi 
sadece Türkiye’nin 

değil, tüm dünyanın 
kullanımına sunuyor.”
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Isı, su, ses gibi yalıtım çözümleri sunan RBS 
Ravago, Türkiye İMSAD üyeleri arasında ye-
rini aldı. Türkiye’de 9 bölge müdürlüğü ve 

300’e yakın güçlü bayi ağı ile satış dağıtım hizmeti 
sunduklarını belirten RBS Ravago Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Turhan Onur, inşaat sektörüne 
çok önemli katkılar sunan Türkiye İMSAD’a üye 
olmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Meh-
met Turhan Onur ile RBS Ravago’yu ve Türkiye 
İMSAD’a üye olma nedenlerini konuştuk.

Öncelikle RBS Ravago hakkında kısaca bilgi 
almak isteriz.

RBS Ravago, Ravago Holding bünyesinde fa-
aliyet gösteriyor. 1961 yılında Belçika merkezli 
olarak kurulan Ravago, yaklaşık 40 ülkede 350’nin 
üzerinde şirket ile faaliyet gösteren, yıllık 10 milyar 
euroyu aşan cirosu ile plastik, yapı ürünleri üretim, 
satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunan bir grup. 
Ravago Grubu’nun inşaat ve yalıtım sektörüne, 
ürün ve sistem çözümleri sunan iş kolu olan Ra-
vago Building Solutions, ülkemizde “Stoper Yapı 
ve Yalıtım Sistemleri A.Ş., Ravaber Yapı Ürünleri 
Sanayi Ticaret A.Ş. ve eski adı ile Mardav Yalıtım ve 
İnşaat Malzemeleri A.Ş.”yi bünyesinde barındıran 
“RBS Ravago Yalıtım ve İnşaat A.Ş.” resmi adı ile 
hizmet veriyor.

RBS Ravago’nun faaliyet alanı nedir?
RBS Ravago, inşaat sektörüne sunduğu üstün 

nitelikli ürün ve çözümler ile müşteri memnuniyeti 
sağlamayı ilke edinen bir firma. Temsil ettiği ve 
dağıtımını yaptığı altı farklı ürün grubu ile dünyaca 
ünlü birçok markanın satış ve pazarlama faaliyet-
lerini sürdürüyor. Isı yalıtımı (Styrofoam, Ravaber, 
Ravatherm XPS), yalıtımlı cephe çözümleri (Rock-
Manto, Blue’Safe MaviKale, EPSManto), çatı ve su 
yalıtımı (Stoper, Bitümex, Protan, Dupont-Tyvek, 
Ravacoat), dizayn ve dekorasyon (Armstrong, Rava 
Ceiling), giydirme cepheler (Dowsil Sikonları), 
mekanik ve tesisat yalıtımı (Ravaber Biowool, Ra-
vaber Seramik Yünü, Ravaflex, Ravaber Teknik) 
faaliyetlerimiz var. Türkiye’de 9 bölge müdürlüğü 

“Türkiye İMSAD’ın çalışmalarına
katkı sağlamak istiyoruz”

Belçikalı Ravago Holding bünyesinde faaliyet gösteren RBS Ravago, Türkiye 
İMSAD’a üye oldu. Türkiye İMSAD’ın inşaat sektörü için çok değerli çalışmaları 
olduğunu belirten RBS Ravago Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Turhan Onur, 
“Biz de Türkiye İMSAD’ın çalışmalarına katkı sağlamak istiyoruz” dedi.

“Devam eden 
pazar geliştirme 
çalışmalarımız ile 
ülkenin ihtiyacı 
olan yüksek ihracat 
rakamlarını katlayarak 
artırmak ana 
hedeflerimiz arasında 
yer alıyor.”

ve 300’e yakın güçlü bayi ağı ile satış dağıtım 
hizmeti sunuyoruz. Marmara, Bursa, İç Anadolu, 
Ege, Akdeniz, Karadeniz, Erzurum, Güneydoğu 
Anadolu, Diyarbakır Bölge Müdürlüklerimiz var. 
Ravago Bina Çözümleri, çevreye ve yaşama değer 
katma politikası ile sektöre ve ülke ekonomisine 
katkı sağlamaya devam ediyor.

Önümüzdeki dönemdeki hedefleriniz neler?
Bulunduğu coğrafyanın içinde aktif olduğu 

alanda en ileri üretim teknolojilerini kullanan şir-
ketimiz, pazarın öncü firması durumunda. Devam 
eden pazar geliştirme çalışmalarımız ile de ülkenin 
ihtiyacı olan yüksek ihracat rakamlarını katlayarak 
artırmak ana hedeflerimiz arasında yer alıyor.

RBS Ravago, Türkiye İMSAD üyeleri arasında 
yerini aldı. Bu üyelik şirketinize ne gibi katkılar 
sağlayacak?

Türkiye İMSAD çok değerli bir kurum, değerli 
çalışmaları var. İnşaat sektörüne gerek yönetmelik, 
gerek bilgilendirme, teknik eğitim anlamında ge-
rekse de hükümetle ilişkilerde yardımcı ve temsilci 
oluyor. Biz de RBS Ravago olarak bu çalışmalara 
katkı sağlamak istiyoruz.

YENİ ÜYELERİMİZ - RBS RAVAGO
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YENİ ÜYELERİMİZ - GRUNDFOS TÜRKİYE

Dünyanın lider su çözümleri firması 
Grundfos, Türkiye İMSAD üyeleri ara-
sında yerini aldı. “Türkiye İMSAD’ın iç 

pazardaki gelişmelerin yanı sıra ihracat pazarlarını 
da yakından takip ediyor olması, üyelerine çok 
geniş bir perspektifte vizyon vermesini mümkün 
kılıyor” diyen Grundfos Türkiye Genel Müdürü 
Burak Gürkan ile Grundfos’u ve Türkiye İMSAD’a 
üye olma nedenlerini konuştuk.

Grundfos hakkında kısaca bilgi almak isteriz.
Grundfos, 1945 yılında Danimarkalı mucit 

Poul Due Jensen tarafından kuruldu. Bugün yak-
laşık 60 ülkede 83 şirket ve 19 binden fazla ça-
lışanımız ile yıllık 4 milyar euroya yakın ciroya 
sahip pompa üreticisi bir dünya deviyiz. Amacı 
Grundfos’un gösterdiği devamlı gelişmenin eko-
nomik dayanağını sağlamlaştırmak ve genişletmek 
olan Grundfos (Poul Due Jensen) Vakfı, şirketin 
yüzde 87’sine sahip olmakla beraber, bu vakıftan 
elde edilen kar Grundfos şirketlerine yatırım yap-
mak üzere değerlendiriliyor. Tüm dünya için su 
çözümleri geliştiriyoruz. En küçük köylerden en 
yüksek gökdelenlere kadar içme suyu temini, atık 
suların arıtılması ve bertaraf edilmesi, tüm ısıtma 

ve soğutma sistemlerinin çalışmasını sağlayan su 
transferi çözümlerini kurmak bizim işimiz.

Grundfos Türkiye’nin faaliyetlerinden bahse-
der misiniz?

Grundfos, Türkiye’ye ilk adımını 1998 yılında 
attı. 2005 yılı itibarıyla 16 bin metrekare alan 
üzerine kurulan fabrikamıza geçerek üretimleri-
mizi burada gerçekleştirmeye başladık. Grundfos 
Türkiye olarak bugün Gebze/İstanbul merkezinin 
yanı sıra Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, Samsun 
ve Adana bölge ofislerimiz ile Türkiye’nin dört 
bir yanındaki müşterilerimize hizmet sunmaya 
devam ediyoruz. Bununla beraber 2009 yılında 
sektör bilincini geliştirmek ve pompa sektöründe 
uzman çalışanlar yetiştirmek amacıyla Grundfos 
Akademi’yi kurduk. Bugün 62 yetkili bayimiz ve 
90’dan fazla yetkili servisimiz bulunuyor. Azer-
baycan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, 
Kırgızistan ve Tacikistan dahil olmak üzere 8 
Orta Asya ülkesini de direkt olarak Türkiye’den 
yönetiyoruz.

Grundfos Türkiye, Türkiye İMSAD’a üye oldu.
Bu üyelik şirketinize nasıl katkı sağlayacak?

Türkiye İMSAD, inşaat sektöründe güç birliği 
sağlamak amacıyla sektördeki tüm paydaşları 
bir araya getiren bir çatı kuruluş. İç pazardaki 
gelişmelerin yanı sıra ihracat pazarlarını da yakın-
dan takip ediyor olması üyelerine çok geniş bir 
perspektifte vizyon vermesini mümkün kılıyor. 
Derneğimizin, kendi faaliyet alanımızın yanı sıra 
sektördeki diğer faaliyet alanları hakkında da bu 
seviyede profesyonel bilgiye ulaşmamızı sağla-
ması, bizim hem içinde bulunduğumuz periyoda 
hem de önümüzdeki döneme ilişkin çok tutarlı 
planlamalar yapmamızı sağlayacak. Biz Grundfos 
Türkiye olarak Türkiye İMSAD’ı inşaat sektörü-
nün en etkin bilgi, vizyon ve fikir paylaşım plat-
formu olarak görüyor, derneğe pompa sektörü 
hakkındaki dinamikleri düzenli olarak aktararak 
fayda sağlamayı hedefliyoruz.  

“Türkiye İMSAD’ı inşaat sektörünün 
en etkin platformu olarak görüyoruz” 

Ülkemizde 1998 yılından bu yana faaliyet gösteren Danimarkalı pompa üreticisi 
Grundfos, Türkiye İMSAD’a üye oldu. Grundfos Türkiye Genel Müdürü Burak 
Gürkan, "Türkiye İMSAD'ı inşaat sektörünün en etkin bilgi, vizyon ve fikir paylaşım 
platformu olarak görüyor ve derneğe fayda sağlamayı hedefliyoruz" dedi.  

“Dünyanın her yerinde 
insanlara temiz su 

ve sıhhi koşullar 
sağlamak, iklim 

değişimini önlemek 
için uluslararası 

organizasyonlarla 
birlikte çalışıyor, STK’lar 

ve BM kurumlarıyla 
işbirliği yapıyoruz.”





Ekonomi ve 
inşaat sektörü 
en kötüyü
atlattı mı? 

Covid-19 salgınında 
kritik süreç: 

Küresel salgın Covid-19 nedeniyle dünyada artık hiçbir 
şey eskisi gibi olmazken, ekonomiler de "yeni normal"e 
göre şekilleniyor. Hükümetler geniş destek paketleri, 
merkez bankaları olağanüstü parasal genişleme 
politikaları uygulamasına rağmen, yılın ilk yarısında 
dünya ekonomisinde yüzde 10’a yakın bir küçülme 
bekleniyor. Peki küresel ekonomi ve inşaat sektörü 2'nci 
yarıda nasıl bir rota çizecek? Bu sorunun yanıtı, salgında 
sonbaharda 2'nci dalga yaşanıp yaşanmayacağına göre 
değişecek. Bu sayımızda görüşlerine yer verdiğimiz 
sektör temsilcileri, 2'nci dalga yaşanmazsa Türk 
ekonomisi ve inşaat sektöründe yeni fırsatlar olacağı 
görüşünde birleşiyor.
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Dünya, yeni umutlarla girdiği 
2020 yılında Çin’in Wuhan 
kentinde ortaya çıkan ve 

daha sonra hızla diğer ülkelere ya-
yılan Covid-19 pandemisi nedeniyle 
yüzyılın en büyük sarsıntısını yaşıyor. 
Dünya genelinde 610 binden fazla ki-
şinin hayatını kaybetmesine neden olan 
virüsün yayılması durdurulamazken, 
ekonomilerde yaşanan türbülans da de-
vam ediyor. Hükümetler geniş destek 
paketleri, merkez bankaları da olağa-
nüstü parasal genişleme politikaları uy-
gulamasına rağmen, yılın ilk yarısında 
dünya ekonomisinde yüzde 10’a yakın 
bir küçülme bekleniyor. 3.3 milyar kişi 
olan küresel istihdamda ise en az 25 
milyon kişinin işini kaybedeceği ve gelir 
kayıplarının 860 milyar dolar ile 3.4 
trilyon dolar arasında değişebileceği ifa-
de ediliyor.

KÜRESEL MAL TİCARETİNDEKİ
DÜŞÜŞ YÜZDE 32’Yİ BULABİLİR

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), küre-
sel ticarette bu yıl yaşanması beklenen 
düşüşün 2008-2009 küresel finansal 
krizde yaşanandan daha yüksek olacağı 
tahmininde bulunarak, “Küresel mal 
ticaretinin Covid-19 nedeniyle 2020’de 
yüzde 13 ila yüzde 32 arasında düşmesi-
ni bekliyoruz”  açıklamasını yaptı.

Peki bundan sonra ne olacak? Bu 
sorunun yanıtında en belirleyici unsur, 
salgında sonbaharda 2’nci dalganın ya-
şanıp yaşanmayacağı olacak. Öyle ki 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 
(OECD), dünya ekonomisine yönelik 
tahminlerini bu iki senaryoya göre oluş-
turdu bile...

OECD Haziran ayı Ekonomik Görü-
nüm Raporu’nda, salgının kontrol altın-
da olduğu ve ikinci dalganın yaşanma-
yacağı senaryoda, dünya ekonomisinin 
bu yıl yüzde 6 daralacağı ve gelecek yıl 
yüzde 5,2 genişleyeceği öngörüldü. Barış 
zamanında yaklaşık 100 yılın en ciddi 
resesyonuna sebep olan salgının insanla-
rın sağlığına, işlerine ve refahına büyük 
zarar verdiği belirtilerek, salgında ikinci 
bir dalganın küresel ekonomiye büyük 
bir maliyeti olacağı uyarısında bulunul-
du. Covid-19 salgınında 2’nci dalganın 
gelmesi halinde, küresel ekonominin bu 
yıl yüzde 7,6 küçüleceği ve 2021’de ise 
sadece yüzde 2,8 büyüyeceği tahmini 
yapıldı. OECD raporunda, Türk ekono-
misinin de bu yıl yüzde 4,8 daralacağı 

öngörülürken, salgında 2’nci dalganın 
yaşanması durumunda ise bu daralma-
nın yüzde 8,1’e çıkabileceği vurgulandı.

Covid-19 salgınının küresel ekono-
miyi İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana 
görülen en derin ekonomik durgunluğa 
soktuğunu belirten Dünya Bankası da 
bu yıla ilişkin küresel büyüme tahmi-
nini düşürdü. Küresel Ekonomik Bek-
lentiler Raporu Haziran 2020 sayısında, 
salgının yarattığı hızlı ve büyük şok ile 
salgına karşı alınan önlemlerin ekono-
miyi ciddi bir daralmaya sürüklediğine 



KAPAK - “YENİ NORMAL”DE EKONOMİ VE İNŞAAT SEKTÖRÜ

TEMMUZ 2020   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   25

işaret edilerek, küresel ekonominin bu 
yıl yüzde 5,2 küçüleceği tahminine yer 
verildi. Bankanın raporunda, 2021 yılına 
ilişkin küresel ekonomik büyüme tahmi-
ni ise yüzde 2,6’dan yüzde 4,2’ye yük-
seltildi. Raporda Türkiye ekonomisinin 
ise bu yıl yüzde 3,8 küçüleceği, 2021’de 
yüzde 5 büyüyeceği tahmini yapıldı.

BENZERİ OLMAYAN BİR KRİZ
BELİRSİZ BİR TOPARLANMA

Uluslararası Para Fonu da (IMF), 
nisan ayında bu yıl için yüzde 3 olarak 

açıkladığı küresel ekonomide küçül-
me tahminini, Covid-19 salgınının 
ekonomide oluşturduğu etkinin bekle-
nenden daha olumsuz olduğu gerekçe-
siyle yüzde 4,9’a yükseltti. IMF, Dün-
ya Ekonomik Görünüm Raporu’nu 
“Benzeri olmayan bir kriz, belirsiz 
bir toparlanma” başlığıyla güncelle-
di. Covid-19 salgınının bu yılın ilk 
yarısında ekonomik faaliyet üzerinde 
beklenenden daha olumsuz bir etkisi 
olduğuna işaret edilen raporda, topar-
lanmanın daha önce tahmin edilenden 

daha kademeli olacağının öngörüldüğü 
bildirildi. Raporda, küresel ekonominin 
2021’de ise yüzde 5,4 büyüyeceği tah-
min edildi. Gelecek yıla ilişkin büyüme 
tahmini daha önce yüzde 5,8 olarak 
açıklanmıştı.

AB EKONOMİSİ BU YIL
YÜZDE 8,3 DARALACAK

Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı 
olan Avrupa Birliği’nde de durum iç 
açıcı değil. Avrupa Birliği (AB) Komis-
yonu, Covid-19 salgını nedeniyle AB 
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ekonomisinin bu yıl yüzde 8,3 da-
ralacağı öngörüsünde bulundu. AB 
Komisyonu’nun “Geniş farklılıklarla 
daha derin durgunluk” başlıklı  “2020 
Yaz Ekonomik Tahminleri” raporunda, 
AB ekonomisinin 2020’de yüzde 8,3 
küçüleceği, 2021 yılında ise yüzde 5,8 
büyüyeceği öngörüldü.

Raporda, bu yıl Avrupa’nın başat 
ekonomisi Almanya’nın yüzde 6,3, 
Fransa’nın yüzde 10,6, İtalya’nın 
yüzde 11,2, İspanya’nın yüze 10,9, 
Hollanda’nın yüzde 6,8, Belçika’nın 
yüzde 8,8, Yunanistan’ın yüzde 9 ve 
Avusturya’nın yüzde 7,1 küçüleceği 
tahmin edildi.

Raporda, tahminlere ilişkin aşağı 
yönlü risklerin yoğun olduğuna işaret 
edilerek, salgının boyutunun, süre-
sinin ve gelecekte uygulanabilecek 
kısıtlayıcı tedbirlerin belirsiz olduğu 
kaydedildi.Mevcut tahminin kısıt-
layıcı tedbirlerin gevşemeye devam 
edeceği ve ikinci dalga olmayacağı 
varsayımlarına dayandığı ifade edilen 
raporda, işgücü piyasalarına, şirket 
likiditelerine ve finansal piyasalara 
yönelik riskler bulunduğuna işaret 
edildi.

KAPAK - “YENİ NORMAL”DE EKONOMİ VE İNŞAAT SEKTÖRÜ

TOPARLANMA OLSA BİLE
DÜNYA İNŞAAT SEKTÖRÜ
BU YIL YÜZDE 3-4 KÜÇÜLÜR

Dünya ekonomisi ile ilgili beklen-
tiler bu yönde şekillenirken, salgının 
en çok darbe vurduğu sektörler ara-
sında yer alan inşaat sektöründe de 
yılın ilk yarısında yüzde 7-8 arasın-
da bir daralma olduğu öngörülüyor. 
Özellikle ABD ve AB’de daha yüksek 
daralmalar yaşandığı tahmin ediliyor. 
Dünya genelinde sektörel Sanayi PMI 

verilerine göre inşaat malzemeleri sa-
nayi üretimi de yılın 2’nci çeyreğinde 
yüzde 17 daraldı. 2’nci yarıda bekle-
nen toparlanmaya rağmen  2020 yılı 
genelinde dünya inşaat sektöründe 
yüzde 3-4 arası bir küçülme yaşanması 
bekleniyor.

Yılın 2’nci yarısında toparlanmaya 
başlayan inşaat sektörünün bu ivme-
yi devam ettirmesi ise salgında 2’nci 
dalga yaşanmaması üzerine kurulan 
olumlu senaryoya bağlı. 2’nci dalganın 

OECD’DEN EKONOMILERDE
IYI VE KÖTÜ SENARYO

√ Dünya ekonomisi bu yıl yüzde 6 daralacak, gelecek yıl yüzde 5,2 genişleyecek.
√ ABD ekonomisi bu yıl yüzde 7,3 daralacak, gelecek yıl yüzde 4,1 büyüyecek.
√ Euro Bölgesi bu yıl yüzde 9,1 küçülecek, gelecek yıl yüzde 6,5 büyüyecek.
√ OECD ülkeleri içinde en fazla küçülme yüzde 11,5 ile İngiltere’de yaşanacak. Ülke  
    ekonomisi gelecek yıl yüzde 9 büyüyecek.
√ Çin ekonomisi 2020’de yüzde 2,6, Hindistan ekonomisi yüzde 3,7 daralacak.
√ Türkiye ekonomisi 2020’de yüzde 4,8 daralacak.

√ Küresel ekonomi bu yıl yüzde 7,6 küçülecek, 2021’de ise sadece yüzde 2,8 büyüyecek.
√ ABD ekonomisi 2020’de yüzde 8,5 küçülecek, 2021’de yüzde 1,9 büyüyecek.
√ Euro bölgesinde daralma bu yıl yüzde 11,5’e yükselecek, büyüme yüzde 3,5’e gerileyecek.
√ İngiltere ekonomisi bu yıl yüzde 14 küçülecek, gelecek yıl yüzde 5 büyüyecek.
√ Çin ekonomisi yüzde 3,7, Hindistan ekonomisi yüzde 7,3 daralacak.
√ Türkiye ekonomisi 2020’de yüzde 8,1 daralacak.

SALGINDA 2’NCI DALGA YAŞANMAZSA...

SALGINDA 2’NCI DALGA YAŞANIRSA...
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yaşanması halinde, yılın 2’nci yarı-
sındaki toparlanma yarıda kalacak ve 
yıl genelinde daha yüksek daralmalar 
yaşanacak.

Türkiye’de de uzun süredir kü-
çülme eğiliminde olan inşaat sektörü, 
Covid-19 salgınından en çok etkilenen 
sektörler arasında yer aldı. Sektörde 
2’nci çeyrekte iki haneli bir küçülme 
yaşandığı öngörülüyor. Buna paralel 
olarak inşaat malzemeleri sanayisi de 
hem iç hem de dış pazarlarda yaşa-
nan sert daralmadan 2’nci çeyrekte 
olumsuz etkilendi. İnşaat malzemeleri 
sanayi üretimi 2’nci çeyrekte yüzde 
20 daralırken, ihracat da yüzde 21 
geriledi.

HAZİRAN AYI GELİŞMELERİ 
YILIN İKİNCİ YARISI İÇİN
UMUT VERDİ

Türkiye İMSAD Haziran 2020 
Sektör Raporu’na göre, Covid-19 
salgını nedeniyle inşaat malzemeleri 
sanayi üretimi 2020 yılı nisan ayında 
2019 yılı nisan ayına göre yüzde 24,1 
geriledi. Nisan ayındaki sert üretim 
düşüşünde pandemi nedeniyle iç pa-
zar ve ihracat pazarlarının kapanması 
etkili oldu.

Türkiye’de “yeni normal” hayata 

geçilen haziran ayında iktisadi faa-
liyetlere ve sosyal hayata planlı ve 
kontrollü bir geri dönüşün başlaması 
inşaat sektörünü de olumlu etkiledi 
ve haziran ayı verileri itibarıyla sek-
törde hızlı bir toparlanma yaşandı. 
Mevcut inşaat işleri ve yeni alınan 
işlerde kuvvetli bir toparlanma oldu. 
İnşaat malzemeleri sanayisinde de ha-
ziran ayında iç ve dış satışlarda sıçra-
malar yaşandı. Haziran ayı gelişmeleri 
yılın 2’nci yarısı için ümit verdi. 2’nci 
bir küresel dalga yaşanmaz ve vaka 
sayıları kontrollü olarak azaltılırsa, 
yılın 2’nci yarısında inşaat sektörü 
ve inşaat malzemeleri sanayinde ka-
demeli toparlanmanın devam etmesi 
bekleniyor.

Diğer yandan Türkiye İMSAD 
üyelerinden alınan bilgiler doğrultu-
sunda hazırlanan İnşaat Malzemeleri 
Sanayi Bileşik Endeksi’nin haziran ayı 
sonuçlarına göre, Covid-19 salgını-
nın olumsuz etkilerinin şimdilik üç 
ay ile sınırlı kaldığı görüldü. Mayıs 
ayında durağanlaşan ve Covid-19 
öncesi döneme kademeli olarak dön-
mesi beklenen Bileşik Endeks, ha-
ziran ayında önemli bir toparlanma 
sergiledi. Haziran ayındaki bu hızlı 
toparlanma inşaat malzemesi sana-

yisinin dayanıklılığını bir kez daha 
gösterdi. Bileşik Endeks; faaliyet, 
güven ve beklenti endekslerindeki 
önemli artışlarla 71,07 puana ulaşa-
rak dip seviyelerinden hızla uzaklaş-
maya başladı.

KONUT KREDİLERİNDEKİ
ARTIŞ, SEKTÖRÜ DESTEKLİYOR

İnşaat sektöründe konut inşaat-
ları en önemli alanı oluştururken, 
sektörde önemli bir yeni konut 
stoku bulunuyor. Bunların satışı ve 
stokunun eritilmesi ile yeni konut 
inşaatlarının hareketlilik kazanması 
bekleniyor. Bu çerçevede konut kre-
dileri yine önemli bir işlev görmeye 
başladı. Covid-19 salgını ile zaten 
uzun süredir durgun olan konut sa-
tışları gerilerken, konut satışlarının 
yeniden canlandırılması için konut 
kredisi kampanyaları sektöre can 
suyu oldu. 2019 yılının başından 
2020 yılı mayıs ayı sonuna kadar 
neredeyse sabit kalan konut kredi-
leri büyüklüğü haziran ayında 11 
milyar TL arttı. Kredi büyümesinin 
sürdürülebilir olması, istikrarlı bir 
konut talebi için önem arz ederken, 
sektörün toparlanmasında da etkili 
olacak.
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SEKTÖR 
TEMSILCILERINDEN 
ÖNEMLI TESPITLER

Salgın sonrasında dünyaya 
kaliteli, rekabetçi ve güvenilir 

bir üretici olduğumuzu iyi 
çalışarak anlatabilirsek, Türkiye 

2020’li yıllarda yükselen bir 
üretim merkezine dönüşebilir.

Üretim tesislerimizi ve 
firmalarımızı hızlıca  

sertifikalandırmalı ve global 
vitrinde Türk ürünü algısının 
yanında “sertifikalı ürün” ve 

“çevre dostu ürün” gibi talebi 
etkileyebilecek diğer faktörlerle 

süslemeliyiz.

Üç ilkeye bağlı kalarak hareket 
edersek, kazanan biz ve ülkemiz 

olur. Bunları, “tasarruf etmek, 
bu tasarrufla yatırım yapmak 

ve katma değerli ihracatla 
büyümek” şeklinde sıralayabiliriz.

Yabancılara gayrimenkul satışında 
ülkeye döviz getiren sektör, 

ihracatçı statüsü imkanlarından 
yararlandırılmalı. Bu sayede 

önümüzdeki yıllarda 25 milyar dolar 
gelir hedefi hayal olmaz.

Normalleşme sürecinde başta 
Afrika ve Asya bölgesinde olmak 

üzere kalkınma hamleleri ve altyapı 
ihtiyaçları, Türk müteahhitlerini ön 

plana çıkaracak.

Kampanyalara gösterilen yoğun 
ilgi, haziran ayının tamamında 
en az 130 bin adet konut satış 
rakamının gerçekleşeceğinin 
habercisi oldu. Yani haziran 
ayında tarihi bir satış rekoru 

gelebilir. 

28   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  TEMMUZ 2020



KAPAK - “YENİ NORMAL”DE EKONOMİ VE İNŞAAT SEKTÖRÜ

TEMMUZ 2020   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   29

SEKTÖR 
TEMSILCILERINDEN 
ÖNEMLI TESPITLER

TEMMUZ 2020   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l   29

 Pandemi sürecinde bahçeli - balkonlu, az katlı, az 
kişinin yaşadığı alanlar daha kıymetli oldu. Bahçeli 
evler, müstakil havuzlar, kalabalıktan uzak, doğaya 

yakın olma talebi patladı. Konutlar, ofisler ortak 
kullanım yapılarıyla birlikte, pandeminin kentlere ve 
kent planlamasına nasıl yansıyacağı bu dönemin en 

yoğun tartışılan konusu haline geldi.

Salgından korunmak için evlerine kapanan 
insanların yaşam anlayışları, davranışları daha 

esnek bir mimari tarza ihtiyacı artıracak ve tüketici 
alışkanlıkları değişecek. Bu değişime bağlı olarak 
yeni şehircilik anlayışı ve yeni proje mimarileri de 

evrimleşecek.

Yatay mimari şehircilik anlayışı yeni projelerin 
odağında olacak. Bu anlayış kapsamında bahçe 

ve yeşil alanlar projelerin olmazsa olmazını teşkil 
ederken, balkon ve teras gibi dairelerde daha fazla 

dışa bakan yaşam alanları olacak.

Daire içlerindeki yaşam alanlarıyla 
çalışma alanlarını aynı anda 
barındıran esnek ve karma 

tasarımlar gündeme gelecek.

Daire planlamalarında kapalı 
mutfak ve salonlar birleştirilerek 

tüm ailenin her zaman 
sosyalleşeceği daha büyük yaşam 

alanları ile dairenin bir odasının 
ofis/büro kullanımına uygun 

alt yapısı olan çalışma alanları 
içermesi amaçlanacak.

COVID-19 
YAŞAM ALANLARINI

 NASIL DEĞIŞTIRECEK?



“Güvenilir tedarikçi liman 
Türkiye”, yeni tedarik
merkezi olacak

İsmail GÜLLE
Türkiye İhracatçılar

 Meclisi (TİM) Başkanı

Covid-19 salgını etkisiyle küre-
sel ekonomi, 1929 Büyük Ekonomik 
Buhranı sonrası en büyük kriz ile karşı 
karşıya kalmış durumda. İhracatımızın 
yaklaşık yarısını gerçekleştirdiğimiz 
Avrupa Birliği ülkelerinin ise dramatik 
küçülmeler yaşayacağı öngörülüyor. 
Dünya ticaretinde yüzde 40’a ulaşan bir 
düşüşün ihtimal dahilinde olduğu bu 
ortamda bile ihracatçılarımız başarılı 
bir performans ortaya koydular. 2020 
yılının ilk iki ayına rekorla başlamış 
olsak da ihracatımızda mart ayı ortala-
rından sonra tahmin ettiğimiz ölçüde 
bir düşüşle karşılaştık. Mayıs ayında 
toparlanmaya geçtik. İhracatta da nor-
malleşme adımlarının hız kazandığı 
haziran ayında geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 15,8, bir önceki ay olan 
mayısa göre de rekor bir sıçrayışla yüz-
de 35,2 artış yakaladık. Toplamda 27 
sektörümüzün 24’ü ihracatını artırmayı 
başardı. Birçok sektörde aylık bazda 
yüzde 70’e varan ihracat artışları ya-
şandı. Bu durum, ihracat altyapımızın 
güçlü, firmalarımızın da şoklara daya-
nıklı olduğunu tüm dünyaya gösterdi.

TALEPLERE HIZLI YANIT
VEREBİLMELİYİZ

Şoklara dayanıklı yapısı ile ülkemiz 
iş dünyası ve özellikle ihracatçı firma-
larımızın Covid-19 sonrası dönemde 
“yeni normal”e hızlı bir şekilde uyum 
sağlayacağını düşünüyoruz. Bu uyum 
sürecinde, dünyadan gelecek yeni ta-
leplere ve beklentilere hızlıca yanıt ve-
rebilmemiz, ihracatımızın geleceği için 
önem arz ediyor. Türkiye, “güvenilir 
tedarikçi liman” konumunu perçinle-
yerek, sürecin sonucunda yeni tedarik 
merkezleri arayışına girecek ülkeler 
için tedarik merkezi olacak.

Covid-19 sonrası dünyada temiz 
üretim, yeşil sertifika gibi kavramları 
daha fazla duymaya başlayacağız. Bu 
noktada, hızlıca üretim tesislerimizi 
ve firmalarımızı sertifikalandırmalı ve 
global vitrinde Türk ürünü algısının 

yanında “sertifikalı ürün” ve “çevre 
dostu ürün” gibi talebi etkileyebilecek 
diğer faktörlerle süslemeliyiz. Salgın 
süreci ülkemize ve tüm dünyaya bir 
kez daha gösterdi ki; stratejik ürünler, 
yerli ve milli imkanlarla üretilebilir 
olmalı veya “güvenilir bir tedarikçi” 
tarafından temin edilmeli.

Salgın sürecinde tedarik zincirin-
deki kırılmalar, ürünlerin “nispeten 
ucuz” olduğu için tedarik edildiği ül-
kelere karşı olan itimadı azalttı. Tüm 
dünyanın tek bir fabrikaya bağımlı 
olmasının sürdürülebilir bir durum 
olmadığı bir kere daha gözler önüne 
serildi. Türkiye, salgın süreci boyunca 
pek çok ülkeye yaptığı tıbbi malzeme, 
maske ve dezenfektan yardımlarıyla bu 
coğrafyalardaki yumuşak gücünü ve 
tedarik mekanizmasının sağlamlığını 
doğrudan sahada ve salgın sürecinin 
ortasında tüm dünyaya tekrar hatırlat-
tı. Bu yumuşak güç uygulamasının, ge-
lecekte ihracatımızda oluşturabileceği 
olumlu yansımaları sıkça görmemiz ve 
bugünleri hatırlamamız; bugün attığı-
mız bu adımların eseri olacak. Normal-
leşme dönemi ve sonrasında, ihracatta 
beklentimiz ‘normalin de ötesi’.

Salgın süreci ile birlikte ülkelerin, 
kimi stratejik ve üretiminden vazgeç-
tiği ürünleri tekrar üretmeye başlaması 
veya güvenilir bir başka tedarikçiden 
sağlaması “yeni normal” döneminin 
öne çıkan önemli başlıklarından ola-
cak. 2019 yılında ihracatta “Cumhu-
riyet tarihi rekoru” kıran ve en büyük 
pazarı Avrupa Birliği gibi standartları 
yüksek bir pazar olan ihracatçılarımız, 
bu noktada diğer ülkelerden pozitif 
ayrışarak bir adım öne çıkıyor. Türkiye 
İhracatçılar Meclisi olarak, yaptığımız 
çalışmaların neticesinde süreç sonunda 
atılacak doğru adımlar ile özellikle oto-
motiv, tekstil, maden, kimya, çelik, ta-
rım ve gıda sektörlerinde, üretim gücü 
olan Türkiye gibi güçlü bir tedarikçi 
ülke olarak, önümüzde yeni fırsatlar 
olduğuna inanıyoruz. 

Salgın sonrası dönemde Türkiye, 
“güvenilir tedarikçi liman” konumunu 
perçinleyerek, yeni tedarik merkezleri 
arayışına girecek ülkeler için tedarik 

merkezi olacak. Global vitrinde 
ürünlerimizi, Türk ürünü algısının 

yanında “sertifikalı ürün” ve “çevre dostu 
ürün” gibi talebi etkileyebilecek diğer 

faktörlerle süslemeliyiz.
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Sürecin olumsuz etkilerini 
en aza indirmeyi hedefleyen 
uygulamalara imza attık

Ali GÜNEY
Türk Eximbank 
Genel Müdürü        

Türk Eximbank tarafından Covid-19 
salgınının ihracatçılarımıza olan eko-
nomik etkilerinin azaltılmasına yöne-
lik birçok tedbir alındı. Sayın Cum-
hurbaşkanımız tarafından açıklanan 
“Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi” 
kapsamında, Türk Eximbank’ın ken-
di kaynaklarından kullandırdığı ve 18 
Mart 2020-30 Haziran 2020 aralığında 
geri ödeme vadesi gelen kredilerin, ih-
racatçıların da talebi olması halinde 6 
aya kadar vadelerinin uzatılması imkanı 
sağlandı.

İhracatçılarımızın her zaman yanın-
da olan Türk Eximbank’ın böylesine 
hassas bir dönemde aldığı bir başka 
tedbir ise Stok Finansman Destek Pa-
keti oldu. Bu destek ile Türk Eximbank 
ve Kredi Garanti Fonu A.Ş. arasında 
imzalanan protokol kapsamında, Ha-
zine Desteği kefaleti ile 30 Nisan 2020 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
mevcut koşullarda stoklarını sipariş 
iptalleri ve talep düşüşü nedeniyle sa-
tamayarak taşımak zorunda kalan ihra-
catçılarımızın stok finansmanı amacına 
yönelik 1 yıl vadeli TL Reeskont Kre-
disi kullandırılıyor. Kredi, firmaların 
1 Ocak 2020-31 Mart 2020 tarihleri 
arasındaki stok alım belgelerinin ibrazı 
karşılığında kullandırılırken; firma li-
miti KOBİ’ler için 25 milyon TL, KOBİ 
dışı firmalar için 50 milyon TL olarak 
belirlendi.

Reeskont kredilerinin azami vadele-
ri, 20 Mart 2020 itibarıyla 360 günden 
720 güne çıkarıldı. TCMB kaynaklı re-
eskont kredilerinde 18 Mart 2020-30 
Haziran 2020 aralığında geri ödeme 
vadesi gelen krediler için 90 güne kadar 
vade uzatımı imkanı sunuldu.

Türk Eximbank, ilk kullandırımın 
yapıldığı 14 Nisan 2020 tarihinden 30 
Haziran 2020 tarihine kadar toplam 
3.5 milyar TL tutarında “Reeskont TL 
Kredisi” kullandırdı. 2.5 ayda ulaşılan 
bu tutarın 1.2 milyar TL’lik kısmı KGF 
Kefaleti ile sağlandı. Bu sayede ihracat-

çılarımız teminat bulma konusunda da 
desteklendi.

1 Nisan 2020 (dahil) tarihinden 30 
Haziran 2020 (dahil) tarihine kadar 
vadesi gelecek “Sevk Öncesi İhracat 
Kredileri”nin (diğer adıyla Aracı Ban-
ka İhracat Kredileri); ihracatçıların ta-
lepte bulunması ve talebin ilgili aracı 
banka tarafından da uygun görülmesi 
koşuluyla 180 güne kadar vadesinin 
uzatılması imkânı sunulmaya başlandı. 
Türk Eximbank tarafından uygulamaya 
alınan bu destek ile 30 Haziran 2020 
tarihi itibarıyla toplam 4 milyar dolar 
tutarında vade uzatımı yapılarak, salgın 
döneminde vade uzatım imkânından 
yararlanan 2 bin 276 farklı firmaya fi-
nansmana erişimde destek sağlandı.

Bu zorlu süreçte alınan tedbirlere ek 
olarak T.C. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 
alınan kararlar doğrultusunda; firmala-
rın ihracat taahhüt kapatma sürelerine 
12 aya kadar vade uzatma imkânı ve-
rildi. TCMB tarafından 31 Mart 2020 
tarihinde açıklanan tedbirler kapsamın-
da Türk Eximbank’a 20 milyar TL tuta-
rında Reeskont Kredisi kaynağı verildi 
ve Türk Eximbank tarafından istihdamı 
koruma taahhüdü veren tüm ihracat-
çılara yıllık yüzde 7,25 gibi uygun bir 
maliyetle Reeskont TL kredisi imkanı 
sunuldu. Ayrıca 30 Haziran 2020 ta-
rihine kadar kullandırılacak Reeskont 
kredilerinde taahhüt kapatma süresi 24 
aydan 36 aya çıkartıldı.

KREDİ FAİZLERİ DÜŞÜRÜLDÜ
2019 Haziran ayında yüzde 17,60 

olarak uygulanan TL faizi, 2020 Ha-
ziran ayında yüzde 10’dan fazla indi-
rimle yüzde 7,25 olarak uygulanmaya 
başlandı. Türk Eximbank olarak yine 
ihracatçılarımızın yüklerini hafifletmek 
adına Türk Eximbank’ın faiz oranların-
da da indirime gidildi. Türk Eximbank 
en düşük faiz oranlarıyla ihracatçıların 
yanında olmaya devam edecek.

Covid-19 salgınının olumsuz 
ekonomik etkilerinin sınırlandırılması 

amacıyla Türk Eximbank olarak 
kaynakların çeşitlendirilmesi, 

artırılması, özellikle döviz 
kredilerinde uyguladığımız faiz 

indirimleri ve orta-uzun vadeli kredi 
programlarımızın daha uzun vadeli 
ve ödemesiz dönemli seçeneklerle 

zenginleştirilmesi gibi aksiyonlar aldık.
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Türkiyemiz dinamik üretim yapısı, 
coğrafi avantajı ve insan kaynağı ile 

pek çok sektör için önemli bir tedarik 
kaynağı olmaya aday. Eğer salgın 

sonrasında dünyaya kaliteli, rekabetçi 
ve güvenilir bir üretici olduğumuzu iyi 
çalışarak anlatabilirsek, Türkiye 2020’li 
yıllarda yükselen bir üretim merkezine 

dönüşebilir.

Türkiye, yükselen bir üretim 
merkezine dönüşebilir

Erdal BAHÇIVAN
İstanbul Sanayi Odası (İSO)

Yönetim Kurulu Başkanı

İnsanlığın Covid-19 sürecinde sağ-
lıkta yaşadığı büyük tahribat, bir başka 
boyutuyla ekonomide de yaşanıyor. 
2019 krizinde yaşadığımız dalgalanma 
sürecinin ötesinde bir sarsıntıyı yaşı-
yoruz. Dünyada, ekonomide insanları 
içeriye kapatan, petrolden, sanayi ve 
tüketime kadar birçok alandaki talebi 
bıçak gibi kesen bir kriz yaşadık, yaşa-
maya da devam ediyoruz. Ekonominin 
en önemli kuralının, talebin oluşması 
olduğunu adeta yaşayarak öğreniyoruz. 
Talep şalterini bir anda indirdiğinizde 
neler olduğunu görüyoruz. Şu anda 
ekonomide kapanan bütün kanallar, 
dünyanın finans kurumları tarafından 
para enjekte edilerek açılmaya çalışılı-
yor. Piyasalara para pompalayarak bün-
yeyi sağlam tutmaya çalışan bir gayret 
ve çaba var. Ama bunun ne kadar, nasıl 
etki edeceğini, önümüzdeki dönemde 
daha net görebileceğiz.

Sanayiciler olarak bizler zor dö-
nemlere karşı son derece dirençli ve 
bu konuda çözüm üretmeye de alışığız. 
Her zor dönemde olduğu gibi bu dö-
nemden de çıkarılacak dersler var. Sa-
nayimiz açısından Covid-19 sürecinin 
öne çıkardığı konulardan biri üretimin 
ve sanayinin önemi oldu. Gördük ki, 
sanayi ve üretim hem ekonomiye ba-
ğışıklık kazandırıyor hem de ülkelerin 
kendi kendilerine yetebilmelerine ola-
nak sağlıyor. Üretim gücü olan ülkeler 
başta salgınla mücadelenin gerektirdiği 
ekipman ve ürünlerin yanında toplu-
mun ihtiyaçlarına da cevap verebildiler.

Bunun yanında tedarik zincirinin 
sadece Çin’e bağlı olduğu sistemin sa-
kıncalarını gören dünya, alternatif üre-
ticiler arayışına girdi bile... Türkiyemiz 
de dinamik üretim yapısı, coğrafi avan-
tajı ve insan kaynağı ile pek çok sektör 
için önemli bir tedarik kaynağı olmaya 
aday. Bu yüzden Türkiye için pek çok 
fırsat önümüzde duruyor. Eğer salgın 
sonrasında dünyaya kaliteli, rekabetçi 
ve güvenilir bir üretici olduğumuzu 
iyi çalışarak anlatabilirsek, Türkiye 
2020’li yıllarda yükselen bir üretim 
merkezine dönüşebilir. Bunu gerçek-

leştirebilecek özgüvenimiz, kaynağımız 
ve tecrübemiz fazlasıyla mevcut.

İSO olarak salgının başında hükü-
met yetkililerimizle ve kamuoyu ile üç 
öneriyi paylaşmıştık. Bunlardan ilki şir-
ketlerimizin nakit akışının bu dönem 
boyunca olabildiğince güçlü tutulması, 
ikincisi istihdamın, Türkiye’nin çalışan 
insan gücünün, yetişmiş insan gücü-
nün böylesi bir dönemde sistemden 
kopmaması, üçüncüsü ise devletin 
reel sektörden alacaklarını belirli bir 
dönem boyunca ertelemesi idi. Hükü-
met tarafından alınan kararlar genelde 
bu üç konunun çözümüne yönelik 
oldu. Sonrasında gerek Türk Exim-
bank, gerek Kredi Garanti Fonu ve 
gerekse KOSGEB ile bu konuda önemli 
finansal destek paketleri açıklanarak 
sanayicimiz ve üretimimizin ön önemli 
kanalı açık tutuldu. Covid-19 salgı-
nı ile yoğun şekilde hayata geçirilen 
uzaktan üretim, uzaktan çalışma gibi 
yöntemler salgın sonrasında da kalıcı 
hale gelecek. Dijitalleşme çerçevesinde 
ele alırsak aslında bu büyük bir fırsat. 
Sanayimiz de bu konuda kendisini 
dönüştürmeli. Biz bu alanda sanayiye 
yönelik bir “dönüşüm rehberi” oluştu-
rulmasının önemine dikkat çekiyoruz.

“TÜRKİYE SANAYİSİ, TOPLUMSAL
SORUMLULUĞUNU
YERİNE GETİRİYOR”

Şunun altını çizmek isterim ki; 
Türkiye sanayisi bütün zorluklara rağ-
men toplumsal sorumluluğunu yerine 
getiriyor ve üretimin ne kadar önemli 
ve hayati olduğunu bu dönem bir kere 
daha ortaya koyuyor. Birçok sektör 
o veya bu nedenle şalterini kapatmış 
dahi olsa sanayinin ve üretimin ihra-
catın da sigortası, günlük yaşamın da 
sigortası, istihdamın da sigortası oldu-
ğunu en net şekilde görüyoruz. Sana-
yinin ne kadar önemli olduğunu keşke 
böyle zorlu dönemlerde anlamasak... 
Bu zor günlerde sanayinin ve üretimin 
değerini bir kez daha ortaya koyan 
başta çalışanlarımız olmak üzere tüm 
sanayi kuruluşlarımızı kutluyorum.
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Türk özel sektörü
yerli üretimle ekonominin 
kahramanı olabilir

Şekib AVDAGİÇ
İstanbul Ticaret Odası (İTO) 

Yönetim Kurulu Başkanı

Ülke imparatorluklarından şirket 
imparatorluklarına doğru yöneldiğimiz 
bu yeni çağda, küresel şirketler pan-
demiden çıkış için yeni rotalar arıyor. 
Pandemi sonrasında nasıl bir gelecek 
kuracaklarını düşünüyorlar. En değerli 
markalar ve zincir mağazalar, Korona-
virüs salgınının yol açtığı kayıpları telafi 
etmek için “online model operasyonla-
ra” ve “tam entegre mağazacılığa” yö-
neliyorlar. Bu alanda milyarlarca dolar 
harcıyorlar. Geleceğin sağlam firmaları, 
daha güçlü online strateji ve dijitalleş-
me kapasitesine sahip olan firmalar ola-
cak. Dolayısıyla Covid-19 bize iki kalıcı 
trend bırakıyor; birincisi otomasyon; 
ikincisi de hızla değişen alışveriş ve tü-
ketim alışkanlıklarımız. Ayrıca, online 
ya da uzaktan tabirleri hiç bu kadar 
gündemimizi işgal etmemişti. Uzaktan 
çalışma da tüm ağırlığıyla hayatımızda 
yer ediniyor, gittikçe daha fazla sayıda 
“ofissiz şirketle” tanışıyoruz.

Dünyada ve bölgemizdeki ülkelerde 
salgın çok yoğun görüldü ve ciddi ka-
yıplara yol açtı. Buna rağmen, biz daha 
az etkilendik. Bu ise sürecin çok iyi yö-
netilmesiyle gerçekleşti. Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
18 Mart 2020’de açıkladığı “Ekonomik 
İstikrar Kalkanı” paketi ile 100 milyar 
liralık kaynak devreye alındı. Daha son-
ra bu miktar, 200 milyar lirayı aştı. Hü-
kümetin açıkladığı destekler arasında 
“Kısa Çalışma Ödeneği, mücbir sebep 
kapsamına alınan sektörler, finansmana 
erişimin kolaylaştırılması, kredi borçla-
rının ertelenmesi ve vergi ile mali des-
tekler” çok önemli. Ama özellikle Kısa 
Çalışma Ödeneği, işletmeleri rahatlattı. 
Hükümete ve bizlere düşen, Covid-19 
salgınından en az hasarla çıkmaktır. Bu 
tedbirler, bu yüzden çok önemliydi.

“ÜÇ İLKEYE BAĞLI KALARAK
HAREKET ETMEMİZ LAZIM”

Önümüzdeki 5-6 aylık sürede 
toparlanmanın ne yönde olacağı net 
bir şekilde belli olacak. Bunu da he-

pimizin çalışmaları, ortaya koyacağı 
gayret belirleyecek. O yüzden hepimi-
zin dikkatle hareket etmesi lazım. Üç 
ilkeye bağlı kalarak hareket edersek, 
kazanan biz ve ülkemiz oluruz. Bunlar 
da, “tasarruf etmek, bu tasarrufla yatı-
rım yapmak ve katma değerli ihracatla 
büyümek”tir.

Burada şunu da belirtmek is-
tiyorum; sık sık gündeme geliyor; 
Türkiye’nin yeni hikayesi ne olabi-
lir? Bize göre yeni hikâyemiz şudur; 
“Ekonominin potansiyelinin altında 
büyümesine neden olan cari açık ile 
ara malı ve hammadde kısıtından çı-
karacak yerli üretimi sağlamak.”

Türk özel sektörü olarak hepimiz 
bu hikâyenin kahramanları olabiliriz. 
Pandemi süreci ve sonrasında oluşacak 
birikim ve fırsatları, bir de bu anlayışla 
değerlendirmeliyiz. Bunun için gerekli 
imkânımız var. Her şeyden önce istedi-
ğimiz ülkeyle rekabet edebilecek ciddi 
bir imalat sanayimiz var. Sanayide ça-
lışan insan kaynağımız var, yetenekli 
mühendislerimiz var. Biz bu süreci, 
dayanışmayla aşacağız. Hükümet ve 
özel sektör dayanışma içinde olacağız. 
O zaman Türkiye’nin üretim bayrağı 
hiçbir zaman yere inmeyecek. Tam 
tersine, biz yerli ve milli üretim an-
layışımızın verdiği özgüvenle, üretim 
bayrağını, dünyanın her köşesinde dal-
galandırmanın gururunu yaşayacağız.

Türkiye salgını kontrol altına al-
mayı başardı. Haziranda kontrollü 
bir şekilde faaliyetler artmaya başladı. 
Dolayısıyla 2020 yılının 3’üncü çeyre-
ğinden itibaren kaybedilen ekonomik 
aktivitenin bir kısmı yerine gelecek. 
2020’nin pozitif büyüme ile kapatıl-
ması sürpriz olmayacak. 2021’de ise 
olumlu bir tablo ile karşılaşacağımıza 
inanıyorum. 2021 için IMF’nin dünya 
büyüme tahmini yüzde 5,8. IMF Tür-
kiye için de yüzde 5 büyüme öngörü-
yor. Her şey yolunda giderse, 2021 bu 
yılki kayıpları telafi edebilecek derece-
de başarılı geçebilir.

Türkiye’nin yeni hikayesi ne olabilir? 
Bize göre yeni hikâyemiz, ekonomiyi 
potansiyelinin altında büyümesine 
neden olan cari açık ile ara malı ve 

hammadde kısıtından çıkaracak 
yerli üretimi sağlamaktır. Türk özel 

sektörü olarak hepimiz bu hikâyenin 
kahramanları olabiliriz.
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Normalleşme sürecinde başta Afrika 
ve Asya bölgesinde olmak üzere bazı 

ülkelerin gündeminde yer almayı 
sürdürecek kalkınma hamleleri ve 

altyapı ihtiyaçları, oldukça riskli 
bölgelerde hem de uygun maliyetle 
ve kaliteli iş yapmasıyla tanınan Türk 
müteahhitlerini ön plana çıkaracak.

Normalleşmede kalkınma 
hamleleri, Türk müteahhitlerini 
ön plana çıkaracak

Mithat YENİGÜN
Türkiye Müteahhitler 
 Birliği (TMB) Başkanı

Ülkemizde yarattığı istihdam, katma 
değer ve 200’den fazla sektörde oluştur-
duğu talep ile öne çıkan sektörümüz, 
zorlu geçen 2018-2019 döneminin ar-
dından pandemi krizine kırılgan koşul-
larda yakalandı. Salgına bağlı önlemle-
rin ön plana çıkmasıyla yurt içi ve yurt 
dışındaki projelerde yavaşlamalar oldu.

Altyapı projelerinde yüklenici fir-
malarımız salgın kaynaklı ek maliyetler 
ve gecikme riskiyle karşı karşıya kaldı. 
Hükümetimiz tarafından salgının baş-
lamasıyla birlikte açıklanan “Ekonomik 
İstikrar Kalkanı Tedbir Paketi” kapsa-
mında kısa ve esnek çalışma modelleri-
nin geliştirilmesi, SGK primleri ve vergi 
ödemelerinin ötelenmesi gibi önlemler 
sektörümüz tarafından önemli; ancak 
altyapı faaliyetlerini kapsam dışında bı-
rakması nedeniyle eksik bulundu.

Yine krizin ekonomideki etkilerini 
azaltmaya dönük olarak çıkarılan Cum-
hurbaşkanı Kararı ile yüklenici firmala-
rımıza projelerde süre uzatımı ve fesih 
talebi hakkı getirilmesi önemli bir adım 
oldu. Bu çerçevede taleplerin olumlu bir 
yaklaşımla değerlendirilip karşılanması, 
olumlu karşılanmayan fesih talepleri için 
fiyat farkı öngörülmesi ve uygulamada 
gecikilmemesi önemli hususlar.

Pandemi şokunun en çok hissedildi-
ği aylardan nisan ayında ülke genelinde 
satışlarda aylık yüzde 60,6’lık gerileme-
nin dikkat çektiği konut alanında ise 
kamu bankalarımız öncülüğünde başla-
tılan destek kampanyası, sektörümüzün 
bu alanda faaliyet gösteren firmalarımıza 
bir nebze nefes aldırdı. Kampanyanın 
olumlu etkisi haziran-temmuz dönemi 
konut satış rakamlarında görülecek.

Küresel pazarda salgının ve salgın 
nedeniyle alınan tedbirlerin sonucunda; 
yurt dışı müteahhitlik hizmetlerimiz 
kapsamında üstlenilen projelerde de 
yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dö-
nemine oranla yüzde 20’nin üzerinde 
gerileme yaşandı. Süreçte ortaya çıkabi-
lecek ilave maliyetlerin karşılanması ve 
gecikmeler için uygulanmak istenecek 

cezai yaptırımlar ile petrol fiyatlarında 
yaşanan sert düşüş sonucu artabile-
cek alacak sorunumuzda, devletimizin 
yanımızda olacağı güvenini taşıyoruz. 
Performansımızın petrol fiyatlarından 
mümkün olduğunca bağımsız hale ge-
lebilmesi için de pazar çeşitlendirmesi 
çalışmaları ve finansman desteklerine 
ihtiyaç var. Normalleşme sürecinde 
başta Afrika ve Asya bölgesinde olmak 
üzere bazı ülkelerin gündeminde yer 
almayı sürdürecek kalkınma hamlele-
ri ve altyapı ihtiyaçları, oldukça riskli 
bölgelerde hem de uygun maliyetle ve 
kaliteli iş yapmasıyla tanınan Türk mü-
teahhitlerini ön plana çıkaracak. Bu çer-
çevede öncelikle finansman veya sigorta 
olanaklarının genişletilmesi, uluslararası 
işbirliklerinin etkinleştirilmesi gibi pro-
aktif adımların hayata geçirilmesi gere-
kiyor. Birlik olarak bu amaca yönelik 
olarak webinarlar düzenliyor, muhatap 
kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulu-
nuyoruz.

TMB VE TÜRKİYE İMSAD 
ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR

Önümüzdeki döneme yönelik, fi-
nansman konusuna da özel önem veri-
yoruz. İki öncü sektörel kuruluş TMB 
ve Türkiye İMSAD olarak, bu süreçte 
de Türk Eximbank ile yakın işbirliğinde 
salgın gündeminde üyelerimizin ihtiyaç-
larını ele aldığımız çalışmalar gerçekleş-
tiriyoruz. Bu çerçevede sektöre yönelik 
yeni enstrümanların hızla uygulamaya 
konulmasını hedefliyoruz. Ayrıca çok 
taraflı kalkınma bankaları ve diğer ülke 
Eximbankları ile finansman konusunda 
temaslarımızı artırıyoruz.

Diğer taraftan, sektörde verimlilik 
artışı ve üretkenlik ile krizlere daha da-
yanıklı hale gelmeyi sağlayacak yüksek 
teknoloji çalışmalarının hızlanması çok 
önemli. İnşaat sektörünün dünyada re-
kabet gücünü artıracak projeler için 
TMB olarak ilgili bakanlık ve kurum 
ile kuruluşlarımızla ortak çalışmalar 
yürütüyoruz.



Kamu bankaları ve Emlak Konut 
GYO önderliğinde markalı konutların 

eşzamanlı olarak başlattığı 
kampanyalar, konut satışlarını patlattı. 
Haziran ayı satışları içinde ilk el konut 

satışlarının toplam satışlar içindeki 
payının yüzde 50’nin üzerine çıkmasını 

öngörüyoruz. Zira birinci el konut 
satışı, inşaat sektörüne aktarılmak 

istenen ‘can suyu’nun gerçek hedefine 
ulaşması anlamını taşıyor.

Başlatılan kampanyalar
sektör için can suyu oldu

Nazmi DURBAKAYIM
İstanbul İnşaatçılar
 Derneği (İNDER) 

Yönetim Kurulu Başkanı

Mayıs ayında, Covid-19 nedeniy-
le derin bir sessizliğe giren gayrimen-
kul sektöründe, beklenen konut satış 
rakamları yüzde 44,6 düşüş olarak 
açıklandı. Bu kadar keskin bir düşüşü 
bekliyorduk. Ancak bir diğer beklen-
timiz de bu keskin düşüşün ardından 
daha sert bir satış patlamasıydı. Hazine 
ve Maliye Bakanlığı’nın önderliğinde 
kamu bankalarının, Emlak Konut GYO 
önderliğinde markalı konutların eşza-
manlı olarak başlattığı kampanyalar, 
bu beklentimizin temelini oluşturdu. 
Kampanyalar hem mevcut konut arzının 
eritilmesi, diğer bir ifadeyle stokların 
azalması, hem de birinci el konut üre-
timinin finansal olarak desteklenmesini 
sağladı. Kampanyalara gösterilen yoğun 
ilgi, haziran ayının tamamında en az 
130 bin civarında bir satış rakamının 
gerçekleşeceğinin habercisi oldu. Yani 
haziran ayında tarihi bir satış rekoru 
gelebilir. Bu talebin yazın ortasına ka-
dar sürmesini bekliyoruz. Akabinde 
devreye girmesi için hazırlıkları devam 
eden yeni projelerle birlikte sektörün 
kendi dinamiklerine kavuşacağını ön-
görüyoruz. Yine kampanya kapsamında 
iki önemli ve pozitif bir gelişmenin de 
gerçekleşmesini öngörüyoruz. Önce-
likle ipotekli konut satışının toplam 
satışlar içinde payının en az yüzde 70’in 
üzerine çıkmasını bekliyoruz. Diğer ta-
raftan haziran ayı satışları içinde ilk el 
konut satışlarının da toplam satışlar 
içindeki payının yüzde 50’nin üzerine 
çıkmasını öngörüyoruz. Özellikle bu 
verinin yüksek olması, markalı konut-
ları çok yakından ilgilendiriyor. Zira 
birinci el konut satışı, inşaat sektörüne 
aktarılmak istenen ‘can suyu’nun gerçek 
hedefine ulaşması anlamını taşıyor. Yak-
laşık 250’den fazla yan sektörü finanse 
eden inşaat sektörünün tekrar harekete 
geçmesi demek; yavaşlayan projelerin 
tekrar hızlanması, tüm sektörlerdeki 
mali yapıların güçlenmesi, istihdamın 
ve vergi gelirlerinin artması demektir.

Son üç ayda salgından korunmak 
için evlerine kapanan insanlar yaşam 
alanlarına duydukları ihtiyaçları yeni 

yeni keşfetmeye başladı. Günün belir-
li saatlerinde kullandıkları balkonlar, 
evin en değerli bölümleri oldu. İşlerini 
evlerinden yapmak zorunda kalan in-
sanlar, sakin ve gürültüden arındırılmış; 
ancak dış dünyayla bağlantı sağlayan 
iletişim altyapısı fonksiyonel bir evin 
değerini gördü. Salgından korunmak 
için evlerine kapanan insanların yaşam 
anlayışları, davranışları daha esnek bir 
mimari tarzın ihtiyacını artıracak ve 
tüketici alışkanlıkları değişecek. Buna 
bağlı olarak yeni şehircilik anlayışı ve 
yeni proje mimarileri de evrimleşecek.

YATAY MİMARİ ÖNE ÇIKACAK
Cumhurbaşkanımızın ısrar la 

dile getirdiği yatay mimari şehircilik 
anlayışı yeni projelerin odağında 
olacak. Bu anlayış kapsamında bahçe 
ve yeşil alanlar projelerin olmaz ise 
olmazını teşkil ederken, balkon ve teras 
gibi dairelerde daha fazla dışa bakan 
yaşam alanları olacak. Buna ek olarak 
daire içlerindeki yaşam alanlarıyla 
çalışma alanlarını aynı anda barındıran 
esnek ve karma tasarımlar gündeme 
gelecek. Daire planlamalarında kapalı 
mutfak ve salonlar birleştirilerek tüm 
ailenin her zaman sosyalleşeceği daha 
büyük yaşam alanları ile dairenin bir 
odasının ofis/büro kullanımına uygun 
alt yapısı olan çalışma alanları içermesi 
amaçlanacak. Büyük çaplı kentsel 
dönüşüme sahne olan projelerde hayat 
bulması beklenen bu yeni mimari 
tarzın, önümüzdeki süreçte daha çok 
yeni yaşam alanlarında yer almasını 
bekliyoruz. İNDER olarak sıkça dile 
getirdiğimiz ve ilgili bakanlığımıza 
sunduğumuz “Yaşanası Pilot Şehirler 
Projesi”, bir yandan depreme karşı 
güvenli yaşam alanları oluştururken, 
diğer yandan değişen yeni mimari 
anlayışa öncülük yapabilir. Çalışma ve 
yaşam alanlarını aynı lokasyonda bir 
araya getirmeyi amaçlayan söz konusu 
proje, aynı zamanda Covid-19 gibi olası 
bir salgın durumunda, iş hayatının 
fazla aksamaması için esnek çalışmaya 
da olanak sağlayacak.
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Sektör olarak son 5-6 yıl içinde
gayrimenkulde böyle bir 
hareketlilik yaşamadık

Z. Altan ELMAS
Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları 

Derneği (KONUTDER) 
Yönetim Kurulu Başkanı        

Gayrimenkul sektörü, 15 Mart’ta 
salgın süreci patlak verince bütün sek-
törler gibi hızlı bir şekilde bu sürecin 
etkilerine maruz kalmış oldu. Nisan 
ayında beklentimiz, 120 bin civarın-
da konut satılmasıydı. Fakat bu ra-
kam ayda 42 bine kadar düştü. Mayıs 
ayında da yaklaşık böyle bir tabloyu 
yaşadık. Bu dönemde de yüzde 60’a 
yakın bir satış kaybı söz konusu oldu. 
Dolayısıyla iki buçuk aylık büyük bir 
duraklama sürecinde hem imalat hem 
konut satışı anlamında, sektörümüz 
Covid-19’dan ciddi etkilenmiş oldu. 
Tabii içinden geçtiğimiz dönem olağan 
bir dönem olmadığı için sonuçlarının 
böyle olması da oldukça doğal. Çünkü 
bütün dünya durdu. Dünya dururken, 
insanlar can derdine düşmüşken, dev-
letler çok önemli tedbirler alıyorken 
ve bütün hayat kısıtlanıp neredeyse 
durma noktasına geliyorken insanların 
konut almasını düşünmek tabii ki çok 
anlamlı bir şey değil. 1 Haziran’dan 
itibaren sektörümüzde faaliyetler yavaş 
yavaş hızlanmaya başladı.

Bakanlığımız, bu süreci firmaları 
ayakta tutacak KGF destekli krediler-
le yürütürken normalleşme sürecinde 
de konut sektörü, otomotiv, mobilya, 
beyaz eşya gibi bütün ekonominin pay-
daşlarına dönük paketler sundu. Kamu 
bankaları üzerinden de önemli faiz in-
dirimleri yapıldı. Bu anlamda sektörü-
müz de elini taşın altına koydu ve tarihi 
bir kampanya gerçekleştirildi. 15 sene 
vade, 0,64’lük faiz ve bir yıl ödemesiz 
konut kredisi kullanma imkanı getirildi. 
Söz konusu kampanya beklentimizin 
ötesinde bir etki ortaya koydu. Hem 
birinci el satışlar hem de ikinci el satış-
lar çok ciddi bir ivme kazandı. Sektör 
olarak son 5-6 yıl içinde gayrimenkulde 
böyle bir hareketlilik yaşamadık. Ciddi 
anlamda alıcı bir kitle geliyor, beğeniyor 
ve alıyor. Hem oturuma yönelik, hem 
ihtiyaca dönük hem de yatırım amaç-
lı kitleler harekete geçmiş vaziyette. 
Gayrimenkul sektörü olarak şu anda 

oldukça iyi bir performans sergiliyoruz. 
Salgın sürecindeki kaybımızı henüz ye-
rine koyabilmiş değiliz ama bu ivmeyle 
devam ederse temmuz ayı içinde bu 
kayıpları büyük oranda telafi etmeyi 
umuyoruz. Eylül ayına kadar da bu 
süreç devam ederse, kamu bankalarımız 
da bu desteği verebilirse stoklar önemli 
miktarda  erimiş olacak. 

TALEPLERİMİZ GERÇEKLEŞİRSE
SEKTÖR OLARAK 25 MİLYAR 
DOLAR GELİR HAYAL OLMAZ

Türkiye bir deprem ülkesi. Bu ger-
çeği göz ardı edemeyiz. Eski yapı sto-
kumuzu bir an önce yenileyip, sağlıklı 
ve güvenli binalar yapmalıyız. Kentsel 
dönüşümü bina bazlı, mahalle bazlı, so-
kak bazlı, nasıl olursa olsun yapmalıyız. 
Şu an İstanbul’da en az 300 bin konut 
tamamlanmış ya da inşa aşamasında. Bu 
300 bin ailenin daha güvenli ve sağlıklı 
konutlarda oturabileceği anlamına ge-
liyor. Hükümetimiz bu konularda çok 
önemli çalışmalar yapıyor. İmkanlar 
açıyor, ancak insanlar hala eski dairelere 
yöneliyorlar. Bu konuda da kamu biraz 
daha farklı önlem ya da mekanizma-
lar geliştirmeli. İnsanlarımızı yeni yapı 
stokuna taşımalıyız, eski binaları bo-
şaltmalıyız. Yapılan kampanyalarda vs. 
birinci el konutu daha fazla erişilebilir 
ve cezbedici hale getirmeliyiz ki eski 
yapı stokundan kurtulabilelim.

KONUTDER olarak yurt dışına 
satışlarla ülkeye döviz getiren bir sek-
törümüzün ihracatçı statüsü imkanla-
rından yararlandırılmasını talep edi-
yoruz. Diğer sektörlerde olduğu gibi 
Eximbank imkanlarından yararlanmayı 
da talep ediyoruz. Ayrıca yurt dışına 
satışları katlanarak artan bir sektör ola-
rak Ticaret Bakanlığı’ndan Turquality 
kapsamına alınmayı talep ettik. Tur-
quality ile sektörden küresel markalar 
çıkmasına destek olunmalı. Bu taleple-
rimizin gerçekleşmesiyle sektör olarak 
önümüzdeki yıllar için 25 milyar dolar 
gelir hedefi hayal olmaz.

Konut satışına yönelik kampanyalar 
beklentimizin ötesinde bir etki 

ortaya koydu. Hem birinci el satışlar 
hem de ikinci el satışlar çok ciddi bir 
ivme kazandı. Sektör olarak son 5-6 
yıl içinde gayrimenkulde böyle bir 

hareketlilik yaşamadık.



Pandemi sürecinde doğayı yok 
saymadan, kentleri yeniden ele 

almanın, kent merkezlerini yeniden 
düzenlemenin gerekliliğini anladık. Bu 
tasarımlarda sürdürülebilir, ulaşılabilir, 

yeşil-mavi dengesini gözeten, daha 
bölge ölçeğinde, detaylı kent planları 

yapmak zorundayız.

Unuttuğumuz doğayı 
planlamayı ve yok ettiğimiz 
kaynakları hatırlama zamanı

Önder KAYA
Türkiye Serbest Mimarlar 

Derneği (TürkSMD)
Yönetim Kurulu Başkanı

Uzun zamandır unuttuğumuz, kent-
lerin sadece “inşaat alanı” değil “yaşam 
alanı” olduğu, binaların sadece “barı-
nılacak mekanlar” değil “hayatımızın 
büyük bir kısmını harcadığımız alanlar” 
olduğunu bu dönemde hatırladık.

Türkiye’de uzun süredir yeni yaşam 
alışkanlığı haline getirilmeye çalışılan, 
birlikte binlerce insanın yaşadığı güven-
likli, hücre ebatında 1+1 veya 1+0 “ya-
şam box”larının ne kadar da yaşanamaz 
olduğunu anladık. Her blokta yüzlerce 
insanın yaşadığı, aynı asansörü kullan-
dığı, aynı kapıları açtığı, balkonu dahi 
olmayan, camı açılmayan “özenti” rezi-
dansların, bu virüs sebebiyle, ne kadar 
tehlikeli ve ne kadar insani olmadığını 
anladık. Pandemi sürecinde, kendimi-
ze ait nefes alacak bahçeli ve balkonlu 
evlerin tekrar kıymetini anladık. Bu dö-
nemde ben de 14 yıldır oturduğum bah-
çeli evin kıymetini, bahçeyle, toprakla 
uğraşmanın önemini, keyfini anladım.

Bu devam eden pandemi sürecinde 
bahçeli - balkonlu, az katlı, az kişinin 
yaşadığı alanlar daha kıymetli hale geldi. 

Fiyatlar inanılmaz şekilde yüksel-
di, şehre yakın kırsal bölgelerde arsa 
talebi patladı. Yeni bir yaşam alışkan-
lığı oluşturmaya başladık, mekan ve 
teknoloji konusunda konutlarda yeni 
bir düzen ve anlayış başladı. Konut-
lar, ofisler ortak kullanım yapılarıyla 
birlikte, pandeminin kentlere ve kent 
planlamasına nasıl yansıyacağı bu dö-
nemin en yoğun tartışılan konusu hali-
ne geldi. Uzun süredir konuşulan, kent 

planlamasının sürekli “parsel bazında” 
delinmesi, planlama yerine plansızlığın 
ve kuralsızlığın hakim olduğu bir süre-
cin kentleri yaşanmaz hale getirdiği bu 
dönemde iyice ortaya çıktı.

İHTİYAÇLARA YÖNELİK
ZİHİN DEĞİŞİKLİĞİ ŞART

Aslında son yıllarda tartışılan çev-
resel konular, sürdürülebilirlik, tarım 
alanlarının korunup geliştirilmesi 
konuları konuşma sürecinden çıkıp 
gündemin tam ortasına geldi ve bütün 
taraflar bu konularda yeni fikirler - 
projeler geliştirmeye başladı. Hepi-
mizin artık çok iyi anladığı, bu yeni 
dönem ihtiyaçlarına yönelik bir zihin 
değişikliği şart. Bu değişim için;

√ Tasarımcıların ve konuyla ilgili 
tarafların bir araya gelmesi ve ortak 
sistematik çözümler üretmesi gerekir.

√ Doğayı yok saymadan, kentleri 
yeniden ele almak, kent merkezlerini 
yeniden düzenlemek zorundayız.

√ Bu tasarımlarda sürdürülebilir, 
ulaşılabilir, yeşil-mavi dengesini göze-
ten, daha bölge ölçeğinde, detaylı kent 
planları yapmalıyız.

√ Bunları yapacak olan kamu, si-
vil toplum kurumları, üniversiteleri 
bir araya getirmek, ortak eylem pla-
nı oluşturmak, bunu da uygulayacak 
tüm plancı, mimar, mühendisleri işin 
içine katarak “yeni kent politikaları, 
nitelikli kentler ve yapılar oluşturarak” 
ülke kaynaklarını doğru kullanmak 
zorundayız.
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Sağlıklı fiziksel yapılar için
alınacak önlemler, sadece
mimariyle çözülemez

Sibel DALOKAY BOZER
İstanbul Serbest Mimarlar 

Derneği (İstanbulSMD) 
Yönetim Kurulu Başkanı       

Küreselleşen dünyamızda, nüfus 
yoğunluğunun en yüksek olduğu kent-
lerin yakın gelecekte güvenli, sağlıklı 
ve yaşanabilir kriterler doğrultusunda 
tasarlanması ve/veya dönüştürülmesi 
mimarlık disiplininin en önemli gün-
demini oluşturmaya başladı.

Pandemi süreci, özellikle kentlerde 
süregelen ve ağırlıklı bir şekilde sosyal-
leşmeye yönelik kamusal alanlardaki 
alışkanlıkların aksine, yaşamın izole 
bir biçimde özel konutların içinde sür-
dürülmesini gerektirdi ve temel yaşam 
birimi olan “konut”a ait gereksinim-
lerimizin yeniden sorgulanmasını da 
beraberinde getirdi.

Yakın zamanda, Koronavirüs çer-
çevesinde alınan tedbirler sonucunda 
milyonlarca kişi yaşamlarını evde ge-
çirmek zorunda kaldı. Salgın süreci, 
özellikle büyük kentlerde gözlediğimiz 
rant öncelikli planlama yaklaşımları ve 
yüksek yoğunluklu yapılaşmayı öne 
alan mimari projelerin biçimlendirdiği 
çevremize ait yeni bir farkındalık oluş-
turdu, konut sahiplerinin son teknolo-
jiler ve cilalanmış ürünlerle donatılmış 
olan mekanların temel eksikliklerini 
fark etmesine de yol açtı.

Pandemi ile edindiğimiz yeni algı 
ve değerler sistemi içinde, konutlarda 
konfor, rahatlık ve fonksiyonel olan iç 
mekanların sağlanması kadar, doğal 
havalandırma, sağlıklı iklimlendirme, 
ışık kalitesi, ses izolasyonu gibi temel 
tasarım parametrelerinin de önemi or-
taya çıktı.

İlgili sürecin özellikle konut tercih-
lerinde niteliksiz yapılara olan yapay 
talebi geriletmiş olduğunu düşünüyor 
ve bunu olumlu bir gelişme olarak de-
ğerlendiriyorum.

Süreçte edindiğimiz yeni kriter-
ler ve ihtiyaçlar doğrultusunda, doğal 
yaşama öykünen bahçe veya balkonlu 
yapı tiplerine, iş ve özel yaşam, hatta 
eğitim süreçlerinin bir arada yürütüle-
bileceği esnek mekanlara ilgi ve gerek-
sinim artmış oldu.

YEŞİL MİMARİ VE AKILLI
ŞEHİRLERE YÖNELİM

Temelde esas olan, kentsel yaşamda 
yapı ve yeşil alan yoğunluğunun doğru 
ve dengeli bir yaklaşımla planlanması-
dır. Akıllı şehirler, yeşil mimari gibi kav-
ramlar planlama ve tasarım süreçlerinde 
daha da önem kazanacak.

Özellikle kentlerde sağlık perspektifi 
öncelikli kriterler ile hijyen ve temizlik 
koşullarına ait altyapının gelişmesi, sağ-
lıklı, dengeli, sürdürülebilir fiziksel ya-
şam alanlarının sağlanması kaçınılmaz...

Fiziksel ve yapılı çevremize ait ve 
gündelik hayatımızda farkında olup, 
karşı durmaya zaman ayıramadığımız 
birçok kaygı yeniden gündemimize 
oturdu. Yeşil zaman, şehir tarımı, temel 
hizmetlere erişim açısından yerellik kav-
ramları öne çıkarak değer kazandı.

Ülkemiz örneğinde, özellikle İstan-
bul kenti özelinde ağır deprem olasılığı 
bekleyen bir kentte, yapılar için güç-
lendirme ve iyileştirmeye olan duyarlı 
girişimlerin, salgın hastalıklar çerçe-
vesinde de alınacak paralel önlemler 
olarak sorumluluklarımıza eklendiğini 
düşünüyorum.

Toplum ve birey sağlığını öne alan, 
mobilizasyon, ulaşım, iletişim alt yapı 
teknolojileri doğru kurgulanmış, yeşil 
kent, biophilia ve tarım kavramlarının 
yanı sıra mevcut yapı stoğunu yeni işlev-
ler ile kullanıma açan ve güncel kriterler 
doğrultusunda değerlendiren ilgili orga-
nizasyon, model ve politikaların üretil-
mesi önemli. Bu süreçte siyasi iradenin 
yanı sıra, tüm ilgili planlama, mimarlık, 
tasarım ve ilgili tüm disiplinler ile eşgü-
dümlü bir çaba içine girilebilirse, sağlık-
lı sonuçlar kısa vadede gerçekleşebilir.

Megapollerdeki yüksek yoğunluk-
lu yapılaşma ve nüfus yoğunluklarının 
yeniden sorgulanması ile kentleşme an-
layışının değişmesi gerekliliği ortadadır. 
Pandemi sonrası kentleşme süreçleri, 
mimari ve kamusal mekanların plan-
lama ve tasarım süreçleri kaçınılmaz 
olarak etkilenecektir.

Toplum ve birey sağlığını öne alan 
model ve politikaların üretilmesi 

önemli. Bu süreçte siyasi iradenin yanı 
sıra, tüm ilgili planlama, mimarlık, 
tasarım ve ilgili tüm disiplinler ile 

eşgüdümlü bir çaba içine girilebilirse, 
sağlıklı sonuçlar kısa vadede 

gerçekleşebilir.
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Covid-19 pandemi süreci, insanlığın 
doğa ile inatlaşmasının sonunda ne 

olacağını çok net olarak ortaya çıkardı. 
Çok insanı, çok riskle barındıran 
AVM’ler, sağlıksız koşullarla inşa 

edilen iş merkezi ve rezidanslar artık 
bilinçli insanların uzak duracağı 

konseptler haline geldi.

Covid-19 pandemisi
yaşam alanlarında
tercihleri değiştirdi

Hüseyin EGELİ
İzmir Serbest Mimarlar 

Derneği (İzmirSMD) 
Yönetim Kurulu Başkanı

Covid-19 salgını daha önce en azın-
dan bu neslin hiç deneyimlemediği bir 
süreci yaşamasına neden oldu.

Filmlere konu olan; ancak dev-
let politikalarında veya Dünya Sağlık 
Örgütü’nce tamamen göz ardı edilen 
bir tablo ile hazırlıksız şekilde karşı 
karşıya kalındı. İnsanların çoğunlukla 
apartman dairelerine hapsoldukları ve 
sadece balkonlarından sosyalleşebildik-
leri bir yaşam şekli oluştu.

Daha önce küçümsenen, birçok 
mimar ve meslek insanı tarafından 
eleştirilen kapalı devre siteler (gated 
communities), bu süreci şehirdekiler-
den çok daha hafif geçirdiler; havuza 
girdiler, tenis oynadılar, bahçelerinde 
sosyalleştiler. Hatta toplu film gösteri-
lerinin bile yer aldığı sosyal mesafeli ak-
tivitelerde bu zorlu sürecin psikolojik 
dezavantajlarını minimuma indirdiler.

Müstakil ve bahçeli evlerde ise sos-
yalleşme kısıtlı olsa da toprak ve doğa 
ilişkisi kurulabildi. Ülkemizde özellikle 
son mevzuatlarla iyice yapımı “em-
sale dahil edilerek kısıtlanan” balkon 
ve terasların şehirde yaşayanlar için 
bir kurtuluş ve nefes alabilmek için 
bir “şnorkel” görevini gördüğü gerçeği 
ise bu kararların altına imza atanların 
kendilerini acımasızca sorgulamaları 
gereken bir konu olarak iyice belir-
ginleşti. Bu sürecin en çok etkilendiği 
grup ise balkonsuz cam kulelere hapis 
olanlar oldu. İç-dış basınç dolayısıy-

la camlarını bile açamazlarken; dahili 
havalandırmanın, asansördeki bulaş 
riskinin, merdivenlerin ve kalabalık 
nüfusun getirdiği risklerin endişesi ile 
adeta denizin ortasında kalan bir yolcu 
gemisinde olduğu gibi tam bir mahkum 
hayatı yaşadılar.

Bahçeli evlere, müstakil havuzlara, 
kalabalıktan uzak ve doğaya yakın ol-
maya talep patladı.Yüksek yapılardan 
ciddi bir kaçış yaşandı ve hala da yaşa-
nıyor. Bu durum doğal olarak fiyatlara 
da yansıdı. Çeşme gibi yazlık, müstakil 
evlerin olduğu tatil beldelerindeki kira 
fiyatları astronomik noktaya ulaşırken 
insanlar ev bulamaz hale geldiler.

BU SÜREÇTEN DERS ALINARAK
MEVZUATLAR OLUŞTURULMALI

Bu süreç insanlığın doğa ile inatlaş-
masının sonunda ne olacağını çok net 
olarak ortaya çıkardı. Rant hesapları 
ile parsellerin neredeyse tavuk taşıma 
kamyonlarına çevrilmesinin sonuna 
gelindi. Çok insanı çok riskli bir şekilde 
barındıran AVM’ler, sağlıksız koşullarla 
inşa edilen iş merkezi ve rezidanslar 
artık bilinçli insanların uzak duraca-
ğı konseptler haline geldi.Tasarım ve 
planlama kriterlerini yapan ve sermaye 
güdümlü olan karar vericilerin bu sü-
reçlerden yeteri dersi almış olacakları-
nı, oluşturulacak ve yeniden yazılacak 
bir mevzuatın çalışmasının bu doğrul-
tuda yapılmasını umut ediyoruz.
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DemirDöküm Satış Direktörü Ufuk Atan, DemirDöküm’ün 
sektördeki 66 yıllık geçmişinin üçte birine şahitlik eden tecrübeli 
bir isim. Çalışmadan, çaba ve sabır göstermeden kalıcı başarının 
sağlanamayacağını belirten Atan, “Yolu iyi çizmek, kısa vadeye 

olduğu kadar orta ve uzun vadeye de odaklanmak ve her aşamada 
gerekli çabayı göstermek çok önemli” diyor.

PROFESYONEL BAKIŞ / UFUK ATAN

Türkiye’nin ilk sanayi şirketlerinden 
DemirDöküm’de çeşitli kademelerde ça-
lıştıktan sonra 2013 yılından bu yana Satış 

Direktörlüğü görevini yürüten Ufuk Atan, 24 
yıldır DemirDöküm’de olmaktan gurur duyduğu-
nu söylüyor. “Bir şirkette uzun yıllar çalıştığınız-
da kendinizi artık bu yapının bir parçası olarak 
görmeye başlıyorsunuz. Aynı şirkette neredeyse 
çeyrek asır geçirmek, size artık bu şirketin bir 
çalışanından ziyade bir aile üyesi olduğunuzu 
hissettiriyor. Markayı sahiplenme duygusu da 
ciddi ölçüde artıyor” diyen Ufuk Atan, başarının 
formülünün ise “çaba ve sabır” göstermek olduğu-
nu dile getiriyor. Ufuk Atan ile iş hayatını, çalışma 
prensiplerini ve DemirDöküm’ü konuştuk.

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

Bu röportaj vesilesiyle öncelikle dünyanın ve 
ülkemizin, içinde bulunduğu Covid-19 salgın 
sürecinden bir an önce çıkmasını temenni ediyo-
rum. Tüm dünya çapında daha önce kişisel olarak 
deneyimlemediğimiz bir süreç yaşıyoruz. Dünya 
başlangıçta büyük bir belirsizlikle baktığı, ancak 
tecrübe etmeye başladıkça duruma uyum sağlama-
ya çalıştığı bir dönemden geçiyor. Her birimiz için 
değişik bir tecrübe oluyor. Bu dönemden de insan-
lık olarak güçlenerek çıkacağımızı düşünüyorum. 
Bunun için her birimizin öncelikle kendimizin, 
sevdiklerimizin, çalışanlarımızın, iş ortaklarımı-

zın, müşterilerimizin ve tüm toplumun sağlığını 
düşünerek hareket etmesi gerekiyor. Belirtilen 
tedbirlere hep birlikte uyarak bu dönemin en kısa 
zamanda aşılacağını düşünüyorum. 

İlk ve orta öğrenimimi Eskişehir’de tamam-
ladıktan sonra 1996 yılında ODTÜ Makine Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun oldum. Aynı yıl 
DemirDöküm firmasının Bozüyük tesislerinde 
Ürün Geliştirme Mühendisi olarak iş hayatına 
başladım. O dönemlerde bir Makine Mühendisi 
olarak kariyerime Ar-Ge alanında yön verme pla-
nım vardı. Ancak iş süreçlerinde diğer alanların 
fonksiyonlarını da gördükçe ve deneyim kazan-
dıkça, kendimi satış ve pazarlamaya daha yakın 
hissetmeye başladım. Kariyerime bu alanlarda yön 
verme kararı aldım. 

DemirDöküm’de kaç yıldır görev yapıyorsunuz? Şu 
andaki görevinize ne zaman atandınız?

DemirDöküm’de 24’üncü yılımdayım. Dönüp 
baktığımda 66 yıllık DemirDöküm’ün sektördeki 
yaşamının üçte birine şahitlik ettiğimi görüyo-
rum. Bu benim için önemli bir gurur kaynağı. Üç 
yıllık ürün geliştirme tecrübesinden sonra 1999 
yılında pazarlama departmanında ürün mühendi-
si olarak çalışmaya başladım. Daha sonra sırasıyla 
Ürün Yöneticisi, Pazarlama Müdürü, Satış ve 
Pazarlama Müdürü olarak görev yaptım. 2013 
yılından itibaren ise Satış Direktörlüğü görevini 
üstleniyorum. 

“Çaba ve sabır 
göstermeden 

kalıcı başarı sağlanmaz”
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“KENDİMİ BU YAPININ BİR 
PARÇASI OLARAK GÖRÜYORUM”
Bir şirkette uzun yıllar çalışmak nasıl bir 
duygu? DemirDöküm’deki iş hayatınızı 
değerlendirdiğinizde neler söylemek istersiniz?

Bir şirkette uzun yıllar çalıştığınızda kendi-
nizi artık bu yapının bir parçası olarak görmeye 
başlıyorsunuz. Aynı şirkette neredeyse çeyrek asır 
geçirmek, size artık bu şirketin bir çalışanından 
ziyade bir aile üyesi olduğunuzu hissettiriyor. 
Markayı sahiplenme duygusu da ciddi ölçüde 
artıyor. DemirDöküm, 2008 yılına kadar bir Koç 
Grubu şirketi olarak hayatına devam ettikten 
sonra, 2008 itibarıyla Vaillant Group üyesi oldu. 
Bu değişimin benim kariyerim açısından bir şans 
olduğunu düşünüyorum. Hem Türkiye’nin en 
önemli gruplarından biri olan Koç’un atak ve ku-
rumsal tecrübesini, hem de alanında dünya lideri 
olan Vaillant Group’un süreç odaklı ve global ya-
pısını deneyimleme şansım oldu. Bu durum, aynı 
şirkette uzun yıllar çalışmanın oluşturabileceği 
rutinlik hissiyatını hiç yaşamamama neden oldu 
ve daima dinamik kalmamı sağladı. 

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

Hem özel hayatımda hem de iş hayatımda 
samimiyet ve güven benim için çok önemli. İnsan-
ların kendilerini rahat ifade edebileceği ortamların 
oluşturulmasına çok önem veriyorum. Gelişimin 
ancak bu şekilde olabileceğine inanıyorum. Eki-
bimde en önem verdiğim konuların başında bu 
geliyor. Ve tabii ki her zaman iyi niyetle çalışmak... 
Çalışmadan, çaba ve sabır göstermeden kalıcı ba-
şarının geleceğine inanmıyorum. Yolu iyi çizmek, 

“DemirDöküm’de 
24’üncü 

yılımdayım. Dönüp 
baktığımda 66 yıllık 

DemirDöküm’ün 
sektördeki yaşamının 

üçte birine şahitlik 
ettiğimi görüyorum. 

Bu benim için 
önemli bir gurur 

kaynağı.”

en az kısa vadeye olduğu kadar orta ve uzun vade-
ye de odaklanmak ve her aşamada gerekli çabayı 
göstermek çok önemli.

Ekibimi alınacak kararlara ve aksiyonlara müm-
kün olduğunca dahil etmeye çalışırım. Yöneticilik 
hayatımdaki en önemli tecrübelerimden biri, ortak 
akılla verilen kararların en kalıcı ve başarıya götü-
ren kararlar olduğudur. Hepimiz katkı sunduğu-
muz ya da ikna olduğumuz kararların peşinden 
inançla gitmeye eğilimliyiz. Yeni iş hayatına giren 
ve/veya geleceğin yöneticileri olacak arkadaşlarıma 
yukarıda belirttiğim hususların yanında en önemli 
tavsiyem çalışkan ve sabırlı olmaları. Dönemin 
gençliğini donanımlı, çok yönlü, hayattan keyif 
almayı bilen ve bilinçli bir jenerasyon olarak gö-
rüyorum. Fark yaratmak için çalışkan ve sabırlı 
olmaları çok önemli. Ekip olarak çalışmanın ve 
başarmanın peşinden gitmelerini ve bunun keyfini 
yaşamalarını tavsiye ediyorum. 

“EKİP OLARAK HAREKET
ETMEK ÇOK ÖNEMLİ”
Size göre şirketlerin başarısındaki en önemli 
faktörler neler? İnsan kaynağı ve ekip çalışmasının 
başarıdaki rolü nedir?

Günümüz iş hayatında bireysel başarılar ve 
kabiliyetler ile kurum başarısının sürekliliğini 
sağlamak çok mümkün değil. Ekip olarak hareket 
etmeyi, ortak bir hedefe odaklanmayı öğrenmek 
gerekiyor. Teknolojik gelişmeler ne yöne giderse 
gitsin, her türlü konunun özünde insan aklı ve 
performansı var. 

Planlamasını iyi yapan, kısa vadeli kazanım ve 
kayıplardan çok; orta ve uzun vadeli hedeflere ve 
stratejilere yönelebilen, bunları sabırla uygulayan 
ve yeri geldiğinde değişen koşullara uyum sağla-
yabilen ve tüm bunları birbirine inanan bir takım 
ile uygulayabilen şirketler başarıya daha yakındır 
diye düşünüyorum.     

İş dışında ailenize ve sosyal hayata vakit 
ayırabiliyor musunuz? Hobileriniz var mı?

Şirket olarak çalışanlarımızın iş-özel hayat 
dengelerine çok önem veriyoruz. Her birimiz ne 
iş yaparsak yapalım öncelikle insanız. Şuna çok 
inanıyorum ki, bu dengeyi kuramayan bireylerin 
iş ve özel hayatında dengeli ve verimli olmasını 
beklemek biraz daha zorlaşıyor. Benim için de 
işimin yanında ailem ve sevdiklerimle geçirdiğim 
zamanlar çok değerli. Özellikle 11 ve 1,5 yaş-
larındaki oğullarımla zaman geçirmeye, onlarla 
paylaşım yapmaya çok önem veriyorum.

Buna ek olarak, lise yıllarından beri gitar ça-
lıyorum. DemirDöküm’de çalışmaya başladığım 
ilk yıllarda ikinci iş olarak gitaristlik yapıyordum. 
Bugüne geldiğimizde ise bu tutkum, kendimi 
dinlemek üzere uyguladığım bir hobi ve büyük 
oğluma öğretmeye çalıştığım bir ders haline geldi.

PROFESYONEL BAKIŞ / UFUK ATAN



“DEMİRDÖKÜM, 52 ÜLKEYE
İHRACAT YAPIYOR”
Biraz da DemirDöküm’den ve sektörden 
bahsetmenizi isterim. DemirDöküm’ün sektördeki 
yeri nedir?

DemirDöküm, 1954 yılında bu topraklarda 
doğdu. Türkiye’nin ilk sanayi şirketlerinden; sek-
törün ilk ve en köklü markası olan DemirDöküm, 
tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda kendini 
şekillendirerek sektörde öncü konuma ulaştı. 
Türkiye’de ilk döküm radyatör, kazan, soba, kat 
kaloriferi, şofben, panel radyatör ve kombi üreti-
mini gerçekleştiren DemirDöküm, geride bıraktığı 
66 yılda “ısı konforu” ile özdeşleşti. 

İklimlendirme alanında Avrupa’nın tek çatı al-
tındaki en büyük entegre tesisi olan Bozüyük’teki 
üretim üssümüzde kendi teknolojimiz ile üretti-
ğimiz kombi, panel radyatör, termosifon, şofben, 
merkezi kaskad sistemler ve güneş enerjisi sis-
temlerinin yanında; split klima, VRF, ısı pompası 
gibi hızla büyüyen alanlarda da kullanıcılarımıza 
hizmet vermeye devam ediyoruz. 2 bin 500’ün 
üzerinde yetkili satıcımız, satış noktalarımız ve 
kesintisiz satış sonrası hizmet sağlayan geniş ser-
vis ağımızla tüketicilerimize süreklilik ilkesi ile 
hizmet sağlıyoruz.

DemirDöküm olarak yeni ürün geliştirme, 
üretim kapasitesi artırma, pazarlama, eğitim ve 
dijital dönüşüm alanlarına yatırım yapmayı ihmal 
etmiyor, her yıl ciromuzun yaklaşık yüzde 2’sini 
Ar-Ge’ye ayırıyoruz.

2019 yılını yüzde 10 büyüme ile kapattık. 
Markamız yenilikçi ürünleriyle Türkiye’den 52 
ülkeye ihracat yapıyor. Avrupa pazarlarının ya-
nında, Arjantin, Tunus, Fransa ve Filistin pa-
zarlarında da DemirDöküm ürünleri ile yerimizi 
aldık. Toplam 100 milyon dolarlık ihracat ger-
çekleştirdik. 

2020 yılına da ilk çeyrek itibarıyla çok hızlı 
bir büyüme ile başladık. Mart ayından itibaren 
tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, 
global olarak öngörülemeyen bir süreç yaşanma-
sına sebep oldu. Ancak mayıs ayı itibarıyla yine 
toparlanmanın başladığı ve haziran ayı itibarıyla 
ise normalleşme adımlarıyla birlikte satışların 
tekrar ivmelendiği bir dönem yaşıyoruz. 

“TÜRKİYE İKLİMLENDİRME 
SEKTÖRÜ 4.5 MİLYAR DOLARA ULAŞTI”
Türkiye’de sektörün durumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Genel olarak baktığımızda, inşaat sektörünün 
önemli kollarından biri olan ve bizim de şirket 
olarak hizmet verdiğimiz iklimlendirme sektörü-
nün her yıl istikrarlı bir şekilde büyümesini sür-
dürdüğünü görüyoruz. Dünya genelinde iklim-
lendirme pazarının büyüklüğü 2019 yılında bir 
önceki yıla göre yüzde 2,04 artışla 180.5 milyar 

dolara ulaşırken, Türkiye’nin iklimlendirme sek-
törü büyüklüğü ise 4.5 milyar dolara ulaştı. Bu-
nun 1.5 milyar dolarlık kısmını ısıtma, 3 milyar 
dolarlık kısmını da soğutma pazarı oluşturuyor. 

Türkiye ısıtma sektörü güçlü bir potansiyel 
taşıyor. Doğalgaz pazarı, Enerji Bakanlığı’nın yü-
rüttüğü çalışmalarla birlikte hızla büyümeye, ilçe 
bazında gelişmeye devam ediyor. Türkiye’nin 81 
ilinde aktif olarak doğalgaz kullanılıyor. Bunun 
yanı sıra birçok ilçede de özellikle son yıllarda 
yapılan yatırımlar ile doğalgaz kullanımı ciddi 
bir şekilde artıyor. Doğalgazın yaklaşık 30 yıldır 
kullanıldığı büyük şehirlerde önemli bir değişim 
pazarı da söz konusu. 

İklimlendirme sektörünün ihracatına baktığı-
mız zaman, bugün 175 ülkede ülkemizde üreti-
len ürünler kullanılıyor. Bu yıla bakacak olursak, 
yılın ilk iki ayında sektör olarak ihracatta bir ön-
ceki yıla kıyasla yüzde 7,4 büyüme ile başladık. 

Hepimizin ortak paydası olan inşaat ve inşaat 
malzemeleri sektörü, zaman zaman çeşitli neden-
ler ile dalgalanma yaşasa da temel potansiyelimiz 
olmaya devam ediyor. Özellikle son dönemde uy-
gulamaya alınan konut kredisi olanakları sektöre 
önemli bir hız vermiş durumda. Bu ivme, son 
dönemlerde yaşanan dalgalanmanın yerini pozitif 
bir gelişime bırakacağının sinyallerini veriyor.  

İnşaat ve inşaat malzemeleri sektörünün 
ürettiği ürünler temel bir ihtiyaç. Özellikle için-
de bulunduğumuz Covid-19 salgını sürecinde 
ön plana çıkan evlerde kalma, havalandırma 
kalitesi ve hijyen ihtiyacı gibi konular, sektörü-
müzün öneminin daha çok ön plana çıkmasına 
neden oldu. Önümüzdeki dönemin, gelişmiş 
bir inşaat malzemesi sektörüne sahip olmamı-
zın avantajını yaşayacağımız bir süreç olacağını 
düşünüyorum.

“Ekibimi alınacak 
kararlara ve 
aksiyonlara mümkün 
olduğunca dahil 
etmeye çalışırım. 
Yöneticilik 
hayatımdaki 
en önemli 
tecrübelerimden biri, 
ortak akılla verilen 
kararların en kalıcı ve 
başarıya götüren
kararlar olduğudur.”

PROFESYONEL BAKIŞ / UFUK ATAN
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doğayı tüketmeyen
konforlu bir yaşam...

Yeşil mimari ile
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Dünyada enerjinin yaklaşık 
üçte birini kullanan binalar, 
sürdürülebilirlik kavramı içinde 
önemli bir yer tutuyor. İşte bu 
noktada, yeşil bina uygulamaları 
ile enerji tasarrufu, doğayı koruma 
ve konforlu bir yaşam ortamı 
hedefleniyor.

Küresel ısınma, susuzluk, çevre kirliliği ve doğal 
kaynakların hızla tüketilmesi nedeniyle son 
yıllarda yapı sektöründe de çevre dostu yeşil 

binalara yönelim artıyor. Belli standartlar getirilerek 
sertifikalanmakta olan çevre dostu binalar, yapı sektö-
ründe daha değerli binalar olarak öne çıkıyor.

Binaya “yeşil bina” unvanını; yer seçimi, tasarım, 
inovasyon, binada kullanılan yapı malzemelerinin 
özellikleri, yapım tekniği, atık malzemelerin yeniden 
kullanımı konularındaki seçici yaklaşımlar veriyor. 
Geri dönüşümü olmayan ve doğaya zarar veren ürünler 
eskisi kadar rağbet görmüyor ve yerini doğal ürünlere 
bırakıyor. İçinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisi 
sonrasında da yeşil binalara yönelimin daha da artacağı 
öngörülüyor.  
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Tükettiği enerjiden daha fazlasını
üreten ticari bina: Bullitt Center
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) 
Washington eyaletinde, Seattle şehrinde 
inşa edilen Bullitt Center, 30 milyon 
dolarlık bir bütçeyle hayata geçirildi. 
Bullitt Foundation’ın Başkanı Denis Hayes 
tarafından tasarlanan, dünyadaki en çevreci 
ticari yapı olmayı hedefleyen ve 2016 yılında 
kapılarını açan 6 katlı Bullitt Center, tükettiği 
enerjiden daha fazlasını üretme ve karbon 
salımının sıfır olması gibi özellikler taşıyor.  
Binanın en ilginç özelliklerden biri de 250 yıl 
ayakta kalacak şekilde yapılması. The Bullitt 
Vakfı, yaşam ömrü ortalama 40 yıl olan ve 
birçok ticari binanın yapımında kullanılan 
malzemeler yerine yaşam beklentisi 250 yıl 
olan çelik, beton ve ahşap malzemelerin 
kullanılması için binanın tasarımcı firması 
Miller Hull ve ortaklarına karşı büyük bir 
mücadele vermek zorunda kalmış.
Bullitt Center binası, çatı ve cephesinde 
kullanılan son teknolojili fotovoltaik paneller 
sayesinde tüm enerjisini yenilenebilir enerji 
olan güneşten elde ediyor. Binanın su 
ihtiyacı, yağmur suyu ve atık su yönetimi ile 
sağlanıyor.

Yeşil teras bahçeleriyle ekolojik
mimarinin sembol yapısı: ACROS

Japonya’nın Fukuoka şehrinde 1995 
yılında hizmete giren ACROS Fukuoka 
Foundation Building (ACROS Fukuoka 
Vakfı Binası), büyüleyici teras bahçeleri 

ile yemyeşil bir piramidi andırıyor.
Mimar Emilio Ambasz çok amaçlı, 
sembolik bir bina ile mevcut yeşil 

alanları koruyarak halkın ihtiyaçlarını 
da göz önünde bulundurdu. Binanın, 

14 katlı teras bahçelerinin altında 
sergi salonu, müze, tiyatro, konferans 

salonu gibi mekanları içeren bir milyon 
metrekarelik çok amaçlı alan yatıyor. 

Bu binayı sürdürülebilir yapan tasarım 
özelliklerinden biri, tüm mekanlara 
doğal aydınlatma sağlayarak enerji 

tüketimini azaltan devasa avlusu. 
Halka açık olan binanın 120 tür, 50 

bin bitkiden oluşan çatı örtüsü CO2 
emisyonlarını azaltarak, küresel ısınmayı 

önlemeye yardımcı oluyor.
Binanın ayırt edici özelliği, bir dağa 

benzeyen su drenaj sistemli tasarımı. 
Bu yöntem, binanın en üst kotundan 

akan suyun, yapıyı çevreleyen bitki 
örtüsünü doğal bir şekilde

 sulamasına izin veriyor.

Dünyadan sürdürülebilir 
ve yeşil mimari örnekleri

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YEŞİL MİMARİ
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Avustralya’daki ilk
nötr-karbon ofis binası: Pixel
Avustralya’daki ilk nötr-karbon ofis binası olan 
Pixel, 105 LEED puanı ile çevre dostu binalara 
örnek teşkil ediyor. Karbonla sınırlandırılmış 
bir çevre, enerji verimliliğine daha fazla 
odaklanılması ile yapılmış bir “Future Office” 
olan bina, insan atıklarını ısıya dönüştürüyor, 
vakum sifonuyla su tasarrufu yapıyor ve 
güneş panelleriyle enerji üretiyor. Yağmur 
suyunu toplayan geniş yeşil çatıları ile Pixel, 
su temini için kendi kendini yöneten bir yapı 
olarak biliniyor.
Yapının dış görünüşü de oldukça dikkat 
çekici. Sıfır atık, basitleştirilmiş fakat karmaşık 
bir montaj, geri dönüşümlü renk panelleri, 
gün ışığı, gölge, görüş ve parlaklık kontrolü 
maksimum seviyeye çıkıyor. Cephe, Pixel’in 
çevresini sürekli sararak canlı ve benzersiz bir 
kimlik yaratıyor.

Rüzgar türbinli ilk gökdelen:
Bahreyn Dünya Ticaret Merkezi (BWTC)

Yeşil ve sürdürülebilir mimarinin en 
iyi örneklerinden olan Bahreyn Dünya 

Ticaret Merkezi (BWTC), ülkesinin gurur 
sembolü olarak yükseliyor.

Çok uluslu mimari firma Atkins 
tarafından tasarlanan 240 metrelik, 

50 katlı ikiz kule kompleksi BWTC, 
rüzgar türbinlerini tasarımına entegre 

eden dünyanın ilk gökdeleni olma 
özelliği taşıyor. Tasarımında Arap ticaret 

gemilerinden esinlenilen Bahreyn 
Dünya Ticaret Merkezi’nin yelken 

şeklindeki kuleleri başkent Manama’nın 
üstünde 240 metreye kadar yükseliyor.

Yelken şeklindeki yeşil binalar görsel 
açıdan çarpıcı bir siluet sunarken, 

binanın iki kulesini birbirine bağlayan 
üç adet devasa rüzgar türbini 

bulunuyor.
Baskın rüzgar yönü olan kuzeye bakan 

köprülerin her birinden asılan rüzgar 
türbinleri, merkezin enerji ihtiyacının 

yüzde 15’ini sağlıyor. Bu da yaklaşık 300 
evin aydınlatmasına eşdeğer.

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YEŞİL MİMARİ
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 Salgınlar binlerce yıldır var; virüsler ve bakteriler de yüz-
yıllardır insanın hayatta kalmasına karşı işleyen en zorlu kuvvet 
oldu. Bazıları hala hayatımızda aktif olan ve beraber yaşamayı 
öğrendiğimiz birçok salgın örneği var. İyi bir örnek, sanitasyon 
ve temizlik eksikliğinden kaynaklanan koleradır. Sanitasyonun 
standart olarak sağlandığı gelişmiş ülkelerde nadiren karşılaşılı-
yor ancak Afrika ve özellikle de Hindistan’da bir sağlık tehdidi 
olarak kabul ediliyor ve küresel olarak her yıl yaklaşık 130 bin 
kişiyi öldürüyor. Ancak, davranışlarımızı ve özellikle de yaşam 
biçimlerimizi temiz su ve kanalizasyon çözümleri aracılığıyla 
değiştirerek, kolerayı Batı yarımkürede alt etmeyi başardık.

Her türlü salgın, davranış değişiklikleri ile tedavi edilebilir ve 
Covid-19 virüsünün bize “öğrettiği” şey de budur. Her ne kadar 
bu tür bilgilerle insanlık sık sık karşılaşsa da (son 120 yılda 7 
salgın yaşadık), burada asıl önemli olan bunun bizi kalıcı bir 
davranış değişikliğine sevk edip etmeyeceğidir. 

VİRÜS, BİZİ SÜRDÜRÜLEBİLİR
SEVİYEDE YAVAŞLATTI

Bu son salgının bize öğrettiği bariz şeylerden biri de sanayiyi 
ve küresel aktiviteyi önemli ölçüde yavaşlatarak dünya atmosfe-
rindeki kirliliğin durdurulmasının mümkün olduğudur. Bu çok 
önemli bir davranış değişikliği demek. 2015 yılında Greenpeace, 
2020’de iklim değişikliği konusunda geri dönüşün olmayacağı 
bir noktaya gelineceğini açıklamıştı. Şimdi 2020’deyiz ve bu geri 
dönüş Covid-19 sayesinde gözlerimizin önünde gerçekleşiyor. 
Bu kesinlikle bize verilen bir şans ve bizim geri dönüşü olmayan 
noktaya asla ulaşmayacağımızı garanti altına almamız gerekiyor. 
Covid-19 virüsünün olumlu etkisi budur. Bizi “sürdürülebilir” 
seviyelere yavaşlatarak çok daha büyük bir felaketi önledi ve 
şimdi asıl mesele bunu devam ettirmek.

Sanayilerin yavaşlamasının yanı sıra Covid’in çok bariz bir 
etkisi de ulaşımdan kaynaklanan kirliliği azaltan evden çalışma 
mecburiyetiydi. Havayolu endüstrisi, bu pandemi bittiğinde 
uçaklarının yüzde 30-40’ını hizmet dışı bırakmış olacak ve bu 
sadece bir tahmin. Çalışma düzenlerimizin ve iş akışımızın diji-
talleşmesi, daha az alana ihtiyaç duyacağımız anlamına gelmiyor 
ama ister yerel ister uluslararası anlamda olsun işe gitmek için 
yapacağımız seyahatler azalacak. Pandeminin kritik dönemi 
biter bitmez eski kalıplarımıza dönmek yerine bu kazanımları 
muhafaza etmeliyiz.

Küresel kalkınmanın bu şekilde yavaşlaması hükümetlere, 
küresel kalkınmanın bir sonraki adımlarını değerlendirme fır-
satı verdi. Eski dünya endüstrileri devre dışı kaldıkça, merkez 
bankalarının ve hükümetlerin endüstriyi geri kazanmak ve işlet-
mek için yatırımları teşvik etmesi gerekiyor. Yeşil teknolojilere 
odaklanan ve sürdürülebilirlik konusunda araştırmalar yapan 
kuruluşlara daha uygun finansman ve vergi teşvikleri sağlanarak 
yeşil endüstrilerin geliştirilmesi lazım. Türkiye’de çok geride ol-
duğumuz alanlardan biri de tasarım endüstrisi ve düşüncesinin 
bu yönde gelişmesi. Alternatif enerji kaynaklarına ve alternatif 
düşünmeye odaklanan şirketlere, kurumlara ve araştırma kuru-
luşlarına devlet finansmanının sağlanması, Covid-19’un yol açtığı 
olumlu gelişmelerin meyvelerini yıllarca toplamamızı sağlayacak. 
Bu, bütün hükümetlerin algılaması ve kullanması gereken bir fır-
sattır ve herkesin aklındaki temel soru şudur; şimdi bir ara verip 
dinlendiğimize göre, enerjilerimizi nereye odaklayacağız? Cevap 
karşımızda açıkça duruyor; davranışlarımızı değiştirmeye...

Selçuk AVCI
Avcı Architects Kurucusu

The Circle Kurucusu

Fotoğraf: Orçun Kaya

Yeşil endüstrilerin 
geliştirilmesi lazım

Covid-19 salgını bize, davranış 
değişikliğine gitmemiz 
gerektiğini öğretti. Yeşil 

teknolojilere odaklanan ve 
sürdürülebilirlik konusunda 

araştırmalar yapan kuruluşlara 
daha uygun finansman ve 

vergi teşvikleri sağlanarak, yeşil 
endüstrilerin geliştirilmesi lazım.



“Sürdürülebilirlik” kavramı, tamamlayıcısı olan “yaşanılabi-
lirlik” kavramıyla birlikte anlam buluyor. İnsan ve doğal yaşam 
için bugünün ve yarının düşünüldüğü, alınmış bir dizi karar ve 
eylemi içeriyor. Kentsel sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda, 
kentin kaynak kullanımının ve katı atıklarının azalması, yaşanıla-
bilirliğinin ise artması hedefine odaklanan bir yerleşim düşüncesi 
benimsenmeli. Mimari hedefler, “sürdürülebilirlik” anlamında 
elbette tetikleyici bir rol üstlenir. Ancak gerçekte “mimari”, çok 
daha büyük bir resmin küçük bir parçasını oluşturur. Hiç bir 
şekilde mimari yapıyı kentin dinamiklerinden, infra-strüktürle-
rinden bağımsız bir şekilde ele alamayız. Yoksa sadece çizelim, 
arkamıza yaslanalım ve seyredelim... Sürdürülebilirlik, şehirlerin 
doğal yapılarından ayrıştırılamaz.

“Sürdürülebilirlik” politik çevrenin, kent planlama sistemine 
yaklaşımını belirleyen anahtar kavram olarak, ekonomik, çevresel 
ve toplumsal gereksinmelerin, gelecek kuşakların yaşam koşulla-
rına zarar vermeden karşılanmasını hedefleyen bir dünya görüşü 
olmalı. Kentsel sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda, kentin 
kaynak kullanımının ve katı atıklarının azalması, yaşanabilirliği-
nin ise artması hedefine odaklanan bir yerleşim düşüncesi ege-
mendir. Yaşanabilirliğin çağımızdaki anlamı ise genellikle sağlık, 
iş olanakları, gelir durumu, iyi konut alanları, okullar, alışveriş ve 
eğlence etkinlikleri, erişilebilirlik, kamusal mekânlar ve topluluk 
kavramları ile eşleşir.

İSTANBUL, YAŞAM
KALİTESİNDE SINIFTA KALDI

Son çeyrek yüzyıldır kentler, kentsel yaşam kalitesi kavramı 
ışığında yaşam kalitelerine göre sınıflandırılıyor, bu kavram 
karşılaştırmalı ve yarışçıl bir değerlendirmenin temel ögesi olu-
yor. İstanbul ise bu çerçevede maalesef sınıfta kalıyor. Son 1-2 
yıl öncesine kadar İstanbul’da kentsel planlama stratejisinden 
bahsetmek imkansızdı. Son belediye yönetimi ile iyi niyetli ka-
tılımcı çalışmalar merak uyandırmasına rağmen, mevcut durum 
çevre etkilerinin irdelenmediği bir kurgu olarak ortaya çıkmakta. 
Kentsel planlama uzun soluklu bir kararlılığı ve niyeti barındırır. 
Mikro müdahaleler hiçbir zaman makro söylemin içeriğinden 
ayrılamaz.

Sosyo-ekonomik açıdan olgunlaşmış bir gelişme; bütünleşik 
şehir planlaması, etkili toplu taşıma sistemi, bölgesel çevreci bi-
linçlendirme, yaya ve halkın şehir içinde öncelikli olması, sosyal 
adalet ve bölgesel atık yönetimi sistemlerinin kurulmuş olmasını 
gerektiriyor. Yani küçük değişikliklere dayanan bütünleşmiş şehir 
planlaması diyebiliriz.

Türkiye ekonomisinde lokomotif rol üstlenen inşaat sektö-
ründe üretimin yüze 88’ini oluşturan masif konut üretimi ile 
sürdürülebilirlik üzerine, üstüne bir şeyler koymak çok zor. Bu 
noktada farkındalığın artırılmasında biz mimarlara ve tüm bile-
şenlere çok önemli rol düşüyor. Projelendirme sürecinde en basit 
yaklaşımla yapılarımızı; pasif çevresel etkileri kapsayan, toprakla 
ve çevresiyle akılcı ilişkiler kurmuş yapılar yapmak zorundayız. 
Kompleks projelere yeni yaklaşım modelleri geliştirilmeli, üze-
rinde daha önce düşünülmemiş konuların çözümü konusunda 
ihtisaslaşmış, belki mimarlık veya mühendislik eğitimi üzerine 
üst ihtisas yapmış mühendislik alanları oluşturulmalı. Tarifi 
yeniden yapılması gereken “mimari bakış modeli”ne sahip yeni 
planlama mühendislik disiplinlerinin geliştirilmesi ile mümkün 
olacak. 

Durmuş DİLEKCİ
Y. Mimar

Dilekci Mimarlık

Yaşanabilir
kentleri yaratmak...

Farkındalığın artırılmasında biz 
mimarlara ve tüm bileşenlere 

çok önemli rol düşüyor. 
Projelendirme sürecinde en 
basit yaklaşımla yapılarımızı; 

pasif çevresel etkileri kapsayan, 
toprakla ve çevresiyle akılcı 

ilişkiler kurmuş yapılar yapmak 
zorundayız.

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YEŞİL MİMARİ
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SEKTÖREL GÜÇ / PÜKAB

Covid-19 pandemisi nedeniyle sektörde yaşanan daralmanın sürdüğünü 
belirten Pencere Üreticileri Kalite Birliği Derneği (PÜKAB) Yönetim Kurulu 

Başkanı Kerem Yılmaz, “Ancak bazı pozitif beklentiler de var. Yenileme 
pazarındaki yükselen ivme, sektörümüzde de azalan iş hacminin artması, 

ticaretin devamlılığı açısından çok faydalı olacak” dedi.

“Yenileme pazarındaki
yükselen ivme, sektörde

azalan iş hacmini artırabilir”
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"Pencere, kapı, aksesuar 
üreticilerinin
küçük ve orta ölçekli 
işletmeler olarak, 
kamu nezdinde 
temsil edilmesini 
ve yaptığımız 
kaliteye yönelik 
çalışmalarla tüketiciyi 
bilinçlendirmeyi 
hedefliyoruz."

Pencere, kapı, aksesuar üreticileri ve ilgili di-
ğer iş kollarını birlik ve kalite çatısı altında 
buluşturmak amacıyla 2002 yılında kurulan 

Pencere Üreticileri Kalite Birliği Derneği (PÜKAB), 
sektörün içinde bulunduğu zorlu dönemi aşabil-
mesi için faaliyetlerini sürdürüyor. Günümüzün 
gittikçe zorlaşan şartları altında sektörün sesinin 
bireyler olarak değil, “kalite” çatısı altında birleş-
miş bir birlik olarak güçlü ve etkili olabileceğine 
inandıklarını vurgulayan PÜKAB Yönetim Kurulu 
Başkanı Kerem Yılmaz, “Derneğimiz, pencere sek-
töründe kalite bilincinin benimsenmesini ve sek-
törün geliştiği ölçüde güçlenmesini hedefleyerek, 
çalışmalarına devam ediyor” diye konuştu. Kerem 
Yılmaz ile PÜKAB’ın faaliyetlerini ve sektördeki 
gelişmeleri konuştuk.

“KALİTE ÇATISI
ALTINDA BİRLEŞTİK”
PÜKAB ne zaman kuruldu? Derneğin kurulu-
şundan bu yana geçirdiği süreçle ilgili kısaca 
bilgi verir misiniz?

Pencere Üreticileri Kalite Birliği Derneği 
(PÜKAB), 2002 yılında İstanbul’da pencere, kapı, 
aksesuar üreticileri ve ilgili diğer iş kollarını bir-
lik ve kalite çatısı altında buluşturmak amacıyla 
kuruldu. Derneğimiz, pencere sektöründe kalite 
bilincinin benimsenmesini ve sektörün geliştiği 
ölçüde güçlenmesini hedefleyerek, çalışmalarına 
devam ediyor. Pencere, kapı, aksesuar üreticileri-
nin küçük ve orta ölçekli işletmeler olarak, kamu 
nezdinde temsil edilmesini ve yaptığımız kaliteye 
yönelik çalışmalarla tüketiciyi bilinçlendirmeyi 
hedefliyoruz. Günümüzün gittikçe zorlaşan şart-
ları altında sektörün sesinin bireyler olarak değil, 
“kalite” çatısı altında birleşmiş bir birlik olarak 
güçlü ve etkili olabileceğine inanıyoruz.

Derneğin üye profili nasıl?
Profil, pencere, kapı, donanım / aksesuar, yar-

dımcı malzemeler, pencere ve cam makineleri, 
pencere camı, ilgili kimyevi maddeler ve diğer 
ilgili malzemelerden oluşan iştigal konusu ile ilgili 
bulunan pencere ve kapı sektörü üreticileri ve satı-
cıları ile sektörle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili 
olan ve bu sektöre maddi manevi katkılar sağlayan 
tüzel veya gerçek kişilerden oluşan bir üye yapımız 
var. Böylece sektörümüzün tüm iş kolları bir sivil 
toplum kuruluşunda temsil edilebiliyor.

Dernek olarak kurulduğunuz günden bu yana 
ne gibi çalışmalar yaptınız?

Derneğimiz; Pencere, Kapı ve Cam Fuarı’nın 
kuruluş aşamasında TÜYAP ile birlikte çalışarak, 
bu fuarı sektöre kazandırdı. 2020 yılında 21’incisi 
yapılan fuarın ana destekçilerinden biri olmayı 
sürdürüyoruz. Dernek üyeleri ve kendi alanında 
bilgi, tecrübe ve yüksek yetkinlikteki sektör tem-

SEKTÖREL GÜÇ / PÜKAB

silcilerinden oluşan PÜKAB Teknik İşler Çalışma 
Grubu ile inşaat malzemeleri teknik şartnameleri, 
meslek standartları ve yetkinlikleri gibi konularda 
sektörümüze özel çalışmalar gerçekleştirildi. Geç-
tiğimiz yıllarda imzalanan bir protokolle Pendik 
Hezarfen Teknik Meslek Lisesi ile sektör firmaları 
arasında çeşitli işbirliği ve destek çalışmaları de-
vam ediyor.

Uzun yıllardan bu yana düzenli olarak ger-
çekleştirilen aylık üye ve sektörün değerli tem-
silcilerini buluşturduğumuz toplantılarımızda, 
üyelerimizin çok farklı konularda bilgilendirildiği 
konukları ağırlıyoruz. Ekonomi, teşvikler, satış 
ve pazarlama alanlarındaki gelişmeler gibi birçok 
farklı içerikte bilgilerin paylaşıldığı bu buluşma-
lar, koşullar oluştuğunda devam edecek. Bunların 
yanında üyelerimizin bilgi ve deneyimlerinin ar-
tırılması için teknik eğitimler de belli zamanlarda 
düzenleniyor.

“BİZİ ZORLU BİR SÜREÇ BEKLİYOR”
Türkiye'de sektörünüzün bugünkü durumunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Covid-19 pandemisi tüm ekonomileri ve 
sektörleri etkiledi. İnşaat her zaman lokomotif 
olduğu için kapı ve pencere sektörü de inşa-
attaki daralmanın etkilerini derin bir şekilde 
yaşıyor. 2020 yılının zorlu bir şekilde devam 
edeceği aşikâr. Bu konuyu açmam gerekirse; 
TÜİK verilerine göre, inşaat sektörü ile ekono-
minin genelinde yaşanan büyüme arasındaki 
pozitif ilişki önce zayıfladı, ardından önemli bir 
kopma meydana geldi. 2018 yılında ekonomi 
yüzde 2,8 büyürken, inşaat sektörü yüzde 2,1 
küçüldü. 2019 yılında ise ekonomi yüzde 0,9 
büyürken, inşaat sektörü yüzde 8,6 daraldı. 
2020 yılının ilk çeyrek döneminde de ekonomi 
yüzde 4,5 büyüdü ancak inşaat sektörü yüzde 
1,5 küçüldü. Sektör ile ekonomideki büyüme 
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arasındaki ayrışma kuvvetleniyor. İnşaat sek-
törü 2019 yılının son çeyreğinde de yüzde 3,8 
daraldı ve böylece inşaat sektöründe çeyrek dö-
nemlerde yaşanan daralma 6’ncı çeyreğe ulaştı. 
Ekonominin genelindeki büyümeye rağmen 
inşaat sektöründe küçülme yıl boyunca devam 
etti ve sektör 2019 yılında yüzde 8,6 daraldı.

Bu göstergeden yola çıkarak bu sene 
Türkiye’de sektörümüz açısından işlerin pek de 
iyi gitmeyeceğini düşünüyoruz. Projeler başla-
yamıyor, müteahhitler finansman yaratamıyor, 
başladıkları inşaatları da bitiremiyorlar. Bunun 
gibi negatif durumlar mevcut. Ekonomik kriz 
ile birlikte aynı zamanda finansal bir kriz de 
var diyebiliriz. Kurumlar ve bireyler finansmana 
ulaşamıyorlar. Finansmana ulaşamadıklarında 
işler kesiliyor. Türkiye’de öz sermaye yapısı 
kuvvetli firma sayımız maalesef yeterli değil. 
Dolayısıyla bankalar finansman yaratmazsa, 
pandemi sonrası daha da zorlu süreçlerin bizi 
beklediğini düşünüyoruz.

"Günümüzün gittikçe 
zorlaşan şartları

altında sektörün 
sesinin bireyler

 olarak değil,
'kalite' çatısı

 altında birleşmiş 
bir birlik olarak
güçlü ve etkili 
olabileceğine 

inanıyoruz."

2020 yılında içinde bulunduğumuz küresel 
durum sektörü nasıl etkiledi?

Covid-19 salgınının yarattığı koşullar içinde 
dünya ekonomisinde 2020 yılında önemli bir 
küçülme bekleniyor. Çeşitli kurumlar sık gün-
celledikleri tahminleri ile 2020 ve 2021 yılına 
ilişkin dünya ekonomisi küçülme öngörülerinde 
bulunuyorlar. Euro Bölgesi inşaat harcamaları 
2020 yılı mart ayında sert şekilde yüzde 15,4 
daraldı. Konut inşaat harcamaları yüzde 15,2 
küçülürken, konut dışı inşaat harcamaları yüzde 
17,2 geriledi. Covid-19 salgınının inşaat sektörü 
ve harcamaları üzerindeki olumsuz etkileri mart 
ayında sert şekilde ortaya çıktı. Bu durumun 
yılın diğer aylarında da benzer şekilde devam 
edeceğini öngörüyoruz.

Sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Yukarıda saydığımız olumsuzlukların yanı 

sıra bazı pozitif beklentiler de var. Örneğin; 
kentsel dönüşüm ile evini yenileyemeyen ko-
nut sahipleri bir renovasyon planı yapacaklar. 
Bu renovasyon da dolayısıyla pencere pazarı-
na yansıyacak. Yenileme pazarındaki yükselen 
ivme bizim sektörümüzde de azalan iş hacmi-
nin artması, ticaretin devamlılığı açısından çok 
faydalı olacak. Yenileme enerji verimliliğine 
uygun standartlarda yapılırsa, cari açığın önemli 
nedenlerinden biri olan enerji harcamalarında 
da azalma olacak.

“İNŞAAT MALZEMELERİNDE
KDV İNDİRİMİ, SEKTÖRÜN
CANLANMASINI SAĞLAR”
Sektörün sorunları neler? Bu sorunların çözü-
mü konusunda ne gibi önerileriniz var?

Sektörümüzün yaşadığı birçok sorun, genel 
olarak her sektörde ortak yaşanan sorunlar. Di-
ğer sektörlerde olduğu gibi biz de firmalarımız-
da çalıştıracak yetkinlikte yetişmiş ara personel 
bulmakta güçlük çekiyoruz. Bunun için meslek 
liselerinin özendirilmesi, teknik eleman olarak 
çalışmanın tekrar değerli hale getirilmesi, sana-
yicilerle eğitim kurumlarının ortak projeler ge-
liştirmesinin teşvik edilmesi, sektörlerin ihtiyaç 
duyduğu içerikte eğitim müfredatlarının gelişti-
rilmesi gibi konularda çalışılmasını bekliyoruz. 
İnşaat malzemeleri alanında, diğer sektörlerde 
zaman zaman uygulanan sürekli veya dönemsel 
KDV indirimi uygulamaları hem sanayicileri-
mizin, hem bayilerimizin rahatlamasını, sektö-
rün canlanmasını sağlayacak. Alacak Sigortası 
çalışmalarının bir an önce sonuçlandırılması, 
bizimle birlikte birçok sektörde yaşanan tah-
silat sorununun çözümünde yardımcı olacak. 
Sektörümüzde de haksız rekabet uygulamaları 
maalesef görülüyor. Piyasa gözetim, denetim 
çalışmalarının çözülmesini bekliyoruz.

SEKTÖREL GÜÇ / PÜKAB
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Hepimizin bildiği gibi ülkemizde yaklaşık 7 
milyon binanın depreme dayanıklı hale getirilme-
si lazım. Yıkılıp yapılması gerekenlerin yanında, 
güçlendirilmesi gereken binalarımız da söz konu-
su. Bu çalışmaların yeniden gündeme getirilmesi, 
çeşitli teşvik ve destek paketlerinin çalışılması, 
yenilenme sürecinde akıllı bina sistemleri, enerji 
verimliliği gibi konuların mutlaka dikkate alın-
ması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun yanında, 
mevcut koşullarda tüm dünyada e-ticaret, sanal 
fuarlar gibi uygulamaların iş hayatına hızla en-
tegre olması gerekliliği de ortada. Bu nedenle; 
dijitalleşme, bilgilerin bütünleşik platformlarda 
biriktirilmesi ve paylaşılması gibi çalışmaların da 
gerek kamu, gerek STK’lar tarafından gündeme 
getirilip, ortak çözümler bulmasında yarar görü-
yoruz. Tüm bu konularda PÜKAB olarak üzeri-
mize düşen çalışma ve görevleri memnuniyetle 
yerine getireceğiz.

Önümüzdeki dönemde ne gibi faaliyetleriniz 
olacak?

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, sektörümüzün 
kaliteli, ihtiyaç duyulan yetkinliklerle donatılmış 
eleman ihtiyacını karşılamak, firmalarımızla okul 
arasında birçok farklı birlikte çalışma konula-
rını çalışmak üzere Teknik Meslek Liseleri ve 
üniversitelerin ilgili bölümleriyle ilişkilerimizi 
sürdüreceğiz. FSM Vakıf Üniversitesi içinde yer 
alan, geçtiğimiz yıllarda işbirliği protokolü imza-

"Kentsel 
dönüşüm ile evini 
yenileyemeyen 
konut sahipleri bir 
renovasyon planı 
yapacaklar.
Bu renovasyon da 
dolayısıyla pencere 
pazarına
yansıyacak."

ladığımız ALUTEAM ASTEL projesi dahilinde 
kaliteye yönelik yeni testlerin yapılması ve diğer 
alanlarda ortak çalışmalarımız devam edecek. 
Hem üyelerimiz hem de sektörümüz için çok 
kıymetli çalışmalar gerçekleştiren Teknik İşler 
Çalışma Grubumuz, gündemindeki konuları 
çalışmayı sürdürecek. Dijitalleşme, sektörümüze 
ait ürünlerin bir platform altında toplanması ve 
e-ticaret çalışmaları konularında da sektörümü-
zün ihtiyaç ve taleplerine göre hareket edeceğiz.

“TÜRKİYE İMSAD, ÇALIŞMALARINI
BAŞARIYLA YÜRÜTÜYOR”
Türkiye İMSAD'ın faaliyetlerini ve Türkiye 
İMSAD ile ilişkilerinizi nasıl değerlendiri-
yorsunuz?

Türkiye İMSAD kurulduğu günden bu yana 
inşaat malzemeleri sektörünün tamamını kap-
sayan çalışmaları büyük bir başarı ile yürütü-
yor. Büyük, küçük tüm sektör temsilcilerinin 
ihtiyaç, görüş ve önerilerinin, gerek kamu ve 
gerekse kamuoyu nezdinde duyurulmasına 
ortam sağlıyor. Bünyesindeki çalışma grupları 
ve komisyonlarla farklı konuların tüm tem-
silcilerinin görüşleriyle harmanlandığı sonuç-
lar çıkarılmasını sağlıyor. Türkiye İMSAD’ın 
sektörümüzü ilgilendiren birçok komisyon ve 
çalışma grubunda yer almaktan ve yaptığımız 
çalışmaların değerlendirilmesinden de oldukça 
memnunuz.

SEKTÖREL GÜÇ / PÜKAB
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MİMARLIK VE İNŞAAT DÜNYASI / GÖRKEM VOLKAN

“AVM’leri yeni nesil
yaşam merkezlerine 
dönüştürüyoruz”
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Pandemi sonrası yeni nesil yaşam merkezlerinin 
renovasyonları üzerine yoğunlaştıklarını belirten Görkem 
Volkan Design Studio (GVDS) Kurucusu Görkem Volkan, 
“Mimarlığın iyileştirici gücünü ortaya koyabileceğimiz 
projeler tasarlamaya devam etmeyi hedefliyoruz” diyor. 

Yurt içi ve yurt dışında büyük ölçekli ticari 
işletme, konut ve ofis yapıları inşa eden 
Görkem Volkan Design Studio (GVDS), 

son dönemde iç mimari ve renovasyon projeleri 
ile adından söz ettiriyor. 2006 yılında kurduğu 
GVDS’nin mimarlığın iyileştirici gücünü ortaya 
koyabileceği projeler tasarlamaya devam etmeyi 
hedeflediğini belirten Görkem Volkan, “GVDS 
olarak bu dönemde özellikle pandemi sonrası 
yeni nesil yaşam merkezlerinin renovasyonları 
üzerine çalışıyoruz ve elimizden geldiğince mev-
cut malzemelerin dönüştürülmesi konusunda 
özen gösteriyoruz. Halihazırda devam eden ve bu 
yılın ağustos ayında açılması planlanan İsfanbul 
AVM Renovasyon Projesi, ofisimizin heyecan-
la üzerinde çalıştığı bir proje” diyor. Görkem 
Volkan ile mimari yaklaşımını ve projelerini 
konuştuk.

Sizi tanımak isteriz. Eğitimizden, mimarlık 
mesleğine başlama süreci ve kariyerinizden 
bahseder misiniz?

Öncelikle Türkiye İMSAD Dergi’ye bu rö-
portaj için çok teşekkür ederim. Eğitim hayatım 
Yıldız Teknik Üniversitesi Restorasyon Bölümü 
ile başlayıp, New York Pratt Institute ile devam 
etti. Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
Mimarlık Bölümü’nden mezun olduktan kısa bir 
süre sonra da Lübnan’a Nabil Gholam Architecs 
ile çalışmaya gittim. 1.5 yıl orada kaldıktan sonra 
2006 yılında Türkiye’ye dönüp GVDS’yi kurdum. 
Ekibimle birlikte ilk günkü heyecan ve mutluluk-
la proje üretmeye devam ediyoruz.

Kaç kişilik bir ekibiniz var?
Atölye ve yönetim olarak toplam sekiz kişilik 

bir ekibiz.

“SON DÖNEMDE RENOVASYON 
PROJELERİNE AĞIRLIK VERDİK”
Ağırlıklı olarak çalıştığınız bir alan var mı?

GVDS’nin proje pratiğinin çoğunluğunu yurt 
içi ve yurt dışında perakende ve alışveriş mer-
kezleri tasarım, iç mimari ve son dönemde de 
özellikle renovasyon projeleri oluşturuyor. Ayrıca 
çok katlı ya da villa tipi çoklu konutlar da proje 
uygulamalarımız arasında yer alıyor.

Bugüne kadar yaptığınız en önemli projeler-
den bahseder misiniz?

Aslında bunu ayırt etmek çok zor çünkü her 
bir proje bizi daha ileriye taşıdı. Tanıştığımız her 
yatırımcı, her çözüm ortağı bize yeni perspek-
tif kazandırdı. Yine de bir cevap vermek gere-
kirse Watergarden İstanbul ve Cidde’deki Ofis 
Yapısı’nı sıralayabilirim.

Şu an üzerinde çalıştığınız projeler neler?
Perakende müşterisinin online alışverişe 

ağırlık vermesi ile AVM içindeki bu sektöre ait 
alanlar küçüldü. Geride kalan alanlar ise döne-
min ruhuna uygun olarak yeme-içme alanları, 
açık teraslar, çocuk oyun alanları gibi alanlar ile 
değerlendirildi. Alışveriş merkezi konusunda 
hem mimari hem de iç mimari tecrübemiz bize, 
eski nesil alışveriş merkezlerini yeni nesil “yaşam 
merkezleri”ne dönüştürmek konusunda oldukça 
yardımcı oldu. 2018 yılında tamamlanan Starcity 
Outlet, bu renovasyon projelerinden biri. Mima-
ri, iç mimari revize projeleri ve proje uygulama 
takibi GVDS’ye ait bir proje. Halihazırda devam 
eden ve bu yılın ağustos ayında açılması planla-
nan İsfanbul AVM Renovasyon Projesi, ofisimizin 
heyecanla üzerinde çalıştığı bir proje. Tabii bizim 
için en büyük mutluluk ve ödül; işverenimizin 
de projeyi bizim kadar sevmesi ve sahiplenmesi. 
GVDS, bu zamana kadar yüksek metrekaredeki 

“Alışveriş merkezi 
konusunda hem 

mimari hem 
de iç mimari 

tecrübemiz bize, 
eski nesil alışveriş 

merkezlerini 
yeni nesil ‘yaşam 

merkezleri’ne 
dönüştürmek 

konusunda oldukça 
yardımcı oldu.”
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iş hacmini işveren memnuniyetine borçluyuz 
diyebilirim. Devam eden projelerimiz arasında 
yer alan Cidde WaterPark projesinde peraken-
de alanlarının yanı sıra, kısa dönem kiralamaya 
yönelik konut ve projenin üçte birini kapsayan 
çocuklara yönelik AVM, yeme-içme alanlarının 
oluşturduğu bir alan daha var.

Yurt dışında yaptığınız proje var mı?
Yukarıda da belirttiğim gibi yapımı biten 

Suudi Arabistan Cidde’deki ofis yapısı, Zü-
rih’teki Endi Burger House ve izin projele-
rini çizmekte olduğumuz Cidde WaterPark 
Projesi’ni sayabilirim.

Projelerinizi gerçekleştirirken nelere dik-
kat ediyorsunuz?

Öncelikle uygulanabilir, işveren, yüklenici 
firmalar, diğer müellifler, işletme firması gibi 
tüm aktörlerin vizyon, amaç ve kabiliyetlerine 
olabildiğince cevap verebilen bir proje üretebil-
mek ve bu sırada tasarımdan asla taviz verme-

“GVDS olarak, 
tasarımı ile gurur 

duyduğumuz 
projelerin aynı 

zamanda teknik 
ve bütçe olarak 

uygulanabilmesi 
bizim için çok 

önemli.”

mek gibi bir amacımız var. GVDS olarak, tasarımı ile 
gurur duyduğumuz projelerin aynı zamanda teknik ve 
bütçe olarak uygulanabilmesi bizim için önemli.

“YERLİ MALZEME KULLANIMINA
ÖNCELİK VERİYORUZ”
Malzeme seçimini nasıl yapıyorsunuz? Yerli mal-
zeme kullanımındaki yaklaşımınız nedir?

Yerli malzeme kullanımına endüstrinin izin verdiği 

1
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1- GVDS-WATERGARDEN İSTANBUL
2- STARCITY OUTLET
3- ISFANBUL

konusunda firmalara danışmanlık ve-
riyoruz. 

Mimaride çevreci ve sürdürülebilir 
projeler giderek daha fazla önem 
kazanıyor. Sizce bir mimari proje, 
sürdürülebilir olması için hangi 
özelliklere sahip olmalı?

Sürdürülebilir olana sadece malze-
me olarak bakmıyoruz aslında... Tabii 
ki kullanılan malzemelerin ekolojik 
değerleri korumaya yönelik üretilmesi 
ya da nakledilebiliyor olması gereki-
yor fakat malzeme endüstrisi dışında 
tasarım da sürdürülebilir olmalı. İçin-
den geçtiğimiz dönemde yapı stoğu bu 
kadar yüksek iken yeni yapılar yap-
mak giderek daha zor bir hal alacak. 
Mevcut yapıların dönüştürülerek yeni 
işlev ve amaçlar doğrultusunda tekrar 
tasarlanması gerekiyor. GVDS olarak 
bu dönemde özellikle pandemi son-

rası yeni nesil yaşam merkezlerinin 
renovasyonları üzerine çalışıyoruz ve 
elimizden geldiğince mevcut malzeme-
lerin dönüştürülmesi konusunda özen 
gösteriyoruz.

Firma olarak önümüzdeki dönem-
deki hedefleriniz neler?

Pandemi nedeniyle öncelikle ekibi-
min güvenliğini sürdürülebilir kılmayı 
amaçlıyorum. Gerek altyapı gerekse 
ofis içi iletişim sayesinde online çalış-
mada oldukça kabiliyetliyiz. Tabii uzun 
zamandır yurt dışına proje üretmenin 
de faydasını görüyoruz. Bunun dışında 
projecilik olarak, yeni dönemin için-
den geçerken yatırımcı ve kullanıcısına 
en fazla ve en hızlı fayda sağlayan, ta-
sarım olarak da insanları mutlu eden, 
mimarlığın iyileştirici gücünü ortaya 
koyabileceğimiz projeler tasarlamaya 
devam etmeyi hedefliyoruz.

2

3

sürece öncelik veriyoruz. Ar-Ge’nin 
gelişmesi için de yerli firmalardan sü-
rekli olarak daha iyisini talep etmekle 
birlikte, tasarım ve kalite kalibrasyon 
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Kuruluşu 1953 yılına uzanan ve Türkiye’de ilk yerli 
kilit imalatını gerçekleştiren Kale Kilit, 67 yıllık tec-
rübesiyle sektöre yön veriyor. Yüzde 100 yerli üre-

timle günde 150 bin adet kilit ve 80 bin adet silindir üretim 
kapasitesine sahip olan Kale Kilit, 100’ü aşkın ülkeye ihracat 
gerçekleştirerek sadece Türkiye’de değil, dış pazarda da söz 
sahibi. “Kalite, güven ve garanti” ilkeleriyle yola çıkan bir 
marka olduklarını belirten Kale Endüstri Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Sedat Özgür, “Yalnızca kilitte değil, faaliyet 
gösterdiğimiz tüm sektörlerde Türkiye ve hedef pazarlarda 
net bir liderlik iddiası ortaya koyma hedefiyle var gücümüzle 
çalışıyoruz” diye konuşuyor.

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

Türkiye’nin dünyaya yayılan en köklü markalarından 
biri olan Kale Kilit’in kuruluş hikâyesi, 1953 yılında İstan-

“Teması minimuma indiren
elektronik güvenlik

sistemlerine talep artacak”
Kale Kilit olarak, 67 yıldır güvenlik 

sistemlerine yatırım yaparak yenilikçi 
ürünler ürettiklerini belirten Kale Endüstri 

Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sedat 
Özgür, “Her geçen gün dijitalleşen 
dünyamızda bu süreç, Koronavirüs 
salgınıyla birlikte daha da hızlandı. 

Gayrimenkul ve turizm projelerinde 
teması minimuma indiren elektronik 

güvenlik sistemleri talebinde artış 
bekliyoruz" dedi.
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Kale Kilit ailesi olarak, gerçek başarıyı ya-
kalamak için katma değerli ürünler üreterek, 
yenilikleri takip etmemiz gerektiğine inanıyoruz. 
Önümüzdeki dönemde de bu güçlü Ar-Ge ya-
tırımlarımızla büyüyeceğiz. Teknoloji Bakanlığı 
tarafından onaylanmış bir Ar-Ge merkezimiz var 
ve yüzde 100 yerli sermayeyle üretim yapan bir 
marka olarak, ciromuzun yüzde 2’sini Ar-Ge’ye 
ayırıyoruz. Bu anlamda 15 adet dünya patenti ile 
60’dan fazla ülkede ürünlerimizi koruma altına 
aldık, 38 adet faydalı modelimiz mevcut. Her yıl 
gerçekleştirilen Ar-Ge 250’nin 2018 sıralama-
sına göre; geliştirdiğimiz faydalı model sayısın-
da 3’üncü, aldığımız tasarım tescil sayısına göre 
16’ncı ve Türkiye’nin en çok Ar-Ge harcaması 
yapan şirketleri sıralamasında ise 236’ncı sırada 
yer alıyoruz.  

İnşaat sektörü içinde yarım asrı aşkın tecrü-
bemizi geleceğin teknolojisiyle buluşturduğu-
muz, değişen tüketici ihtiyaçları ve talepleri doğ-
rultusunda son teknolojiyle donatılmış ürünler 
geliştiriyoruz. Özellikle gayrimenkul ve turizm 
projelerine yönelik geliştirdiğimiz; sunduğu ile-
ri teknolojiyle tam konfor ve kontrol sağlayan          
“İ Serisi Ekranlı Kartlı Kapı Kilitlerimiz” kullanım 
rahatlığı ve kolay yönetilebilirliği ile öne çıkıyor. 
Ekranı sayesinde misafirleri isimleri ve “Hoş gel-
diniz” mesajıyla karşılarken, tek tuşla “Rahatsız 
etmeyin” ve “Odayı temizleyin” uyarıları verile-
biliyor. Geleceğin anahtarı olarak tanımladığımız 
bu ürün, ekranı sayesinde kullanıcı ile interaktif 
iletişim kurarak, geçersiz kart okutulması gibi 
durumlarda ilgili birimlere yönlendirme yapıyor.

“Çerkezköy 
fabrikamızda 
ürünlerimizi
son teknoloji 
otomasyona dayalı, 
modern
altyapıyla entegre bir 
şekilde üretiyoruz. 
Günde 150 bin 
adet kilit ve 80 bin 
adet silindir üretim 
kapasitesine sahibiz.”

bul Tahtakale’deki bir atölyede başladı. Kale Kilit 
Onursal Başkanı Sadık Özgür’ün bu üretim atölye-
si, Türkiye ekonomisinin o dönemdeki zorlu şart-
ları altında ilk yerli kilit imalatını gerçekleştirdi. 
Üretilen ürünlerin kalitesi kısa zamanda sektörde 
büyük kabul gördü ve Kale Kilit, yeni yatırımlarla 
büyümeye devam etti. Türkiye’nin ilk kasa kilidini 
üreten ve Türkiye’den ilk kilit ihraç eden şirket 
Kale Kilit oldu.

Kale Kilit olarak, 67 yıldır güvenlik sistemle-
rine yatırım yapıyor; yalnızca kilitte değil, faaliyet 
gösterdiğimiz tüm sektörlerde Türkiye ve hedef 
pazarlarda net bir liderlik iddiası ortaya koyma 
hedefiyle var gücümüzle çalışıyoruz. “Kalite, gü-
ven ve garanti” ilkeleriyle yola çıkan bir marka 
olarak, gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmaları “sevdi-
ğiniz herkesi ve her şeyi güvende tutma amacıyla” 
hayata geçirdik. Güvenliğin entegre bir kavram 
olduğu bilinciyle, birbiriyle konuşabilen, entegre 
güvenlik ürün ve hizmetleri geliştirerek, insanlara 
benzersiz bir koruma ve huzur sağlamak amacıyla 
çalışıyoruz. “Entegre güvenlik” anlayışımızla, 
cebinizdeki anahtardan kilidinize, çelik kapınız-
dan yangın kapınıza, iş yeri kasanızdan alarm ve 
kamera sistemlerinize, spor salonunuzdaki kabin 
kilidinden otel odanızın kartlı kilidine kadar çeşit-
li araçlar ile sevdiğiniz herkesi ve her şeyi güvende 
tutmak misyonunu yerine getiriyoruz.

“AVRUPA’NIN EN BÜYÜK ENTEGRE KİLİT 
ÜRETİM MERKEZİNE SAHİBİZ”
Üretim tesisleriniz nerelerde bulunuyor? 
Kapasiteleri nedir? İnşaat sektörüne yönelik 
hangi ürün gruplarında üretim yapıyorsunuz?

2016’dan bu yana Çerkezköy Fabrika ve Va-
distanbul yatırımlarımız dahil olmak üzere mo-
dern üretim ve yönetim çalışmaları için yaklaşık 
500 milyon TL yatırım gerçekleştirdik. Avrupa’nın 
en büyük entegre kilit üretim merkezi olarak 
kurulan fabrikamızda, hem sektöre hem de ülke 
ekonomisine büyük katkı sağlayacak önemli bir 
sürece imza attık. Çerkezköy fabrikamızda ürün-
lerimizi son teknoloji otomasyona dayalı, modern 
altyapıyla entegre bir şekilde üretiyoruz. Bu sa-
yede kilit silindir, çelik kapı, çelik kasa, yangın 
kapısı ve pencere sistemleri alanındaki üretim 
kapasitemizi iki katına çıkarttık. Günde 150 bin 
adet kilit ve 80 bin adet silindir üretim kapasitesi-
ne sahibiz. 2018 yılında, yaklaşık 40 yıldır faaliyet 
gösterdiğimiz İstanbul Güngören’deki yönetim 
ofisimizi Ayazağa’daki Vadistanbul’a taşıdık. En-
tegre güvenlik ürünlerimizin bir arada sergilendiği 
ilk konsept mağazamızı da genel merkezimizin 
bulunduğu aynı binada hizmete açtık. Bu mağaza-
da ziyaretçilerimiz yeni ürün ve teknolojilerimizi 
görmenin yanı sıra, tüm ürünlerimizi de verilen 
hizmete uygun olarak tasarlanan özel odalarda 
deneyimleme imkanı buluyor.
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“11 DEFA İHRACAT ŞAMPİYONU OLDUK”
Yurt içi pazar payınız ve ihracat hakkında 
bilgi verir misiniz? En çok hangi ülkelere 
ihracat yapıyorsunuz?

Kale Kilit markamızla, ülkemizde kilit ve silin-
dirin jenerik markasıyız. Türkiye’de kilit denilince 
yüzde 95 ile en çok bilinen marka Kale. Sektörde 
pazar payı ölçümü olmamakla birlikte, 10 ha-
neden 8’inde Kale Kilit veya silindir kullanıldığı 
beyan ediliyor. Şu anda 100’den fazla ülkeye kilit 
ihracatı yapıyoruz ve kendi alanımızda 11 defa 
ihracat şampiyonu seçildik. Sahip olduğumuz 
üretim kapasitemiz ve teknolojimizle, sadece 
Türkiye’de değil, dış pazarda da söz sahibiyiz. 
Batı Avrupa, Rusya, Balkanlar, Ortadoğu ve Afri-
ka gibi kilit sektöründe dünyanın büyük global 
üreticilerinin hâkim olduğu pazarlarda, tercih 
edilen en önemli markalar arasında yer alıyoruz. 
Önümüzdeki dönemlerde de hedef pazarlardaki 
büyümemizi destekleyecek ve bizi farklılaştıra-
cağına inandığımız adımları pekiştirecek yeni 
projelerimiz olacak.

1993 yılından bu yana bayilerimiz aracılığıyla 
faaliyet gösterdiğimiz Rusya’da çevre ülkelerde 
daha hızlı büyümek için Moskova’yı üs olarak 
seçtik. Bu doğrultuda pazarı yakından takip edip 

“Hem dünyada 
hem de Türkiye’de 

yaşanan zor koşullara 
rağmen, 2019’u 
pozitif büyüme 
ile kapattık. Yılın 
ilk çeyreğini ise 
hedeflerimizin 

üzerinde 
gerçekleştirdik.”

hızlı aksiyon almak adına geçtiğimiz yıl Rusya’da 
temsilcilik ofisimizi hizmete açtık. Diğer taraftan 
Rusya pazarında mekanik kilit ve pencere sistem-
leri gruplarındaki ikişer, kilit kategorisindeki üç ve 
kapı pencere sistemleri kategorisindeki iki bayimiz 
ile de işbirliğimizi sürdürüyoruz.

“ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİNDE 
ÜRÜNLERİMİZ TERCİH EDİLİYOR”
2020 yılı içinde bulunduğumuz küresel 
durum nedeniyle zor bir yıl. Bu yıl Kale 
Kilit olarak nasıl bir strateji belirlediniz? 
Hedefiniz nedir?

Güvenlik konusunda geliştirdiğimiz yenilik-

SÖYLEŞİ / SEDAT ÖZGÜR
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“100’den fazla ülkeye 
kilit ihracatı yapıyoruz. 
Batı Avrupa, Rusya, 
Balkanlar, Ortadoğu 
ve Afrika gibi kilit 
sektöründe dünyanın 
büyük global 
üreticilerinin hâkim 
olduğu pazarlarda 
tercih ediliyoruz.”

lerle, büyümemizi 2019 yılında da sürdürdük. 
Hem dünyada hem de Türkiye’de yaşanan zor 
koşullara rağmen, 2019’u pozitif büyüme ile 
kapattık. Yılın ilk çeyreğini ise hedeflerimizin üze-
rinde gerçekleştirdik. Şu anda Türkiye genelinde 
2 bine yakın tesiste, yaklaşık 170 bin adet kartlı 
kilidimiz aktif olarak kullanılıyor. Yenilikçiliğin 
sürdürülebilir başarının temel anahtarı olduğuna 
inanıyoruz. Bu vizyonla Türkiye’de faaliyet göster-
diğimiz her alanda her zaman ilklere imza attık 
ve atmaya da devam ediyoruz. Her geçen gün 
dijitalleşen dünyamızda bu süreç, Koronavirüs 
salgınıyla birlikte daha da hızlandı. Biz de bu 
doğrultuda önümüzdeki dönem için “Minimum 
temas, maksimum güvenlik” ilkesini benimse-
yerek, elektronik güvenlik sistemleri alanındaki 
bireysel ve ticari ürün gamımızı müşterilerimizin 
beğenisine sunduk.

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

Koronavirüs birçok sektörde olduğu gibi gü-
venlik sektöründe de bir durgunluğa sebep oldu 
ancak bunun bir geçiş süreci olduğunu biliyoruz. 
Salgın, “daha az temas” bakış açısıyla, önümüz-
deki dönemde birçok alışkanlığımızı da kökten 
değiştirecek gibi görünüyor. Araştırmalar ise salgın 
sonrası özellikle akıllı binalarda daha az temas 
sağlayan teknolojik çözümlere ağırlık verilmesinin 
zorunlu hale geleceğini ortaya koyuyor. Koronavi-
rüs etkilerinin azalmaya başlamasından sonra yılın 
son çeyreğinde sektörün toparlanmaya başlayaca-
ğını ümit ediyoruz. Bu doğrultuda özellikle gayri-

menkul ve turizm projelerinde teması minimuma 
indiren elektronik güvenlik sistemleri talebinde 
bir artış trendi bekliyoruz. Yanı sıra bireysel tarafta 
da yine teması minimuma indiren akıllı ürünlerin 
ve evlerin tüketicilerin tercihi olacağını düşünü-
yoruz. Tüketici beklentilerindeki bu değişikliğin 
sektörde köklü bir değişime yol açacağını ve yeni 
ürünlerin daha akıllı ve temassız hale dönüşeceğini 
öngörüyoruz.

“TÜRKİYE İMSAD’IN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK”
Türkiye İMSAD’ın faaliyetlerini ve 
Türkiye İMSAD ile ilişkilerinizi nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Türkiye İMSAD, kurulduğu günden bu yana 
Türkiye’de inşaat sektörünün gücünü ortaya 
koyan ve sektörü ileriye taşımak üzere hem yurt 
içinde hem de yurt dışında faaliyet gösteren çok 
önemli bir sivil toplum kuruluşu. Türkiye’de 
başka örneği olmayan bir çatı kuruluş haline 
gelen Türkiye İMSAD’ın inşaat sektörünün sürdü-
rülebilir büyümesi açısından önemi çok büyük. 
Türkiye’nin dünya çapında rekabet edebildiği 
nadir sektörler arasında bulunan inşaat malzeme-
si sektöründe uluslararası bir standart oluşması 
ve sektörün yurt dışında temsiliyeti açısından 
bugüne kadar çok büyük başarılara imza atıl-
dı. Biz de güvenlik sektörünün Türkiye’deki en 
güçlü oyuncularından biri olarak, Türk inşaat 
sanayinin gelişimine birlikte katkı sağlayabilmek 
adına Türkiye İMSAD ile kol kola çalışmanın ve 
birlikte yürümenin önemine inanıyoruz. Bugü-
ne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikte 
büyümeye ve ülkemize katma değer sağlamaya 
devam edeceğiz.  

SÖYLEŞİ / SEDAT ÖZGÜR
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Bilkent Holding çatısı altında 1984 yılında kurulan 
Tepe Betopan, 36 yılda geliştirdiği ürünlerle sektörde 
dünyanın önemli üreticilerinden biri oldu. Şirketin 

kurucusu Prof. Dr. İhsan Doğramacı’nın yaratıcı fikirlerini 
“Daha ileriye, en iyiye” ilkesinin yol göstericiliğinde hayata 
geçirmeye devam ettiklerini belirten Tepe Betopan Genel 
Müdürü Cavit Mocan, “Ürünlerimizin, beş kıtada ve ülke-
mizin her yerinde; çok katlı konutlar, müstakil evler, eğitim 
kurumları, spor salonları, kamu yapıları, hastaneler, alışveriş 
merkezleri, oteller gibi birçok prestijli projede beğeniyle 
uygulanıyor olmasından dolayı gururluyuz” diye konuşuyor. 
Cavit Mocan ile Tepe Betopan’ı ve faaliyetlerini konuştuk.

Tepe Betopan’ın Genel Müdürlüğü görevine çok yeni 
atandınız. İlk röportajınızı Türkiye İMSAD Dergi ile 
yaptığınız için teşekkür ederiz. Öncelikle sizi tanımak 
isteriz.

Genel Müdür olarak ilk röportajımı, üyesi olmaktan daima 
gurur duyduğumuz, sektörün saygın ve lider sivil toplum 
kuruluşu Türkiye İMSAD’a vermekten dolayı memnuniyetimi 

“Katma değeri yüksek
inovatif ürünler geliştiriyoruz”

Aynı coğrafyada hem çimentolu 
yonga levha, hem de selüloz lifli 

çimento levha üreten Tepe Betopan, 
beş kıtada 40’tan fazla ülkeye 

ihracat yapıyor. Pazarın ihtiyaçları 
doğrultusunda katma değeri yüksek, 

inovatif ürünler geliştirdiklerini 
belirten Tepe Betopan Genel Müdürü 

Cavit Mocan, "Tüm çalışmalarımızı, 
Covid-19 salgını ile beraber değişen 

müşteri tercihlerine göre yeniden 
şekillendiriyoruz" dedi.
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yonellerinin beğenisine sunulan “Ahşap Dokulu 
Yalıpan®” ve “Taş Dokulu Taşonit®” ürünlerinin, 
dış cephe levhaları ve giydirme sistemlerinde 
gördüğü ilgi ve artan taleple birlikte 2011 yılı 
ortalarında Monolin®, Frapan® ve Fugalin®, 
Tuğlapan® ve Tuğpan® markalı yeni yüzey do-
kulu ürünlerle ürün yelpazesi genişletildi. 2014 
yılında Ankara’da ASO 2. OSB’de modern tekno-
lojiye sahip üretim tesisi yatırımı ile TepePAN® 
adının verildiği doğa dostu ürün grubu, yeni nesil 
selüloz lifli çimento levha (Fibercement) üretimine 
başlandı. Yine aynı yıl Türkiye İMSAD üyesi olan 
şirketimiz, sürdürdüğü sosyal sorumluluk pro-
jeleri, kalite politikaları, çevre ve iş güvenliğine 
verdiği önem ile sektöre örnek olarak 2015’de 
Turquality® marka programına, 2020 yılında ise 
Turquality® destek programına kabul edildi.

Tepe Betopan’ın üniversitelerimiz ile devam 
eden, TÜBİTAK destekli iş birliği ve Ar-Ge proje-
leri bulunuyor. Avrupa Birliği Programları çerçeve-
sinde dünyanın en büyük sivil araştırma programı 
Horizon 2020 kapsamında, kısaca “ICEBERG” 
olarak anılan “Ömrünü Tamamlamış Yapı Mal-
zemelerinden Değerli Malzeme Kaynaklarının 
Verimli Geri Kazanımını Gösteren Yenilikçi Dön-
güsel Ekonomi Tabanlı Çözümler” konulu projede 
Avrupa Birliği üyesi olmadan projeye dahil edilen 
tek ülke Türkiye; ülkemizi temsil eden dört part-
nerden biri de Tepe Betopan oldu.

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

Ankara, Bilkent yerleşkesinde kurulu çimento-
lu yonga levha üretim tesisimiz, 67 bin m3/yıl ka-
pasitesi ile prefabrik yapılar, dış cephe kaplamaları 
ve iç mekan duvar-zemin uygulamalarında tercih 
ediliyor. Ankara, ASO 2. OSB’de 65 dönüm arazi, 
35 bin m2 kapalı alana kurulu, Amerikan Yeşil 

“Beş kıtada 40’ı 
aşkın ülkeye ihracat 
yapıyoruz. Yurt dışı 
satışlarımızın yarısı 
Avrupa’ya, yüzde 
22’si Orta Doğu, 
yüzde 17’si Asya, 
yüzde 9’u Afrika’ya 
gerçekleştiriliyor.”

ifade ederek sözlerime başlamak isterim. Ankara’da 
1972 yılında doğdum. Hacettepe Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi İngilizce Kimya Bölümü mezu-
nuyum. 1993 yılında stajyer öğrencilik yaptığım 
Bilkent Holding şirketlerinden Biltepe A.Ş. (Alçı-
pan) bünyesinde, 1994 yılında Kalite Mühendisi 
olarak çalışma hayatına başladım. 1997 yılında 
ortaklık yapısı değişerek, önce Tepe Knauf, ardın-
dan Knauf unvanı ile faaliyetlerine devam eden 
organizasyonda 22 yıl boyunca farklı birimlerin 
çeşitli yönetim kademelerde görev yaptım. 2006 
yılında London College of Management “Executive 
Management” MBA programının ardından lojistik 
ön lisansımı tamamladım. 2015 yılında Erişim En-
düstriyel A.Ş.’de Genel Müdür Danışmanlığı, 2016 
yılından itibaren dört yıl süreyle Bilkent Holding 
İnşaat ve Yapı Malzemeleri Grup Başkanlığı’na bağlı 
olarak Yönetim Kurulu Danışmanlığı ve son olarak 
Tepe Betopan A.Ş. Satış ve Pazarlama Direktörlüğü 
görevlerinde bulundum. Bu yılın mart ayından 
beri Tepe Betopan A.Ş. Genel Müdürlük görevini 
sürdürmekteyim. Tedar-Tedarik Zinciri Yönetimi 
Derneği, Türk Kimya Derneği, H.Ü Mezunları 
Derneği üyesiyim.

36 YILDA SEKTÖRDE İLKLERE İMZA ATTI
Tepe Betopan ne zaman kuruldu? 
Kuruluşundan bu yana olan gelişimi 
hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Prof. Dr. İhsan Doğramacı tarafından, 1968 
yılında inşaat sektöründe faaliyet göstermek üze-
re Bilkent Holding’in temelleri atıldı. Şirketimiz 
Tepe Betopan Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret 
A.Ş, Bilkent Holding çatısı altında 1984 yılında 
Türkiye’de ilk çimentolu yonga levha fabrikası-
nı Ankara Bilkent’te kurarak, Betopan® tescilli 
markası ile üretime başladı. Betopan® üretilmeye 
başladığında, ithal ikamesi bir ürün olarak sektör-
de kalıcı yerini aldı ve ülkemizde üretilen ilk yapı 
levhası olarak, yapıların yükünü hafifleten kuru 
duvar sisteminin gelişmesine öncülük etti. Daya-
nıklılığı, hızlı ve kolay uygulanabilmesi ile kısa 
sürede yapı endüstrisinde vazgeçilmez bir ürün 
haline geldi. Kuruluşunda iki katmanlı havalı 
serim sistemi ile 25 bin m³/yıl üretim kapasitesi 
mevcutken, 1999 yılında yapılan yatırım ile tesis 
modernize edilerek, kendi bünyesinde geliştirilen 
üç katmanlı mekanik serimli üretim sistemine 
geçildi ve yüzde 35 kapasite artışı sağlandı.

2001 yılında Arhavi’de faaliyet gösteren rakip 
çimentolu yonga levha fabrikasının satın alınması 
ile şirketimiz ülkemizin tek, dünyanın sayılı üreti-
cilerinden biri konumuna geldi. Tepe Betopan’ın 
kendi Ar-Ge olanakları ile 2001 yılında geliştiri-
len; özel karışımlı doğal mineral katkılarla bağıl 
nem hareketi çok düşük, yüksek dayanımlı Beto-
panplus® ürün yelpazesine eklendi. Takip eden 
yıllarda, estetikliği ve sağlamlığı ile sektör profes-
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Bina Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilen, ve 
en saygın Yeşil Bina Sertifikası olan “LEED Gold” 
kriterlerine göre inşa edilen ve belgelenen üretim 
tesisimizde, A1 yanmazlık sınıfında yer alan selüloz 
lifli çimento levha tepePAN® ve türevleri üretiliyor. 
Tesisin kurulu kapasitesi ise 48 bin m3/yıl. 2017 yı-
lında tepePAN® üretim bandımıza entegre, 7 bin 
ton kapasiteli otomatik pres yatırımımızın devreye 
alınması ile yüksek dayanıma sahip, A3 eğilme 
dayanım sınıfında ürün üretebilmeye başladık. 
Geçtiğimiz yıl da kendinden renkli ürünlerimizi, 
Betopan Unique® markasıyla sektör profesyonel-
lerinin beğenisine sunduk. Ürünlerimizin, beş kı-
tada ve ülkemizin her yerinde; çok katlı konutlar, 
müstakil evler, eğitim kurumları, spor salonları, 
kamu yapıları, hastaneler, alışveriş merkezleri, 
oteller gibi birçok prestijli projede beğeniyle uy-
gulanıyor olmasından dolayı gururluyuz. Sağlığa 
zararlı hiçbir madde içermeyen ürünlerimiz, doğa 
dostu, ısı-ses yalıtımı sağlaması gibi birçok farklı 
avantajı bünyesinde barındırıyor.

“PAZAR PAYIMIZI SÜREKLİ ARTIRIYORUZ”
Yurt içi ve ihracat satışlarınız hakkında bilgi 
verir misiniz?

Aynı coğrafyada hem çimentolu yonga levha, 
hem de selüloz lifli çimento levhayı üretebilen 
dünyadaki tek üretici olmamızın sektörel avan-
tajı yanında, fabrikalarımızın Başkent’te kurulu 
olması lojistik rekabette şirketimize büyük avan-
taj sağlıyor. Stratejik hedeflerimiz doğrultusun-
da yaptığımız yatırımlar ile gelişmiş pazarların 
ihtiyaçlarına uygun ürün, kalite ve çeşitliliğini 

“İş modellerimizi ve 
süreçlerimizi sürekli 
değerlendiriyor ve 
optimize ediyoruz. 

Pazarın ihtiyaçları 
doğrultusunda, 

katma değeri yüksek, 
inovatif ürünlerle  

yelpazemizi 
geliştiriyoruz.”

sağlayarak yurt içi ve yurt dışı pazarlarda rekabet 
gücümüzü, dolayısıyla pazar payımızı sürekli 
artırıyoruz. Küresel ve yerel güçlü rakiplerin var-
lığı şirketimizi dinç tutuyor. İş modellerimizi ve 
süreçlerimizi sürekli değerlendiriyor ve optimize 
ediyoruz. Pazarın ihtiyaçları doğrultusunda, kat-
ma değeri yüksek, inovatif ürünlerle yelpazemizi 
geliştiriyoruz. Pazarlama süreçlerimizde sosyal 
medya, web, CRM başta olmak üzere, dijital çağın 
etkileşim imkânlarını kullanıyoruz. Kurucumuz 
Prof. Dr. İhsan Doğramacı’nın yaratıcı fikirlerini 
“Daha ileriye, en iyiye” ilkesinin yol göstericiliğin-
de, hayata geçirmeye devam ediyoruz.

En çok hangi ülkelere ihracat 
gerçekleştiriyorsunuz? İhracat pazarlarını 
çeşitlendirmek için neler yapıyorsunuz?

Yukarıda da belirttiğim gibi, katma değerli 
ürünleri üretebilme yeteneğimiz ile özellikle yük-
sek gelir düzeyine sahip, gelişmiş pazarlardan yoğun 
talep alıyoruz.

 SÖYLEŞİ / CAVİT MOCAN
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 Ülkemizin coğrafi avantajlarını kullanarak, 
Uzak Doğu ve Asya’da yerleşik rakiplerimize na-
zaran çok daha kısa sürelerde, daha uygun iniş 
maliyetleri ile Avrupa pazarlarına ulaşabiliyoruz. 
Beş kıtada 40’ı aşkın ülkeye ihracat yapıyoruz. Yurt 
dışı satışlarımızın yarısı Avrupa’ya, yüzde 22’si Orta 
Doğu, yüzde 17’si Asya, yüzde 9’u Afrika, kalan kıs-
mı da Avustralya ile Amerika kıtalarına gerçekleşti-
riliyor. İngiltere, Romanya, Danimarka başta olmak 
üzere, Katar, İsrail, Irak, Gürcistan, Cezayir ve daha 
birçok ülkede yerleşik güçlü paydaşlarımızla bü-
yümeye devam ediyoruz. Avustralya ve Kanada’da 
önemli yapı marketlerin çözüm ortağıyız. Uzak 
Doğu ve Avrupa’nın saygın üreticilerinden gelen 
talepler doğrultusunda, geniş ürün yelpazemiz ve 
coğrafi avantajımızı kullanarak iş birliği projeleri 
hakkında görüşmelerimiz sürüyor.

“PANDEMİ DÖNEMİNDE
DİJİTALLEŞMEYE AĞIRLIK VERDİK”
2020 yılı içinde bulunduğumuz küresel 
durum nedeniyle zor bir yıl. Bu yıl Tepe 
Betopan olarak nasıl bir strateji belirlediniz? 
Hedefiniz nedir?

İçinde bulunduğumuz bu zor dönemin en az 
zararla atlatılması, çok sıkı maliyet takibi ve nakit 
akışının doğru yönetilmesi ile mümkün olacak. 
Fabrikalarımızı minimum stok seviyesinde, yüksek 
kapasitede çalıştırarak, sabit üretim maliyetlerimizi 
asgari düzeyde tutmayı hedefliyoruz. Ayrıca şirke-
timizin tüm birimlerinde bu dönemi ciddi şekilde 
dijitalleşmeye ağırlık vererek geçirdik. 2021 yılında 
dijitalizasyon sayesinde üretimden satışa aramıza 
yeni katılan takım arkadaşlarımızla birlikte daha 
güçlü ve hızlı bir yapıya dönüşmeyi hedefliyoruz.

Sektörün geleceğini nasıl öngörüyorsunuz?
Yarattığı katma değer ve istihdam olanaklarıyla 

ülke ekonomileri için çoğu zaman bir kaldıraç 
görevini üstlenen inşaat sektörü ülkemiz için ayrı 
bir öneme sahip. Günümüzde inşaat, yalnızca 
çevrenin inşa edilmesini değil, bakım, onarım ve 
işletilmesine katkıda bulunan faaliyetlerin tümünü 
içerecek şekilde değerlendiriliyor. İnşaat üretimi 
artık yalnızca yapının üretimi olarak algılanmıyor; 
çevreyle dost, sosyal sorumluluk taşıyan, sosyal 
yaşama, toplumsal yapıya doğrudan etki eden, 
saydam ve sürdürülebilir üretim anlamına da ge-
liyor. Her ne kadar son yıllarda inşaat sektöründe 
düşüş eğilimi görülse de sektör şu an itibarıyla 
yaklaşık 1.4 milyona yakın bir istihdam ve ekono-
minin de yüzde 5,4’ünü oluşturuyor. Haziran ayı 
başı itibarıyla kamu bankaları tarafından sağlanan 
cazip konut kredisi koşullarının ardından inşaat 
sektörünün hareketlendiği gözleniyor. Bununla 
birlikte, pandemi süreci sonrası yeni dönemde, 
yapı sektörünün tekrar ivmeleneceğini tahmin 
ediyoruz. Salgın sebebiyle insanların yapı algısında 

değişim meydana geldi. Bu minvalde, stratejileri-
mizi müstakil bahçeli evlere olan talebin artışı-
na bağlı olarak, inşaatların da artacağı yönünde 
geliştiriyoruz. Bununla birlikte, yeni projelerde, 
peyzajın geniş düzenlendiği, daha modern ve daha 
sağlıklı yapılar tasarlanacak. İnşaat sektörünün 
geleceğini, şirketimiz açısından bir fırsat dönemi 
olarak görüyoruz. Tüm çalışmalarımızı, salgınla 
beraber değişen müşteri tercihlerine göre yeniden 
şekillendiriyoruz. İnşaat sektörünün her zaman 
olduğu gibi ülkemizin lokomotif sektörü olmayı 
sürdüreceğine inanıyoruz.

“TÜRKİYE İMSAD, TÜM
PAYDAŞLARINA PUSULA OLUYOR”
Türkiye İMSAD’ın faaliyetlerini ve 
Türkiye İMSAD ile ilişkilerinizi nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

2014 yılından itibaren Türkiye İMSAD üyesi 
olan şirketimiz, 2015 yılından itibaren Yönetim 
Kurulu’nda aktif olarak görev alıyor. Küresel re-
kabet koşullarının giderek zorlaştığı günümüzde, 
sektör örgütlerinin faaliyetleri çok daha önemli 
hale geldi. Bu çerçevede inşaat malzemeleri en-
düstrisini iç ve dış pazarlarda büyütmeyi hedefle-
yen çatı kuruluşumuz Türkiye İMSAD; sektörün 
gelişme ve beklentilerini sektör temsilcisi üyele-
ri ile istişare ederek kamuoyu ile paylaşıyor, en 
önemlisi sorunların kalıcı çözümü için önerdiği 
yöntemlerin uygulanması için takipçi oluyor. Der-
neğimizin faaliyetleri, sektörel raporları sektörün 
tüm temsilcileri için referans özelliği taşıyor. Sektör 
temsilcisi üye şirketler ile sektör temsilcisi örgüt-
lerin, derneğimiz çatısı altında birlikte yarattıkları 
sinerji ile alt komisyon çalışmaları, yapı malzeme-
leri sektörünün nabzını tutuyor. Ülkemiz toplam 
ihracatının yüzde 12,7’sini oluşturan, 21.5 milyar 
dolarlık ihracat hacminin yüzde 75’ini üyeleri ile 
gerçekleştiren Türkiye İMSAD’ın varlığı tüm pay-
daşlarına pusula olma, sektörün sesi niteliğindedir.

“2021 yılında 
dijitalizasyon 
sayesinde 
üretimden satışa 
aramıza yeni 
katılan takım 
arkadaşlarımızla 
birlikte daha 
güçlü ve hızlı bir 
yapıya dönüşmeyi 
hedefliyoruz.”

SÖYLEŞİ / CAVİT MOCAN



66   l   TÜRKİYE İMSAD DERGİ   l  TEMMUZ 2020

SÖYLEŞİ / ŞÜKRÜ ERGÜN

Deniz boyaları, endüstri boyaları, toz boya ve de-
koratif boyalar segmentinde üretim yapan Jotun 
Türkiye, faaliyete başladığı 1986 yılından bu 

yana kaydettiği büyüme ile sektörde önemli bir yere sa-
hip. Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesi’nin merkezi olarak 
Türkiye’den 36 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Jotun 
Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Başkan Yardımcısı 
Şükrü Ergün, “Bölgemizde bulunan ülkelerden, Faroe 
Adaları, Palau, Curaçao gibi ülkelere uzanan geniş bir ih-
racat ağımız var. ABD, Bulgaristan, Gürcistan, Azerbaycan, 
Ukrayna, Özbekistan ve Kazakistan’ın tüm boya ihtiyacı 
Jotun Türkiye tarafından karşılanıyor” diye konuştu. Şükrü 
Ergün ile Jotun Türkiye’yi ve hedeflerini konuştuk. 

“TÜKETİCİLERE ÖZEL ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ”
Jotun Boya, Türkiye’de ne zaman faaliyete başladı? 
O zamandan bugüne kadar olan süreç hakkında 
kısaca bilgi verir misiniz?

Jotun Boya, Türkiye’deki faaliyetlerine 1986 yılında baş-
ladı. 1989 yılında Çerkezköy’de Jotun Toz Boya fabrikamız, 
1993 yılında ise Jotun Boya fabrikamız kuruldu. Başladı-
ğımız günden bugüne kadar sürekli büyüyerek, faaliyet 
gösterdiğimiz deniz boyaları, endüstri boyaları, toz boya ve 
dekoratif boyalar segmentlerinde en önemli oyunculardan 
biri haline geldik. Jotun, 2013’te dünyayı yedi bölgeye ayırdı 
ve o zamandan beri Doğu Avrupa ve Orta Asya’nın sorumlu-
luğu Jotun Türkiye’de. 2015 yılında faaliyetlerine başlayan 
Doğu Avrupa ve Orta Asya Ar-Ge Merkezi’miz Jotun’un 

“İhracatımızın, iç pazar satışımıza 
yaklaşmasını hedefliyoruz”

Norveç’li boya markası Jotun’un 
Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesinin 

merkezi Jotun Türkiye, geçtiğimiz 
yıl dünyada en hızlı büyüyen Jotun 

operasyonu olmanın gururunu 
yaşıyor. Krizlerden her zaman 

büyüyüp, güçlenerek çıkan bir 
marka olduklarını belirten Jotun 

Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesi 
Başkan Yardımcısı Şükrü Ergün, 

“Yılı hedeflediğimiz bütçe ile 
kapatacağımıza inanıyoruz” dedi.

dünyadaki 10 Ar-Ge merkezinden biri. Tüketicilerimizin 
gereksinimlerini derinlemesine analiz ediyor ve Ar-Ge merke-
zimiz sayesinde onlara özel çözümler sunabiliyoruz. 600’den 
fazla çalışma arkadaşımız ve ülkemizin 400 farklı noktasında 
yer alan bayilerimiz sayesinde, geçtiğimiz yıl dünyada en hızlı 
büyüyen Jotun operasyonu olmanın gururunu yaşadık.

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

Jotun Toz Boya ve Jotun Yaş Boya fabrikalarımız, 
Çerkezköy’de aynı arazi içinde yer alıyor. Toz boya üretim 
kapasitemiz tüm Jotun üniteleri arasında en yüksek üretim 
kapasitesine sahip. Yaş boyalarda ise dekoratif boyalardan 
endüstri boyalarına uzanan geniş bir alanda üretim yapı-
yoruz. Hizmet verdiğimiz segmentlerde müşterilerimiz ile 
profesyonel çözüm ortağı olarak çalışıyoruz. Bir yapının tüm 
boya ihtiyacını karşılayacak ürün çeşitliliğine sahibiz. 

Yurt içi pazar payınız ve ihracat hakkında bilgi verir 
misiniz?

Jotun, Türkiye’de faaliyet gösteriği tüm segmentlerin en 
önde gelen oyuncuları arasında yer alıyor. Ülkemizde özel-
likle deniz boyaları ve endüstriyel boyalarda pazar lideriyiz, 
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Sektörün geleceğini nasıl öngörüyorsunuz?
Boya sektöründe yeni bir davranış değişikliği 

gözlemliyoruz. İnsanların evde geçirdiği sürenin 
artması özellikle inşaat boyalarındaki kullanım 
sıklığına da yansıdı. Tüketici nezdinde duvarla-
rın demirbaş dışında dekorasyonun bir parçası 
olarak algılanmaya başlamasıyla, boya sektöründe 
büyüme yaşanacağına inanıyoruz. Sektördeki 
diğer büyük alanlar olan proje ve renovasyon pa-
zarlarında ise daha büyük ve stratejik projelerde 
artış olduğunu gözlemliyoruz. Uzun soluklu ve 
farklı paydaşları bir araya getiren projeler çeşit-
leniyor. Bunun yanında renovasyon pazarı da 
uzun ömürlü ve sürdürülebilir yapılar için yeni 
bir alan oluşturuyor. Doğru malzeme ve dekoratif 
dokunuşlarla yenilenen yapılar, inşaat sektörünü 
canlandıracak yeni kaynak olma özelliğini taşı-
yor. Bununla birlikte, ek fayda sunan inovasyon 
ürünlerine olan talebin artacağını öngörüyoruz. 
Sektördeki dijitalleşme eğilimlerini de yakından 
takip ediyor ve tüketicilerin ihtiyaçlarını derinle-
mesine inceleyip, bunlara yeni cevaplar sunmanın 
çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

“TÜRKİYE İMSAD, SEKTÖRÜN 
GÜÇ BİRLİĞİNİ SAĞLIYOR”
Türkiye İMSAD’ın faaliyetlerini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Kurulduğu yıldan beri inşaat sektörünün en 
önemli derneklerinden olan Türkiye İMSAD, sek-
törün potansiyelini göstermek ve sektör içinde 
güç birliği sağlamak adına çok önemli bir kuruluş. 
Ekonominin sürdürülebilir büyümesinin mutlaka 
sanayi üzerinden sağlanması gerektiğini savu-
nan Türkiye İMSAD, ayrıca ihracatın artması için 
Türkiye’nin markalaşması gerektiğini vurguluyor. 
Bu doğrultuda Türkiye İMSAD ile ortak bir viz-
yonda olduğumuzu düşünüyorum. Sektörün önde 
gelenlerini bir araya getiren, nabzını tutan, sorun-
larına çözüm arayan ve sektörü geliştiren Türkiye 
İMSAD üyesi olmaktan mutluluk duyuyoruz.

“Jotun, Doğu 
Avrupa ve Orta 
Asya Bölgesi’nin 
merkezi olarak da 
Türkiye’yi belirledi. 
Hem bu bölge 
içinde, hem de 
dışında 36 ülkeye 
ihracat yapıyoruz.”

dekoratif ve toz boyalarda da en büyük oyuncular-
danız ve her geçen gün pazar payımızı artırıyoruz. 
2013 yılında Jotun’un dünyayı yedi ana bölgeye 
ayırdığından bahsetmiştim. Jotun, Doğu Avrupa ve 
Orta Asya Bölgesi’nin merkezi olarak da Türkiye’yi 
belirledi. Hem bu bölge içinde, hem de dışında 
36 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bölgemizde bulunan 
ülkelerden, Faroe Adaları, Palau, Curaçao gibi ül-
kelere uzanan geniş bir ihracat ağımız var. 

En çok hangi ülkelere ihracat 
gerçekleştiriyorsunuz? İhracat pazarlarını 
çeşitlendirmek için neler yapıyorsunuz?

İhracatımızın büyük çoğunluğu, sorumlu ol-
duğumuz Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesi’nde 
bulunan ülkeleri kapsıyor. Bölgemizdeki ülkeler 
arasında yer alan Rusya, geçtiğimiz yıllarda yapı-
lan fabrika yatırımı ile üretime başladı. Amerika, 
Bulgaristan, Gürcistan, Azerbaycan, Ukrayna, 
Özbekistan ve Kazakistan’ın tüm boya ihtiyacı 
Jotun Türkiye tarafından karşılanıyor.

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

2020 dünya için oldukça zorlayıcı bir yıl ol-
maya devam ediyor. Bugünleri atlatabilmek için 
hem operasyonel, hem de finansal anlamda çeşitli 
senaryolar üzerinde çalıştık. Pandemi sürecinin ilk 
dört ayında üretime ve önlemlerimizi alarak saha-
daki çalışmalarımıza devam ettiğimiz için oldukça 
olumlu sonuçlarla karşılaştık. Elbette, her zorlu 
dönemden doğru bir strateji ile daha güçlü çıkma 
ihtimaliniz var. Biz krizlerden her zaman büyüyüp, 
güçlenerek çıkan bir markayız. Yaşadığımız bu 
yeni dönem çok farklı kaslarımızın da olduğunu 
ve içinde bulunduğumuz süreç ne kadar güç de 
olsa, buna uyum sağlayarak üstesinden gelebilece-
ğimizi gösterdi. Bu dönemden güçlenerek ve çok 
özel derslerle çıkacağımıza inanıyorum. Hiçbir şey 
eskisi gibi olmayacak ama biz bu köklü değişime 
ve yeni dünyaya hazır olacağız. 

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

Geçtiğimiz sene pazarda yaşanan daralmadan 
sonra bu yıl ilk çeyrekte bir büyüme gözlemliyo-
ruz. Bu süreçte dikkat çeken iki nokta var. Birincisi 
konut kredi faizlerinin düşürülmesi ve buna bağlı 
olarak sektördeki güven endeksinin yükselmesi. 
İkincisi de evlerde geçirilen zamanın artması ile 
perakende satışlarında ciddi ve olumlu hareket-
lenmelerin yaşanması. Bu faktörler sebebiyle inşaat 
boyaları ve proje pazarındaki artışın pozitif yönde 
devam edeceğini öngörüyoruz. Yılı hedeflediğimiz 
bütçe ile kapatacağımıza inanıyoruz.  



görsel şölen 
sunuyor
Günümüzde gerek malzeme, gerekse teknolojik gelişmelerin katkısıyla  
hayata geçirilen ilginç tasarımlı mimari yapılar, hem büyük ilgi topluyor
hem de görsel bir şölen sunuyor. Hatta görenler çoğu zaman bu yapıların 
gerçek olup olmadığı konusunda bile kararsız kalıyor. İşte bunlardan bazıları...

İlginç tasarımlı yapılar

ÖYKÜSÜ OLAN YAPILAR
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Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) baş-
kenti Abu Dabi’de, Abu Dabi ve Fransa 
hükümeti arasında yapılan uluslararası 

bir anlaşmanın parçası olarak duyurulan Lo-
uvre Abu Dabi, medeniyetler ve kültürler ara-
sındaki iletişimin odak noktası olma hedefiyle 
hayata geçti. Mimar Jean Nouvel tarafından 
tasarlanan ve yapımı için 1.3 milyar dolar 
harcanan Abu Dabi Müzesi, kültürel bir işbirli-
ğinin meyvelerini sanatsever kitleye ulaştırıyor. 
2017 yılı kasım ayında açılan müze, tarihi şehir 
merkezinin hemen dışındaki yeni kültürel böl-
gede yer alıyor. Louvre ismini kullanabilmek 
ve Paris’te bulunan eserleri sergileyebilmek 
için Fransa’ya yüz milyonlarca dolar ödeyen 
BAE, kenti kültürler haritasına yerleştirmeyi 
hedefliyor.

Ziyaretçiler bu müzede, eski çağlardan mo-
dern zamanlara kadar uzanan, farklı dönemlere 
ait, hatta birçoğu Paris’teki Louvre müzesinden 
ödünç alınan ya da Agence France-Muséums 
tarafından satın alınan birbirinden güzel sanat 
eserlerini, Orta Doğu’dan eser ve resimle-
ri, Gauguin, Picasso ve Bellini’nin eserlerini 
görebiliyor. Diğer uluslararası müze kolek-
siyonlarından çalışmalar içeren açılış sergisi, 
kurumun ilk “evrensel” müze olma hedefini bir 
adım ileri taşıyarak, onu dünya medeniyetinin 
hikayesini anlatan bir müzeye dönüştürüyor.

KAFES ŞEKLİNDEKİ KUBBE
MİMARİ HARİKASI

Çöl güneşini içeri alacak şekilde tasarlanan 
müzenin en dikkat çeken özelliği, kafes şek-
lindeki kubbesi. Kubbe ziyaretçileri kavurucu 
sıcaktan korurken, doğal ışığın da içeri sızma-
sını sağlıyor. Geleneksel Arap pazar yerlerini 
çağrıştıran galeriler ve sergi salonları insanları 
adeta büyülüyor. Birbirine bitişik 40’tan fazla 
binadan oluşan köy görünümlü üst yapı suyun 
üstünde adeta yüzüyormuş gibi duruyor; ama 
aslında su yüzeyinin 11 metre altında ana ka-
yaya çakılmış yaklaşık 4 bin 500 beton ve çelik 
kazıkla destekleniyor. 55 oda ve 23 sabit sergi 
alanından oluşan müzede, M.Ö. 6’ncı yüzyıla 
dayanan sfenks heykeli ile Kuran’dan duvara 
yansıtılan figürler, en dikkat çeken eserler 
arasında yer alıyor.

Medeniyetler 
arasında köprü
kuran müze: 
Louvre Abu Dabi

Louvre Abu Dabi- BAE
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Şangay’da düzenlenen World 
Expo 2010 için otel, spor ve kon-
ferans merkezi olarak inşa edilen 

The Ren Building, Çin’in simge 
yapılarından biri oldu. PLOT adlı şirket 
tarafından tasarlanan ve Bjarke Ingels 

ÖYKÜSÜ OLAN YAPILAR

Ren Building- Şangay

Sudan ve topraktan 
yükselen benzersiz 
yapı: Ren Building

Çin’in An Hui eyaletinde 2007 
yılında Huainan Fangkai şirketi 
ve mimarlık fakültesi öğren-

cileri tarafından tasarlanan The 
Piano House, müziğin gücünü yansıtan 
özgün yapılar arasında başı çekiyor. 

Turistleri yeni gelişen Huainan böl-
gesine çekmek için inşa edilen ve mü-
zik ile mimarinin harmonisini ziyaret-
çilerine sunan bu yapı, dünya üzerinde 
görülmeye değer modern sanat yapıları 
arasında yer alıyor. Bu muhteşem tasa-
rım, güçlendirilmiş camdan yapılmış 
şeffaf bir keman ve bir piyanodan olu-
şuyor. 

Gerçek bir piyano ve viyolonselin 
tam 50 katı boyutunda inşa edilen 
The Piano House’da iki bina birbirine 
kemanın içinde yer alan merdivenle 
bağlanıyor.The Piano House - Çin

Çin’de piyano ve kemanın
 mimari buluşması: The Piano House

Group (BIG) ve Julien De Smedt (JDS) 
olarak ikiye arılan bina, iki binanın tek 
bir bina şeklinde birleşmesi şeklinde 
inşa edildi. Sudan yükselen ilk bina be-
densel aktivitelerin simgesi olarak, spor 
ve su kültürü merkezine ev sahipliği 

yapması için ayrıldı. Topraktan yükse-
lerek maneviyat ve aydınlanma simgesi 
olarak düşünülen ikinci bina ise kon-
ferans ve toplantı merkezi olarak inşa 
edildi. Çin’in “The People” simgesi olan 
bina, Çin’deki World Expo ile özdeşleşti.
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Polonya’nın Sopot şehrindeki 
Çarpık Ev (Krzywy Domek), 
peri masallarından ilham alına-

rak tasarlanmış. Szotynscy & Zaleski 
adlı bir firma tarafından tasarlanan ve 
2004 yılında inşa edilen yapı, yakla-
şık 4 bin metrekare alanda yer alıyor. 
Krzywy Domek binası, “Rezydent” adlı 
bir alışveriş merkezinin parçası olarak 
hizmet veriyor. Mümkün olduğunca 
çok sayıda ziyaretçiyi ve alıcıyı mağa-
zalara, restoranlara ve barlara çeken 
mimarlar, çocuk kitapları tasarlayan 
Jan Marcin Shantser ve Per Oscar Dal-
berg çizimlerinden de ilham alarak 
bir şaheser yaratmış. Çarpık duvarları, 
pencereleri ve içbükey çatıları ile luna-
park aynalarının çarpık yansımalarını 
anımsatan mimari, binayı dünyanın en 
ilginç tasarımlı mekanlarından biri ha-

Amerika Birleşik Devletleri’nin 
Pennsylvania eyaletinde yer 
alan Ayakkabı Ev, dünyanın 

belki de en sıra dışı yapılarından 
biri. Milyoner Albay Mahlon Haines 

ÖYKÜSÜ OLAN YAPILAR

en garip 50 binası içinde birinci sırada 
Krzywy Domek yer alıyor. 

Çarpık Ev- Polonya

Ayakkabı Ev- ABD

Peri masallarından ilham alan mimari:
Çarpık Ev (Krzywy Domek)

Ayakkabı büyücüsü Haines’in 
ününe ün katan yapı: Ayakkabı Ev

line getiriyor. The Village of Joy porta-
lının yayınladığı listeye göre, dünyanın 

tarafından 1948 yılında yaptırılan 
Ayakkabı Ev, çizmeye benzeyen dış 
görünüşü ile oldukça şaşırtıcı ve et-
kileyici bir görünüme sahip. 
1948 yılında o dönemde ayakkabı 

büyücüsü olarak bilinen Mahlon M. 
Haines’in yaratıcı fikri ile ortaya çı-
kan bu yapı, kısa sürede tüccarın en 
önemli reklam kaynaklarından biri 
haline geldi. Haines, bu evi tamamen 
misafir ağırlamak için kullanıyordu. 
Yakın akrabaların, büyüklerin ve 
dostların son derece büyük bir özen-
le ağırlandığı bu ev, dış görünüşü ile 
olduğu kadar iç dizaynında sunduğu 
rahatlık ile de ziyaretçilerini büyülü-
yordu. Evin yapıldığı yıllarda “bonkör 
bir milyoner” olarak anılan Haines, 
yapının ardından zaten var olan ünü-
ne ün katmayı başardı. Ayakkabı bü-
yücüsünün bu oldukça sıra dışı fikri, 
hem kendisinin en büyük reklamı 
oldu hem de ona ardında sonsuza 
dek unutulmayacak bir eser bırakma 
fırsatını tanıdı. 45 metre uzunluğun-
da, 25 metre yüksekliğinde ve 17 
metre genişliğindeki Ayakkabı Ev, 
günümüzde müze olarak her yıl bin-
lerce ziyaretçi ağırlıyor. 



Özbekistan

Türk müteahhitlerinin
Avrasya’daki öncelikli pazarı: 

İHRACAT KAPILARI / ÖZBEKİSTAN
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Zengin yer altı kaynakları, tarım ve ulaştırma 
projeleri ile Türk Cumhuriyetleri'nin 
yükselen yıldızı Özbekistan, hem 
müteahhitlerimiz, hem teknik müşavirlerimiz 
için Avrasya bölgesinde öncelikli ülke olarak 
görülüyor. Ülkede şimdiye kadar 3.7 milyar 
dolar tutarında 167 proje gerçekleştiren Türk 
müteahhitleri, gerek politik, gerek ekonomik 
ilişkilerimizdeki güzel tablo doğrultusunda, 
pandemi sonrası normalleşme döneminde 
Özbekistan’da daha fazla proje üstlenmeyi 
hedefliyor.

Orta Asya’nın merkezinde bulunan Özbe-
kistan, sağlanan hızlı ekonomik büyümeye 
rağmen düşük gelire sahip ülkeler grubunda 

yer alsa da maden, doğalgaz ve tarımsal zenginliğiyle 
ekonomisini güçlendiriyor. Bölgedeki en iyi ulaşım 
altyapısına sahip olan Özbekistan’da ulaşım ve altyapı 
projeleri devam ederken, ülke Türk müteahhitleri 
için de Avrasya’da önemli bir pazar konumunda bu-
lunuyor. Yurt dışına açıldıkları 1972 yılından bugüne 
kadar 127 ülkede toplam 403.4 milyar dolar tutarında 
10 bin 197 proje üstlenen Türk müteahhitleri, yurt 
dışı faaliyetlerini 80’li yılların sonunda özellikle Av-
rasya ülkelerinde yaygınlaştırdı. Üstlendikleri toplam 
projelerin yaklaşık yarısını Avrasya bölgesinde gerçek-
leştiren Türk müteahhitleri tarafından 12 bölge ülke-
sinde toplam 186.8 milyar dolar tutarında yaklaşık 
4 bin 808 proje gerçekleştirildi.

Bölgede son dönemde dış dünya ile bütünleşen 
ekonomisi ile öne çıkan Özbekistan hem müteahhit-
lerimiz, hem de teknik müşavirlerimiz için öncelikli 
ülke olarak görülüyor.

TÜRK MÜTEAHHİTLERİNİN
EN FAZLA İŞ ÜSTLENDİĞİ 6’NCI ÜLKE

Özbekistan ile ilişkiler Cumhurbaşkanı Şevket 
Mirziyoyev’in göreve gelişiyle yeni bir ivme kazandı. 
Şimdiye kadar müteahhitlerimiz tarafından 3.7 milyar 
dolar tutarında 167 proje gerçekleştirilen Özbekis-
tan ayrıca, Türk müteahhitlerinin 2019 yılında en 
fazla iş üstlendiği ilk 10 pazar (Rusya Federasyonu, 
Katar, Irak, Kuveyt ve Kazakistan’ın ardından) içinde  
6’ncı sırada yer aldı. Ülkede 2016 yılında yapımına 
başlanan enerji santralı ve fabrika projeleri önem-
li adımlar oldu. Son dönemde de “Tashkent City” 
projesi kapsamında birçok altyapı ve üstyapı projesi 
Türk firmaları tarafından gerçekleştirildi, birçoğu da 
gerçekleştirilmeye devam ediyor. Müteahhitlerimizin 
süren projeleri arasında karayolu rehabilitasyonu, 
sanayi tesisi, gökdelen ve konut inşası ile sosyal alan 
tanzim işleri öne çıkıyor.

Gerek politik, gerek ekonomik ilişkilerimizdeki 
güzel tablo doğrultusunda, müteahhitlerimiz pande-
mi sonrası normalleşme döneminde Özbekistan’da 
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daha fazla proje üstlenmeyi hedefliyor. Ayrıca Türk 
Müteahhitler Birliği (TMB), son dönemde sektörün 
küresel inşaat pazarındaki gücünü daha da artır-
mak amacıyla üçüncü ülkelerle sürdürdüğü işbir-
liği çalışmaları kapsamında firmalarımızın girişim-
cilik yeteneği ile yerel pazar bilgisini, Japonya’nın 
finansman imkânları ve teknolojisiyle buluşturmayı 
hedefliyor. Bu çerçevede bir süredir Japonya ile 
Özbekistan’ın da aralarında bulunduğu öne çıkan 
bazı pazarlarda proje bazlı ortaklıklar için çalışıyor. 
Nitekim geçtiğimiz mayıs ayında Ticaret Bakanlığı 
ile Japonya Toprak, Altyapı ve Turizm Bakanlığı 
(MLIT) işbirliğinde Taşkent’te “Özbekistan’da Alt-
yapı Kalitesinin Geliştirilmesi İçin Türkiye-Japonya 
İşbirliği” konulu bir seminer gerçekleştirildi. Semi-
ner kapsamında firmalarımız ile Japon ve Özbek 
firmalarından temsilciler, faaliyetleri ve işbirliği 
imkânları kapsamında ikili görüşmelerde de bir 
araya geldi. Atılan tüm bu adımların ilerleyen 
dönemde Özbekistan ile müteahhitlik alanındaki 
işbirliğine somut katkıları olması bekleniyor.

TARIM VE MADENCİLİK
ÖNEMLİ GELİR KAYNAĞI

Topraklarının yüzde 46’sı yayla ve bozkırlar-
dan, yüzde 41’i de çöl ve diğer arazi tiplerinden 
oluşan Özbekistan’ın toplam kara alanlarının yüzde 
10’u tarıma elverişli olmasına rağmen, ekilebilir 
alanların yüzde 95’i sulanabiliyor. Bu özelliği ile 
Özbekistan, Orta Asya Cumhuriyetleri arasında en 

Orta Asya’da tarihi 
İpek Yolu üzerinde 

bulunan Özbekistan, 
zengin mimari 

yapılarıyla da turist 
çekiyor. 

iyi sulu tarım yapılabilen ülke konumunda bulunu-
yor. Özbekistan ekonomisinin önemli bir sektörü 
olan tarım, GSYİH’nın yaklaşık yüzde 17,3’ünü 
oluştururken, pamuk ve tahıl ülkenin başlıca tarım 
ürünleri olarak öne çıkıyor. Tarım ürünleri ihra-
catı, 2017 yılında Özbekistan’ın dış kazançlarına 
yaklaşık yüzde 9,7 oranında katkıda bulunurken, 
hükümet yeni teknolojilerin benimsenmesi yoluyla 
tarımsal verimliliği artırmayı, yurt içi ve ihracat 
ürünlerine değer katmak için işleme ve paketleme 
kabiliyetlerini daha da geliştirmeyi amaçlıyor.

Yer altı zenginlikleri ile dikkat çeken ülke; 
başta altın, bakır, gümüş, kurşun, çinko, uranyum 
olmak üzere 100’den fazla maden çeşidine sahip. 
Altın madenleri bakımından dünyada 4’üncü, al-

İHRACAT KAPILARI / ÖZBEKİSTAN
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ÖZBEKİSTAN

tın üretiminde ise BDT ülkeleri içinde 
Rusya’dan sonra 2’nci sırada yer alan 
Özbekistan, dünyada 9’uncu sırada 
bulunuyor. Ülkede bir diğer önemli 
doğal kaynak da bakır. Toplam bakır 
rezervleri 1.3 milyon ton olarak hesap-
lanan Özbekistan, bu alanda dünyada 
10’uncu sırada yer alıyor. 40 yıl daha 
işletilebileceği öngörülen bakır, aynı 
zamanda ülkenin önemli ihraç kalem-
leri arasında. Özbekistan ekonomisinde 
madencilik, taş ocakçılığı, petrol ve gaz 
sektörünün de ağırlığı büyük. Dünya-
nın 15’nci en büyük doğalgaz üreticisi 
olan ülkede petrol ve gaz sektörü, Gayri 
Safi Yurtiçi Hasıla’ya yaklaşık yüzde 16 
oranında katkıda bulunuyor. Ülkenin 
hidrokarbon rezervleri oldukça önemli; 
yerel endüstri yetkililerine göre, toplam 
birincil enerji rezervleri (kanıtlanmış 
ve öngörülen), 1.5-1.6 milyar ton do-
ğalgaz, 245 milyon ton petrol ve 3.3 
milyar tona kadar kömür dahil olmak 
üzere 5.5 milyar ton petrol eşdeğeri 
tutarında.

ENERJİ PROJELERİ
YABANCI YATIRIMCI ÇEKİYOR

Özbekistan, bölgedeki yakıt ve 
enerji iş birliğinin yanı sıra yenilikçi 

yaklaşımlarla küresel enerji projelerin-
de önemli bir ortak olarak görülüyor.

Özbek Ulusal Petrol ve gaz şirketi 
Uzbekneftegaz’ın son 10 yıldır başlattığı 
yakıt ve enerji projeleri, Özbekistan’da-
ki tüm yatırım projelerinin önemli bir 
payını oluşturuyor. Kamuya açık ra-
porlara göre, 22 milyar dolardan fazla 
yabancı yatırım petrol ve gaz endüst-
risine, 2010 ve 2017 arasında 4 milyar 
dolardan fazla yatırım enerji üretim 
endüstrisine yönlendirildi ve bunlar 
tüm yabancı yatırımların ve kredilerin 
yaklaşık yüzde 75’ine denk geliyor.

Özbekistan’ın ihracatında altın (pla-
tin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş 
veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde), 
petrol gazları ve diğer gazlı hidrokar-
bonlar, pamuk ipliği (dikiş ipIiği hariç), 
rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları 
(ham) başı çekiyor. Özbekistan’ın itha-
latında başlıca ürünler ise otomobiller, 
tedavide veya korunmada kullanılmak 
üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırıl-
mış), demir veya alaşımsız çelikten yas-
sı hadde mamulleri öne çıkıyor.

TÜRKİYE İLE TİCARET
Türkiye ile Özbekistan arasındaki 

ticaret hacmi yıllar itibarıyla istikrarlı 
biçimde artış kaydetti. 2000’li yılların 
başında 168.4 milyon dolar seviyelerin-
de olan dış ticaret hacmimiz halihazırda 
2.2 milyar dolar seviyesini aşmış du-
rumda. İki ülke arasında ticari ilişkilerin 
son 10 yıldır düzenli biçimde geliştiği 
söylenebilecek olsa da Türkiye’nin aley-
hine bir gelişim söz konusu. 2003 yılın-
dan beri sürekli ticaret açığı verdiğimiz 
Özbekistan’a olan ihracatımız 2000 yı-
lında 82 milyon dolar seviyelerinden 
yaklaşık 11 kat artış kaydederek 951.5 
milyon dolara ulaşırken, aynı dönemde 
85.7 milyon dolar olan ithalatımız ise 9 
kattan fazla artarak 795.5 milyon dolara 
çıktı. Türkiye’nin Özbekistan’a ihracatı 
2019 yılında bir önceki yıla göre yüz-
de 19 artarak 1.134 milyar dolara ula-
şırken, Özbekistan ihracat yaptığımız 
ülkeler arasında 36’ncı sırada yer aldı. 
Türkiye’nin Özbekistan’dan ithalatı ise 
2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 
35 artarak 1.076 milyar dolar oldu. 
Özbekistan 2019 yılında ithalat yap-
tığımız ülkeler arasında 41’inci sırada 
yer aldı. 2019 yılında Özbekistan ile 
ticarette Türkiye 58 milyon dolar dış 
ticaret fazlası verdi.

GSYİH (MİLYAR $) 310,74
KİŞİ BAŞI GSYİH ($) 1238

ÜRÜNLER 2018 2019 2019
TOPLAM İHRACAT 680.104 951.458 1.134.228

DOKUMA İPLİKLERİN, MENSUCATIN YIKANMASI, 
TEMİZLENMESİ, KURUTULMASI, ÜTÜLENMESİ, SARILMASI, 

KATLANMASI VB İÇİN MAKİNALAR
22. 570 36 .643 41 .785

TOHUM, HUBUBAT, KURU BAKLAGİLLERİ TEMİZLEME, 
TASNİF ETME AYIKLAMA VE ÖĞÜTMEYE MAHSUS MAKİNA 

VE CİHAZLAR
26.761 18 .601 35. 706

HİJYENİK HAVLULAR VE TAMPONLAR, BEBEK BEZLERİ VE 
BENZERİ HİJYENİK EŞYA 40.243 33.577 34.879

DEMİR VEYA ÇELİKTEN İNŞAAT VE İNŞAAT AKSAMI, İNŞAATTA 
KULLANILMAK ÜZERE HAZIRLANMIŞ DEMİR VEYA ÇELİKTEN 

SAC, ÇUBUK, VB.
31.559 39.278  34.726

PREFABRİK YAPILAR 6.688 20.867 28.301

TOPRAK, TAŞ, METAL CEVHERİ VB. AYIKLAMA, ELEME, TASNİF, 
AYIRMA, YIKAMA, KIRMA, ÖĞÜTME, YOĞURMA, KALIPLAMA 

VB. MAKİNALARI
7.651 17.415 24.433

KENDİNE ÖZGÜ BİR FONKSİYONU OLAN DİĞER MAKİNALAR VE 
MEKANİK CİHAZLAR 15.298 27.476 24.130

SIVI VEYA TOZLARI PÜSKÜRTMEYE, DAĞITMAYA MAHSUS 
MEKANİK CİHAZ, YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI, YANGIN VE 

KUM PÜSKÜRTME MAK.
10.888 14.359 21.924

BUZDOLAPLARI, DONDURUCULAR VE DİĞER SOĞUTUCU VE 
DONDURUCU CİHAZLAR VE ISI POMPALARI 16.891 19.351 17.448

POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİ REÇİNELER, 
POLİKARBONATLAR, ALKİT REÇİNELER, POLİALİESTERLER, 

VB. (İLK ŞEKİLDE)
13.018 14.867 16.804

EN HORTUMLAR, BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI 
(MANŞON, NİPEL, DİRSEK, FLANŞLAR, VB.) 6.509 12.304 15.990

İZOLE EDİLMİŞ TELLER, KABLOLAR VE DİĞER ELEKTRİK 
İLETKENLER; TEK TEK KAPLANMIŞ LİFLERDEN OLUŞAN FİBER 

OPTİK KABLOLAR
13.92 11.205 15.141

MENSUCAT, KAĞIT, DERİ VB. İÇİN APRE VEYA FİNİSAJ 
MÜSTAHZARLARI, MÜSTAHZAR HAŞIL VE APRELER, 

MÜSTAHZAR MERDANLAR
9.457 11.532 14.991

SENTETİK ORGANİK BOYAYICI MADDELER, FLUORESANLI 
AYDINLATMA MADDELERİ VEYA LÜMİNOFOR OLARAK 

KULLANILAN ORGANİK ÜRÜNLER
16.430 16.905 14.476

Türkiye’nin Özbekistan’a İhracatında Başlıca Ürünler (BİN DOLAR) 

Kaynak: Trade Map

İHRACAT KAPILARI / ÖZBEKİSTAN
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Seramiğin
kap-kacaktan
sanat ve mimariye
8 bin yıllık 
serüveni...



YAPI TARİHİ / SERAMİK

Yaklaşık 8 bin yıl önce çanak, çömlek olarak 
üretilen seramik, günümüzde sanattan 
mimariye, endüstriden ileri teknolojiye kadar 
birçok alanda kullanılıyor. Uzun yıllar mutfak-
banyo-tuvalet üçgeninde yer karosu, duvar 
karosu ve vitrifiye olarak karşımıza çıkan 
seramik, son yıllarda sadece ıslak hacimlerle 
sınırlı kalmayıp uygulama alanını genişletti.
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Ana malzemesi “kil” olan seramik, 
en yalın haliyle “pişmiş toprak” 
olarak tanımlanıyor. Keşfi 8 bin yıl 

öncesine uzanan seramik, insanlık tarihi 
boyunca çeşitli değişimlerle günümüze 
kadar kesintisiz olarak kullanıldı. İnsanın 
var olduğu her yerde seramiğin izlerine 
rastlanırken, tarih boyunca türlü biçim ve 
işlevlerle günlük yaşamın içinde yerini alan 
seramik, uygarlığın gelişimine ışık tutarak, 
yer aldığı toplumun ekonomik, siyasal 
ve kültürel gelişiminin bir göstergesi 
oldu. Neolitik çağda pişmiş toprağın, ilk 
olarak depolama amacıyla kullanılan kap-
kacak ve küpler şeklinde günlük hayatın 
içine girdiği biliniyor. Seramiğin 8 bin 
yıllık tarihine damgasını vuran Anadolu 
topraklarında da Neolitik çağdan Roma ve 
Bizans’a, Selçuklu ve Osmanlı’dan modern 
Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan tarih 
yolculuğunun her adımında karşımıza 
yeni buluşlar, farklı formlar ve arayışlarla 
seramiğin izleri çıkıyor.

İLK SERAMİK M.Ö. 6 BİN
YILINDA ANADOLU’DA ÜRETİLDİ

İlk seramiğin M.Ö 6 bin yılında 
Anado lu ’da  ü r e t i l d i ğ i  b i l i n i yo r. 
Çatalhöyük’teki kazılarda elde edilen 
seramik parçaları, aradan geçen 8 bin 
yıl boyunca bozulmadan, günümüze 
ulaşmayı başardı. Hitit, Lidya, Frigya, 
Urartu ve Roma uygarlıklarının şifreleri, 
büyük ölçüde seramikler sayesinde 
çözüldü. Türkler’in İslamiyeti kabulü 
ve daha yerleşik düzende yaşamaya 
başlamalarıyla, seramik sanatında da 
önemli gelişmeler sağlanmaya başlandı. 
Fatimiler, Samanoğulları, Karahanlılar 

gibi Arap ve Türk devletlerinde seramik 
sanatının güzel örnek ve uygulamaları 
olmakla birlikte, bu sanat asıl büyük 
teknik çeşitliliğine günümüz İran’ında, 
Selçuklular döneminde ulaştı. Selçuklu 
sultanları, iktidarlarını pekiştirmek 
amacıyla önemli mimari yapım işlerine 
giriştiler. Yapıları çinilerle kaplayarak, 
Selçuklu sanatının en belirgin öğelerinden 
olan camilerin mihraplarını, kubbelerini, 
minare ve portallarını, türbe, medrese ve 
sarayları çinilerle donattılar.

Se lçuk lu la r  henüz  Anadolu ’ya 
yerleşmeden önce, İran’da mimaride 
sırlı tuğla geleneğini başlatarak, özellikle 
türbelerde turkuaz sırlı tuğlalara yer 
verdiler. Tek renkli sırlı levhaların 
kesilmesiyle ya da desene göre hazırlanmış 
parçaların sırlanmasıyla oluşturulan çini-
mozaik tekniği de Anadolu’da yaygın 
olarak kullanıldı. Selçuklular’da en önemli 
çini üretim merkezi, o dönem devletin 
başkenti olan Konya idi. Bu tekniğin 
13’üncü yüzyıldaki en yetkin örnekleri 
Sivas Keykavus Şifahanesi  ve Gök 
Medrese’de, Malatya Ulucami’de, Konya 
Alaaddin Cami’de, Sırçalı Medrese, Karatay 
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iç ve dış mekânlarda çoğunlukla 
İznik’te üretilen çinilerin kullanıldığı 
görülüyor. Bu tarihten itibaren yüzyılı 
aşkın bir süre İznik, Osmanlı’nın en 
önemli çini ve seramik merkezi idi. 
Sert ve kaliteli beyaz hamur, pürüzsüz 
bir yüzey, şeffaf ve kırmızı sır 16’ncı 
yüzy ı l ın  ik inc i  ya r ı s ında  İzn ik 
seramiklerinin karakteristik özelliği 
oldu. Osmanlı İmparatorluğu’nun 
gerileme döneminde, sarayın hem 
sanatsal hem de finansal desteğini 
çekmesi İznik’teki seramik üretimine 
darbe vurdu. Üretim kalitesini yitirdi, 
kullanım olanakları giderek daralarak, 
ithal ürünlerle rekabet edememeye 
başladı. Ülkenin bozulan ekonomisi 
doğrultusunda, siparişlerin azalması, 
imalathane sayısında düşüşlere neden 
oldu ve üret im 18’ inci  yüzyı lda 
tamamen sona erdi. İznik atölyelerinin 
gerilemesiyle birlikte, Frigler’den beri 
bir seramik üretim merkezi olarak kabul 
edilen Kütahya’ya da zaman zaman çini 
sipariş edilmeye başlandı. Kütahya 
seramiklerinde beyaz çamur ve sıraltı 
tekniği benimsendi.

 Üretilen formlar ise küçük tabaklar, 
fincanlar, mataralar, gülabdanlar, yüzey 
karoları ve askı topları idi. Sadece 
renk ve desen bakımından değil, form 
bakımından da etkileyici bir zarafete 

Medresesi ve İnce Minareli Medrese’de 
görüldü. Beyşehir yakınlarındaki 
K u b a d a b a d  S a r a y ı  v e  K a y s e r i 
yakınlarındaki Keykubadiye Sarayı 
kazılarında ortaya çıkartılan çiniler de 
tekniğin önemli örneklerindendi.

Se lçuklu lar ’ ın  Anadolu ’daki 
egemenliğinin sona ermesiyle başlayan 
dönemde, Karahanlı ve Aydınoğulları 
Beylikleri, inşa ettikleri eserlerde çini-
mozaik tekniğini ve yıldız biçimindeki 
sırlı tuğla geleneğini sürdürdüler.
Selçuklu döneminde çini üretim 
merkez i  Konya  iken ,  Osman l ı 
döneminde 15’inci yüzyıldan itibaren 
başta İznik olmak üzere Kütahya, 
Bursa ve İstanbul gibi merkezler öne 
çıktı. İznik Yeşil Cami minaresinin 
sırlı tuğla bezemeleri dönemin güzel 
örnekler indendir.  Ç in i -moza ik 
tekniğinin uygulandığı son mimari 
ö rnek  Fa t ih  Su l t an  Mehmet ’ in 
Topkapı Sarayı içinde inşa ettirdiği 
Çinili Köşk’tür. Renkli sır tekniğinin 
İstanbul’daki son örneği ise 1548 tarihli 
Şehzade Mehmed Türbesi’dir.

İZNİK, OSMANLI’NIN
EN ÖNEMLİ ÇİNİ VE SERAMİK
ÜRETİM MERKEZİ OLDU

16’ncı yüzyılın ilk yarısından 
itibaren sıraltı tekniğinin uygulandığı, 
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SERAMIK UYGULAMA
ALANLARI ARTIYOR

Mimarlık ve seramik arasındaki 
kopmayan güçlü bağ günümüzde 
de varlığını artan bir biçimde 
gösteriyor. Malzeme özellikleri 
açısından incelendiğinde birçok 
avantaja sahip olan seramik, 
yaşam alanlarımızda kendine 
yer buldu. Uzun yıllar boyunca 
mutfak-banyo-tuvalet üçgeninde 
yer karosu, duvar karosu ve 
vitrifiye olarak karşımıza çıkan 
malzeme, son yıllarda renk, 
doku ve desen açısından ciddi 
bir gelişim gösterirken, kullanım 
açısından sadece ıslak hacimlerle 
sınırlı kalmayıp uygulama alanını 
genişletti. Seramik, görselliği ve 
dayanıklılığı nedeniyle yapıların 
dış yüzeyleri ve cepheleri için 
de sıkça tavsiye edilen bir ürün. 
Özellikle insan trafiğinin fazla 
olduğu AVM, hastane, havaalanı 
gibi halka açık yerlerde duvar ve 
yer karosu olarak uygulanıyor.
Teknolojisi yüksek, çevreci 
özelliklerle donatılan seramik 
malzeme, sadece çevreye 
uyum sağlamakla kalmayıp, 
kendini çevre koşullarına göre 
değiştirebilen, yanıt veren, enerji 
gereksinimini azaltan, doğal 
enerji sistemlerini kullanan, 
çevreyi kirletmeyen özellikleriyle 
ekolojik mimarinin, malzeme 
teknolojisiyle donatılmış grubunu 
oluşturuyor.
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Banyo ve mutfakların 
vazgeçilmezi seramik, 
renk ve desen çeşitliliği ile 
yapılarda modern tasarımlar 
oluşturuyor.

adımları, öncelikle sanat eğitimi veren kurumlar 
bünyesinde atıldı, Cumhuriyetin ilk yıllarında, 
seramik eğitimi için yurt dışına gönderilen 
sanatçılar, daha sonraki yıllarda hem eğitmen hem 
de sanatçı kişilikleri ile çeşitli sanat akımlarının 
öncülüğünü gerçekleştirdiler. 1929 yılında Çağdaş 
Türk Seramik Sanatı’nın oluşumunu başlatan ilk 
önemli adım, Sanayii Nefise Mektebi’nden Namık 
İsmail’in Akademiye Dekoratif Sanatlar Bölümü’nü 
katmasıyla gerçekleşti. 1929’da Sanayi-i Nefise 
Mektebi’nde (Güzel Sanatlar Akademisi) “Seramik ve 
Türk Çiniciliği Atölyesi”ni kuran İsmail Hakkı Oygar 
ile seramik eğitimi için bursla yurt dışına giden 
sanatçılarımız Hakkı İzzet ve Vedat Ar seramiği 
geleneksel anlayıştan farklı olarak, çağdaş ve özgün 
bir anlatım formuna kavuşturarak öncü oldular.

Türk seramik sektörü, 1945’te devlet tarafından 
kurulan tesisleri, 1950’lerde özel sektörün takip 
etmesiyle gelişmeye başladı.

Türkiye’de seramik sanatının oluşumuna özgün 
bir bakış getiren Füreya Koral ve Sadi Diren, 
1950-1970 yıllarına damgasını vuran önemli 
isimler oldu.  Füreya Koral Türkiye’deki ilk özel 
seramik atölyesini açan sanatçı olarak belleklere 
yerleşti. Karma ekonomi modelinin geçerli olduğu 
1960’larda Türkiye, özel sektör ve kamu kuruluşu 
olan fabrikaların kurulmasıyla seramik kaplama ve 
sağlık gereçlerini hızla üretmeye başladı. 1990’lı 
yıllarda ise modernize edilen ve güncel dünya 
teknolojileri ile yeniden yapılandırılan seramik 
sanayisinde güçlü bir ülke haline geldik. Türkiye 
dünyada seramik kaplama malzemelerinde 8’inci, 
sağlık gereçlerinde 4’üncü en büyük üretici ülke 
konumuna yerleşti. Seramik karolarda ve sağlık 
gereçlerinde dünyanın 4’üncü büyük ihracatçısı 
olurken, karolarda Avrupa’nın 3’üncüsü, sağlık 
gereçlerinde ise en büyük tek ihracatçısı oldu.

Kaynak: Türk Seramik Sanatının Gelişimi: Toprağın 
Ateşle Dansı (Deniz Onur Erman)
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sahip olan Kütahya çini ve seramik üslubu, Türk 
seramik sanatının yarattığı son orijinal üslup 
olarak kabul ediliyor.

19’uncu yüzyıla gelindiğinde, yapı etkinliğinin 
giderek azalması, hamur ve bezeme açısından 
kalitenin düşmesi sonucunda Kütahya çiniciliği de 
gerilemeye başladı, yüzyılın sonunda ise neredeyse 
tamamen yok oldu. Çanakkale seramikleri de 
gerek üslup, gerekse desen ve renk açısından Türk 
seramik sanatına büyük yenilikler getirdi. Küp, 
ibrik, testi, vazo, şekerlik, saksı, mangal, çanak, 
çömlek, tabak, matara, şamdan, fincan, lamba, 
hokka, demlik, hayvan veya insan biçimli dekoratif 
ürünler gibi çok çeşitli seramikler yapıldı.

19’uncu yüzyıldan itibaren, giderek Batılılaşma 
hareketleri ve başta saray çevresi olmak üzere 
yemek ve sofra alışkanlıklarının değişmesi porselen 
sofra eşyası kullanımını gündeme getirdi. 1845’de 
Boğaz’ın Anadolu yakasında, Beykoz yakınlarında 
İncirli’de Ahmed Fethi Paşa tarafından açılan 
bir imalathanede “Eser-i İstanbul” damgasını 
taşıyan duvar çinileri, tabaklar, sürahiler, kapaklı 
bardaklar üretilmeye başlandı. 1892’de Sultan II. 
Abdülhamid, Yıldız Sarayı’nın bahçesinde yeni bir 
porselen imalathanesi açılmasını istedi. Ay-Yıldız 
damgalı porselenler hem sarayın ihtiyaçlarını 
karşılamak hem de yabancı elçi ve hükümdarlara 
seçkin armağanlar vermek amacıyla üretildi. Yıldız 
Porselen Fabrikası 1909’da II. Abdülhamid’in 
tahttan inmesiyle kapandı.

CUMHURİYET DÖNEMİNDE
ENDÜSTRİYİ OLUŞTURAN ADIMLAR

Cumhuriyet dönemi, Türkiye’de seramiğin 
hem bir sanat dalı hem de önemli bir endüstri 
kolu olarak gelişmesine olanak tanıdı. Türk 
çinileri kendine has bir üslup geliştirirken, 
yüzyıllar boyunca oluşan bu birikim Türk seramik 
sektörü için bir tasarım mirası oluşturdu.

Ülkemizde çağdaş seramik sanatının ilk 
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MAKALE 

Modern dijital araçlar tarafından hasat edilmeye 
hazır küresel bir meta olarak tasvir edilen veri; 
günümüzde dünyanın en değerli kaynakları ara-

sında yer alıyor. Öyle ki verilerin değeri 2017’de petrolün 
değerini aştı, o zamandan bu yana da değeri katlanarak 
artmaya devam etti. Tüm bu gelişmelere rağmen inşaat en-
düstrisinin hala büyük veriyi (big data) kullanmanın işlere 
yardımcı olacağı konusunda ikna edilmeye ihtiyacı var.

BÜYÜK VERİ NEDİR?
Büyük veri, geçmişte saklanan ve zamanla kazanılmaya 

devam eden çok büyük miktarda bilgiyi ifade eder. Bilgi; 
insanlardan, bilgisayarlardan, makinelerden, sensörlerden 
ve diğer veri üreten cihazlardan veya kaynaklardan toplanır.

Şirketler, sistemlerinde biriken büyük veriyi operasyon-
ları iyileştirmek, daha iyi müşteri hizmeti sağlamak ve diğer 
pek çok alanda kullanırlar. Büyük veri etkin bir şekilde kul-
lanılırsa, şirketlere faaliyetlerinde daha hızlı ve daha bilinçli 
kararlar almalarını sağlayacak değerli bilgileri ve dolayısıyla 
rekabet avantajı sağlayabilir.

Büyük veri (big data) günümüzde inşaat 
sektörünü ne kadar dönüştürüyor?

Büyük veri  (big data), 2020 yılı ve sonrasında, işini geliştirmek isteyenlerin dikkat 
etmesi gereken en değerli kaynaklardan biri. İnşaat sektöründe ise bu, farklı kişiler, 
yazılımlar ve işletmeler arasında veri paylaşımı için güçlü bir çekirdek oluşturmak 
anlamına geliyor.

GÜNÜMÜZDE İNŞAAT 
SEKTÖRÜ VE BÜYÜK VERİ

İnşaat sektöründe, diğer tüm sektörlerde olduğu gibi 
farklı kaynaklardan gelen ek girdilerle büyük veri sürekli 
artış gösteriyor. Bu girdiler arasında iş yeri çalışanlarını, 
vinçleri, hafriyat makinelerini, malzeme tedarik zincirlerini 
ve hatta binaların kendilerini saymak mümkün. Kuşkusuz, 
büyük veri endüstriyi dönüştürmeye başladı bile...

Bununla birlikte inşaatın önündeki en büyük engel, 
toplanan verilerin çoğunun, bir departman veya sistem ta-
rafından saklı tutulması. Endüstrideki diğer bir karmaşıklık 
ise projede yer alan çok sayıda inşaat aktörü ile ilgili... Yani 
mimarlar, mühendisler, yöneticiler, taşeronlar, mal sahipleri 
genellikle birbirlerinden kopuk durumdalar.

Bu gruplar arasında üretilen büyük veriyi toplamak, 
analiz etmek ve işlemek için bir yol bulmak, aradaki duvar-
ları parçalamaya yardımcı olurken, diğer tarafta ilgili tüm 
riskleri de azaltabilir.

Gelin büyük veri kullanımının sektöre nasıl fayda sağla-
yabileceğine biraz daha derinlemesine göz atalım.
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kaydetme konusunda iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu 
sistemlerin serbest metin, basılı bilgi veya analog algılayıcı 
okumaları gibi yapılandırılmamış verilerle çalışma yetenek-
lerinin sınırlı olduğu bir gerçek…

Hepimizin bildiği gibi çevremizde oldukça fazla veri 
söz konusu fakat bu verilerin genellikle işlenmesi zor olan 
yapılandırılmamış formatlarda saklandığını biliyoruz.

Dahili ve harici sistemlerin verileri iletmesine ve çözüm-
lemesine olanak tanıyan, “makinenin okuyabileceği” ortak 
bir dile ihtiyaç var. Dolayısıyla günümüz teknolojisinin 
potansiyelinden yararlanmak için, önce dağınık sistemler ve 
tedarik zinciri tarafından kullanılan uygulamalar arasında 
“birlikte çalışabilirlik” sağlanması şart. Bu “birlikte çalışa-
bilirlik” ise ancak her iki tarafın verileri yapılandırılması ile 
mümkün olabilir.  

İnşaatta, “birlikte çalışabilirlik” tedarik zincirindeki 
ilk aktörden yani üreticiden başlar. EN ISO 23386 ve EN 
ISO 23387 standartlarına göre veri şablonlarından türeti-
len yapılandırılmış ürün özellikleri, gerekli düzeyde veri 
ilişkilendirilmesini sağlar. Bu şekilde, inşaat sürecinin tüm 
aşamalarında bilgi akışının korunabilmesi mümkün olur.

Üretici verilerinin standardizasyonu; IoT (nesnelerin 
interneti), BIM modelleri, AI (yapay zeka) ve dijital ikizlerin 
vaat ettiği büyük avantajların kilidini açmak ve “birlikte 
çalışabilirlik” sağlanması için kritik bir noktada yer alıyor.

Özetle; büyük veri 2020 yılı ve sonrasında, işini geliştir-
mek isteyenlerin dikkat etmesi gereken en değerli kaynak-
lardan biri. Ama “büyük” kelimesinin sizi rahatsız etmesine 
izin vermeyin. Gittikçe daha fazla bilgi biriktirdikçe, veri 
hacmi de giderek büyüyor, ancak bunu yönetilebilir parça-
lara dönüştürme gerekliliği de artıyor. İnşaat sektöründe ise 
bu, farklı kişiler, yazılımlar ve işletmeler arasında veri pay-
laşımı için güçlü bir çekirdek oluşturmak anlamına geliyor.

√ Daha iyi planlama: İnşaat sektöründe farklı paydaşlar 
arasındaki iletişimin pek de kolay ve açık olduğu söylene-
mez. Bu durum bir projenin tamamlanmasında olumsuz-
luklar yaratır, çünkü bu tarz konular projede gecikmelere, 
istenmeyen sapmalara ve maliyetli insan hatalarına yol 
açabilir. Doğru veri yönetim sistemi sayesinde projedeki her 
bir paydaş üstlendiği konu ile ilgili en ufak bir değişiklikte 
bile işlerin bu değişiklikten nasıl etkileneceğini izleyebilir. 
Gerçek zamanlı verileri gösteren tek bir platformda bir araya 
gelen proje paydaşları, daha net iletişim kurabilir ve inşaat 
aşamasına geçmeden önce daha başarılı bir planlama ve 
tasarım yapabilirler.

√ Daha iyi inşaat: Şantiyede kullanılan makinelerdeki 
sensörlerden gelen veri, etkin ve atıl süreleri gösterebilir. Bu 
bilgiler, gerekli ekipman filosu hakkında sonuçlar çıkarmak 
için işlenebilir. Bu veriler analiz edilerek, proje yöneticileri 
aynı zamanda enerji kaynaklarının nasıl daha verimli kul-
lanılacağını belirleyebilir ve böylece maliyetleri ve ekolojik 
etkiyi azaltabilir. Ayrıca, yapım sürecinde kullanılan malze-
meler hakkında detaylı bilgiye sahip olmak, tedarik zinciri 
boyunca otomatik bilgi alışverişini de kolaylaştırır. Aynı 
zamanda, tehlikeli maddelerden kaçınmak ve ikame alter-
natiflerini belirlemek söz konusu olduğunda daha sağlıklı 
karar verilmesine de yardımcı olur.

√ Daha iyi işletme yönetimi: Veri toplama sensör-
lerinin işletme ve bakım aşamasında önemli bir rolü var. 
Binalara, evlere, köprülere monte edilen sensörlerden 
edinilen bilgiler daha iyi tesis yönetimi sağlarken, sensörler 
söz konusu binanın işleyişinden elde edilen yaya trafiği, 
enerji kullanımı veya iç ortam sıcaklıkları gibi verileri izleme 
imkanı da sunar.

BÜYÜK VERİNİN BİRLİKTE ÇALIŞILABİLİRLİKTEKİ 
(INTEROPERABILITY) ÖNEMİ

Geleneksel bilgi sistemlerinin; proje çizelgeleri, CAD 
tasarımları, maliyetler vb. unsurlar ile ilgili temel bilgileri 



‘Kovid-19’ küresel virüs sal-
gınıyla mücadelenin ilk fazı 
5 milyar insan için hayli 

zor, hayli fedakarlık dolu geçti. Dünya 
ekonomisi açısından 1. Faz’ın ‘sosyo-
ekonomik’ sonuçları, etkileri 2. Dünya 
Savaşı, 1929 Büyük Buhranı’nın se-
bep olduğu sosyo-ekonomik tahribatla 
karşılaştırılmakta. Şu an analiz edilen 
makro tablo, küresel virüs salgınında 
‘2. Dalga’ olması halinde dahi, ülkelerin 
neredeyse tümünün 1. Faz’daki kadar 
ekonomik aktiviteyi ve günlük hayatı 
aynı ölçüde durdurmalarının neredeyse 
‘imkansız’ olduğuna işaret ediyor.

Dünya nüfusunun 15 yaş ve üstü 
‘çalışabilir nüfus’ olarak kabul edilen 
büyüklüğü 5.7 milyar insan. Bunun 
sadece 3.3 milyarlık bölümü küresel öl-
çekte çalışma hayatına dahil durumda. 
Ve, ne yazık ki, 2020 sonunda küresel 
ölçekte işsizliğin 200 milyonu aşmasın-
dan endişe ediliyor. 3.3 milyar insanın 
165 milyonu geçici işlerde çalışmakta. 
Çalışma yaşındaki 15-24 yaş grubu, 
genç nüfus 1.2 milyar. Yüzde 36’sını 
oluşturan 429 milyon çalışıyor. Yüzde 
42’sini oluşturan 509 milyon eğitimde. 
Ancak, yüzde 22’sini oluşturan 267 
milyon gencin ne eğitim, ne de iş im-
kanı yok. 3.3 milyar istihdamın yüzde 
53’ü bir maaş ve ücrete bağlı, yüzde 
11’i ise aile işinde çalışıyor ve yüzde 
61’i informel çalışıyor. Bu temel tablo-
dan ve gerçeklerden hareketle, küresel 
virüs salgınında 2. bir dalga olsa da ne 
ABD’nin, ne Hindistan’ın, ne İtalya’nın, 
ne Çin’in, kimsenin ekonomik aktivite-
yi tümüyle durduracak bir ‘karantina’ 
tedbiri alması mümkün değil. Formel 
çalışan iş gücünde, ‘beyaz yakalı’ iş gücü 
tarafından yürütülen iş süreçlerinde 
‘dijitalleşme’ katlanarak devam ederken, 

‘mavi yakalı’ iş gücü için her türlü sağlık 
tedbiri alınarak, tarımda ve imalat sa-
nayinde ‘üretim’in ‘istikrar’lı bir şekilde 
devam etmesine özen gösterilecek. Bu 
noktada, ülkelerin tümünde ‘günlük 
yevmiye’ ile çalışılan sektör ve alan-
larda, bir kez daha işleri durdurmanın 
mümkün olmadığının herkes farkın-
da. Çünkü, ‘fiyat istikrarı’ ve ‘finansal 
istikrar’ı koruyabilmek adına, mal ve 
hizmet üretiminin aksamadan devam 
etmesinin sağlanması ve firmaların eko-
nomik aktivitelerinden kazandıklarıyla, 
cirolarından elde edecekleri kaynakla 
‘finansal yükümlülükleri’ni yerine ge-
tirmeleri gerekecek. 

Önümüzdeki sonbahardan itibaren, 
olası bir 2. dalga olması halinde, pek 
çok sektör ve alanda ekonomik ve ticari 
faaliyetleri yeniden durdurmanın olası 
sosyo-ekonomik sonuçları hiç bir ülke 
açısından yönetilebilir gözükmüyor. Bu 
nedenle, dünyanın her yerinde ülkeler 
‘maske’, ‘sosyal mesafe’ ve ‘temel hijyen 
kuralları’ ile, ‘Kovid-19’la yaşamayı ve 
bulaşıcılığını ‘bireysel tedbirler’le en-
gellemeyi benimsetmeyi sürdürecekler.

Bundan sonra, eğitim alanının 
‘önemli’ bir bölümünde, iş yaşamının 
‘anlamlı’ bir bölümünde ‘dijital’ trans-
formasyonun ‘olağanüstü’ hız kazandı-
ğı, Türkiye gibi küresel üretimde ‘güçlü’ 
pozisyonu olan ülkelerin ‘küresel teda-
rik zinciri’ndeki konumlarının katla-
narak önem kazandığı, ülkelerin 2022 
yılına kadar, ‘iddialı büyüme’den çok, 
ekonomilerini ‘istikrar’a kavuşturmaya, 
‘istikrar’ı korumaya ağırlık verdikleri bir 
dönem geçireceğiz.

İHRACATIN 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

Türkiye Ekonomisi’nin ‘V’ tipi bir 

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Kerem Alkin

Formel çalışan iş gücünde, 'beyaz yakalı' iş gücü 
tarafından yürütülen iş süreçlerinde 'dijitalleşme' 

katlanarak devam ederken, 'mavi yakalı' iş gücü 
için her türlü sağlık tedbiri alınarak, tarımda ve 

imalat sanayinde 'üretim'in 'istikrar'lı bir şekilde 
devam etmesine özen gösterilecek.

‘2. Faz’ın özü ‘istikrar’

MAKRO-NOMİ
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dönüşe hızla ilerlediğine dair pek çok 
veri açıklandı. Ekonomik Güven En-
deksi, reel sektör, inşaat, hizmetler ve 
tüketici güven endekslerinin bir karışı-
mı olarak, mayıs ayına göre yüzde 19,1 
artarak 73,5 puana yükseldi. Cumhur-
başkanlığı Hükümeti’nin ve Ekonomi 
Yönetimi’nin ‘Kovid-19’ sürecini başın-
dan itibaren koordineli ve etkili yönet-
mesi sayesinde, pek çok ülke neredeyse 
ekonomiyi durdurma noktasında ağır 
tedbirler uygulamak zorunda kalırken, 
Türkiye’nin üretime ara vermemesi, 
mayıs ayının son haftasından itibaren, 
Avrupa başta olmak üzere, bölgemizde-
ki 1. ve 2. kuşak komşu ülkelerden si-
parişlere hızla cevap vermemizi sağladı.

Üretimi neredeyse durdurma nok-
tasına gelip; ancak haziran ayından iti-
baren kademeli olarak piyasaların açıl-
masına izin verseydik, pek çok ülkelerin 
siparişlerini rakiplerimize kaptırmış 
olacaktık. Nitekim, ihracatçılarımız ha-
ziran ayında bir kez daha, Türkiye’nin 
ticaret diplomasisinin saha neferleri 
olarak, verdikleri mücadelenin sonuçla-
rını gördüler. Türkiye’nin ihracatı, geç-
tiğimiz mayıs ayına göre yüzde 35,17 
artarken; geçtiğimiz yıl küresel ticare-
tin en hareketli olduğu, küresel virüs 
salgınının esamesinin bile okunmadığı 
haziran ayına göre ise yüzde 15,77’lik 
bir ‘alkışlanacak’ artış başarısı gösterdi.

Sadece haziran ayında ABD pazarı-
na yüzde 52,4, ilk 6 ayda yüzde 6,6’lık 
artış oranı, böyle bir küresel virüs sal-
gını döneminde müthiş bir başarı. Ti-
caret Bakanlığı’nın ve TİM’in adeta 24 
saat emek sarf ettiği süreçte, ‘temassız 
ticaret’le elde edilen başarı, Irak pa-
zarında haziran ayında yüzde 17’lik 
ihracat artışı getirdi. TİM ve ihracatçı 
birliklerimizin olağanüstü gayretleriyle, 
hızla hayata geçirilen ‘elektronik tica-
ret heyetleri’, ‘elektronik fuarlar’, ‘TİM 
Export Talks’ buluşmalarıyla önemli 
ihracat pazarlarımızdaki büyükelçile-
rimiz ile ticaret müşavirleri ve ataşeleri 
ile ihracatçılarımıza aktarılan fırsatlar, 
Bakanlığımızın ‘360 Derece’ dijitalleş-
me çalışmalarıyla, ihracatın sürdürü-
lebilirliği noktasında önemli fırsatları 
ve hamleleri de beraberinde getiriyor.

TCMB Para Politikası Kurulu top-
lantılarının 1,5 aylık periyotlara çıka-
rılması doğru bir adım değildi. ABD 
Merkez Bankası (FED) bile, üst üste 
gelen küresel kriz ve dalgalanmalar 

nedeniyle, 1,5 ayda bir gerçekleştirdiği 
rutin toplantıların arasında olağanüstü 
toplantılar gerçekleştirmek zorunda 
kaldı. ‘Kovid-19’ küresel virüs salgını 
başta olmak, uzun soluklu belirsizlik-
lere yol açan krizler, dünya ekonomisi 
ve ülke ekonomilerine sebep olduğu 
etkilere bağlı olarak ‘öngörü’ karışık-
lığına yol açıyor. Mart sonu, nisan başı 
gibi, tüm dünyayı etkisine alan korku 
ve karantina tedbirleri o kadar şiddet-
liydi ki, merkez bankaları tarihi parasal 
genişleme kararları almak zorunda kal-
dılar. Bugün ise, küresel virüs salgınının 
‘1. Dalga’sı bitmemiş olmasına rağmen, 
ülkeler azalan vaka sayılarından aldık-
ları cesaretle, ‘normalleşme’ sürecini 
hızlandırmış durumdalar. 

Türkiye ekonomisindeki güçlü 
toparlanma, imalat sanayinin üretim 
verilerine de, Satın Alma Yöneticileri 
Endeksleri’ne de ‘V’ tipi toparlanma 
olarak yansımış durumda. Bu durum, 
talepteki toparlanmaya bağlı olarak, 
TCMB üst yönetimi ve Para Politikası 
Kurulu açısından, 2 ay önceki ‘para 
politikası patikası’ öngörülerini gözden 
geçirmelerini gerektirmekte. Türkiye 
ekonomisindeki ‘V’ tipi toparlanma, 
enflasyonda aşağı yöndeki trendi dur-
duracak ve yatay bir seyir gözlenecek 
ise faiz indirimi adımlarına bir süre ara 
vermek gerekecek.

BANKACILIK TÜRKİYE’DE 
‘YENİDEN’ YAZILIYOR

Türkiye’de kurumsal ve birey-
sel müşteri ile banka arasında ‘ilişki 
yönetimi’ni, temel bankacılık hizmetle-
rine yönelik ‘mimari’yi yeniden inşa et-
menin, yeniden kurgulamanın vakti gel-
di, hatta geçiyor. Ekonomi Yönetimi’nin 
liderliğinde, kamu bankalarından baş-
layarak, bilhassa son 20 yılda gide-
rek daha fazla ‘dar kalıp’lara sıkışan 
banka-müşteri ilişkilerinde, ‘teminat 
bankacılığı’ndan ‘girişimci bankacılık’a 
doğru, ‘plaza bankacılığı’ndan ‘saha 
bankacılığı’na doğru, kapsamlı bir ‘zi-
hinsel dönüşüm’ için yoğun bir çalışma 
yürütülüyor.

Bankaların müşterisini uzaktan 
seyredip, işler bozulduğunda hızla 
teminatlarının peşinden koştuğu bir 
anlayış yerine, müşterisinin yatırım ve 
iktisadi faaliyetlerine yönelik önerilerde 
bulunan, müşterisine fizibilite nok-
tasında dahi destek olan, dolayısıyla 

kullandırdığı kredilere yönelik tedbiri 
‘teminat’larla sınırlamak yerine, proje-
nin, yatırımın başarısına katkıda bulu-
narak, plase edilebilir kaynağını sağlıklı 
bir şekilde büyüten yeni bir bankacılık 
anlayışına geçişimizi hızlandırmamız 
gerekmekte. Bize artık, müşterisinin 
heyecanına, girişimcilik ruhuna ‘ortak’ 
olan, ‘motivasyon’ kaynağı olan yeni bir 
bankacılık yaklaşımı gerekiyor.

Bu sürecin önemli bir bacağını ise 
kredi maliyetlerinin de yeniden yapılan-
dırılması oluşturmakta. Türkiye Cum-
huriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 
kararlıklı uyguladığı para politikası 
patikası, Türkiye’nin ‘yüksek reel faiz 
sarmalı’ndan kurtulması adına hayati 
bir önem arz ediyor. Neoliberal anlayışı 
savunan pek çok ekonomist, enflasyonla 
mücadele ve ‘dolarizasyon’a karşı yıllar-
ca ‘yüksek reel faiz’i en önemli silah, en 
temel para politikası aracı olarak öne 
sürdüler. Oysa, son 5 yılda gerçekleş-
tirilen ampirik çalışmalar, ‘yüksek reel 
faiz’in tersine enflasyonu beslediğini; 
dolarizasyon etkisini azaltmak noktasın-
da ise işe yaramadığını gösteriyor.

Tersine, fiyat istikrarı ve finansal 
istikrarı sağlamak adına önerilen ‘yük-
sek reel faiz’ her iki başlığı da tehdit 
eden sarmalın, girdabın bizzat tetikle-
yicisi oluyor. Çünkü, ‘yüksek reel faiz’ 
TL cinsinden tasarrufların maliyetini 
aşırı yükselterek, reel sektör için TL 
cinsinden kredilere yönelik bir ‘paha-
lılık’ algısına yol açıyor. Yüksek kredi 
maliyetleriyle üretim ve ticaret yapan 
firmalar ise maliyetlerini karşılamak 
adına mal ve hizmetlere zam yaptıkça, 
‘enflasyon sarmalı’ bitmiyor. Diğer ta-
raftan, TL cinsinden kredi maliyetleri-
ni yüksek gören firmaların büyük bir 
bölümü dolar ve euro cinsinden kredi 
kullanmayı tercih edince, reel sektörün 
açık pozisyonu büyüyor. 

Yabancı para cinsinden yüküm-
lülükleri artan reel sektör, bir süre 
sonra bu yükümlülüğü dengelemek 
için döviz mevduatına daha yoğun yö-
neliyor ve ‘dolarizasyon’ hız kazanı-
yor. İşte, TCMB ve kamu bankalarının 
Türkiye’yi bu sarmaldan kurtarmak 
üzere kritik önemde bir çalışma yürüt-
tükleri tarihi bir eşikteyiz. Özel sektör 
bankaların da bu tarihi eşiği aşmak 
üzere gereken desteği hakkını vererek 
sağlamaları halinde, Türkiye’de banka-
cılığı yeniden yazmış olacağız.
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Dünya ekonomisinde 2020 yı-
lının ilk yarısı Covid-19 salgı-
nının etkileri ile geçti. Çin’de 

başlayan ve nisan ayından itibaren 
dünyanın tamamına hızla yayılan sal-
gın özellikle yılın ikinci çeyrek dö-
neminde iktisadi faaliyetlerin küresel 
ölçekte durmasına neden oldu. Salgın 
yılın ilk yarısı tamamlanırken halen 
günlük vaka sayısı itibarıyla artışını 
sürdürüyor. Hükümetler salgın ile mü-
cadele için izolasyon önlemleri aldılar, 
ancak haziran ayından itibaren bu ön-
lemleri kademeli şekilde azaltmaya 
başladılar. 

Salgının yol açtığı olumsuz eko-
nomik koşullar karşısında hükümet-
ler geniş destek paketleri uygulamaya 
başladı, merkez bankaları da olağan 
üstü parasal genişleme politikalarına 
geçti. Özellikle gelir kaybına uğrayan 
şirketler ve işini kaybeden hane halk-
larına yönelik doğrudan destekler 
devreye girdi.

Bu desteklere rağmen yılın ilk 
yarısında dünya ekonomisinde 
yüzde 10’a yakın bir küçülme bek-
leniyor. Dünya mal ticareti de ilk 
çeyrekte yüzde 6, ikinci çeyrekte 
ise yüzde 27 küçüldü. İstihdamda 
büyük bir gerileme yaşandı. Yine 
sanayi üretimi de sert düşüşler gös-
terirken, hizmetler sektörü daha 

olumsuz etkilendi. Ekonomideki 
sert daralma ve talepteki düşüşler em-
tia fiyatlarında da düşüşlere yol açtı. 
İzolasyon önlemlerinin kademeli ola-
rak kaldırılmaya başlanması ile haziran 
ayında iktisadi faaliyetlerde toparlan-
ma işaretleri de geldi.

İnşaat sektörü ve inşaat malzemeleri 
sanayisinde ikinci yarı beklentileri 

Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı/ 
Ekonomi ve Strateji Danışmanlık 

Hizmetleri Başkanı 

Dr. Can Fuat Gürlesel

İkinci bir küresel dalga yaşanmaz ve içeride vaka sayıları 
kontrollü olarak azaltılırsa, yılın ikinci yarısında inşaat 
sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisinde kademeli 

toparlanma sürecek. Ancak buna rağmen 2020 yılında hem 
inşaat sektöründe hem de inşaat malzemeleri sanayisinde 

daralmalar gerçekleşecek. 

EKONOMİK PERSPEKTİF

2020 YILI DÜNYA EKONOMISI 
IKINCI YARI BEKLENTILERI

Dünya ekonomisinde 2020 yılı 
ikinci yarısını yine Covid-19 salgınının 
seyri belirleyecek. Salgına ilişkin olarak 
iyimser senaryo salgının birinci dalgada 
kalması, sonbahara girilirken dünya ge-
nelinde etkisinin azalması ve yıl sonuna 
kadar aşının bulunması. Bu varsayımlar 
içinde yeni normalin koşulları içinde 
bir ikinci yarı yıl yaşanacak. 

Salgına ilişkin bu iyimser senaryo 
içinde dünya ekonomisi ve ticaretinde 
yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğin-
de toparlanmanın sürmesi bekleniyor. 
Ancak toparlanma kademeli olacak ve 
2019 yılı seviyesine ancak 2021 yılı 
sonunda geri dönülebilecek. 

Bu çerçevede ikinci yarıda beklenen 
toparlanmaya rağmen, 2020 yılı gene-
linde dünya ekonomisinde yüzde 5-6 
arasında bir daralma bekleniyor. Dünya 
ticareti de iyimser senaryo içinde yüzde 
20’ye yakın daralmış olacak. 

Hükümetler ve merkez bankaları 
yılın ikinci yarısında da desteklerini 
sürdürecek. Özellikle merkez bankala-
rından daha ileri seviyelerde genişleme 
adımları da bekleniyor. 2020 yılındaki 
toparlanmada sektörler arasında da 
farklılıklar olacak. Sanayi sektörleri 
ilk olarak hizmetler sektörleri ise daha 
gecikmeli olarak toparlanacak. 

2020 yılının ikinci yarısında be-
lirleyici olacak bir diğer unsur ise 
ABD seçimleri olacak. Seçim sonuç-
ları ABD’nin dünyanın geri kalanı ile 
ilişkilerinin nasıl olacağını, ticarette 
korumacılığın geleceğini ve yine ABD 
dolarını belirleyecek. 
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Covid-19 salgınında sonbahar ayla-
rında ikinci dalganın yaşanması halin-
de ise toparlanma sekteye uğrayacak, 
dünya ekonomisi ve ticareti ise daha 
yüksek oranlarda küçülecek. 

DÜNYA INŞAAT SEKTÖRÜ 
VE INŞAAT MALZEMELERI 
SANAYISI 

Covid-19 salgını dünya genelinde 
tüm sektörleri olduğu gibi inşaat sek-
törünü ve inşaat malzemeleri sanayisini 
olumsuz etkiledi. Özellikle yılın ikinci 
çeyrek döneminde hemen hemen tüm 
inşaat faaliyetleri durdu ayrıca yeni in-
şaat başlangıçları kesildi. Buna bağlı 
olarak yılın ilk yarısında dünya inşaat 
sektöründe yüzde 7-8 arasında bir da-
ralma olduğu öngörülüyor. Özellikle 
ABD ve AB’de daha yüksek daralma-
lar yaşandığı tahmin ediliyor. Alt yapı 
ağırlıklı inşaat işleri de önemli ölçüde 
daraldı. Kamu kesimleri kaynakları-
nı büyük ölçüde Covid-19 salgını ile 
mücadele için uyguladıkları desteklere 
ayırdı. İnşaat malzemeleri sanayisi de 
bu gelişmelerden olumsuz etkilendi. 
Dünya genelinde sektörel Sanayi PMI 
verilerine göre inşaat malzemeleri sana-
yi üretimi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 
17 daraldı.

Yılın ikinci yarısında inşaat sektörü 
ve inşaat malzemeleri sanayisinde kade-
meli bir toparlanma bekleniyor. Topar-
lanmaya rağmen 2019 yılı faaliyet sevi-
yesine ancak 2021 yılı son çeyreğinde 
geri dönülmüş olacak. Bu çerçevede 
2020 yılı genelinde dünya inşaat sek-
töründe yüzde 3-4 arası bir küçülme 
yaşanmış olacak. Covid-19 salgınında 
ikinci bir dalgalanmanın yaşanması 
halinde ise ikinci yarıdaki toparlanma 
yarıda kalacak ve yıl genelinde daha 
yüksek daralmalar yaşanacak. 

TÜRKIYE EKONOMISI
2020 YILI ILK YARI 

2020 yılının ilk yarısında Türkiye 
ekonomisinde de ana belirleyici Co-
vid-19 salgını oldu. Türkiye’de de ilk 
salgın 11 Mart tarihinde görüldü, hızla 
yayılan salgın karşısında izolasyon ön-
lemleri alındı, haziran ayının başın-
dan itibaren ise izolasyon önlemleri 
kademeli olarak azaltılmaya başlandı. 
Ancak yılın yarısı sonunda günlük vaka 
sayıları binin üzerinde gerçekleşti ve 
hedeflerin üzerinde kaldı. 

EKONOMİK PERSPEKTİF

kayıplar sürecek. Buna bağlı olarak da 
Türk Lirası’nda değer kaybı sürecek. 
Türk Lirası faizler yukarı yönlü hareket 
edecek. Yılın ikinci yarısında Türkiye 
için en önemli fırsat ise küresel tedarik 
zincirlerinin yeniden yapılanmasından 
alabileceği pay olacak. Ancak bunun 
sağlanması için içeride finansal kırıl-
ganlıkların azaltılması, piyasa koşul-
larına geri dönülmesi ve iş ortamının 
iyileştirilmesi gerekiyor. 

TÜRKIYE INŞAAT SEKTÖRÜ 
VE INŞAAT MALZEMELERI 
SANAYISI DEĞERLENDIRMELER 
VE BEKLENTILER 

Türkiye’de inşaat sektörü 2016 yı-
lından itibaren yurt içinde yaşanan fi-
nansal şoklardan en çok etkilenen sek-
tör oldu. Bunun nedeni sektörün kendi 
iç dinamiklerinde yaşanan bozulmalar. 
Nitekim 2019 yılında ekonomide yüz-
de 0,9 büyüme yaşanırken, inşaat sek-
törü yüzde 8,6 daraldı. 2020 yılının ilk 
çeyreğinde ekonomi yüzde 4,5 büyüdü, 
ancak inşaat sektörü küçülmeye devam 
etti ve yüzde 1,5 daraldı. İnşaat sektörü 
zaten uzun süreli bir küçülme eğilimin-
de iken karşılaşılan Covid-19 salgının-
dan da yine önemli ölçüde etkilendi. 
Sektörde ikinci çeyrekte iki haneli bir 
küçülme yaşandığı öngörülüyor. İnşaat 
malzemeleri sanayisi de hem içeride 
hem de dışarıdaki pazarlarda yaşanan 
sert daralmadan ikinci çeyrekte olum-
suz etkilendi. İnşaat malzemeleri sanayi 
üretimi ikinci çeyrekte yüzde 20 da-
raldı. İhracatta da yine ikinci çeyrekte 
yüzde 21 küçülme yaşandı.

İktisadi faaliyetlere geri dönüşün 
başladığı haziran ayında inşaat sektö-
rü ve inşaat malzemeleri sanayisinde 
de hissedilir bir toparlanma görüldü. 
Mevcut inşaat işleri ve yeni alınan işler-
de kuvvetli bir toparlanma oldu. İnşaat 
malzemeleri sanayisinde de haziran 
ayında iç ve dış satışlarda sıçramalar 
yaşandı. Haziran ayı gelişmeleri yılın 
ikinci yarısı için ümit verdi. Muhte-
melen ikinci bir küresel dalga yaşan-
maz ve içeride vaka sayıları kontrollü 
olarak azaltılırsa, yılın ikinci yarısında 
inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri 
sanayisinde kademeli toparlanma sü-
recek. Ancak bu toparlanmaya rağmen 
2020 yılında hem inşaat sektöründe 
hem de inşaat malzemeleri sanayisinde 
daralmalar gerçekleşecek. 

Türkiye’de de hükümet ve merkez 
bankası zamanında, gerekli ve yerinde 
önlemler aldı. Türkiye ekonomisi yılın 
ilk çeyrek döneminde yüzde 4,9 büyü-
dü. İkinci çeyrekte ise çift haneli bir kü-
çülme yaşandığı tahmin ediliyor. Buna 
bağlı olarak yılın ilk yarısında muhte-
melen yüzde 3-4 arasında bir küçülme 
hesaplanacak. Büyüme beklendiği gibi 
yılın ilk yarısında negatife döndü. 

Ekonomideki birçok diğer göster-
gede de bozulmalar ortaya çıktı. Önce-
likle sağlanan geniş destekler nedeniyle 
kamu bütçesi açığı ve kamunun borç-
lanma ihtiyacı önemli ölçüde arttı. Dö-
viz gelirlerinin azalması ile cari işlemler 
dengesi yılın ilk yarısında muhtemelen 
20 milyar dolar açık vermiş olacak. 
Enflasyonda da yeniden artış başladı. 

Türkiye açısından yılın ilk yarısın-
daki en önemli risk ise artan finansal 
kırılganlığı oldu. Özellikle merkez ban-
kasının net döviz rezervlerinin negatife 
dönmesi ile kırılganlık arttı, buna bağlı 
olarak Türk Lirası da önemli ölçüde 
değer kaybetti. 

2020 YILI IKINCI YARI 
Türkiye ekonomisinde yılın ikin-

ci yarısını küresel koşullar, salgının 
yurt içindeki seyri ve içeride finansal 
kırılganlıkları azaltmaya yönelik uy-
gulanacak politikalar olacak. Küresel 
koşullarda yukarıda belirtilen iyimser 
senaryonun varsayımlarının gerçekleş-
mesi halinde Türkiye için de olumlu 
olacak. Bu iyimser senaryonun varsa-
yımları içinde Türkiye ekonomisinde 
de yılın ikinci yarısında iktisadi fa-
aliyetlerde kademeli bir toparlanma 
yaşanacak. Kamu ve merkez bankası 
yılın ikinci yarısında ihtiyaç duyulan 
destekleri sürdürecek. Sanayi üretimi, 
tüketim harcamaları ve ihracatta ka-
demli bir iyileşme yaşanacak. 

Nitekim haziran ayında iktisadi fa-
aliyetlere geri dönüşün başlaması ile 
iktisadi faaliyetler dipten dönüş işareti 
verdi, güven ve beklentiler de iyileşti. 
Güven ve beklentilerdeki iyileşmeler 
yılın ikinci yarısında ekonomideki iyi-
leşmeyi de destekleyecek. 

Yılın ikinci yarısında Türkiye eko-
nomisi için en önemli risk yine döviz 
rezervlerinin erimesi olacak. TC. Mer-
kez Bankası dolar karşılığı bir swap 
anlaşması ile ilave dolar rezervi sağla-
madığı takdirde döviz rezervlerindeki 



İngiltere, altyapı yatırımlarını 
hızlandırmayı planlıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, altyapı yatırımlarını 
hızlandırıp emlak planlama kurallarını azaltarak İngiltere 

ekonomisini Koronavirüs krizinden çıkarma planları 
yapıyor. Krize mahkûm olmaya devam edilemeyece-

ğini söyleyen Johnson, “Daha hızlı çalışmalıyız çünkü 
GSYH’da hızlı bir düşüş yaşadık ve insanların işleri ve 

işletmeleri hakkında endişeli olduklarını biliyoruz. 
Hastaneler inşa edeceğiz, okullar ve kolejler inşa 

edeceğiz. Ancak aynı zamanda daha yeşil ve 
daha güzel bir İngiltere’yi inşa edeceğiz” 
dedi. Reuters’in haberine göre, Johnson 

“İnşaat, inşaat, inşaat” vurgusuyla 
hükümetin altyapı harcamalarını 

hızlandırmayı ve özel sektör emlak 
yatırımlarını daha kolay kılacak 

planlamaların önünü açmayı 
planlıyor.

Fransa’da şatolar
satışa çıkarıldı

Fransa’da Covid-19 pandemisi nedeniyle şato 
sahipleri çalıştırdıkları personelin işine son 
vermek ve hatta şatolarını satışa çıkarmak 

zorunda kaldı. Sputnik Türkiye’de yer alan The 
Telegraph kaynaklı habere göre, temel gelir 

kaynakları şatolarda düzenlenen etkinlikler olan 
şato sahipleri, pandemi nedeniyle giderleri kar-
şılayamaz hale gelerek personellerinin işine son 

vermek ve mülklerini satışa çıkarmak zorunda 
kaldı. Uzmanların hesaplamalarına göre şato 

sahipleri, 2020’de gelirlerinin yüzde 40 ila 80’ini 
kaybedecek. 2019 yılının sonunda yaklaşık 

bin 500 şato hizmete sunulmuştu. Uzmanlar, 
sektörün pandemi öncesinde sıkıntılı bir süreç 
yaşadığını ve yeni krizle birlikte durumun daha 

da kötüleşmesinin şato sahiplerini mülklerini 
çok düşük fiyata satmaya zorladığını belirtiyor.

AB’de inşaat üretimi yükseldi
Avrupa Birliği’nde (AB) inşaat üretimi, Covid-19 tedbirlerinin gevşemeye başladığı mayıs ayında bir 
önceki aya göre yüzde 21,2 arttı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölge-

si’nin mayıs ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli 
Euro Bölgesi’nde inşaat üretimi, mayısta nisan ayına kıyasla yüzde 27,9 yükseldi. İnşaat üretimi, 

2019’un mayıs ayına göre ise yüzde 11,9’luk gerileme kaydetti. AB’de inşaat üretimi, mayısta önceki 
aya göre yüzde 21,2 artarken, 2019’un aynı dönemine göre ise yüzde 10,3 düşüş gösterdi. AB 

ülkeleri arasında mayısta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 168 ile İtalya’da, 
yüzde 118,3 ile Fransa’da ve yüzde 28,6 ile Belçika’da ölçüldü.

ABD’de ikinci el 
konut satışları 
mayısta  
beklenenden 
fazla düştü
National Association of Realtors (NAR), 
mayıs ayına ilişkin ABD’deki ikinci el 
konut satış verilerini açıkladı. ABD’de 
ikinci el konut satışları, mayısta bir 
önceki aya göre yüzde 9,7 azalışla 3.91 
milyona geriledi ve piyasa beklentisi-
nin üzerinde bir düşüş kaydetti. Co-
vid-19 salgınının etkisiyle mart ayından 
bu yana düşüş göstermeye devam 
eden veriye ilişkin piyasa beklentisi, 
satışların yüzde 3 azalışla 4.12 milyon 
olması yönündeydi. Ülkede ikinci el 
konut satışları, mayısta geçen yılın 
aynı dönemine göre ise yüzde 26,6 
azalış kaydetti ve 1982’den bu yana en 
yüksek yıllık düşüşü gösterdi.

DÜNYA TURU
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İtalya’da 1 euroya ev satılıyor
Covid-19 salgınında hiç vaka tespit edilmeyen, İtalya’nın Calabria bölgesindeki Cinquefrondi kasabasında 
40-50 metrekarelik evler 1 euroya (7.99 lira) satılıyor. Ancak satın alınan evin 10 ila 20 bin euro arasında de-
ğişen yenileme masrafı da alıcıya ait. Satın alma tarihinden sonra üç yıl içinde yenileme yapılmazsa, 20 bin 
euroluk cezası var.  İtalya’nın birçok kırsal kasabasında olduğu gibi Cinquefrondi de genç nüfusun şehre göç 
etmesiyle önemli ölçüde azalan nüfus sorunuyla mücadele ediyor. Belediye Başkanı Michele Conia, “güzellik 
operasyonu” adını verdiği bu projeyle terk edilmiş evlere yeni sahipler bularak, kasabanın kayıp bölgelerini 
iyileştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Çin’de yeni konut fiyatları
haziranda yüzde 4,87 arttı
Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Çin’de 
ortalama yeni konut fiyatları haziran ayında geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 4,87 artış gösterdi. 
Fiyatlar, mayıs ayında yıllık bazda yüzde 4,95 
artmıştı. Çin’in önde gelen 70 kentini kapsayan ve-
rilere göre, haziran ayında konut fiyatları bir önceki 
aya göre yüzde 0,58 yükseldi. Haziran ayında 70 
kentin 61’inde fiyatlar bir önceki aya göre arttı. Ma-
yıs ayında 57 kentte fiyatlar yükselmişti. Yıllık bazda 
bakıldığında ise haziran ayında 70 kentin 60’ında 
fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yükseldi. 

Yenilenebilir enerjide
güneş enerjisi 
santralleri revaçta
Covid-19 salgınının küresel tedarik 
zincirinde sebep olduğu aksamalara 
rağmen, bu yıl 167 gigavat yenilenebilir 
enerji kapasitesinin devreye alınması 
ve bunun 90 gigavatını güneş enerjisi 
santrallerinin oluşturması öngörülüyor. 
Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) Yeni-
lenebilir Enerji Piyasası Güncellemesi 
Raporu’ndan derlenen bilgilere sözko-
nusu kapasitenin oluşmasında ABD ve 
Çin’in başı çekeceği tahmin edilse de 
ABD, Çin, Hindistan ve Avrupa ülkeleri 
olmak üzere birçok ülkede alınan karan-
tina tedbirleri projelerin iptal edilmesi-
ne ya da ertelenmesine yol açıyor.

DÜNYA TURU
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‘DOĞRUSU’

Mantolama ile Hem Binanızı
Hem Sağlığınızı Koruyun.

Isı yalıtımı, yani mantolama, duvarlarınızda küf oluşumunu engeller,
odalar arasında ısının tüm evde dengeli dağılmasını sağlar, böylece konforunuza

ve sağlığınıza destek olur. Tabii doğrusu yapılırsa. Dalmaçyalı’nın eğitimli
ve deneyimli ekipleriyle mutlaka görüşün. 20 yıllık uzmanlığıyla,

doğrusu Dalmaçyalı.




