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“Evini Yenile Türkiye”
kampanyas› baﬂlatt›...
TOBB, yap› malzemeleri sektörü temsilcileri ve
Halkbank’›n bir araya gelerek, krizden en çok
etkilenen sektörlerden biri olan inﬂaat sektörünü
canland›r›p, istihdam yaratma amac›yla “Evini
Yenile Türkiye” adl› yeni bir kampanya baﬂlatt›.
Üretici, bayi, finans ve tüketici olmak üzere dört
tarafl› kazan›m sa¤layarak ülke ekonomisini
canland›rmay› hedefleyen kampanya ile yap›
sektörüne 1 milyar TL’nin üzerinde iﬂ hacmi ve
istihdam olana¤› sa¤lanmas› öngörülüyor.
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›llard›r oturdu¤unuz evinizi yenilemek istiyorsunuz… Çünkü çat›n›z
ak›yor, su borular›n›z›n de¤iﬂmesi gerekiyor, duvar boyalar›n›z soldu, mutfak dolaplar›n›z eskidi, kalorifer tesisat›n›z›n yenilenmesi gerekiyor, banyonuzun modas› geçti, ›s› yal›t›m› yapt›rmak
istiyorsunuz veya parkeleriniz art›k ilk günkü gibi
de¤il… Evinizi yenilemek için ihtiyac›n›z olan ürünleri be¤enerek seçmiﬂtiniz, fakat nas›l öderim diye
düﬂünüp erteliyordunuz… ﬁimdi “Evini Yenile Türkiye” kampanyas› ile evinizin tadilat›n› ertelemenize
gerek kalmad›… Türk özel sektörünün çat› kuruluﬂu Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB), Halk
Bankas› ile Türkiye’nin en büyük yap› malzemeleri
sektörü temsilcileri, ‘Evini Yenile Türkiye’ kampan-

HALK BANK MASRAFSIZ YENİLEME KREDİLERİ
yas›n› baﬂlatt›. “Evini Yenile Türkiye”
kampanyas› sayesinde, en be¤endi¤iniz
markalar›n ürünleriyle evinizi baﬂtanbaﬂa yenilemek art›k imkâns›z de¤il!

ﬁ‹MD‹ EV‹N‹Z‹ YEN‹LEMEN‹N
TAM ZAMANI
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nusu. Bir tarafta banka, bir tarafta
üretici, reel sektör, bir tarafta tüccarbayi, bir tarafta da vatandaﬂ var. Dördünün de kazanaca¤› bir kampanyaya
ad›m at›yoruz. Bu iﬂin dört kazanan›
var. Türkiye’nin ihtiyaç duydu¤u
ahengi de bu kampanyada hayata geçiriyoruz” diye konuﬂtu.
Halkbank, kampanya kapsam›nda
12 ay vadede yüzde 0,33, 13-24 ay vadede yüzde 0,80 ve 25-36 ay vadede
yüzde 0,95 faiz oranlar› ile tüketicilere, ev yenilemede kullanacaklar› 2 bin
TL’nin üzerindeki yap› malzemeleri ve
iﬂçilik harcamalar› için finansman›, iki
ay geri ödemesiz olarak sa¤layacak.

TOBB öncülü¤ünde, Türkiye
ekonomisinin lokomotiflerinden yap›
DÜŞÜK MASRAFLI YENİLEME KREDİLERİ
malzemeleri sektörü ile Halkbank’›n
güçlerini bir araya getirdikleri “Evini
Vade
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%0,33
%2
%7,25
taraf›ndan yüzde 0,33’ten baﬂlayan fa13-24 ay
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iz oranlar›yla kredi verilmesi ve yap›
25-36
ay
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sektörüne 1 milyar TL’nin üzerinde iﬂ
hacmi yarat›lmas› hedefleniyor.
ON ADIMDA EV‹N‹ YEN‹LE!
Yap› malzemeleri sektörünün tüm
l
Tüketici, www.eviniyenileturkiye.com’u t›klayarak kendisine en yak›n kampanyaya
dernekleri, önde gelen 83 firma ve 13 binden fazla
kat›lan bayiyi ö¤renecek. Tüketici, kampanya web sitesinden, Halkbank’›n 444 0 400
bayinin kat›ld›¤› “Evini Yenile Türkiye” kampanyanumaral› hatt›ndan ya da tüm Halkbank ﬂubelerinden kredi koﬂullar›yla ilgili detayl›
s›yla, tüketicilerin ev yenileme ihtiyaçlar› için cazip
bilgi alabilecek.
imkânlar yarat›lmas› hedefleniyor. Kampanya ile ayl Tüketici bayiye gidecek ve kullanmak istedi¤i ürünleri seçecek.
r›ca yap› malzemeleri sektöründe talebin canland›r›ll Bayi müﬂterisine seçti¤i ürünler ve yapaca¤› iﬂçilik bedeli karﬂ›l›¤›nda proforma fatura
mas›, istihdam›n art›r›lmas›, ülke ekonomisine katk›
kesecek.
sa¤lanmas› da amaçlan›yor.
l Tüketici proforma faturayla bir Halkbank ﬂubesine giderek kredi baﬂvurusu yapacak.
Sektörün daha fazla desteklenmeye ihtiyac› oll Halkbank taraf›ndan kredi de¤erlendirmesi yap›larak bayi anlaﬂmas› teyit edilecek.
du¤unu söyleyen TOBB Baﬂkan› M. Rifat Hisarl Halkbank taraf›ndan onaylanan kredi tüketicinin hizmet alaca¤› bayinin kampanya
c›kl›o¤lu, “Kriz Varsa Çare de Var” kampanyas›n›n
hesab›na aktar›lacak.
ard›ndan ﬂimdi yeni bir kampanya yapt›klar›n› söyl Kredi dekontu tüketiciye verilecek.
ledi. Uyuﬂmazl›k çözümünde en ideal çözümün
l Tüketici hizmet ald›¤› bayiden ürün ve hizmetini alacak.
kazan-kazan yöntemi oldu¤unu, bu yöntemin
l Tüketici yüzde 0,33’den baﬂlayan faiz oranlar›, 36 aya kadar vade ve iki ay ödemesiz
“pastadan dilim çalmak yerine pastay› büyütelim”
olarak kredisini ödeyebilecek.
yaklaﬂ›m› taﬂ›d›¤›n› vurgulayan Hisarc›kl›o¤lu, “Zil Tüketici evini yenileyecek ve hayallerine kavuﬂacak.
ra burada bir duble kazan-kazan durumu söz koEylül 2009 l EKONOM‹K FORUM 9
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TOBB Baﬂkan› M.
Rifat Hisarc›kl›o¤lu:
“Toplam kredi
bedelinin yüzde
50’sini aﬂmayacak
ﬂekilde iﬂçilik,
ustal›k, hizmet
bedeli gibi
masraflar, banka
taraf›ndan kredi
kapsam›nda
de¤erlendirilecek.
Bu hizmetler
faturaland›¤› için
de kay›t alt›na
girecek.
Kampanyam›z,
kay›t d›ﬂ›l›¤›n
önlenmesinde de
rol oynam›ﬂ
olacak.”

TOBB BAﬁKANI M. R‹FAT H‹SARCIKLIO⁄LU:

“Bu platform Türkiye’nin
yüzünü güldürecek”
TOBB Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, krizin etkilerinin yaﬂand›¤› süre boyunca, iç
pazar›n önemini vurgulad›klar›n› belirterek, Hindistan, Brezilya, Japonya ve Çin’in
krizi atlatmak için iç pazar›n› canland›rmaya yönelik politikalar›na vurgu yapt›klar›n›
söyledi. Bu noktada Üreten Türkiye Platformu ile “Kriz Varsa Çare de Var”
kampanyas› baﬂlatt›klar›n› söyleyen Hisarc›kl›o¤lu, “ﬁimdi çözüm odakl› yepyeni bir
kampanya ile karﬂ›n›za ç›k›yoruz. Kampanyam›z›n slogan›, Evini Yenile Türkiye” dedi.
ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB), yap› malzemeleri sektörü ve
Halkbank’›n güçlerini bir araya getirerek baﬂlatt›klar› “Evini Yenile Türkiye” kampanyas›n›n tan›t›m› amac›yla düzenlenen bas›n toplant›s› 31 A¤ustos’ta gerçekleﬂtirildi. Toplant›ya TOBB Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Ayd›n, Kale Grubu Kurucusu ve Onursal Baﬂkan› ‹brahim Bodur, Türkiye Seramik Federasyonu (SERFED) Baﬂkan› Zeynep
Bodur Okyay, ‹nﬂaat Malzemesi Sanayicileri Derne¤i (‹MSAD) Baﬂkan› Orhan
Turan ve Tesisat ‹nﬂaat Malzemecileri Federasyonu (T‹MFED) Baﬂkan› Serdar
Dönmez, TOBB Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s› ve ‹stanbul Sanayi Odas›
(‹SO) Yönetim Kurulu Baﬂkan› C. Tan›l Küçük, TOBB Yönetim Kurulu Baﬂkan
Yard›mc›s› ve ‹stanbul Ticaret Odas› (‹TO) Yönetim Kurulu Baﬂkan› Murat Yal-
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ç›ntaﬂ ile kampanyay› destekleyen tüm dernek
baﬂkanlar› ve firma yöneticileri kat›ld›.
“Evini Yenile Türkiye” kampanyas›n›n tan›t›m› amac›yla düzenlenen bas›n toplant›s›nda konuﬂan TOBB Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu,
2009’un ilk çeyre¤inde yüzde 13,8 küçülme yaﬂayan Türkiye’de inﬂaat sektöründeki küçülmenin yüzde 18,9 olarak gerçekleﬂti¤ini an›msatarak, yap› malzemeleri sektörünün vergi indirimlerinden ve teﬂviklerden de faydalanamad›¤›n›
belirtti. “Oysa Türkiye’nin en büyük sorununun
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bugün iﬂsizlik oldu¤u hat›rlan›rsa, sektörün
önemi daha da iyi anlaﬂ›l›r. Bu öncü sektörümüzün daha fazla desteklenmeye ihtiyac› vard›r”
diyen TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu, eylül, ekim
ve kas›m aylar›n› kapsayan “Evini Yenile Türkiye” kampanyas›n›n, hem sektöre ihtiyaç duydu¤u deste¤i sa¤larken hem de tüketiciye çok cazip f›rsatlar sunaca¤›n› ifade etti. Hisarc›kl›o¤lu,
üç ayl›k süreçte kampanyaya 100 bin tüketici
baﬂvurusu beklediklerini, ortalama bir evin tadilat›n› 10 bin liradan hesaplad›klar›nda 1 milyar
liral›k iﬂ hacmi hedeflediklerini belirtti.
Hisarc›kl›o¤lu, kampanya kapsam›nda faizlerin 0,33’ten baﬂlad›¤›na dikkati çekerek,
“0,33, benim ömrümde, iﬂ hayat›mdaki gördü¤üm en düﬂük faiz oran›” dedi.

BU PROJEY‹ B‹R S‹NERJ‹ POL‹T‹KASI
OLARAK GÖRÜYORUZ
TOBB olarak bu projeyi bir sinerji politikas› olarak gördüklerini söyleyen TOBB Baﬂkan›
M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “Dar›s› di¤er sektörlerimizin baﬂ›na. Bu platform, Türkiye’nin yüzünü güldürecek bir koalisyon” ﬂeklinde konuﬂtu.
Geçti¤imiz y›llarda gayrimenkul sektöründe yaﬂanan arz patlamas› ve konutlara bir yat›r›m arac› olarak gösterilen yo¤un ilgi nedeniyle ilginç
bir durumla karﬂ› karﬂ›ya kald›klar›na da vurgu
yapan Hisarc›kl›o¤lu, konuﬂmas›n› ﬂöyle sürdürdü:
“Tüm paras›n› yeni alaca¤› eve kanalize eden
eﬂler, birbirine ‘bak ev al›yoruz ama sen de anlay›ﬂl› ol, baﬂka masraf ç›kmas›n’ dedi. Ev sahibi
ile kirac›, evin tadilat›n› kim yapt›racak tart›ﬂmalar›na girdi. Hal böyle olunca da bu evler üvey
evlat muamelesi gördü. Yeni ev alamayan pek
çok vatandaﬂ da vergi indirimlerinden faydalanarak ya beyaz eﬂya ald› ya da mobilyalar›n› yeniledi. Evlerin mutfaklar›, banyolar›, pencereleri,

Kale Grubu Kurucusu ve Onursal Baﬂkan› ‹brahim Bodur, TOBB Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s›
ve ‹TO Yönetim Kurulu Baﬂkan› Murat Yalç›ntaﬂ, T‹MFED Baﬂkan› Serdar Dönmez, Halkbank Genel
Müdürü Hüseyin Ayd›n, TOBB Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, SERFED Baﬂkan› Zeynep Bodur
Okyay, ‹MSAD Baﬂkan› Orhan Turan, TOBB Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s› ve ‹SO Yönetim
Kurulu Baﬂkan› C. Tan›l Küçük.

boyas› unutulmak, ihmal edilmek zorunda kald›. Baﬂlatt›¤›m›z bu kampanya kapsam›nda Halkbank’›n verece¤i ihtiyaç kredisini ‘evde yaﬂam kalitesini art›rma’ kredisi olarak görüyorum. Baﬂka bir ifade ile evde huzur kredisi... ‹nsan›n eve yapt›¤›
yat›r›m asl›nda huzuruna yapt›¤› yat›r›md›r. Araﬂt›rmalar gösteriyor ki, özellikle ﬂehirlerde insanlar›n evleri onlar›n huzur kaleleri, hayat›n keﬂmekeﬂinden s›yr›ld›klar›
bir limand›r.”

15 M‹LYON KONUT ‹Ç‹N YEN‹LEME FIRSATI GELD‹
Türkiye'deki 15 milyon konut için yenileme f›rsat› geldi¤ini söyleyen TOBB
Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu, “28 ülkede 14 bin kiﬂiyle yap›lan bir araﬂt›rmaya
göre, insanlar›n yaklaﬂ›k yüzde 40’› mutfa¤› evin en önemli bölümü olarak görüyor. ‹nsanlar›n yüzde 57’si ise bugün imkânlar› olsa yeni bir mutfak istediklerini
belirtiyor. Kad›nlar›n yüzde 76’s›, erkeklerin ise yüzde 61’i mutfakta vakit geçirmenin onlar› mutlu etti¤ini ve streslerini ald›¤›n› söylüyor” dedi. Hisarc›kl›o¤lu, ayr›ca bu çal›ﬂman›n oluﬂturaca¤› hareketlili¤in yeni istihdam olanaklar› sa¤layaca¤›n›
vurgulad›.
Toplam kredi bedelinin yüzde 50’sini aﬂmayacak ﬂekilde iﬂçilik, ustal›k, hizmet
bedeli gibi masraflar›n banka taraf›ndan kredi kapsam›nda de¤erlendirilece¤ini belirten Hisarc›kl›o¤lu, bu hizmetler faturaland›r›laca¤› için de kay›t alt›na girece¤ini,
kampanyan›n kay›t d›ﬂ›l›¤›n önlenmesinde de rol oynayaca¤›n›n alt›n› çizdi.
TOBB Baﬂkan› Hisarc›kl›o¤lu, bugün inﬂaat sektörü ile yapt›klar› kampanyan›n
benzerlerini baﬂka sektörlerle yapmak için çal›ﬂmalar›n›n sürdü¤ünü, ‘evini yenile’
kampanyas›n›n gazete, televizyon ve aç›k hava reklamlar›yla bu haftadan itibaren
baﬂlayaca¤›n› söyledi.
Toplant›ya kat›lan bas›n mensuplar›n›n sorular›n› yan›tlayan TOBB Baﬂkan›
Hisarc›kl›o¤lu, bütün bankalar›n da baﬂkan› ve eﬂit mesafede oldu¤unu vurgulayarak, “Bu yar›ﬂta Halk Bankam›z ön plana geçti. ‹nﬂallah, di¤er sektörlerde yapaca¤›m›z çal›ﬂmalarda di¤er bankalar›m›z, finans kurumlar›m›z da ortaya ç›kacak. Türkiye Finans’la, Boydak’la kampanya çerçevesinde görüﬂüyoruz. Finans kurumlar›m›z›n da ön plana gelmesini istiyoruz. Herkese ayn› yak›nl›kta, uzakl›ktay›z. Hepsi benim üyem. Hiçbirinin aras›nda ayr›m gözetmem mümkün de¤il. Bu yar›ﬂta
Halkbank öne ç›kt›. Belki bir sonrakinde Türkiye Finans veya Albaraka Türk ön
plana ç›kar” ﬂeklinde konuﬂtu.
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Yap› sektöründe dev güç birli¤i:

“Evini Yenile Türkiye”
Yap› malzemeleri sektörü, Halkbank ve TOBB’un
güçlerini bir araya getirerek baﬂlatt›klar› “Evini
Yenile Türkiye” kampanyas›n›n tan›t›m› amac›yla
düzenlenen bas›n toplant›s›nda konuﬂan Kale
Grubu Onursal Baﬂkan› ‹brahim Bodur, dünyada
krize maruz kalan ülkeler aras›nda özel sektörün
bir araya gelerek krize çare arad›¤› tek ülkenin
Türkiye oldu¤unu söyledi.
ap› malzemeleri sektörünün tüm dernekleri, önde gelen seksen üç firma ve 13
binden fazla bayinin kat›ld›¤› kampanyan›n, tüketicilerin ev yenileme ihtiyaçlar›n› karﬂ›layaca¤› düﬂünülüyor. “Evini Yenile Türkiye” kampanyas›n›n start›
31 A¤ustos’ta yap›lan bas›n toplant›s›yla verildi. Toplant›da konuﬂan SERFED
Baﬂkan› Zeynep Bodur Okyay, hükümetin ve TOBB’un önderli¤inde ekonomiyi canland›rma, iç talebi tetikleme ve krizin psikolojik etkilerini bertaraf etmeye yönelik çal›ﬂmalar yap›ld›¤›n› belirtti. Kendilerinin de tüm sektör yöneticileri, dernek baﬂkanlar›
ve firma sahipleri ile bir araya gelerek, “Evini Yenile Türkiye” kampanyas›n› kurgulad›klar›n› anlatan Okyay, ﬂöyle konuﬂtu:
“Sektörde birbirine rakip olan onlarca firma ayn› masa etraf›nda oturdu ve belki
de ilk kez kendi sektörleri ve ayn› zamanda da bu kampanyan›n ruhu ad›na neler yapabilece¤i, nas›l katk›da bulunabilece¤i konusunda ciddi bir çal›ﬂma gerçekleﬂtirdi. Sonuçta ortaya bu kampanya ç›kt›. Gelece¤e daha umutla bak›yoruz. Bu proje ile yap›

Y
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Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Ayd›n, “Evini Yenile Türkiye
Kampanyas›”na finansman ortakl›¤› yapmaktan mutluluk
duyduklar›n› söyledi.

malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren seksen
üç üretici firma, yirmi üç dernek, 13 bini aﬂk›n bayimizi bir araya getiren güçlü bir mekanizma oluﬂturduk. Bütün veriler güncellenerek büyük bir data oluﬂturuldu. Bu çapta büyük ve bir o kadar da
geniﬂ tabanl› bir oluﬂum san›r›m Türkiye’de ilk defa gerçekleﬂiyor. Bu kampanya ertelenen ev tadilat› taleplerinin tetiklenmesi ve tüketicilerin uygun
finansman modeli ile y›llard›r hayalini kurdu¤u evlerini yenileme plan›n› gerçekleﬂtirmek için at›lm›ﬂ
somut bir ad›md›r. Kampanyam›z yap› sektöründe
nihai tüketicinin usta yard›m› ile tadilatla de¤iﬂtirebilece¤i ince yap› malzemeleri ve hizmetlerini kap-
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samaktad›r. Seramik, banyo dolab›, mutfak dolab›,
boya, izolasyon, vitrifiye, armatür gibi harcamalar›
ile usta ve iﬂçilik masraflar› dahil tümü için 2 bin lira ile 50 bin lira aras› kredi kullanabilinecek.”

“TÜRK ‹NﬁAAT SEKTÖRÜ ÖNEML‹ B‹R
GÜCÜ EL‹NDE BULUNDURUYOR”
‹MSAD Baﬂkan› Orhan Turan da, Türk inﬂaat
sektörünün hem Türkiye’de, hem de dünyada
önemli bir gücü elinde bulundurdu¤u halde yeterince önemsenmedi¤ini belirtti. Türkiye’nin müteahhitlik hizmetlerinde Çin’in ard›ndan dünyada
ikinci s›raya yükseldi¤ine iﬂaret eden Turan, “‹nﬂaat sektörü, Gayrisafi Yurt ‹çi Has›lada (GSY‹H)
yüzde 6,5 paya sahip, geçen y›l 23 milyar dolarla
otomotivden sonra en fazla ihracat gelirini elde
eden sektördür. Ayn› y›l toplam ihracat›n yüzde
17,2'sini de yine inﬂaat sektörü gerçekleﬂtirmiﬂtir”
diye konuﬂtu. Turan, Türkiye ekonomisinin sürekli yüzde 5 büyümesi için, inﬂaat sektörünün her y›l
yüzde 10 büyümesinin sa¤lanmas› ve özel sektörün yat›r›ma teﬂvik edilirken inﬂaat sektörünün
önünün mutlaka aç›lmas› gerekti¤ini vurgulad›.
T‹MFED Baﬂkan› Serdar Dönmez ise, Türkiye’nin lokomotiflerinden biri olan inﬂaat sektörünün tedarikçisi durumundaki yap› malzemeleri
sektöründe, talebi canland›rmak amac›yla büyük
bir kampanya baﬂlatt›klar›n› söyledi. “Türkiye çap›ndaki bayiler olarak marjlar›m›z›n yüzde 5’lik
k›sm›ndan feragat ederek Halkbank’›n sergilemiﬂ
oldu¤u destekleyici finansman f›rsat›n› tüketicinin
zihninde daha etkili k›labilmek amac› ile yola ç›kt›k” diye konuﬂan Dönmez, kampanyan›n tüketici
bilincinin geliﬂtirilmesi yönünde de katk› sa¤layaca¤›n› ümit etti¤ini bildirdi.

“FA‹Z ORANI YÜZDE 7,56’YA GEL‹YOR”
Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Ayd›n da
nerede bir üretim varsa, Halkbank’›n orada var oldu¤unu ve var olmaya devam edece¤ini belirterek,
“Kampanyan›n baﬂar›l› olmas› için elimizden gelen
her türlü gayreti gösterece¤iz. Yaklaﬂ›k 700 ﬂubemizde çok ciddi anlamda bu iﬂin pazarlamas›n› ya-

Kale Grubu Onursal
Baﬂkan› ‹brahim
Bodur, insan ihtiyaçlar›
için birinci sektörün
g›da, ikinci sektörün
tekstil, üçüncüsünün
ise inﬂaat sektörü
oldu¤unu belirtti.

paca¤›z” dedi. Yüzde 0,33 ile yüzde 0,95 aras›ndaki faiz oranlar›n›n son derece cazip
oldu¤unu, 36 ay vadeye kadar bu krediyi kulland›racaklar›n› ifade eden Ayd›n, eylülde baﬂlayacaklar› kampanyan›n kas›m ay› itibar›yla sona erece¤ini, talep bulmalar› durumunda yeni kampanyalar yapabileceklerini veya bu kampanyay› uzatabileceklerini
belirtti. Ayd›n, “700'e yak›n ﬂubemizle Halk Bankas› bütün gayretini gösterecektir.
Projeye finansman ortakl›¤› yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

“‹NﬁAAT SEKTÖRÜ ‹ST‹HDAMI EN FAZLA OLAN SEKTÖR”
“Evini Yenile Türkiye” kampanyas›yla ilgili bas›n toplant›s›na TOBB Baﬂkan› M.
Rifat Hisarc›kl›o¤lu’nun özel ricas›yla kat›lan Kale Grubu Onursal Baﬂkan› ‹brahim
Bodur, kampanyayla ilgili konuﬂmas›nda, Türkiye ve kalk›nmakta olan ülkelerin lokomotifinin inﬂaat sektörü oldu¤unu vurgulayarak, tu¤ladan, boru, plasti¤e hatta beyaz eﬂyaya kadar 272 mal ve mamulün sektöre katk›s› oldu¤unu söyledi. Bodur sözlerine ﬂöyle devam etti:
“‹nﬂaat sektörü istihdam alan› en fazla olan sektördür. Bu sektörü temsil eden
de¤erli kurumlar, bayiler kafa yormuﬂlar ve Odalar Birli¤i’nin baﬂlatm›ﬂ oldu¤u
‘Kriz Varsa Çare de Var’ kampanyas›na destek olmaya karar vermiﬂlerdir. ‹nﬂaat sektörü kalk›nd›¤› zaman geniﬂ bir sektör de kalk›n›r. Bu ﬂekilde halk›m›za kolayl›k sa¤layaca¤›z. Neticede her ﬂey paraya dayan›yor, finans konusu önemli… Bugün en
ak›ll› yönetilen finans kuruluﬂlar› kâr da ediyor. Paray› ak›ll›ca al›p satanlar kâr da
eder. Kriz sonras›nda en çok kazanan sektör finans sektörü olmuﬂtur. Daha da çok
olsun isteriz ama dengede ve hep beraber olmas› laz›m. Halkla birlikte olmas› gerek.
Bankalar ﬂimdi faiz indirme yar›ﬂ›na girdi. Biz nas›l elimizdeki mal› satmak
durumundaysak, onlar da ellerindeki paray› satmak durumunda. Paraya ihtiyaç yok,
ben ne buluyorsam onu sat›yorum dersen, bir satars›n, iki satars›n, üçüncüde bayra¤› dikersin. Bizde Türkiye’de bankalar›n elinde para var. Satmazlarsa sonra o para
onlar› rahats›z eder.”
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Türkiye, müteahhitlikte
dünyada ikinci s›rada
Yurt d›ﬂ›nda yap›lan iﬂler esas al›narak haz›rlanan “Dünyan›n En Büyük 225
Uluslararas› Müteahhidi” listesinde, geçti¤imiz y›l 23 olan Türk müteahhitlik firmas›
say›s›, bu y›l 31’e yükseldi. Böylece Türkiye bu say› ile dünyada Çin’den sonra ikinci
s›rada yer ald›. TOBB Türkiye Müteahhitlik Hizmetleri Meclisi Baﬂkan› Erdal Eren,
Türk firmalar›n›n bu baﬂar›s›nda, yabanc› rakiplerin önemli bir bölümünün kendi iç
pazarlar›na çekilmelerinin büyük rol oynad›¤›n› vurgulad›.
ürkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan inﬂaat ve yap› sektörü
1,5 milyon insan› istihdam ediyor, 200’e yak›n sektörü, çimentodan demire,
kamyondan elektrik dü¤mesine kadar 25 bine yak›n mal›n üretimini etkiliyor.
Ekonomik Forum Dergisi, yap› sektörünü harekete geçirecek “Evini Yenile
Türkiye” kampanyas› çerçevesinde sektörün önde gelen temsilcilerinin görüﬂlerini ald›.
Türk müteahhitlik firmalar›, tan›nm›ﬂ uluslararas› inﬂaat sektörü
dergisi “Engineering News Record” (ENR) taraf›ndan her y›l
bir önceki y›lda yurt d›ﬂ›ndaki iﬂlerden elde edilen gelir esas
al›narak oluﬂturulan “Dünyan›n En Büyük 225 Uluslararas›
Müteahhidi” listesinde 2007 y›l›nda 22, 2008 y›l›nda 23
ve 2009 y›l›nda 31 firma ile yer ald›¤›n› belirten Türkiye
Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) Müteahhitlik Hizmetleri Meclisi ve Türkiye Müteahhitler Birli¤i (TMB)
Baﬂkan› Erdal Eren “Türkiye 2008 y›l›nda Çin ve
ABD’den sonra üçüncü s›rada yer alm›ﬂken, 27 A¤ustos
2009’da yay›nlanan yeni listede ABD’nin önüne geçmiﬂ
ve Çin’den sonra ikincili¤e yükselmiﬂtir” dedi.
Türk müteahhitlik firmalar›n›n, yurt d›ﬂ›na aç›ld›klar›
1972 y›l›ndan bugüne de¤in yurt d›ﬂ› müteahhitlik hizmetleri kapsam›nda 70 ülkede 5 bini aﬂk›n projede yaklaﬂ›k 130 milyar ABD Dolar› iﬂ üstlendiklerini söyleyen Eren, “Bu rakam ve
ENR verilerinin Türk müteahhitlik firmalar›n›n yurt d›ﬂ› pazarlardaki etkinli¤inin bir
göstergesi” oldu¤unu ifade
ederek sorular›m›z› ﬂöyle yan›tlad›:

T

Türkiye’nin ﬂu andaki
konumunu göz önüne
alarak yak›n ve uzun vadede sektörünüzde ne tür
geliﬂmeler bekliyorsunuz?
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Türkiye’de 2001 y›l›nda yaﬂan›lm›ﬂ olan ekonomik krizin yerel/ulusal nedenlerinden farkl› olarak
bu kez küresel bir yap›ya sahip olan mevcut ekonomik kriz ortam›, inﬂaat-taahhüt sektörünü ciddi ölçüde olumsuz etkiledi. 2001 y›l›nda yurt içindeki
daralmadan ötürü yurt d›ﬂ› projelere a¤›rl›k veren ve
uluslararas› platformda baﬂar›lara ulaﬂan Türk firmalar› bu kez küresel boyutta olan kriz nedeniyle
zor durumda kald›. Küresel ekonomik kriz, iﬂ
yap›lan ülkelerin ekonomilerinde küçülme yaratarak, özellikle geliﬂmekte olan ülkelerde
yat›r›mc› özel sektör kurumlar›n›n yap›m› devam eden veya ihalesi yap›lacak birçok projesinin yavaﬂlat›lmas›na, ask›ya al›nmas›na neden oldu. Çeﬂitli ülke hükümetlerinin, ekonomik kriz ortam›ndan ç›k›ﬂ için altyap› yat›r›mlar›na h›z vermesi, Türk firmalar› aç›s›ndan
yurt d›ﬂ› müteahhitlik hizmetlerinin devam› için
oldukça önemli. Bunun yan› s›ra, kriz döneminden en az etkilenen ülke ve bölgelere dönük yeni pazar aray›ﬂlar› da çeﬂitlilik ve krizin
olumsuz etkilerini azaltmak aç›s›ndan önem arz etmekte.

TOBB Müteahhitlik
Hizmetleri Meclisi ve Türkiye
Müteahhitler Birli¤i Baﬂkan›
Erdal Eren: “TOBB
taraf›ndan baﬂlat›lm›ﬂ olan
‘Evini Yenile Türkiye’
kampanyas›n›n konut
renovasyon alan›n›n yan›
s›ra inﬂaat malzemeleri
üretimi ve sat›ﬂ
a¤lar›nda faaliyet
gösteren firmalar için
çok yararl› olacakt›r.”
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miz inﬂaat sektörünün de bu geliﬂmelere paralel olaKüresel krizin Türkiye’de
“2009’un ilk çeyre¤inde
rak resesyon sürecinde oldu¤una ve çok ciddi oranda
yap› sektörüne etkileri konuküçülmekte oldu¤una iﬂaret ediyor. Bu süreçte banGSY‹H yüzde 14,3, inﬂaat
sunda neler söyleyebilirsikalar›n reel sektöre verdikleri deste¤in yetersizli¤i ve
sektörü ise yüzde 18,9
niz?
kredi maliyetlerinin yüksekli¤i özel sektörü yat›r›m
Türk inﬂaat sektöründe
yapamaz hale getirdi. Halen inﬂaat sektörünü yurt
oran›nda küçüldü. 2009
2002-2007 aras›ndaki dönemcanland›racak ve yurt d›ﬂ›nda ise rekabet gücüy›l›n›n ikinci çeyre¤inde ise içinde
de baz› altyap› projelerinin, ama
nün sürdürülmesini sa¤layacak acil önlemlere olan ihçok daha a¤›rl›kl› olmak üzere
GSY‹H yüzde 7,0 küçülürken tiyac›n artt›¤› bir süreçte yol almaktay›z. ‹nﬂaat sektökonut talebi patlamas›n›n rol
ründeki küçülmenin en baﬂta iﬂsizlik olmak üzere
inﬂaat sektörü yüzde 21,0
oynad›¤› iniﬂli ç›k›ﬂl› bir büyüme
ekonominin geneline çok ciddi yans›malar› oldu¤u
yaﬂanm›ﬂ, konut talebinin
küçüldü. Görüldü¤ü üzere, kuﬂkusuz. Yüzde 13-16’larda seyreden iﬂsizlik oran›
2006’n›n ikinci yar›s›nda h›z
bu durumun en güçlü kan›t›.
ikinci çeyrekte GSY‹H’da
kesmesiyle inﬂaat sektöründeki
büyüme h›z› 2007’den itibaren
gözlenen küçülme
Bu süreçten ç›k›ﬂ için sizce ne yap›lmal›?
gerilemeye baﬂlad›. ‹nﬂaat sekYüksek istihdam potansiyeli nedeniyle, dünyada
yavaﬂlama iﬂareti verirken
törü 2002-2007 aras›ndaki dökriz dönemlerinden ç›kmakta yararlan›lan bir numanemde yaﬂanan iniﬂli ç›k›ﬂl› büinﬂaat sektöründeki
ral› sektör olan inﬂaat, di¤er ülkelerde oldu¤u gibi
yümenin ard›ndan 2007’yi son
Türkiye’de de kamu eliyle canland›r›lmak zorunda.
küçülme artarak devam
beﬂ y›l›n en düﬂük rakam› olan
2008 y›l›n›n ikinci yar›s›ndan itibaren pek çok ülkede
yüzde 5,7’lik bir büyüme ile taediyor.”
kamu yat›r›mlar›n› art›rmaya dönük paketler uygulamamd›, 2008 y›l›nda ise yüzde
maya konuluyor. Bu paketlerde en a¤›rl›kl› kalemi kaTOBB Müteahhitlik Hizmetleri Meclisi ve
7,6 oran›nda küçüldü. Söz komu altyap› yat›r›mlar› oluﬂturuyor. G20 ülkelerinin
Türkiye Müteahhitler Birli¤i Baﬂkan›
nusu küçülmede konut talebi
dörtte üçü (Kanada, Çin, Fransa, Almanya, EndoErdal Eren
gerilemesine, küresel krizin
nezya, ‹talya, G. Kore, Suudi Arabistan, ABD) altyaolumsuz etkilerinin de eklenp› ve ulaﬂ›m yat›r›mlar› harcamalar›n› art›racaklar›n›
mesi rol oynad›.
aç›klad›lar. ABD’nin 850 milyar dolarl›k kurtarma paketinin yüzde 20’sini kentsel alt2009’un ilk çeyre¤inde GSY‹H yüzde 14,3,
yap›, sulama ﬂebekeleri, ulaﬂ›m ve enerji dâhil kamu altyap› yat›r›mlar› oluﬂturuyor.
inﬂaat sektörü ise yüzde 18,9 oran›nda küçüldü.
Çin’in 586 milyar dolarl›k kurtarma paketinde en büyük a¤›rl›k kamu altyap› yat›r›m2009 y›l›n›n ikinci çeyre¤inde ise GSY‹H yüzde
lar›na verilerek, iki y›ll›k bir dönem için uluslararas› pazarlardaki faaliyetler ask›ya al›7,0 küçülürken inﬂaat sektörü yüzde 21,0 küçülnarak, ülke içinde inﬂaat sektörünün canland›r›lmas›na öncelik verildi. Avustralya’n›n
dü. Görüldü¤ü üzere, ikinci çeyrekte GSY‹H’da
26 milyar dolarl›k paketinde de a¤›rl›kl› olarak altyap› yat›r›mlar›n›n desteklenmesi öngözlenen küçülme yavaﬂlama iﬂareti verirken inﬂaat
görülüyor.
sektöründeki küçülme artarak devam ediyor.
Avrupa Komisyonu’nun ve Komisyonun inﬂaat sektörü ile ilgili mutfa¤› olan, AvBu veriler küresel ekonomik krizin ve ülkemiz
rupa ‹nﬂaat Sanayi Federasyonu’nun (FIEC) ›srarl› ça¤r›lar› da bu yönde. FIEC’in 27
ekonomisine olan etkilerinin büyüklü¤üne, ülkeKas›m 2008 tarihli bas›n bildirisinde “Altyap› yat›r›mlar› en temel ihtiyaçt›r ve mevcut
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finansal karmaﬂan›n kurban› olmamal›d›r” deniliyor. Türkiye Müteahhitler Birli¤i
(TMB) olarak bu görüﬂü aynen paylaﬂ›yoruz.
TMB olarak, ekonomik kriz ortam› ile ilgili dile getirmekte oldu¤umuz iki önemli husustan biri yurt içinde ekonomik büyümeyi sürdürebilmek için kamu altyap› harcamalar›n›n artt›r›lmas› ve ikincisi yurt d›ﬂ› müteahhitlik hizmetlerinin desteklenerek
hedeflerinin büyütülmesi.
“Evini Yenile Türkiye” kampanyas›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz ve kampanya sektörünüzü nas›l etkileyecek?
Böylesine ciddi, derin ve uzun süreli kriz
dönemlerinde TOBB taraf›ndan baﬂlat›lan
bu kampanyay› olumlu karﬂ›l›yorum. TOBB
taraf›ndan baﬂlat›lm›ﬂ olan “Evini Yenile Türkiye” kampanyas› konut renovasyon alan›n›n
yan› s›ra inﬂaat malzemeleri üretimi ve sat›ﬂ
a¤lar›nda faaliyet gösteren firmalar için çok
yararl› olacakt›r. Bu alanlarda pek çok KOB‹
düzeyinde ticari kuruluﬂun faaliyet gösterdi¤i
dikkate al›nd›¤›nda, bu kampanya geniﬂ bir
alan› etkileyecek ve olumlu sonuçlar verecek
önemli bir giriﬂim oldu¤unu da söyleyebilirim. ‹nﬂaat sektörünün geneli ele al›nd›¤›nda, söz konusu kampanyan›n temelde konut
renovasyonu faaliyetlerini canland›raca¤› öngörüsünden hareketle, sektörün geneli ile ilgili kald›raç etkisinin fazla olmas› beklenmemeli. Ülkemizde yurt içi inﬂaat sektörünün
canland›r›lmas› için, ülkenin en büyük yat›r›mc›s›n›n devlet oldu¤u göz önünde tutularak, kamu altyap› yat›r›m harcamalar›n›n art›r›lmas› gerekir.
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TOBB Müteahhitlik Sektör Meclisi Baﬂkan› olarak yasal yönde beklentileriniz neler
ve bu konuda ne tür bir çal›ﬂma yürütüyorsunuz?
Kriz ortam›nda ülkemizin istihdam sorununa çözüm üretmek, uluslararas› alanda elde edilmiﬂ olan pazarlardaki mevcudiyetin sürdürülmesi için, kamu bankalar›n›n yurt d›ﬂ›nda faaliyet
gösteren firmalar›m›za yönelik olarak teminat
mektubu vb. bankac›l›k iﬂlemleri
baﬂlatmas›, Libya vb. önemli pazarlarda kamu bankalar›m›z›n ﬂube açmalar›, politik ve ticari risk sigortas› sistemi kurulmas› ve yurt
d›ﬂ›ndaki ﬂantiyelerimizde Türk iﬂçisi istihdam etmenin üzerindeki
yüksek maliyetlerin rekabet gücümüzü zorlamayacak düzeylere inmesinin sa¤lanmas› ile ilgili olarak
TMB faaliyetlerini sürdürüyor.
Yurt içine dönük olarak Kamu
‹hale Kanunu, ‹mar Kanunu, Say›ﬂtay Kanunu vb. inﬂaat-taahhüt
sektörünü do¤rudan veya dolayl›
olarak etkilemekte olan yasal
düzenlemelere yönelik geliﬂtirilmiﬂ
olan iyileﬂtirme önerilerimizin ilgili
makamlar nezdinde gündeme
getirilmesi ve de¤erlendirilmesine
yönelik giriﬂimlerimizi de sürdürmekteyiz.
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‹nﬂaat sektörü, kendisine
ba¤l› 254 sektörü
canland›racak
TOBB ‹nﬂaat Yap›mc›lar› Sektör Meclis Baﬂkan›, Anadolu Yap› Müteahhitleri
Federasyonu ve Adana Müteahhitler Birli¤i Baﬂkan› ‹smail Babacan, bankalar›n
konut kredisi faiz oranlar›n› yüzde 1'in alt›na düﬂürmesinin müteahhitleri
umutland›rd›¤›n›, sektörün eski günlerine dönmesi için orta vadede kredi vadesinin
15-20 y›l, faiz oran›n›n ise yüzde 1'in alt›nda olmas› gerekti¤ini söyledi.
OBB ‹nﬂaat Yap›mc›lar› Meclis Baﬂkan›, Anadolu Yap› Müteahhitleri Federasyonu ve Adana Müteahhitler Birli¤i Baﬂkan›
‹smail Babacan, konut üreten firmalar›n ortaya ç›kan katma
de¤er aç›s›ndan ekonomide çok büyük bir pay› oldu¤unu ifade etti. Babacan, sadece inﬂaat yap›m› olarak sektörü düﬂünmemek
gerekti¤inin alt›n› çizerek, “Bu sektör öncelikle inﬂaat sanayicilerini
do¤rudan etkiliyor. Dolayl› etkiledi¤i sektörleri de düﬂünürsek, ekonomideki pay›n›n yüzde 30’lar olarak düﬂünmek de yanl›ﬂ olmaz. ‹ﬂsizli¤in ilac› bir yerde inﬂaat yap›c›lar›n›n hareketli dönemlere girmesiyle yak›n ilgilidir” dedi.
Özellikle Irak ve Suriye olmak üzere komﬂu ülkelerle bölge inﬂaat sanayicilerinin önemli ölçüde proje diyaloglar› ve iﬂ ortakl›klar›
oldu¤unu vurgulayan Babacan, bundan sonra da böyle ortakl›klar›n
devam etmesini temenni ettiklerini ifade ederek sorular›m›z› ﬂöyle
yan›tlad›:

T

Anadolu’da yap› sektörü ne durumda?
Anadolu’da yap› sektörü ekonominin genel gidiﬂat›yla alakal›
olarak harekete geçiyor veya durgunluk içerisine giriyor. ‹nﬂaat sektörü ekonomik durgunluktan di¤er sektörlere göre daha fazla etkileniyor. Yiyecek, içecek, perakende gibi insanlar›n günlük ihtiyaçlar›na cevap veren sektörler tabii ki ekonomik durgunluktan daha az
etkileniyor. Konut edinme iste¤i için
de olan insanlar ise bu isteklerini erteTOBB ‹nﬂaat Yap›mc›lar›
leme yoluna gidiyorlar. Son iki y›ldan
Meclis Baﬂkan›, Anadolu Yap›
beri kendini gösteren durgunluk, banMüteahhitleri Federasyonu ve
kalar›n konut kredi faizlerini yüzde
Adana Müteahhitler Birli¤i
1’in alt›na çekmeleri neticesinde bizim
Baﬂkan› ‹smail Babacan,
federasyonumuza ba¤l› 9 vilayette
Bankalar›n konut kredisi faiz
oranlar›n› düﬂürmesiyle
(Adana, Kayseri, Gaziantep, Mersin,
birlikte sektör piyasas›nda
ﬁanl›urfa, Hatay, Kahramanmaraﬂ,
k›p›rdanmalar baﬂlad›¤›n›,
Ad›yaman ve Malatya) bir hareketlilik
bunun da konut sektöründe
gözleniyor. Faiz oranlar›n›n düﬂmesibankac›l›¤›n ne kadar önemli
nin yan›nda baz› bankalar kredi vadeoldu¤unu gösterdi¤ini söyledi.
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‹nﬂaatta ‹stihdam De¤iﬂimi

‹stihdamda
art›ﬂ
baﬂlad›

lerini de beﬂ y›la ç›kard›, bu da öncelikli
olarak müteahhitlik firmalar›n› hareketlendirdi. ﬁu an sektör mensuplar›n›n beklentisi vadelerin on, on beﬂ y›l süresine
çekilmesi ve faizlerin de geliﬂmiﬂ ülkelerde oldu¤u gibi yüzde 1’lerden yüzde 0,5
seviyesine çekilmesi yönünde. ‹nﬂaat sekKaynak: TÜ‹K
törü çok ciddi bir ivme kazanacak gibi
görünüyor. En önemli faktör tüketicinin
ihtiyaçlar›n› öne çekmesi. Konut edinme iste¤inin uygulamaya konmas›n›n önündeki
en büyük engel kredi faizlerinin yüksek olmas›yd›, yüzde 1’lerin alt›na inmesi hemen
etkisini gösterdi.
‹nﬂaat sektörü alan›nda ne gibi eksiklikler görüyorsunuz ve bunlar›n
giderilmesi için nas›l bir çal›ﬂma yürütülmeli?
Bizim bölgelerimiz yap›s› itibar›yla y›l›n on iki ay›nda da inﬂaat
sektörünün faaliyet halinde oldu¤u,
kaliteli ve ucuz iﬂgücü ve malzemenin temin edildi¤i bir alan. ‹nﬂaat
malzemeleri üretimi aç›s›ndan son
derece geliﬂmiﬂ bir bölgede Anadolu Yap› Müteahhitleri Federasyonumuza ba¤l› inﬂaat müteahhitleri faaliyet gösteriyor. Son y›llarda bölgemizde TOK‹’nin de konut üretimi
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oldukça hareketli. TOK‹ devlet imkânlar›n› kullanarak konut üretiyor. Arsa temini ve altyap›n›n tamamlanmas› konusunda yerel yönetimler ve kamu kurumlar›n›n imkânlar›n› kullanarak konutlar› daha
uygun fiyata üretti¤ini biliyoruz. Bu konuda TOK‹’nin alt gelir grubundaki vatandaﬂlara konut üretmesi durumunda
sektör negatif etkilenmeyecek, ancak baz› projelerde yüksek gelir grubuna yönelik konut
üretimine gitti¤inden bu durum haks›z bir rekabet
do¤uruyor. Bu konuda bölgede faaliyet gösteren
müteahhitlerimizin ﬂikâyetleri var. TOK‹, as›l görevi olan alt gelir grubuna kira öder gibi konut sahibi olmas› amaçl› projeler ortaya koyarak katk›da
bulunursa, sektörde de bir rahatlama olacak. Ayr›ca TOBB ‹nﬂaat Yap›mc›lar› Sektör Meclisi olarak, Konut Yap› Kanunu’nun bir an evvel
uygulamaya konmas›n› istiyoruz.
Yap› Kanunu’nda mesleki sorumluluk sigortas›n›n da mutlaka geniﬂ
kapsaml› olarak yer almas› ve konutla ilgili tüm yapt›r›mlar›, tarifleri ve
yap› denetimini de içerecek ﬂekilde
ç›kar›lmas› ile yap› denetiminin de
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Türkiye geneline yay›lmas›n›
diliyoruz. Bu sayede sektörün
geliﬂimi sa¤lanarak, toplam
kaliteyi yakalayarak konut üretiminin teﬂvik edilmesini bekliyoruz.
Türkiye’deki yap›lar›n
kalite durumu ile ilgili olarak görüﬂünüzü alabilir miyiz?
Bu daha çok ticari yan›
olan bir konu. Ancak yap›
müteahhitli¤inin özel ihtisas
ve özel organizasyon gerektiren bir meslek dal› olarak kabul edilmesi ve bir tarifinin
yap›lmas› gerekiyor. Bu organizasyon ﬂemas›n›n içinde,
örne¤in baz› yap› denetim
firmalar›n›n
kuruluﬂunda
mühendis ve mimarlar›n bulunmas› gibi inﬂaat firmalar›n›n da kuruluﬂlar›n›n hem
teknik hem de mali aç›dan
belli kriterlere ba¤lanmas›
halinde inﬂaatlar›n toplam
kalitesini art›racak ve ça¤›m›z›n beklentilerine cevap verecek projeler ortaya ç›kmas›n›
sa¤layacakt›r. Bu mesle¤in
özel ihtisas gerektirdi¤inin ve
birtak›m mali ve teknik kriterlere ba¤lanmas›n›n do¤ru
olaca¤›n›n alt›n› çiziyorum.
ﬁu anda inﬂaatlar yürürlükteki ‹mar Kanunu’nun maddeleri çerçevesinde kontrol alt›nda tutuluyor, hâlbuki insanlar›n yaﬂam›nda çok önemli bir unsur olan yap› konusunun özel bir yasaya bir an evvel kavuﬂturularak eksikliklerin tamamlanmas› gerekiyor.
Biz Anadolu Yap› Müteahhitleri olarak bir haz›rl›¤a baﬂlad›k. ‹nﬂaatlarda görev yapan elemanlar›n haritadan ustaya, ustadan mühendise mimara
kadar belli dönemlerde periyodik olarak performans yenileme e¤itimlerimizi federasyon çat›s›
alt›nda sürdürmekteyiz. Bu konuda da yerel yönetimleri, meslek odalar›, ticaret odalar› ve il ve
ilçe milli e¤itim müdürlüklerinden katk› alarak
devaml› bir mesleki e¤itim yürütmekteyiz. Bu da
gönüllü olarak sürdürdü¤ümüz bir çal›ﬂma. Ancak bunlar›n belli ﬂartlara ve yasal zorunluluklara
ba¤lanmas› halinde çok daha iyi sonuçlar al›nabilece¤ini düﬂünüyorum.

TOBB’un Halkbank iﬂbirli¤i ile
baﬂlatt›¤› “Evini Yenile Türkiye”
kampanyas›yla sektörünüzde canlanma bekliyor musunuz?
“Evini Yenile Türkiye” kampanyas›n›n sektörümüzü son derece olumlu
olarak etkileyece¤ini düﬂünüyorum.
Sektöre, özellikle perakende piyasas›na
ve inﬂaat malzemelerinin al›m› sat›m›
konusuna bir hareketlilik sa¤layacakt›r.
Ayr›ca yerel piyasada iﬂ yapan ustalar,
küçük inﬂaat ekipleri artacakt›r. ‹nsanlar›n daha rahat yaﬂama kavuﬂmas› ve sektöre canl›l›k getirmesi aç›s›ndan bu tür
kampanyalar çok önemli. Bankalar tüketiciye bu imkân› sunarsa sektör bir hayli
canlan›r. Eski günlerine döner, hatta geçebilir. Çünkü tüketiciler hem konutunu
yenilemek isteyecek hem de yeni konut almak isteyecek. Tüketici ﬂu an önünü görmek istiyor. Bu süreçte bankalara çok iﬂ düﬂüyor. ‹nﬂaat sektörünün canlanmas›yla
birlikte birçok sektör de hareketlenecek. S›k›nt›l› bir dönem geçiren 254 sektör nefes alacak.
2010 y›l› ile ilgili sektöre yönelik öngörüleriniz neler?
2010 için banka kredi faizlerinin yüzde 0,5 civar›na çekilmesi, kredi vadelerinin de on beﬂ y›l gibi sürelere ç›kar›lmas› sektöre çok ciddi bir canl›l›k getirecektir.
‹nﬂaat sektörü eski parlak dönemlerini yeniden yakalar ve birçok sektörü do¤rudan
ve dolayl› olarak harekete geçirir düﬂüncesindeyim. Türkiye’de inﬂaat sektörü ekonomik hacmin yüzde 30’unu tek baﬂ›na yaratarak, cam, çimento, kum, tu¤la, haz›r beton, ev tekstili gibi 254 farkl› sektörün de ayakta kalmas›n› sa¤l›yor. Bu sektörler de ister istemez canlanmadan etkilenecek. Canlanmayla birlikte yeni istihdamlar oluﬂacak. Türkiye’nin en büyük sorunu olan iﬂsizlikte azalma olacak.
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Dünya seramik sektörü
yeni bir dönem içine girdi
Kale Grubu Yönetim Kurulu Baﬂkan› ve Türkiye Seramik Federasyonu (SERFED)
Baﬂkan› Zeynep Bodur Okyay’a göre, seramik sektörü tüm dünyada bir yeniden
yap›lanma süreci içinde. Avrupal› üreticilerin bir k›sm›n›n pazar d›ﬂ› kalmas› sonucu
oluﬂacak ciddi f›rsatlar›n Türk üreticiler taraf›ndan de¤erlendirilmek zorunda
oldu¤una iﬂaret eden Okyay, “Özellikle bu denli kritik bir zamanlama ile verilecek
destek sektörümüzü dünya s›ralamas›nda daha öne taﬂ›yacak” dedi.

T

ürkiye’nin rekabet gücünü ayakta tutan sektörlerden biri olan seramik sektörünün küresel pazar büyüklü¤ünün 2008 rakamlar› ile 140 milyar dolar
oldu¤u biliniyor. Kale Grubu Yönetim Kurulu Baﬂkan› ve Türkiye Seramik
Federasyonu (SERFED) Baﬂkan›, Zeynep Bodur Okyay, "Dünya seramik
sektörü yeni bir döneme girdi. Baﬂta seramik sa¤l›k gereçleri sektörü olmak
üzere, seramik sektöründe son
y›llarda konsolidasyon yaﬂanmakta; yurt d›ﬂ› yat›r›mlar
artmakta ve dünyada global oyuncu olmak üzere
hareket eden uluslararas› üreticiler oluﬂmaktad›r. Türkiye,
sektörün lokomotifi olan seramik
kaplama malzemelerinde 360
milyon m2 kurulu kapasitesi
ile dünyan›n
alt›nc› ve
Avru-

pa'n›n üçüncü büyük üreticisi konumundad›r”
dedi.
Sektörün yüksek enerji fiyatlar›, nakliye sorunlar› ve yap›sal sorunlarla bo¤uﬂarak rekabet etmeyi
sürdürürken bugün üstüne gelen krizle birlikte
ayakta kalma mücadelesi verdi¤ini söyleyen Okyay,
“Önceki dönemlerde kriz ortam›nda ihracata yönelen sanayiciler, bu defa ana ihracat pazarlar›m›z olan
Avrupa ve ABD’nin de kriz ortam›nda olmas›ndan
dolay› bu krizi daha a¤›r bir ﬂekilde hissediyor” diye
konuﬂtu. Okyay, sektörün ihracat›n›n 2009 y›l›
A¤ustos ay› itibar›yla miktarsal olarak yüzde 22,6
küçülürken de¤er olarak da yüzde 29,2 oran›nda
azald›¤›na dikkat çekerek sorular›m›z› ﬂöyle yan›tlad›:

Türkiye yap› sektörü içinde seramik
sektörünün konumu ne durumda?
‹nﬂaat sektörü GSY‹H’da, gayrisafi yurt içi
hâs›lada yüzde 6,5 paya sahip ve 2008 y›l›nda 23 milyar dolar ile otomotivden
sonra en fazla ihracat gelirini elde eden sektör. Ayn›
SERFED
y›l toplam ihracat›n yüzde
Baﬂkan› Zeynep
17,2’sini de yine inﬂaat
Bodur Okyay:
sektörü gerçekleﬂtirdi.
“‹ﬂçilik, ustal›k,
hizmet bedeli gibi
Seramik sektörünün
masraflar banka taraf›ndan
en büyük alt sektörü olan
kredi kapsam›nda
karoda, ülkemiz dünyan›n
de¤erlendirilecek. Bu
dördüncü büyük ihracathizmetler faturaland›r›laca¤›
ç›s›. Karodan sonraki en
için de kay›t alt›na girecek. Bir
baﬂka ifadeyle ‘Evini Yenile
büyük alt sektör olan seraTürkiye’ kampanyam›z
mik sa¤l›k gereçlerinde ise
kay›t d›ﬂ›l›¤›n
ülkemiz beﬂinci büyük ihönlenmesinde de rol
racatç› konumunda.
oynam›ﬂ olacak.”
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Türkiye, sektörün lokomotifi olan seramik
kaplama malzemelerinde 360 milyon m2 kapasitesi ile dünyan›n alt›nc› ve Avrupa’n›n üçüncü büyük üreticisi konumunda. Avrupa’n›n ilk iki üreticisi olan ‹talya ve ‹spanya’n›n son dört y›lda üretim miktarlar› y›ll›k yüzde 2 düﬂerken, Türkiye’nin bu dönemde 2008’e kadar her y›l üretimini yüzde 8 art›rmas› anlaml›. Seramik sa¤l›k gereçlerinde ise ülkemiz 22 milyon parça kurulu kapasitesiyle Avrupa’n›n en büyük üreticisi durumunda. Kaplama malzemelerinde üretimin yüzde
40’›n›, sa¤l›k gereçlerinde ise yüzde 46’s›n› ihraç
eden sektör, kaplama malzemeleri ihracat›nda
Çin, ‹spanya ve ‹talya’n›n ard›ndan dünya dördüncülü¤üne, sa¤l›k gereçlerinde dünya beﬂincili¤ine ve Avrupa’n›n en büyük ihracatç›s› konumuna ulaﬂt›.
Dâhilde iﬂleme rejimi kay›tlar›na göre, ülkemizin en yüksek katma de¤er yaratan; ar-ge, inovasyon, tasar›m ve markalaﬂma konusunda att›¤›
ad›mlarla uluslararas› pazarlarda Türk ürünlerinin
alg›lanan de¤erini yükselten, kaliteli Türk mal›
imaj›n› güçlendiren ve 15 y›ll›k dönemde ihracat›n› 13 kat art›rmay› baﬂarm›ﬂ bu sektörde, bu de¤erde büyük bir yat›r›m ülkemizde asla at›l durumda kalmamal›. Sektörümüz tüm dünyada bir
yeniden yap›lanma süreci içinde ve Avrupal› üreticilerin bir k›sm›n›n pazar d›ﬂ› kalmas› sonucu oluﬂacak ciddi f›rsatlar da bu krizle biz Türk üreticiler taraf›ndan de¤erlendirilmek zorunda. Özellik-

le bu denli kritik bir zamanlama ile verilecek destek sektörümüzü dünya s›ralamas›nda daha öne taﬂ›yacak.
Türkiye’nin ﬂu andaki konumunu göz önüne alarak yak›n ve uzun vadede
sektörünüzde ne tür geliﬂmeler bekliyorsunuz?
Henüz doygunlu¤a ulaﬂmam›ﬂ, genç bir sektör olan seramik sektörü, yeni bir dönem içinde bulunuyor. Baﬂta seramik sa¤l›k gereçleri sektörü olmak üzere, seramik
sektöründe son y›llarda konsolidasyon yaﬂanmakta; yurt d›ﬂ› yat›r›mlar artmakta ve
dünyada global oyuncu olmak üzere hareket eden uluslararas› üreticiler oluﬂmakta.
Artan enerji maliyetleri özellikle enerjide d›ﬂa ba¤›ml› ülkelerin üreticilerini tehdit
eder hale gelmiﬂtir. Sanai maliyetler aç›s›ndan incelendi¤inde, girdi maliyetlerinin
yüzde 32’sini do¤al gaz, yüzde 31’ini hammadde, yüzde 13’ünü iﬂçilik, geri kalan
yüzde 14’lük k›sm›n› ise ambalaj, sabit k›ymet amortisman› ve bak›mlar oluﬂturmaktad›r. Ülkemizde sanayide kullan›lan do¤al gaz›n yüzde 12 ila yüzde 15’inin seramik
sektörü taraf›ndan tüketildi¤i dikkate al›nd›¤›nda, enerji maliyetlerinin sektör aç›s›ndan ne kadar hayati bir öneme sahip oldu¤u aç›kt›r. 2008 y›l› içerisinde, Türkiye’de
do¤al gaz fiyatlar›n›n yüzde 82 düzeyinde artmas›, sektörün maliyet yap›s›n› derinden yaralam›ﬂt›r.
Özellikle Asyal› üreticilerin son beﬂ y›l içerisinde ihracata yönelmesi ile birlikte,
uluslararas› piyasalarda fiyat bask›s› ve maliyetlere odaklanma her zamankinden daha
çok hissedilir olmuﬂtur. Uzak Do¤u’dan gelen fiyat bask›s›na karﬂ›n, Türk seramik
üreticileri yeni ürün geliﬂtirme, tasar›m ve marka konular›nda kendilerini daha fazla
geliﬂtirmede ortak bir anlay›ﬂ içerisindedir.
Uluslararas› ortamda, ticari bariyerler gün geçtikçe azalmakla birlikte, ülkemiz aç›s›ndan serbest ticaret anlaﬂmalar› halen önemli bir sorun. Öncelikle Kuzey Afrika ve
Rusya olmak üzere, hedef pazarlar içerisinde yer alan ülkelerle serbest ticaret anlaﬂmalar›’n›n imzalanmas› zaruri. Hâlihaz›rda Avrupa Birli¤i üreticileri, Kuzey Afrika ülkeleri ile serbest ticaret yapabilirken, Türk üreticiler bu ülkelerde yüksek gümrük duvarlar› ile karﬂ›laﬂ›yor. Hükümetler aras› giriﬂimler neticesinde en az›ndan belli ürün gruplar›nda bu gümrük duvarlar› kald›r›labilirse, Türkiye’nin yüksek rekabet gücüne sahip
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