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2013 yılında Türkiye inşaat 
sektörünün ve inşaat 
malzemesi sanayisinin 
ivmelenmesi şart

 D
E ERL  Türkiye MSAD üyeleri ve sektör payda lar m z; Üçüncü y l n  
ba ar yla tamamlayan ve yay n hayat n n geli en bir ba ar yla gelecekte 
de devam edece ine inand m Türkiye MSAD dergimizin sayfalar n-
da sizlere ilk kez hitap etmekten mutluluk duyuyorum. 2013 y l n n ilk 
çeyrek dönemini tamamlad k. n aat sektöründeki büyümenin beklenti-
mizin alt nda kal p, bizleri tatmin etmedi i 2012 y l n n ard ndan 2013’te 

sektörde bir ivmelenmenin art oldu unu çe itli platformlarda ifade ediyoruz. Buna 
ra men in aat sektöründe 2012 y l nda 1 milyon 650 bin ki i ile son alt  y l n istihdam-
da en üst seviyesine ula ld n  da hat rlatarak, toplam istihdam n yakla k yüzde 7’sini 
sa layan bir sektör oldu umuzu da vurguluyoruz. Di er taraftan, 2012 y l n  21,1 milyar 
dolar ihracatla kapatan Türkiye in aat malzemesi üreticileri olarak geçti imiz y l  ihracat 
lideri olarak tamamlad m z  da gururla dillendiriyoruz. 

2013 y l n n bu ilk Türkiye MSAD dergisinde geçti imiz ay aç klad m z ve çok önemli 
veriler içeren “Kentsel Dönü üm, Yenilikçilik ve AR-GE” konulu raporumuzla ilgili detay-
lar  göreceksiniz. Kentsel dönü üm ilk kez sektörümüz taraf ndan bu çal mada geni  
çapl  irdelendi ve dönü ümün önemli bir taraf  olan biz in aat malzemesi sanayicileri, 
konuya bak m z  bu rapor ile aç kça ortaya koyduk. Kentsel dönü ümün belirsizlikler 
içerse de yenilikçi ürün say s n n art n  sa layaca  ve bu sürecin kaliteli, standar-
da uygun malzemeler ve do ru denetimle uygulanmas n n önemi ortaya ç kt . Kentsel 
dönü üm konusunda gerek sektör payda lar m zla gerekse kamuda, ba ta Çevre ve 

ehircilik Bakanl  ile önümüzdeki dönemde etkin temaslarda bulunmay  planl yoruz. 

Gerek yurt içinde gerekse yurt d nda sektörümüz için aktif bir dönemde oldu umuz 
u günlerde sanayiciler olarak önemli iç ve d  fuarlarda bulunduk, bulunmaya da 

devam ediyoruz. zlenimim y l n ilk çeyrek döneminin sanayicilerimiz aç s ndan pozitif 
seyretti idir. Yurt d ndaki çe itli f rsatlar  da yak ndan takip ediyoruz. Özellikle Türkiye 
MSAD çat s  alt nda bulu an kaliteli üretimin adresi sanayicilerimizin bu f rsatlar  daha 
da iyi de erlendirebilmesi için tüm gücümüzle aktif çal malar m z  sürdürüyoruz.

De erli üyelerimiz ve payda lar m z; 2013 y l nda sektörümüz için kentsel dönü ümle 
ilgili çal malar n yan nda belirtti im gibi ihracattaki liderli imizin sürmesi, iç pazar n 
sa l kl  büyümesi, sektörümüzle ilgili yasa ve mevzuatlar n uygulama sorunlar n n a l-
mas , yeni yasalara aktif görü  verilmesi, haks z rekabetin önlenmesi, binalarda enerji 
verimlili i ile ilgili ad mlar n talep etti imiz gibi at lmas n  planl yoruz. Bunlar n yan  s ra 
derne imizin üye yelpazesinin geli imi ve yap s n n güçlenmesi konusunda da çal -
malar m z devam ediyor.

2013 y l n n üyelerimiz ve sektörümüz için önceki y llardan çok daha verimli geçmesini, 
ekonominin lokomotifi olan in aat sektöründeki büyümenin ülkemizin hedefledi i yüz-
de 4’lük ekonomik büyümeyi sa layacak performansa ula mas n  diliyorum. 

2012 y l ndaki beklentinin alt nda kalan büyümenin 
ard ndan 2013 y l nda in aat sektörünün ivmelenmesi art. 
Y l n ilk çeyrek döneminin bu aç dan pozitif seyretti ini 
gözlemliyoruz. 





Tü
rk

iye
 M

SA
D 

Ku
ru

m
sa

l 
le

ti
im

 Y
ön

et
ic

is
i

D
. Ö

ZD
EN

 Ö
ZK

A
N

 Ç
A

YI
RL

I

4 E D İ T Ö R

Nisan 2013

M
ERHABA, Türk in aat endüstrisinin ç tas n  yükseltme vizyonuy-
la hareket eden, üyesi olan sanayicilere, derneklere ve payda  
kurumlara de er katan Türkiye n aat Malzemesi Sanayicileri 
Derne i’inde (Türkiye MSAD) yeni bir dönem ba lad . Bugüne 
kadar haz rlad  raporlar, yapt  etkinlikler ve proaktif tutumuyla 
kamuoyunda ad ndan s kça söz ettiren Türkiye MSAD, kurumsal 

kimli ini de yeniledi i bir döneme girdi. May s ay  itibar yla kurum kimli inde, logo-
sunda, konumland rmas nda de i ikliklere ba lad . Bunu buradan tüm okurlar m zla 
payla mak isterim. Bu süreçte sizleri ad m ad m bilgilendirece im. 

Hayat m z n vazgeçilmez bir parças  haline gelen internet dünyas nda konumumuzu 
güçlendirmek için yeni web sitemiz mart ay nda yay na girdi. Türkiye MSAD üyeleri-
ni ve payda lar m z  internet sitemizi ziyarete bekliyoruz. Message Marketer platformu 
çal malar n  ba latt k ve en k sa zamanda sizlerle düzenli periyotlarla payla aca z. 
Sosyal medyay  da unutmad k tabii ki. Sosyal medyada da önümüzdeki dönemlerde 
daha aktif olaca m z  söyleyebilirim.

Türkiye MSAD’ n kurumsal yap s nda ya anan de i im kadar MSAD Dergi’de yer alan 
ara t rma dosyalar , röportajlar, özel haberler ve Türkiye MSAD faaliyetleriyle de yine 
dopdolu bir yay n haz rlad k. Türkiye MSAD’da yeni dönem, yeni ba kan ve yeni yöne-
tim çal malar na ba lad . Türkiye MSAD Yönetim Kurulu Ba kan m z Dündar Yeti e-
ner ile i te bu yeni dönemi, hedeflerini ve stratejilerini konu tuk. 

Türkiye MSAD olarak bir ilki daha gerçekle tirdik. Sektörün objektifinden kentsel dö-
nü üm çal malar n n foto raf n  çektik. Ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel ve ekibinin 
haz rlad  n aat Malzemesi Sektöründe Kentsel Dönü üm ARGE ve Yenilikçilik Ra-
poru, süreci sektör oyuncular n n nas l alg lad n  göstermesi aç s ndan bir ilk özelli i 
ta d . stanbul Kalk nma Ajans  ve Kalk nma Bakanl ’n n deste i ile Türkiye MSAD 
taraf ndan haz rlanan raporun tüm detaylar n  dergimizde bulabilirsiniz. Ayr ca raporu 
haz rlayan Dr. Can Fuat Gürlesel ile yapt m z söyle i de süreç hakk nda oldukça kap-
saml  bir bilgi veriyor.

Kapak haberimizi yine her zaman oldu u gibi gündemde olan bir konuya yani gay-
rimenkul sektörüne ay rd k. Son olarak Fransa’n n Cannes ehrinde gerçekle tirilen 
M P M Fuar ’n n onur konu u olan Türkiye’nin gayrimenkul sektöründe nas l yeni bir 
pazar haline geldi ini ortaya koymaya çal t k. Son dönemde yay mlanan raporlarda 
kimi zaman Türk gayrimenkul sektörü kimi zaman da global bir ehir olarak stanbul, 
yat r m potansiyeli aç s ndan Avrupal  rakiplerini geride b rak r hale geldi. 

Sektör derneklerinin yöneticilerinin görü  ve de erlendirmeleri ile dünya gayrimen-
kul sektöründe pazar n yeni ad  olan Türkiye’yi stanbul özelinde ele ald k. MSAD 
Dergi’nin yeni say s nda ne konu ve röportajlarda ne de sayfa say s nda bir k s tlamaya 
gittik. Dolu dolu bir dergi ile Türkiye MSAD ekibi olarak yeni döneme hep birlikte h zl  
bir ba lang ç yapt k.

Keyifle okuyun…
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MSAD’dan
» MSAD’da yeni dönem, yeni ba kan, yeni yönetim

» Türkiye MSAD, Türkiye’nin ilk kentsel dönü üm raporunu haz rlad

» Türkiye MSAD in aat sektörünü de erlendirdi

AYAKÜSTÜ SÖYLE
Akkon Çelik Yönetim Kurulu Ba kan  Melih im ek: 

“2013, rekabetçi fiyatlarla konut alma senesi olabilir”

ÖZEL SÖYLE
Türkiye MSAD Yönetim Kurulu Ba kan  Dündar Yeti ener: 

“Amac m z, tüm Türkiye’yi kucaklayan güçlü bir çat  örgütü yaratmak”

MAKRO-NOM
Prof. Dr. Kerem Alkin

SEKTÖREL GÜÇ
TUKDER Yönetim Kurulu Ba kan  Kadir Ba o lu: 

“Öz kaynaklar ve yerli imkânlar kullanarak üretim yap yoruz”

ÖZEL HABER
Kentsel dönü üm süreci, sektör oyuncular n n objektifinde

ÖZEL SÖYLE
Kentsel Strateji irketi / ehir Planc s  Faruk Göksu: 

”Kentsel dönü üm, k saca uzla mad r”

KAPAK 
Gayrimenkul sektöründe pazar n yeni ad : Türkiye

Son dönemde yay mlanan raporlarda kimi zaman Türk gayrimenkul 
sektörü kimi zaman da global bir ehir olarak stanbul, yat r m potansiyeli 
aç s ndan Avrupal  rakiplerini geride b rak r hale geldi. Gayrimenkul geli me 
beklentilerinde Avrupa’n n 27 ehrini geride b rak p zirveye oturan stanbul, 
mevcut gayrimenkul yat r m performans nda da dördüncü oldu.

PROFESYONEL BAKI
Onduline  Avrasya Yönetim Kurulu Ba kan  ve Genel Müdürü Burhan Karahan: 

“Bir yerin tarihi bir özelli i varsa, tarihi malzemesi neyse o kullan lmal d r”
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ÖZEL SÖYLE
Ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel: 
“ n aat malzemesi sanayisi, i  hacmini art raca n  dü ünüyor”

STRATEJ K BAKI
Dr. Y lmaz Argüden

GÜNCEL SÖYLE
Soyak Holding CEO’su Dr. Emre Çaml bel: 
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M MARLIK& N AAT DÜNYASI
Varyap Grup Yönetim Kurulu Ba kan  Süleyman Varl ba :

”Gayrimenkul sertifikas  sektöre büyük hareket getirecektir”
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Türk müteahhitlerin Orta Asya’daki en büyük pazar : Türkmenistan
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Türkiye İMSAD’da yeni dönem, 
yeni başkan, yeni yönetim

MSAD’ n 29 y ll k tarihinde, seçimli ola an genel kurul toplant s  ilk kez en 
yüksek kat l mla gerçekle ti. Yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin 
seçiminin yap ld  toplant  sonras nda Türkiye MSAD’da yeni dönem ba lad . 

Yeni yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu ba kan  olarak Dündar Yeti ener’i oy 
birli i ile belirledi.

TÜRK YE n aat Malzemesi Sanayicileri Derne i  (Türkiye MSAD) 31. Ola an Genel Kurul 
Toplant s , 21 ubat 2013 tarihinde stanbul Mövenpick Otel’de yap ld . MSAD Ola an 
Genel Kurul Toplant s ’na üyeler yo un kat l m gösterdi. Ola an genel kurul toplant s nda 
Türkiye MSAD’ n 2013-2015 dönemi yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi yap ld . 
Güzel bir rekabete sahne olan seçimin sonunda Türkiye MSAD’ n yeni döneminde, Türki-
ye MSAD Yönetim Kurulu Ba kan  Dündar Yeti ener oldu.

Türkiye MSAD Ola an Genel Kurul Toplant s ’n n ilk bölümünde Türk in aat sektörünün 
2013 y l  öncelikleri ve hedefleri ele al nd . Türkiye MSAD Eski Ba kan  Hüseyin Bilmaç, 

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Üyeleri: Dündar Yetişener, 
Adil Baştanoğlu, Ali Ender Çolak, 
Arif Nuri Bulut, Atilla Gürses, 
Avni Korkut Kulbul, Ercüment Yalçın, 
Fethi Hinginar, Gökhan Görçiz, 
Hakan Gürdal, Kenan Aracı, 
Mehmet Tunaman, Oktay Alptekin, 
Yener Gür’eş, Zafer Aslan, 
İsmail Turanlı, Cemal Yılmaz, 
Mustafa Tolunay, Ayşe Gül Tezgeldi ve 
Turgan Vargı.

Türkiye İMSAD Denetim Kurulu 
Üyeleri: Arın Demir, Müfi t Ülke, 
Tom Faruk Akel, Özhan Olcay, 
Çetin Tecdelioğlu ve 
İbrahim Murat Altuğ.
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Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Dündar Yetişener, eski 

başkanlardan Dr. Murat Akdoğan’a 
teşekkür plaketi verdi.

2012 y l nda sektörün genel durumunu aktar rken, 2013 y l  ile ilgili de öngörüleri payla t . 
Türkiye MSAD Ekonomi Dan man  Prof. Dr. Kerem Alkin ise 2012 y l nda uygulanan eko-
nomik modelin in aat sektörü ve in aat malzemesi sanayisine nas l yans d n  aktar rken, 
dünyadaki genel ekonomik durumu da karikatürler e li inde anlatt . MSAD’ n 30’uncu 
döneminin komite ba kanlar na te ekkür plaketleri takdim edildi.

De erlendirme toplant s  ve plaket töreninin ard ndan 31. Ola an Genel Kurul sürecine ge-
çildi. Adaylar n yeni dönem hedeflerini anlatt  konu malar sonras nda Türkiye MSAD’ n 
2013-2015 döneminde görev alacak yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin se-
çimi yap ld . Genel kurulda seçilen Türkiye MSAD’ n yeni dönem yönetim kurulu ilk top-
lant s nda, yönetim Kurulu ba kanl na oy birli i ile Fibrobeton irketler Grubu Yönetim 
Kurulu Ba kan  Dündar Yeti ener’i getirdi. Türkiye MSAD Yönetim Kurulu Ba kan  Dündar 
Yeti ener, toplant  sonras nda yapt  k sa de erlendirmede yönetim olarak devrald klar  
bayra  çok daha iyi bir noktada devretme arzu ve karal l klar n  ifade etti. 
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Türkiye İMSAD 
inşaat sektörünü değerlendirdi

TÜRK YE n aat Malzemesi Sanayicileri Derne i’nin (Türkiye MSAD), 4 Nisan 2013 tari-
hinde stanbul TOBB Plaza’da düzenledi i ekonomi toplant s nda son ekonomik veriler 

nda  in aat ve in aat malzemeleri sektörü de erlendirilerek, “2013 Y l nda n aat Sa-
nayisi & Kentsel Dönü üm” konusu  ele al nd . Kamu ve özel sektör yetkilileri ile ekonomi 
uzmanlar n n konu mac  oldu u, in aat sektörünün büyük ilgi gösterdi i toplant da Türki-
ye MSAD’ n stanbul Kalk nma Ajans  deste iyle haz rlad  n aat Malzemesi Sektöründe 
Kentsel Dönü üm Çerçevesinde Yenilikçilik ve ARGE isimli son raporu da irdelendi. Top-
lant ya Türkiye MSAD Yönetim Kurulu Ba kan  Dündar Yeti ener ev sahipli i yaparken, 
Türkiye MSAD Ekonomi Dan man  Prof. Dr. Kerem Alkin, Ekonomist Dr. Can Fuat Gür-
lesel, Çevre ve ehircilik Bakanl  Altyap  ve Kentsel Dönü üm Hizmetleri Genel Müdür 
Yard mc s  Suna Kotan ve Tekta  Mühendislik Yönetim Kurulu Ba kan  Hakan Çatalkaya 
konu mac  olarak kat ld .

Ayr ca, 1 Nisan 2013 tarihinde Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) taraf ndan aç klanan 2012 
y l  dördüncü çeyrek dönem verileriyle birlikte 2012 y l n n sektörel bazda de erlendirildi i 
toplant da kamuoyu ile ilk kez payla lan tespitler unlar oldu: “Geçti imiz y l Türk in aat 
sektöründe beklenen büyüme kaydedilmedi. Sektörde 2011-2012 büyüme rakamlar nda 
da TÜ K taraf ndan yine revizyona gidildi. Bu revizyon, 2012 y l n n ikinci ve üçüncü dö-
nemlerinde s n rl  büyümeden s n rl  küçülme yönüne do ru oldu. Bu nedenle in aat sek-
töründe geçti imiz y l; dördüncü çeyrek sonunda gayri safi yurt içi has la (GSY H) geli me 

2012’de ekonomik büyüme modelinin de i iminden in aat sektörünün 
büyümesinin olumsuz etkilendi ini belirten Türkiye MSAD Ba kan  Dündar 

Yeti ener, 2013 için hedeflenen yüzde 4’lük ekonomik büyüme için 
in aat sektörünün ivmelenmesinin art oldu unu aç klad . 2012 y l  

TÜ K verilerinin de de erlendirildi i ekonomi toplant s nda, in aat sektörü 
büyüme rakamlar  da aç kland .
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h z  yüzde 1,4 oran nda artt . Ayn  dönemde in aat sektörü önceki y l n ayn  dönemine göre 
yüzde 1,5 oran nda büyüdü. 2012 y l nda GSYH’de gerçekle en büyüme yüzde 2,2 oldu. 
Ayn  dönemde in aat sektörünün büyümesi yüzde 0,6 olarak gerçekle ti. n aat malzeme-
lerinin cari aç a katk s  ise yüzde 250’ye ç kt .” 

“KENTSEL DÖNÜ ÜM SEKTÖRÜN BÜYÜMES NE 
SINIRLI DA OLSA KATKI VERECEKT R”
Ekonomi toplant s n n aç l n  yapan Türkiye MSAD Yönetim Kurulu Ba kan  Dündar Yeti-
ener, büyüme h z n n duraklamas na ra men geçti imiz y l in aat sektöründe istihdam n 

1 milyon 650 bin ki i ile son alt  y l n en yüksek seviyesine ula t na, toplam istihdam n 
yüzde 6,7’sini yakalad na dikkat çekti. 2013’te kentsel dönü ümün sektörün büyüme-
sine s n rl  da olsa katk  verebilece ini belirten Yeti ener, ya anan zorluklara kar n in aat 
malzemesi sanayisinde gerek ihracatta ve gerekse iç pazarda sürekli geli im çizgisinin 
istikrarl  olarak devam etti ini vurgulayarak unlar  söyledi: “ n aat malzemesi sanayinde 
2012 y l nda yurt içi pazar büyüklü ü 52,5 milyar dolar oldu. Bir di er önemli nokta da Türk 
in aat malzemesi sanayisinin 2012 y l ndaki ihracat liderli idir. n aat malzemesi sanayisi 
21,1 milyar dolarla 2012 y l nda en yüksek ihracat  gerçekle tirdi. n aat malzemesi sektö-
rünün en önemli olumlu yan  ise cari aç a pozitif katk s n n yüzde 250 olmas d r.”

2013 y l nda Merkez Bankas ’n n (MB) ekonomide likiditeyi iyi yönetmesi gerekti ini söyle-
yen MSAD Ekonomi Dan man  Prof. Dr. Kerem Alkin de, 2011 y l nda ekonominin yüzde 
8,8 büyümesinde, in aat sektörünün yüzde 11,5’lik büyümesinin çok önemli bir katk  sa -
lad n  hat rlatt . 2012 y l nda in aat sektörünün yüzde 0,6 büyümesinin genel ekonomiyi 
yüzde 2,2 büyüttü ünü söyleyen Prof. Dr. Alkin, “ n aat sektörü bu oranda büyürse, genel 

1- Dündar Yetişener
2- Dr. Can Fuat Gürlesel
3- Suna Kotan
4- Prof. Dr. Kerem Alkin

1

234
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büyüme de ancak yüzde 2,2 olur. Buna a rmamak gerekir. Türkiye’nin yüzde 5 büyümesi 
hedefleniyorsa, in aat sektörünün yüzde 7-9 aras nda bir büyüme performans  sergilemesi 
gerekir. E er in aat sektörü bu oranlarda büyümezse, Türkiye ekonomisinde yüzde 5’lik 
bir büyümeyi unutal m” dedi. Ekonominin önümüzdeki dönemde bir teste tabi olaca n  
ifade eden Prof. Dr. Kerem Alkin, çok önemli u tespiti de sektör kat l mc lar yla payla t : 
“Ekonomi tats zla rken, ba ka süreçleri de iyi yönetemezsiniz. Toplumsal sürece destek 
azalabilir.”

Ekonomi ve Strateji Dan manl k Hizmetleri’nden Ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel de M-
SAD ve stanbul Kalk nma Ajans  ( STKA) deste iyle haz rlanan kentsel dönü üm rapo-
runu, yüz yüze yap lan anket sonuçlar n  ve ortaya ç kan önerileri aç klad . Dr. Gürlesel, 
“Ankete kat lan in aat malzemesi sanayicilerine göre kentsel dönü üme ili kin belirsizlikler 
ortadan kald r lmal , yenilikçi ürünler art r lmal  ve kullan lan malzemelerde standartlar yük-
seltilmeli” dedi. Çevre ve ehircilik Bakanl  Altyap  ve Kentsel Dönü üm Hizmetleri Genel 
Müdür Yard mc s  Suna Kotan da Afet Riski Ta yan Alanlar n Dönü türülmesine Dair Ka-
nun ile bakanl n kentsel dönü üm çal malar  hakk nda bilgi verdi. Tekta  Mühendislik 
Yönetim Kurulu Ba kan  Hakan Çatalkaya ise firma olarak kentsel dönü ümde binalar n 
risk yap s yla ilgili verdikleri teknik hizmetleri ve çal malar n  anlatt .

Hakan Çatalkaya
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Türkiye İMSAD, Rusya 
Mosbuild’13 Fuarı’ndaydı…

RUSYA’NIN ve Avrupa’n n en büyük yap  ve iç mekân fuar  olan Mosbuild 2013, 2-5 Nisan 
2013 tarihleri aras nda Moskova’da yap ld . 1995 y l ndan bu yana periyodik olarak her y l Mos-
cow Expocentre’da düzenlenen, dünyan n en büyük be  fuar  aras nda gösterilen Mosbuild 
2013’te Türkiye n aat Malzemesi Sanayicileri Derne i  (Türkiye MSAD), Yönetim Kurulu Ba -
kan  Dündar Yeti ener ile temsil edildi. Türkiye’nin Moskova D  Ticaret Ba mü aviri Atilla G. K -
z larslan ile Türkiye MSAD’ n faaliyetleri ve hedefleri konusunda bir görü me gerçekle tiren Ye-
ti ener, Ekonomi Bakanl  ve Türkiye MSAD’ n yak n temas  hakk nda görü mede bilgi verdi. 

Türkiye MSAD üyelerinin bir k sm n n bu y l fuar n aktif kat l mc s  olduklar n  söyleyen Ye-
ti ener, 2014 y l nda Türkiye MSAD olarak Mosbuild’de milli fuar kat l m yla ve daha fazla 
üyeyle yer almak istediklerini de görü mede dile getirdi. Ba mü avir Atilla G. K z larslan 
Türkiye MSAD ve üyelerine kendisinin ve Moskova Büyükelçili i’nin her türlü deste i ver-
meye haz r olduklar n  ifade etti. Türkiye MSAD Yönetim Kurulu Ba kan  Dündar Yeti ener 
ayr ca fuara kat lan üyelerden BASF, Kalekim, Polisan, Mesa malat, Eryap, Yap  Endüstri 
Merkezi ve Fibrobeton standlar n  ayr  ayr  ziyaret ederek derne in yurt içi ve yurt d  çal -
malar  ile fuardan beklentiler konusunda görü  al veri inde bulundu.
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Türkiye İMSAD Başkanı Yetişener, 
DATÜB İşadamları Forumu’na katıldı

KAZAK STAN’IN Almat  ehrinde ikincisi düzenlenen Dünya Ah ska Türkleri Birli i 
(DATÜB) adamlar  Forumu’na Türkiye n aat Malzemesi Sanayicileri Derne i (Türkiye 
MSAD) Yönetim Kurulu Ba kan  Dündar Yeti ener de kat ld . 5-7 Nisan 2013 tarihleri ara-
s nda yap lan DATÜB adamlar  Forumu’nda Ah ska Türkleri aras nda gerçekle tirilen ti-
cari faaliyetler konu uldu. Foruma, Türkiye Almat  Ba konsoloslu u Ticaret Ata esi Dervi  
Ender Öztürk, Kazak Türk adamlar  Derne i (KAT AD) ve Yörük Sanayici ve adamlar  
Derne i (YÖRS AD) yönetim kurulu üyelerinin yan  s ra Kazakistan’da a rl kl  olarak in aat 
sektöründe faaliyet gösteren i  adamlar  kat ld .

“KAL TEL  YAPI MALZEMES  TÜRK YE MSAD ÇATISI ALTINDA” 
Birincisi geçen sene Antalya’da düzenlenen foruma kat lan Türkiye MSAD Yönetim Kurulu 
Ba kan  Dündar Yeti ener, DATÜB  Geli tirme Konseyi Ba kan  seçilmi ti. Bu y l düzen-
lenen foruma konuk olarak özel davetli olan Yeti ener, yapt  konu mada Türk in aat 
sektörü ve in aat malzemesi sanayisi hakk nda bilgi verirken, Türkiye MSAD’ n faaliyetleri 
ve hedeflerini de kat l mc lara anlatt . Yeti ener, bölgede özellikle Kazakistan’da gerçek-
le ecek yeni uydu kent projelerinin gerçekle mesinde Türkiye MSAD üyeleri olarak tüm 
dünyada kabul görmü  kalite ile rol üstlenmeye haz r olduklar n  ifade etti. Türkiye MSAD 
Ba kan  Dündar Yeti ener, “Kaliteli yap  malzemesi Türkiye MSAD çat s  alt nda” konusu-
nu vurgulad  konu mas  sonunda toplant ya kat lan i  adamlar ndan büyük ilgi gördü.   

Türk inşaat sektörü ve inşaat malzemesi 
sanayisi hakkında DATÜB İşadamları 

Forumu’nda bilgi veren  Türkiye İMSAD 
Başkanı Dündar Yetişener, derneğin 

faaliyetleri ve hedefl erini de katılımcılara 
anlattı.
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Türkiye İMSAD’dan Türkiye’nin 
ilk kentsel dönüşüm raporu

Türkiye MSAD’ n 2013 y l nda gerçekle tirdi i ilk bas n toplant s  28 Mart 2013 tarihinde 
The Marmara Oteli’nde düzenlendi. Toplant da Türkiye MSAD’ n stanbul Kalk nma Ajan-
s  deste iyle haz rlad  “ n aat Malzemesi Sektöründe Kentsel Dönü üm Çerçevesinde 
Yenilikçilik ve ARGE” konulu raporu kamuoyuyla payla ld . Türkiye MSAD Yönetim Ku-
rulu Ba kan  Dündar Yeti ener ve raporun haz rlay c s  Ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel, 
Türkiye’nin ilk kentsel dönü üm raporunun ayr nt lar n  bas n mensuplar na anlatt . Dündar 
Yeti ener, raporla birlikte bir ba ka ilki daha aç klad . Türkiye MSAD isminin ilk kez bu 
toplant da aç kland n  belirten Yeti ener, “Uzun y llard r derne imizin ad na eklemek is-
tedi imiz ‘Türkiye’ ön ad n  kullanma hakk n  çi leri Bakanl ’n n oluruyla yeni ald k ve 
bundan dolay  da mutluyuz” dedi.

Raporla birlikte in aat sektörüne ait baz  rakamlar da ilk kez kamuoyuyla payla ld . Yeti-
ener, in aat sektörünün 2012 y l  iç pazar büyüklü ünün 71 milyar dolara ula t n  belir-

terek, “Böylece en yüksek seviye olan 2008 seviyesi geçildi. Yurt d  müteahhitlik sektörü 
2012 y l nda 44 ülkede 26,1 milyar dolarl k proje üstlendi. Böylece yurt içi ve yurt d  2012 
y l  toplam pazar büyüklü ü de 97,1 milyar dolara ula t . n aat malzemesi sektörü yurt 
içi pazar büyüklü ü 2012 y l nda 52,5 milyar dolar oldu. Bu büyüklükte yenileme pazar  
yüzde 12’lik bir pay ald ” dedi. Yeti ener, in aat malzemesi sanayisinin 2012 y l nda 21,1 
milyar dolarla en yüksek ihracat  gerçekle tirdi ini ve toplam ihracattaki pay n n yüzde 15.3 

Türkiye MSAD, stanbul Kalk nma Ajans  deste iyle haz rlad  “ n aat Malzemesi 
Sektöründe Kentsel Dönü üm Çerçevesinde Yenilikçilik ve ARGE” isimli raporunu 

28 Mart 2013 tarihinde düzenledi i bas n toplant s yla kamuoyuyla payla t . 
Rapor, in aat sektörü ve in aat malzemesi sanayicilerinin gözünden kentsel 

dönü üm süreci ile ilgili detaylar  ilk kez ortaya koymas  bak m ndan önemliydi.



oldu unu da sözlerine ekledi. n aat malzemesi sektörünün 2012 y l nda cari aç a pozitif 
katk s n n da yüzde 250 oldu unu söyleyen Yeti ener, n aat Malzemesi Sektöründe Kent-
sel Dönü üm Çerçevesinde Yenilikçilik ve ARGE raporunun in aat sektörü için önemli bir 
kaynak olaca n  da vurgulad .

“YEN  EKONOM K BÜYÜME MODEL  SEKTÖRÜ OLUMSUZ ETK LED ”
2012 y l nda uygulanan yeni ekonomik büyüme modelinden in aat sektörü büyümesinin 
olumsuz etkilendi inin alt n  çizen Yeti ener, “Ancak yine de geçti imiz y l in aat sektörü 
istihdam  1 milyon 650 bin ki i ile son alt  y l n en yüksek seviyesine ula t . Ülkemizdeki 
toplam istihdam n yüzde 6,7’sini yakalad . Türk in aat malzemesi sanayisi 2012 y l nda 
otomotiv sektörünü de geçerek ihracat lideri oldu. Türkiye’nin toplam ihracat nda yüzde 
15,5’lik katk m z var. Dünyadaki in aat malzemesi ihracat  içindeki toplam pay m z ise 
yüzde 2,6 oldu” dedi. Raporun Türk in aat sektörü aç s ndan ortaya koydu u üç temel 
e ilimi ve kentsel dönü üm sürecini Yeti ener öyle özetledi: “Birincisi yeni ekonomik bü-
yüme modelinin sektörün performans n  s n rland racak olmas , ikincisi yine ayn  nedenle 
ihracat n öneminin artacak olmas . Son e ilim ise kentsel dönü ümün i  hacmini; di er 
kamu düzenlenmelerinin ise i  ve ürün kalitesini art racak olmas d r. Kentsel dönü üm ça-
l malar n n güvenli binalar yan nda enerjiyi verimli kullanan, ak ll  binalara ve sonunda bu 
binalardan olu an ye il yerle kelere geçi  için önemli bir itici güç olaca  ortaya ç k yor. 
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Fotoğraftakiler (Soldan sağa):
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi 

Ercüment Yalçın, Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu Üyesi Yener Gür’eş, 

Türkiye İMSAD Genel Koordinatörü Selda 
Başbuğoğlu, Türkiye İMSAD Yönetim 

Kurulu Başkanı Dündar Yetişener, Türkiye 
İMSAD Araştırma Ekibi Koordinatörü 

Dr. Can Fuat Gürlesel, Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu Üyesi Atila Gürses, 

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi 
Ender Çolak.
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Tüm bu sürecin yenilikçi ürünlere olan talebi art raca n , irketlerin teknoloji ve inovasyon 
harcamalar n n h zl  geri dönü ümünü sa layaca n  söyleyebiliriz.” 

Yeni ürünler için mevcut pazar segmentinin s n rl  oldu unu, pazar n yeni ürünleri kolayl kla 
ve çabuk benimsemedi ini söyleyen Türkiye MSAD Ba kan  Yeti ener, yenilikçi ürün arz -
n n talebi a mad n , pazarda en büyük sorun olan kay t d  ve haks z rekabetin ya anma-
ya devam etti ini de sözlerine ekledi. Sürdürülebilirlik ba ta olmak üzere ortaya ç kan kü-
resel e ilimlerin in aat malzemesi sanayisinde teknoloji ve inovasyon çal malar n  zorunlu 
hale getirdi ine vurgu yapan Yeti ener, raporun anket sonucunda  elde edilen çok önemli 
iki veriyi de payla t . Yeti ener, “ lk olarak kentsel dönü üme ili kin belirsizlikler ortadan 
kald r lmal d r. Sektör kentsel dönü ümde Türkiye genelinde nas l bir süreç izlenece ini 
bilmemektedir. ehir planlar  baz nda k sa-orta-uzun vadeli potansiyel dönü üm planlar  ve 
programlar  haz rlanmal d r. Kamunun yönlendirici oldu u büyük ölçekli kentsel dönü üm 
planlar  yap lmal d r. kinci olarak kentsel dönü ümde zorunlu kullan lacak yenilikçi ürün-
ler art r lmal , kullan lacak ürün standartlar  yükseltilmelidir. Kentsel dönü üm fiyat odakl  
de il, kalite odakl  olmal d r. Ancak, tüm bunlar n ötesinde burada bir konuya daha vurgu 
yapmak isterim: Kalite ve denetim. Denetimin yeterli olmamas  halinde nitelikli ve kaliteli 
ürünlerin kullan m  çok s n rl  kalacakt r” dedi.  

ANKET SONUÇLARINDAN ÇIKAN TESP TLER
Kentsel dönü ümle ilgili ilk rapor olma özelli ini ta yan n aat Malzemesi Sektöründe 
Kentsel Dönü üm Çerçevesinde Yenilikçilik ve ARGE çal mas n n sanayicilerle yüz yüze 
yap lan anket sonuçlar n  ise raporun haz rlay c s  Ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel öyle 
aç klad : “Ankete kat lan sanayicilerin yüzde 75,5’i kentsel dönü ümün in aat malzemesi 
sanayisine etkisinin yüksek olaca n  dü ünüyor. Yüzde 23,6’s  da k smen bir etkisi ola-
ca n  dile getiriyor. Kentsel dönü ümün in aat malzemesi sanayisinde ürün çe itlili ini 
art raca n  dü ünenler yüzde 39,2 iken, bu soruya ‘K smen art racakt r’ diye yan t verenler 
yüzde 45,8 olarak tespit edildi. Toplamda sektörün yüzde 80’inin ürün çe itlili i art n  
bekledi i ortaya ç k yor. Bu çe itlilikte çevre dostu olarak tabir edilen in aat malzemesinin 
kentsel dönü ümle birlikte daha fazla ön plana ç kaca  beklentisi ise yüzde 62,6.” 

stanbul odakl  kentsel dönü ümle ilgili görü lerini de ankette ifade eden sanayicilerin yüz-
de 81’inin sürecin kademeli olaca n  ve zamana yay laca n  dü ündü ünü söyleyen Dr. 
Gürlesel, kentsel dönü üm sürecinde belirsizlik oldu unu, hangi projelerin nerede hayata 
geçirilece inin yeterince bilinmedi ini, hangi nitelikte ve yenilikte in aat malzemesi kullan -
laca n n yeterince aç k olmad n  dü ünenlerin oran n n ise yüzde 34,7 oldu unun alt n  
çizdi. Dr. Gürlesel, “K smen belirsizlik var” diyenlerin yüzde 57,5 olarak tespit edildi ini 
hat rlatarak, “Kentsel dönü ümün her yönüyle aç kl a sahip olmas  in aat malzemesi sek-
töründe yer alan irketlerin hedeflerini ve faaliyetlerini ekillendirmede yard mc  olacakt r. 
Ayr ca, rapora kat lan sektör temsilcilerinin yüzde 68,8’i mevcut yap lar n y k larak yeniden 
yap lmas ndan yana görü  beyan etti” dedi. 
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Türkiye İMSAD, sektörel iş 
birliklerini güçlendiriyor

Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri 
sahiplerini buldu

YALITIM DERG S  taraf ndan bu sene 
10’uncusu düzenlenen Yal t m Sektörü 
Ba ar  Ödülleri ile Çat  & Cephe Dergisi 
taraf ndan ikincisi organize edilen Çat  

ve Cephe Malzemeleri Ödülleri, 25 Ni-
san 2013 tarihinde düzenlenen bir tö-
renle 36. Yap  Fuar -Turkeybuild kapsa-
m nda sahiplerini buldu. Ödül töreninde 

Türkiye n aat Malzemesi Sanayicileri 
Derne i (Türkiye MSAD) Yönetim Ku-
rulu Ba kan  Dündar Yeti ener de bir 
konu ma yapt . 

Y l n Yat r m  ve Y l n Profesyoneli ödül-
leri Türkiye MSAD Ba kan  Dündar Ye-
ti ener taraf ndan verildi. Y l n Profesyo-
neli ödülünü Türkiye MSAD üyesi olan 
Filli Boya Yal t m Genel Müdür Yard m-
c s  Gülay Dindoruk al rken, Y l n Yat r m  
Ödülü’ne Eryap Plastik lay k görüldü. 
Ödülü, Eryap Plastik Genel Müdürü Em-
rullah Eruslu ald .

Türkiye MSAD Yönetim Kurulu Ba kan  Dündar Yeti ener ve Türkiye MSAD Genel Ko-
ordinatörü Selda Ba bu o lu, mart-nisan aylar nda sektör örgütleri ve payda  kurumlarla 
bir araya geldi. Türkiye Plastik Sanayicileri Ara t rma, Geli tirme ve E itim Vakf  (PAGEV) 
Ba kan  Mehmet Uysal ve PAGEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Zeki Karadeniz ile yap lan gö-
rü mede, olas  i  birlikleri ve projeler konu uldu. Görü meler kapsam nda, Türkiye Genç 

adamlar  Derne i (TÜG AD) Onursal Komisyon Ba kan  Co kun Pazar, Onursal Komis-
yon üyeleri U ur Gülek Balta, Tayfun Özu , Fatih Üçkuzular, Yavuz Kaya ve Nurettin Varol 
ile de bir araya gelindi.

XPS Is  Yal t m  Sanayicileri Derne i Ba kan  Ertu rul Feyzi Yörük, Ba kan Yard mc s  
Emrullah Eruslu, Genel Koordinatör Meltem Y lmaz ile yap lan toplant da, Türkiye MSAD 
Komiteleri’ne yönelik bilgi al veri inde bulunuldu. Sektörel Dernekler Federasyonu (SE-
DEFED) Ba kan  Sefa Targ t ve Genel Sekreter Emre Taner ile yap lan toplant da ise ortak 
faaliyetler üzerinde duruldu. Türkiye hracatç lar Meclisi (T M ) Meclis Üyesi, stanbul De-
mir ve Demir D  Metaller hracatç  Birli i Yönetim Kurulu Ba kan Vekili ve ayn  zamanda 
MSAD Üyesi olan Çetin Civata Yönetim Kurulu Ba kan  Çetin Tecdelio lu ile de toplant  
yap ld . TÜ Enerji Planlamas  ve Yönetimi Ana Bilim Dal  Ba kan  Sermin Onaygil ve TÜ 
Enerji Planlamas  ve Yönetimi Ana Bilim Dal  Uzman  Ebru Acuner ile yap lan görü mede, 
olas  projeler üzerine görü  al veri inde bulunuldu. 

1 2 3

4

1- TÜGİAD Toplantısı
2- SEDEFED Toplantısı

3- PAGEV Toplantısı
4- İTÜ Toplantısı

Gülay Dindoruk ve Dündar Yetişener
 

Dündar Yetişener ve Emrullah Eruslu
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Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul
36’ıncı kez kapılarını açtı

“Su Mühendisliği Harikaları” kitabı tanıtıldı
Türkiye MSAD üyesi olan Wilo Pompa Sistemleri, Türkiye’deki 20’nci y l n  önemli bir kül-
türel çal ma ile taçland rd . “Anadolu’da Antik Dönemlerden Günümüze Su Mühendisli i 
Harikalar  Kitab ”, uzun ve titiz bir haz rl k döneminin ard ndan tamamland . Kitab  haz rlayan 
gazeteci ve popüler bilim yazar  rfan Unutmaz, stanbul’dan Van’a, Mersin’den Çorum’a, 
Ku adas ’ndan Sinop’a dört ay süren 14 bin kilometrelik bir su yolculu u yapt . 21 an t n 
incelendi i kitap için rfan Unutmaz, say s z kez deklan öre bast . 28 Mart 2013 tarihinde The 
Ritz Carlton Oteli’nde düzenlenen lansman toplant s na Türkiye MSAD Üye li kileri Yönetici-
si Ak n Türko lu ile Kurumsal leti im Yöneticisi D. Özden Özkan Çay rl  da kat ld . 

TÜRK yap  sektörünün ve bölgenin en büyük fuar  Yap  Fuar -Turkeybuild stanbul, kap lar -
n  36’ nc  kez sektör oyuncular na açt . Yap -Endüstri Merkezi (YEM) taraf ndan düzenlenen 
ve 36 y ld r yap  sektörünün uluslararas  zirvesi olan fuar, Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kong-
re Merkezi’nde 24-28 Nisan 2013 tarihleri aras nda gerçekle tirildi. Türkiye n aat Malze-
mesi Sanayicileri Derne i (Türkiye MSAD) üyelerinin büyük bölümünün kat ld  fuarda 
Türkiye MSAD Yönetim Kurulu Ba kan  Dündar Yeti ener üye stantlar n  ayr  ayr  ziyaret 
etti. Ziyaretler s ras nda üyelerle, derne in ve sektörün gündemi hakk nda görü  al veri in-
de bulunan Yeti ener, CNNTürk’ün fuar alan ndan gerçekle tirdi i canl  yay na da konuk 
oldu. Türk in aat sektörünün 2012 y l n  de erlendiren Yeti ener, 2013 y l  beklentileri ve 
kentsel dönü üm çal malar nda kullan lacak malzemelerin kalite ve denetim konular na 
da de indi. Her geçen y l büyüyerek sektöre olan katk s n  art ran fuarda, bu y l da binlerce 
ürün çe idi, yeni teknoloji ve hizmet yer ald . 81 bin metrekarelik 12 salon ve aç k alanda 
düzenlenen, 1150 firman n kat ld  fuar , yüz binin üzerinde ki i ziyaret etti. 

DEİK, Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nu ağırladı
Türkiye MSAD’ n kurucu üyesi oldu u D  Ekonomik li kiler Kurulu (DE K) taraf ndan 
düzenlenen “Dünya ekonomisi ve siyasetinde son geli meler, Türkiye’nin d  politika 
öncelikleri” konulu DE K Kurucular Kurulu Toplant s ’n n konu u D i leri Bakan  Ahmet 
Davuto lu’ydu. 9 Mart 2013 tarihinde TOBB Plaza’da düzenlenen DE K Aile Toplant s ’na 
Türkiye MSAD’  temsilen Türkiye MSAD Yönetim Kurulu Ba kan Vekili Fethi Hinginar da 
kat ld . DE K Ba kan  Rifat Hisarc kl o lu, DE K yönetim ve denetim kurulu üyeleri, DE K 
kurucu kurulu  ba kanlar , i  konseyleri ba kanlar  da toplant da yer ald . Dünya ekonomisi 
ve siyasetindeki son geli meler ile Türkiye’nin d  politika öncelikleri çerçevesinde DE K’in 
faaliyetlerinin de erlendirildi i toplant da, d  politikada üstlenilecek rollerin tespiti ve yeni 
dönem DE K stratejilerinin olu turulmas  ele al nd . 
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Akkon Çelik  Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şimşek: 

“2013, rekabetçi fiyatlarla konut 
alma senesi olabilir”

“2013, uluslararas  negatif bir mali havan n olu mamas , Türkiye iç ve d  
politikalar n n anormal bir sapma göstermemesi halinde, 2012’den çok farkl  bir 

y l olmayabilir. Ama hem yat r mc  hem al c  taraf nda temkinli bir y l olacakt r. Bu 
durum al c  aç s ndan rekabetçi fiyatlarla konut alma senesi yaratabilir.”

T
ÜRK YE’N N LK ENTEGRE HAF F ÇEL K YAPI ÜRET C S  OLAN AK-
KON ÇEL K, YÜZDE YÜZ TÜRK SERMAYES YLE KURULAN VE AME-
R KAN KNOW-HOW’I KULLANAN B R RKET. Y ll k 600 bin metrekare 
kapal  alana ula an üretim kapasitesiyle Akkon Çelik, Türkiye’nin en büyük, 
Avrupa’n n da üçüncü büyük üreticisi. Y lda her biri 200 metrekare kapal  
alana sahip, modern ve ekonomik 3 bin konut üreten firma, bugüne kadar 

konut, sosyal yap , endüstriyel yap , konut kooperatifleri ve toplu konut projeleri dâhil olmak 
üzere 1 milyon metrekareden fazla kapal  alan in a etti. Biz de, 2013 y l nda Türkiye ekonomi-
sini ve in aat sektörünü bekleyen risklerle f rsatlar , Türkiye’nin önemli hafif çelik yap  üreticisi 
olan Akkon Çelik’in Yönetim Kurulu Ba kan  Melih im ek’le ayaküstü masaya yat rd k. 

2013 y l  Türkiye ekonomisi ve in aat sektörü için ne tür riskler ve f rsatlar bar nd r yor?
Ülkenin kredi notunun artmas n n elbette yat r mc  ve son kullan c  için olumlu bir hava 
yaratt n  söyleyebiliriz. Ancak bu hava, özellikle bankalar taraf ndan piyasaya olumlu ban-
kac l k ürünleri sunulabildi inde somut yans malara dönü ecektir. 2013 senesinde kentsel 
dönü üm uygulama yönetmeliklerinin ortaya konulmas yla yat r mc  firmalar yava  yava  
politikalar n  ve i  planlar n  olu turmaya ba layabilir. Yabanc ya mülk sat n n 2013’ün en 
önemli konular ndan birisi olaca n  dü ünüyorum. Özellikle stanbul, zmir ve Ankara’da 
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yabanc ya sunulacak ürünlerin projelendirilece i ve bir k sm n n lansman n n yap laca , 
mevcut stoklar n yabanc ya yat r m amaçl  sunulmas n n da artaca  bir y l olaca n  öngö-
rüyorum. 2013, uluslararas  negatif bir mali havan n olu mamas , Türkiye iç ve d  politi-
kalar n n anormal bir sapma göstermemesi halinde, 2012’den çok farkl  bir y l olmayabilir. 
Ama hem yat r mc  hem al c  taraf nda temkinli bir y l olacakt r. Bu durum al c  aç s ndan 
rekabetçi fiyatlarla konut alma senesi yaratabilir.”

Akkon Çelik olarak 2013’te hedef ve beklentileriniz nedir? Sektörünüzdeki risk-f rsat 
dengesini nas l görüyorsunuz?
Akkon Çelik y ll k 35 bin ton üretim kapasitesiyle Türkiye’nin lider, Avrupa’n n ise üçüncü hafif 
çelik yap  sistemi üreticisi konumunda. Üretimimizin yüzde 66’s n  dünyan n dört bir yan nda 
pek çok ülkeye ihraç ediyoruz. Yurt d  projelerimize örnek olarak, Venezuela’n n Vargas 
kentinde alt  ay gibi k sa bir sürede bitirdi imiz 1448 adet konut ve sosyal tesis projesini vere-
bilirim. Ayn  ekilde yurt d  taahhüt projelerimize de tüm h z m zla devam ediyoruz.  

Bugün yap larda çelik kullan m  oranlar ;  Japonya ve ABD’ de yüzde 70, ngiltere’de yüz-
de 54, skandinav ülkelerinde yüzde 40, Almanya ve Fransa’da yüzde 30’un üzerinde. 
Türkiye’de ise bu oran yüzde 5. Bunun da ancak yüzde 1’i kadar  konut yap lar na ait, di er 
bölüm endüstriyel yap lardan olu uyor. Türkiye’nin bugün 20 milyon tonun üzerinde çelik 
ham madde kapasitesi var; Avrupa’n n üçüncü büyük üreticisiyiz. Çelik yap  sektörü ülke-
mizde sadece te vik edilmeyi bekliyor. Be  y l içinde özellikle birinci derece deprem riski 
alt ndaki illerimizdeki yap lar n yüzde 10’u çelikten in a edilirse, ülkemizde güçlü yap lar n 
kurulmas nda iyi bir ba lang ç olur.

Ülkemizde gayrimenkul yat r m projelerini yap sal çelik sistemi ile in a eden tek firmay z. 
2013, üretim kapasitemizi kendi ihtiyaçlar m z d nda da kullan labilece imiz bir y l olacak. 
Ayn  zamanda sektöre yeni bir i  modeli kazand rman n haz rl  içinde olaca z. Bu konu-
nun, bizi 2013’te en çok heyecanland racak konular n ba nda gelece ini dü ünüyorum.
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Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Yetişener:

“Amacımız, tüm Türkiye’yi 
kucaklayan güçlü bir çatı 

örgütü yaratmak”
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“ MSAD, 29 y l önce in aat malzemesi sanayisi ve in aat sektöründe örgütlenme 
bilinciyle bir araya gelmi  sanayici üyelerin kat l m yla kuruldu. Güçlü bir sivil 

toplum ve meslek örgütü bilinciyle hareket etti. Kendi sektöründe temsil gücü ve 
sorumlulu u vard . Bu temsil gücü ve sorumluluk ‘Türkiye’ ifadesi ile daha da artt . 

Türkiye’yi tümüyle kucaklayan daha geni  bir çat  örgütlenmesi yaratmak, üye 
yap m z  geni letmek, etkin ubele meyi sa lamak ve sektörümüzün en güçlü, en 

etkin birli ini olu turmak için tüm gücümüzle çal maya ba lad k…”

T
ürkiye MSAD’IN ubat ay nda yap lan 31. Genel Kurulu’nda bir ilk gerçek-
le ti. Derne in tarihinde ilk kez iki ayr  listenin aday olarak hizmet yar na 
girdi i genel kurulda Dündar Yeti ener liderli indeki ekip yönetime seçildi. 
”Daha Güçlü, Daha Kat l mc , Daha Etkin Bir MSAD için leri” söylemi ile yola 
ç kan ekibin lideri Türkiye MSAD’ n Yönetim Kurulu Ba kan  Dündar Yeti e-
ner ile hedeflerini, planlar n  ve Türkiye MSAD’ n yeni dönemini konu tuk.

MSAD’da yeni dönemde baz  de i iklikler oldu. Bu de i im logoya da yans d . “Tür-
kiye” isminin gelmesi ve logoda ya anan de i im yeni dönemde neleri temsil ediyor?
MSAD zaten Türkiye genelinde üye yap s na sahip bir dernekti. Fakat daha çok Mar-
mara Bölgesi’nde yo unla an üye yap s n n Türkiye sath na yay lmas  ihtiyac  ortaya ç k-
t . Yönetim olarak yap y  tüm Türkiye’ye, gerçek anlamda ubele erek yaymak istiyoruz. 
stanbul’da merkezi olup da Anadolu’da fabrikas  olan üye yap s n n d nda, merkezi ve 
fabrikas  Anadolu’da olan sanayicilerimizi de kazanmay  hedefliyoruz. Türkiye MSAD’  olu -
turan Türkiye ismi, 2002 y l nda Do an Hasol’un ba kanl nda yapt m z bir müracaatt . 
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O günden bugüne dokuz genel kurul geçti, bu karar hep yenilendi, üç defa da ba vurumu-
zu yeniledik. Son olarak 27 ubat 2013 tarihinde çi leri Bakan  Muammer Güler’in onay y-
la Türkiye isminin onay  al nd . 23 Mart’ta da yaz  ile tebli  edildi. Biz de “ MSAD’ n ba na 
güzel bir ey geldi: Türkiye” yaz s yla üyelerimizle mutlulu umuzu payla t k. Derne imizin 
gücüne güç katan bu geli me için 2002 y l ndan bu yana emek veren, ba ta yönetimleri 
belirleyen Türkiye MSAD üyelerine, ba kanlar m za, yönetim kurullar m za ve özel katk la-
r n  esirgemeyen üyelerimize, dernek çal anlar m za en derin ükranlar m  iletmek isterim.

“Türkiye” ifadesi MSAD’ n yap s na nas l bir katk  sa layacak?
MSAD, 29 y l önce in aat malzemesi sanayisi ve in aat sektöründe örgütlenme bilinciyle bir 
araya gelmi  sanayici üyelerin kat l m yla kuruldu. Güçlü bir sivil toplum ve meslek örgütü 
bilinciyle hareket etti. Kendi sektöründe temsil gücü ve sorumlulu u vard . Bu temsil gücü ve 
sorumluluk “Türkiye” ifadesi ile daha da artt . Bu ifade ile ba l ca hedeflerimizi de yerine getir-
meye ba lad k. Türkiye’yi tümüyle kucaklayan daha geni  bir çat  örgütlenmesi yaratmak için 
-genel kurulda seçilmi  yönetim kurulumuzla- üye yap m z  geni letmek, etkin ubele meyi 
sa lamak ve sektörümüzün en güçlü, en etkin birli ini olu turmak için effaf ve payla mc  
ilkelerimizle tüm gücümüzle çal maya ba lad k, sonuna kadar da devam edece iz.

“ EFFAF, KATILIMCI VE PAYLA IMCI B R YOL ZLEYECE Z”
Üye yap s n  art rmak, tüm Türkiye’yi kucaklamak hedeflerine ula mak için nas l bir 
yol izlenecek?

effaf, kat l mc  ve payla mc  bir yol izleyece iz. Tüm gücümüzle çal maya ba lad k ve 
bu çal malar m za devam edece iz. Hem Türkiye MSAD’  hem sektörümüzü hem de 
Türkiye’yi ileri ta mak için göreve geldik. Göreve ba lad m z ilk günlerde MSAD’ n ba -
na gelen güzel ey, yani Türkiye ibaresi geni  bir üye yap s na kavu mak için bizleri motive 
etti. Üyelerimizin Anadolu’daki temsilcileri vas tas yla derne imizi tüm Türkiye’ye yaymak 
do ru bir yakla m de ildi. Derne imizi, Anadolu’ya gitti inizde ubesi, ismi ve tabelas  
olan, aktif olarak bulundu u bölgede faaliyet gösteren bir yap ya kavu turmam z gerekiyor. 
Öncelikle Ankara, Çukurova, zmir, Samsun ve Trabzon’da ubele meye gitmek istiyoruz.

K sa, orta ve uzun vadeli eylem planlar n z  biraz daha açar m s n z?
730 gün için genel kuruldan yetki ald k. Bu 730 günde yönetim kurulumuzdaki arkada la-
r m zla beraber hedefimiz 1460 günlük i  ç karmak. Hedefleri koymazsan z gerçekle tire-
mezsiniz. Ocak 2013’te yönetime aday olmaya karar verdi im günden bugüne ad n  ekibi-
mizle birlikte “SEÇ MSAD” diye koydu um hedeflerimize ula mak için çal maya ba lad m. 
Sekizinci haftada genel kurul bize yetki verdi. ubat 2015’te yönetimi devrederken, önüm-
de duran takvimdeki bu 760 günde ne yapaca m z  planlad k. stanbul Sanayi Odas ’n n 
( SO) her iki 500 listesindeki firmalar ve bunlar içinde ihracattaki bin firmay  örtü türece iz. 
Bu analizden sonra Türkiye MSAD’a henüz üye olmam  firma say s  yakla k 110. Bunla-
r n içinde farkl  büyüklüklerde irketler var. lk 1000 listesine bakt n zda kar m za daha 
çok yüksek cirolu irketler ç k yor. Anadolu’da ise nispeten baz  firmalar d nda yüksek 
ciro grubunda irket yap s na rastlam yoruz.

Mevcut üye yap s n  art rmak için nas l bir yol haritas  çiziyorsunuz?
Mevcut durumda 70 güzide sanayici üyemiz var Türkiye MSAD’da. Türkiye’de hedefimiz 
yakla k 200 üyelik bir Türkiye MSAD yap s na ula mak. Anadolu’da sektörümüze i  yapan 
firmalar n listelerini ara t r p, analiz yap yoruz. Her ildeki sanayi ve ticaret il müdürlerinden 
in aat sektöründe sanayi kapasite belgesi alm  hangi irketlerin oldu u bilgisini istiyoruz. 
Dernek içinde bu yap y  olu turmak için görevlendirdi imiz arkada m z Anadolu’da belir-
ledi imiz 200 firman n oldu u illere ziyaretler yapacak. Ben de, Türkiye MSAD ba kan  
olarak o illerin valisi, sanayi ve ticaret odas  ba kanlar  ile görü ece im. stanbul d na 
ç karak Anadolu’daki sanayicinin aya na gitmek istiyoruz. O bölgelere sadece ba kan 
olarak ben gitmeyece im, yönetim kurulu üyesi arkada lar m z da ziyaretler gerçekle tire-
cek. Bu payla m sürecini hep birlikte yürütece iz. Ald m z Türkiye ibaresinin alt n  doldu-
raca z. Türkiye büyürken, Anadolu’daki firmalara nerede olmak istediklerini soraca z ve 
sorgulataca z. Sektörü temsil eden derne e üye olarak birlikte büyümeyi ve bu büyümeye 
katk  sa lamalar n  isteyece iz. Hem sektör hem firmalar m z hem Türkiye MSAD hem de 
Türkiye büyüyecek. Hedefimiz 29 senedeTürkiye MSAD’a üye olan firmalar kadar dernek 
yap m z  geni letmek. Tüzük de i ikli i sonras  en az ndan üç bölgede ubele mek ana 
hedeflerimizden en önemlisi… 

Türkiye İMSAD Başkanı Dündar 
Yetişener, “730 gün için genel 
kuruldan yetki aldık. Bu 730 
günde yönetim kurulumuzdaki 
arkadaşlarımızla beraber hedefi miz 
1460 günlük iş çıkarmak. Hedefl eri 
koymazsanız gerçekleştiremezsiniz” 
dedi.



31Ö Z E L  S Ö Y L E Ş İ  /  D Ü N D A R  Y E T İ Ş E N E R

“TÜRK YE MSAD OLARAK KENTSEL DÖNÜ ÜMÜN B R PARÇASIYIZ”
2013-2014 y llar nda elinizdeki ajandan n u an bo  görünen k s mlar nda ilk hedef olan 
Türkiye MSAD’ n altyap s n  olu turacaks n z. Kalan k s mlarda neler yapacaks n z?
Türkiye’de büyük kentlerde büyük bir de i im ya an yor. Bu de i imin ad  kentsel dönü-
üm. Bu süreç ancak Türkiye MSAD’ n da kat l m yla gerçekle ecek. Hedefledi imiz ube 

say s  ve üye yap s yla, buna ula t m zda etkimiz ve sesimiz daha da çok ç kacak. Türkiye 
MSAD olarak kentsel dönü üm sürecinde etkili bir kat l m göstermek zorunday z. Kentsel 
dönü üm sürecinin devlet, müteahhit, son kullan c  ve tasar mc  gibi çok farkl  ayaklar  var. 
Kentsel dönü üm sürecinde gerçekle ecek projelerde kullan lacak in aat malzemelerinin 
merdiven alt  dedi imiz kay t d  üretilmi  malzemeler olmamas  gerekiyor. Bunun için de 
o projenin in aat malzemesinin artnamesinde Türkiye MSAD markas  alt nda güç bul-
mu  firmalar m zdan temin edilmesini hedefliyoruz. Kentsel dönü ümde hedef, kalitesiz 
ve deprem dayan m  olmayan yap lar  dönü türmek de il mi? Bu dönü ümü yine kalitesiz 
malzeme ile yaparsak yeniden dönü türmek zorunda kal r z. Türkiye MSAD olarak kentsel 
dönü ümün olmazsa olmaz bir parças y z. Bu konu, i in taraflar na deklare edildi ancak 
bunu kabul ettirmemiz de gerekiyor. Kentsel dönü ümde kurumlarla i  birli i içinde olmak 
için çal malar yürütece iz. 

Türkiye MSAD’ n geçmi  y llardan bugüne enerji tasarrufuna yönelik sürdürdü ü ba-
ar l  çal malar var. Yeni dönemde enerji verimlili ine dönük neler planl yorsunuz?

Türkiye’nin en önemli sorunu enerji. Enerji tasarrufu ve enerji verimlili ine dönük proje-
lerimiz devam edecek. Bugüne kadar gerçekle tirilen ba ar l  projelerin üstüne yenilerini 
ekleyerek kamuoyunu enerji verimlili i konusunda bilgilendirece iz. Enerji verimlili i ile 
ilgili projelerimizi üç farkl  bakanl a sunum olarak verdik. Avrupa Birli i (AB) ile zaten daha 
önceden gerçekle tirdi imiz ba ar l  projelerimiz bulunuyor. Bu yolda devam edece iz. 
Türkiye MSAD, bu tür konulara hâkim ve deneyim kazanm  bir sivil toplum kurulu udur. 
Karar vericiler ve kanun koyucularla bu konularda daha yak n mesai yapaca z. Uluslarara-
s  n aatta Kalite Zirvesi yap lacak, ancak ad na yak r ekilde zirve olacak ve konular nda 
etkili politikac lar, i  adamlar , sivil toplum örgütü ba kanlar , meslek örgütü ba kanlar , 
akademisyenler ve sektör profesyonelleri kat lacak.

Yeni yönetim kurulunda nas l bir görev da l m  ve payla m  gerçekle tirdiniz?
Bu konuda yönetim kurulunda arkada lar m z farkl  görevler üstlendiler. Yönetimde yer alan 
herkesin ayr ca farkl  alanlarda sorumlulu u ya da komitelerle koordinasyon görevi var. Si-
vil toplum örgütleriyle ili kilerden sorumlu ba kan vekilimiz Oktay Alptekin. Kendisi Türkiye 
MSAD’  di er sivil toplum kurulu lar nda (STK) temsil edecek. Bu dönem Türkiye MSAD’  
temsilen Sektörel Dernekler Federasyonu’nun (SEDEFED) yönetim kurulu üyeli ine seçildi. 
Ayn  zamanda D  Ekonomik li kiler Kurulu’ndaki (DE K) di er STK’larla yapaca m z i  bir-
liklerinde Türkiye MSAD’  temsil edecek ve bu konularda Türkiye MSAD’ n yüzü olacak. 

Türkiye İMSAD Başkanı Dündar 
Yetişener, “Şeffaf, katılımcı ve 

paylaşımcı bir yol izleyeceğiz. Tüm 
gücümüzle çalışmaya başladık ve bu 

çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hem 
Türkiye İMSAD’ı hem sektörümüzü 
hem de Türkiye’yi ileri taşımak için 

göreve geldik” dedi.
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Di er ba kan vekilimiz Fethi Hinginar da AB’de ve Avrupa n aat Malzemesi Üreticileri 
Konseyi’nde (CEPMC) Türkiye MSAD’  temsil edecek. Belki bizim dönemimize yeti mez 
ama Türkiye MSAD olarak ç tay  CEPMC’de yönetim kurulu ba kanl na yükselttik. Bu ko-
nuda Avrupa’daki çal malarda Fethi Hinginar’  Türkiye MSAD’ n yüzü olarak benimsedik. 
CEPMC’de ilk önce ba kan yard mc l n  sonra da ba kanl  almak gibi bir hedefimiz var.

“SADECE SEKTÖRÜN DE L, DERNE N DE SÜRDÜRÜLEB L RL  ÖNEML ”
Geçmi  dönemlerde komisyonlarda görev alan hatta komisyon ba kanl n  yürüten 
yönetim kurulu üyelerinizin, ba kanl n zdaki bu yeni dönemde tecrübe ve dene-
yimlerinden nas l faydalanacaks n z? 

effaf, etkin, kat l mc  ve payla mc  bir yönetim modelini benimsedik. Önceki dönemde 
sürdürülebilirlik komitesi ba kanl n  ba ar yla yürütmü  olan ba kan yard mc lar m zdan 
Hakan Gürdal, sürdürülebilirlik komitesinin koordinasyonundan sorumlu olacak. Yine 
önceki dönem d  ticaret komitesine ba ar yla ba kanl k etmi  olan Türkiye MSAD D  
Ticaretten Sorumlu Ba kan Vekili Zafer Aslan, bu dönemde d  ticaretin yönetimle koor-
dinasyonunu sa layacak. Ayr ca, aktif olarak çal malar n  sürdüren yürütme kurulumuzda 
yer alan ba kan yard mc lar m z Nuri Bulut, Hakan Gürdal ve sayman üyemiz Kenan Arac  
ile 15 günde bir toplan yoruz. Dernek olarak üye say s n  art rarak büyümek kadar, faaliyet 
gösterdi imiz alanlarda pazar n da büyümesi önemli. Bu konularla ilgili de yönetim kurulu-
muzdan Ender Çolak arkada m z çal malar yürütecek. 

Türkiye MSAD’ n yeni yönetim kurulundaki di er çal ma arkada lar n z n görev ve 
sorumluluklar  nedir?
Türkiye MSAD yönetim kurulundaki di er çal ma arkada lar m n da koordinasyon gö-
revleri bulunuyor. Teknik koordinasyon komitesinin koordinatörlü ünün Adil Ba tano lu 
yürütüyor. Kentsel dönü üm ve yap  güvenli i komitesinin koordinatörlü ünü de yönetim 
kurulu üyelerimizden Yener Gür’e  arkada m z üstlendi. Mehmet Tunaman, Mustafa To-
lunay ve Ay e Gül Tezgeldi’nin kat l m yla balotaj komitesi kuruluyor. Önceki dönemlerde 
Türkiye MSAD komite ve komisyonlar nda yer alm  üyelerimiz, yeni dönem komite ve ko-
misyonlar nda da çal malar n n tercih edilmesine, sürdürülebilirlik aç s ndan karar verdik. 
Sadece sektörün de il, derne in de sürdürülebilirli i önemli. Genç insanlar n komiteleri-
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mizde sorumluluk almalar  ve çal malar , Türkiye MSAD’ n da sürdürülebilirli i aç s ndan 
gerekli. Yeni bir kentsel dönü üm ve yap  güvenli i komitesi olu turduk. D  ticaret komite-
miz etkin çal malar n  sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde komitelerimiz ve alt komisyon-
lar n n aktivasyonu artacak.

Bir de Türkiye MSAD olarak ile’de “Gelecek Tasar m ” toplant s  gerçekle tirdiniz. 
Bu toplant da Türkiye MSAD’ n ve sektörün gelece ine dönük ne tür fikir al veri i 
yap ld ?
Türkiye MSAD 31. Olagan Genel Kurul Toplant s ’n n hemen ard ndan, bu konuda ça-
l maya ba lad k. Dernek yönetimimiz, eski ba kanlar m z ve komite ba kanlar  ile çal -
anlar m z n kat ld  iki günlük bir çal ma toplant s n  Best Western ile Gardens Otel’de 

gerçekle tirdik. Amac m z derne imizin stratejik yönelimlerini belirlemek ve bu stratejilerle 
uyumlu hedef ve aksiyon planlar n  olu turarak takip sistemini kurmakt . Bunun için çok 
k ymetli bir kat l mla özverili bir çal ma içine girdik. Sektör geli imini irdeledik, dernekten 
beklentileri ortaya koyduk ve geçmi  önemli kilometre ta lar n  hat rlad k. Neleri kazanal m, 
neleri koruyal m ve neleri de i tirelim konular n  tart t k. F rsat ve tehditleri ortaya koyarak 
dernek vizyonu ve stratejik yönelimlerini ortaya koyduk. Çal ma sonuçlar n  ise yine bir 
sonuç toplant s nda, kat l mc larla birlikte ele alarak derne imizin gelecek dönemdeki ön-
celiklerini ekillendiriyoruz. 

Türkiye İMSAD Başkanı Dündar 
Yetişener, “Dernek yönetimimiz, eski 
başkanlarımız ve komite başkanları 
ile çalışanlarımızın katıldığı iki günlük 
bir çalışma toplantısını Best Western 
Şile Gardens Otel’de gerçekleştirdik. 
Amacımız derneğimizin stratejik 
yönelimlerini belirlemek ve bu 
stratejilerle uyumlu hedef ve aksiyon 
planlarını oluşturarak takip sistemini 
kurmaktı. Bunun için çok kıymetli 
bir katılımla özverili bir çalışma içine 
girdik” dedi.
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İsim Türkiye İMSAD’daki görevi Firma

Dündar Yeti ener Yönetim Kurulu Ba kan Fibrobeton irketler Grubu Yönetim Kurulu Ba kan

Hakan Gürdal Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s Akçansa Çimento San. ve Tic. A. . Genel Müdürü

Nuri Bulut Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s zocam Tic. ve San. A. . Genel Müdürü

Fethi Hinginar Yönetim Kurulu Ba kan Vekili (AB) Türk Ytong San. A. . Yönetim Kurulu Ba kan

Oktay Alptekin Yönetim Kurulu Ba kan Vekili (STK) Pima  Plastik n . Malz. A. . Yönetim Kurulu Ba kan Vekili ve Genel Müdürü

Zafer Aslan Yönetim Kurulu Ba kan Vekili 
(D  Ticaret)

Berkosan Yal tm ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A. . Yönetim Kurulu Üyesi

Kenan Arac Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Çuhadaro lu Metal San. ve Paz. A. . Genel Müdürü

Adil Ba tano lu Yönetim Kurulu Üyesi Çat  Sanayici ve  Adamlar  Derne i (ÇATIDER) Yönetim Kurulu Üyesi 

Ender Çolak Yönetim Kurulu Üyesi Baymak Mak. San. ve Tic. A. . Genel Müdürü

Atila Gürses Yönetim Kurulu Üyesi Onduline Avrasya n . Malz. San. ve Tic. A. . Teknik Koordinatörü

Korkut Kulbul Yönetim Kurulu Üyesi Jotun Boya San. ve Tic. A. . Sat  Müdürü

Ercüment Yalç n Yönetim Kurulu Üyesi Wilo Pompa A. . Genel Müdürü

Dr. Gökhan Görçiz Yönetim Kurulu Üyesi Tu la Ve Kiremit Sanayicileri Derne i (TUKDER) Genel Sekreteri

Mehmet Tunaman Yönetim Kurulu Üyesi Saint-Gobain Rigips Alç  San. ve Tic. A. . Genel Müdürü

H. Yener Gür’e Yönetim Kurulu Üyesi Türk Yap sal Çelik Derne i (TUCSA) Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s  ve Genel Sekreteri

smail Turanl Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Yang ndan Korunma ve E itim Vakf  (TÜYAK) ile Yang ndan Korunma Derne i 
Yönetim Kurulu Ba kan

Cemal Y lmaz Yönetim Kurulu Üyesi Aspen Yap  ve Zemin Sistemleri San. ve Tic. A. . Yönetim Kurulu Ba kan

Mustafa Tolunay Yönetim Kurulu Üyesi Prefabrik Yap  n aat Sanayi ve Ticaret A. . Genel Müdür Yard mc s

Ay e Gül Tezgeldi Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derne i (TALSAD) Genel Sekreteri

Turgan Varg Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Alç  Üreticileri Derne i (ALÇIDER) Genel Sekreteri

Ar n Demir Denetim Kurulu Üyesi Assan Alüminyum San. ve Tic. A. . Sat  Müdürü

Müfit Ülke Denetim Kurulu Üyesi Duravit Yap  Ürünleri San. ve Tic. A. . Genel Müdürü

Tom Faruk Akel Denetim Kurulu Üyesi Saint-Gobain Rigips Alç  San. ve Tic. A. .  Geli tirme Pazarlama Müdürü

Özhan Olcay Denetim Kurulu Üyesi Aluform Pekinta  Alüminyum San. ve Tic. A. . Genel Müdürü

Çetin Tecdelio lu Denetim Kurulu Üyesi Çetin C vata ve San. Mal. Paz. Ltd. ti. Genel Müdürü

brahim Murat Altu Denetim Kurulu Üyesi Bims Sanayicileri Birli i (B MS) Genel Koordinatörü

Türkiye İMSAD Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri
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G-20 Washington Zirvesi,  “2013 için 
de ihtiyatlı olmalıyız” işareti verdi

T
ÜRK YE EKONOM S , 2011 YILINDA TL C NS NDEN 1 TR LYON 298 
M LYAR TL’L K, DOLAR C NS NDEN SE 774 M LYAR DOLARLIK B R 
GSYH ÜRETMEY  BA ARIRKEN, 2012 YILINDA KATMA DE ER ÜRET-
ME BECER S N  TL C NS NDEN 1 TR LYON 417 M LYAR TL’YE, DOLAR 
C NS NDEN SE 786 M LYAR DOLARA TA IDI. Nominal, yani enflasyon-
dan ar nd r lmam  olarak, Türkiye ekonomisinin katma de er büyüklü ü, TL 

cinsinden yüzde 9,2, dolar cinsinden ise sadece yüzde 1,6 büyüdü. Bunun temel gerekçe-
si, 2012 y l nda ortalama dolar kurunun beklenenden daha yüksek bir düzeye yükselme-
siydi. 2011 y l  sonbahar nda, ekonomi yönetimi taraf ndan Yüksek Planlama Kurulu’nda 
belirlenmi  olan 2012 y l  hedeflerine göre, 2012 y l  için TL cinsinden GSYH büyüklü ü-
nün 1 trilyon 426 milyar TL’ye ula mas , dolar cinsinden ise 821 milyar dolara ula mas  
öngörülmekteydi. Bu durumda, ekonomi yönetimi 2012 y l nda dolar kurunun ortalama 
1,7369 TL olaca n  tahmin etmi ti.

Ard ndan, 2012 y l  sonbahar nda 2013 y l  program nda yer alan hedeflerde, 2012 y l  
GSYH büyüklü ü 1 trilyon 435 milyar TL olarak revize edilirken, yani 2012 y l  ba ndaki 
hedefe göre gerçekle me tahmini yukar  do ru düzeltilirken, dolar cinsinden GSYH bü-
yüklü ü ise ilk hedef olan 821 milyar dolardan, 799,3 milyar dolar düzeyine indirildi. Bu 
arada 2012 y l  ortalama dolar kuru tahmini de 1,7369 TL’den 1,7953 TL’ye yükseldi. Çö-
zemedi im konu, ekim-kas m aylar nda kaleme ald m z rapor ve makalelerde, 2012 y l  
reel büyümesinin yüzde 2,5-2,6 düzeyinde kalaca n  vurgularken, 2012 y l  reel büyüme 
hedefinin yüzde 4’ten, yüzde 3,2’ye çekilmesiydi. 

TL cinsinden GSYH büyüklü ünün niye yukar  do ru revize edildi ini ise anlamad m. Nite-
kim, GSYH reel büyümesi yüzde 2,24’te kald  ve nominal GSYH büyüklü ü de 1 trilyon 417 
milyar TL oldu. Ancak, gerçekle en ortalama dolar kuru 1,8028 TL olunca, dolar cinsinden 
GSYH büyüklü ü de 786 milyar dolarda kald . K sacas , 2012 sonbahar nda 2012 y l sonu 
makroekonomik büyüklük tahminleri revize edilirken, ekonomi yönetimimizdeki tahmin 
iyimserli inin gerekçesini pek çözemedim.

18 Nisan 2013 Per embe günü Washington’da bir araya gelen G-20 ülkelerinin, aralar nda 
Ba bakan Yard mc s  Ali Babacan ve Merkez Bankas  Ba kan  Doç. Dr. Erdem Ba ç ’n n 

Türkiye MSAD Ekonomi Dan man

Prof. Dr. Kerem Alkin

2013 y l n n belirsizliklerle dolu bir y l olaca n  tekrar hat rlatan Ba bakan Yard mc s  
Babacan, G-20 ve IMF-Dünya Bankas  Bahar Toplant lar  sonras nda, küresel 

ekonominin gelece ine dönük güven aç s ndan bir katk  sa lanamad n  söyledi. 
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da yer ald  ekonomi bakanlar  ile merkez bankas  ba kanlar  kritik meseleleri ele ald . Her 
eyden önce, dünya ekonomisinin önde gelen aktörlerinin küresel ekonomik büyümeye 

yönelik endi elerinin artt  bir dönemde gerçekle ti G-20 Zirvesi. Bu temel endi eler petrol 
ve alt n fiyatlar na dü ü  yönünde yans m  durumda. 

G-20 ekibinin gündeminde do al olarak Güney K br s’la ilgili skandallar dizisi, küresel ban-
kac l k sektörüne yönelik sorunlar, Libor skandal  ve benzeri pek çok konu söz konusu. 
Küresel kriz sürecinde, toparlanma emareleri, yerini bir kez daha durgunluk sinyallerine 
terk etmeye ba lad . Bu nedenle, dünyan n önde gelen dört merkez bankas  ABD Merkez 
Bankas  (FED), Avrupa Merkez Bankas  (ECB), ngiltere Merkez Bankas  (BoA) ve Japon 
Merkez Bankas ’n n (BOJ) gerçekle tirdikleri ölçüsüz parasal geni lemenin art k dünya 
ekonomisini küresel kriz sarmal ndan kurtaramad na dair tart ma ve endi eler de detayl  
bir ekilde ele al nd .

KÜRESEL BÜYÜME ORANLARI TAT VERM YOR
Türkiye ekonomisinin 2013 y l  için büyüme tahminini yüzde 3,5’ten 3,4’e çekmi  olan 
Uluslararas  Para Fonu (IMF) ise dünya ekonomisindeki ortalama büyümeyi de yüzde 
3,5’ten, 3,3’e revize etti. Türkiye 2013 y l nda dünya ortalama büyümesi kadar büyüyecek 
olsa da, rakibimiz olan geli mekte olan ekonomiler ortalamas  0,2 puan a a  yönde reviz-
yona ra men, yüzde 5,3 olarak öngörülüyor. 

Latin Amerika ortalamas , Brezilya ve Meksika, Türkiye ile hemen hemen ayn  büyüme 
oran  öngörüsüne sahip iken, Orta ve Do u Avrupa ortalama büyümesi 0,3 puan a a  
yönde revizyon ile yüzde 2,2 olarak öngörüldü. Rusya’n n da yüzde 3,4 büyümesi bekleni-
yor. Bu durumda 2013’te yüzde 7,1 büyümesi öngörülen geli en Asya, yüzde 8 büyümesi 
beklenen Çin ve yüzde 5,7 büyümesi beklenen Hindistan, Türkiye’nin de içinde yer ald  
grup ile aray  aç yor.

G-20 ve IMF-Dünya Bankas  Bahar Toplant lar ’n  de erlendiren Ba bakan Yard mc s  Ali 
Babacan, G-20 ekonomi bakanlar  ve merkez bankas  ba kanlar  toplant s nda bu kez 
görü  ayr l klar n n olu tu una i aret ederek, özellikle büyük ekonomilerle ilgili bir miktar 

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan

G-20 Washington Zirvesi’nde G-20  
ülkeleri ekonomi bakanları, IMF  

başkanı ve Dünya Bankası yöneticileri 
aile fotoğrafı çektirdi.
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yönsüzlük sorununun öne ç kt n , daha önceki toplant larda verilen kararlar n ve ortak du-
ru lar n dahi, bu toplant larda biraz gev edi ini gözlemlediklerini vurgulad . Bu tablonun, 
kendileri için kayg  verici oldu unu belirten Babacan, 2013’ün belirsizliklerin çok olaca  bir 
y l olaca n n da alt n  çizdi. Toplant larda gelece e dönük güven aç s ndan bir katk  ortaya 
ç kmad n  kaydeden Babacan, bu temel gerçeklerin nda, Türkiye olarak önümüzdeki 
dönemde çok dikkatli gitmemiz ve farkl  senaryolara haz r olmam z gereken bir sürecin 
için de olaca m z  da vurgulad . Babacan, her ne kadar dünya ekonomisinde birden bire 
ola anüstü çökü  ihtimali azald ysa da, orta ve uzun vade için krizden nas l ç k laca yla 
ilgili henüz somut, elle tutulur sonuç olmad n  da vurgulad . G-20 üyesi ve AB üyesi kimi 
ülkelerde görülen “ artlar de i ti, sözümden cay yorum” benzeri sözlerin sarf edildi i bir 
ekonomi yönetimine kendilerinin al k olmad n  ifade eden Babacan, hükümet olarak 10 
y ld r Türkiye ekonomisini böyle bir anlay la yönetmediklerini, belki de bu nedenle ekono-
mimizin farkl la t n , bugün uluslararas  toplant larda art k takdir toplad n , ba ka ülkeler 
için örnek gösterildi ini söyledi. Babacan, Dünya Bankas ’n n Türkiye’nin farkl  alanlardaki 
reformlar n  bir araya getirerek Türkiye Reform Katalo u / Koleksiyonu gibi bir kitap serisi 
haz rlayaca n  da ifade etti. Ba bakan Yard mc s  Ali Babacan, bu y lki IMF-Dünya Bankas  
Bahar Toplant lar ’n n, küresel ekonominin enteresan bir tablo ortaya koydu u döneme 
rast geldi ini, dünyada büyüme beklentilerinin azald n , Euro Bölgesi’nde ise negatif bir 
büyüme beklendi ini hat rlatt . 

Zirvede bankac l k sektörü ve finans sektörünün nas l iyile tirilebilece i ve güçlendirilebi-
lece i meselelerinin de görü üldü ünü vurgulayan Babacan, AB’de daha ortak bir ban-
kac l k düzenleme ve denetleme çerçevesine ihtiyaç oldu unun konu uldu unu aktard . 
Babacan, madem ki ECB likidite ihtiyac  olan bankaya destek oluyor,  bu durumda Avrupa 
bankalar n n denetlenmesi daha merkezi bir yap yla ve düzenlemenin de AB genelinde bir 
düzenleme olmas  yönünde bir görü ün öne ç kt n  da ekledi. En çok tart lan konular-
dan birinin ülkelerin uygulayaca  maliye politikalar  oldu unu kaydeden Babacan, daha 
önceki G-20 toplant lar nda mutlaka borç stokunun azalt lmas  gerekti i, bunun için de 
bütçe aç klar n n öngörülür bir biçimde dü ürülmesi konusunda ortak kanaat oldu unu 
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Türkiye ekonomisinin 2013 yılında 
yüzde 4 büyüyebilmesi için, inşaat 

sektörünün de büyümesi gerekiyor. 
2011 yılında yüzde 11,5 reel katma 

değer artışı yakalayan inşaat sektörü, 
Türkiye ekonomisinin reel GSYH 

büyümesinin yüzde 8,8’i yakalamasına 
önemli bir katkı sağladı.
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hat rlatt . Babacan, 18-21 Nisan 2013 tarihleri aras nda gerçekle tirilen son toplant larda 
mevcut kanaatin gev edi ini gördü ünü de ifade etti.

ÖNDE GELEN EKONOM LERDEN TEHL KEL  YAKLA IMLAR
Ba bakan Yard mc s  Babacan, kimi önde gelen G-20 ülkelerinde “Nas l olsa borçlanma 
ile ilgili bir sorun yok. Merkez bankalar  da paray  bas yor. Biz de rahat borçlanabiliyoruz. 
Dolay s yla bu bütçe aç klar n  hemen dü ürmesek de, biraz daha bu i i ertelesek” eklinde 
bir görü ün öne ç kt n  hat rlatt  Bu görü ün IMF taraf ndan ihtiyatl  destek gördü ünü, 
baz  ülkelerin ise geçmi te verilen taahhütlere i aret ederek bunun son derece yanl  oldu-

unu söyledi ini belirten Babacan, bu durumun sonuç bildirgesine de yans d n  aktard . 
2013 y l n n belirsizliklerle dolu bir y l olaca n  tekrar hat rlatan Babacan, söz konusu ba-
har toplant lar  sonras nda küresel ekonominin gelece ine dönük güven aç s ndan bir katk  
sa lanamad n  söyledi. Dünya ekonomisiyle ilgili genel ve keyifsizli e i aret eden tablo 
bu iken, ekonomi yönetimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas  (TCMB), Türkiye ekono-
misinin 2012’dekine benzer, göreceli olarak zay f bir büyüme performans  tekrarlamamas  
için dikkatli bir süreç yönetiyor. 

Nitekim TCMB Para Politikas  Kurulu’nun 16 Nisan 2013 tarihli faiz toplant s ndan, tüm faiz 
oranlar n  0,5 puan indiren ve piyasay  TL aç s ndan rahat tutacak bir dizi karar ç kt . Ancak, 
reel sektör, KOB ’ler ve esnaf TCMB’nin çabalar ndan nemalanam yor. Yani piyasadaki 
genel atmosfer bak m ndan çeklerin el de i tirme süreci ve piyasan n tahsilat aç s ndan 
rahatlad na dair bir belirti yok. Oysa TCMB üst yönetimi, aç klamalar nda reel sektörü, ti-
caret piyasas n  destekleyecek bir TL likidite kolayl  içinde oldu unu belirtiyor. A a daki 
grafikte, TCMB’nin piyasay  TL aç s ndan fonlama tan m  olan rezerv para ile Türkiye’nin 
ekonomik büyümesi aras nda tahmin etti im ili ki net olarak gözüküyor. Dikey eksendeki 
yüzdesel de erler, bir önceki y l n ayn  dönemine göre TCMB’nin rezerv para de erinde-
ki de i ime i aret ediyor. Buna göre, TCMB rezerv paray  k st kça, Türkiye ekonomisinin 
de büyümede ivme kaybetti i çok net görülüyor. Bu çerçevede, rezerv para de erinde 
2013 y l n n ilk çeyre inde gözlenen k smi hareketlenme, 2013 y l n n ilk çeyre inde s n rl  
bir büyüme hareketlenmesi getirebilir. Ama TCMB’nin  bu TL rahatlamas n n reel sektöre 
yans mas  için elini bir miktar daha cesur tutmas  gerekiyor. Aksi halde bolla an TL, reel 
sektöre de il dövize hücum eder ve devalüasyon h zlan r.

Türkiye ekonomisinin 2013 y l nda yüzde 4 büyüyebilmesi için, in aat sektörünün de büyü-
mesi gerekiyor. 2011 y l nda yüzde 11,5 reel katma de er art  yakalayan in aat sektörü, 
Türkiye ekonomisinin reel GSYH büyümesinin yüzde 8,8’i yakalamas na önemli bir katk  
sa lad . 2012 y l nda ise ayn  in aat sektöründeki katma de er büyümesi reel olarak yüzde 
0,6’da kald  ve Türkiye ekonomisi yüzde 2,2’lik büyümede kald . O halde, 2013 y l ndaki 
yüzde 4 büyüme için, in aat sektöründeki katma de er büyümesinin de reel olarak mini-
mum yüzde 7’yi yakalamas  gerekiyor. Ancak, belirsizliklerin ve küresel ekonomik risklerin 
daha da artt n n dü ünüldü ü 2013 y l nda, Türkiye ekonomisini küresel ekonomik en-
feksiyondan korumak için ekonomi so utulmaya devam edilecek ise, 2012 y l ndan daha 
de i ik bir piyasa ortam  beklemeyelim.
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D
ÜNYA TAR H NDE MALATI YAPILAN LK YAPI MALZEMES  OLAN 
TU LA; K L, SU VE ATE N BULU MASINDAN DO UYOR. Çok eski 
ça larda her binan n önce bir tu la üretim tesisi oldu u, dolay s yla üretilen 
tu lalar n bu binalar n yap m nda kullan ld  tahmin ediliyor. lk üretim tesi-
sinin tu ladan yap lan ilk ev olmas , tu lan n geçmi ten günümüze üretim 
ve bar nma konusunda önemini ortaya koyuyor. Türkiye, tu la ve kiremit 

üretimi konusunda ansl  ülkelerden biri. Ham madde konusunda d a ba ml  olmamas , 
özellikle in aat malzemesi sanayisinin cari aç k noktas nda pozitif katk s n n tu la ve kiremit 
sektöründe de devam etmesini sa l yor. Türkiye’de 350’ye yak n tu la ve kiremit fabrikas  
bulundu unu, sektörün yakla k 1,2 milyon TL ciroya sahip oldu unu söyleyen Tu la ve 
Kiremit Sanayicileri Derne i (TUKDER) Yönetim Kurulu Ba kan  Kadir Ba o lu ile sektörün 
Türk in aat malzemesi sanayisi için öneminden, strateji ve hedeflerine uzanan bir yolculuk 
gerçekle tirdik.

Tu la ve kiremit sektörü, Türk in aat malzemeleri sanayisi içinde nas l bir öneme ve 
yere sahip?
n aat malzemesi olarak ilk akla gelen ürünler aras nda yer alan tu la ve kiremit, tamamen 
yerli ve do al olmas  aç s ndan, birçok in aat malzemesi aras nda öne ç kmaktad r. Yap s  
bak m ndan tu la ve kiremit sektörü, ülkenin dört bir yan na da lm , çok say da üretim 
birimi olan bir sanayi türüdür. Üretim birimlerinin ham maddenin bulundu u bölgelerde 
yo unla t  gözlenmektedir. Bu özellikleri ile ülkenin dört bir yan nda kolay, ekonomik du-
var ve çat  malzemeleri üretilmekte ve kullan c lara ula t r lmaktad r.  Di er taraftan tu la ve 
kiremit, A1 s n f  yanmaz malzemeler olmas  aç s ndan, özellikle yang n güvenli i aç s ndan, 
birçok in aat malzemesinin önünde yer almaktad r.

Sektörün Türkiye’deki geli iminde önemli ad mlar  ve s çrama noktalar n  aktarabilir 
misiniz? Sektör nereden nereye geldi? 
Tu la ve kiremit sektörü çok eski ve devaml l  olan, nadir sektörlerdendir. Cumhuriyetin 
ilan ndan sonra yabanc  giri imciler sayesinde, Marmara ve Ege bölgelerinde tu la ve ki-
remit üretim tesisleri yap lmaya ba lanm , ilerleyen dönemde yerli giri imcilerin devreye 
girmesiyle sektörde geli im süreci yakalanm  ve önce ithal makinelerle yap lan tesisler, 
yerini yerli makinelere b rakm t r. Di er taraftan, 2007 y l nda yay mlanan Yap  Malzemeleri 
Yönetmeli i ile sektör, CE kavram  ile tan m , ard ndan yay mlanan standart ve mevzuatla-
ra h zla ayak uydurmu tur. Bu uyum süreci, sektörün yeniden toparlanmas na, teknoloji ve 
AR-GE yat r mlar  yapmas na ve bütün bu geli melerin sonucu olarak da yenilikçi ürünlerin 
üretilmesine yol açm t r. 

TUKDER Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Başoğlu: 

“Öz kaynaklar ve yerli imkânlar 
kullanarak üretim yapıyoruz”

“Tu la ve kiremit sektöründe tamamen öz kaynaklar ve yerli imkânlar 
kullanarak üretim yap yoruz. Sektörümüzde d a ba ml  bir yap  olmad  

için cari aç kla ilgili büyük bir bo lu u da dolduruyoruz. Sektör olarak, ülke 
ekonomisine bu anlamda önemli bir katk  sa l yoruz.”
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SEKTÖRÜN C ROSU YILDA YAKLA IK 1,2 M LYON TL
Türk tu la ve kiremit sektörünün gücü ve etkinli inden bahseder misiniz? Ne kadar-
l k bir kapasite ve üretim söz konusu, sektörün ihracat kapasitesi nedir? Üretimin ne 
kadar  yurt d nda ne kadar  da yurt içinde tüketiliyor?
Tu la ve kiremit sanayisi yayg n olarak in aat sektöründe kullan lan, ham maddesi kil olan 
malzemeler ile üretilmektedir. Eme in yo un oldu u bir sektör olmas n n yan  s ra, yan 
sanayi kollar  ile de ciddi oranda istihdam yaratmakta ve in aat sektörünün olmazsa olmaz 
kalemleri aras nda yer almaktad r. Sektörde yakla k 350 firma faaliyet göstermektedir. Y l-
da ortalama 170 milyon metrekarenin üzerinde duvar malzemesi, 30 milyon metrekarenin 
üzerinde de çat  malzemesi üretilmektedir. Bu üretimin tu lada tamam na yak n k sm  ülke 
içinde kullan lmakta, kiremitte ise yüzde 2-3’ü ihraç edilmektedir. Yan sanayi, ham madde 
temini ve lojistik d nda üretimde çal an say s  35 bin ki iyi a maktad r. Sektörün cirosu 
y lda ortalama 1,2 milyar TL’nin üzerindedir. 

Sektörün dünya ve Avrupa’daki yeri, pazar büyüklü ü ile etkinli i hakk nda ne söy-
leyebilirsiniz?
Üretim a amalar  ve ürün özellikleri avantajlar n n fazla olmas  sebebi ile tu la ve kiremit 
sektörü, dünyada ve özellikle Avrupa’da çok daha fazla pazara ve etkinli e sahiptir. 

Dünya tu la ve kiremit sektöründe hangi ülkeler etkin bir pazar a , üretim ve ihraca-
ta sahip? Bu ülkelerin üretimleri ve ihracat rakamlar  hakk nda bilgi verebilir misiniz?
Uluslararas  Ticaret Merkezi (International Trade Centre - ITC) kay tlar na göre, dünya tu -
la ihracat oranlar na bakt m zda, 2011 y l nda 115 milyon dolar n üzerinde bir ihracat ile 
Almanya’n n ilk s rada yer ald n  görüyoruz. Bu ülkeyi Belçika, Hollanda ve Danimarka 
izliyor. Yakla k 1,2 milyon dolar ihracatla Türkiye 40’ nc  s rada yer al yor. Yine ayn  kayna a 
göre, dünya kiremit ihracat na bak ld nda, 2011 y l nda 240 milyon dolar n üzerinde bir 
ihracatla Almanya yine ilk s rada yer al rken, bu ülkeyi Fransa, S rbistan ve Macaristan izliyor. 
Yakla k 4,1 milyon dolar ihracatla Türkiye, 23’üncü s rada bulunuyor.

Sektörde faaliyet gösteren irketlerin sürdürülebilir küresel rekabette rakipleriyle 
e it artlarda mücadele edebilmesi için neler yapmas  gerekiyor?
Rakiplerimizle rekabet edebilmemiz için en ba ta ayn  yasal mevzuatlara sahip olmam z 
gerekiyor. Tabii bunun yan  s ra, enerji maliyetleri aç s ndan da ayn  ko ullar n sa lanmas  
önem ta yor. Bu ko ullar sa lanmad  sürece, ülkemizde yerle ik birçok sektör gibi tu la 
ve kiremit sektörünün de küresel rakipleriyle sürdürülebilir rekabet etmesi güç görünüyor. 
Di er taraftan teknolojik altyap  da, sürdürülebilir küresel rekabette çok önemli bir etken.

“HAM MADDE TEM N NDE SIKINTI YA AMIYORUZ”
Türkiye’nin en önemli sorunu ve ekonominin yumu ak karn  cari aç k. Sektör olarak 
bu aç n kapat lmas na nas l katk  sa l yorsunuz? Yerli ham madde kullan m  ve 
yeterlili i hakk nda bilgi verebilir misiniz?
Tu la ve kiremit sektöründe tamamen öz kaynaklar ve yerli imkânlar kullanarak üretim ya-
p yoruz. Sektörümüzde d a ba ml  bir yap  olmad  için cari aç kla ilgili büyük bir bo lu u 

“Tu la ve kiremit sektörünün, 
2012 y l nda az da olsa yukar ya 
do ru bir art  ile 2011 y l ndan 
daha iyi bir performans sergiledi i 
söylenebilir. Sektörümüzün, Türk in aat 
malzemesi sanayisinin 2012 y l nda 
ula t  büyüme kadar bir büyüme 
sa lad n  söyleyebiliriz.” 

“2012 yılında daha 
iyi bir performans 
sergiledik”
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da dolduruyoruz. Sektör olarak ülke ekonomisine bu anlamda önemli bir katk  sa l yoruz. 
Tamamen yerli ve do al ham maddeyle duvar ve çat  malzemeleri üretiliyor. Ham madde 
rezervleri konusunda s k nt m z olmad  için temin etme noktas nda da sorun ya am yoruz.

Sektör olarak kentsel dönü ümün hem sektöre hem de in aat malzemesi sanayisine 
ne gibi katk lar  olaca n  dü ünüyorsunuz? Tu la ve kiremit sektörü kentsel dönü-
üm çal malar na kapasite ve üretim olarak haz r m ?

Kentsel dönü üm, in aat sektörü ve dolay s yla ülkemiz için bir f rsat olabilir. Bu f rsat  iyi 
de erlendirmemiz gerekiyor. Kentsel dönü ümün in aat sektöründe faaliyet gösteren sek-
törlerden biri olan tu la ve kiremit sektörüne de katk  sa layaca  muhakkak. Sektörümüz 
u an tam kapasiteyle çal yor. Tu la ve kiremit sektörü kentsel dönü ümden do acak 

ihtiyac , tam kapasite çal arak kar layabilecek güçtedir.

Sektörün en önemli sorunlar  nelerdir? Bu sorunlar için nas l bir çözüm önerisi su-
nuyorsunuz?
Tu la ve kiremit sektörü ülkemizde yüzlerce firma ile temsil ediliyor. Firma say s n n fazla 
olmas , sektörün te vik politikalar  d nda kalmas na sebep oldu. Avrupa ile kar la t r ld -

nda, sektörde firma say s na göre toplam kapasite oran n dü ük oldu u görülüyor. Asl nda 
burada dikkat edilmesi gereken noktan n, firma say s ndan ziyade, toplam kapasite olmas  
gerekiyor. Yine sektörümüzde daha fazla teknolojik yat r ma ihtiyaç duyuldu unu söyleyebi-
lirim. Bu durum da ancak yerli makine üreticileriyle çözülmelidir.

Türk tu la ve kiremit sektörü, 2013 y l nda nas l bir hedef ve strateji belirledi? Üretim, 
kapasite, yurt içi ve yurt d  tüketim konusunda, AR-GE ve inovasyon çal malar yla ilgili 
sektörü temsil eden TUKDER’in sektöre ili kin gelecek perspektifinden bahseder misiniz? 
Tu la ve kiremit sektörü olarak, her yeni y lda hep bir öncekinden daha iyisini yapmay  he-
defliyoruz. 2013 y l nda da hedeflerimizi bu ilke do rultusunda belirledik. Özellikle teknolojik 
yat r mlara h z vererek, daha kaliteli ürünü, daha uygun fiyatlarda tüketiciyle bulu turmak en 
önemli hedeflerimiz aras nda yer al yor. Bununla birlikte AR-GE ve inovasyon çal malar m z  
h zland rarak, daha iyi s  yal t m na sahip yenilikçi ürün yelpazemizi artt rmay  hedefliyoruz. 
Özellikle kom u ülkeler ba ta olmak üzere, ihracata daha fazla a rl k vermek de yeni dö-
nemde öncelikli hedef ve stratejilerimiz aras nda yer al yor. 

“Tu la ve kiremit sektörü ile 
TUKDER, birbirinden ayr lmaz bir 
bütündür. TUKDER sektörümüzün 
her konuda önünü açmakta ve yol 
göstermektedir. 2010 y l ndan bu 
yana TUKDER, Yap  Ar-Ge ad nda bir 
laboratuvar kurmu  ve sektör dâhil 
bütün duvar ve çat  malzemesi 
üreticilerinin faydalanaca , üçüncü 
taraf ba ms z bir i letme olarak 
hizmete devam etmektedir. Yap  
Ar-Ge’nin hizmete ba lamas ndan bu 
yana, sektördeki AR-GE faaliyetlerine 
verdi i destek, gözle görülür 
derecede artm t r. TUKDER, hep 
daha iyi bir tu la ve kiremit sektörü, 
dolay s yla daha iyi bir Türkiye için 
ça n gerektirdi i teknolojik, bilimsel 
ve ilkesel hedefleri gerçekle tirmeye 
devam edecektir.” 

“Çağın gerektirdiği 
hedefleri 
gerçekleştirmeye 
devam ediyoruz”
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Kentsel dönü üm konusunda sektörün nabz n  tutan ilk çal ma olma özelli i 
ta yan n aat Malzemesi Sektöründe Kentsel Dönü üm Çerçevesinde Yenilikçilik 
ve ARGE Raporu, sürecin devam na ili kin beklenti ve belirsizlikleri aç k bir ekilde 
ortaya koyuyor. Çok say da sanayici ile yüz yüze yap lan anket çal mas  da içerdi i 
verilerle yeni dönemdeki alg n n nas l ekillenece ini gösteriyor. 

Sektör oyuncularının 
objektifinden kentsel 
dönüşüm süreci

T
ürkiye MSAD ADINA EKONOM ST DR. CAN FUAT GÜRLESEL 
VE EK B N N HAZIRLADI I N AAT MALZEMES  SEKTÖRÜN-
DE KENTSEL DÖNÜ ÜM ÇERÇEVES NDE YEN L KÇ L K VE 
ARGE RAPORU, SÜREC  SEKTÖR OYUNCULARININ NASIL 
ALGILADI INI GÖSTERMES  AÇISINDAN B R LK ÖZELL  
TA IYOR. stanbul Kalk nma Ajans  ve Kalk nma Bakanl  katk s  

ile Türkiye n aat Malzemesi Sanayicileri Derne i’nin (Türkiye MSAD) taraf ndan 
haz rlanan rapor, in aat sektörü ve in aat malzemesi sanayisinin kentsel dönü üm 
sürecinden neler bekledi ini, belirsizliklerinin neler oldu unu ortaya koyarken, 
ayn  zamanda AR-GE ve yenilikçili in süreçte nas l bir rol oynayaca n n da ipuçla-
r n  veriyor. Kentsel dönü ümde kamu ve sivil toplum kurulu lar na, ayn  zamanda 
da sektör oyuncular na analizler sonucu ortaya ç kan bilimsel önerilerin sunuldu-

u raporda, çok say da sanayici ile yüz yüze yap lan anket çal mas  da içerdi i 
verilerle yeni dönemdeki alg n n nas l ekillenece ini gösteriyor. 

Rapor ortaya koydu u sonuçlar aç s ndan çarp c  bilgiler içeriyor. 2012 y l nda eko-
nomik büyüme modelinin de i iminden in aat sektörünün büyüme performans n n 
negatif etkilendi ine dikkat çeken rapor, son 10 y ld r ekonominin üstünde perfor-
mans sergileyen sektörün, ekonomi yüzde 2,2 büyürken sadece yüzde 0,6 büyüme 
kaydetti ini ortaya koyuyor. Ekonomik büyümenin yar s ndan da az büyümesine 
ra men, sektörün istihdama katk s n n yüzde 6,7 ile son be  senenin en yüksek 
düzeyine ula mas  da üzerinde dü ünülmesi gereken bir ba ka ilginç sonuç olsa 
gerek. Ayr ca yurt içi in aat harcamalar n n 2012 y l nda yine son be  senenin en yük-
sek düzeyi olan 71 milyar dolar oldu unu vurgulayan rapora göre, müteahhitlik sek-
törü 2012 y l nda 44 ülkede toplam tutar  26,1 milyar dolar olan 433 proje üstlendi.

n aat malzemesi sanayisinde yeni ve yenileme pazar  dâhil toplam 52,5 milyar 
dolarl k bir pazar büyüklü üne ula ld  tespitinin yap ld  rapor, sektörün 2012 
y l nda da ihracatta birincili i ba ka sektörlere kapt rmad n  gösteriyor. 21,1 milyar 
dolarl k bir ihracat gerçekle tiren sektörün 8,6 milyar dolarl k ithalat yapmas  da cari 
aç a sa lad  pozitif katk y  gösteriyor. Türkiye’nin 2012 y l nda 138,4 milyar dolar 
olan toplam ihracat n n yüzde 15,3’ünü gerçekle tiren in aat malzemesi sanayisi-
nin, 805 milyar dolar olan dünya in aat malzemesi sanayisi ihracat ndan yüzde 2,6 
pay almas , gelecekte ula aca  potansiyeli gözler önüne seriyor. 

YEN  EKONOM K BÜYÜME MODEL  
SEKTÖRÜN BÜYÜMES N  SINIRLANDIRIYOR
Yeni ekonomik büyüme modelinin, Türk in aat malzemesi sanayisinin ve in aat 
sektörünün büyüme performans n  s n rland raca , ekonomik büyüme mode-
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lindeki de i imle yurt d  in aat faaliyetleri ve in aat malzemesi sanayisinde 
ihracat n öneminin artaca  da raporun ortaya koydu u di er önemli veriler. 
Kentsel dönü ümün i  hacmini art raca na, di er kamu düzenlemeleri ve stan-
dartlar n ise i  ve ürün kalitesini yükseltece ine de inilen raporda, ayr ca dün-
yadaki temel e ilimler de irdeleniyor.

Raporda, dünya in aat sektöründe büyümenin geli en ülkelerden kaynaklana-
ca , Çin, Hindistan, Rusya, Brezilya ba ta olmak üzere Orta Do u, Kuzey Afri-
ka, Orta ve Güney Amerika ile Asya-Pasifik bölgesinde yer alan geli en ülkeler-
de in aat faaliyetlerinin dünya ortalamas n n üzerinde seyredece i, bu nedenle 
Türk in aat sektörünün ve in aat malzemesi sanayisinin öncelikli pazarlar n n 
geli en ülkeler olaca  tespiti de yap l yor. Geli mi  ülkelerde büyümenin daha 
s n rl , yenileme, sürdürülebilirlik ve teknoloji ile inovasyon odakl  olaca , mü-
teahhitlik, mimarl k ve mü avirlik hizmetlerinin küreselle ti i, ayn  zamanda da 
konsolide oldu u belirtiliyor. Enerji verimlili i ve çevresel sürdürülebilirli in dün-
ya in aat sektörüyle in aat malzemesi sanayisini ekillendirdi ine vurgu yap lan 
raporda, teknoloji ve inovasyon ihtiyaçlar yla uygulamalar n n h zla artt n n alt  
çiziliyor. 

KENTSEL DÖNÜ ÜM LAVE TALEP YARATACAK
Raporun kentsel dönü üm ile ilgili tespitleri ve önerileri de sektör oyuncular n n 
süreçten ne bekledi ini gösteriyor. Kentsel dönü ümün yarataca  in aat po-
tansiyelinin in aat malzemesi sanayisi için ilave bir talep yarataca  noktas nda 
sektör oyuncular  hemfikir görünüyor. Nitekim bu tespit sanayicilerle yüz yüze 
yap lan anket çal malar na da aynen yans m  durumda. Ankete kat lan sana-
yicilerin yüzde 75,5’i kentsel dönü ümün in aat malzemesi sanayisine etkisinin 
yüksek olaca n  dü ünüyor, yüzde 23,6’s  da k smen bir etkisi olaca n  dile 
getiriyor. Binalarda enerji verimlili inin sa lanmas nda, enerji kimlik belgele-
rinde yer alan asgari performans kriterlerinin sa lanmas n n önemli oldu una 
de inilen raporda, buna dönük bir malzeme tercihinin yap lmas  sektör oyun-
cular n n beklentileri aras nda yer al yor.

Kentsel dönü ümün in aat malzemesi sanayisinde ürün çe itlili ini art raca n  
dü ünenler yüzde 39,2 iken, bu soruya “K smen art racakt r” yan t n  verenler 
yüzde 45,8 olarak tespit ediliyor. Bu veriler, toplamda sektörün yüzde 80’inin, 
ürün çe itlili inde art  bekledi ini ortaya koyuyor. Bu çe itlilikte çevre dostu 
olarak tabir edilen in aat malzemesinin kentsel dönü ümle birlikte daha faz-
la ön plana ç kaca  beklentisi ise yüzde 62,6. Kentsel dönü üm sürecinde 
yeni in aatlarda deprem yönetmeliklerine uygun projelendirme ve uygulama-



48 Ö Z E L  H A B E R 

Nisan 2013

lar n gerçekle tirilece i beklentisinin sektörü olumlu yönde etkiledi i tart ma götürmez 
bir gerçek. Kay t içi ve asgari standartlarda üretilen ürünler kadar yüksek ve kaliteli in aat 
malzemesi kullan m n n da artaca , sektörde yap  güvenli ini art ran malzemelerin geli ti-
rilmesine yönelik teknoloji ve inovasyon çal malar n n özendirilece i ifade ediliyor. 

Ye il binalarda kullan lacak in aat malzemelerinin sürdürülebilir özellikte ve çevre dostu 
sertifikas na sahip olmas  gereklili inin alt  çizilirken, bu malzemelerin öncelikle çal an 
sa l  ve güvenli i ile insan haklar  gibi sosyal sürdürülebilirli e uygun üretilmesi, bu ni-
telikte ürünlerin kullan lmas  ko ulunun aranmas  isteniyor. n aat sektörü ve in aat mal-
zemesi sanayisinde öncelikli teknoloji ve inovasyon alanlar na da de inen rapor, vizyon 
hedeflerine hangi temel performans göstergeleriyle ula laca n  da aç kça ortaya koyuyor. 
Teknoloji ve inovasyon faaliyetlerini tetikleyen unsurlar da Dr. Can Fuat Gürlesel ve ekibinin 
raporu haz rlarken üzerinde durdu u bir di er önemli konu olarak detayland r l yor. 

KENTSEL DÖNÜ ÜM SÜREC NDE BEL RS ZL K HÂK M
Yüz yüze yap lan 22 soruluk anket çal mas na kat lan sanayiciler beklentileri kadar kentsel 
dönü üm süreci ile ilgili belirsizliklerini de payla yor. stanbul odakl  kentsel dönü ümle 
ilgili görü lerini ifade eden sanayicilerin yüzde 81’i sürecin kademeli olaca n  ve zamana 
yay laca n  dü ünüyor. Kentsel dönü üm sürecinde belirsizlik oldu unu, hangi projelerin 
nerede hayata geçirilece inin yeterince bilinmedi ini, ne nitelikte ve yenilikte in aat mal-
zemesi kullan laca n n yeterince aç k olmad n  dü ünenlerin oran  yüzde 34,7 olurken, 
“K smen belirsizlik var” diyenlerin oran  yüzde 57,5 olarak tespit ediliyor. Kentsel dönü ü-
mün her yönüyle aç kl a sahip olmas n n in aat malzemesi sektöründe yer alan irketlerin 
hedeflerini ve faaliyetlerini ekillendirmede yard mc  olaca  tespitinin yap ld  ankete ka-
t lan sektör temsilcilerinin yüzde 68,8’i, mevcut yap lar n y k larak yeniden yap lmas ndan 
yana. 

n aat sektörü ve in aat malzemesi sanayisini belirsizlik kadar kentsel dönü üm sürecinde 
AR-GE ve inovasyon konusunda toplumun yeterince bilinçlendirmemi  olmas  da dü ün-
dürüyor. Sanayiciler, in aat malzemesi sektöründe AR-GE, ÜR-GE ve inovasyon alanlar n  
ekillendiren en önemli unsurun mü teri ve pazar dinamiklerinin ihtiyaçlar  ile e ilimleri 

oldu unu söylüyor. Her 100 sanayiciden 80’inin görü ü böyle. Uluslararas  ve ulusal ürün 
standartlar  yüzde 15, kamu düzenlemeleri ise yüzde 4,6’da kal yor. 

Yeni geli tirilen ürünlerin kullan m na ili kin olarak mimar, müteahhit ve uygulay c larda bi-
linç düzeyi önemli bir belirleyici olarak kar m za ç k yor. n aat malzemesi sanayisi bilinç 
seviyesini büyük ölçüde k smen yeterli veya yetersiz görüyor. K smen yeterli görenlerin ora-
n  yüzde 68,9 iken yetersiz görenlerin oran  da yüzde 28,3 olarak kar m za ç k yor. Kullan -
c lar n bilinç seviyesinin art r lmas  da kentsel dönü üm sürecinde kullan lacak nitelikli, yük-
sek standartl , çevre dostu, yenilikçi malzemelerin kullan m n  art racak önemli bir unsur.
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Ankete kat lan sanayicilerin hemfikir oldu u bir di er konu da denetim. Sektör temsilcileri, 
in aat malzemesi sektörünün standart, yüksek katma de erli, nitelikli ve yurt içi ürünlerinin 
kullan m n  özendirmede kamunun piyasa gözetim ve denetim i levinin önem ta d n  
dü ünüyor. Ancak kamunun piyasa gözetim ve denetimini yetersiz gördüklerini de belirti-
yorlar. Yetersiz bulanlar n oran  yüzde 65,1, k smen yeterli bulanlar n oran  ise yüzde 31,1 
olarak tespit ediliyor.

MALZEME TALEB  SALT F YAT ODAKLI OLMAMALI
Sektörün kentsel dönü üme dönük nabz n  tutan ilk çal ma olma özelli ita yan rapor, 
sürecin devam na ili kin beklenti ve belirsizlikleri aç k bir ekilde ortaya koyuyor. Rapor, 
kentsel dönü ümün in aat malzemesi sanayinin i  hacmini art rma potansiyeline sahip ol-
du u, ancak bu potansiyelin gerçekle mesinin önünde birtak m k s tlar bulundu u tespitini 
yap yor. Yüksek finansman ihtiyac , mevcut in aat yapma kapasitesi, yüksek y k m harca-
malar , uzla ma ve uygulama zorluklar , hasarl  bina tespit kapasitesindeki yetersizlikleri de 
k s tlar olarak belirliyor. Kentsel dönü ümün in aat malzemesi sanayisinde daha çok fiyat 
odakl  ürünler için ilave i  potansiyeli yarataca  dü ünülüyor. Sürecin fiyat odakl  malzeme 
pazar na daha çok katk  sa layaca  öngörülüyor. 

Rapora göre, kentsel dönü ümün yeni ürünler pazar n n i  hacmine olumlu katk s n n 
dört alanda ortaya ç k yor. Yüksek binalar n ihtiyaçlar n n kar lanmas , yeni getirilen yap  
standartlar na uyum için kullan lacak malzeme ihtiyac , maliyetlerin azalt lmas na yöne-
lik malzemeler ve yerinde güçlendirme yap lacak binalar için ihtiyaç duyulacak özellikli 
malzemeler. Yenilikçi ürünlerin kullan m  ve yeni ürünlerin geli tirilmesinin te vikinin an-
cak getirilen asgari malzeme standartlar na uyumun etkin denetim ile sa lanabilece inin 
ifade edildi i raporda, denetimin yeterli olmamas  halinde nitelikli ve kaliteli ürünlerin 
kullan m n n çok s n rl  kalaca n n da alt  çiziliyor. Sektör oyuncular n n objektifinden 
kentsel dönü üm sürecine ve sonras na k tutan rapor, her aç dan ilk ve özel olarak 
takdiri hak ediyor.



50 Ö Z E L  S Ö Y L E Ş İ  /  F A R U K  G Ö K S U

Nisan 2013



51Ö Z E L  S Ö Y L E Ş İ  /  F A R U K  G Ö K S U

“Dönü üm projelerinde en önemli ey vizyon ve vizyon sahibi yöneticidir. kincisi 
kararl l k. Bir projenin senaryosu do ru yaz ld nda, bunu uygulayacak kararl l n 
olacak. Halk m z yöneticilerinde karars zl k görünce sürece kat lmaktan vazgeçiyor. 
Üçüncüsü ise güven. Güven ortam n  yaratacaks n z. Dördüncüsü ise e itli i 
sa layacaks n z.”

Kentsel Strateji Şirketi / Şehir Plancısı Faruk Göksu: 

“Kentsel dönüşüm
  kısaca uzlaşmadır”

K
ENTSEL DÖNÜ ÜM ÇALI MALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDERKEN, 
KAVRAM KARMA ASI YA ANMAYA, DÖNÜ ÜM YAPILAN BÖLGE-
LERDE YA AYANLARIN BEL RS ZL KLER  ARTMAYA VE BEKLEN-
T LER  DE YA ADIKLARI MEKÂNLAR G B  DÖNÜ MEYE DEVAM 
ED YOR. Sürece dâhil olamamalar n n, süreç hakk nda bilgilendirilmeme-
lerinin çaresizli ini ya ayanlar, kentsel dönü ümün taraflar yla ayn  masada 

sorunlar n  anlatmak için bir “uzla mac ” ar yor. Türkiye’de kentsel dönü üm denildi inde 
ba ar l  örnekler olarak akla gelen Ankara Portakal Çiçe i Vadisi ve Dikmen Vadisi proje-
lerinde uzla mac  olan Kentsel Strateji irketi Yöneticisi ve ehir Planc s  Faruk Göksu ile 
geçmi ten günümüze dönü üm projelerini ve en önemlisi uzla may  konu tuk. 

Sürdürülebilirlik, ye il bina, s f r enerji gibi, kentsel dönü üm de bugün çok kullan lan, 
âdeta moda bir kavram haline geldi. Öncelikle kentsel dönü üm sizin için ne ifade edi-
yor? Belki de dünyan n en kapsaml  çal mas na ba layan Türkiye’de kavram n ad n  
do ru koymak için, kentsel dönü ümü nas l tan mlad n z  ö renmek istiyoruz?
Kentsel dönü üm kavram yla ilgili gerek akademik çevrelerde gerek sektörde gerekse de po-
litikac larda bir kavram karga as  ya an yor. Politikac lar bu kavram  kullanarak seçim kazan -
yor, kullanmayanlar seçim kaybediyor. Politikac lar için yerinde kullan ld nda prim getiren bir 
kavram. Kentsel dönü üm yerine yenileme, yenile me ve canland rma deniyor. Bu kavramlar 
Bat ’da yap lan projelerden, plan ve programlardan ç kan deneyimlerin ürünleri asl nda. Kentsel 
dönü ümün ne oldu u ile ilgili yüz farkl  tan m inceledik. Ancak en sevdi imiz tan m, Londra’da 
Igloo Dönü üm Fonu Müdürü Chris Brown taraf ndan yap ld : “Kentsel dönü üm gayrimenkul 
geli tirme de ildir. Gayrimenkul geli tirme piyasa güçleriyle olur.” 
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Bu tan ma uyan 10 tane kentsel dönü üm projesi say n desem, hiç kimse sayamaz. Çünkü ka-
munun ve piyasan n yapt  gayrimenkul geli tirme. Tan m öyle devam ediyor: “Kentsel dönü-
üm ise yoksulluk ya ayan alanlarda kamu deste ine gereksinim duyulan sosyal ve ekonomik 

unsurlar  da içeren uzun vadeli eylemler bütünüdür.” 
Bizim anlad m z mekânsal boyutun d nda, sosyal ve ekonomik boyutu öne ç kar yor ve yok-
sulluk alanlar na öncelik veriliyor, ayr ca uzun vadeli bir süreç oldu u vurgusu yap l yor. Bu tan -
m  her yerde kullan yorum. Uzun y llard r bu i le u ra an biri oldu um için, “Kentsel dönü üm, 
k saca uzla mad r” diyorum.

Kentsel dönü üm sosyal, kültürel, ekonomik ve mekânsal boyutlar n n d nda politik 
boyutu da olan bir süreç. Bu politik boyut ne kadar önemli bir unsur olu turuyor?
Politik boyut hep vard  zaten. Türkiye kentleri sanki hiç dönü üm ya amam  gibi, kentsel dö-
nü üm kavram  1999 y l nda ya ad m z Marmara Depremi’nden sonra gündeme oturdu.  Tür-
kiye kentleri üçüncü kez y k l p yap l yor. lk dönem 1960-1980 aras nda büyük kentlere yo un 
göçle birlikte ba lad . Bu dönemde apartman yap lar  ve gecekondular üretildi. lki imarl , ikincisi 
imars z bir süreçti. 
kinci dönem ise Özal zaman nda ç kar lan 2981 say l  Yasa ile ba lad . O yasada, gecekon-
dulardaki ya am kalitesinin kötü, binalar n da çürük olmas ndan yola ç k ld  ve nas l dönü -
türülece i soruldu. Tapular n o alanlarda ya ayanlara verilmesi gibi bir cin fikir ortaya at ld  ve 
uyguland . Dört kata kadar imar izni verildi ve piyasa ko ullar nda bir çal ma ba lad . Ancak bu 
da dönü üm demek de ildi. 
Üçüncü dönem ise 6306 say l  Afet Riski Alt ndaki Alanlar n Dönü türülmesi Hakk ndaki Kanun 
ile getirildi. Dönü türülecek alanlar Özal’ n 2981 say l  Yasa ile verdi i haklar sonunda dönü en 
alanlar  kaps yor asl nda. Zaman içinde o alanlarda yap  ve ya am kalitesi riskleri ortaya ç kt . Ya-
anan ilk iki süreçte de kamusal alan olmad  gibi, ula m noktas nda da yollar hiç de i meden 

kald . Son yasa ile de asl nda ayn  hatalar tekrarlan yor. “ mar hakk  verelim, ödül verelim ama 
yollar ayn  olsun” diyoruz. Bu durum ne kadar gidecek? Dünkü dönü üm süreci bu kapasiteyi 
kald r yordu, bugünkü dönü üm süreci bu kapasiteyi kald rmayacak. Bence bir yönetimi olma-
l . Bundan sonra kentler yeniden dönü memek üzere dönü ecekse, 6 K kriteri çerçevesinde 
dönü ürse ancak çare olabilir.

KENTSEL DÖNÜ ÜMDE 6 K KR TERLER
6 K dedi iniz ve kentsel dönü ümün sa l kl  i lemesini sa layacak kriterler nedir?
Bu kriterlerin ilki kimlik. Bugün do u veya bat daki kentlerimiz birbirine benzedi ve kimliklerini 
kaybetti. Anadolu co rafyas nda kimlik kaybolabilir mi? O kadar derinli i olan kentlerimizi 60-
70 y lda kimliksiz hale getirdik. Kimlikli kentler olmal . Bugünlerde marka kentler kavram  ba -
lad . ABD veya Avrupa kentleri marka kentler olabilir. O kadar tarihsel derinli i yok o kentlerin. 
Ülkemizde yok etmemize ra men kimlik ö esini öne ç karacak o kadar de er var ki. Bunlar  ön 
plana ç karmak önemli. 

Dikmen Vadisi Projesi
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kinci kriter kapasite. Kentlerimizin kapasitesini doldurduk. stanbul 14 milyon. Bütün kentlerin 
yüzde 20-25 zorlamayla art  kapasitesi var. stanbul, yüzde 20-25 artt nda 18 milyona ç kacak 
ve ula m sorunlar  artacak. Kamusal alan ve nefes alma alanlar  olmayacak. Yap sal kapasite 
art k doldu, bir de ya am  destekleyen bir kapasite var; su kapasitesi. Ya mur ya mad  za-
man su kapasitesinin ancak bir iki y l yetece i söyleniyor. stanbul 18 milyona ç kt nda su 
kapasitesi yeterli olacak m ? O zaman hem do al kapasitenin hem de kentle me kapasitesinin 
senaryosunu yeniden yazacak teoriler ortaya koymam z laz m. stanbul’un Paris gibi, k rm z  
çizgilerini çizip, nerelerde yo unla laca n n karar n n verilmesi gerekiyor. 
Üçüncü kriter koruma. Art k bir eyleri korumam z gerekiyor. Do an n, tarihsel mekânlar n ve 
kültürel de erlerin… Dördüncü kriter kat l m. Kat l m kentsel dönü üm sürecindeki kriterler 
içinde olmazsa olmazd r. Be inci kriter kaynak. Kayna  nas l yaratacaks n z? lk iki dönü üm 
sürecinde kaynak olarak iki katl  yap lar  y k p be  katl  yap lar yaparak elde ettik. Yani kayna  
arsadan yaratt k. mar hakk  bedava verildi, piyasa ko ullar nda bu de erlendirildi. Bu kaynak 
bugün bitti. Yeni yakla mlar ortaya koymak laz m. Kredi mekanizmas n  m  geli tireceksin, imar 
haklar n  m  satacaks n? Biz imar haklar  sat ls n diyoruz. Bu tür kaynaklar  harekete geçirecek 
yakla mlar n tart lmas  gerekiyor. Son kriter ise kurgu. Art k yeni bir dönü üm sürecine giriyor-
sak parsel baz nda yap lacak dönü ümden vazgeçmeliyiz. Yeni bir kentsel kurgu yaratmal y z. 
Bu yeni kentsel kurgunun parametrelerinde ise yeni vizyon ve yeni stratejiler olu turmal y z. 
Kentlerin yeni bir vizyon çerçevesinde, vizyon sahibi yöneticilerle, akil adamlarla oturulup tart -
larak stratejilerinin üretilmesi dönemindeyiz.

Kamuoyunda “Kentsel Dönü üm” yasas  olarak bilinen tasar  Meclis’ten geçerek yasa-
la t . Bu yasa kentlerimizin afet kar s nda yeniden yap lanmas nda nas l bir etki yara-
tacak? Tek ba na bu yasa kentlerimizdeki gecekondu alanlar n n dönü türülmesinde 
etkili olacak m ?
6306 say l  Yasa’ya nereden bakt n za ba l . Bu yasa asl nda bir dönü üm yasas . Riskli yap -
dan rezerv alana kadar birçok kavram tan ml yor. Rezerv alan her eyi kaps yor. stanbul’da iki 
tane yeni ehir kurulaca n n i aretlerini veriyor yasa. De erleme kavram  getiriyor. Mülk sahip-
lerine birtak m senaryolar sunuyor. Bu senaryolar sadece yap  baz nda çözüm getiriyor, i  yarat-
m yor.  yarat yorsa, senaryo do rudur. Yasa de erleme esasl  dönü ümü getiriyor ve iki tane 
güç olu turuyor. Bunlardan ilki Bakanl k ve TOK . lk iki dönü üm sürecinde devletin çok fazla 
rolü vard ; fonlar kurdu, yönlendirdi. imdi ise “Ben bu projeyi al r m, yapar m, gerçekle tiririm” 
diyor. Bu bir tehlike. kinci güç ise merkez alanlarda küçük parsellerin oldu u yerlerle ortaya 
ç kacak küçük ve orta ölçekli giri imciler. Bu alanlar n dönü türülmesinde küçük giri imciler 
ortaya ç kacak. Yurt d nda okuyan, finansman  bilen insanlardan olu an küçük giri imciler… 
Burada büyük yat r mc lar geride kal yor. O alanlar küçük ölçekli projeler oldu u için büyük 
yat r mc lar enerjilerini harcam yor. Bu nedenle devlet çok ak ll  davran p, “Bu küçük proje alan-
lar nda KDV yüzde 1” dedi ve te vik etti. 
Bu konuda da uzla ma için 6 B kural m z var. Öncelikle bilgilendirme yapacaks n z. nsanlara 
do ru ve effaf bilgi vermek, yasan n içeri ini anlatmak zorundas n z. Sonra  bilinçlendirme 
geliyor. “Afet riski, riskli yap  ve kültürel korunacak yap  nedir?” konular nda. Üçüncü kural bu-
lu ma. nsanlar  taraflarla bulu turacaks n z. Bürokrasi, akademik çevre, tasar mc lar, yerel yö-

“Yeni bir dönü üm sürecini 
ba lat yorsan z, yasa ve te vikleri 
ç kart yorsan z, o zaman dört be  
harita yapman z laz m. Zaten 
bütün Bat  kentleri bunu yap yor. 
Öncelikle stanbul’un de er haritas n  
yapacaks n z. Yoksulluk, yo unluk 
ve silüet haritalar n  yapacaks n z. 
Bunlar  üst üste çak t racaks n z ve 
nerelerin öncelikli dönü ece ine, 
bu haritalardan elde edece iniz 
veriler nda karar vereceksiniz? 
6306 say l  Yasa ile nerelerin öncelikli 
dönü ece ine Çevre ve ehircilik 
Bakanl  karar veriyor. Böyle haritalar 
yap p, öncelik ve kriterleri ortaya 
koydu unuzda, o zaman daha farkl  
dinamikler ve aktörler ortaya ç kacak. 
Bu stratejik analizlerin ve haritalar n 
yap lmas  gerekiyor.”

“Stratejik 
analizlerin 
ve haritaların 
yapılması 
gerekiyor”

Tarlaba
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netimler, karar vericilerle. Dördüncü kural beklenti. nsan m z n beklentileri çok yüksek. nsanlar 
100 metrekarede be  çocukla ya yor ve be  yeni daire istiyor. Politikac lar da do ruyu söylemi-
yor, vereceklerini belirtiyor. Bu dönem bitti. kinci dönemde verdiniz ve kötü kulland n z. Tekrar 
ödül alacaksan z, ko ullu alman z laz m. Be incisi belirsizlik. Tarlaba  ba ta olmak üzere birkaç 
projede çal t k. Proje üretti imiz için bugün her eye proje diyoruz. Bir projeye A’dan Z’ye her 
eyin yaz lmas  laz m. Tarlaba ’nda aradan iki y l geçmi , nas l bir süreç izlenece i belirsiz. 
nsanlar, “Odun ve kömür ihtiyaçlar m z giderilecek mi, çocuklar m z nerede okuyacak” gibi so-
rular soruyor hâlâ.  Bu sorular n hiçbirinin yan t  yok. Çünkü proje mekânsal haz rlanm . Sosyal 
ve kültürel boyutlar  yok. Bu belirsizliklere yan t vermiyor projeler. Son kural da benimsemedir. 
E er geni  kitleler taraf ndan benimseniyorsa projeler, gerçekle me ans  art yor. 

“DÖNÜ ÜMDE EN ÖNEML  EY V ZYON VE V ZYON SAH B  YÖNET C D R”
Türkiye’de ba ar l  kentsel dönü üm çal malar  denildi inde Portakal Çiçe i ve Dikmen 
Vadisi projeleri akla geliyor. Bu projelerin ba ar l  kabul edilmesini sa layan gerekçeler 
nelerdi? Bu projeler bugün gündemde olan ve devam eden kentsel dönü üm çal mala-
r na nas l bir yol haritas  çizebilir?
Bu tür dönü üm projelerinde en önemli ey vizyon ve vizyon sahibi yönetici. O dönemin Ankara 
Büyük ehir Belediye Ba kan  Murat Karayalç n, vizyon sahibi bir yöneticiydi. kincisi kararl l k. Bir 
projenin senaryosu do ru yaz ld nda, bunu uygulayacak kararl l n olacak. Halk m z yönetici-
lerinde karars zl k görünce sürece kat lmaktan vazgeçiyor. Üçüncüsü ise güven. Güven ortam n  
yaratacaks n z. Kamuya o zaman da güven yoktu, bugün de yok. Hiçbir zaman da olmad  zaten. 
Dördüncüsü ise e itli i sa layacaks n z. Bu iki proje bunlar  sa lad  için ba ar l  kabul edildi. 

Her iki projede e itli i nas l sa lad n z?
Bu iki projede de yarat lan de er mülk sahiplerine e it payla t r ld . Ba ka kimseye pay veril-
medi. lk senaryo buydu. Ne kadar üretiyorsak, herkes arsas  kadar bunu payla acak. kincisi 
kamusal bir hedef koyduk. “Her iki vadinin yüzde 70’i ye il alan olacak” dedik. Çünkü bu pro-
jelerde sadece oradaki mülk sahiplerinin kazanmas  olmazd . Ye il alan ve okul alan  yarat-
mazsan, projedeki beklentileri kar layamazs n ve belirsizlikleri gideremezsin. Üçüncüsü, “Hiç 
kimse oldu u yerden d ar ya gitmeyecek” dedik. Bak n, bu ilkeleri koyan yok. E itli i koyarken 
de Portakal Çiçe i Projesi’nde irket kurduk ve bu irkete mülk sahiplerini ortak yapt k. irket 
ne kazand ysa haklar  oran nda pay ald lar. Dikmen Vadisi Projesi için de irket kurduk ancak 
hak sahiplerini irkete ortak yapamad k. Portakal Çiçe i Projesi’nde irket kuruldu, yat r mc lar 
geldi ve piyasa ko ullar nda verdik.
Dikmen Vadisi’ndeki en kritik ey 480 gecekondunun varl yd . Herkesin farkl  say da ge-
cekonduya sahip oldu unu gördük. E itlik ad na birden fazla gecekondusu olan da tek 
pay sahibi oldu. Aradaki fark ise mahsupla ma yoluyla e itlendi. Bugün uygulanan kentsel 
dönü üm projelerinde mülk sahiplerinin oturdu u yap lar farkl  kat yüksekliklerine sahip, 
ç tay  nereye koyacaks n! Dikmen Vadisi’nde yap lar n yüzde 80’i tek katl yd . Kalanlar da 
raz  oldu. En büyük ba ar m z Dikmen Vadisi’nde, hiç yat r mc  gelmedi. Projeyi çizdik, 
fizibilitesini haz rlad k; Almanya ve Japonya borsalar nda 250 milyon mark tahvil ihraç ettik. 
20 y l öncesinden bahsediyorum. Kentsel dönü üm Bat ’da zaten kamu ve sivil kesimin 
ortakl k kurmas  demektir. 

“ stanbul’dan bir dönü üm modeli ve 
senaryosu ç kaca na inanm yorum, 
konu tu umuz gerekçeler nedeniyle. 

Bu model Anadolu’dan ç kacak. 
stanbul ve Ankara, rant n yüksek 

olmas  ve güç odaklar n  fazlal  
nedeniyle maalesef kaybedilen 

kentler. zmir gelecek 10 y l n 
parlayan y ld z  olacak. Bugüne 
kadar geli ememesinin ya da 

geli memesinin ans n  ya yor. 
stanbul’da gecekondu kalmad  
ama zmir’de hâlâ var. Eski ehir, 

Gaziantep, Kayseri, Denizli, Adana, 
Samsun, Konya geli en kentler. 10 

ya da 12 geli en kent sayabiliriz. Bu 
kentler, 6 K kriterlerini maksimum 

yakalama potansiyeline sahip. 
Bu kentlere yo unla arak, kentsel 

dönü ümde örnek bir model 
yaratmak mümkün.”

“Kentsel dönüşüm 
modeli Anadolu’dan 

çıkacak”

Tarlaba
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Bugün devam eden kentsel dönü üm çal malar na nas l yakla yorsunuz? Çal t -
n z projelerden örnekler verebilir misiniz?
Kartal, Cendere ve Dragos’ta üç sanayi dönü üm projesinde çal t k. Bu projelerde bürok-
rasinin yapmad n , yani uzla ma yönetimini uygulad k. Mülk sahiplerini, yerel yöneticileri 
ve tüm taraflar  masan n ba na toplad k, sadece ve sadece planlama ve tasar m ilkelerini 
uzla arak plan yapma sürecine girdik. Ankara’da plan, proje, uygulama hepsi vard  ama 
stanbul’da bu olam yor. Sadece kat l mc larla plan ve tasar m sürecinde bir uzla ma ger-
çekle tirdik. Bu, stanbul için örnek bir çal ma oldu. Sanayi alan yd , insan ya am yordu 
ama planlama ve piyasa ko ullar n  iç içe getirerek üç projeyi gerçekle tirdik. 
Tarlaba  projesinde i in sosyal boyutunu ön plana ç kartabilmek için bir deneyim ya ad k. 
5366 say l  Yasa ile yap lan bir çal ma zaten. hale yöntemi uygulanm . Yanl l k burada 
ba l yor, kat l mc l k boyutu hiç yok; biz de zaten sonradan dâhil olduk sürece. Özellikle 
yoksulluk bölgesinde ya ayanlar n talep ve beklentilerinin nas l kar lanaca  ile ilgili bir 
sosyal plan haz rlad k ve taraflara sunduk.

Tarlaba ’nda sürece dâhil olduktan sonra nas l bir deneyim ya ad n z?
Bu süreçte faydal  öneriler getirdik. Tarlaba ’n n dokuz adas n  Ni anta  yapaca n za, 
be  adas n  yap n, dört adas n  da restore edin. Bu bölgede ya ayan insanlar n ne kadar -
n n kalmas n  sa larsan z, çe itlili i o kadar korumu  olursunuz. imdi Tarlaba  soyutlan-
m  bir alan haline gelecek. Bu yönüyle yanl . Tarlaba ’nda kat l m süreci olsayd  daha 
farkl  sonuçlar  olurdu. Biz kat l ma inan yoruz. Baz  STK’lar ise “Ayn  kals n” diyor. Bu da 
do ru de il. Ülkemizde “Ya y kal m ya da aynen koruyal m” anlay  hâkim. Tarlaba  gibi 
projelerde uzla ma yönetimi çok önem kazan yor. Yoksulluk alanlar nda proje geli tirirken 
mekansal dönü ümden önce toplumsal geli me  ve ekonomik kalk nma bile enleri ön 
plana ç kmal . Bu alanlarda Stratejik Sosyal Plan haz rlanmadan proje yap lmamal . Süreç, 
iyi yönetilmeli, kat l mc l k ön planda tutulmal .

Uzla mac  olarak sürece nas l dâhil oluyorsunuz ve nas l bir süreç izliyorsunuz?
Kartal, Cendere ve Tarlaba ’nda uzla ma süreçlerine ça r yla dâhil olduk. Belediye veya 
mülk sahipleri ihtiyaç duyuyor ve bizi ça r yor. Karanfilköy ve Hac hüsrev’de oldu u gibi 
ya ayanlar da ça r yor. Kamu, özel sektör ve STK’lar n bask s  dolay s yla kendilerine yol 
gösterilmesini istiyorlar. Tarafs z bir ekilde ne yapmalar  ve nelere dikkat etmeleri gerek-
tikleri konular nda bilgi veriyoruz, yol gösteriyoruz. Gönüllü çal malar m z var. ki y l önce 
3ADA1ADA diye bir çal ma ba latt k. stanbul’da üç ada bir araya gelirse nas l mekânlar ç -
kar? Mahalle baz nda halkla bulu arak, kapasitelerini ölçüyoruz. Müteahhit geldi inde neyi 
payla acaklar n  görüyoruz. imdi Kâ thane’de çal yoruz ve Kâ thane h zl  geli iyor. 
Buralara imar bonuslar  verilmi . Müteahhitlerin yapt klar  sonras nda halk neye “Evet” de-
di ini bilmiyor. Birtak m rehberler haz rl yoruz. Müteahhitlerle konu urken yanlar na genç 
gönüllü tasar mc  ya da hukukçu arkada lar m z  almalar n  tavsiye ediyoruz. Halk n bilgi 
sahibi olup bilinçli bir ekilde masaya oturmas n  sa lamaya çal yoruz. Taraflar n oldu u 
ortamda yap lan tart mada, biz sadece sorular soruyor ve insanlar n neler istediklerinin 
anla lmas n  sa l yoruz.

Haz r söz Anadolu’dan aç lm ken, “Payla an Kentler” hareketi hakk nda da bilgi ala-
l m. Nedir bu Payla an Kentler hareketi?
Do u Anadolu’da “Payla an Kentler” hareketi ba latt k.  De erlerinizi payla arak büyüme-
niz laz m, çünkü Anadolu kentleri ölüyor.  Kendi iç dinamikleri kendi ekonomilerini yara-
tam yor. Konya ve Denizli yarat yor belki ama Do u Anadolu’daki kentlerimiz yaratam yor. 
Yaratabilmeleri için ittifak kurmalar  gerekiyor ki, buna Bat ’da “kentsel koalisyon” diyorlar. 
Diyarbak r’la Mardin aras  bir saat. kisinde de mi havaalan  veya organize sanayi olmal ? 
Kaynaklar k t oldu una göre, bu kentlerin ittifak yaparak, özellikle tarihi kültürel rotalarla bir 
güç birli i olu turup kaynaklar n  etkin kullanmas  laz m. Bu ak mlara inan yoruz. Kentsel 
dönü üm, proje baz nda olmaz. Dünyada u anda en büyük ak m “Yeni Yüzy l Kentleri” 
ak m . lkelerini koymu lar. Ya ama çal ma alan  birlikteli i, 24 saat ya ayan kent, bilim 
ve teknoloji, ye il yakal lar gibi… Zürih bilim kenti, senaryosunu yazm  ve buna göre kenti 
geli tiriyor. Barcelona, kültür ve inovasyon kenti. 90’l  y llarda Avrupa kentlerinde “kentsel 
rönesans” ya and . 90 öncesinde merkezlerden kaç  ya and . Merkezler çöküntüye u ra-
d . Bakt lar kötüye gidiyor, “ nsanlar  nas l çekerim?” diye bir ak m ba latt lar. Canland rma 
stratejileri, ilave katlar, elektrik-su paras n  almama gibi... Avrupa kentlerinde sosyal kültürel 
faaliyetler geli ti ve Avrupa kentleri canland . Türkiye’nin de buna ihtiyac  var. 

“Yasan n in aat sektörünü harekete 
geçirecek dinamikleri var. Kapasite 
çok az, imar bonuslar  veriliyor ama 
bu imar bonuslar  kimlere verilecek. 
Kentsel dönü ümün gözde ilçeleri 
Kad köy, Bak rköy ve Be ikta  gibi, 
arsa de erinin yüksek oldu u yerlerde 
küçük giri imciler veya orta ölçekli 
giri imciler yer alacak. Zeytinburnu, 
Ba c lar, Küçükçekmece gibi, 
de eri dü ük olan yerlerde hareketi 
nas l ba latacaks n z? mar hakk n  
çok art rmakla. lk say lan yerlerde 
de er yüksek oldu u için imar hakk n  
art rmaya gerek yok. Art rmamak da 
gerekiyor. O zaman artan kapasitede 
önceli i ikinci alana vereceksiniz. 
Ancak bu alanlar n riskli olup 
olmad klar  da ba ka bir sorun.” 

“Yasanın inşaat 
sektörünü 
harekete geçirecek 
dinamikleri var”
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Son dönemde yay mlanan raporlarda kimi zaman Türk gayrimenkul sektörü 
kimi zaman da global bir ehir olarak stanbul, yat r m potansiyeli aç s ndan 
Avrupal  rakiplerini geride b rak r hale geldi. Gayrimenkul geli me beklentilerinde 
Avrupa’n n 27 ehrini geride b rak p zirveye oturan stanbul, mevcut gayrimenkul 
yat r m performans nda da dördüncü oldu.

Gayrimenkul sektöründe 
pazarın yeni adı: 

T
ÜRK YE, 2012 YILINI TÜRK YE STAT ST K KURUMU (TÜ K) VER LE-
R NE GÖRE YÜZDE 2,2 BÜYÜME LE KAPATIRKEN, EKONOM N N 
LOKOMOT F  SAYILAN N AAT SEKTÖRÜNDE BÜYÜME YÜZDE 
0,6’DA KALDI. Ekonomik büyümenin beklentilerin çok alt nda kalma-
s nda, in aat sektöründeki büyümenin istenilen seviyeye ula amamas n n 
etkisi fazlayd . 2012 y l nda ekonomiyi so utma politikalar , in aat sektörü 

ve in aat malzemesi sanayisini do rudan etkilerken, ayn  bask y  gayrimenkul sektörü de 
hissetti. Yüzde 0,6’l k büyüme ile in aat sektörü son 10 y ld r ilk defa Türkiye büyümesinin 
alt nda kald . 2011 y l nda ekonomi yüzde 8,8 büyürken, in aat sektörü yüzde 11,3 ile h zl  
bir büyüme gerçekle tirmi ti. 2013 y l nda Türkiye ekonomisinin yüzde 4 büyümesi için 
in aat sektörünün yüzde 5 ile 6 aras nda büyümesi gerekti ini ifade eden uzmanlara göre 
baz  iç ve d  dinamiklerin de harekete geçirilmesi önemli…

Gayrimenkul sektörü 2013 y l ndan umutlu. Mevcut konut stokunun kademeli olarak 
eritilece i ve as l toparlanman n y l n ikinci yar s nda ya anaca  sektör oyuncular n n 
ortak görü ü. Sektörün genel anlamda pozitif beklenti içinde oldu unu aktaran Türkiye 
MSAD Yönetim Kurulu Ba kan  Dündar Yeti ener, konut stokunun bu beklentileri biraz 
a a  çekti ini kabul ederek unlar  söyledi: “2013 y l  ba nda in as  devam etmekte 
olan konutlarla birlikte yakla k 800 bin konut stoku olu acak. Türkiye’deki verilere göre 
y lda yakla k 400 bin konut sat  söz konusu. Demek ki olu an bu stokun eritilmesi 
zaman alacak. Yine nitelikli projeler olu acak, ancak konuttaki mevcut stokun erimesi 
için geçecek sürede gayrimenkul sektöründe beklentiler biraz ertelenecek. Kentsel dö-
nü üm ve altyap  alan nda, hükümetin yat r m program nda olan büyük projelerin 2013 
y l nda sektöre bir hareket kazand raca n  dü ünüyorum.”  

Konut ve gayrimenkul sektöründe büyümenin 2013 y l nda göreceli olarak zay f kala-
ca n  dü ünen Ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel, bu sektörlerde ekonomik büyümeye 
paralel yüzde 4-5’lik bir büyümenin olaca n  belirtti. “Konut ve ticari gayrimenkul tara-
f nda 2010 ve 2011’den gelen önemli bir stok birikimi oldu. 2013’te bir canlanma olsa 
da san r m bu önce stoklar  eritme yoluyla kendini gösterecek” diyen Dr. Gürlesel, konut 
taraf n n canlanmay  hemen hissedece ini, ticari gayrimenkulde ise k smen canlanma 
gerçekle ece ini vurgulad . Y l n ikinci yar s ndan sonra arz taraf n n canlanmas n  bek-
leyen Dr. Gürlesel, stoklar n eritilmesinin önemine dikkat çekti.
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EKONOM  SO UDU, SEKTÖRLER DONDU!
2012’nin dünya ve Türkiye ekonomisinde büyümenin yava lad  bir y l oldu unu, Bat  
ekonomilerinin ço unda negatif büyümenin ya and n  hat rlatan Gayrimenkul Yat r m 
Ortakl  Derne i (GYODER) Ba kan Yard mc s  Özlem Gökçe de, Türkiye’de ekonomiyi 
so utma önlemlerinin in aat ve gayrimenkul sektöründe etkisini gösterdi ini dü ünenler-
den. Gökçe, in aat sektörünün bu yava lamadan etkilenerek y l  yüzde 0,6 gibi dü ük bir 
performansla kapatt n  da hat rlatt . 2012 y l nda konut segmentinde ya anan KDV oran  
belirsizli inin daralmada etkili oldu unu iddia eden Gökçe, hem sat lar n n hem de yeni 
proje üretiminin olumsuz yönde etkilendi inin alt n  çizdi.

Türkiye Müteahhitler Birli i (TMB) Yönetim Kurulu Ba kan  Emin Sazak da eko-
nomiyi so utmak için al nan önlemlerin, in aat ve gayrimenkul sektörünü 

olumsuz etkiledi i dü üncesine kat l yor. 2012’de konutlar n birinci el sat -
lar nda uygulanacak KDV oran  konusunda uzun süre belirsizlik ya anma-
s , tapu harçlar n n art r lmas , konut kredilerindeki geni lemenin kontrolü 

ve di er s k la t r c  önlemlerin, talep cephesinde duraklama yaratt na i a-
ret eden Sazak, in aat sektöründeki yava lamadan ticari gayrimenkul sek-

törünün de pay n  ald n  ifade etti. Sazak ayr ca, ofis ve otel pazar nda 
canl l n sürdü ünü ancak al veri  merkezi yat r mlar n n h z kesti ini 
söyledi.

Sektörün performans n n dü tü ünü, arz talep yava lamas  ya and -
n , talepteki art n arzdaki art n gerisinde kalmas  nedeniyle stok-

lar n büyüdü ünü hat rlatan Sazak, “2012 y l nda yap  ruhsat  verilen 
daire say s  2011’e k yasla yüzde 14,3 artt , ancak ruhsata konu daire 
say s  bir önceki y la göre artarken, 2010’daki 907 bin düzeyinin çok 
alt nda kald . 2012, sat  gerçekle en konut say s nda (431 bin 485) 
son be  y l n en fazla konut sat ld  y l olan 2009’un (531 bin 746) 
çok gerisinde kalm  olsa da, bu be  y ll k dönemde en fazla sat n 
yap ld  ikinci y l oldu. 2012’de yap  kullanma izin ruhsat  verilen 
daire say s  ise bir önceki y la göre yüzde 2,8 geriledi” diye konu tu.

YASA VE YÖNETMEL KLER N ETK S
2012 y l nda ç kan yasa ve yönetmeliklerin sektör dinamiklerini tetik-

ledi ini aktaran GYODER Ba kan Yard mc s  Gökçe, unlar  söyledi: 
“2012 y l nda devreye giren Kentsel Dönü üm Yasas , Mütekabiliyet 

Türkiye’deki mevcut yap  stoku ile ilgili 
sa l kl  bir envanter bulunmad n n 
alt n  çizen Türkiye MSAD Yönetim 
Kurulu Ba kan  Dündar Yeti ener, 
Türkiye MSAD olarak kay t içi ve kay t 
d  envanterin, Kentsel Dönü üm 
Yasas  ile birlikte olu mas n  
önemsediklerini söyledi. 
Yeti ener, “16 ile 20 milyon 
adet aras nda de i en 
konut rakam ndan söz 
ediliyor. Yeni yasa 
kapsam na çok say da 
bina ve konut giriyor. 
Yeni yasan n hedefledi i 
sa l kl  ve güvenli 
ya am alanlar n n 
olu mas n  ümit ediyoruz. 
Kentsel dönü üm 
sürecinde finansman, 
kilit noktay  olu turuyor. 
Riskli alanlar n dönü ümü 
için uygun finansman 
mekanizmalar  ve te viklerin 
hayata geçirilmesi ile 2013 y l nda 
sektörümüzün art  bir hareket 
kazanaca n  dü ünüyorum” dedi.

“Kentsel dönüşümde 
finansman, kilit 
noktayı oluşturuyor”
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Yasas ’ndaki de i iklik, konutta KDV oranlar n n de i tirilmesi ve 2B arazilerinin kullan -
c lar na sat  sektör dinamiklerini de i tirici etkiler olu turdu. Mütekabiliyet Yasas ’ndaki 
revizyonla birlikte, 183 ülke vatanda na gayrimenkul sat n n önü aç ld  ve ba ta Orta 
Do u olmak üzere, Türki Cumhuriyetler ve Rusya’dan yo un bir taleple kar la ld . Ayr -
ca Kentsel Dönü üm Yasas ’n n yürürlü e girmesi, kent merkezinde yeni proje alanlar n n 
olu turulmas  aç s ndan olumlu oldu ve piyasaya hareket getirdi.”

Gayrimenkul sektörü aç s ndan önemli yasal düzenlemelerin hayata geçirildi ini söyleyen 
ve bu düzenlemelerin sektöre hareket kataca na inanan Konut Geli tiricileri ve Yat r mc -
lar  Derne i (KONUTDER) Yönetim Kurulu Ba kan  Ömer Faruk Çelik de, kentsel dönü üm 
ve mütekabiliyet konusunda at lan ad mlar n gayrimenkul sektörünü orta ve uzun vadede 
olumlu etkileyece ini dü ünenlerden. Çelik, “Sektörün son birkaç y l n  göz önünde bu-
lundurdu umuzda 2013 en iyi y llardan biri olacak. Ekonomi büyüyecek, stoklar eriyecek. 
Konut al c s  için de avantajl  bir y l olacak. Yeni KDV düzenlemesiyle ruhsat  al nm  proje-
lerde uygulanacak yüzde 1 KDV uygulamas , bu y l n, konut al c s  için f rsat y l  niteli inde 
olacak” dedi. 

“Yeni Te vik Yasas  ile birlikte organize sanayi bölgelerinde sanayi ve lojistik alanlara ilgi ve 
talebin canlanmakta oldu u gözlenmektedir. 2013 y l n n 2012’ye k yasla daha iyi geçme-
si, in aat, konut ve ticari gayrimenkul sektörlerinin s n rl  bir ivme ile de olsa toparlanmas  
beklenmektedir” diyen TMB Ba kan  Emin Sazak da, dü en faiz oranlar n n ve yabanc lara 
konut sat  düzenlemesinin ek talep yarataca n  söyledi. Sazak, öyle devam etti: “Öte 
yandan in aat ruhsat n  1 Ocak 2013 öncesinde alm  olan konutlar n KDV art ndan etki-
lenmeyecek olmalar  sektöre ilk etapta bir hareketlilik getirebilecek ve son dönemde kayg  
verici bir biçimde i mi  olan stoklar n erimesine katk  sa layabilecektir. Bu tarihten sonra 
ruhsat alan konutlarda ise maliyetlerin fiyatlara yans mas  kaç n lmaz olacakt r.” 

Sazak, sektörün yeni KDV uygulamas n n 1+1 ve 2+1 konutlara nas l yans yaca n  da öy-
le payla t : “Yeni KDV uygulamas  ile lüks konut kategorisine giren 1+1 ve 2+1 konutlara 
yönelik talebin daralmas  ve bu konutlar n yat r m arac  olarak cazibesinin kalmamas  ih-
timal dâhilindedir. Y lba  öncesinde ruhsat n  alm  olan bu tür konutlar n ise de erinin 
artmas  beklenmektedir. Gerçekle me olas l  yüksek bir di er öngörü ise, dar ve orta 
gelirli kesimlere hitabeden konutlarda fazla s k nt  olmayaca , ruhsat n  y lba ndan sonra 
alan lüks konut projelerinde ise yeni KDV oran n n etkisinin zamanla eriyece i eklindedir.”

GAYR MENKULÜN GÖZDE EHR  STANBUL
Son dönemde yay mlanan raporlarda kimi zaman Türk gayrimenkul sektörü kimi zaman 
da global bir ehir olarak stanbul, yat r m potansiyeli aç s ndan Avrupal  rakiplerini geride 
b rakt . Gayrimenkul geli me beklentilerinde Avrupa’n n 27 ehrini geride b rak p zirveye Konut sektöründe canl l n 2013 

y l  boyunca devam etmesini 
beklediklerini belirten GYODER Ba kan 
Yard mc s  Özlem Gökçe, yabanc ya 
gayrimenkul sat lar n n, yeni pazarlar n 
ve acente a lar n n olu maya 
ba lamas  nedeniyle h zlanaca n  
vurgulad . Gökçe, “2012 y l n n ikinci 
yar s nda gerilemeye ba layan konut 
kredisi faiz oran  yeniden yüzde 
1’in alt na dü erek y l sonunda ayl k 
ortalama yüzde 0,80 oldu. Y l sonu 
itibar yla konut kredileri yüzde 15,3 
artarak 86,04 milyar Türk liras na ula t . 
2013 y l nda büyümede iyile me 
ve buna ba l  olarak sektörde de 
geni leme bekliyoruz. Ruhsat  2013 
y l  öncesinde al nm  olan konut 
projelerinde KDV’nin yüzde 1 olarak 
uygulanmas , buna kar l k yeni 
projelerde yüzde 8 ve yüzde 18 
oranlar n n kullan lacak olmas , stoktaki 
konutlar n sat n  h zland rd ” dedi.  

“Stoktaki konut 
satışları artacak”
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oturan stanbul, mevcut gayrimenkul yat r m performans nda da dördüncü oldu. PwC ve 
ULI (Urban Land Institute) i  birli i ile gerçekle tirilen ve gayrimenkul sektöründeki son ge-
li meleri içeren Gayrimenkulde Geli en Trendler Avrupa 2013 raporuna göre, 2012 y l nda 
oldu u gibi ilk s radaki yerini korudu. Mevcut gayrimenkul yat r mlar nda stanbul’un önün-
de sadece Münih, Berlin ve Londra bulunuyor. stanbul, yeni gayrimenkul yat r mlar nda da 
ikinci s rada yer al yor. 2012 y l nda Dubai’de düzenlenen Dubai City Scape Gayrimenkul 
Fuar ’nda, 2013 y l nda da Cannes’daki MIPIM Gayrimenkul Fuar ’nda Türkiye onur ülkesi 
seçildi. 

Yüksek GSYH büyüme oran , artan nüfus, gelir seviyesi ve al m gücü ile Türkiye’nin yaban-
c  yat r mc  gözünde çok önemli bir etki yaratt n  belirten Türkiye MSAD Ba kan  Yeti e-
ner, gayrimenkul pazar nda yurt içi büyümenin ümit verici oldu unu vurgulad . Yabanc  
yat r mc lar n Türkiye’yi ümit vaadeden ama büyük ölçüde stanbul’a yo unla m  bir pazar 
olarak gördüklerini söyleyen Yeti ener, “Yabanc  yat r mc lar kabul edilebilir bulduklar  risk-
ler için makul düzeydeki getirileri cazip buluyor. Bu yat r mc lar n öncelikle dikkat 
etti i unsurlar n ba nda effafl k geliyor. Bu yüzden bir taraftan mevzuat m z  dü-
zenlerken, di er taraftan da d a ba ml l m z  azaltacak tasarruf ve verimlilik 
çal malar n  hayata geçirmeliyiz” diye konu tu. Tüm bu geli meler gayrimenkul 
sektöründe Türkiye’nin yeni bir pazar olarak ortaya ç kt n  gösterdi. Yat r m 
potansiyeli aç s ndan Türkiye’nin yeni bir pazar olarak öne ç kmas n n temel 
nedenlerinde Türkiye MSAD Ba kan  Yeti ener gibi dü ünen GYODER 
Ba kan Yard mc s  Gökçe, ayr ca unlar  da ekledi: “Türkiye’nin ilk kez 
bir kredi derecelendirme kurulu u taraf ndan yat r m yap labilir seviyeye 
ç kar lmas  ve bu de erlendirmenin di er kurulu larca da takip edilece i 
beklentisi, daha önce Türkiye’yi radar na alamayan fonlar n Türkiye’ye 
daha yak n ilgisine neden oldu.”

Türkiye’de gayrimenkul sektörünün geli me potansiyelini demogra-
fik, ekonomik, psikolojik ve finansal olmak üzere dört olgunun ekil-
lendirdi ini söyleyen TMB Ba kan  Sazak ise Türkiye’nin genç nüfu-
su, k rdan kente göçün artan bir ivme ile devam etmesini, birikmi  
ihtiyaca ek olarak her y l 600-700 bin ek konut ihtiyac  olu mas n  
önemli demografik etkenler olarak s ralad . Sazak, di er olgularla 
ilgili de öyle konu tu: “Küresel kriz sonras nda geli mi  ve geli -
mekte olan ülkelere k yasla Türkiye göreceli olarak daha yüksek 
oranl  ve istikrarl  bir büyüme performans  gerçekle tirdi. En önemli 

“Türkiye’de gayrimenkul sektörünün 
Avrupa’dan daha yüksek bir 

potansiyele sahip olmas n n en büyük 
nedeni Türkiye’nin genç ve 
büyüyen nüfusudur” diyen 
KONUTDER Ba kan  Ömer 
Faruk Çelik unlar  söyledi: 

“Bu nüfusun bar nma 
ihtiyac , çal ma, tüketim 

ve e lence ihtiyaçlar  
hem konut sektörünü 

hem de ofis, AVM, sanayi 
ve lojistik binalar  gibi 
ticari gayrimenkullere 

olan talebi beslemektedir. 
Türkiye’nin ekonomik 
istikrar  ve dinamizmi 

devam etti i sürece, Türkiye 
gayrimenkul piyasas  her 

zaman en cazip piyasalardan 
biri olacakt r.”

“Türkiye, en cazip 
piyasalardan biri 

olacaktır”
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psikolojik faktör, tüketici profilinin borçlanmaya ve maketten sat n almaya yatk n olmas -
d r. Finansman ortam  ise özellikle dü ük faizli konut kredileri boyutuyla konut üretimini 
destekleyici niteliktedir. Bu nedenlerin bir bölümü ticari gayrimenkul sektörünün geli me 
potansiyeli için de geçerlidir.”

MEGA PROJELER BEKLENT Y  ARTIRDI
Kentsel dönü üm sürecine ek olarak hükümetin deyimiyle “mega” projelerin, in aat ve 
gayrimenkul sektöründe beklentiyi art rd  muhakkak. stanbul, her zaman oldu u gibi 
gerçekle tirilecek mega projelerin de gözde ehri. Gayrimenkul sektöründe 2013 y l n n 
ana temalar n n yabanc  sermaye, mega projeler ile kentsel dönü üm projeleri oldu unun 
alt n  çizen GYODER Ba kan Yard mc s  Gökçe, “Kanal stanbul, yeni ehir merkezleri, s-
tanbul Finans Merkezi, üçüncü havaliman  ve köprü gibi birçok mega proje 2013’ten itiba-
ren uygulamaya konulmaya ba lanacak. Bu büyüklükteki yat r mlar için kamu özel sektör 
dayan mas n n yan  s ra, yabanc  sermayeye gereksinim duyuldu u ortadad r. Türkiye’nin 
kredi notundaki art lar, cari fazla veren ülkeler için Türkiye’yi iyi bir yat r m liman olarak 
görmesini sa lad . Sektöre do rudan yabanc  yat r m 2-3 milyar dolar aras nda gerçekle-
iyor. Yabanc ya gayrimenkul sat  ile bu rakam n orta vadede 10 milyar dolar seviyesine 

yükseltilmesi hedeflenmektedir. Mega projelere ve kentsel dönü üme yabanc  yat r mlar n 
çekilebilmesiyle ise konu çok daha farkl  bir boyut kazanacakt r” diyor. 

stanbul’un 2020 olimpiyatlar  için güçlü bir aday olmas n n sektöre ayr ca hareket getirece-
ini belirten GYODER Ba kan Yard mc s  Gökçe, konut kredi faiz oranlar ndaki gerileme-

nin devam edece ini ve sektörde yüzde 15’lik bir büyümenin ya anaca n  söyledi. Ticari 
gayrimenkul yat r mlar nda yüzde 6 ile 8 aras nda bir büyüme beklediklerini de vurgulayan 
Gökçe, kentsel dönü üm, mega projeler, yabanc ya mülk sat  nedeniyle gayrimenkul sek-
töründe 2012’ye k yasla bir iyile me ya anaca n  ve sektörün yüzde 5-6 mertebesinde bü-
yüyece ini dile getirdi. stanbul’a yap lacak her yat r m n, ehrin cazibesini yükseltece ini 
ve talebi art raca n  ifade eden KONUTDER Ba kan  Çelik de, kentsel dönü üm süreciyle 
birlikte olu acak yeni durumun sektör üzerinde pozitif bir etki yarataca na vurgu yapt .

Sektörün istenen ivmeyi kazanabilmesi için kamu kurumlar n n dikkatli davranmas n  iste-
yen Çelik, unlar  kaydetti: “ nsanlara yeni, depreme dayan kl , sosyal donat lara sahip ko-
nutlar  makul bir fiyatla üretebildi iniz takdirde talep artacakt r. Özellikle bu y l yeni KDV dü-
zenlemesinin de etkisiyle stoklar n eriyece ini dü ünüyoruz. Serbest piyasa ko ullar  içinde 
fiyat ayarlamalar  ile arz ve talep mutlaka bir dengeye gelecektir. Yeter ki kamu müdahalesi 
ile serbest piyasay  bozucu i lemler yap lmas n. Ülkemizde maalesef kamu kurumlar  gay-
rimenkul sektörünün en büyük oyuncusu durumunda ve bu durum zaman zaman serbest 
piyasa mekanizmas na zarar verebiliyor. Bu nedenle bu kurumlar n çok dikkatli olmas n , 
kamunun kaynaklar n  yanl  yat r mlara aktarmamas n , düzenleyici rolünü sürdürmesini 
ama özel sektörle rakip olmaktan kaç nmas n  bekliyoruz.”

Türkiye’deki mevcut konut arz n n, 
gerçek ihtiyac n hâlâ gerisinde 
oldu unu söyleyen TMB Ba kan  Emin 
Sazak, baz  tahminlere göre sat lmay  
bekleyen bir milyon konut stoku 
bulundu unu aktararak, öyle devam 
etti: “Özellikle son iki y ll k süreçte konut 
talebindeki art  h z n n arzdaki art  
h z n n gerisinde seyretti i ve bunun 
sonucu olarak kentler, konut türleri ve 
hatta belirli bir kentin semtleri itibar yla 
farkl la an düzeylerde geçerli olmak 
üzere ciddi boyutlarda stok büyümesi 
ya and  da gözlenmektedir. Baz  
tahminlere göre sat lmay  bekleyen 
konut stoku 1 milyona ula m  
durumdad r.”

“Satılmayı bekleyen 
konut stoku 1 milyona 
ulaştı”
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UMUT VAR AMA R SKLERE DE D KKAT!
Her ne kadar sektör oyuncular n n 2013 y l  ile ilgili beklenti ve sözleri umut dolu olsa da, 
riskler de ihmal edilemeyecek kadar önemli. Global piyasalarda topyekûn durgunluk ya-
anmas , ABD ve AB’nin global krizden ç k  noktas nda ald klar  önlemlerin çözümsüz 

kalmas , Çin ba ta olmak üzere geli mekte olan ülkelerin büyüme h zlar n n kesilmesi yeni 
dönemde in aat ve gayrimenkul sektörünü bekleyen en önemli riskler. Orta Do u ve özel-
likle Suriye’de ya anabilecek problemlerin de Türkiye‘yi çe itli boyutlar yla etkileyece ini 
söyleyen sektör oyuncular , içeride ise yasa ve yönetmeliklerde yer alacak yat r m ortam n  
etkileyecek belirsizliklerin büyümeyi erteleyece i endi esini ta yor. Türkiye’de y ll k orta-
lama 750 bin konut ihtiyac  bulundu unu, y ll k ruhsat say s n n da yakla k 700 bin mer-
tebesinde gerçekle ti ini hat rlatan GYODER Ba kan Yard mc s  Gökçe, “Sektörün daha 
sa l kl  i leyebilmesi aç s ndan konut kredi pazar n n geni lemesi ve derinle mesi, geçen 
y l KDV konusunda ya anan belirsizlik süreçleri gibi benzeri süreçlerin ya anmamas , ya-
banc ya gayrimenkul sat  ile ilgili tamamlay c  unsurlar n yürürlü e girmesi gerekir” dedi.

Gayrimenkul sektörünün k sa vadedeki en önemli ihtiyac n n talebi canland racak önlem-
lerin al nmas  oldu una i aret eden TMB Ba kan  Sazak da, orta ve uzun vadede yap la-
caklar  öyle özetledi: “Orta ve uzun vadedeki ihtiyaç ise ürün geli tirme sürecinde pazar 
odakl  ve gerçekçi analizlere dayal  yakla mlar içinde olmakt r. ‘Hele bir yapay m al c s  
nas l olsa bulunur’ gibi 50 y l öncesine ait yat r m stratejilerinden daha fazla geç kal nma-
dan vazgeçilmelidir. Üretilecek konutun konum, tür ve fiyat boyutlar yla hangi tip tüketi-
cilere hitap edece ini önceden iyi hesaplamak gerekmektedir. Talebi canland rmak için 
yap lmas  gerekenlerin ba nda makroekonomik istikrar  sa lamak ad na bile olsa sonuç-
lar  itibar yla konut talebini daraltacak olan önlemlerde çok dikkatli olunmas  gelmektedir. 
Unutulmamal d r ki: Baz  ülkelerde çarp c  örnekleri ya anm  olan bir konut balonunun 
olu mas  makroekonomik istikrar aç s ndan ciddi bir tehdittir. Öte yandan, konut kredisi 
faizlerinin sat n almay  özendirici olmas , konut maliyetlerini yükselten ve tüketici tedirgin-
li ine neden olan yasal düzenlemelerden kaç n lmas , vergi ve harçlarda azaltmaya gidil-
mesi de önemlidir. Konut kredisi faizlerinin gelir vergisi matrah ndan dü ürülmesine imkân 
verilmesi, gayrimenkul al m sat m nda uygulanmakta olan tapu harc  oran n n makul bir 
seviyeye indirilmesi, al m sat m sözle melerinde damga vergisi uygulamas n n kald r lmas  
bu kapsamda al nabilecek önlemlerden baz lar d r. Kentsel dönü üm ile mega projelerin 
sektörün geli me sürecinde önemli kilometre ta lar  olaca  ve hem arz hem de talep bo-
yutuyla önemli de i imlere kaynakl k edece i ku kusuzdur. Bu projeler sektörün a rl kl  
olarak orta ve uzun vadedeki geli mesini biçimlendirecek niteliktedir.”

Avrupa ehirleriyle kar la t r ld nda 
stanbul’un dönü en, konut alanlar n  

yenileyen, ticari gayrimenkul stoku 
üreten bir ehir oldu unu söyleyen 

Ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel, 
yenileme projeleri üretebilen 

Avrupa’da, stanbul’un özelliklerini 
ta yacak ehir kalmad n  belirtiyor. 

stanbul’un gayrimenkul sektörü 
aç s ndan en yüksek potansiyeli sunan 

ehir oldu unu vurgulayan Gürlesel, 
“Türkiye halen gayrimenkul sektörüne 

in aat mant  ile bak yor ve sektördeki 
oyuncular n ço u in aat sektöründe 

faaliyet gösteriyor. Yani kendisi yapan, 
kendisi kullanan ve kendisi kiraya 
veren müteahhitlerden olu uyor. 

stanbul’da yabanc lar n al m sat m 
yaparak getiri elde edecekleri bir yap  

henüz yok. O anlamda yabanc lar, 
sektördeki varl klar  çok pahal  olarak 
de erlendiriyor. Dünya gayrimenkul 
sektörünün izledi i sistemi izlememiz 

gerekiyor. GYO’lar gibi kurumsal 
oyunculara ihtiyac m z var. Dünya 

GYO’lar n n hiçbiri in aatç  de il” diye 
konu tu.

“Türkiye’de 
gayrimenkul 

sektörüne inşaatçı 
mantığı ile bakılıyor”
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“Bir yerin tarihi bir özelliği 
varsa, tarihi malzemesi neyse 

o kullanılmalıdır”
“Bir yerin tarihi özelli i varsa tarihi malzemesi neyse o kullan lmal d r. Belediyeler 
de bunun yap lmas na zorlamal d r. Yeni modern bir bina yapacaksan z istedi iniz 
malzemeyi kullanmakta özgürsünüz. Yüzy l önce Türkiye’de Onduline yoktu ve bu 
tarihi yap lardaki çat lar n da Onduline olmas  mümkün de il. Tarihi bir kö kü veya 

kona  restore ederken, çat s na Onduline koyarsan z yanl  yapm  olursunuz.”

Onduline  Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Burhan Karahan: 

ÇATI KAPLAMA VE YALITIM, N AAT YAPIM SÜREC NDE B RB R N  TAMAMLAYAN 
K  ÖNEML  SEKTÖR OLARAK KAR IMIZA ÇIKIYOR. 3 milyar dolarl k bir büyüklü e 

ula an çat  kaplama sektörü yakla k 120 milyon metrekarelik bir üretim gerçekle tiriyor. 
Türkiye’nin dünya çat  kaplama sektöründen ald  pay ise yüzde 1,3. Su yal t m  
sektöründe 100 milyon dolarl k bir pazardan bahsediliyor. Türkiye’de çat  kaplama 
sektöründe 40, su yal t m  sektöründe de 20 y ld r faaliyet gösteren Onduline Avrasya, bu 

anlamda duayen bir irket. Duayen irketin duayen yöneticisi, Onduline Avrasya Yönetim Kurulu Ba kan  ve 
Genel Müdürü Burhan Karahan ile dünden bugüne çat  kaplama ve su yal t m  sektörünü konu tuk. 

Sektörünüzü nas l tan ml yorsunuz ve Onduline Avrasya olarak bu sektöre katk lar n z nelerdir?
Y llard r iki sektörde faaliyetteyiz. kisi de birbirini tamamlay c  ve bütünleyici sektörler. Çat  kaplama 
sektörü ve su yal t m sektörü.  Çat y  yal tmadan yapt n za, çat  demeniz mümkün de il. Türkiye’de 
çat  kaplama sektöründe 40, su yal t m  sektöründe de 20 y la yak n bir geçmi imiz var. Dolay s yla art k 
sektörün duayen firmalar ndan oldu umuzu söyleyebiliriz.

Bu süreçte sektörün nereden nereye geldi inin de firma olarak ilk elden tan s n z. Sektörün 
ve Onduline Avrasya’n n 40 y ll k geli iminden bahseder misiniz? 
Onduline kuruldu u y llarda (1973-1974) irkette görev alm yordum. Bu y l Onduline’in Türkiye’de 
üretilmeye ba lanmas n n 40’ nc  y l  oluyor. Onduline’in o dönem Türkiye’de üretilmesi bir devrimdi. 
Çünkü çat  kaplama sektörü, asl nda tüm in aat malzemesi sanayisinde oldu u gibi çok s k de i meyen 
bir sektördür. Yani in aat malzemesi sanayisinin üretti i ürünlerin de i ik özelli i vard r. Biz, bir elektronik 
sanayisi de iliz; alt  ayda bir ürün ç kmaz sektörümüzde ve al kanl klar da kolay kolay de i mez. Son 
dönemde bu de i im biraz h zland  ancak di er sektörlerle k yasland nda, örne in tekstil sektöründeki 
gibi de i en trend ve modaya göre her sene bir ürün yap lmaz. 

n aat sektörü ve in aat malzemesi sanayisi, temel malzemelerinden vazgeçmeyen bir sektör 
olarak bilinir. Bu durum sizce nereden geliyor? 
Evet, genelde muhafazakâr bir sektör oldu umuzu söyleyebiliriz. n aat malzemesinde kiremit ve tu lan n 
kaç y ld r kullan ld n  dü ündü ünüzde, muhafazakâr yap n n ne kadar derine gitti i görülür. Efes 
Harabeleri’nden ç k yor ilk tu la ve kiremit örnekleri. Millattan önceki tarihlere gidiyor kullan m . Bugünkü 
gibi bir çimento kullan m  söz konusu olmasa da, birtak m çimento benzeri malzemelerin kullan ld n  
biliyoruz. Üretilen ürünler ve üretim yöntemleri de i mi ti ama esas itibar yla bin, iki bin y ld r de i meyen 
temel bir sektörün temsilcileriyiz. 

“ONDUL NE’IN OR J N NDE DE DEVR MC L K VARDIR”
Onduline’ n devrimci yap s  nereden geliyor?
“Çat  kaplama malzemesi a r olur” diye bir inan  varken, Onduline hafif çat  kaplama malzemesi kavram  ile 
Türkiye’ye gelmi tir. Onduline’in orijininde de devrimcilik vard r. 1940’l  y llarda Fransa’da ç km t r. Fransa’da 
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o dönemin anlay na göre de “Çat  kaplama malzemesi a r olur” ve çat  yapmak zahmetli ve evin 
en uzun süren i lerinden biri olarak kabul edilirdi. O dönemin Avrupa’s nda çat ya, ta lar  kesip 
koyarlard . O ta n kesilmesi, getirilmesi, yerle tirilmesi ciddi bir ustal k i idir. Üstelik de çat ya o 
a rl  ta tmak zorunda kal rs n z. Bütün bunlar hafif olsa, kolay uygulanabilse ve i ler h zl  yürüse 
dü üncesinden ç km t r. Hele hele 1970’li y llardan sonra Avrupa sava tan y k lm  ve yeniden 
yap lmaya ba lanm . Bu y k m sonunda h zl  bina yapma mecburiyeti var, geleneksel yöntemlerle 
bu binalar  bitirmeniz mümkün de il. Kald  ki birçok fabrikan z da kapanm  veya bombalanm . 
Onduline burada bir devrim yarat yor ve h zl  bir ekilde Avrupa’n n çat lar n  kapl yor. Onduline, 
Türkiye’de hafif çat  malzemesine kap y  açm t r. 

O dönemde çat  kaplama sektörünün genel durumu nas ld ? Onduline sektöre gir-
dikten sonra nas l bir hacme ve büyüklü e sahip oldu?
Her ne kadar veriler çok sa l kl  olmasa da bugünkünün üçte biri kadard . Bugün sektörümüzün 
y ll k 110-120 milyon metrekare çat  kaplad n  dü ünüyoruz. O zaman bu rakam n 30-40 
milyon metrekare oldu u tahmin ediliyor. Sektör 40 y lda kendisini üçe katlad . Bu da do al bir 
geli im. Elbette nüfus art yor ve buna göre yap lan konut adedi çok artt . Özellikle iç göçün çok 
h zl  seyretti i 70 ve 80’li y llarda konut patlamas  ya and . Bütün in aat malzemesi sanayisinin 
üretimi artt , sektör malzeme yeti tirmekte zorland .

Onduline olarak ansl s n z, hem 1940’larda 2. Dünya Sava  sonras  Avrupa’n n ye-
niden yap lanmas  sürecini yakalam s n z hem de Türkiye’de 1970 ve 80’li y llarda 
h zl  konut patlamas nda pazara girmi siniz. O dönemde pazar n ürün yap s  nas ld ?  
Tabii, tabii… Bu birçok malzeme için de geçerli. Son 15-20 y lda su yal t m  sektörü de, yine 40 
y l önceye gidersek ilkel yöntemlerle, tarihi yöntemlerle yap l rd . Bunlar  küçümsedi im için 
söylemiyorum. Çünkü Mimar Sinan’ n yapt  su yal t m , arklar yla hâlâ i e yar yor. Genelde 
su yal t m  yap lacak yerlere zift sürülürdü. Kimse do ru dürüst netice alamazd . Aral klar , su 
s zd r lacak yerleri ziftle kapat rd n z. Zift öyle bir ey ki ilk koydu unuz zaman iyi sonuç verir. Ama 
zamanla güne ten çatlar, aç l r ve bütün yal t c  özelli ini kaybeder. Dolay s yla sektör daha modern 
eyler aray na girmi ti. 25 y l önce gerek çat  gerek cephe kaplamalar nda bir tak m ziftli örtüler 

bitümlü örtüler kullan lmaya ba land . Bunlar n da ilk hali bugünkülerle k yaslanamayacak kadar 
ilkeldi. O bitümü ayakta tutacak ekilde içine ta y c  konurdu. Ama gene de bunun çok vas fl  
bir i  oldu u söylenemezdi. Bugün geldi imiz noktada neredeyse su yal t m  membranlar nda 
mükemmele yakla ld . Birçok çe idi var. Her türlü bas nçta i  görecek vas fl  malzemeler üretilmi  
durumda. Do ru uyguland ktan sonra art k ne temelin ne çat n n ne de binan n ba ka bir yerinin 
su geçirmesi mümkün de il. Bu teknoloji art k var. 40 y l önce a r ya da hafif diye ay rmadan 
saysan z, iki çe it malzeme varken, onduline ya ikinci ya da üçüncü malzemesidir Türkiye’nin; 
bugün alternatif 50-60 de i ik çözüm söylenebilir. Dolay s yla sektörümüz bin, iki bin y l durup, 
ayn  eyleri yap p, birdenbire son 30-40 y lda ivmesini art rm t r. 

Geleneksel sektör oyuncular na ve kullan c lar na bu yeni hafif çat  kaplamas n  nas l 
kabul ettirdiniz? Sektör firmalar  yeni bir ürün yapt klar nda yayg nla t rmak ve kabul 
ettirmek için bugün de benzer süreçlerden geçiyor mu?
Çok kolay benimsenmedi. n aat malzemesi zamanla s nanan, benimsenen ve yayg nla an 
bir üründür. Binan zda su yal t m  yapacaksan z, üç be  sene sonra da ilk günkü gibi sa l kl  
bir yal t m yapabiliyorsa yani uygulamada kendini kan tlam sa kabul görüyor. Çat  kaplama 

“Onduline 40 y ll k bir malzeme 
olmas na ra men, devrimci ve 
genç bir malzeme. Onduline’den 
önce Türkiye hafif çat  malzemesini 
bilmezdi. lk defa Onduline’in Türkiye’ye 
gelmesi olay olmu tu. Onduline’in 
siyah-beyaz televizyon döneminde 
yapt  reklamlar  insanlar hâlâ hat rlar. 
Onduline jenerik bir isim olmu tur. 
Oluklu levhaya benzeyen her eyin 
add r Türkiye’de. “ u Onduline’i getir” 
derler. O, Onduline de ildir; bamba ka 
bir eydir ama ona “Onduline” derler. 
Nas l ki “mendil” yerine “selpak” 
deniyorsa, Onduline de öyle bir eydir.” 

“Onduline jenerik 
bir isim olmuştur”
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malzemenizde, ayn  sürede dayan kl  kal yorsa benimseniyor. Sektörün dezavantajlar ndand r 
ürünlerin zamanla s nanmas . Her türlü in aat malzemesi için geçerli. Özellikle sektörümüz d  
cepheye ve iklim ko ullar na hitap etti i için çok daha önemli hale geliyor. Onduline da be  on 
sene denendi ve görüldü ki hiçbir ey olmuyor, böylelikle kullan m  artmaya ba lad .

“ÜRET M M Z N YÜZDE 25’ N  HRAÇ ED YORUZ”
Anadolu’da bir çat  kültürü söz konusudur. O kente kimlik kazand ran yap lar kadar 
da önemlidir çat . stanbul’da belki eskiden önemli bir unsurdu çat  ancak bugün 
yap lan konut ve benzeri yap lara bakt n zda çat n n mimarinin ve yap n n be inci 
boyutu oldu u ihmal ediliyor. Bugününü çat  kültürünü nas l de erlendiriyorsunuz?
Bu konuda Türkiye’nin çok eksikleri var. Yabanc  bir dostumuz ülkemizi ziyaret etti ve bir 
Türkiye turuna ç karak, epey bir ehir dola t . “Bütün Türk ehirleri birbirine benziyor” dedi. 
Türkiye’nin de i ik yörelerinin ehir, kasaba hatta köy baz nda de i ik tarihî-mimari özellikleri 
var. Süreç içinde bu yap lar m z  yok edip, yerine standart bir apartman tipi dikmi iz. Konya, zmir, 
stanbul’da ayn . Hâlbuki bu ehirlerimizin mimarileri ba ka. Hadi bunu eski zamanlardaki gibi 
herkesi müstakil evde oturtamayaca m z için zaruretten yapt k. Bari eskiye dokunmayal m, 
yeniyi ehir d nda yapal m. imdi pi man z, eski yap lar n yerine apartmanlar dikmekten. Hal 
böyle olunca, ne gelenek ne çat  kültürü ne tarihi yap lar m z ne de kentlerimizin kimli i kal yor. 

2012 y l nda sektörünüz ne kadar bir büyüklü e ve üretime ula t ? Hangi ülke ve 
bölgelere ihracat gerçekle tiriliyor?
Gerek sektörümüz gerekse de Onduline olarak ihracat yap yoruz. n aat malzemesi sanayisi 
Türkiye’nin katma de erine net katk  yapan bir sektör. Bizim malzemelerimiz havaleli bir malzeme 
ve uza a seyahat etmiyor. Ancak yak n çevreye sat labiliyor. ABD’ye çimento satamazs n z, 
çimentonun bedelinden çok navlun ödersiniz. Ama Irak’a satars n z. Onduline Grubu’nda bir 
bölgeyi temsil ediyoruz ve sorumlu oldu umuz bölge, verimli olarak ihracat yapabilece imiz 
alanlard r. Orta Do u ve Yak n Asya bölgeleri gibi. Orta Asya’ya kadar gidiyoruz ama oras  bile 
tart l r. Kafkaslar, Balkanlar, ran gibi ülkeler sektörümüzün ve firmam z n do al ihracat pazar d r 
ve Türkiye bu bölgelerde oldukça ba ar l d r. Onduline olarak üretimimizin yüzde 25’ini ihraç 
ediyoruz. Hedefimiz bu oran  yüzde 50’ye ç kartmak. Bu bölgede bu potansiyeli de görüyoruz. 

Gerek sektörün gerekse de firman z n üretim gücü ve kapasitesi ne kadar?
Çat  kaplama sektöründe Türkiye’de 110-120 milyon metrekarelik bir pazar var. Üretti imiz 
tüm malzemelerle Türkiye’deki toplam üretimin yüzde 15’ini temin ediyoruz. Yüz Türk 
çat s ndan 15’inde birinin Onduline ürünü oldu unu söyleyebiliriz. Su yal t m  membran  
sektöründe de toplam 90-100 milyon metrekare bir üretim yap l yor. Bu sektörde de yüzde 
10 ile yüzde 15 aras nda de i en bir pazar pay na sahibiz. Sektör son 20 sene de 90-100 
milyona gelmi  bir pazard r. 20 sene önce ilk hatt  kurup bu i e yat r m yapt m zda “Ne 
yapacaks n z? Türkiye’de do ru dürüst bir pazar yok” deniyordu. Gerçekten de o zaman 
yan lm yorsam 3-4 milyon metrekareydi pazar n büyüklü ü. O dönem Avrupa’da adam 
ba  kullan m oranlar  ile Türkiye’yi k yaslad n zda çok komik rakamlar ortaya ç k yordu. 
“Türkiye’nin 50 milyon metrekare olmas  laz m” dedi imizde, bize “Deli” dediler. 90-100 
milyon metrekareyi görünce “ yi deliymi iz” dedik (gülüyor). 

Sektörünüzün AR-GE ve inovasyon yakla m ndan söz eder misiniz?
Sektörümüzün 20 y ldaki geli imi çok h zl  oldu. Onduline olarak 20 y lda bütün kap lar  
açt k. Ürün gam m zda olan hemen her malzemeyi Türkiye’ye ilk biz tan tt k ve getirdik. 
Herkesin bildi i ve kulland  eyler yapmaktansa inovatif fikirlerle ortaya ç kma taraftar y z. 
Bunun riski ve s k nt s  var. nsanlar n size inanmas  için zaman gerekiyor Kimse kobay olmak 
istemiyor. “Önce ba kas  kullans n, ben sonra bakay m” diyor. n aat malzemesi bir cep telefonu 
de il ki hemen test edilsin. Kullan c lar n malzeme tercihini de i tirmeniz, inovatif bir ürünü kabul 
ettirmeniz y llar al yor. Tam o direnç k r l p, ortaya ç kard n z inovasyon malzemesi tutuldu unda, 
ayn  anda sektöre 20 rakip giriyor. Ba kalar n  taklit ederek farkl l k ve fark ndal k yaratamazs n z. 

“SEKTÖRDE HT YAÇ KAL TEYE KAYACAK”
Türkiye’nin konut stokuna bakt n zda, çat  kaplamalar  ve su yal t m  noktas nda 
ya am alanlar m z n durumu nedir? Sektör, kentsel dönü üm çal malar nda ihtiyac  
kar layacak potansiyele sahip mi? 
Biz sanayicilerin kafas nda kentsel dönü üm süreci ile ilgili bir belirsizlik var. Türkiye’de konut 
yapmak sorun de il. Yakla k 20 milyonluk bir konut stokumuz var ve her sene 200 bin ruhsat 

“Bir yerin tarihi özelli i varsa, tarihi 
malzemesi neyse o kullan lmal d r. 
Belediyeler de bunun yap lmas na 
zorlamal d r. Yeni modern bir bina 
yapacaksan z istedi iniz malzemeyi 
kullanmakta özgürsünüz. Yüzy l önce 
Türkiye’de Onduline yoktu ve bu tarihi 
yap lardaki çat lar n da Onduline 
olmas  mümkün de il. Tarihi bir kö kü 
veya kona  restore ederken, çat s na 
Onduline koyarsan z yanl  yapm  
olursunuz. Geleneksel malzemesi 
neyse, onu bulup koyacaks n z.” 

“Geleneksel 
malzemesi 
neyse, onu bulup 
kullanacaksınız”
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al n yor. Nas l yap ld na itiraz m z var. Hâlâ su yal t m  olmayan konut yap l yor. 21. yüzy lday z, 
bu durumun bütün çareleri biliniyor. Hâlâ baz  müteahhitler maddi kayg lar  nedeniyle su yal t m  
koymuyor. “Depremde bir ey olmaz, kaliteli beton kullan yorum” diyor. Hâlbuki her ikisinin de 
i levi farkl . Is  yal t m  yapmayan var. “Is  yal t m  hayati bir konu de il, bina y k lmaz” diyebilirsiniz. 
Ancak do ru dürüst bir s  yal t m  enerji faturas n  yüzde 30 azalt yor. Is  yal t m nda son 10 sene 
de TSE 825 denilen yönetmeli in ç kar lmas  ve s  yal t m n n yeni binalarda zorunlu k l nmas yla 
müteahhitlerde zorlama sonucu bir bilinç yarat ld . Üstelik TSE 825 korkarak ç kar lm t . S f rdan 
bir s  yal t m  getirildi ve “3 santim olsun” dendi. Almanya 8 santim kullan yor; hadi biz o kadar 
so uk bir ülke de iliz, en az 5-6 santim olmal . Is  yal t m  kal n bir ey olur. Bölgesine ve iklimine 
göre kal nl  belirleyeceksiniz. Is  yal t m nda bir nebze yasal mecburiyetten dolay  mesafe al nd . 
Su yal t m nda çok daha komik bir durum var; yasal mecburiyet yok. Hâlbuki s  yal t m n n 
eksikli inden bina çökmez ama su yal t m  yoksa bina çöker. Su yal t m  yapmazsan z binan n 
10-15 sene içinde ta y c  özelli inin yüzde 60’  kayboluyor. Su ve s  yal t m n  d ar da b rakacak 
bir kentsel dönü üm yapacaksak, 20-30 sene sonra ikinci bir hamle yapmak zorunda kal r z. 
Merdiven alt  bir üretim ile yapaca m z kentsel dönü ümü, yapmasak daha iyi.

Hem firman z n hem de sektörün 2023 hedef ve vizyonu nedir?
Onduline olarak 2023 vizyonumuz, mevcut Onduline’i üçe katlamakt r. Bunu da bir kere 
ihracat m z  Türkiye sat m z n üstüne ç kartaca z. Ülkemiz 70 milyonluk bir ülke, çevremizdeki 
pazarlar  da dâhil edersek -ki Suriye ve Irak’ta sorunlar nedeniyle tam çal am yoruz- yüksek bir 
potansiyel var. Bu bölgelere sadece mesafe olarak yak n de iliz, ayn  zamanda kültürel olarak 
da yak n z. Sat m z n ço unun d  pazarlardan ve inovasyona dayal  ürünlerimizden gelece i 
bir vizyon koyduk. 2023’te sonuç alabilmek için bugünden ba layal m ki inovatif ürünlerimiz 
kabul edilsin. Onduline olarak yo un bir ekilde inovasyonla ve ihracattaki etkinli imizi art rmakla 
u ra yoruz. Sektöründe bugünkü üretim ve ihracat rakam n  yüzde 50 art raca n  dü ünüyorum. 
10 y ll k vizyonda Türk in aat malzemesi sanayisinde ihtiyaç kaliteye kayacak. Kalite ba lam nda 
da sektöre öncülük etti imizi dü ünüyorum ve bildi imiz yoldan a mayaca z. 

Ye il bina kavram na art k yabanc  de iliz ancak Onduline olarak ye il çat  da üreti-
yorsunuz. Nedir bu ye il çat  ürünleriniz ve ne faydas  var?
Türkiye’ye getirdi imiz inovatif bir yap d r bu. Önümüzdeki 10 y lda ciddi bir ivme kaydedece ini 
dü ünüyoruz. Ye il bina, binan n her yönüyle ye il standartlarda yap lmas n  sa layan bir kavram. 
Ye il çat  dedi iniz ey, ad  üstünde çat y  ye illendirmek. Geli tirdi imiz yöntemle terasa veya 
çat ya özel su yal t m  yap yoruz ve üzerinde bitki yeti tirecek hale getiriyoruz. Konutlara, al veri  
merkezlerine ve benzeri yap lara istendi i zamanlarda çat lar n  bahçeye dönü türme imkân  
veriyoruz. ehirlerimizde park-bahçe kalmad , neyi y k p yapacaks n z. Bari yukar ya yapal m. 
Almanya’dan ald m z, çok kullan lan ve Alman hükümetinin de te vik vererek destekledi i bir 
sistemdir. Hatta Alman yasalar nda bir yap  in a edecekseniz, yok etti iniz alan kadar ye il alan 
yaratma zorunlulu u var. Uyan k bir sanayicinin betonla t rd  alan n üstünü ye illendirme önerisi, 
o bölgenin belediyesinin de kabul etmesiyle Almanlara cazip gelen bir sisteme dönü tü. 2003-
2004’te getirdik bu sistemi. Ümraniye’deki Metro AVM’nin üstünü yapt k. Derken yayg nla maya 
ba lad . Bu tür uygulamalar belediyelerin de akl na yatt . Otopark yap yorsunuz üstü beton, parka 
çevir, neden beton olarak kals n! 

“Türkiye’de 20 y l önce su yal t m  
sektöründeki iki, üç sanayiciden 
biriydik. Bugün yan lm yorsam 60 
sanayici olduk. Pazar büyüdü ünde 
insan m z giri imci özellikleriyle 
o konuya yat r m yap yor, 
maalesef bilen de var bilmeyen 
de. Yeni giren, i i bilmeyince 
piyasada tutunabilmek için tek 
silah na davran yor. O da fiyat. 
Fiyat  dü ürebilmek kolay de il, 
kaliteden ödün vermek zorunda 
kal rs n z. Merdiven alt  yöntemlere 
ba vuruyorlar. Bu asl nda su yal t m  
sektörü için de il Türkiye için 
büyük bir sorun. Maliye Bakanl  
” hbar edin!” diyor. Hangisini 
ihbar edeceksiniz, firman n kayd  
olmad  gibi yasal müeyyidesi de 
yok.”  

“Merdiven altı 
üretim, Türkiye’nin 
en önemli 
sorunudur”
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Life Renk Sistemi ile Isı Yalıtım Sistemleri
Baumit Life renk sistemi cephelerinizi bin bir farklı alternatifle 
güzelleştiriyor.  Baumit ısı yalıtım sistemleri ise harcadığınız enerjiden 
ve ödediğiniz paradan tasarruf sağlıyor. Hepsini bir araya getirin…
İşte mükemmel birliktelik. Baumit Life ile 888 renk alternatifini 
kullanımınıza sunuyor; şu ana kadar cepheler için yaratılmış en geniş renk sistemi ile yaratıcılığınızda 
sınırlar kalkıyor. Life içinden seçilen ve en çok tercih edilen renk kombinasyonlarını bir araya getiren 
“Taste of Life” ise kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor…

Baumit Isı Yalıtım Sistemleri uzun yıllar boyunca harcadığınız enerjiden tasarruf sağlıyor. Üç farklı ısı 
yalıtım sistemi paketi ile her ihtiyaca uygun sistemler sunuluyor. Kaliteli ve doğru sistem seçimi ile 
binalarınız hem uzun ömürlü bir yalıtım sistemine hem de sistem tercihine göre 20 yıla varan ürün 
garantisine sahip oluyor.

Baumit
Isı Yalıtım
Sistemleri

Life

Hayat çok güzel. 
Boşa harcamayın!

facebook.com/BaumitTurkiye
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“Kentsel dönü ümün u anda da görülen niteli i ile daha çok fiyat odakl  in aat 
malzemeleri pazar n  tetikleyece i beklentisi hâkim. Kentsel dönü ümün fiyat ve 
maliyet rekabetli i ler olaca , bu nedenle de fiyat n önemli bir unsur olu turdu u 
dü ünülüyor. Fakat i  hacminde de bir art  beklentisi var. Buna kar n sanayiciler 
bir belirsizlik ya yor.”

Ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel: 

“İnşaat malzemesi
 sanayisi, iş hacmini
 artıracağını düşünüyor”

STANBUL KALKINMA AJANSI VE KALKINMA BAKANLI I KATKILARI LE 
TÜRK YE N AAT MALZEMES  SANAY C LER  DERNE  KATKILARIYLA HA-
ZIRLANAN VE SEKTÖRÜN NABZINI TUTAN LK KENTSEL DÖNÜ ÜM RAPO-
RU YAYIMLANDI. “ n aat Malzemesi Sektöründe Kentsel Dönü ümÇerçevesinde 
Yenilikçilik ve ARGE” raporunu ekibiyle birlikte haz rlayan Ekonomist Dr. Can Fuat 
Gürlesel, üç ay gibi bir sürede in aat sektöründeki e ilimleri, Türkiye’nin ekonomik 
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büyüme modelinin etkilerini, in aat malzemesi sanayisinin kentsel dönü üme bak n , AR-
GE ve inovasyon konular n , sanayicilerle yap lan yüz yüze anket çal malar ndan ç kan 
sonuçlar  anlatt .

Rapor hangi amaç do rultusunda haz rland  ve nas l bir süreç izlendi?
Bu çal may  yapmam z n üç temel amac  vard . lki, 2012 y l  sonu itibar yla, in aat sektörü 
ve in aat malzemesi sanayisindeki temel göstergeleri ve temel e ilimleri ortaya koymak. 
Sonra, çok konu ulan kentsel dönü ümün, in aat malzemeleri sektörüne do rudan veya 
dolayl  olarak etkilerinin neler olabilece ini ve bu konuda in aat malzemesi sanayisindeki 
temsilcilerin kentsel dönü üme ili kin beklentilerini, de erlendirmelerini almaya çal mak. 
Üçüncü amac m z ise her iki perspektifte de in aat malzemeleri sanayisindeki teknoloji ve 
inovasyon faaliyetlerinin boyutunu görmek; kentsel dönü ümün buna olas  etkilerini ince-
lemek ve bunlar  öngörebilmekti. 
Üç ayl k bir projeydi. 1 Ocak 2013’te ba lad , 31 Mart 2013’te çal may  tamamlamam z 
gerekiyordu. stanbul Kalk nma Ajans ’n n yürüttü ü üç ayl k programlardan biriydi. 
Biz de bu sürece uyduk. Önce masaba  ve saha çal malar m z oldu. Daha önce 
MSAD’ n yay mlad  raporlardan, ba ka kaynaklardan bilgi ve belge toplad k. 
MSAD üyeleriyle yüz yüze görü melerimiz oldu ve bu görü melerden çok 
önemli bilgiler ald k. Sektör temsilcileriyle önemli bir kat l m sonucunda anket 
çal mas  yapt k. 

Raporun nda, in aat malzemesi sanayisi kentsel dönü üm sürecini 
nas l görüyor? Bu sürece haz r m ? Ne gibi sonuçlar ortaya ç kt ?
Bizi de a rtan sonuçlar oldu. Kentsel dönü ümle birlikte in aat malzemesi 
sanayisi, i  hacmini art raca n  dü ünüyor.  hacmini art rmay  dü ünürken de 
bunu ikiye ay r yor. Kentsel dönü ümün u anda da görülen niteli i ile daha çok 
fiyat odakl  in aat malzemeleri pazar n  tetikleyece i beklentisi hâkim. 
Kentsel dönü ümün fiyat ve maliyet rekabetli i ler olaca , bu 
nedenle de fiyat n önemli bir unsur olu turdu u dü ünülüyor. 
Fakat i  hacminde de bir art  beklentisi var. Buna kar l k 
sanayiciler bir belirsizlik ya yor. Ankette, “Kendi içinizde 
kentsel dönü üme ili kin k sa, orta ve uzun vadeli plan 
yapacak kadar aç kl k var m ?” sorusuna a rl kl  olarak 
“Hay r” cevab  ç kt . Sektör, kentsel dönü üme ili kin 
bir belirsizlik ya yor. Kentsel dönü üme ili kin genel 
beklentilerini i  planlar na yans tacak kadar özelle mi  
görmüyorlar. stanbul’da önümüzdeki be  y l içinde 
hangi bölgede ne kadar büyüklükte nas l bir dönü üm 
olaca , plan n ne olaca , nas l bir yap lanma olaca  
bunun nas l belirlenece i ile ilgili belirsizlik var. Kentsel 
dönü üm u anda mevcut müteahhitlerin “Eskisini y k, 
yenisi yap” anlay yla gidiyor gibi. Sektör, böyle olma-
mas n  ve daha planl  olmas n  bekliyor.

N TEL KL  MALZEME KULLANIMINA 
TE V K BEKLENT S
Sektörün, kentsel dönü üm sürecinde kaliteli, yük-
sek standartl  ve yenilikçi malzemelerin kullan lmas -
na dönük beklentisi ne yönde geli iyor?
Sektörün özellikle bu alanda çok önemli beklentisi bu-
lunuyor. Kentsel dönü üm sürecinde yenilikçi ve daha 
nitelikli katma de erli ürünlerine talep gelebilmesi için as-
gari ve zorunlu standartlar n yükseltilmesini istiyorlar. Daha 
nitelikli ve yüksek standartl  malzemelerin kullan lmas  yönün-
de ortak bir beklenti söz konusu. “Böyle yap l rsa kentsel dö-
nü üm pahal  m  olur?” sorusu akla geliyor. Evet, kullan c  ve 
yapan ac s ndan pahal  olabilir. Bu noktada kamu taraf n n te vik 
vermesiyle sorun a labilir. Daha nitelikli, kaliteli ve yüksek stan-
dartl  malzeme kullan l yorsa, devletin verece i te viklerle sürecin 
sa l kl  ilerleyece i görü ü hâkim. Aksi takdirde kentsel dönü ü-

u
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mün in aat malzemesi sanayisine yans mas  standart ve düz malzemelere yönelik bir talep 
art  eklinde olacakt r.

Sektör, kentsel dönü üme haz r oldu unu dü ünüyor mu?
Haz r oldu unu dü ünüyor. Her hâlükârda rekabetçi oldu unu da dü ünüyor. Fakat bu-
rada yenilikçi ürünlerine gelecek talebi çok fazla ölçemiyor. Yapm  olduklar  AR-GE ve 
inovasyon harcamalar yla ortaya ç kard klar  ürünlere gelecek talebe göre fiyatland rma 
yapmakta zorlan yorlar. Ürünlerini maliyetlerini kar layacak fiyatla pazara ç kartt klar nda, 
talebin çok fazla olmad n  görüyorlar. Yenilikçi ve farkl  ürünler ç kard klar n , mü teri-
nin bilinçsizli i ve pahal  kalmas  nedeniyle talep görmediklerini ifade ediyorlar. Kentsel 
dönü ümde asgari standartlar çok önem kazan yor. Kentsel dönü ümü gerçekle tirecek 
müteahhitler ve uygulay c lar n bilinç düzeyi de son derece önemli olacak.  Bu i in “Yap-sat, 
hemen bitir!” süreciyle de il, daha nitelikli ve yüksek standartl  malzemeler kullanan bilinçli 
müteahhitlerce yap lmas n  önemsiyorlar. n aat malzemesi sanayisinde temel belirleyicinin 
de anket sonucunda “usta” oldu u söylendi. Ustalar n da bilinçlendirilmesi gerekiyor.

Sektörün kentsel dönü üm, mütekabiliyet ve 2B yasalar yla ilgili beklentisi yükseldi. 
Yeni dönemde gayrimenkul sektöründe nas l bir geli me bekliyorsunuz? 
n aat sektöründeki temel e ilimleri belirleyecek, “Türkiye’nin yeni ekonomik büyüme mo-
deli” diye bir ba l k ç kard k. Bu model, iç talepte tüketim ve yat r m n çok olmas  ve büyü-
meye katk s n n s n rlay c  olmas  gibi bir özellik gösteriyor. Bu durum da sektörü etkiliyor. 
2012 y l nda ekonomik büyüme modelindeki de i im in aat sektörünü ve in aat malze-
mesi sanayisini do rudan etkiledi. 2013 y l nda da orta vadede in aat sektörünü ve in aat 
malzemesi sanayini etkileyecek en önemli belirleyici olaca n  dü ünüyoruz. Bu sene ve 
önümüzdeki senelerde daha kademeli bir toparlanmay  bekliyoruz. Kentsel dönü üm ve 
2B alanlar ndaki etkisinin de yine kademeli olaca n  öngörüyoruz. Çok kuvvetli bir canlan-
ma, çok büyük i  hacmi beklentisi pek yok. 
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H
ER EY N LK  ÖZELD R. LK A K, LK ÇOCUK, LK ... Hepsi özel-
dir. Rekabetçi piyaslarda da ilk olman n getirdi i avantajlar önemlidir. Sa-
kal tra nda ilk akla gelenin “Gillette” firmas n n ad ndan gelenin “jilet” ol-
mas , fotokopinin neredeyse bir di er ad n n “Xerox” olmas , ka t mendil 
yerine “selpak” isminin kullan lmas , bir konuda ilk önce yayg n kullan ma 
ula an firman n ne kadar önemli bir avantaj elde etti inin göstergesidir. 

Piyasaya ürünleri ilk sunan irket olmak hem yarat c l k hem de uygulama h z  aç s ndan 
yüksek performans gerektiriyor. Ancak, ilk olmak her zaman en kârl  irket olmay  sa la-
yam yor.  

Öncülük, sadece yeni bir ürün yaratmakla sa lanam yor. Dolay s yla, bir ürünü piyasaya ilk 
sunamayan irketlerin, karl l  sa lamak için lideri takip etmek yerine, ba ka alanlarda ön-
cülü ü ele geçirmeleri gerekiyor. Bu konulara dikkat eden takipçiler kârl l  yakalayabiliyor. 
Piyasada ilk olmak her zaman yeni bir ürün yaratarak de il, bazen eski bir ürünü yeni bir 
pazara sunmakla da gerçekle tirilebilir. Özellikle Türkiye gibi teknolojik geli melerde öncü bir 
konumda bulunmayan bir ülkede, ba ka co rafi pazarlarda ba ar l  olmu  ürünlerden esin-
lenerek piyasada yer edinmek önemli bir f rsatt r. Askeri amaçl  ara t rma fonlar ndan fayda-
lanarak üretilen ürünlerin ticari piyasaya uyarlanmas  önemli f rsatlardan birisidir. nternet bu 
tip fonlar n yo un olarak kullan ld  RAND ile çe itli ara t rma üniversiteleri aras nda ileti imi 
kolayla t rmak için kurulan “arpanet” adl  yakla m n bir sonucu olarak hayat m za girmi tir. 

Öncülü ü ele geçirmek isteyenler, “Her eyi ben bilirim, ben yapar m” yakla m ndan vaz-
geçmelidir. Ba kalar n n bilgi ve deneyimlerinden faydalanmadan öncü olman n gerektir-
di i h z  yakalamak güçtür. Özellikle mevcut ve test edilmi  teknolojilerden faydalanmak, 
ço u kez ilk olmay  ve piyasada yayg nla abilecek üretim kapasitesine ula abilmeyi sa lar. 
Örne in, son dönemlerin en önemli bilim yar n  (insan n genetik haritas n  ç karma) kendi 
araçlar n  üreten de il, haz r araçlar  kullananlar kazanm t r. Bir ürünü piyasaya sunarken 
mühendislere teslim olmamak ve mü teriler için en çok de er yaratacak özellikleri iyi i leme-
ye ba lar ba lamaz, ürünü piyasaya sunmak gerekiyor. Bir ürünün ideal hale getirilmesini, 
birçok özelli i içermesini beklemek, genellikle hem öncü konumu kaybetmeyi hem de mü -
teri için as l de eri alg lamay  güçle tirmeyi göze almak demektir. Pazarda öncü olmak için 
“Mükemmel iyinin dü man d r” kavram n  unutmamak gerekiyor.

BA ARIDA SÜREKL L K YATIRIMDA DEVAMLILIK GEREKT R R
Ürünün piyasada kabul görmesini beklemeden yo un bir pazarlama faaliyetine girmek de 
tehlikeli olabiliyor. Bu nedenle, belli pazarlarda ürünü test etmek ve mü teri beklentileri do -

İlk olabilmek
lk olmak sadece yarat c  bir ürün geli tirmekle de il, piyasada yayg nl k kazanacak 

ve bu konumu sürdürülebilir k lacak birçok faaliyetin birlikte gerçekle tirilmesiyle 
sa lanabiliyor. lk olman n avantaj n  kârl l a dönü türebilmek için bu faaliyetleri ve 

gerekli kaynaklar  planlamak ve uygulamak gerekiyor.        

ARGE Dan manl k
Yönetim Kurulu Ba kan

Dr. Y lmaz Argüden
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rultusunda uyarlamalar  yapmak için zamana ihtiyaç oldu u unutulmamal d r. Ayn  ekilde, 
ürünün yayg n olarak piyasaya sunulmas  için gerekli üretim ve da t m kapasitesine ula -
mas  da önem ta maktad r. Ürün piyasaya sürülürken da t m kanallar nda bulunabilirli i 
sa lanamazsa, gerçekle tirilecek yo un bir reklam kampanyas , rakiplere yarar. Yeni bir tek-
nolojinin getirdi i avantajlardan tek ba na faydalanma güdüsü, özellikle a  ekonomilerinin 
geçerli oldu u durumlarda bir dezavantaja dönü ebiliyor. Örne in, Sony’nin Betamax tekno-
lojisini lisans olarak ba kalar na vermemesi, VHS’in ise lisans vererek daha h zl  yayg nla ma 
sa lamas  sonunda VHS standard n n kazanmas na yol açm t r. Benzer bir yakla mla Apple 
kendi i letme sistemini di er PC üreticilerine lisans etmemekle Microsoft’un güçlenmesini 
sa lam t r. Dolay s yla, payla mc  olmamak yeterli yayg nla maya ula may  geciktirerek, ge-
ni  bir kullan m alan  kazanmay  imkâns z hale getirmektedir.

Pazarda yayg nl k kazanmak ve tan nmak önemli bir pazarlama yat r m  gerektirir.  Dolay s yla, 
ya marka de eri yaratmak için gerekli kaynaklar  ay rmal  ya da güvenilir marka de erine 
sahip firmalarla i  birli i projeleri gerçekle tirilmelidir. Piyasaya ilk girenlerin karl  mü terileri 
uzun vadeli kontratlara ba lamalar , onlar  yak ndan takip etmek isteyen rakiplerinin i ini güç-
le tirir. Ayn  zamanda, uzun vadeli kontratlar, öncü firman n yat r m yapma kapasitesini de ge-
li tirerek aradaki fark  açmas na yard mc  olur. Benzer ekilde, önemli tedarikçilerle münhas r 
anla malara gimek, öncü firmalar n bu konumlar n  korumalar n  kolayla t r c  bir yakla md r. 
Öncü firmalar n dikkat etmesi gereken konulardan biri de fiyatlar  çok yüksek tutarak piyasa-
ya rakip davet etmekten kaç nmakt r. Kazanc n, ba ka faaliyetlere yöneltilmesi yerine, piya-
sadaki yayg nl  ve üründeki geli meleri finanse etmek üzere kullan lmas  öncülü ün kal c -
l l n  sa lamak için önem ta maktad r. Ba ar da süreklilik için yat r mda devaml l l k gerekir.

Öncülü ün gereklerinden biri de bu konumu sa lama yeteneklerine sahip insan kaynaklar n n 
iyi yönetilmesidir. Liderlik ve yarat c l k yeteneklerine sahip çal anlar n, di erleri için m knat s 
fonksiyonu gösterdikleri bilinmektedir. Bu niteliklere sahip çal anlar n firmaya ba l l klar n n 
sa lanmas  sürekli geli menin önemli araçlar ndan birisidir. Özetle, ilk olmak sadece yarat c  
bir ürün geli tirmekle de il, piyasada yayg nl k kazanacak ve bu konumu sürdürülebilir k la-
cak birçok faaliyetin birlikte gerçekle tirilmesiyle sa lanabiliyor. lk olman n avantaj n  kârl l a 
dönü türebilmek için bu faaliyetleri ve gerekli kaynaklar  planlamak ve uygulamak gerekiyor.
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Soyak Holding CEO’su Dr. Emre Çamlıbel: 

“2012 yılını 800 milyon TL 
ciro ile kapattık”

“Soyak Holding olarak 2012 y l n  800 milyon TL ciro ile kapatt k. Bunun 300 
milyon TL’si gayrimenkulden, 200 milyon TL’si dökümden, 200 milyon TL’si 
çimentodan ve 100 milyon TL’si de enerjiden geldi. 2013 y l nda ciromuzun 

900 milyon TL olmas n  hedefliyoruz. Bu da l m içinde, gayrimenkulde 
cironun 400 milyon TL’ye ç kmas n  öngörüyoruz.”

G
AYR MENKULDEN ENERJ YE, Ç MENTODAN DÖKÜM SEKTÖRÜ-
NE KADAR FARKLI ALANLARDA ÜRET M YAPAN SOYAK, YARIM 
YÜZYILI GER DE BIRAKAN GEÇM YLE ÜLKE EKONOM S NE 
ÖNEML  KATKI SA LAYAN B R GRUP. n aat sektörüne 1970 y l nda 
gerçekle tirdi i ilk konut projesi ile ad m atan Soyak Grup, 1980’lerde 
Türkiye ekonomisindeki büyüme ve geli me sürecinin getirdi i olumlu 

etki ile yurt d na aç ld . H zl  bir büyüme sürecine de giren Soyak Grup, bugüne kadar 50 
bin aileyi ev sahibi yapt . 2012 y l n  800 milyon TL ciro ile kapatan Soyak Grup’un CEO’su 
Dr. Emre Çaml bel ile faaliyet gösterdikleri sektörlerden, hedef ve stratejilerine uzanan ge-
ni  kapsaml  bir söyle i gerçekle tirdik.

Gayrimenkulden enerjiye ve in aat sektörüne uzanan geni  bir perspektifte faaliyet 
gösteriyorsunuz. Hangi alanlarda yat r m gerçekle tirece inizi ve hangi sektörlere 
a rl k verece inizi nas l bir strateji ve öngörü ile kararla t r yorsunuz? Önceliklerini-
zi hangi kriterler belirliyor?
Soyak, gayrimenkul sektöründe 52 y l önce ba lad  yolculu una bugün dört farkl  sek-
törde (gayrimenkul, enerji, döküm ve çimento) devam ediyor. Önümüzdeki süreçte enerji 

SOYAK  Park Aparts
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“ MSAD, çok büyük bir dernek ve 
ülkemizin en önemli sivil toplum 
kurulu lar ndan biri. Kamuoyunu 
gerek genel ekonomi gerekse de 
in aat sektöründe ya anan geli meler 
konusunda ayd nlatmas  ve fikir beyan 
etmesi, sektörü besliyor. Böylece 
ülkemiz ihracat n n önemli bir k sm n  
gerçekle tiren in aat malzemesi 
sektörünün geli imine büyük katk  
sa l yor.” 

“İMSAD
ülkemizin önemli 
STK’larından biri”

sektörü gayrimenkulle birlikte a rl kl  sektörler içinde yer alacak. Soyak olarak halen üç 
hidroelektrik santrali i letiyoruz. Kayseri Bayramhac l  Baraj , Erzurum Güllüba  Baraj , 
Bolu Hasanlar Hidroelektrik Santrali y ll k toplam 155 megavat kapasiteyle elektrik üretiyor. 
Bunlara ilave olarak, Erzurum ve K r kkale’de toplam 35 megavatl k hidroelektrik santral, 
Sivas Kangal’da 135 megavatl k bir termik santral, Ege’de 50 megavatl k jeotermal yat -
r mlar na haz rlan yoruz. Toplam 125 megavatl k rüzgâr lisans m z var ve ölçüm süreci de 
devam ediyor. Tamamland nda 500 megavatl k bir enerji yat r m  söz konusu olacak. Bu 
da 1 milyar dolar n üzerinde bir yat r m  ifade edecek. 
Grup olarak, imdiye kadarki konut yat r mlar m z  stanbul ve zmir’de gerçekle tirdik. 
zmir’de 2006’da ba lad m z ilk proje 1500 konutluk Soyak Mavi ehir projesiydi. Halen 
devam eden iki projemiz bulunuyor. Son dönemlerde kentte üretilen markal  konut pro-
jeleri say s nda da art  ya an yor. stanbul ve zmir’de yat r m yapmaya bundan sonra da 
devam edece iz. Ayr ca, Türkiye’nin di er büyük ehirleri ba ta olmak üzere pek çok ilde 
de ara t rma çal malar m z devam ediyor.

Soyak Grubu olarak yar m yüzy l  geride b rak yorsunuz. Bu süreçte grubun hem 
yeni alanlara girdi i önemli projeleri hem de büyümesindeki kilometre ta lar n  k -
saca anlatabilir misiniz?
Soyak 1961 y l nda kuruldu. lk önemli projemiz, 1962’de Tuzla Piyade Okulu Yatakhanesi 
ve Subay Lojmanlar ’n n tamamlanmas yd . 1960’l  y llarda çe itli fabrika ve sosyal tesis 
projelerini hayata geçiren Soyak, ilk konut projesini ise 1970’de gerçekle tirdi. 1980’li y l-
lara gelindi inde d a aç lmaya ba layan Türk ekonomisindeki de i im ve beraberinde 
getirdi i büyüme süreci Soyak için de geçerliydi. 1985’te ilk kaliteli ve ça da  ya am pro-
jesi olan Soyak Göztepe Sitesi, 2004 y l na gelindi inde de 3 bin konuttan olu an ve 320 
bin metrekarelik alan üzerine kurulu Soyak Yeni ehir’i tamamlarken bir ba ka büyük proje 
olan Soyak Olympiakent’i ba latt k. stanbul Avrupa Yakas ’nda, 1 milyon metrekarelik alan 
üzerine kurulu Soyak Olympiakent projesi de 2006 y l n n sonunda tamamlanarak sahip-
lerine teslim edildi. stanbul’da çok say da modern yerle im birimini hayata geçiren Soyak, 
bugüne kadar 50 bin aileyi ev sahibi yapt .
2003 y l nda, yat r m portföyünün geni letilmesine yönelik at lan ad mlar do rultusunda 
enerji sektöründe de yerimizi ald k. Çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklar n  kullanan 
sistemlerle çözümler üreten küresel bir oyuncu olmak vizyonunu benimseyen Soyak, faali-
yette bulundu u her alanda oldu u gibi enerji sektöründe de liderli i hedefliyor. Soyak’ n 

SOYAK  Evostar
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faaliyette bulundu u çimento sektöründe yer alan fabrikas  Traçim Çimento, Marmara 
Bölgesi’nde 2008 y l  sonunda tamamlad  entegre çimento tesisi yat r m yla üretime ba -
lad . Döküm Grubu’nda yer alan Trakya Döküm ise Türkiye’nin en büyük döküm irketle-
rinden biri. Bu fabrikada da otomotiv ve beyaz e ya sektöründe faaliyet gösteren büyük 
firmalara üretim yap yoruz. 

“Ç MENTO SEKTÖRÜ, TÜRK YE EKONOM S  Ç NDE ÖNEML  B R YERE SAH P”
Faaliyette bulundu unuz sektörlerin ülke ekonomisindeki yeri ve etkisi nedir? 
n aat sektörü olarak bakarsak, sektörün gayrisafi yurt içi has la (GSYH) içindeki pay  yüzde 5 
mertebelerindedir. n aat sektörü kendisine mal ve hizmet üreten 250’ye yak n alt sektörü bes-
lemekte ve GSYH’ye bu sektörler üzerinden katk  yapmaktad r. n aat sektörüne girdi sa layan 
sektörler olarak bak ld nda ise bu oran n yüzde 30’lara kadar ç kt n  söyleyebiliriz. Türkiye’nin 
büyümesini sa layabilecek en önemli faktörlerden biri de büyümeyi besleyebilecek yeterli dü-
zeyde ve süreklilikte, kaliteli ve verimli bir enerji sektörüne sahip olmas d r. Türkiye’nin elektrik ih-
tiyac  y llar itibar yla sürekli artmakta olup, bugün y ll k yakla k 250 bin gigavatsaat düzeyindedir. 
Türk çimento sektörü ise Türkiye Çimento Müstahsilleri Birli i verilerine göre yakla k 4 milyar 
dolar cirosu, 63,6 milyon ton çimento üretimi ve do rudan 15 bin ki iye yaratt  istihdam ile Tür-
kiye ekonomisi içinde önemli yere sahiptir. Önümüzdeki dönemde in aat sektörünün büyümesi, 
otoyol a n n geli mesi, altyap  yat r mlar , kentsel dönü üm ve ihracat pazarlar ndaki ekonomik 
faaliyetin hareketlenmesi çimento sektörünün ülke ekonomisi içindeki yerini daha da art racakt r. 

2012 y l n  nas l bir performansla kapatt n z? Üretim yapt n z sektörlerde ne kadar-
l k bir kapasiteye sahipsiniz, üretiminizin yurt içi ve yurt d  pazarlardaki da l m  
nas l gerçekle ti? 2013 y l  ile ilgili hedef ve stratejileriniz neler?
Soyak Holding olarak 2012 y l nda 800 milyon TL ciro ile kapatt k. Bunun 300 milyon 
TL’si gayrimenkulden, 200 milyon TL’si dökümden, 200 milyon TL’si çimentodan ve 100 
milyon TL’si de enerjiden geldi. 2013 y l nda ciromuzun 900 milyon TL olmas n  hedefliyo-
ruz. Bu da l m içinde, gayrimenkulde cironun 400 milyon TL’ye ç kmas n  öngörüyoruz. 
Di er sektörler ayn  kalacak ekilde hesaplamalar m z  yap yoruz. Yani yakla k yüzde 10 
büyümeyi hedefliyoruz. Soyak Yap ’n n 2013 y l nda da süren zmir’deki Soyak Siesta ve 
Soyak Mavi ehir Optimus projeleri ile stanbul’daki Soyak Evostar, Soyak Park Aparts ve 
Soyak Soho projelerinin sat na devam edece iz. 2013 y l nda Soyak Siesta projemizin 
de dördüncü ve be inci etaplar n  da hayata geçirmeyi planl yoruz. Yap m  ve sat  devam 
eden 5 bin konutun 3 bin 500 adedini satt k. Bu sene, kalan 1500 adedi satmak istiyoruz. 
Enerji sektöründe u anda yakla k 155 megavat üretim kapasitesiyle yakla k 500 milyon 
kilovatsaat elektrik üretmekteyiz. Be  y l içinde toplam 500 megavat kurulu kapasite, 2,5 
milyar kilovatsaat elektrik üretimini hedefliyoruz. Çimento sektöründe toplam 2 milyon ton-
luk kapasitemizle Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteriyoruz. Çimento sat lar m z n yüzde 
40-50’sini yurt d na ihraç ediyoruz. Döküm sektöründe ise toplam 70 bin ton döküm 
kapasitesine sahibiz. Sat lar m z n yüzde 30’unu yurt d na yap yoruz.

“Dünya ekonomisindeki istikrar n 
sürekli tehdit alt nda olmas , dünya ile 
entegre olan Türkiye’yi de yak ndan 
etkiliyor. Global ekonomideki 
çalkant lar, tüketicilerin güvenini, ileriye 
yönelik beklentilerini ve sat n alma 
güçlerini sürekli de i tirebiliyor, ayr ca 
irketlerin yat r m planlar n  da etkiliyor. 

Global ekonomideki de i imleri ve 
yeni geli meleri, her zaman yak ndan 
takip ediyoruz. irketlerin nakit ak lar n  
yönetme ve yeni stratejileri h zla 
devreye sokma konular nda proaktif 
uygulamalara kar  haz rl kl  ve planl y z. 
K sa, orta ve uzun vadeli planlar m z  
bu çerçevede yap yoruz. Faaliyette 
bulundu umuz tüm sektörlerde 
büyümeyi, de er yaratmay , 
kârl l m z  ve pazar pay m z  art rmay  
hedefliyoruz.” 

“Global ekonomideki 
değişimleri takip 
ediyoruz”

SOYAK  Mavişehir

SOYAK Soho
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Sürdürülebilirlik kavram  sizin için ne ifade ediyor? Bu kavram  irket üretim süreçle-
rine ve kurum kültürüne nas l yans t yorsunuz? 
Soyak uzun y llard r, sürdürülebilir ya am  desteklemek ve gelece e de er katmak üzerine 
dü ünüyor, projeler üretiyor, i  yap  ekillerine uyarl yor ve kurum içi çal malar nda da önce-
likleri aras nda say yor. Hayata geçirdi imiz projelerde en son teknolojileri takip ederek enerji 
verimli uygulamalara yöneliyor, çevreye uyumlu ve sürdürülebilir ya am alanlar  in a ediyoruz. 
Gayrimenkul projelerinin birço unda art k gereksiz alanlara ve büyüklüklere de yer vermiyo-
ruz. Böylelikle kullan lmayan alanlar n s tmas na, ayd nlatmas na harcanan enerjiden tasarruf 
ederken mü terilerimizin de daha az aidat ödeyerek ayr ca tasarruf etmesini sa l yoruz. So-
yak olarak, kurum içerisinde sera gaz  emisyonunu takip etmek üzere ISO 14064 Belgesi’ni 
ald k ve Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi’ni kurarak SA 8000 Belgesi’ne de er görüldük. 
Buradan keyifle söyleyebilece im sektörümüzde bir ilke daha imza atman n sevincini ya -
yoruz. Yap  Kredi Bankas  i  birli iyle Türkiye’nin en dü ük faizli Avantajl  Ye il Konut Kredisi 
uygulamas n  ba latt k. Ev sahibi olmak isteyenler ancak ye il bina konseptiyle tasarlanan 
projelerden ev alabilecek. Uluslararas  çevre sertifikalar na aday olan projeler için do ru-
dan Ye il Konut Kredisi kullan labilecek. Holding binam z, mevcut binalar kategorisinde, 
Türkiye’de LEED sertifikas  kazanan ilk bina olma unvan na sahip. Zincirlikuyu’da in as  de-
vam eden Soyak Soho, Türkiye’nin En Ba ar l  Emlak Yat r mlar  2012 ara t rmas nda Ye il 

“Dünya Ekonomik Forumu’nun ülkelerin 
rekabet güçlerine göre s raland  

Küresel Rekabet Raporu’nun 2012-
2013 y l  sonuçlar na göre Türkiye, 

144 ülke aras nda 43’üncü s rada. 
Özellikle “Kurumsal Yap lanma”, 

“Makroekonomik stikrar”, “Sa l k ve 
Temel E itim”, “Ürün Piyasalar n n 

Etkinli i”, “Emek Piyasalar n n Etkinli i” 
ve “Finansal Piyasalar n n Geli mi lik” 

konular nda iyile meler kaydedildi ini 
görüyoruz. Ancak, gelir e itsizli i, 
k r lgan istihdam yap s , kay t d  
sektörün büyüklü ü, çevre kirlili i 

konular  rekabet gücünü zay flatan 
en önemli unsurlar olarak gözüküyor. 

Türkiye’nin artan makroekonomik 
istikrar, güvenilir finans sektörü, altyap  
yat r mlar  ve inovasyon konular ndaki 
performans  ile daha yüksek s ralara 

gelece ini dü ünüyorum.”

“Küresel rekabette 
43’üncü sıradayız”
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Bina Kategorisi’nde birincilik ödülünü kazand . Ayr ca, Soyak Soho’yla birlikte zmir’de in aat  
süren Soyak Mavi ehir Optimus, Soyak Siesta ile stanbul Büyükdere Caddesi’nde in aat  
devam eden Kule de Soyak’ n LEED sertifikas na aday olan binalar  aras nda yer al yor.

“KENTSEL DÖNÜ ÜM ZAMANA YAYILAN B R SÜREÇT R”
Kentsel dönü üm çal malar  Türk in aat sektörü ve in aat malzemesi sanayisini nas l 
etkileyecek? Sektör, kentsel dönü üme ne kadar haz r? Neler yap lmas  gerekiyor?
Kentsel dönü ümü zamana yay lan bir süreç olarak görüyorum. 10 y l sonra dönüp bu-
günlerin gayrimenkul sektörünü analiz etti imizde, en büyük de i ikli in 2012’de ç kan u 
üç yasadan kaynakland n  görece iz: Kentsel Dönü üm Yasas , 2B Yasas  ve Mütekabi-
liyet Yasas . Bunlar n etkilerini k sa sürede de il ama önümüzdeki 10-20 y lda görece iz. 
Türkiye’de yakla k 7-8 milyona yak n konutun yenilenmesinin planland  dönü üm uygu-
lamas  çok önemli. Sektör olarak kentsel dönü ümü ba arabilecek bir güce ve birikime sa-
hibiz. Burada kritik olan, mal sahibinin kentsel dönü ümü bir zenginle me arac  olarak gör-
memesidir. Bunu bir iyile tirme ve daha kaliteli bir ortamda ya ama imkân  olarak görmesi 
laz m. Semtlerimizde radikal bir de i ikli i hemen beklemek yanl  olur. Kentsel dönü üm 
bizce çok do ru ve faydal  bir süreç. Yasa kapsam nda dönü üme tabi olacak alanlarda 
enerji verimlili i denetimlerinin de yap lmas , bu binalar n deprem d nda çevreci olarak da 
de erlendirilmesi son derece önemli. Dönü ümün gerçekle ece i süre içinde nüfus art  
ve göç gibi nedenlerden yap lacak ilave konut say s  da dü ünüldü ünde rakam 15- 16 
milyona ula yor. Bu süreçte göz önüne al nmas  gereken en önemli konulardan biri ise 
yeni yap lacak yap lar n çevreyle uyumunun sa lanmas , yani ye il bina olarak in a edil-
mesidir. Ayr ca kentsel dönü üme bir de yabanc  yat r m n ülkemize geli ini h zland racak 
bir konu olarak de de erlendirmek gerekiyor. Bu konuyu yabanc lara daha iyi aktarmak, 
anlatmak gerek.

Türkiye ekonomisini ve in aat sektörünü 2013 y l nda hangi riskler ve f rsatlar bekliyor? 
GYODER’de yapt m z çal mada son üç y lda maliyetlerin yüzde 35, konut fiyatlar n n da 
yüzde 25 art  ortaya ç kt . Bu, s k nt lardan bir tanesi ve dengelenmesi gerekiyor. Bir de 
Türkiye’de öz kaynak, sermaye s k nt s  var. 2013’ün ilk ay nda da bildi iniz gibi KDV art  
oldu. Orta gelir grubuna hitap eden konutlardan yüzde 1 KDV al nmas  gerekirken, arazi 
de eri esas al nd  için bu oran yüzde 8, hatta baz  yerlerde yüzde 18 baremine tak labilir. 
Bu da konut al c s na ekstra bir yük getirecek. Bizim tüm projelerimizin halen yüzde 1 
KDV taahhüdüyle sat ld n  da belirtmek isterim. Yat r m Ortam n  yile tirme Koordinas-
yon Kurulu’nun haz rlad  eylem plan nda Çevre ve ehircilik Bakanl  taraf ndan in a-

at izinleri sürecinin k salt lmas  ve maliyetlerin azalt lmas na yönelik olarak yap lmas  
gerekenlerin tespit edilmesi ve gerekli mevzuat düzenlemelerinin yap lmas na karar 

verilmesinin yabanc lar n yat r m süreçlerinde önemli bir katk  sa layaca n  dü ü-
nüyoruz. Yabanc  sermayenin memleketimize giri  yapmas  için yat r m ortam nda 
daha fazla effafl k, kurumsall k ve uzmanl k artt r. Müktesep hak, yasal altyap  ve 
uzmanla ma gibi konular önümüzdeki dönümde gündemimizde olacakt r. Büyük 
montanda kal c  sermaye giri ini sa lamak için devlet-özel sektör-sivil toplum kuru-

lu lar  olarak beraber hareket etmemiz gerekiyor.

SOYAK  Siesta
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“Enerji dostu binalar 
yaratmak istiyorsanız, en 

verimli çözüm alüminyum”
“Türkiye’deki kentsel dönü ümün sonucunda modern binalar n daha çok 

alüminyum kullanaca n  dü ünüyoruz. Yeni binalarda, eski binalara göre daha 
çok alüminyum kullan ld n  biliyoruz. Enerji dostu binalar yaratmak istiyorsan z, 

en verimli çözüm alüminyum. Yal t m özelli i yüksek malzemelerin in aat 
sektöründe kullan lmas  gerekiyor.”

Assan Alüminyum Genel Müdürü Remzi Örnek: 

T
ÜRK ALÜM NYUM SEKTÖRÜNÜN ÖNEML  F RMALARINDAN OLAN VE 
YASSI HADDELENM  ALÜM NYUM ÜRETEN ASSAN ALÜM NYUM, FOL-
YO, LEVHA VE RULO ALÜM NYUM ÜRÜNLER YLE N AATTAN OTOMO-
T VE, AMBALAJDAN BEYAZ E YAYA KADAR B RÇOK ENDÜSTR YE H Z-
MET VER YOR. stanbul Tuzla ve Kocaeli Dilovas ’ndaki tesislerinde y lda 250 bin 
tonluk üretim kapasitesine sahip olan firma, yat r mlar na da devam ediyor. Boyal  

alüminyum üretimi yapmak için yakla k 40 milyon dolarl k yat r m n  2013 y l n n May s ay nda 
devreye alacak olan Assan Alüminyum’un Genel Müdürü Remzi Örnek ile sektörün durumunu, 
firman n stratejilerini ve yeni yat r mlar n  konu tuk.

Alüminyum, dünyada demir çelikten sonra en çok üretilen ikinci metal. Ayn  zamanda 
beyaz e yadan uçak sanayisine, otomotivden in aata kadar birçok endüstrinin de yayg n 
olarak kulland  bir ürün. Alüminyumun bu kadar geni  bir alanda kullan lmas  ve tercih 
edilmesi hangi özelliklerinden kaynaklan yor?
Alüminyum çok güzel ve yak kl  bir malzeme. Sadece ç plak haliyle bir yere koydu unuz-
da bile güzel bir görüntü veriyor. Çelik gibi okside olmuyor, paslanm yor; korozyona u ruyor 
ama yine de kötü görüntü vermiyor. Çeli in üçte biri a rl nda olmas  da alüminyumu farkl  
k lan özelliklerden. Metal dayan m  olu turabilmesi, hafif olmas , oksijen geçirgenli inin dü ük 
olmas , s  ve elektrik iletkenli inin çok yüksek olmas , kolay ekillenebilir olmas  gibi özellikleri 
her yerde rahatl kla tercih edilip kullan lmas n  sa l yor. Geri kazan m  da inan lmaz yüksek bir 
malzeme. Dünyada u anda kullan mda olan alüminyumun hemen hemen tamam  yeniden 
kullan labilme özelli ine sahip. 
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Alüminyum, in aat sektörü ve in aat malzemesi sanayisi aç s ndan ne ifade ediyor? Ne 
yo unlukta kullan l yor?
Gittikçe artan bir kullan m oran na sahip. Çok güzel görünen bir malzeme alüminyum. Mo-
dernle meyle birlikte alüminyumun birçok sektörde oldu u gibi in aat sektöründe de kullan m  
art yor. Kentsel dönü üme u ram  bölgelerde veya yeni yap lm  binalar n birço unda sadece 
estetik özelli i nedeniyle bile kullan m alan  bulabiliyor. Is  yal t m  konusunda avantajlar sa lad -

ndan, binalarda enerji tasarrufu aç s ndan da kullan l yor. Elektrik ve benzeri kablo tesisatlar n-
da, özellikle stanbul metrosunda çok büyük miktarda kullan ld n  biliyoruz. Ayr ca alüminyum, 
d  cephede levha olarak kullan ld nda yang n güvenli i aç s ndan en yüksek standard  (A1) 
veren ürün olarak da öne ç k yor. Belirli bir kat say s n n üzerinde in a edilen binalarda, bu 
yang n performans  özelliklerine haiz d  cephe malzemesi kullan lmas  yasal bir zorunluluk.

Alüminyumun in aat sektöründe ne oranda kullan ld na ili kin veri var m ? Üretilen alü-
minyumun hangi miktarda in aat sektöründe kullan ld n  dü ünüyorsunuz?
Bu konuda çe itli ara t rmalar mevcut. Metal Bulletin Research taraf ndan yap lan 2012 tarihli bir 
sektör ara t rmas na göre, dünya in aat sektöründe alüminyum kullan m  2011 y l nda yakla k 
12,58 milyon ton olarak gerçekle ti. Ürün baz nda bakt m zda, özellikle alüminyum ekstrüzyo-
nun in aat sektöründe en yayg n kullan lan form oldu unu görüyoruz. 2010 y l nda dünya gene-
linde toplam alüminyum ekstrüzyon tüketiminin yakla k yüzde 60’  in aat sektöründe gerçekle ti. 
Bu ürün grubunun 2011 y l  alüminyum tüketimi içindeki pay  ise yakla k yüzde 76 oldu. 2021 
y l na gelindi inde, alüminyum ekstrüzyonun kullan m oran n n yüzde 79’a yakla mas  bekleniyor. 

n aat sektörü ve in aat malzemesi sanayisi, 2012 y l nda kentsel dönü üm sürecinin 
ba lamas yla gelecekle ilgili planlar yapmaya ba lad . 2013 y l nda da kentsel dönü ü-
mün sektöre ivme kazand raca  fikri yayg n. Sektörünüz kentsel dönü ümden ne bekli-
yor ve bu büyüklükte bir dönü ümü kar layacak üretim potansiyeline sahip mi?
Sektörümüz kentsel dönü ümü destekleyecek güçte. Türkiye’de 1 milyon ton civar nda bir imalat 
var. Kullan m miktar  ise yakla k 250 bin ton civar nda. 800 bin tona yak n üretim ihraç ediliyor. 
Yeni yat r mlar da var. Yeni yat r mlar ve ihracata giden ürünlerin bir k sm n n iç pazara yönlendi-
rilmesiyle h zl  bir büyüme desteklenebilir ve ihtiyaçlar  kar layabilir. Türkiye’deki kentsel dönü ü-
mün sonucunda modern binalar n daha çok alüminyum kullanaca n  dü ünüyoruz. Yeni binala-
r n, eski binalara göre daha çok alüminyum kulland n  biliyoruz. D  cephelerde, kaplamalarda 
renklendirilmi  alüminyum levha ya da kompozit paneller oldu unu görebilirsiniz. çerideki s  bo-
rular  alüminyumla yal t l yor. Çift camlar n aras nda yer alan ve s  izolasyonunu sa layan cam ç -
talar  da alüminyumdan üretiliyor. Bundan 20 sene önce bunlar n hiçbiri yoktu. Art k, alüminyum, 
in aat sektöründe s  yal t m  noktas nda yayg n olarak kullan lmaya ba land . Enerji dostu binalar 
yaratmak istiyorsan z, alüminyum kullanmak zorundas n z. Enerji tüketimi ülkemizin en önemli 
sorunu. Konutlar özellikle enerjinin büyük bir bölümünü kullan yor ve bunlar n azalt labilmesi için 
de yal t m özelli i yüksek malzemelerin in aat sektöründe kullan lmas  gerekiyor. 

“YÜZDE 85 KAPAS TE LE ÜRET M YAPIYORUZ”
Assan Alüminyum olarak neler üretiyorsunuz? Ürettikleriniz hangi miktarlarda in aat 
sektöründe kullan l yor?
Assan Alüminyum’un in aat sektörüne yönelik üretti i ürünler, çok farkl  alanlarda kullan l yor. 
Mü terilerimiz, bizden ald klar  ürünlere de i ik formlar vererek binan n çe itli yerlerinde kulla-
nabiliyorlar. Genel olarak d  bina ve iç yal t m ile bina giydirmesinde kullan ld n  söyleyebiliriz. 
Daha da spesifik bakacak olursak sektöre sa lad m z yar  mamül d  cephe kaplama, reklam 

“Yass  haddelenmi  alüminyum 
ürünlerinin kullan m oran  2011’de 

yakla k yüzde 17 olarak gerçekle ti. 
Bu oran n ton olarak kar l  ise 

yakla k 2,16 milyon. Talebin y lda 
yüzde 3,1 artarak 2021 y l nda 2,94 

milyon tona ula mas  bekleniyor. 
Alüminyum döküm kullan m  ise 
daha s n rl . 2010 y l nda toplam 

alüminyum döküm tüketiminin 
yakla k yüzde 6’s  in aat sektöründe 

gerçekle ti. Döküm alüminyumun 
2011 y l ndaki kullan m oran  yakla k 

yüzde 7 ile 840 bin ton civar nda 
oldu. 2021’de bu miktar n 970 bin 

tona ula mas  bekleniyor.”   

“Alüminyum döküm 
kullanımı daha 

sınırlı”
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panosu, boyal  ürünler, izolasyon, cam ç tas , s va ve kö e profilleri, asma tavan, sandwich pa-
nel, cami kubbesi, trapez, kenetli çat , çat  aksesuarlar , ya mur olu u, kompozit panel,  kap  
uygulamalar , panjur ve garaj kap s  gibi alanlarda kullan l yor. 

Üretim kapasiteniz nedir? Üretiminizi yurt içi ve yurt d nda hangi oranlarda de erlen-
diriyorsunuz?
Y ll k 250 bin ton üretim kapasitemiz var. Geçen sene bu kapasitemizin yakla k 205 bin tonunu 
satt k. Bu sat n yakla k 150 bin tonunu d  piyasaya yönelik olarak gerçekle tirdik. Yüzde 
85 kapasite ile üretim yap yoruz. 2013 y l  içinde 215 bin tonluk bir sat  hedefi koyduk. Yar  
mamül sat yoruz ve bunun ilerisine geçmeme karar nday z. Ürünlerimiz rulo levhalar ve tabaka 
olarak iki ana grupta toplan yor. Mü terilerimiz bu yar  mamülü bizden al yor ve i leyerek farkl  
amaçlarla kullan yorlar. Fakat bu ürünlerin üzerine yine ayn  formlar n  koruyarak baz  özellikler 
katmay  hep istedik ve istiyoruz. Boyamak bunlardan bir tanesi ve giderek önemli bir trend 
haline dönü tü. Boyal  sektörü daha çok estetik amaçla, bizden ürün alan mü terilerimizin bo-
yayarak kulland  bir aland . Biz imdi ürünleri boyal  olarak sataca z. Bu alanda Türkiye’de 
yar s  ithalat olmak üzere yakla k 100 milyon dolarl k bir pazar var. Bu pazara 60 bin tonluk bir 
yat r mla girdik. Yat r m m z 2013 y l n n May s ay nda devreye girecek. 2014 y l ndan itibaren de 
15 bin ton satabilece imizi hesapl yoruz. Bunun yakla k yüzde 60’  ihracata gidecektir. 60 bin 
tonluk kapasitemizin tamam n  ise 2017-2018 y llar nda kullanmay  öngörüyoruz. Boya tesisi 
yat r m m z n toplam tutar  40 milyon dolar  bulacak.

hracat  bilinçli bir tercih olarak m  seçtiniz? Yoksa o günün artlar  m  bu stratejiyi gerek-
tirdi? hracat rotan zda hangi ülkeler yer al yor?
Kalite beklentisi yüksek ülkeler olan Kuzey Avrupa ülkelerine çok büyük miktarda ihracat yap -
yoruz. Krizde olmalar na ra men Güney Avrupa’ya da ürün sat yoruz ve bu sat lar m z  art rma-
ya devam ediyoruz. Geçen seneye ili kin ihracat rakam m z yakla k 150 bin ton. Bir önceki y la 
oranla 20 bin ton art rd k. lk o ülkelere ihracata ba lad m zda “Türk mal  ucuz olmal ” anlay -

ndan giderek “Türk mal  kalitelidir” alg s na geldik. Avrupa’daki en büyük kalite beklentisi olan 
ülke Almanya, dolay s yla en fazla ihracat yapt m z ülke. ngiltere, Fransa, Avrupa’n n kuzeyine 
ç karsak kalite beklentisi konusunda Almanya’dan da daha titiz olan Danimarka ve Hollanda’ya 
da mal sat yoruz. 62 ülkeye ihracat yap yoruz. Avrupa bizim do al hinterland m z.

Son kriz ihracat rotan zda yeni aray lara girmenizi sa lad  m ?
Yak n ve kom u ülkelere ihracat olarak aç lma politikas  yararl  oldu. Ancak, alüminyum modern 
bir sanayi ürünü. Dolay s yla kalite beklentisi yüksek ve modern hayat  benimsemi  ülkelerin 
çok ciddi talepte bulundu u bir ürün. Kuzey Afrika ülkelerinde yüzdesel olarak 2011 y l ndan 
itibaren büyük bir art  yakalad k ama miktar bak m ndan sat lar m z Avrupa’n n en küçük ülke-
sinin onda biri kadar. Çünkü bu bölgelerde pazar küçük. Ama önümüzdeki günlerde pazar n 
geni leyece ini dü ünüyoruz.

“Üretti imiz ürünleri ana kategori 
olarak ikiye ay r yoruz. 0,2 milimetre 
kal nl n alt ndaki ürünlere folyo, 
üstündekilere ise levha deniyor. 
2012 y l nda 70 bin ton folyo 
sat m z oldu. 135 bin ton da 
levha sat m z var. Ürettiklerimizin 
toplam n n yüzde 75’ini ihraç 
ediyoruz. Avrupa in aat sektörüne 
de mal sat yoruz.”

“Ürettiklerimizin 
yüzde 75’ini ihraç 
ediyoruz”
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“FOLYO ÜRET M NDE AVRUPA’DA DÖRDÜNCÜYÜZ”
2011-2012 y llar nda büyüme rakamlar n z nedir? 2013 ve gelecek dönemlerle ilgili stra-
tejinizi de ö renebilir miyiz?
2005 y l nda, o dönemde TMSF bünyesinde yer alan ve eski ismi Nasa  olan Standart Alümin-
yum firmas n n sat  için aç lan ihaleyi kazanarak bir büyüme hamlesine giri tik. Ald m z bu 
firmaya dört y lda 250 milyon avro yat r m yaparak modernize ettik ve  kapasitesini iki kat na ç -
kararak Avrupa’n n en modern hadde tesislerinden biri haline getirdik. 2012 y l nda 700 milyon 
dolar ciromuz var ve bir önceki y la oranla yüzde 12-13’lük bir art  söz konusu. 2013 y l nda da 
sat lar m z n yüzde 5,7 artmas n  öngörüyoruz. Assan Alüminyum, Türkiye’de sektörünün lideri 
ve en büyük firmas d r. Folyo üretiminde 2012 y l nda Avrupa’da dördüncü büyük üretici olduk. 
2011 y l nda SO s ralamas nda 51. firmayd k. 2015’e kadar 250 bin ton kapasitemizin tama-
m n  kullanmay  hedefliyoruz. imdiden, ne ekilde büyüyece imizin stratejisini kurguluyoruz.

Dünya genelinde alüminyum pazar ndan en büyük pay  hangi ülkeler al yor?
Alüminyum pazar na ham madde üretimi ve bu ham maddenin i lenmesiyle yap lan mamül 
üretimi olarak iki ana ba l kta bakmak laz m. Enerji maliyetlerinin dü ük oldu u Rusya ve Orta 
Do u ülkeleri ham madde üretiminde öne ç k yor. Dünyadaki alüminyum mamül imalat nda 
Çin, Avrupa Birli i ve ABD öne ç k yor. Dünyada yakla k 20 milyon tonluk bir yass  haddelen-
mi  alüminyum üretimi söz konusu. Çin, 6,5 milyon tonluk üretimi ile birinci. Avrupa ve ABD 
ise her biri yakla k 4,5 milyon tonla Çin’i takip ediyor. Türkiye’nin bu alandaki üretimi y lda 
yakla k 300 bin ton civar nda. Büyüme h zlar  göz önüne al nd nda Türkiye’nin giderek yass  
haddelenmi  alüminyum mamül üretiminde söz sahibi ülkeler aras na girece ini görebiliyoruz. 
Metal Bulletin Research’ün 2012 tarihli sektör ara t rmas na göre, 2011 y l nda global alüminyum 
tüketimi 53,5 milyon ton olarak gerçekle ti. Bu tüketimde Asya Pasifik bölgesi yüzde 57 ile ilk s ra-
da. Avrupa yüzde 21, Kuzey Amerika yüzde 12’lik tüketim pay na sahip. Çin, yüzde 40’l k oranla 
alüminyum tüketiminde lider ülke konumunda. n aat sektörüne bakt m zda, 2011’de 12,58 
milyon tonluk global alüminyum tüketiminin yüzde 63’ünü Asya Pasifik gerçekle tirdi. Bu bölgeyi 
yüzde 18 ile Avrupa ve yüzde 8 ile Kuzey Amerika izledi. Önümüzdeki on y lda, dünya in aat 
sektöründe alüminyuma talebin en çok Asya Pasifik ve Orta Do u’dan gelmesi öngörülüyor. Bu 
öngörüde özellikle Çin ve Hindistan gibi ülkelerde in aat sektörünün çok hareketli olmas  etkili. 
Do u Avrupa ve Latin Amerika’daki ülkelerde in aat sektörünün l ml  bir geli me sergilemesi, 
Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya’da ise talebin görece durgun olmas  bekleniyor.   

Türk irketlerinin küresel rekabette sürdürülebilir bir ba ar  kazanabilmesi için neler 
yapmas  gerekiyor? Assan Alüminyum olarak neler yap yorsunuz?
Hangi sektöre bakarsan z bak n Türkiye’nin iki büyük sorunu var. lki enerji, di eri ham madde. 
Türkiye’de enerji çok pahal  ve baz  sektörler çok ciddi enerji yo un sektörler. irketlere dü en 
görevler de var; enerjiyi daha verimli kullanmak gibi. Assan Alüminyum olarak, 2012 sonuna ka-
dar ton ba na kulland m z enerjiden yüzde 14 tasarruf ettik. Her ne kadar tasarrufu yapsak da 
dünya ile rekabette en büyük sorunumuz yine enerji. Türkiye’de enerji maliyetleri yüksek. Ham 
maddede d a ba ml l k bir ba ka sorunumuz. Ancak, Türkiye’de bu konuda yap lan çal ma-
lar da var. Assan Alüminyum olarak kat ld m z Girdi Tedarik Stratejisi (G TES) çok önemli bir 
çal ma. Küresel rekabette daha iyi bir yere gelebilmemiz için enerji ve ham madde sorununu 
çözmekle birlikte kaliteyi daha da art rmak zorunday z. 

“Türkiye ham madde aç s ndan 
fakir bir ülke de il; ancak yeterli 

miktarda ham maddesini üretebilen 
bir ülke de de il. Bu alanda d ar ya 

ba ml y z. Alüminyumda ise 
neredeyse yüzde yüz bir ba ml l k 

söz konusu. Türkiye, yakla k 2,5 
milyar dolarl k alüminyum ham 

madde ithalat  yap yor. Türkiye’nin 
kendi ham maddesini üretebilecek 

potansiyeli var. Fakat sektörümüz 
oldukça enerji yo un bir sektör ve 

ülkemizde enerji çok pahal .

“Ham maddede 
dışarıya bağımlıyız, 

enerji çok pahalı”
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“Marka, sadece
 reklam yapmak
 demek değildir”

“Marka i ini öncelikle bilene teslim etmek laz m. 
Türkiye’de bu i i bilen az ama var. Tabii ki bunun için 
bir bedel ödemeyi de göze almak laz m. Sonuçta bu 
i i yapan bizler, belli bir kariyeri olan insanlar z. Bunu 
ücretsiz yapma ans m z yok… Marka, sadece reklam 
yapmak demek de ildir. Sanayicilerin, kamunun 
markala maya profesyonelce yakla mas  laz m.”  

Marka Danışmanı Güven Borça: 

M
ARKA KAVRAMI,  DÜNYASININ EN ÇOK TELAFFUZ ETT  
KAVRAMLARDAN B R … Küçük atölye sahiplerinden devasa fabrika-
lar n patronlar na kadar herkes markaya vurgu yap yor. Herkesin dilin-
de, herkesin hayalinde marka yaratmak var ama bu söylenildi i kadar 
uygulanabiliyor mu? Bugüne kadar marka yaratmak ad na neler yap ld  
ya da yap l yor? “Herkes çok konu uyor ama ço u zaman bo  konu-

uyor” diyen Marka Dan man  Güven Borça, markala mada sadece maliyeti kar layacak 
güce sahip olman n yeterli olmad n , vizyonun da gerekti ini söylüyor. Ülke olarak siyasette 
ön plana ç kt m z  ancak markala ma konusunda bunun yeterli olmayaca n  belirten, ulus-
lararas  organizasyonlara a rl k verilmesini öneren Güven Borça ile Türkiye’de markala ma 
sürecini, neler yap ld n  ve neler yap lmas  gerekti ini konu tuk. 

Türkiye’de marka kavram  son zamanlarda herkesin dilinde. Bu kadar çok söylen-
mesi kavram n içini mi bo alt yor yoksa sürekli gündemde kalmas n n yolunu mu 
aç yor?
kisi de do ru. Çok söylendi i için gündemde kalmas n n yolu 
aç l yor. Buna bir itiraz m yok.  Bu kadar konu ulmas na kar n, 
gerçekten yap lanlar biraz do ru yolda olsa daha iyi olacak. Bu 
anlamda, evet çok konu uluyor ama bo  konu uluyor. Özellikle 

R
öp

or
ta

j: 
A

rz
u 

D
em

ir
ez

en



93A K T Ü E L  S Ö Y L E Ş İ  /  G Ü V E N  B O R Ç A



Nisan 2013

94 A K T Ü E L  S Ö Y L E Ş İ  /  G Ü V E N  B O R Ç A

“Anadolu sanayisinin öz güven 
patlamas  iyi bir ey. Hatta bu 

Anadolu futbol kulüplerine kadar 
yans d . Yava  yava  geli ece ini 

dü ünüyorum. Ama ilk etapta 
öz güven markala ma kültürüne 
yans mad  hatta olumsuz yans d  
diyebiliriz. Öz güvenle birlikte “Her 

eyi biliyoruz” havas  hâkim oldu. 
Anadolu’da kendi reklam filminin 
senaryosunu yazan sanayici var.” 

“Kendi reklam 
filminin 

senaryosunu yazan 
sanayicimiz var!”

kamu taraf  çok bo  konu uyor. Özellikle belediyeler. Türkiye’de bilimsel, gerçekçi bir marka 
kent çal mas  yapan tek il var. Uzman kurulu lardan yard m alarak marka kenti yaratmak iste-
yen sadece Antalya oldu. Denemeler var ama marka ad na yap lan i ler daha çok yerel ürünle-
rin parlat lmas , folklor gösterileri, kentle ilgili tan t m yap lmas  olarak kendini gösteriyor. 

Marka nas l konu ulmal  ve bu i i kimler yapmal ?
Marka i ini öncelikle, bilene teslim etmek laz m. Türkiye’de bu i i bilen az ama var. Tabii ki 
bunun için bir bedel ödemeyi de göze almak laz m. Sonuçta bu i i yapan bizler, belli kariyeri 
olan insanlar z. Bunu ücretsiz yapma ans m z yok. Bir kulüp, riskli, ne olaca  belirsiz bir 
transfere 5 milyon avro verebiliyor. Ama bunun yüzde 1’i gibi bir rakama mal olacak marka 
çal mas n  yapt rm yor. Yani 50 bin avroya çok kral stratejik bir çal ma yapabilirsiniz. En iyisi-
ni yapal m derseniz, bu rakam en fazla iki kat na ç kar. Bir marka çal mas  yapal m, ara t rma 
yapal m, bir tasar mc yla çal al m, web sitemizi iyi biri yaps n gibi bir gayreti göremiyorsunuz. 

“MARKA ODAKLI OLMAK GEREK YOR”
Anla lan o ki marka yaratmada sadece maliyet belirleyici de il. Firmalar aç s ndan 
bakt n zda nas l bir de erlendirme yapmak mümkün?
Firmalar aç s ndan bir de erlendirme ve s ralama yaparsak, iki kriter al yorum ben. Birincisi 
iller, ikincisi sektörler baz nda. ller baz nda bakt mda tabii ki merkez stanbul. stanbul’da 
bu i  çok geli mi , oturmu  durumda. stanbul birçok alanda oldu u gibi markala ma kül-
türü aç s ndan da Türkiye’nin lider ili. Bunu bence Bursa takip ediyor. Ard ndan, Ankara 
ve zmir geliyor. zmir son y llarda geriledi i için böyle oldu ama eskiden, markala mada 
stanbul’dan sonra zmir gelirdi. Ard ndan bence Eski ehir geliyor. Bu de erlendirmeyi sa-
dece markala ma aç s ndan yap yorum. Kayseri ve Antep’i arka s ralara koydum. Onlar 
bana k z yorlar ama… 

Markala maya bak  aç s ndan ku aklar aras nda fark var m ?
Birinci ku ak çok atak, ikinci ku ak temkinli… Bu nedenle ben, birinci ku aktan imdiye ka-
dar hiç i  almad m. S f r. Çünkü birinci ku ak çok öz güvenli, her eyi yapabilece ine inan yor. 

Türkiye’de birçok firma eski al kanl klarla ya da riski da tmak için birden farkl  
alanda üretim yapma çabas  içinde. Firmalar n bu kadar çok çe itlilikle marka yarat-
mas  mümkün müdür?
Çok zor. Eforlar n  bölüyorlar. Burada bence Koç, Sabanc  gibi holdingler kötü örnek 
oldu Anadolu sanayicisine. Zaman nda, yani 1960’larda, o günün gerçe ine göre Koç 
ve Sabanc  bulabildi i her alana girdi ve ba ar l  oldu. Bu do ru bir yakla md . Ama 
2000’lerde hepsi anlad  ki her alanda her ey olam yorlar. Koç Holding çok net bir ekil-
de dört sektöre odakland . Sabanc  da ilgisiz alanlardaki yat r mlardan ç kt . Fakat onlara 
öykünerek yeti en Anadolu sanayicisi, bu her eye yat r m yapmay  geçerli model olarak 
benimsedi. Ço u da bundan vazgeçmedi. Anadolu’ya gidiyorsunuz, zaten irket unvan-
lar ndan belli oluyor. Tekstil, in aat, yay nc l k vs. diyerek gidiyor irket unvan . Bu aç dan 
bak ld nda çok da l yorlar. Sanayicilikte ise ço u nitelikli fasoncu oldu u için katma 
de er üretemiyorlar ve bu nedenle kâr edecekleri in aatç l a ya da benzin istasyonu 
i letmecili ine soyunuyorlar. 

Eski ehir’de 1962’de do an Güven Borça, ODTÜ Endüstri Mühendisli i Bölümü’nden 
mezun olduktan sonra, askerlik hizmetine kadar aile irketi bünyesinde çal arak 
patates cipsi üreten bir tesis kurdu ve i letti (1985-1986). 1987 y l nda pek Kâ t 
Karamürsel Fabrikas ’nda ürün geli tirme mühendisi olarak i e ba lad . 1989 y l nda 
ayn  irketin pazarlama bölümüne geçen Borça, daha sonra transfer oldu u 
Ba er-Colgate (sonradan Colgate-Palmolive) irketinde alt  y l süreyle Ürün Müdürü, 
Grup Müdürü, Pazarlama Müdürü pozisyonlar nda görev yapt . 1997 y l nda on 
y ll k profesyonel ya ama veda ederek daha kapsaml  marka e itimleri vermeye 
ba lad . O günden beri e itmenlik, dan manl k ve serbest ticaret yapan Borça, 
Türkiye’nin ilk marka dan manl k irketi olan Markam A ’nin kurucu orta  ve 
yöneticisidir. 

Güven Borça kimdir?
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“Ankara’n n do usuna gittiniz mi 
markala ma kültürü azal yor. Marka 
odakl  de iller, markalar  var ama 
bu marka odakl  olmak de il. 
Güçlü markas  var ama bu stratejik 
marka yönetimi yapt klar  anlam na 
gelmiyor. Kayseri, Antep daha çok 
üretim odakl  çal yor. Karadeniz’de 
hiç yok. Sektörler baz nda çok 
net bir ekilde g da, kozmetikte 
markala ma iyi. Ard ndan hizmetler, 
perakende, yap  sektörü geliyor. 
Mesela yap  sektöründe de çok 
reklam yap yorlar ama bu marka 
olmak demek de il. Ba ka eyler 
de yapman z laz m.” 

“Ankara’nın 
doğusunda 
markalaşma kültürü 
azalıyor”

“DÜNYADA TÜRK MALI D YE OLUMSUZ B R ALGI YOK”
Türkiye son dönemde dünya siyasetinde ad ndan s kça bahsedilen ülke konumuna 
geldi. Bu geli me topraklar m zdan dünya markas  ç karmaya katk  sa lar m ?
Sa l yor tabii, daha aktif, daha bilinen, daha popüler olmas , ülke markalar  için iyi bir ey. Az ge-
li mi  ülke olarak gördükleri ülkeye biraz daha iyi bak yorlar. Bu olumlu bir ey. “Türk mal ” diye 
olumsuz bir alg  yok dünyan n hiçbir yerinde. O aç dan ülkenin daha popüler olmas  iyi bir ey. 
Ancak Türkiye, bir tasar m ülkesi olarak gözükmüyor. yi mal yapan, makul bir ülke gibi… Tasar m 
marka satmak için daha fazlas  gerekli. Siyasette öne ç kmam z yetmiyor. Güçlü bir ülkeyiz ama üre-
tim anlam nda Polonya seviyelerindeyiz. Çin’den iyiyiz ama bir talya, Fransa de iliz. Türkiye hangi 
alanda uluslararas  organizasyon yapabiliyor, bakt n zda öyle eyler yok. Uluslararas  yar malar 
yok. Örne in Kristal Elma, Alt n Portakal neden uluslararas  birer organizasyon olmas n. 

Bir makalenizde “Müslümanl a vurgu yapmadan marka yaratmak mümkün de il-
dir” ifadesini kulland n z  biliyorum. Bu konuyu biraz açar m s n z?
Bu söylem baz  yazarlar taraf ndan tekrarland . Aç kças , ben bu ifadeyi tam olarak hangi ba lam-
da söyledi imi hat rlam yorum ama öyle aç klayabilirim. Türkiye Müslüman bir ülke. Dünyada 
u an ciddi bir slam fobisi var. ABD’nin film ve televizyon dizileri için verdi i Golden Globe ödül 

töreninde, bu korku zirve yapt . Ne kadar ran kar t , Afganistan kar t  film varsa ödül ald . Politika 
girdi o i e. Biz de o dünyaya yani slam dünyas na aitiz. Sonuçta ileti im ile çözülecek bir i  var. 
slam dünyas n n kendini anlatmas  ileti imle, ayn  dili konu arak olacak bir ey. Bu anlamda Türk 
dizilerini önemsiyorum. Geçen y l Avrupa’n n da en çok dizi satan ülkesi olduk. Bu tür çabalar art -
r lmal . Do ru formüller, do ru kurgular yap lmal . Kimli i reddetmeden evrensel kalitede sanatsal 
ve kültürel ürünler üretilmeli. Popüler kültür üzerine daha global bakmal y z. Kafa yormal y z. 

KOB ’ler markala mak istiyorlar ama nereden ba layacaklar n  bilmiyorlar? Bu ko-
nuyla ilgili nas l bir reçete sunabilirsiniz? 
Öncelikle, okunacak çok fazla malzeme var. Markala mayla ilgili kitaplar  okuyarak ba layabilir-
ler. Bu bir k yakt ysa, ard ndan markala ma konusu ile ilgili düzenlenen e itimleri, konferans-
lara takip etmeliler. Bunlar içlerine sinerse markala ma konusunda dan manl k hizmeti almay  
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dü ünebilirler. Tabii bu arada, irketleriyle ilgili de bir de erlendirme yapmalar  laz m. irketleri 
markala ma ad m n  atacak olgunlu a ula m  m , buna bakmal lar. Marka sadece reklam yap-
mak demek de ildir. Sanayicilerin, kamunun markala maya profesyonelce yakla mas  laz m.  

Markala ma çal mas  yapanlara devlet destek sa l yor mu? Turquality projesi haya-
ta geçirildi, ba ar l  buluyor musunuz?
Devletin sa lad  baz  destekler var ama daha çok e itim a rl kl  i lere destek veriyor. Bir de 
bizim i imizin ölçüsü yok. haleyle yap lacak bir i  de il. imdi bir resim alacaks n z, yoldan 20 
liraya da alabilirsiniz, Van Gogh tablosunu 20 milyon liraya da alabilirsiniz. Bakt n zda ikisi de 
resim sonuçta. Bunun gibi. Bu nedenle bizim i imize ihale kavram n  sokmak çok mant kl  de il. 
O yüzden kamuda çok zorlan yoruz. Turquality projesine gelince, ba ar l  bir giri im, iyi niyetli ve 
devam etmeli. Ancak çok fazla firma projede yer al yor. San r m biraz birbirini k ramama, laf ol-
mas n endi eleri nedeniyle firma say s  yükseldi. Ben olsam, böyle bir projede kafadan yar s n  
ç kart rd m. Çünkü birço u markala ma için çal ma yapm yor. Bu biliniyor. Daha az firmaya daha 
sa lam destek verilse çok daha ba ar l  olur.  “Bu Topraklardan Dünya Markas  Ç kar m ?” kita-
b mda küresel ans verdi im markalar m z  listelemi tim. Geçen on y lda fazla sürpriz ya amad k. 
Öte yandan, Turquality gibi bir destek program na ra men, geli me umdu umdan yava  oldu. 
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”Gayrimenkul sertifikası 
sektöre büyük hareket 

getirecektir”
“Üzerinde çal t m z gayrimenkul sertifikas n n sektöre ciddi hareket getirece ini 

dü ünüyorum. Gayrimenkul sertifikas  sayesinde sadece belirli bir gelir grubuna 
sahip insanlar de il, daha dü ük al m gücüne sahip insanlar da projelerimizden 

gayrimenkul sat n al p, kazans n istiyoruz. Ayr ca gayrimenkul sertifikas n n SPK 
taraf ndan de erlendirilmesi de güven unsurunu art r yor.”

Varyap Grup Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Varlıbaş:

K
URULDU U 1975 YILINDAN BUGÜNE PROJELER N N TOPLAMI 
5 M LYON METREKAREL K N AAT ALANINA ULA AN, DO RUDAN 
1000 ÇALI ANIYLA 500 M LYON DOLARLIK TOPLAM VARLI A 
ER EN VARYAP GRUP, GAYR MENKUL GEL T RME, N AAT VE 
MÜTEAHH TL K H ZMET  VER YOR. Varyap, 1970’li y llarda Çaykur 
fabrikalar nda müdürlük yapan genç bir mühendisin ba ar l  giri imcilik 

örne inin eseri. Be i erkek, biri k z alt  çocuktan olu an bir ailenin Süleyman Varl ba ’ n 
liderli inde birle mesinin de öyküsü, Varyap’ n geldi i nokta… lk y llarda kamu sektörü için 
altyap  projeleri gerçekle tiren Süleyman Varl ba , 1980’li y llarda gayrimenkul geli tirme, 
in aat ve müteahhitlik irketi olarak sektörde ad ndan söz ettirmeye ba lad . Son olarak, Varyap 
Meridian ile gayrimenkul oskarlar  olarak tan mlanan Uluslararas  Gayrimenkul Ödülleri’nde 
(International Property Awards) en iyi gayrimenkul ve en iyi yüksek bina kategorisinde ödül 
alan Varyap Grup, al veri  merkezi, adliye binas , okul, hapishane modernizasyonu, yol, enerji 
nakil hatt , at k su ar tma projeleri ve elbette konut projeleriyle her biri ayr  uzmanl k gerektiren 
alanlarda ba ar l  i lere imza att . Biz de, bu ba ar n n arkas ndaki isim olan Varyap Grup Yönetim 
Kurulu Ba kan  Süleyman Varl ba  ile Türkiye ekonomisi ve in aat sektörünün gelece inden 
Varyap Grup projelerine uzanan geni  bir perspektifte konu tuk.

Türkiye ekonomisinin büyüme hedefine bakarak, in aat sektörünün ve in aat 
malzemesi sanayisinin 2013 y l nda nas l bir geli me sa layaca n  dü ünüyorsunuz? 
2012’de sektörde ya anan s k nt lar n da giderilmesiyle in aat sektörü 2013’te daha h zl  
büyüyecektir. Son dönemde, uluslararas  derecelendirme kurulu u Fitch’in Türkiye’nin 
notunu, “yat r m yap labilir” olarak belirlemesiyle, ülkemize giren küresel sermayenin de 
artmas  bekleniyor. Yüksek not, ekonomik büyümemizi de destekleyecek, faiz oranlar n n 
dü mesine yard mc  olacakt r.  2013 y l nda da Kentsel Dönü üm ve Mütekabiliyet 
yasalar ndaki mevcut birkaç sorunun da çözülmesiyle sektöre daha fazla hareket gelece ini 
öngörüyoruz. Mütekabiliyet, 2012’de sektöre ciddi bir katk  sa lad  ve sa lamaya da 
devam edecek. Yasadan önce zor ko ullara ra men, sat lar m z n yüzde 7’sini yabanc lara 
yapm t k. Kanun ç kt ktan sonra bu oran yüzde 10’lara t rmand . Ciddi bir katk  oldu unu 
gözlemliyoruz. Körfez ülkelerinden 200’e yak n yat r mc yla ciddi görü meler yapt k. 

2013 y l  sektör aç s ndan nas l bir performansa sahne olacak?
Kentsel dönü üm kapsam nda da birçok projenin ba layaca n  görüyoruz. Varyap olarak, 
kentsel dönü üm kapsam nda stanbul’un çe itli lokasyonlar nda görü melerimiz devam 
ediyor. Üzerinde çal t m z gayrimenkul sertifikas n n sektöre ciddi hareket getirece ini 
dü ünüyorum. Metropol stanbul projemizde uygulamak için gerekli giri imlerde bulunduk. 
Gayrimenkul sertifikas  sayesinde sadece belirli bir gelir grubuna sahip insanlar de il, daha 
dü ük al m gücüne sahip insanlar da projelerimizden gayrimenkul sat n al p, kazans n istiyoruz. 
Ayr ca Sermaye Piyasas  Kurumu (SPK) taraf ndan de erlendirilmesi de güven unsurunu 
art r yor. Varyap olarak, Türkiye’yi uluslararas  standartlarda temsil edecek i ler yapmak istiyoruz. 
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Gayrimenkulde eldeki stoklar n ancak 2013 y l nda eritilece i ve yeni yat r mlar n 
ötelenece i öngörüsü hâkim. Sektörün içinden bir yönetici olarak gayrimenkul sek-
töründe 2012 y l n n nas l kapand n , beklenti hedeflerin 2013’te nas l seyredece-

ini dü ünüyorsunuz?
2012 y l  tüm dünyada genel anlamda ekonomik aç dan ini li ç k l  bir y l oldu. Her çeyrekte 
farkl  rakamlar ortaya ç kt . n aat sektörü aç s ndan da 2012 y l  çok verimli bir y l olmad . 
2011’in sonlar ndan ba layan ekonomiyi so utma tedbirleri, 2012 y l n n ilk alt  ay nda in aat 
sektörüne olumsuz yans d . Faiz oranlar n n yüksek seviyelerde seyretmesi de konut kredisi 
faiz oranlar na olumsuz etki yapt . Üçüncü çeyrek rakamlar  ise umut verici oldu. Eylül ay ndan 

itibaren faiz oranlar n n dü mesi, bankalara uygulanan tedbirlerin gev etilmesi sayesinde 
sat lar n artt n  gözlemledik. Türkiye’nin son be  y ll k performans na bakt m zda u 
andaki konut kredisi faiz oranlar  dip seviyede. lk alt  ayda farkl  bir atmosfer varken son 
alt  ayda ba ka bir atmosfer olu tu. Üçüncü çeyrek rakamlar  bu y l  güzel bir ekilde 
kapataca m z n sinyalini verirken 2013’e daha olumlu bakmam z  sa lad . 

“2012 SATI LARIMIZ TOPLAMDA 1 M LYAR TL”
2012 y l n  nas l geçirdiniz? Varyap olarak hedefleriniz neydi, y l  bu hedeflerin 
neresinde kapatt n z? 
Varyap olarak, çok iyi bir performans sergiledik ve 2012 y l n  oldukça verimli 
geçirdik. 2012 sat lar m z toplamda 1 milyar TL seviyesinde gerçekle ti. Faiz 
oranlar n n dü ürülmesiyle 2012 y l n n Eylül ay ndan itibaren sat larda ciddi art lar 
gözlemledik. 2013 y l nda bu olumlu ortam n devam edece ini öngörüyoruz. 2012 
y l nda önemli projelerimizde büyük a amalar katederken, bir yandan da kurum 
içinde çok önemli geli melere imza att k. Kurumsalla ma yolunda ciddi ad mlar 
atarak, üst ve orta düzey pozisyonlara önemli kadrolar yerle tirdik. lkini 2010 

y l nda gerçekle tirdi imiz Varyap Management Trainee program m z n ikincisini 
Mart 2012’de ba latt k ve yurt içi-yurt d nda önemli üniversitelerden mezun gençleri 
bünyemize katt k. Öte yandan uluslararas  kredi derecelendirme kurulu u JCR’nin 
denetimden geçerek, “yat r m yap labilir” notu ald k. Türk in aat sektörünü uluslararas  
platformlarda temsil ettik. Hollandal , Alman ve Frans z sektör profesyonellerini 
stanbul’daki Varyap merkez binam zda a rlad k ve projelerimizi tan tt k. Ayr ca Rusya ve 

Fransa’da önemli fuarlara kat ld k ve Türk in aat sektörünün geldi i noktay  yurt d nda 
da sergileyerek büyük ilgi gördük. 

2012 y l nda Varyap olarak öne ç kan proje ve yat r mlar n zdan bahseder misiniz?
Varyap olarak iki alanda faaliyet gösteriyoruz: Gayrimenkul geli tirme ve taahhüt 
projeleri. Sektördeki birçok oyuncudan farkl  olarak taahhüt projeleri gerçekle tiriyor 
olmam z Varyap’ n güvenilir bir firma olmas n n en büyük kan tlar ndan biri. Gayrimenkul 

geli tirme kapsam nda Varyap Meridian, Metropol stanbul ve Varyap Plaza 
Pendik projelerimiz devam ediyor. Bunlardan Varyap Meridian tamamlanma 
a amas nda. Sat lar  devam eden son blokumuz olan Varyap Grand Tower 
ve proje içerisinde yer alan Meridian Ofis&Otel blokumuz da 2012 sonunda 

“ n aat sektörü zor artlar alt nda 
ekonomiye ciddi katk  sa layan bir 
sektör. Bu do rultuda sektörün te vik 
edilmesi, d ardan gelebilecek 
tehditlere kar  düzenlemelerle 
korunmas  gerekti ini dü ünüyorum. 
Ancak 2012’de olu an cari aç  
kapatmak için maalesef direkt 
vergi art lar na maruz kald k. Tapu 
harçlar na vergi zamm  gelmesi ve 
KDV oranlar n n art r lmas  sektöre ciddi 
darbe vuracak geli meler. n aat 
sektörü birçok alt sektöre de i  sa l yor, 
ayrca istihdama en fazla katk  yapan 
sektörlerden biri. Bu nedenle 
in aat sektöründe ya anan 
durgunluk tüm sektörleri 
etkiler. Bunu da dü ünerek, 
tüm uygulamalar  
yeniden gözden geçirmek 
gerekiyor.”

“İnşaat 
sektöründeki 
durgunluk tüm 
sektörleri etkiler”
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teslime haz r hale geldi. Varyap Plaza Pendik’te ise ince i ler ve d  cephe giydirmeleri devam 
ediyor; 2013 y l  içerisinde teslim etmeyi planl yoruz. Metropol stanbul’da yo un bir hafriyat 
döneminin ard ndan temel atma a amas na ula t k. Projede yer alan iki rezidans blokumuzda 
sat a aç lan bölümlerin büyük bir k sm  sat ld . Kas m 2012’de sat a sundu umuz Metropol 
Kule’nin sat lar  gibi taahhüt i lerimiz de devam ediyor. Hâlihaz rda Konya Selçuklu, Hatay 
K r khan ve Erzurum’da büyük hastane in aatlar m z sürüyor. Erzurum Sa l k Kompleksi 
1200 yatak kapasitesiyle bölgenin en büyük sa l k kampüsü olacak, in aatta kulland m z 
çok say daki ileri teknoloji ürünü deprem izolatörleri de deprem bölgesi olmas  aç s ndan ayr  
bir önem ta yor. Ayr ca Zeytinburnu’nda in a etti imiz Atatürk Ö renci Yurdu ve zmir Dokuz 
Eylül Üniversitesi T naztepe Yerle kesi Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulu 
Binas , in aatlar  süren i lerimiz aras nda.

“KENTSEL DÖNÜ ÜM M LL  B R GÖREVD R”
2013 y l na nas l haz rland n z? Hedef ve stratejilerinizden, yat r m planlar n zdan 
bahseder misiniz?
n aat sektöründe önümüzdeki 50 y la damgas n  vurmas n  öngördü ümüz kentsel 
dönü üm ve yenileme konular nda Varyap, her zamanki gibi sektörün standartlar n  belirleyici 
firmalar ndan biri olmaya kararl . Bu kapsamda kentsel dönü üm projesini milli bir görev 
olarak görmekteyiz ve burada üzerimize dü en her türlü görevi yerine getirmeye haz r z. 
Kentsel dönü üm kapsam nda, stanbul’un muhtelif ilçelerinde görü melerimiz devam 
ederken, yurt d  görü melerimiz de sürüyor. Uluslararas  sat la ilgili çal malar m z  ve 
yap lanmam z  tamamlad k. 

Hükümetin in aat sektöründe gerçekle tirece i mega projeler son günlerde 
s kça konu uluyor. Kentsel dönü üm ba ta olmak üzere stanbul’da yeni bir kent 
olu turma projeleri, sektörün 2013 hedeflerini de belirleyecek büyüklükte. Öncelikle 
kentsel dönü üm olgusuna nas l yakla yorsunuz? Kentsel dönü ümde önemli 
gördü ünüz kriterler neler?
Afet Riski Alt ndaki Alanlar n Dönü türülmesi Hakk nda Kanun ya da halk aras nda bilinen 
ad yla Kentsel Dönü üm Kanunu, Türkiye’nin en önemli sorunlar ndan biri olan sa l ks z 
yap la maya çözüm getirmek, ayn  zamanda da ekonomiye ciddi bir potansiyel katk  
sa lamak bak m ndan çok k ymetli ve üzerinde titizlikle durulmas  gereken bir kanundur. 
Çevre ve ehircilik Bakanl ’n n yakla k bir y ld r devam eden çal malar , Varyap olarak 
yak ndan takip ediyoruz. Geçti imiz may s ay nda ç kan kanun ve bu ay n ba nda yay mlanan 
yönetmelikle bu büyük dönü üme ili kin temel kurallar tarif edildi; uygulamaya geçilmesi 
için önemli ad mlar at ld . Bakanl n yapt  çal malara göre kanun kapsam na ilk etapta 
yakla k alt  milyon konutun girdi i öngörülüyor. Bunun ekonomik de eri ise kabaca 400 

“Yakla k 15 milyon ki inin ya ad  
ve ülkemizin kalbi konumundaki 
stanbul, firmam z n öncelikli 
çal ma bölgesidir. Bu önceli i 
vermemizdeki bir di er etken 
de yakla k 2 milyona varan 
yenilenmesi gereken konut stokudur. 
Bu anlamda stanbul, dönü üm 
ve yenilenmenin derhal ve en 
h zl  ekilde ba lamas  gereken 
ilk ehirlerden. Bu bak  aç s  ile 
yola ç karak firmam z n bugüne 
kadar gerçekle tirdi i projelerin 
standard na yak acak projeler 
hayata geçirmeyi hedefliyoruz. 
Projelerdeki seçicili imizde 
elde edilecek gelirden çok bu 
dönü ümün öncüsü olma iste i 
ana motivasyon kayna m zd r.”

“İstanbul 
firmamızın öncelikli 
çalışma bölgesidir”
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milyar dolar. Sadece bu say lar bile i in büyüklü ünü tarif etmeye yetiyor. Bu büyüklükteki 
bir i  hacmi yaln zca sektörel büyümeye katk  vermeyecek, GSYH’yi de etkileyecek. Elbette 
bu i i sadece say lardan ibaret görmek oldukça dar bir bak  aç s n  tarif eder. Dönü ümün 
gerçekle mesi için gerekli olan sosyal mutabakat, adalet, planl  yap la ma, kültürel geli im 
gibi ba l klar unutulmamal ; kentin fiziksel ko ullar  ile toplumsal sorunlar  aras nda do rudan 
bir ili ki kurulmal .

Kentsel dönü üm projeleri in aat sektörünü ve in aat malzemesi sanayisini nas l 
etkileyecek? Sektör bu çapta büyük bir dönü ümü kendi içinde gerçekle tirebilecek 
harekete sahip mi? Dönü üm çal malar na sektörün kat l m n n kamu taraf ndan ne 
ölçüde dikkate al naca n  dü ünüyorsunuz?
Kentsel dönü üm projeleri önümüzdeki 10 y l içerisinde in aat sektörüne ve in aat malzemesi 
sanayisine önemli katk lar sa layacak. Bir üstyap  in aat nda ekonomik de er olarak temin edilen 
malzemelerin asgari yüzde 40’  yerel kaynaklardan temin edilmek zorunda. Geriye kalan k s m 
içerisinde de özellikli teçhizatlar ve ekipmanlar d nda, Türkiye bugün tüm in aat malzemelerini 
dünya standartlar nda kaliteli bir ekilde üretebiliyor. Bir çok yerel in aat malzemesi üreticimiz 
art k global birer oyuncu haline geldi. Türk yap  sektörü, bu dönü üm için gerekli olan tüm 
i  gücüne ve üretim kapasitesine sahip. Varyap olarak, hem gayrimenkul hem de taahhüt 
projelerimize, milli kaynaklar n ve üretimlerin kullan lmas  için azami özeni gösteriyoruz.

Türkiye’de yabanc lar n gayrimenkul edinmesini kolayla t ran Mütekabiliyet Yasas  
ve orman vasf n  yitirmi  alanlar n sat n  kolayla t ran 2B Yasas , sektörün gelece i 
noktay  ve kentlerin sosyoekonomik yap s n  nas l de i tirecek? Sürecin do ru 
yönetildi ini dü ünüyor musunuz? Neler yap lmas  gerekiyor?
Kentsel Dönü üm ve Mütekabiliyet yasalar n n sektörü olumlu etkiledi i görüyoruz. Bu 
yasalar n yürürlü e girmesi in aat sektörüne taze kan girmesini sa layacakt r. Varyap 
Meridian’da sat lar n yüzde 7’sini 20 de i ik ülkeden mü terilerimize satt k. Almanya, 
Fransa, Belçika gibi Avrupa Birli i ülkelerinin yan  s ra ABD, Rusya, Güney Kore, Avustralya, 
Kanada, Birle ik Arap Emirlikleri, Katar ve Kuveyt gibi ülkelerin vatanda lar  da var. Yeniden 
üretilemeyen tek ey bildi iniz gibi arazi, bu nedenle özellikle büyük ehirlerde, merkezi 
alanlarda ciddi arz s k nt s  ya an yor. 2B olarak bilinen orman arazilerinin süresi bir ay, iade 
ba vurular  için süre ise iki ay uzat ld . Bu süreler sonras nda özellikle stanbul, zmir gibi 
büyük ehirlerde orman vasf n  yitirmi  ve neredeyse ehrin ortas nda kalm  baz  bölgelerin 
de arz n n mümkün hale gelmesiyle yeni proje alanlar  olu turulmas  mümkün hale gelecek.

“TÜRK N AAT SEKTÖRÜNÜN DÜNYADAK  B L N RL NE KATKIDA BULUNDUK”
Türk müteahhitlik sektörünün ve in aat malzemesi sanayisinin sürdürülebilir bir 
küresel rekabet için neler yapmas  gerekiyor? Bugüne kadar yap lanlarla iyi bir 
noktaya gelen sektörün, bundan sonra nas l bir inovatif süreç geçirmesi laz m?
Türk müteahhitlik sektörü Türkiye’yi bugün dünya çap nda ad  say l r bir noktaya getirdi. 
Dünyan n birçok bölgesinde ekonomik krizler ya an rken uluslararas  müteahhitlerimiz 

“Varyap olarak, halka arz konusunda 
son üç y ld r sistemli, sab rl  ve düzenli 
bir çal ma içindeyiz. Kurumsalla ma 

yönünde sektördeki uluslararas  
ba ar l  örnekleri inceleyerek 

önemli ad mlar att k. Uygulad m z 
entegre yönetim sistemleri ile kalite 
standartlar m z  iyile tirerek geli tirdik. 
Bu geli meleri TÜV, Dekra, Deloitte, 

JCR gibi uluslararas  kurulu lar 
nezdinde de tescil ettirdik. Türkiye’de 
ilk defa bir in aat firmas  uluslararas  

kredi derecelendirme kurulu una 
(JCR Eurasia Rating) tescil ettirildi. 

Ba ms z denetimlerimizi son be  y ld r 
düzenli olarak sürdürüyoruz. Halka arz 
için hemen hemen tüm haz rl klar m z  

tamamladk. Halka arz , 2013 y l n n 
ikinci yar s nda gerçekle tirmeyi 

dü ünüyoruz.” 

Halka arz için hedef 
2013’ün ikinci 

yarısı…
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önemli i ler gerçekle tirdi. Bat  Ata ehir’deki Varyap Meridian projemiz, “Dünyan n En 
yi Mimari Projesi” ba ta olmak üzere, uluslararas  sayg nl kta birçok ödüle lay k görüldü. 
Hiçbir uluslararas  tan t m faaliyeti yap lmamas na ra men Le Monde, Herald Tribune, CNN 
International gibi uluslararas  yay nlarda yer ald . Bu anlamda da Türk in aat sektörünün 
dünyadaki geli imine ve bilinirli ine katk da bulunduk. 
Engineering News Record (ENR) taraf ndan her y l aç klanan “Dünyan n En Büyük 225 
Uluslararas  Müteahhidi” listesinde 2011 y l nda 31 olan Türk müteahhit firma say s , 2012’de 
33’e yükseldi. Bu say yla ülke baz nda ikinci s raday z. Ancak Türk müteahhitler 453 milyar 
dolar olan uluslararas  i  hacminden ancak yüzde 3,5 pay alabildi. Bu da halen katedilecek 
çok yol oldu unu gösteriyor. Sektörün hem yurt içinde hem de yurt d nda daha fazla katma 
de er üreten projelere yönelmesinin faydal  olaca  görülüyor.

Ye il bina, ak ll  bina, ak ll  kent… n aat sektöründe son zamanlarda dile getirilen önemli 
kavramlar. Varyap’ n gerçekle tirdi i projelerde bu kavramlar nas l hayat buluyor? 
Rekabetin yo un ya and  in aat sektöründe, projelerin birbirinden s yr lmas  için ç tay  
yükseltmeleri art. Dünyan n gündemi sürdürülebilirlik ve çevreci çal malardan olu urken, 
biz de ülkemiz için ad m att k ve Türkiye’de ilk ye il bina sertifika aday  konut içerikli, karma 
tip proje Varyap Meridian’i olu turduk ve gün ndan olabildi ince yararlanmay  hedefledik. 
Tüm katlar, panoramik manzara e li inde, minimal yap  strüktürü içinde tasarland . Binalar n 
cepheleri, güne in zararl  etkilerini ve s cakl n  minimize etmek için pastel ve yumu ak tonlarda 
seçilmi  cephe elemanlar yla donat ld . Projedeki en önemli tasar m kriteri yap  grubunun 
çevresel etkilerini azaltmak ve sürdürülebilirlik ilkesini ya atmak olarak belirlendi. Bu hedefe 
ula mak için arazinin topo rafyas , rüzgâr yönleri ve güne  nlar n n detayl  analizleri incelendi. 
Binalar n tasar m  ve konumlar  daha az enerji kullan m na yönelik olarak planland . 

Yeni mega projelerin, kentsel dönü ümün konu uldu u ve uygulanmaya ba land  
u günlerde sürdürülebilir, ak ll  ve ye il yap lar hem sektörü hem de kentleri nas l 

etkileyecek? Neler öngörüyorsunuz? 
Varyap Meridian’la ba layan ye il bina konseptinin Türkiye’deki öncü kurulu u olarak, 
bizden sonra 100’den fazla projede ye il bina kriteri uyguland n  görüyoruz. Demek ki bizim 
açt m z yol ba kalar na da cesaret ve vizyon getirdi. Varyap olarak, öncü uygulamalar m z  
devam ettirerek bu i in dünya standartlar na uygun olarak geli tirilmesine katk  sa layaca z. 
Avrupa, özellikle ngiltere ye il bina sertifikalar n  sistemine yerle tirdi. Her yeni projenin, ye il 
bina kriterlerine uygun olarak in a edilmesine özen gösteriliyor. ABD’de yine ayn  ekilde, 
ye il ürün ve ye il bina pazar  hat r  say l r bir büyüklükte. Ülkemizde de h zl  bir geli me söz 
konusu. Küçük müteahhitlere ula mas  zaman alsa da, piyasan n önde gelen firmalar  ye il 
bina kriterlerine adapte oluyor. Ye il binalar n in aat  günümüz standart yap lar na k yasla 
daha pahal ya mal olsa da, in aat n bitip ya ama aç lmas yla orta ve uzun vadede daha 
ekonomik çözümler sunuyor. Ye il binalarda görünen enerji ve su tasarrufu, konfor artma 
düzeyi, ya an p görüldükçe çevre dostu binalar n giderek h zla artaca n  öngörüyoruz.
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Türk müteahhitlerin Orta 
Asya’daki en büyük pazarı: 

Türkiye 1972’den bu yana 93 ülkede 200 milyar dolardan fazla i  üstlenirken, son 20 y lda 
sadece Türkmenistan’dan Türk müteahhitleri 30 milyar dolarl k i  ald . Diplomatik ili kilerin 20. 
y l  olan 2012’de ise kar l kl  ticaret hacmi 2 milyar dolara ç karken, Türk müteahhitlik irketleri 

de ayn  y l Türkmenistan’da 4,9 milyar dolar de erinde 80 yeni proje üstlendi. Bu miktar, 
bugüne kadar Türkmenistan’da bir y lda ula lan en yüksek proje bedeli oldu. 

T
ÜRK YE VE TÜRKMEN STAN ARASINDAK  D PLOMAT K L K LER N 
21. YILINDA HER ÜLKE ARASINDA EKONOM K AÇIDAN ÖNEML  GE-
L MELER YA ANDI. Türkiye, Türkmenistan’ n ilk be  ticaret orta  aras n-
da yer al rken, Türk müteahhitlerinin de üstlendikleri i lerin niteli i ve a rl  
artt . Türkmenistan, Türk müteahhitleri için Orta Asya’daki en büyük pazar 
konumunda yer al rken, bugüne kadar Türk firmalar  yakla k 25 milyar do-

larl k, bine yak n projeye imza att . ki ülke aras ndaki ticaret hacmi 2007 y l nda 735 
milyon dolar iken, 2008’de 1 milyar dolar, 2009’da ise 1,2 milyar dolar seviyesine 
ula t . Diplomatik ili kilerin 20. y l  olan 2012’de ise kar l kl  ticaret hacmi 2 mil-
yar dolara ç karken, Türk müteahhitlik irketleri de ayn  y l Türkmenistan’da 
4,9 milyar dolar de erinde 80 yeni proje üstlendi. Bu miktar bugüne kadar 
Türkmenistan’da bir y lda ula lan en yüksek proje bedeli oldu. 

Türkmenistan hükümetinin altyap  yat r mlar na verdi i önem, ülkenin 
yeniden imar nda Türk müteahhitlerine önemli i  imkânlar  yaratt . Türk 
irketlerinin 2012 y l nda Türkmenistan’da üstlendikleri büyük projeler 

aras nda olimpiyat köyü, enerji santral ve nakil hatlar , yollar, köprüler, 
demiryollar , su ar tma tesisleri, rehabilitasyon merkezleri, hastane ve 



acil yard m merkezleri, g da ve ilaç sanayine yönelik tesislerle kamu idare binalar  yer ald . 
Türkmenistan’da sürdürülen yat r m program  kapsam nda Türk firmalar nca teklif verilen 
ve de erlendirmesi süren ihaleler aras nda A kabat Havaalan  ve di er illerdeki havaalan-
lar n n yenilenmesi, Hazar Denizi k y s nda in a edilecek liman projesi, Türkmenistan kara-
yolu a n n yenilenmesi, yeni konut bölgelerinin ve sanayi tesislerinin kurulmas na yönelik 
projeler de bulunuyor.

Türkmenistan uzun y llard r Türk müteahhitlik firmalar n n en fazla proje üstlendikleri ülke-
lerin ba nda geldi. Bu ülkede Türk müteahhitler 2011 y l nda 3,3 milyar dolar, 2010 y l nda 
da 4,6 milyar dolarl k proje üstlendi. Türkmenistan’da müteahhitlik sektörünün 20 senede 
üstlendi i projelerin toplam tutar  ise 28 milyar 946 milyon dolar  buldu. Bu arada, Türk in-
aat irketlerinin bu sene yurt d ndan ald  proje bedelinde de Türkmenistan’ n ilk s rada 

oldu u bildirildi. 2013 y l n n ilk aylar nda ise Türk in aat sektörü, Türkmenistan’da yeni re-
kora ko tu. 2013 y l n n Ocak ay  dolmadan Türk firmalar n n Türkmenistan’da ald  in aat 
i leri 3 milyar dolara yakla t . Türk müteahhitlerinin 2013 y l n n ilk aylar nda yakalad  bu 
ba ar , yeni bir rekorun i aretlerini verdi.

20 YILDA 30 M LYAR DOLARLIK 
Türkiye 1972’den bu yana 93 ülkede 200 milyar dolardan fazla i  üstlenirken, son 20 y lda 
sadece Türkmenistan’da Türk müteahhitleri 30 milyar dolarl k i  ald . Yurt d nda Türk 
müteahhitleri 1972’den 2011 y l n n dokuzuncu ay  itibar yla 93 ülkede 202,2 milyar dolar 
de erinde 6 bin 282 proje üstlendi. Türkmenistan’ n ba ms zl n  kazand  1992 y l ndan 
bugüne, yani 20 y lda Türkmenistan pazar ndan 30 milyar dolar i  alan Türk müteahhitleri-
nin 1972’de yurt d na aç lma süreci ile birlikte elde etti i i  miktar  kar la t r ld nda, bu 
pazar n Türkiye için ne kadar önemli oldu u ortaya ç k yor. Son 20 y l  hesaba katmamam -
za ra men 30 milyar dolar ile söz konusu projelerin yüzde 15’ini Türkmenistan olu turdu.

2010 y l nda müteahhitlik firmalar m zca yurt d nda üstlenilen projelerin ülkelere göre 
da l m  incelendi inde Türkmenistan’ n yüzde 21’lik oran ile birinci s raya yükseldi i 

görüldü. kinci s rada yüzde 12,1 ile Libya, üçüncü s rada yüzde 10, 8 ile Irak, dör-
düncü s rada ise yüzde 8,4 ile Rusya Federasyonu yer ald . 2009 y l nda Avrasya 

bölgesinde al nan 121 projenin yüzde 52’si Türkmenistan’da gerçekle tirildi. 
Bu projelerin toplam de eri de ayn  paralelli i göstererek 4,348 milyar dola-

r n 2,512 milyar dolarl k k sm n  olu turdu. Türkmenistan’da gerçekle tirilen 
Türk sermayeli yat r mlar üçüncü ülkelerle birlikte yakla k olarak 1,5 milyar 
dolar  buldu. Türkmenistan resmi makamlar n n verilerine göre bu ülkede 
600’ün üzerinde Türk sermayeli firma olmas na ra men, tam anlam yla 
faal olan firmalar n say s n n daha az oldu u ifade ediliyor. 
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Ülkeler Toplam Proje Bedeli (Dolar) Pay (%)
Türkmenistan 4.252.048.273 21,0
Libya 2.458.889.259 12,1
Irak 2.191.887.977 10,8
Rusya Federasyonu 1.694.476.675 8,4
ran 1.111.767.635 5,5
Umman 979.245.366 4,8
Gürcistan 939.634.462 4,6
Katar 882.944.593 4,4
Fas 745.010.740 3,7
Azerbaycan 666.300.853 3,3
Di er ülkeler 4.353.988.652 21,5
Toplam 20.276.194.485 100
Kaynak: DE K

Türk müteahhitlerinin aldığı işlerin 
ülkelere göre dağılımı (2010) 

Türkmenistan’da in aat alan nda 
büyük oranda Türk men eli 
malzemelerin kullan lmas , 
Türkiye’den yap lan ihracat  
art rd . Türkiye, Türkmenistan’ n 
ithalat yapt  ülkeler içinde Çin 
ile birlikte yüzde 17’lik paya sahip 
ve ilk s rada yer al yor. Türkiye ve 
Çin’i yüzde 16 ile Rusya, yüzde 
9 ile Ukrayna, yüzde 7 ile ran 
izliyor. Türkmenistan’ n ihracat nda 
ise ilk s rada yüzde 51’lik pay ile 
Ukrayna ve Rusya bulunuyor. Bu 
ülkeleri yüzde 19 ile ran, yüzde 
10 ile Türkiye ve yüzde 5 ile 
Azerbaycan takip ediyor. 

Türkiye, 
Türkmenistan’ın 
ithalatında ilk 
sırada

2012 y l n n üçüncü çeyrek verilerine göre Türk müteahhitlerinin üstlendi i i lerin da l m -
na bak ld nda ilk s rada 6,9 milyar dolar (yüzde 44, 8) ile Ba ms z Devletler Toplulu u 
(BDT) ülkeleri yer ald . Orta Do u 4,8 milyar dolar (yüzde 31), Asya 1,2 milyar dolar (yüzde 
7,7), Afrika 1,1 milyar dolar (yüzde 7,3), Amerika 1 milyar dolar (yüzde yüzde 7), di er 
ülkeler de 358 milyon dolar (yüzde 2,3) ile s raland . Bu ba lamda Türkmenistan Avras-
ya co rafyas nda Rusya’y  da geride b rakarak Türk müteahhitlerinin bir numaral  pazar  
oldu. 2013 y l n n ilk üç ay nda yüzde 10,4 büyüme ile dünyan n en h zl  büyüyen ülkeleri 
aras nda ilk s ralarda yer alan Türkmenistan’da bugün toplam de eri 32 milyar dolar olan 
bin 500’den fazla in aat projesi yürütülüyor. Y l n ilk üç ay nda yüzde 13,4 büyüyen Türk-
menistan in aat pazar , ba ta Türk irketleri olmak üzere yabanc  in aat irketleri için de 
önemli bir i  imkân  sa l yor. 
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Önceli in Türk irketlerine verildi i Türkmenistan in aat sektöründe Bahar n aat, Total 
n aat, Polimeks ve Çal k Holding’den sonra bir önemli proje de Rönesans n aat’ n oldu. 
Ba ar lar  ile dikkat çeken Rönesans Türkmen, 2009 y l nda ba lad  Türkmenistan ça-
l malar na yüksek kalitesi ve zaman nda bitirdi i projeler ile ad ndan s kça söz ettiriyor. 
Türkmenistan Devlet Ba kan  Gurbanguli Berdimuhammedov’un karar  ile A kabat’ n en 
i lek caddelerinden biri olan Magtumkulu Bulvar  üzerinde bulunan Türkmenistan Devlet 
Hudut daresi’nin idari binas  projesi Rönesans Türkmen’e verildi. n aat n 2014 y l n n Ara-
l k ay nda tamamlanmas  bekleniyor.

7 M LYAR DOLARLIK 120 KAPSAMLI PROJE
Türkmenistan Devlet Ba kan  Berdimuhammedov, 2011 y l nda 7 milyar dolarl k 120 kap-
saml  projenin hayata geçirilece ini belirtmi ti. Bu kapsamda, tüm ülkede konut, okul, 
al veri  merkezi, hastane, kamu idari binalar , ehir su ve kanalizasyon sisteminin yeni-
lenmesi, ehirleraras  yollar n uluslararas  standartlarda in as , otoyol köprülerinin yap m , 
havaalanlar n n yenilenmesi, yeni üretim tesislerinin kurulmas  gibi pek çok yat r m hayata 
geçirilmeye ba land . Avaza Milli Turizm Bölgesi’nde yeni otellerin in a edilmesi sürer-
ken, Hazar Denizi’nde gemi sektörünün geli mesi, yeni tersane kurulmas , Türkmenba  
Liman ’n n yenilenmesi de ayr  projeler olarak devam ediyor. Halen bir antiye görünümün-
de olan ülkenin, önümüzdeki y llarda da pek çok yat r mla h zl  bir kalk nma dönemi içinde 
olaca  tahmin ediliyor.

Ekonomik kalk nmas  çok h zl  geli en Türkmenistan’da enerji ve in aat sektörü pa-
zarlar na çok say da yabanc  firma giriyor. Özellikle enerji sektörü Türkmenistan’ n en 
fazla önem gösterdi i sektörlerin ba nda geliyor. Bu nedenle yeni do al kaynaklar n 
aranmas  ve ç kar lmas  için büyük yat r mlara ihtiyaç duyan Türkmenistan’da, bu alan-
da Türk irketleri baz  dezavantajlar ya yor. Enerji alan nda uluslararas  irketlere sa-
hip olmad  için Türkiye’nin gelecek dönemlerde Türkmenistan stratejisinin olumsuz 
etkilenece i öngörülüyor. Türkmenistan’da müteahhitlik sektörünün yak n gelecekte 
optimum seviyesine ula mas  ve yeni yat r m alanlar n n enerji, bilgi-bili im, telekomüni-
kasyon, organik tar m gibi katma de eri yüksek sektörlere kayacak olmas  müteahhitlik 
firmalar m z  olumsuz etkileyecek gibi görünüyor. Türk in aat sektörünün Türkmenistan 
pazar ndaki a rl n  koruyabilmesi, hatta kaybetmemesi için ikili ili kilerdeki etkinli in 
art r lmas  gerekiyor. 

DO AL GAZ REZERV NDE DÜNYANIN DÖRDÜNCÜ BÜYÜ Ü
Türk müteahhitlerinin en çok i  yapt  ülke olan Türkmenistan, sahip oldu u zengin 
do al kaynaklar , Hazar k y s ndaki stratejik konumu ile vazgeçilmez bir ülke. Büyük do-

al gaz ve petrol yataklar na sahip olan Türkmenistan’da enerji kaynaklar  ülkenin en 
önemli gelir kalemini olu turuyor. Ekonomik yap s , do al gaz, petrol ürünleri, pamuk ve 
tekstil sanayi, g da ve hafif sanayi üzerine kurulu olan Türkmenistan dünyan n dördüncü 
büyük gaz rezervine sahip. Yolaten sahas  toplu halde dünyan n en büyük rezervi olarak 

Ürünler Pay (%)
Demir-çelik ürünler 13,95
Elektrik ve teçhizat   32,20
Makine 8,52
Plastik ve mamulleri 54,67
Mobilya ve prefabrik yap lar 45,36
Demir ve çelik 35,94
Tahta ve ürünleri 37,17
Alüminyum ve ürünleri 76,51
Ta , çimento ve benzeri ürünler 43,66
Boya ürünleri 64,40
Çe itli kimyasal ürünler 20,83
Hal  ve di er yer kaplama ürünleri 93,64
Kaynak: DE K

Türkmenistan’ın 
Türkiye’den ithal
ettiği ürünler

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül ve Türkmenistan Devlet 
Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov.
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Saparmurat Türkmenba  
Enternasyonal Havaalan , 

Laing Havaalan , Ulusal Müze, 
Cumhurba kanl  Saray , 

Türkmenba  Olimpik Stadyumu, 
A kabat Kobetdag Stadyumu, 

Ulusal Ar ivler Binas , Türkmenba  
rafinerisinin yenilenmesi, A kabat 

ve Türkmenba  ehirlerinde çe itli 
oteller, sosyal ve idari tesisler. 

(Kaynak: DE K)

Türk firmalarının 
tamamladığı 

başlıca projeler

biliniyor. BDT ülkeleri içinde Rusya’dan sonra 7,94 trilyon metreküp mevcut ispatlanm  
rezervi ile en önemli do al gaz üreticisi olan Türkmenistan’ n ispatlanm  petrol rezervi 
ise 600 milyon ton. 

Türkmenistan’da 2012 y l  içinde 11 milyon ton petrol, 69 milyar metreküp do al gaz üre-
tildi. Üretimde her y l art  sa layan Türkmenistan’ n enerji kaynakl  ihracat tablosu da her 
geçen y l art yor. 2012 y l  içinde 2011 y l na k yasla petrol üretiminde yüzde 2,5, do al 
gazda ise 5 kat  ihracat yap ld  belirtiliyor. 2013 y l  itibar  ile dev do al gaz rezervlerindeki 
i letmeleri h zland racak olan Türkmenistan, Kalk n  gaz yata n n y ll k 30 milyar metre-
küplük kapasitesini i letmeye ba layacak. Bin 800 kilometrekare alana sahip Kalk n  yata-

nda, hesaplamalara göre 13,1 ila 21,2 trilyon metreküp aras nda do al gaz rezervi bulu-
nuyor. Türkmenistan’ n 2012-2016 y llar  aras ndaki kalk nma program  kapsam nda 2013 
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y l  içinde gaz üretim hedefi 76 milyar 900 milyon metreküp iken, bunun 43 milyar 900 
milyon metreküpünün ihraç edilmesi planlan yor. Türkmenistan’ n ba l ca ihracat ürünleri 
aras nda do algaz, petrol, s v la t r lm  gaz ve polipropilen maddesi bulunuyor.

Türkmenistan hükümeti, enerji kaynaklar ndan elde etti i kayna  ülkenin kalk nmas na har-
c yor ve yat r m ortam n n iyile tirilmesi çal malar na da devam ediyor. Türkmenistan’daki 
ekonomik faaliyetlerin yar s ndan fazlas  devlet taraf ndan yönetiliyor. Türkmenistan hükü-
meti, halen ülkede i  yapan Türk firmalar yla i  hacminin geli tirilmesine önem veriyor. 
Pazara yeni girmek isteyen Türk firmalar  için ilk giri im ve kurulu  çal malar  çok kolay 
olmamakla birlikte, Türk firmalar  bu ülkeye genellikle “joint venture” kurarak giriyor. Özel-
le tirmenin yayg n kullan lmad  ülkede Türk firmalar n n yerel ortaklar  a r l kl  olarak bir 
kamu kurulu u oluyor. Resmi olmayan rakamlara göre Türkmenistan’da kay tl  400’ün üze-
rinde Türk firmas  oldu u, ancak bunlardan ancak yar s n n aktif oldu u belirtiliyor. Türk-
menistan, yat r m ortam n n henüz yeterince geli memi  olmas na ra men Türk do rudan 
yat r mlar n n Orta Asya’da en fazla gitti i ülkelerin ba nda geliyor.






