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sektörlerine biraz olsun nefes ald›racak. Türk müteahhitlerimizin oldukça etkin oldu¤u bu pazarlarda, ticari engellerin kald›r›lmas› ile birlikte Türk inﬂaat ürünlerinin
de kolayl›kla nüfuz edebilece¤i düﬂünülüyor.
“Evini Yenile Türkiye” kampanyas›n›n sözcüsü olarak böyle bir kampanyan›n ortaya ç›k›ﬂ sürecini k›saca anlat›r m›s›n›z?
Uzunca süredir hükümet ve çat› organizasyonumuz olan TOBB’un baﬂlatt›¤›
ekonomiyi canland›rma ve iç talebi tetiklemeye yönelik, böylece imalat sanayine dönük üretimi art›rma amaçl› projeler hepimizin malumu. Bunlardan bir k›sm› tüketicinin alg›s›n› olumlu yönde etkilemeye yönelik güveni pekiﬂtiren ve krizin psikolojik etkilerini bertaraf etmeye yönelik çal›ﬂmalar. Bir k›sm› ise perakende, bankac›l›k ve kamu sektörlerinin iﬂbirli¤i ile üretilen dolayl› olarak ticaret ve sanayi sektörünün yeniden ivme kazanmas›na ve ekonomiye olan katk›s›n›n sürdürülmesine yönelik çal›ﬂmalar. Nihai tüketiciye finans sektörünün sa¤layaca¤› uygun bir kredi mekanizmas› ve gerek sat›c› ve gerek üreticiler taraf›ndan desteklenen uygun seçenek ve
ﬂartlar ile bir önceki TOBB çal›ﬂmas›n›n daha derinine inerek taraflara ekonomik
fayda üretmesine yönelik geniﬂ bir kampanya tasarlamay› uygun bulduk.
Asl›nda bu proje nisan ay›nda gerçekleﬂtirdi¤imiz Unicera Fuar› s›ras›nda ortaya ç›kt›. O dönemde ﬂartlar oluﬂmad›¤› için ancak bugün hayata geçirebildik. Bu konu SERFED bünyesinde gerçekleﬂtirilen ilk toplant›da ve yap› malzemeleri sektörünün önemli dernekleri ile paylaﬂ›larak, onlar›n da olumlu yaklaﬂ›mlar› ile bir sonraki evreye geçildi. Geniﬂ tabanl› bir konsorsiyum ile yola ç›kmak üzere önce farkl›
ihtiyaçlar› olan taraflar›n katk›lar› ve beklentileri tart›ﬂ›ld›. Destek verecek finans kurumu konusunda tespitler yap›larak ortak zemin konusunda ilk çal›ﬂmalar tamamland›. Konuyu bize destek vermesini rica ederek TOBB Baﬂkan› M. Rifat Hisarc›kl›o¤lu’na açt›k. TOBB Baﬂkan›m›z ile birlikte ‹SO, ‹TO, ‹MSAD ve T‹MDER gi22 EKONOM‹K FORUM k Eylül 2009

bi sektörümüzdeki tüm derneklerin kat›l›m› ile
‹stanbul’da bir toplant› yapt›k. Bu aﬂamadan sonra TOBB ve derneklerimizin baz›lar›n›n temsilcilerinin yer ald›¤› bir Çal›ﬂma Grubu kuruldu. Ve
1,5 ay gibi k›sa bir sürede çal›ﬂmalar taraflar aras›nda nihai hale getirildi. Bir tarafta banka, bir tarafta üretici reel sektör, bir tarafta esnaf-bayii, bir
tarafta da vatandaﬂ›n oldu¤u, dördünün de kazanaca¤› bir kampanya oluﬂturduk.
Kampanya sektörünüzü nas›l etkileyecek?
Bildi¤iniz gibi yap› malzemeleri sektörü, vergi indirimlerinden ve teﬂviklerden de faydalanamam›ﬂt›. Oysa Türkiye’nin en büyük sorununun
bugün iﬂsizlik oldu¤u hat›rlan›rsa, büyük bir istihdam yaratan sektörün önemi daha da iyi anlaﬂ›l›r. Büyümenin itici gücü olma özelli¤iyle, ayr›ca talep de¤iﬂimlerine hassasiyeti yüksek olan bu
öncü sektörümüzün daha fazla desteklenmeye ihtiyac› vard›. ﬁimdi Türkiye’deki 15 milyon konut
için yenilenme f›rsat› geldi. Üç ayl›k süreçte kampanyaya 100 bin tüketici baﬂvurusu bekliyoruz.
Ortalama bir evin tadilat›n› 10 bin Türk Liras›’ndan hesaplarsak, 1 milyar TL iﬂ hacmi hedefindeyiz. Ayr›ca, bu çal›ﬂman›n oluﬂturaca¤› hare-
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ketlilik yeni istihdam olanaklar› sa¤layacak ve haz›r mutfa¤›n› ve banyosunu de¤iﬂtirirken beyaz
eﬂyalar›n› da de¤iﬂtirmeyi düﬂünecek pek çok vatandaﬂ› hesaba katt›¤›m›zda bir de¤er yaratacakt›r. Bunlara ilaveten ustal›kta kay›t d›ﬂ›n› azaltacak olmas› nedeniyle de bu kampanyay› önemsedi¤imizi vurgulamak istiyorum. 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›r›laca¤› için de kay›t alt›na girecek. Bir baﬂka ifadeyle “Evini Yenile
Türkiye” kampanyam›z kay›t d›ﬂ›l›¤›n önlenmesinde de rol oynam›ﬂ olacak.
Kampanyan›n zamanlamas›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Kriz dönemlerinde maddi kaynaklar›n k›s›tlanaca¤› endiﬂesiyle tüketimin yavaﬂlad›¤› bir
gerçek. Ancak tüketicilere uygun kredi olanaklar› ile kaynak yarat›ld›¤›nda ihtiyaçlar›n› karﬂ›lama
e¤ilimleri artar. Biz de bu kampanyada sa¤lad›¤›m›z çok uygun kredilerle tüketicilerin ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamalar›n› sa¤l›yoruz. Kampanyan›n gündeme getirildi¤i dilim aç›s›ndan da önemlidir.
Nitekim ‹TO’nun aç›klad›¤› ‹nﬂaat Malzemeleri
Fiyat Endeksi’nde yaﬂanan ç›k›ﬂ› yaz aylar› ile birlikte konut tamir etme ihtiyac›nda meydana gelen düﬂüﬂü frenlemiﬂtir. Nitekim konut tamirat›na harcama yapma ihtimali a¤ustos ay›nda yüzde
7,93’luk gerileme kaydetmiﬂtir. Yine düﬂen faizler ve KDV-harç indirimi benzeri uygulamalar
nedeniyle y›l›n ikinci çeyre¤inde h›zla artan konut alma/inﬂa ettirme ilgisi temmuz ay›nda h›zl› bir düﬂüﬂ kaydetmiﬂtir. Mart ay›ndan beri s›ras›yla yüzde 7,14, yüzde 10,67, yüzde 8,43 ve
yüzde 3,33’luk art›ﬂ kaydeden konut alma/inﬂa
ettirme ihtimali temmuz ay›nda yüzde 16,45’lik
gerileme kaydetmiﬂtir. Dolay›s›yla inﬂaat sektörünün ivme kaybetme olas›l›¤›n›n belirdi¤i bir
noktada bu kritik kampanya gündeme al›nm›ﬂt›r.
Kampanyan›n talebi art›rarak sektörümüz için
zor bir sezon olan k›ﬂ dönemini biraz daha rahat
geçirebilece¤ini düﬂünüyoruz.
Kampanyan›n Türkiye’nin hangi bölgelerinde veya illerinde yank› bulaca¤›n› düﬂünüyorsunuz?
Krizin en yo¤un hissedildi¤i dilimde yaﬂanan
bu gerileme sonras›nda KDV ve harç indirimi ile
faiz indirimleri sonucunda artan konut talebi görünümün de¤iﬂmesini sa¤lam›ﬂ, konut sat›ﬂlar›
2009’un ilk çeyre¤inde bir önceki çeyre¤e göre
yüzde 17,67 artarak 108 bin 861 düzeyine ulaﬂm›ﬂt›r. Oluﬂan bu trend 2009 y›l›n›n ikinci çey-

re¤inde de devam etmiﬂ, konut sat›ﬂlar› bir önceki çeyre¤e göre yüzde 78,89 artarak 194 bin 743’e gelmiﬂtir. Birçok bölgede yüzde 100’ün üzerinde yaﬂanan art›ﬂlar konut sektöründe ‹stanbul’da konut sat›ﬂlar›n›n Türkiye ortalamas›n›n üzerinde
yüzde 118,12 art›ﬂ oldu¤u gözlemleniyor. Ankara ile birlikte en fazla konut sat›ﬂ›n›n yaﬂand›¤› ‹stanbul’daki yo¤unlaﬂmada toplu konut projelerinin etkili oldu¤u
dikkat çekiyor. Bununla birlikte konut projelerinin aç›klanan teﬂviklerle birlikte do¤uya do¤ru kayd›¤› görülmektedir. Nitekim A¤r›, Kars, I¤d›r ve Ardahan’› kapsayan TRA2 bölgesinde konut sat›ﬂlar› yüzde 231,48’lik yükseliﬂ kaydetmiﬂtir. Yine
Mardin, Batman, ﬁ›rnak ve Siirt’i kapsayan TRC3’teki yüzde 156,75’lik art›ﬂ ile

ﬁanl›urfa ve Diyarbak›r’› kapsayan TRC2’de konut sat›ﬂlar›nda yaﬂanan yüzde
123,08’lik yükseliﬂ dikkat çekmektedir.
Bu sat›ﬂlar›n yaﬂand›¤› iller de iç dizayn› yar›m kalan ya da eksikliklerini tamamlamak isteyenlerin kampanyadan yararlanacaklar›n› düﬂünüyoruz. Kampanyan›n
yurdun her bölgesinde ses getirmesi için çal›ﬂ›yoruz.
Ayn› zamanda Türkiye Seramik Federasyonu baﬂkan›s›n›z, sektörünüze
yönelik hükümetten bekledi¤iniz teﬂvik ve önlem paketi var m›, varsa bu paket neleri kapsamal›?
Türkiye’nin rekabet gücünü ayakta tutan sektörlerden biri olan sektörümüz,
yüksek enerji fiyatlar›, nakliye sorunlar› ve yap›sal sorunlarla bo¤uﬂarak rekabet etmeyi sürdürüyor. Temelde bu sorunlar›m›za çare olacak teﬂviklerin hayata geçirilmesini istiyoruz.
Seramik malzemesi sarf malzeme olmas›, yükte a¤›r bir malzeme olmas› nedeniyle, taﬂ›ma ve lojistik maliyetlerinin önemli bir maliyet kalemi olmas›na ba¤l› olarak,
dört ayr› bölgede de desteklenmeyi hak etmektedir. Ayr›ca, Türkiye’nin tüm birinci
ve ikinci kuﬂak komﬂu ülkelere de inﬂaat malzemesi ihracat› gerçekleﬂtirdi¤i dikkate
al›nd›¤›nda, 4. Bölge’den Balkanlar’a ve Avrupa’ya veya 1. Bölge’den Orta Do¤u’ya
ihracat lojistik maliyeti nedeniyle rekabet edebilir olmayacakt›r. Bu nedenle, seramik
malzemesi yat›r›mlar› gerek yurt içi, gerekse de yurt d›ﬂ› taﬂ›ma maliyeti faktörü dikkate al›nd›¤›nda, tüm bölgelerde teﬂvik kapsam›nda olmay› hak etmektedir.
Di¤er taraftan paketle birlikte sadece yeni yat›r›mlar›n teﬂvik edilece¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Ancak baﬂta inﬂaat sektöründe ve baﬂka sektörlerde de çok ciddi tevsi yat›r›mlar› da olmaktad›r. Tevsi yat›r›mlar› ile çok ciddi miktarda yeni istihdam olanaklar› yarat›labilmektedir. Bu nedenle tevsii yat›r›mlar›n›n da, yeni yat›r›mlar gibi
destek kapsam›nda de¤erlendirilmesi önerimizi iletiyoruz.
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Evinizi yenilemenin
ﬂimdi en uygun zaman›
‹nﬂaat Malzemesi Sanayicileri Derne¤i (‹MSAD) Yönetim Kurulu Baﬂkan› Orhan
Turan, evinin tadilat›n› yapt›rmak isteyen kiﬂilerin gelecek y›l bu fiyatlara
yapt›ramayacaklar›n›, ekonomi canland›¤› zaman fiyatlar›n artaca¤›n›, hatta iﬂçi
bulamayacaklar›n› belirterek, “Bugün çimento, seramik, demir-çelik, do¤al taﬂ gibi
pek çok üründe Avrupa’da ve dünyada üretim ve ihracatta ilk s›ralarday›z. ‹nﬂaat
malzemelerinde ithalat ve ihracat›n üçte birinin de alt›nda gerçekleﬂti¤inden sektör
cari aç›¤a katk› sa¤l›yor” dedi.
nﬂaat Malzemesi Sanayicileri Derne¤i (‹MSAD) Yönetim Kurulu Baﬂkan› Orhan
Turan, TOBB’un “Kriz Varsa Çare de Var” ad› alt›ndaki kampanyas›n›n sektörel
bazda somuta indirgenmiﬂ ilk ve iyi bir örnek modeli olarak “Evini Yenile Türkiye” kampanyas› kurguland›¤›n› söyledi. Turan, “Üstelik de gerçekten tam da uygun zamanda. Çünkü tüketici de kalite, maliyet ve çeﬂitlilik aç›s›ndan inﬂaat
malzemesi al›m›nda en uygun ﬂartlara kampanya süresince ulaﬂabilecek” diyerek sorular›m›z› ﬂöyle yan›tlad›:

‹

‹nﬂaat malzemeleri sanayinin Türkiye’deki durumu ve
pazar büyüklü¤ü konusunda bizi bilgilendirir misiniz?
‹nﬂaat sektörü, istisnas›z tüm ekonomiler için lokomotif sektördür. Kendisiyle birlikte yüzün üzerinde sektörü
hareketlendirebilen inﬂaat sektörü, Türk ekonomisinde
GSYH büyümesine katk› sa¤layan on yedi sektör içerisinde yüzde 6 ile 6,5 aras›nda katk› pay› ile beﬂinci s›rada yer
al›yor. Bunun yan› s›ra, sektör baﬂta inﬂaat malzemeleri sanayisi olmak üzere, müﬂavirlik ve müteahhitlik boyutu ile
ekonomiye esasen yüzde 6,5’in de üzerinde katk› sa¤l›yor.
Türk inﬂaat sektörü dünyada çok önemli bir gücü
elinde bulunduruyor. Türkiye müteahhitlik
hizmetlerinde dünyada üçüncü s›radan
Çin’in ard›ndan ikinci s›raya yerleﬂti. ‹nﬂaat malzemeleri sanayisinin ihracat›
ise, 2008 y›l›nda otomotiv sektörünün 24 milyar dolar düzeyindeki

Türkiye’de 16 milyon konut oldu¤unu
belirten ‹MSAD Baﬂkan› Orhan Turan,
“Evini Yenile Türkiye” kampanyas›n›n
mutfak banyo olay›na
indirgenmemesini, tüm sektörlerin;
boya, yal›t›m, pencere, çat› gibi tüm
inﬂaat sektörünün bu kampanyan›n
bir parças› oldu¤unu söyledi.
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ihracat gelirinden sonra, 23 milyar dolar ile ikinci
s›rada yer alm›ﬂ ve Türkiye’nin ihracattaki lokomotif sektörleri olan tekstil ve haz›r giyim ihracat›n›
geçmiﬂtir.
‹nﬂaat sektörü 2002 y›l›nda toplam ihracat›n
yüzde 11’ini, 2008’de yüzde 17,2’sini gerçekleﬂtirdi. 2023’te bu oran› yüzde 25’e
ç›karmak imkâns›z de¤il. Türkiye ekonomisinin yüzde 5 büyümesi isteniliyorsa, inﬂaat sektörünün her y›l
yüzde 10 büyümesine olanak sa¤layacak bir ortam yarat›lmal›.
Küresel kriz sektörünüzü etkiledi mi, krizden daha
az etkilenmek için sektörel
olarak ne gibi tedbirler
al›nmas›n› bekliyorsunuz?

Küresel kriz sektörümüzü etkiledi. 1998 bazl› yeni GSYH serisinde,
2009’un ilk çeyre¤ine kadar en ciddi
daralma 2001 y›l›n›n son çeyre¤indeki yüzde -9,8’di. Bununla birlikte,
TÜ‹K’in önceki GSMH serisi de
dikkate al›nd›¤›nda, 2009’un ilk çeyre¤indeki yüzde 13,8’lik daralma ne
yaz›k ki tarihi daralmalardan birisini
temsil ediyor. Özel sektörün inﬂaat
sektöründeki daralmas›n›n sürmesinin, y›l›n ilk çeyre¤inde Türk ekonomisinin yüzde 14’e yak›n daralmas›nda önemli bir rol oynad›¤›n› biliyoruz. Özel sektörün makine ve teçhizat odakl› yat›r›m harcamalar›ndaki
daralman›n ise yüzde 39,4’e ulaﬂt›¤›
görülüyor. Oysa 2008 y›l›n›n ilk çeyre¤inde, özel sektörün makine ve
teçhizat yat›r›mlar› yüzde 18,6 artm›ﬂt›. Türk ekonomisinde özel sektör yat›r›m yapmad›¤› müddetçe, sadece tüketim harcamalar› ile Türk
ekonomisini büyütmenin mümkün
olmad›¤›n› görmemiz gerekiyor.
Devletin nihai tüketim harcamalar›ndaki yüzde 5,7’lik art›ﬂ›n, yerel seçimler bazl› art›ﬂ›n Türk ekonomisini
büyütmeye yeterli olmad›¤›n› görmemiz gerekiyor.
Nisan 2009 verilerine göre ülkemizdeki iﬂsizlik oran› yüzde 14,9 seviyesinde. ‹nﬂaatta 1 milyon 700 bin
kiﬂiye ulaﬂan istihdam, 1 milyon kiﬂiye düﬂtü, kriz dolay›s›yla kapanan ﬂirketlerin yüzde 13’ünü ise inﬂaat ﬂirketleri oluﬂturuyor. ‹nﬂaat sektörüne
sa¤lanacak destek ile istihdam aç›¤› önemli ölçüde
azalt›labilir.
Sektör, Türk ekonomisine yapt›¤› katk›ya ra¤men, hak etti¤i ilgi ve alakay› göremiyor. Ekonominin can damar› ve büyüme kanal› olan inﬂaat
sektöründe, inﬂaat malzemesine uygulanan yüzde
18 KDV oran› düﬂündürücü. Yüksek KDV oran›,
kalitesiz ürünleri ve kay›t d›ﬂ›l›¤› adeta özendiriyor. Oysa küresel ekonomik kriz nedeniyle, çeﬂitli sektörlerde uygulanm›ﬂ olan KDV ve ÖTV indirimleri, son aç›klanan bütçe verileri dikkate al›nd›¤›nda, vergi gelirlerini azaltmam›ﬂ, tersine art›rm›ﬂt›r. ‹nﬂaat sanayisi yeni aç›klanan teﬂvik paketinde ve hiçbir pakette önemli stratejik sektörler
aras›nda yer bulam›yor. Baﬂbakan›n aç›klad›¤› pakette teﬂvik kapsam›na dâhil on iki kritik sektör
aras›nda inﬂaat sektörü yok. Bu çok önemli bir eksiklik. Pakette yer alan yat›r›m teﬂviklerinin hayata

geçmesi yine inﬂaat sektörü ile mümkün olacak. Bu teﬂvikler ve yat›r›mlar›n bir ucu
eninde sonunda mutlaka inﬂaat sektörüne dayanacak. ‹nﬂaat sektörü gerçekten lokomotif ise bu sektörün de ayn› otomotiv, tekstil sektörleri gibi önemsenmesi gerekir.
Ciddi bir canlanma meydana getiren KDV ve harç indirimlerinin devam edip etmemesi sektörü do¤rudan etkileyecek. Yine tüketici talebi aç›s›ndan fiyatlar›n dip yapt›¤› görüﬂünün güçlenmesi kritik unsur. Bu konuda hükümetin KDV ve harç indirimlerini k›sa süre k›s›tlamas› ile birlikte uzatmas› yeterli olacak. Buna ek olarak inﬂaat sektörünün fonlanma maliyetinin düﬂürülmesi için Kredi Garanti Fonu’nun koﬂullar›n›n
uygulanarak bu alanda de¤erlendirilmesi yerinde olacak. ‹nﬂaat firmalar›n›n yat›r›mc›
talebini art›rmak için taksitli sat›ﬂa yönelimi yine piyasada canland›r›c› bir etki yapabilir.
Anadolu’da da baz› bölgelerde teﬂvik paketi nedeniyle f›rsatlar›n oluﬂtu¤u görülüyor.
Bunlar göz önünde bulundurularak pazar çeﬂitlemesi yap›lmas› inﬂaat ﬂirketleri için
sa¤l›kl› bir strateji olacakt›r. Bunun yan› s›ra ‹MSAD olarak önem verdi¤imiz binalarda enerji verimlili¤i, kriz sonras›nda tüketici tercihini etkileyerek ﬂirketlerin birbiri ile
rekabetinde etkili rol oynayacakt›r.
‹MSAD olarak hem sanayici, hem de sektör derne¤i üyelerimizle birlikte, çimento, haz›r beton, alüminyum, yal›t›m malzemeleri, yap› kimyasallar›, çat› kaplamalar›,
demir-çelik, pencere ve kap› do¤ramalar›, seramik ve sa¤l›k gereçleri, döﬂeme ve duEylül 2009 l EKONOM‹K FORUM 25
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yan›n pozitif etkisi olaca¤› düﬂünülmekte.
Kampanyan›n hedeflenen dönemde yap› sektörüne bir hareketlilik getirece¤ini düﬂünüyoruz.
Tüketiciye kaliteli markalara, malzemelere iyi ﬂartlarda ulaﬂma imkân› sunuldu¤u ve ayn› zamanda
uygulanman›n da kredilendirildi¤i
kampanya boyunca ertelenen bir
tak›m yat›r›mlar›n ertelemeden
hayata geçece¤i beklentisi yüksek.
Bu hareketlili¤in ise y›l›n son döneminde sanayi ve inﬂaat verilerine
olumlu yans›mas› olmas›n› bekliyoruz.

var kaplamalar›, cam, boya, prefabrikasyon, tesisat elemanlar›, ›s›tma
ve so¤utma elemanlar› ile ayd›nlatma gereçlerinden oluﬂan çok
önemli bir sektörel yelpazeyi temsil ediyoruz.
Bu y›l düzenledi¤imiz “1.Uluslararas› ‹nﬂaatta Kalite Zirvesi”nde
‹MSAD olarak hedefimizi aç›klad›k. Cumhuriyetin 100. y›l›, 2023
y›l›nda ülkemize üç tane 100 hediye verece¤iz:
100 milyar dolar inﬂaat malzemeleri ihracat›, 100 milyar dolar
yurt d›ﬂ› müteahhitlik geliri, 100 milyar dolar iç pazar büyüklü¤ü. Böylece GSY‹H’deki pay›m›z› yüzde 6,5’ten yüzde 8’e ç›karm›ﬂ olaca¤›z.
‹MSAD Baﬂkan› olarak “Evini Yenile Türkiye” kampanyas›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz ve kampanya sizin aç›n›zdan yap› sektörünü nas›l etkileyecektir?
Ulusal ekonomiler tüketim ve yat›r›m harcamalar›yla ayakta durur. Bu harcamalar›n k›s›lmas› sorun yarat›r. “Evini Yenile Türkiye” kampanyas› ile tüketici ilk defa
piyasadaki en iyi koﬂullarda bir finansal destekle tadilat/yenileme gibi önemli bir
imkâna kavuﬂuyor. Çok iyi koﬂulda bir kredilendirme imkân› Halkbank gibi yurt çap›nda yayg›n a¤› olan, köklü bir banka arac›l›¤› ile sunuluyor. Di¤er taraftan bu
kampanya ile sektörde TOBB liderli¤inde güçlü bir iﬂ-güç birli¤i ortaya konuluyor.
Üreticiler-dernekler ortak bir paydada kampanya kapsam›nda bir arada hareket ediyorlar. Di¤er taraftan ayl›k ‹MSAD Ekonomi raporunda da aç›klad›¤›m›z gibi tüketicilerin konut harcama yapma ihtimalinde düﬂüﬂ devam etmektedir (A¤ustos ay›nda yüzde 7,93 gerileme kaydedildi) Bu düﬂüﬂün devam etti¤i döneminde kampan26 EKONOM‹K FORUM k Eylül 2009

Kampanyan›n zamanlamas›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
“Evini Yenile Türkiye” kampanyas›, TOBB’un “Kriz Varsa
Çare de Var” ad› alt›ndaki kampanyas›n›n sektörel bazda somuta
indirgenmiﬂ ilk ve iyi bir örnek
modeli olarak kurguland›. Üstelik
de gerçekten tam da uygun zamanda. Çünkü tüketici de kalite,
maliyet ve çeﬂitlilik aç›s›ndan inﬂaat malzemesi al›m›nda en uygun
ﬂartlara kampanya süresince ulaﬂabilecek. Kampanya sayesinde tüketici en önemli yat›r›m› olan ve
hayat›n› geçirdi¤i binas›na kal›c›,
yararl› ve kârl› bir yat›r›ma yönlenmiﬂ oluyor. Hepimiz ayn› zamanda bir tüketiciyiz. Yap›larda
tadilat/yenileme bilincinin tüm
toplumda yerleﬂmesini ve kal›c›,
sürekli bir tüketim haline gelmesini diliyorum. Böylece deprem güvenli¤i, enerji
verimlili¤i, sa¤l›kl› alt yap› fizi¤i de dâhil birçok
sorunun çözümü için daha iyi bir yap› stoku ile
bir ön ad›m atm›ﬂ olaca¤›z.
‹MSAD olarak kampanya boyunca neler
yapmay› planl›yorsunuz?
Kampanyaya ‹MSAD’›n üretici ve dernek üyelerinden geniﬂ bir kat›l›m var. Kampanya süresince
kampanyan›n baﬂar›ya ulaﬂmas› için çal›ﬂaca¤›z ve
bu kampanyan›n planlanan süresi sonras›nda da
daha uzun vadede bir bilinçlendirmeyi de içerecek
ﬂekilde devam› için de çal›ﬂ›yoruz. Hedefimiz bu
tür bir kampanyan›n sa¤lanan altyap› ile sürdürülebilirli¤ini sa¤lamak olacak.
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T‹MFED “Evini Yenile
Türkiye” kampanyas›na
tam destek veriyor
T‹MFED Yönetim Kurulu Baﬂkan› Serdar Dönmez, tüketicinin ertelenmiﬂ ve
gizlenmiﬂ talebini onlarla en yak›n temas kuran kitle olan bayiler arac›l›¤› ile
canland›r›labilece¤ini ve pazarlama iletiﬂiminin kritik bir halkas› olman›n önemini
benimsediklerini vurgulayarak “Evini Yenile Türkiye” kampanyas› için Türkiye
çap›ndaki bayiler olarak marjlar›n›n yüzde 5’lik k›sm›ndan feragat ettiklerini söyledi.
ürkiye Tesisat ‹nﬂaat Malzemeleri Federasyonu (T‹MFED)Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Serdar Dönmez, 2008’in son çeyre¤inde
dip yapan konut sat›ﬂlar›n›n KDV, harç ve
faiz indirimleri sonucunda 2009 y›l›n›n ilk çeyre¤inde bir önceki çeyre¤e göre yüzde 17,67, y›l›n
ikinci çeyre¤inde ise yüzde 78,89 artt›¤›n› belirtti. Dönmez, “Birçok bölgede yüzde 100’ün üzerinde yaﬂanan talep art›ﬂlar›, konut sektöründe
patlamaya haz›r yat›r›mc› potansiyelini teyit etmektedir” dedi. Bankalar›n, son dönemde k›sa vadeli konut kredisi faizlerindeki yüzde 1’in alt› uygulamalar ile konut sat›ﬂlar›n›n en fazla Ankara
ve ‹stanbul’da yo¤unlaﬂt›¤›n›, bu yo¤unlaﬂmada toplu konut projelerinin de etkili oldu¤u dile getiren Dönmez sorular›m›z› ﬂöyle yan›tlad›:

T

Türkiye yap› sektörünün genel görünümü konusunda görüﬂünüzü alabilir miyiz?

T‹MFED Yönetim Kurulu Baﬂkan› Serdar
Dönmez: “2009 y›l›n›n Türkiye
ekonomisinde küçülme, 2010’un ise
toparlanma y›l› olaca¤›, 2011-2014 y›llar›n›n
performans›n›n, gayrimenkul sektörü için
daha belirleyici olaca¤›n›
söylemek mümkün.”

Çok geniﬂ ürün yelpazesine sahip olan ve bünyesinde 300’ü aﬂk›n alt sektörü bar›nd›ran inﬂaat sektörünün en önemli gruplar›ndan biri yap› sektörüdür. Ülkemiz yap› sektöründe karkas› tamamlanm›ﬂ olan inﬂaatlarda s›va öncesinde ve sonras›nda iﬂlem gören tesisat ekipmanlar› ile s›va sonras›nda yer alan duvar ve zemin kaplama,
mutfak, banyo ve aksesuar ekipmanlar›n›n tümü örgüt üyelerimizin iﬂtigal konular›n›
kapsamaktad›r. Bilindi¤i üzere inﬂaat sektörü 2007’nin özellikle ikinci yar›s›nda genel
seçimler, Cumhurbaﬂkanl›¤› seçimi, terör, Kuzey Irak’taki belirsizlikler, dünya piyasalar›nda yaﬂanan finansal krizlerinin etkisiyle durgunluk dönemine girilmiﬂti. 20052006 aral›¤›nda yüzde 45’ler seviyesinde büyümüﬂ, 2008 y›l›nda ABD ve Avrupa’da
patlayan “küresel finans krizi” sonucunda sektörleri çarpan etkisi ile 2008 y›l›n›n ilk 9
ay›nda yüzde 1 oran›nda küçüldü. Yaﬂanan nakit s›k›ﬂ›kl›¤›, talepteki düﬂüﬂ ve iﬂsizlik
gibi somut etkilerin de ötesinde, krizin en y›k›c› yans›mas› “beklentilerdeki bozulma”
oldu. Geliﬂmekte olan ülkeler 2009’un birinci çeyre¤inde yüzde 4,16
oran›nda daral›rken, Türkiye yüzde 13,8’lik daralma kaydetti. Kamu yat›r›mlar›nda yaﬂanan, seçim bazl›, ciddi art›ﬂlara karﬂ›n
2009’un ilk çeyre¤inde yüzde 25’lik küçülme yaﬂayan toptan ve parkende ticaretinin arkas›ndan yüzde 18,9’luk daralma ile inﬂaat sektörü en fazla kan kaybeden ikinci sektör oldu.
Türkiye’nin ﬂu andaki konumunu göz önüne alarak, yak›n ve uzun vadede sektörünüzde ne tür geliﬂmeler bekliyorsunuz?
Bilindi¤i üzere 2001 krizinin ard›ndan sa¤lanan istikrar ortam› ve baﬂar›yla uygulanan reform program› sonucunda Türkiye, h›zla küresel ekonominin önemli bir parças› haline geldi. Ülkemize gelen yabac› yat›r›mc›lar, iﬂ adamlar›m›z›n Türkiye d›ﬂ›ndaki yat›r›mlar›, Türkiye’nin küresel
ekonomiyle aras›ndaki ba¤› kuvvetlendirdi.
‹ﬂte bu artan ba¤ nedeniyle, ülkemizin de ABD’de baﬂlayarak Avrupa ve Uzak Do¤u ülkelerini de etkisi alt›na alan ekonomik kriz
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“Konut sat›ﬂlar›nda A¤r›, Kars,
I¤d›r ve Ardahan’› kapsayan
bölgede yüzde 231,48’lik,
Mardin, Batman, ﬁ›rnak ve
Siirt’i kapsayan bölgede yüzde
156,75’lik, ﬁanl›urfa ve
Diyarbak›r’› kapsayan bölgede
yüzde 123,08’lik yükseliﬂ
yaﬂanabilece¤ini tahmin
ediyorum.”
T‹MFED Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Serdar Dönmez
den etkilenmesi kaç›n›lmaz oldu. Türkiye bu krize güçlü bir kamu maliyesi, sa¤l›kl› bir
bankac›l›k sektörü ve etkili bir kurumsal denetim ve düzenleme çerçevesiyle yakaland›. Bu sebeple, 1994’te ve 2001’de yaﬂad›¤›m›z gibi bir y›k›m ortaya ç›kmad›. Hükümetimizin bu süreçte cesaretle baﬂlatt›¤› vergi indirimleri sektörlerimize zaman kazand›rd›. 2009 y›l›n›n Türkiye ekonomisinde küçülme, 2010’un ise toparlanma y›l› olaca¤›, 2011-2014 y›llar›n›n performans›n›n, gayrimenkul sektörü için daha belirleyici
olaca¤›n› söylemek mümkün.
“Evini Yenile Türkiye” kampanyas›n›n ortaya ç›k›ﬂ sürecini ve T‹MFED olarak kat›l›m›n›z› k›saca anlat›r m›s›n›z?
Ülkemizdeki büyümenin itici gücü olan tüketim harcamalar›, tüketici güveninin
azalmas›yla birlikte yavaﬂlam›ﬂt›r. Azalan tüketim sonucu, Türkiye’nin bir taraftan iç
pazar› küçülürken Avrupa ülkeleri dâhil olmak üzere, önemli ihracat pazarlar›m›z›n
daralmas›na yol açt›. Ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri olan inﬂaat sektörünün tedarikçisi durumundaki yap› malzemeleri sektöründe, talebi canland›rmak
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amac›yla, Türkiye’nin önde gelen yap› malzemeleri üreticisi/sat›c›s› firmalar›, federasyon ve dernekler, Halkbank ve TOBB güçlerini birleﬂtirerek kampanya oluﬂumuna karar verdi. Bu ba¤lamda, “Evini Yenile Türkiye” kampanyas›n›n
altyap› çal›ﬂmalar› aﬂamas›nda çal›ﬂma grubumuzla vard›¤›m›z ortak fikir, bu tarz bir kampanyan›n
baﬂar›l› olabilmesi için taraflar›n her birinin taﬂ›n
alt›na elini sokmas› oldu. Krizin sat›ﬂ performanslar›n› oldukça ciddi boyutta vurdu¤u 2009
y›l›nda bayiler olarak bu kampanyan›n desteklenmesinde en büyük yükü taﬂ›man›n ciddi bir sorumluluk oldu¤unu düﬂündük. Tüm üyelerimiz
ile uzun süren görüﬂmelerimiz sonucunda ekonomik aktivitenin canland›r›lmas› ve tedarik zin-
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cirinde üreticisinden finansörüne, da¤›t›mc›s›ndan bayisine kadar tüm sürecin oyuncular›n›n
kampanyaya verdi¤i deste¤i de¤erlendirdik. Sonuçta ulaﬂt›¤›m›z nokta tüketicinin ertelenmiﬂ ve
gizlenmiﬂ talebini onlarla en yak›n temas kuran
kitle olan bayiler arac›l›¤› ile canland›r›labilece¤ini ve pazarlama iletiﬂiminin kritik bir halkas› olman›n önemini benimsedik. Bu do¤rultuda Türkiye çap›ndaki bayiler olarak marjlar›m›zdan
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. Bu tarz bir kampanyan›n gerçek baﬂar›ya ulaﬂabilmesi için tedarik zincirinin en
kritik halkalar›ndan olan bayilerimizin bu özverisi sonucunda yap› malzemeleri sektöründe mutlak sinerjinin
oluﬂaca¤›ndan eminiz.
Kampanyaya iﬂtirak
eden ülkemizin önde gelen üreticileri
ve dürüst sat›c›
kimli¤ine sahip bayi
ve örgütlerimizin üyeleri ile tüketicilerimize
en mükemmel ürün ve
hizmetlerin sunulmas›n›n yan› s›ra, kalite ve kay›t d›ﬂ› konular›nda da tüketici bilincinin geliﬂtirilmesi
yönünde katk› sa¤lanacakt›r.
Türkiye Tesisat ve ‹nﬂaat Malzemeleri Federasyonu Baﬂkan› olarak, sektörünüze yönelik hükümetten bekledi¤iniz teﬂvik ve önlem paketi var m›, varsa bu paket neleri kapsamal›?
Kriz dönemi için haz›rlanan paket k›sa vadede
talebi uyar›c›, uzun vadede rekabet gücünü art›r›c› enstrümanlar içermeli ve sektörlere talebin art›r›lmas›, istihdam›n ve yat›r›m›n korunmas› gibi
önemli avantajlar sa¤lamal›. Talebin art›r›lmas›,
özellikle çeﬂitli sektörlere de yay›lma e¤ilimi gösteren ve baﬂar›l› sonuçlar› memnuniyetle izlenen
KDV indirimlerinin, ekonominin lokomotifi konumunda bulunan inﬂaat sektörü ürünlerine de
yans›t›lmas› beklentilerimiz aras›nda yer al›yor.
Böylece maliyete ba¤l› olarak sat›ﬂ fiyatlar›n›n düﬂürülmesinin yan› s›ra, haks›z kazanç ve kay›t d›ﬂ›
faaliyetlerinin önlenmesine de ayr›ca katk› sa¤layacakt›r. Krizle, büyük bir motivasyon ve kararl›l›k-
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la yap›lacak mücadelede,
aﬂa¤›da özet olarak belirtilen konular›n dikkate al›nmas› önem taﬂ›yor.
l Güven ve istikrar›n devam› sa¤lanmal›d›r.
l Toplumdaki tansiyonu
düﬂürmek kaç›n›lmazd›r.
l Piyasalar›n aç›lmas› için
tüketim özendirilmelidir.
l Tüketim trendinin düﬂmemesi için memurun, iﬂçinin ve
emeklinin maaﬂ› düﬂürülmemelidir.
l Devlet ihalelerinde yerli ürünlere
öncelik verilmesini teﬂvik eden Baﬂbakanl›k Genelgesi gibi benzeri olumlu ad›mlar at›lmal›d›r.
Gerek taahhüt gerekse malzeme al›m›ndaki ödemeler zaman›nda ve düzenli olarak gerçekleﬂtirilmelidir. Bu durum, bugün için TOK‹’ye ba¤l› olarak yaﬂanmakta olan çok önemli sorunlara da çözüm getirecektir.
Reel sektöre sa¤lanacak kredi olanaklar› geniﬂletilmelidir.
Kamu ihalelerindeki yüzde 15 yerli mal› teﬂvikine iﬂlerlik kazand›r›lmal›d›r.
Kamu alt yap› ve özel sektör yat›r›mlar› teﬂvik edilmelidir.
Sorunlu olan mevcut yap› kalitesinin art›r›lmas› için yap›lar›n tadilat› konusu öncelikle ele al›nmal›d›r.
As›l kayg›n›n kâr elde etmek de¤il, istihdam›n düﬂmesi oldu¤u vurgulanmal›d›r.
Yeni Türk Ticaret Kanunu bir an önce yasalaﬂmal› ve yürürlü¤e girmelidir. Çek ve
senetlerin ödenmesi konular›nda art niyetli kiﬂiler için daha etkili önlemler getirilmelidir.
Özellikle deprem için güçlendirme projelerinin uygulanaca¤› yap›larda tüm harç
ve vergiler kald›r›larak konu teﬂvik edilmelidir.
Daralan piyasa koﬂullar›nda haks›z kazanç sa¤layan, vergi kaçaklar›n›n
oluﬂumuna yol açan kay›t d›ﬂ› ile yo¤un ve etkili olarak mücadeleye devam edilmelidir.
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MAN‹SA T‹CARET VE SANAY‹ ODASI:

Kampanyaya Manisa’dan
250 firma destek veriyor
Manisa Ticaret ve Sanayi Odas› (MTSO) Yönetim Kurulu Baﬂkan› Bülent Koﬂmaz,
Manisa’da, 60 firma merkezde olmak üzere il genelinde toplam 250 firman›n
“Evini Yenile Türkiye” kampanyas›na destek verdi¤ini belirterek, maddi nedenlerle
evlerinin tadilatlar›n› erteleyen vatandaﬂlara önemli destek sunaca¤›n› söyledi.
Koﬂmaz, bu kampanyan›n krizden ç›k›ﬂ› h›zland›racak önemli ad›mlardan biri
oldu¤unun alt›n› çizdi.
ürkiye’nin ekonomik krizden
ç›k›ﬂ›n› h›zland›rmas› beklenen ve yaklaﬂ›k 1 milyar TL iﬂ
hacmi oluﬂturaca¤› düﬂünülen; yap› malzemeleri sektörüyle
Halkbank ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin (TOBB) birlikte yürüttü¤ü “Evini Yenile Türkiye” kampanyas› Manisa’da tan›t›ld›. Manisa
Ticaret ve Sanayi Odas›’nda (MTSO)
düzenlenen tan›t›m toplant›s›na
MTSO Yönetim Kurulu Baﬂkan› Bülent Koﬂmaz, Meclis Baﬂkan› Abdurrahim Arslan, Halkbank ‹zmir Bölge
Koordinatörü Osman Bülent ‹spir’in
yan› s›ra yap› malzemeleri sektöründe
faaliyet gösteren firmalar›n bayi temsilcileri kat›ld›.
Toplant›da konuﬂan MTSO Yönetim Kurulu Baﬂkan› Koﬂmaz, yaﬂanan küresel
krizin birinci y›l›n›n doldu¤unu belirterek TOBB ile Halkbank iﬂbirli¤iyle baﬂlat›lan kampanyan›n amac›n›n iç piyasada birçok sektöre lokomotif olan inﬂaat sektörünü canland›rmak oldu¤unu söyledi. Koﬂmaz “Yaﬂanan ekonomik krize ba¤l› olarak piyasan›n canlanmas›na yönelik TOBB taraf›ndan daha önce baﬂlat›lan ‘Kriz
Varsa Çare de Var’ kampanyas› baﬂar› ile sonuçland›. ﬁimdi de inﬂaat sektörünün
içinde bulundu¤u krizden ç›kmas›n› sa¤lamak amac›yla böyle bir kampanya baﬂlat›ld›. ‹nﬂaat sektörümüz iç piyasada birçok sektöre lokomotif görevi görüyor. Manisa'da, 60 firma merkezde olmak üzere il genelinde toplam 250 firma kampanyaya destek veriyor. Reel sektörü canland›rmak için önemli bir ad›m olan bu kampanyan›n hem Türkiye ekonomisine katk›da bulunaca¤›n› hem de maddi nedenlerle evlerinin tadilatlar›n› erteleyen vatandaﬂlar›m›za önemli destek sunaca¤›n› düﬂünüyoruz” dedi.
MTSO Meclis Baﬂkan› Abdurrahim Arslan da, Türkiye’nin ekonomik krizden
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ç›kmaya baﬂlad›¤›n› ifade ederek, bu kampanyan›n krizden ç›k›ﬂ› h›zland›racak önemli ad›mlardan biri oldu¤unun alt›n› çizdi.
Halkbank ‹zmir Bölge Koordinatörü Osman
Bülent ‹spir ise konuﬂmas›nda “Evini Yenile Türkiye”nin önde gelen markalar› aras›nda yer alan
ve yap› malzemeleri üreten 83 firman›n kampanyaya dâhil olan bayilerinden yap›lacak al›ﬂveriﬂlerde tüketicilere “Yenileme Kredisi” kullanma f›rsat› sunduklar›n› anlatarak, “Evlerinin tadilat› için
yap› malzemesine ihtiyaç duyan vatandaﬂlar›m›z,
çok uygun koﬂullarla kulland›rd›¤›m›z bu özel
tüketici kredisinden 1 Eylül-30 Kas›m tarihleri
aras›nda yararlanabilecek” dedi.
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KOCAEL‹ T‹CARET ODASI:

Kampanyan›n kredi oranlar›
gerçekten süper!
Kocaeli Ticaret Odas› (KOTO) Yönetim Kurulu Baﬂkan› Halil ‹brahim Keleﬂ,
Türkiye’de ﬂimdiye kadar verilen kredilerde hiç bu kadar düﬂük faiz uygulamas›
görülmedi¤ini ifade ederek, “TOBB, siz evinizi yenileyin, daha rahat ve huzurlu bir ev
ortam›na kavuﬂun diye yap›lan çal›ﬂmalarla nihayet isteklerinize kavuﬂman›za
yard›mc› oluyor. Umar›z yapaca¤›n›z yenilemeyle piyasalar da eski iﬂleyiﬂine
kavuﬂur” dedi.
ocaeli Ticaret Odas› (KOTO) Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Halil ‹brahim Keleﬂ,
TOBB ve Halkbank’›n baﬂlatt›¤› “Evini
Yenile Türkiye” kampanyas›yla ilgili,
“Umuyoruz ki bu kampanya Türkiye ekonomisinin lokomotif iﬂ kolu olan inﬂaat ve yap› malzemeleri sanayinin canlanmas›na, dolay›s›yla ülke ekonomisinin düzlü¤e ç›kmas›na yarar” diye konuﬂtu.
Keleﬂ, evini yenilemek isteyene 50 bin liraya kadar,
bir ile üç y›l aras›nda de¤iﬂen vadelerde ve yüzde
0,33’ten baﬂlayan faiz oranlar›yla verilen krediyi,
“Ekonominin canlanmas› için her ﬂey tüketicinin
yarar›na de¤iﬂtiriliyor” diye de¤erlendirdi.
Ekonomideki durgunlu¤un aﬂ›lmas›, piyasalar›n yeniden üreten, satan pazarlar haline gelmesi
için hükümetin sürekli önlem ald›¤›n› ifade eden
Keleﬂ, TOBB’un yeni bir ad›m daha atarak Halkbank ile yap›lan anlaﬂma kapsam›nda kriz ortam›nda pek çok al›ﬂkanl›¤›n› ve harcamas›n› k›san tüketiciye yönelik yeni bir kampanya baﬂlat›ld›¤›n› belirterek ﬂunlar› söyledi: “Türkiye’nin en düﬂük faizli kredisini tüketicilerimizin emrine sunuyoruz.
Üst birli¤imiz TOBB ve ba¤l› odalar olarak, daha
önce de piyasalar›n canlanmas› ve moral de¤erlerin
yeniden yükselmesi için yapt›¤›m›z çal›ﬂmalara bir
yenisini eklemekten dolay› mutluyuz. Umuyoruz
ki bu kampanya, Türkiye ekonomisinin lokomotif
iﬂ kolu olan inﬂaat ve yap› malzemeleri sanayinin
canlanmas›na, dolay›s›yla ülke ekonomisinin düzlü¤e ç›kmas›na yarar.
Yap›lan çal›ﬂmalarla her kesim elini taﬂ›n alt›na
koymal›. Zaten durum da bunu zorunlu k›l›yor.
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Her kesim bu kriz ortam›nda gereken sorumluluklar›n› yerine getirecek ve üzerine düﬂen neyse yapacak. Yaln›zca bir iﬂ kolunun iyi performans sergilemesiyle ülke ekonomisinin düzlü¤e ç›kmas› mümkün de¤il. O halde bankac›l›k sektörü de yap›m iﬂleri
sektörü de di¤er sektörler de üzerlerine düﬂen yükü kald›rmaya azimli olmal›.”
Krizle birlikte ertelenen pek çok gereksinimin art›k yavaﬂ yavaﬂ karﬂ›lanmas› ve bunun da piyasalar› canland›rarak ülke ekonomisini büyütmesi gerekti¤ini dile getiren
Keleﬂ, ev han›mlar›na yönelik ﬂunlar› söyledi:
“ﬁu ana kadar ‘kriz var’ diye öteledi¤iniz evinizin bak›m› için art›k gereken koﬂullar yerine getiriliyor. Türkiye’de ﬂimdiye kadar verilen kredilerde hiç bu kadar düﬂük
faiz uygulamas› görülmemiﬂtir. TOBB, siz evinizi yenileyin, daha rahat ve huzurlu bir
ev ortam›na kavuﬂun diye yap›lan çal›ﬂmalarla nihayet isteklerinize kavuﬂman›za yard›mc› oluyor. Umar›z yapaca¤›n›z yenilemeyle piyasalar da eski iﬂleyiﬂine kavuﬂur.”
Kredinin amac› d›ﬂ›nda kullan›lmas›n›n mümkün olmad›¤›na da de¤inen Keleﬂ,
her ﬂeyin fatura karﬂ›l›¤›nda ödenece¤ine, dolay›s›yla verilen kredinin kay›t d›ﬂ›yla
mücadelede yararl› bir yöntem oluﬂturaca¤›n› vurgulad›.
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“Evini Yenile Türkiye”
kampanyas› inﬂaat
sektörünü canland›racak
Denizli Ticaret Odas› (DTO) Yönetim Kurulu Baﬂkan› Necdet Özer, inﬂaat sektörünün
Türkiye’nin en önemli lokomotif sektörlerinden biri oldu¤una iﬂaret ederek,
“Bu sektörün içinde bulundu¤u durgunlu¤u aﬂmas› ve sektörü yeniden
hareketlendirmek, di¤er sektörler aç›s›ndan da çok önemlidir. Çünkü bu sektör,
bünyesinde birçok sektörü de dolayl› olarak etkilemektedir” dedi.

ürkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) ile Halk Bankas› iﬂbirli¤i ile baﬂlat›lan ‘Evini Yenile Türkiye’ kampanyas›na Denizli Ticaret Odas›’ndan
(DTO) destek geldi. DTO Yönetim Kurulu Baﬂkan› Necdet Özer, kampanyan›n ana amac›n›n ekonomiyi canland›rmak, iç talebi yeniden harekete geçirmek ve krizin psikolojik etkilerini bertaraf etmek oldu¤unu söyledi. Özer, “Daha
önce de TOBB önderli¤inde düzenlenen ‘Kriz Varsa Çare de Var’ kampanyas›’n›n
ard›ndan bu kez inﬂaat sektörüne hareket kazand›r›lmas› için ‘Evini Yenile Türkiye’
kampanyas›” baﬂlat›ld›. ‹nﬂaat sektörü ülkemizin en önemli lokomotif sektörlerinden
biridir. Bu sektörün içinde bulundu¤u durgunlu¤u aﬂmas› ve sektörü yeniden hareketlendirmek, di¤er sektörler aç›s›ndan da çok önemlidir. Çünkü bu sektör, bünye-
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sinde birçok sektörü de dolayl› olarak etkilemektedir. GSYH’da yüzde 6,5 paya
sahip, geçen y›l 23 milyar dolarla otomotivden sonra en fazla ihracat gelirini elde
eden sektör, inﬂaat sektörüdür. Ayn› y›l
toplam ihracat›n yüzde 17,2’sini de yine
inﬂaat sektörü gerçekleﬂtirmiﬂtir. ‹stihdam›n da ana sektörlerinden biri olan bu
sektör, küresel krizin de etkisiyle
2009’un ilk yar›s›nda yüzde 18,9 oran›nda küçülmüﬂtür.
TOBB’un ‘Kriz Varsa Çare de Var’
kampanyas›n›n ard›ndan baﬂlat›lan bu
kampanya, ekonominin canlanmas› için
son derece gerekliydi” dedi. Özer, “Evini Yenile Türkiye” kampanyas›yla talep
oluﬂturularak, ekonomide hem sektörün
canlanaca¤›n› hem de iﬂsizli¤in azalaca¤›n› belirtti.
Halk Bankas› Denizli Bölge Müdürü
Hüseyin Vehbi Y›ld›r›m ise kampanyan›n
Denizli ile birlikte dört ilde uyguland›¤›n› vurgulayarak, kampanya kapsam›nda 100 bin kiﬂiye,
Halkbank taraf›ndan yüzde 0,33'ten baﬂlayan faiz
oranlar›yla kredi verilmesi ve yap› sektörüne 1 milyar liran›n üzerinde iﬂ hacmi oluﬂturulmas›n›n hedeflendi¤ini anlatt›. Y›ld›r›m, “Yap› malzemeleri
sektörünün bütün dernekleri ve önde gelen inﬂaat firmalar›n›n kat›ld›¤› bu kampanyayla kiﬂilerin
ev yenileme ihtiyaçlar› için cazip imkânlar sunulmas› hedefleniyor” dedi.
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ADANA T‹CARET ODASI:

Adanal›lar› “Evini Yenile
Türkiye” kampanyas›na
kat›lmaya ça¤›rd›
Adana Ticaret Odas› (ATO) Yönetim Kurulu Baﬂkan› ﬁaban Baﬂ, TOBB taraf›ndan
“'Kriz Varsa Çare de Var” kampanyas›n›n ard›ndan baﬂlat›lan “Evini Yenile Türkiye”
kampanyas›n›n son derece gerekli ve anlaml› oldu¤una dikkat çekerek, Adanal›lar›
“Evini Yenile Türkiye” kampanyas›ndan yararlanmaya davet ederek, kampanyadan
yararlanmak isteyenlerin Halkbank’›n tüm ﬂubelerine baﬂvurabileceklerini söyledi.
dana Ticaret Odas›
(ATO) Yönetim Kurulu
Baﬂkan› ﬁaban Baﬂ, Adanal›lar›, Türk ekonomisinin temel lokomotifini oluﬂturan
inﬂaat sektörünün hareketlendirilebilmesine yönelik olarak Halkbank
ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i (TOBB) iﬂbirli¤iyle baﬂlat›lan
“Evini Yenile Türkiye” kampanyas›ndan yararlanmaya davet etti.
ATO Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Baﬂ, TOBB taraf›ndan “'Kriz Varsa Çare de Var” kampanyas›n›n ard›ndan baﬂlat›lan “Evini Yenile
Türkiye” kampanyas›n›n son derece gerekli ve anlaml› oldu¤una dikkat çekti. ‹stihdam›n ana sektörlerinden birisini oluﬂturan inﬂaat sektörünün küresel krizin de etkisiyle
2009’un ilk yar›s›nda yüzde 19
oran›nda küçüldü¤ünü belirten
Baﬂ, sektörde talebin canland›r›larak, Türkiye’nin kanayan yaras› haline gelen iﬂsizli¤in azalt›lmas›n›n son derece önem taﬂ›d›¤›n› vurgulad›. ‹nﬂaat sektörünün GSYH’da yüzde 6,5 paya sahip bulundu¤unu, geçti¤imiz y›lki toplam ihracat›n yüzde 17,2’sinin de yine inﬂaat sektörü taraf›ndan gerçekleﬂtirildi¤ini ifade eden Baﬂ, Türkiye ekonomisinin sürekli yüzde 5 büyümesi için, inﬂaat sektörünün her y›l yüzde 10 büyümesinin sa¤lanmas›n›n zorunluluk taﬂ›d›¤›n› belirtti.
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Baﬂ, üç ay sürecek kampanya
kapsam›nda, 100 bin tüketiciye
kredi verilmesi ve yap› sektörüne 1
milyar liran›n üzerinde iﬂ hacmi yarat›lmas›n›n planland›¤›n› hat›rlatt›.
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 anlatan
Baﬂ, kampanyadaki faiz oran›n›n
yüzde 0,33 gibi inan›lmaz düﬂük
bir rakama çekilmesinin yan› s›ra,
iki ay ödemesiz olmas›n›n da yo¤un bir talep oluﬂturaca¤›na inand›klar›n› söyledi.
Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin zaman kaybetmeksizin
Halkbank’›n Adana’daki tüm ﬂubelerine baﬂvurabileceklerini bildiren Baﬂ, kredi kullan›m› konusunda izlenecek yol hakk›nda ise ﬂu
bilgileri verdi:
“Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaﬂlar›m›z öncelikle ihtiyaçlar› olan malzemeleri satan bir iﬂ yerine gidecek ve kullanmak istedikleri ürünleri seçecek. ‹ﬂ yerleri müﬂterinin seçti¤i ürün ve yapacaklar› iﬂçilik bedeli karﬂ›l›¤›nda proforma fatura düzenleyecek. Vatandaﬂlar›m›z bu proforma faturayla herhangi bir Halkbank ﬂubesine
giderek kredi baﬂvurusu yapacak. Daha sonra ise Halkbank taraf›ndan kredi de¤erlendirmesi yap›larak anlaﬂma teyit edilecek. Bundan sonraki aﬂamada Halkbank taraf›ndan onaylanan kredi, hizmeti verecek olan iﬂ yerlerinin hesab›na aktar›lacak ve kredi
dekontu vatandaﬂlar›m›za verilecek. Böylelikle vatandaﬂlar›m›z anlaﬂma sa¤lad›klar› iﬂ
yerlerinden ürün ve hizmet alabilme imkân›na kavuﬂmuﬂ olacak.”
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