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TÜRK Ç‹MENTO SEKTÖRÜNÜN
BUGÜNÜ VE GELECE⁄‹

‹NﬁAAT SEKTÖRÜNÜ
NELER BEKL‹YOR?
Konut, müteahhitlik, yapı malzemeleri ve yan sanayi… Global kredi krizi
ve siyasi istikrarsızlı¤ın gölgesinde inﬂaat sektörünü neler bekliyor?
Önde gelen iﬂadamı ve yöneticiler kritik soruların yanıtıını ar›yor...

‹

nﬂaat, Türkiye’nin 4’üncü büyük sektörü. 2006 verilerine göre büyüklü¤ünün 70 milyar dolar,
istihdam›n›n ise 1 milyon 700 bin kiﬂi civar›nda oldu¤u tahmin ediliyor. Bunun 37 milyar dolar›
inﬂaat malzemelerinden oluﬂuyor. Malzeme iﬂinde ihracat 13 milyar dolar, ithalat ise 3,5 milyar dolara
ulaﬂm›ﬂ durumda. Dünyan›n en büyük 225 müteahhitlik ﬂirketi aras›na giren 22 tane Türk ﬂirketi
bulunuyor. Ancak bu büyük sektörün sorunlar› da büyük. Bu nedenle sektörün tamam›n› kapsayacak
nitelikte bir Geniﬂ Aç› toplant›s› organize ettik ve 7 de¤erli kat›l›mc›n›n katk›lar›yla sektörün sorunlar›n›
ortaya koyduk, gelece¤inde neler olaca¤›n› sorgulad›k.
Kay›t d›ﬂ›l›ktan sertifikasyon eksikli¤ine çok say›da konuda önce foto¤raf› çektik, sonra gelecekte neler
olaca¤›n› ortaya koyduk. Türkiye Müteahhitler Birli¤i Baﬂkan› Erdal Eren, “Türkiye’de 200 binden fazla
insan inﬂaat müteahhidi kartviziti taﬂ›yor. Kamuya iﬂ yapmak için elinde belge
olanlar›n say›s› 75 bin. Bu say› bile AB’ye üye ülkelerin tamam›ndaki
müteahhit say›s›ndan fazla” diyerek sektörde acilen ciddi bir “sertifikasyon”
ihtiyac› oldu¤una dikkat çekiyor.
Geniﬂ Aç› toplant›s›na kat›lan Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Müsteﬂar› Sabri
Özkan Erbakan ise “Sertifikasyon konusunu ele al›yoruz. Bu konuda as›l
hedefimiz yüzde 95 oran›ndaki özel binalar. Bu özel binalar› yapan
müteahhitleri bir sertifikasyona ba¤lamak istiyoruz” diyerek kamunun bu konuda yak›n gelecekte olumlu
ad›mlar ataca¤›n›n sinyalini veriyor. Yurtd›ﬂ›nda iﬂ yapan firmalar›n hala teminat mektubu konusunda
s›k›nt›lar yaﬂamas› ise ﬂaﬂ›rt›c› bir baﬂka problem. Yüksel ‹nﬂaat Baﬂkan Yard›mc›s› Emin Sazak, bu konuda
büyük Türk ﬂirketlerine “Uluslararas› denetime aç›k ﬂeffaf bilanço aç›klay›n” tavsiyesinde bulunuyor.
Bankalar›n ise inﬂaat sektörüne özel birimler oluﬂturmas› gerekti¤ini savunuyor. Uluslararas› arenada iﬂ
yapan 22 ﬂirketin dünya pazarlar›ndan gelecekte daha büyük pay alabilece¤ini düﬂünülüyor.
Konut taraf›nda ise sektörde eleme sürecinin baﬂlad›¤› ve baz› ﬂirketlerin ayakta kalamayaca¤›
söyleniyor. Sektörde konut yat›r›mlar›n›n fazla a¤›rl›kl› oldu¤u, altyap› yat›r›mlar›n›n oransal olarak artmas›
gerekti¤i de dikkat çekilen bir baﬂka nokta. Sektörün sa¤l›kl› büyümesi önemli. Çünkü Türkiye’de GSMH
içindeki pay› yüzde 10’u aﬂan inﬂaat›n yan sanayisi ve etki alanlar›yla birlikte GSMH’daki yeri yüzde 30’lara
kadar ç›k›yor.
Geniﬂ Aç›’n›n bu say›s›yla bu sa¤l›kl› vizyonu ortaya koymak ve bir kez daha dikkatleri bu yöne
çekmek istedik.
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Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan inﬂaat, 200’ün
üzerinde sektörü do¤rudan etkiliyor. GSMH içindeki pay› yüzde 10
civar›nda olan sektörün ülke ekonomisine katk›s›, yan sanayisiyle ve
etkiledi¤i di¤er sektörlerle beraber, yüzde 30’lara kadar ç›k›yor.
Ancak, sektörün s›k›nt›lar› da kendisi kadar büyük. En önemli s›k›nt›
kuﬂkusuz kay›t d›ﬂ›l›k. Her y›l, 400-450 bin yeni konuta ihtiyaç duyan
Türkiye’de, yap›lar›n yüzde 60’a yak›n› kay›t d›ﬂ›. Birkaç y›l önce
mortgage rüzgar›yla özellikle konut aya¤›nda önemli bir canl›l›k
yaﬂamaya baﬂlayan sektör, kay›t d›ﬂ›l›k konusunda ciddi yap›sal
dönüﬂümlere ihtiyaç duyuyor. Sektörün taahhüt aya¤›nda ise
müteahhitlik mesle¤inin tarifindeki
belirsizlikler ve eksiklikler problemlere yol
aç›yor. Yak›n zamanda devreye girecek
sertifikasyon sistemiyle bu sorunun
çözülmesi planlan›yor. Yurtd›ﬂ›ndaki
taahhüt iﬂlerinde yaﬂanan teminat
sorunlar› ve finansman alan›ndaki
zorluklar da di¤er bir konu.
Bu ayki, Geniﬂ Aç› toplant›s›nda, inﬂaat
sektörünün dününü, bugününü ve
gelece¤ini; kamu ve özel sektör
temsilcilerini bir araya getirerek masaya
yat›rd›k. Moderatörlü¤ünü Capital &
Ekonomist Dergileri Yay›n Direktörü M.
Rauf Ateﬂ’in yapt›¤› toplant›ya Bay›nd›rl›k
ve ‹skan Bakanl›¤› Müsteﬂar› Sabri Özkan
Erbakan, Türkiye Müteahhitler Birli¤i
Baﬂkan› Erdal Eren, Yüksel ‹nﬂaat
Baﬂkan Yard›mc›s› Emin Sazak, Koray
‹nﬂaat Genel Müdürü ﬁamil Çapar,
Akçansa Çimento Genel Müdürü Mehmet
Göçmen, ‹MSAD Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Orhan Turan ve ‹ﬂ Bankas› Genel Müdür
Yard›mc›s› Adnan Bali kat›ld›. ‹nﬂaat
sektörünün s›k›nt›lar›n› ve ç›k›ﬂ
noktalar›n› tart›ﬂan uzmanlar, gelece¤e
dönük tahmin ve öngörülerini paylaﬂt›.
2008 /
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M. Rauf Ateﬂ Hepiniz hoﬂ geldiniz.
Konuﬂmam›za bir baﬂlang›ç yapmak için
sözü Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Müsteﬂar›
Say›n Sabri Özkan Erbakan’a vermek
istiyorum. Türkiye’de sektör nereden nereye
geldi, ﬂu an ne durumday›z?
Sabri Özkan Erbakan Öncelikle böyle bir
toplant› düzenledi¤iniz için teﬂekkür
ediyorum. Türkiye’de inﬂaat sektörü
hepimizin bildi¤i gibi lokomotif bir sektör.
Bugün ekonomimizin büyük k›sm› inﬂaat
sektörünün ayakta kalmas›yla daha çabuk
yürüyor. Bir inﬂaatta kullan›lan aﬂa¤› yukar›
300 kalem malzeme var. Türkiye’de son
zamanlardaki yap›laﬂmalar da bizim bakanl›k
olarak hassasiyetle üzerinde durdu¤umuz
konulardan bir tanesi. Malum ülkeye genel
olarak bakt›¤›m›zda deprem riski olan bir
bölgede oldu¤umuzu görüyoruz.
Yüzölçümümüzün yüzde 98’i deprem riski
alt›nda. Konutlar›n hem güvenli hem sa¤l›kl›
olmas› bizim için en önemli faktörlerden biri.
Bugün her yerde de söyledi¤imiz gibi asl›nda
insanlar› depremler de¤il, kendi ellerimizle
yapt›¤›m›z yap›lar öldürüyor. Bunun bir
örne¤ini önce 1999’da Marmara depremiyle
daha sonra da Bolu’da yaﬂad›k. Halen de bu
risk var. Bilhassa ﬂu anda ‹stanbul’da bu risk
daha da yüksek. ‹stanbul’la ilgili manzaray›
görmek için bir çal›ﬂma haz›rlatt›m. Kamu
olarak bir envanter çal›ﬂmas› yapt›k. ﬁu anda
‹stanbul’da 6 bin 310 tane kamu binas›
SABRİ ÖZKAN ERBAKAN

mevcut. Bu metrekare olarak 12 milyon
metrekareye tekabül ediyor. Bunlara
hastaneler, yurtlar, okullar da dahil. 1999
depreminden sonra bu binalar›n yüzde 20’si
güçlendirildi. Bu kamu binalar›n›n yüzde
30’u zaten yeni binayd›. Güçlendirilmelerine
gerek görülmedi. Sadece ‹stanbul için
Avrupa Yat›r›m Bankas› ve di¤er
kreditörlerden 610 milyon euro al›nd› ve
2011 y›l› sonuna kadar bu güçlendirmeler
bitirilecek. Kamu binalar›yla ilgili bir
s›k›nt›m›z yok. Onlar› denetime alabiliyoruz.
Bizim için önemli olan özel yap›lar. Özel
yap›larla ilgili ciddi s›k›nt›lar var. ‹stanbul’da
1 milyon 250 bin ila 1 milyon 300 bin
aras›nda özel yap› var. Bunlar›n envanteri
yok. Her yerde söylüyorum. Bunlar›n ne
oldu¤unu da bilmiyoruz. Çünkü büyük
ﬂehirler de dahil olmak üzere bir envanter
çal›ﬂmas› yok yani hangisi betonarme hangisi
kagir maalesef daha henüz çözemedik. ﬁimdi
Devlet Planlama Teﬂkilat› (DPT) yeni bir
çal›ﬂma baﬂlatt›. Türkiye’deki binalar›n
envanterini ç›kar›yor. Bu çok önemli bir ﬂey
çünkü güçlendirme yapacaks›n›z ama
hangisine yapacaks›n›z belli de¤il. Bu aç›dan
biz bu konularda binalarda yap› güvenli¤ine
çok önem veriyoruz. 99’dan beri yap›
denetim sistemi getirdik. ﬁimdi yeni bir yap›
denetim tasla¤› haz›rlad›k. Yap› denetimi
burada mutlaka önemli. Bundan önceki
depremlerde yaﬂananlardan görüldü¤ü gibi

”

RT‹F‹KA GET‹R‹LECEK

“MÜTEAHH‹TLERE SE

Türkiye’de, son zamanlardaki yapılaşmalar da bizim bakanlık olarak hassasiyetle üzerinde
durduğumuz konulardan bir tanesidir. Malum yüzölçümümüzün yüzde 98’i deprem riski altında
yaşıyor. Konutların hem güvenli hem sağlıklı olması bizim için en önemli faktörlerden biri. Bunun
bir örneğini, önce 1999’da Marmara depremiyle daha sonra da Bolu’da yaşadık. Şu anda
İstanbul’da 6 bin 310 tane kamu binası mevcut. Bu, 12 milyon metrekareye tekabül ediyor. Bu
binaların yüzde 20’si güçlendirildi. Bu kamu binalarının yüzde 30’u zaten yeni binaydı.
Güçlendirilmelerine gerek görülmedi. Kamu binalarıyla ilgili bir sıkıntımız yok. Onları denetime
alabiliyoruz. Bizim için önemli olan özel yapılar. Özel yapılarla ilgili ciddi sıkıntılar var. Türkiye’deki
binaların yüzde 95’i özel binalardan oluşuyor. İstanbul’da 1 milyon 250 binle 1 milyon 300 bin
arasında özel yapı var. Bunların envanteri yok. Hangisi betonarme, hangisi kagir maalesef daha
henüz çözemedik. Şimdi Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) yeni bir çalışma başlattı. Türkiye’deki
binaların envanterini çıkarıyor. Bu çok önemli bir çalışma.
Ayrıca, inşaatlarda kullanılan malzemelerde de ciddi sıkıntılar var. Bakanlığımız yapı
malzemelerinin denetimi konusunda da yetkili kılındı. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.
Bir diğer önemli konu da müteahhitliğin tarifidir. Türkiye’de bu müteahhidin kim olduğu, kim olması
gerektiği tam olarak bilinmiyor. Bununla ilgili çalışmalara başladık. Sertifikasyon konusunu ele
alıyoruz. Sertifikasyon konusunda asıl hedefimiz yüzde 95 oranında olan özel binalar. Özel binaları
yapan müteahhitleri bir sertifikasyona bağlamayı planlıyoruz.
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malzemelerde de ciddi s›k›nt›lar vard›. Yani
bakt›¤›n›z zaman inﬂaatta kullan›lan
malzemeler maalesef kalitesiz malzemelerdi.
ﬁimdi, Bakanl›¤›m›z yap› malzemelerinin
denetimi konusunda da yetkili k›l›nd›.
Bununla ilgili çal›ﬂmalar›m›z devam ediyor.
Arkadaﬂlar›m›z› bu konularda e¤ittik.
‹llerdeki arkadaﬂlar›m›za fabrikadan ç›k›ﬂtan
imalatta kullan›ma kadar yap› malzemeleri ve
denetleme konusunda yetki ald›k. Bir di¤er
önemli konu da y›llard›r önümüzde önemli
bir mesele var. Müteahhitli¤in tarifi.
Türkiye’de bu tam olarak yap›lamad›.
Müteahhidin kim oldu¤u, kim olmas›
gerekti¤i tam olarak bilinmiyor. Bununla ilgili
Bakanl›k olarak çal›ﬂmalara baﬂlad›k. Daha
önce TOBB Baﬂkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu ile
görüﬂtük çünkü üyelerinin bir k›sm›
müteahhit oldu¤u için onlar da bu konuya
s›cak bak›yor. Bunun arkas›ndan da
sertifikasyon konusunu ele al›yoruz. Kamu
binalar›, Kamu ‹hale Kurumu taraf›ndan
denetlendi¤i ve onlar›n envanter çal›ﬂmalar›
içinde oldu¤u için sertifikasyon konusunda
bizim as›l hedefimiz yüzde 95 oran›nda özel
binalar. Türkiye’deki binalar›n yüzde 95’i
özel binalardan oluﬂuyor. Bizim de as›l
s›k›nt›m›z o. Özel binalar› yapan
müteahhitleri bir sertifikasyona ba¤lamay›
planl›yoruz.

M. Rauf Ateﬂ Müteahhit olmak için bir
belge, sertifika almak m› gerekecek?
Sabri Özkan Erbakan ‹nﬂallah bundan
sonra böyle olacak. Bundan önce karne
vard›. Türkiye’de karne iﬂin içine girdikten
sonra baz› s›k›nt›lar yaﬂand› ama karneyi
kald›rd›k. Karneden sonra da iﬂ bitirmelerde,
iﬂ denetlemelerde ciddi s›k›nt›lar gelmeye
baﬂlad›. Öyle iﬂ bitirmeler var ki o belediyeyi
satsan›z o kadar olmaz. Ama al›p geliyorlar,
ihalelere giriyorlar. Bu iﬂler maalesef
bilinçsizce gidiyordu. ﬁimdi sertifikasyonu
getirdi¤imiz zaman bu ayn› zamanda
k›rtasiyeyi de kald›racak. Yani bir
müteahhidin sertifikas›nda her ﬂeyi var. Yani
makine park›n›n durumu, mali durumu her
ﬂey orada olacak. Avrupa’y› da inceledik.
AB’ye üye 25 tane ülkenin bir k›sm›
sertifikasyonu kullan›yor, bir k›sm›nda henüz
belirsiz. Onlarda da tam olarak toparlanm›ﬂ
de¤il. Ama tabii onlarda yap› sektöründe
branﬂlaﬂma oldu¤u için ciddi s›k›nt›lar
yaﬂanm›yor. Yani bugün havaalan› yapan
sadece havaalan› yap›yor. Baraj yapan baraj
yap›yor. Bizim müteahhitlerimiz maalesef
böyle de¤il. Yani bunlar› sertifikaland›rd›¤›n›z
zaman A grubu belli olacak, B grubu, C
grubu belli olacak.
M. Rauf Ateﬂ ‹ﬂ yapabilecekleri alanlara
göre de mi sertifikaland›r›lacaklar?
SABR‹
ÖZKAN
ERBAKAN
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Sabri Özkan Erbakan Tabii, tabii yani
böyle olmas› çok s›hhatli. Çünkü belki bu
konuda sizler de bizim gibi düﬂünüyorsunuz.
Her önüne gelen, her iﬂe giriyor. Böyle bir
ﬂey dünyan›n hiçbir yerinde yok. Herkesin
kendi s›n›f›n› bilmesi gerekiyor ve bu
konularda AB’yi bilhassa ABD ve Çin’i de
inceliyoruz. ABD’de bu sistem oturmuﬂ
durumda. ﬁehir planc›lar› mesela A, B, C
karnelerine sahip. Onlar bunu çok s›k›
tutuyor. Bir planlama yap›laca¤› zaman A
grubu karnesi olan o ﬂehrin plan›n› yapabilir
diye madde koyuyorlar. ﬁehir planc›lar› bu
sistemi bozmadan yürütüyor. Örne¤in biz
yap› denetiminin içine sigortac›l›k sistemini
de getirmek istedik. Hem Türkiye hem
yurtd›ﬂ›ndaki sigorta ﬂirketleriyle görüﬂtük.
Ancak onlar›n söyledi¤i ﬂu oldu: “Biz sizin
müteahhitlerinize güvenmiyoruz” diyorlar. O
yüzden bu konuda Baﬂbakan da bize ön
ayak oldu. Dedi ki, “Kardeﬂim bu
müteahhitli¤i tarif edin bakay›m.” Haldeki de
müteahhit, inﬂaattaki de müteahhit... Bunlar›n
hepsinin belirlenmesi laz›m.
En az›ndan sermaye sahibi müteahhitlik
yapabilir. Buna hiçbir itiraz›m›z yok ama
onun ekibinde mutlaka mühendisler,
mimarlar, iﬂin önemine göre elemanlar
bulunacak. Bu da devlet taraf›ndan devaml›
denetlenecek. Nas›l Sa¤l›k Bakanl›¤›
hastaneleri otoriteye ba¤lad›ysa biz de
ayn›s›n› yapaca¤›z. En az›ndan devlet olarak
denetleyece¤iz. Bunu da yapmam›z laz›m.
Bugün özel hastaneleri doktor olmayan
kiﬂiler de açabiliyor ama baﬂhekimi doktor
olmak zorunda. Bu tip çal›ﬂmalar›m›z ﬂu
anda devam ediyor. Yap› malzemeleri
konusunda da ‹MSAD’la da ortaklaﬂa
çal›ﬂ›yoruz. Birtak›m çal›ﬂmalar yap›yoruz.
Kanun taslaklar› haz›rlad›k. Bunlardan bir
tanesi olan Yap› Kanunu Tasar›s› haz›rland›.
Son ﬂekli verilmek üzere. Yap› ile ilgili
mevzuat çal›ﬂmalar›m›zda da baz› yenilikler
getiriyoruz. Baz›lar› yürürlü¤e girdi. Örne¤in
Yang›n Yönetmeli¤i’ni ﬂu anda yürürlü¤e
soktuk. Her yerde bunu anlatmaya
çal›ﬂ›yoruz. Yap› Denetim Uygulama
Yönetmeli¤i’ni de ﬂu anda haz›rlad›k. Bu
yasamaya yetiﬂtiremedik ama önümüzdeki
yasama döneminde ç›kacak. Yap›
Malzemeleri Yönetmeli¤i’ni ç›kard›k. ﬁu anda
geçerli. Bir de tabii Türkiye için merkezi
›s›tma ve s›hhi s›cak su sistemlerinde ›s›nma
ve s›hhi s›cak su giderlerinin paylaﬂ›m›na
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iliﬂkin yönetmelik haz›rlad›k. Bir-iki y›l içinde
bütün özel sektörde yap›larda kullan›lacak.
Bu konuyla ilgili haz›rlad›¤›m›z enerji
performans› yönetmeli¤i ﬂu anda devam
ediyor. Tabii bütün bunlar kentleri
ilgilendiren konular. Yap› sektörüne
bakt›¤›n›z zaman kentlerin büyümesinde
Türkiye’de ciddi s›k›nt›lar var. Yani
ﬂehirlerimizi gittikçe bozuyoruz. Niye
bozuyoruz çünkü imar planlar›m›zda baz›
hatalar›m›z var. ﬁimdi yurtd›ﬂ›na gitti¤imiz
zaman ﬂehirleﬂmede ve kentleﬂmede imarda
dairesel büyümeler var. Bizde ise maalesef
kuzey ve güney band›nda geniﬂlemeler
oluyor. Bugün ne kadar yol yaparsan›z yap›n
o yollar›n kenarlar›na konutlar koydu¤unuz
zaman o yolun geçerlili¤ini kaybediyorsunuz.
Bunlar› büyük kentlerde yaﬂamaya baﬂlad›k.
Hiç umulmad›k yerlerde yeni kentler
ERDAL
EREN

oluﬂmaya baﬂlad›. Bunu altyap› haz›rlamadan
yapt›¤›n›zda ﬂehrin bütününde s›k›nt›
yaﬂamaya baﬂl›yorsunuz. Otopark sorunu
yaﬂ›yorsunuz, altyap› götürmedi¤iniz için
metro ve ulaﬂ›mda ciddi s›k›nt›lar oluyor.
ﬁehir içinde maalesef y›¤›lmalar oluyor.
Bunlar› çözmek mümkün olmuyor. Bunlar›
da belediyelerle beraber ciddi bir ﬂekilde ele
almak laz›m. Belediyelerle beraber plan
çal›ﬂmalar›n› h›zland›rmak laz›m. Çünkü
maalesef hiçbir belediyenin ciddi bir ﬂekilde
planlama çal›ﬂmas› yapt›¤›n› zannetmiyorum.
Keﬂke baz› imar planlar› Bakanl›k olarak bize
dönse, bizim onay›m›zdan geçtikten sonra
uygulamaya geçse, çok daha farkl› olur.
Önümüzdeki y›l içinde Kentleﬂme ﬁuras›
yapaca¤›z. Bundan önce 2004 senesinde
Deprem ﬁuras› yapm›ﬂt›k. Orada birçok karar
ald›k ve bunlar›n bir k›sm›n› uygulamaya
soktuk. Kentleﬂme ﬁuras›’n›n amac› ise
yaﬂam kalitesini art›rmak. Asl›nda bu
toplant›n›n özeti olabilir. Afete duyarl›
yerleﬂme ve ﬂehirleﬂmenin önemini bir kere
daha gündeme getirece¤iz. Do¤al ve kültürel
varl›klar›n korunmas› çok önemli. Bu da
Kent ﬁuras›’nda ele al›nacak. Kaçak
yap›laﬂman›n tamam›yla konuﬂulup
tart›ﬂ›laca¤›n› zannediyorum. Çünkü yabanc›
kat›l›mc›lar da olacak. Kaçak yap›laﬂmayla
nas›l mücadele edilmesi gerekti¤inin
kurallar›n› koyaca¤›z. Yerel kalk›nma ve
belediyelerin durumu, belediyelerin teknik
kadrolar›n›n yetersizli¤inin de mutlaka elden
geçirilmesi laz›m. Türkiye’de 23 bin civar›nda
belediye var. Bunlar›n son dönemde bir
k›sm› kapat›ld› ama yine de fazla. Bunlar›n
bir k›sm›n›n altyap›lar› yok. Hepsi ‹ller
Bankas›’ndan kredi al›yor ve bir k›sm›n›
ödeyemiyorlar. Biz mecburen kesiyoruz.
Di¤er taraftan d›ﬂ borçlar› çok fazla, onlar›
kontrol alt›na alam›yorsunuz. Bir de tabii
kentlilik bilincinin e¤itiminin yap›lmas› laz›m.
Bir kentte neler olmal›, bir kentte nas›l
yaﬂanmal›, tüm bu baﬂl›klar› da Kentleﬂme
ﬁuras›’nda tart›ﬂaca¤›z. Yerel yönetimleri çok
ciddi bir ﬂekilde ele alaca¤›z. Sürdürülebilir
kentsel geliﬂimlere önem veriyoruz. Ve bu
konularda ilke ve stratejileri de yeniden ele
alaca¤›z.
M. Rauf Ateﬂ Erdal Bey’in müteahhitlikle
ilgili de¤erlendirmeleri vard›. ‹nﬂaat
sektörünün önemli oyuncular›n› temsil
ediyorsunuz. Durumun bir resmini çizelim ve
müteahhitlikle ilgili düﬂüncelerinizi alal›m.

Erdal Eren Teﬂekkür ederim. Say›n
Müsteﬂar geniﬂ bir yelpazeyle inﬂaat
sektörünün baﬂl›klar›na de¤indi. ‹nﬂaat
sektörü Türkiye’de GSMH içinde yüzde
11’lere kadar direkt yeri olan bir sektör. Bu
oran yan sanayisiyle ve etkiledi¤i di¤er
sektörlerle beraber yüzde 30’lara kadar
ç›k›yor. Türkiye ekonomisini ne kadar
etkileyebildi¤i rakamlarla belli. ‹stihdama
etkisi tart›ﬂ›lmaz. E¤itimsiz insan çal›ﬂt›rabilen
ve direkt birebir her birimi insanla iliﬂkili
oldu¤u için de Türkiye gibi henüz altyap›s›n›
tamamlamam›ﬂ ülkelerin en önemli sektörü.
Savaﬂtan veya ekonomik daralmalardan ç›kan
ülkelerde inﬂaat sektörü sayesinde ülke
ekonomisi canlan›r. Çünkü birebir etkiledi¤i
200’den fazla sektör var. Ama bizde maalesef
ekonomide ne zaman daralma, s›k›ﬂma olsa
siyasi yönetenlerimiz hemen “Yat›r›mlar›
k›sal›m, inﬂaat sektörünü k›sal›m” türünde
olaya yaklaﬂ›r. Tabii Say›n Müsteﬂar
müteahhitli¤in tarifinin yap›lmas› ihtiyac›ndan
bahsetti. Bu ciddi s›k›nt›lardan bir tanesi.
Türkiye’de hem yozlaﬂman›n nedenlerinden
biri de bu tarifin yap›lmam›ﬂ olmas›d›r.
Siyasetçiler ile kamu hazinesi harcamalar›
aras›ndaki iliﬂkinin taraflar›ndan biridir. Bu
eksiklik toplumda bizim mesle¤imizle ilgili
negatif düﬂünceler oluﬂmas›na yol açm›ﬂt›r.
Biz Müteahhitler Birli¤i olarak 2004
y›l›nda akademisyenlere toplumda imaj
araﬂt›rmas› yapt›rd›k. Anket sonucunda ilginç
bir ﬂey ç›kt›. Toplumun güvendi¤i meslekler
aç›s›ndan müteahhitlik en son s›rada... Fakat
çok çarp›c› bir ﬂey; doktorluktan sonra
mühendislik ve mimarl›k ikinci ve üçüncü
s›rada itibar gören meslekler. Bu çok çarp›c›
bir durum. Meslekten olmayanlar›n
toplumdaki imaj yaralanmas›yd› bu.
Kamuoyuyla paylaﬂ›m toplant›lar›m›zda baz›
örnekler veriyoruz. Örne¤in bir tanesi; diﬂiniz
a¤r›d›¤›nda dolgu yapt›rmak için gitti¤iniz diﬂ
hekimi diﬂ hekimli¤i fakültesi mezunu olmak
zorunda. Diyelim baﬂ›n›z a¤r›d›, ilaç
alacaks›n›z. ‹lac› satan eczane, eczac›l›k
fakültesi mezunu olmak zorunda. Ama
Türkiye Cumhuriyeti’nde bu binay› bir
müteahhit yapt›ysa bu müteahhidin ilkokul
mezunu olma zorunlulu¤u bile yok. Türkiye
gibi e¤itimi, sosyal standartlar› henüz dünya
ortalamas›n› yakalamam›ﬂ toplumlarda biraz
devlet ve karar vericilerin, yapt›r›mlar› koyan
insanlar›n suçlu olduklar›n› düﬂünenlerdeniz.
Kurallar› hakikaten koymad›¤›m›z zaman
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maalesef dünyan›n her yerinde cebiyle
vicdan› çeliﬂen çok insan var. Türkiye’de de
bu çok var. Say›n Müsteﬂar “Türkiye deprem
ülkesi” dedi, do¤rudur. Hakikaten
depremlerle birlikte yaﬂamak zorunday›z.
Depremlerin kendi de¤il ama inﬂaatlar›
yapanlar insanlar› öldürür. ‹stanbul’u çok
büyük bir deprem bekliyor diye
düﬂünüyoruz. 1999 Marmara depreminin
üzerinden 9 y›l geçti. Bu 9 y›lda, ‹stanbul’un
bekledi¤i o büyük depreme yönelik al›nm›ﬂ
hiçbir tedbir yok. Bu anlamda devletin
s›¤›naca¤› hiçbir mazeret yok. Nedir
Türkiye’nin genel dertleri? Türkiye’de dünya
ortalamalar›n›n üstünde nüfus art›ﬂ› var.
Büyük ﬂehirlerimizin nüfus art›ﬂ› çok h›zl›
çünkü iç göç olgusu var. Sadece bugün de¤il
Cumhuriyet’in belli bir döneminden beri
yap›lm›ﬂ yanl›ﬂ politikalarla ekonomimizi,
sosyal geliﬂmemizi ülkemizin her yerine
yaymay› beceremedik. Sanayileﬂmemizi
yayamad›k, insanlar›m›z› do¤duklar› yerlerde
doyuramad›k. Bunlar›n sonucunda
insanlar›m›z ya büyük ﬂehirlere gelip,
ﬁAM‹L
ÇAPAR
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kapkaçç› diye bir terör olgusu getirdiler.
Yahut da bulunduklar› yerde kal›p
Güneydo¤u’daki terör problemini Türkiye’nin
baﬂ›na açt›lar. Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün
altyap›s›n› yeniden yapacak kadar paray›
teröre karﬂ› harcad›k. Bugün Say›n Müsteﬂar
AB’de de bu sertifikasyonun henüz tam
olarak oturmad›¤›n› söyledi. Gündemle de
ilgili ﬂöyle bir örnek vereyim: Bugünlerde
Avrupa’daki meﬂhur Venedik kriterlerinde bir
parti kapatmak için laikli¤in yaz›l› olmad›¤›n›
da söylüyorlar. Avrupa’da laiklik gibi bir
mevhum yok ki... Adamlar olmayan bir
tehlikeyi önlemek için niye kriter yazd›lar
demiyor. Türkiye’de düﬂünsenize
anayasam›zda ﬂöyle bir madde olsa: “Nazizm
yasak”. Burada öyle bir ﬂey yok ki.
Türkiye’de böyle düﬂünen bir anayasac›
olmaz herhalde. AB’de de zaten nüfus art›ﬂ›
yok. Ülkelerinin bütün altyap›s›
tamamlanm›ﬂ. Adamlar ekonomilerindeki
geliﬂmiﬂli¤i art›k insanlar›na yeni evler, yeni
sokaklar yapmak için harcam›yor. Nas›l daha
rahat yaﬂarlar, kültürel geliﬂmeler, sosyal
geliﬂmeler daha fazla nas›l olur veya
ABD’deki gibi veya AB’deki gibi üçüncü
ülkelerdeki insanlar›n hayatlar›nda
sa¤lanacak etkilerle kendi ülkelerindeki
ekonomik geliﬂmiﬂlik nas›l de¤iﬂir diye
bak›yorlar. Bu nedenle sertifikasyonun henüz
AB’de de tam uygulanam›yor olmas› bizim
örne¤imiz olmamal›.
M. Rauf Ateﬂ Sertifikasyonu destekliyor
musunuz?
Erdal Eren Tabii ki, kesinlikle ihtiyaç
oldu¤unu düﬂünüyorum. Türkiye’de
tan›ﬂt›¤›n›z zaman 200 binden fazla insan
size inﬂaat müteahhidi kartviziti veriyor. 200
binden fazla insan ﬂu an Türkiye’de inﬂaat
müteahhidi. Kamuya iﬂ yapmak üzere elinde
belge olan, eskiden kamu müteahhitlik
belgesi ﬂimdi iﬂ denetim ve deneyim belgesi
olan say› bile 75 bin. Bu 75 bin bile AB’ye
üye ülkelerin tamam›ndaki müteahhit
say›s›ndan fazla.
M. Rauf Ateﬂ Sizin üyeniz kaç kiﬂi?
Erdal Eren Türkiye Müteahhitler Birli¤i
üyesi 143 ﬂirket var. Bu 143 firma
Türkiye’deki ana altyap›n›n yüzde 70’ini
yapm›ﬂ. Uluslararas› yap›lan iﬂlerin de yüzde
90’›n› yapm›ﬂlar. ﬁimdi öyle bir ﬂey ki 143
bile baz› ülkelerle k›yasland›¤›nda ilginç.
M. Rauf Ateﬂ Peki sizce 75 bin de 200 bin
de fazla. Gerçe¤i ne olmal›?

Erdal Eren ‹spanya’da ‹spanyol
Uluslararas› Müteahhitler Birli¤i, Irak
Savaﬂ›’ndan sonra bizimle temas kurdu.
Irak’ta bizimle beraber iﬂ yapmak istediler.
Biz de tabii istiyorduk. Irak’ta koalisyon
kuran ve oraya asker gönderen ülkelere
oralar›n iﬂleri verilecekti. Biz 2 Mart gibi
muhteﬂem bir operasyon yapt›¤›m›z için
Irak’ta söz hakk› alamam›ﬂt›k. Dolay›s›yla
“‹ngiltere, ABD, ‹spanya gibi ülkelerin
müteahhitleriyle temas kural›m, nas›lsa
onlar›n canlar› k›ymetli, iﬂi al›rlar ama iﬂi biz
yapar›z” diye düﬂünmüﬂtük. ‹spanya
Uluslararas› Müteahhitler Birli¤i’nin 10 tane
üyesi var. ‹spanya uluslararas› müteahhit
kimli¤iyle iﬂ yapma yetkisini 10 firmaya
vermiﬂ. Bu 10 firma bir ülkede büyük bir
proje ald›¤›nda belki 20-30 alt firmas›na iﬂi
paylaﬂt›r›yor. Ama yurtd›ﬂ›na gittiklerinde
‹spanyol müteahhidi olarak ülkeyi temsil
eden 10 firma var.
Bizde yurtd›ﬂ›na gidiﬂle ilgili de hiçbir
ümit yok. ﬁimdilerde buna çabal›yoruz.
Diyoruz ki uluslararas›na gitmesi için her
firmaya izin vermeyelim. Çünkü yapt›¤› her
yanl›ﬂ bizim dünya pazar›ndaki itibar›m›z›
etkiliyor. Türkiye’de büyük problem yap-sat
sektöründe olmam›z. Sertifikasyonu
desteklememizin en önemli nedeni bu. Daha
önce araban›z› park etti¤iniz arsan›n hemen
yan›ndaki boﬂ arsada bir yaz boyunca
diyelim ki birisi seyyar karpuz sat›yor. Sonra
o adam›n dedesinden ona bir toprak kal›yor
ve arsan›n üzerine 9 katl› bir bina yap›yor.
Hiç kimse “Sen inﬂaat yapmay› ne zaman
ö¤rendin?” demiyor. O adam binan›n d›ﬂ›n›
biraz süslü yaparsa, Tepe ‹nﬂaat ya da

Mesa’n›n yapt›¤› dairelerden 1 milyar ucuza
sat›yor diye hepimiz sat›n al›r›z. Yani bu
masan›n etraf›nda oturan insanlar olarak da
al›r›z. Bizler kendimize almay›z belki ama
kay›nvalidemize ya da k›zkardeﬂimize al›r›z.
Ondan sonra deprem olur ya da daha
kötüsünü söyleyeyim deprem bile olmaz. Bir
kamyon fazla h›zl› geçti¤i için apartman
çöker. Ya da 2 parsel ötedeki bir apartman›n
inﬂaat›n›n temeli kaz›l›rken buradaki
apartman y›k›l›r. Bunun örnekleri var
Türkiye’de. ‹nsanlar ölür. ﬁu anda Türkiye’de
Yalova depreminin örnek simgesi Veli Göçer
d›ﬂ›nda yapt›klar›ndan dolay› ceza alan ya da
hapiste olan bir daha inﬂaat yapmas›
yasaklanan müteahhit yok. Çin’de deprem
oldu, okullar y›k›ld›. O okullar›n inﬂaat›n›
yapan müteahhitler idam cezas›yla
yarg›lanacak. Malzemeden çald›¤› belirlenirse
idam edilecekler. Bizim Marmara Bölgesi’nde
olan depremde herkes çöken binalarda deniz
kumu kullan›ld›¤›n› ispat etti. Bunlar bu
ülkenin inﬂaat sektöründe insan hayat›n›
paradan de¤ersiz yapan ﬂeyler. Adama
diyorsunuz ki, “Sen hiçbir ﬂey olamad›ysan
müteahhit olabilirsin”. Yapt›r›m›n›z, engeliniz,
regülasyonlar›n›z, sertifikan›z yoksa bunlar
bu ülkede yaﬂayan insanlar›n baﬂ›na gelecek
ﬂeylerdir. Bu sektörümüzün s›k›nt›l›, ay›p
k›sm›.
Bunun bir baﬂka baca¤›, yetkiler yerel
yönetimlere veriliyor. Say›n müsteﬂar da
diyor ya imar plan› yetkileri, naz›m plan›
keﬂke yeniden bakanl›¤a verilse diye. Biz
havaalan›ndan gelirken TEM’de çok ciddi bir
trafik vard›. Büyükdere Caddesi’ne girdik.
Galiba Büyükdere Caddesi 24 saat trafik

ŞAMİL ÇAPAR

’ UYGULANIYOR”

P‹ MORTGAGE
“TÜRK‹YE’DE ‘TÜRK T‹

Türk müteahhitlik ve inşaat sektörü dünya çapında çok büyük bir yere oturmuş durumda.
Teknoloji ve mühendislik bilgisi olarak hiçbir ülkeden geri kalmışlığımız yok. Dünya çapında bu
kadar başarıya ulaşmış müteahhitlik sektörünün kendi ülkesinde bu kadar en alt sırada itibar gören
bir yapıya ulaşmış olması gerçekten üzerinde çok düşünülmesi gereken bir konu.
Bütün yabancı araştırmalarda, dergilerde herkes İstanbul ve Türkiye’den bahsediyor. Çünkü
inanılmaz bir potansiyel var. Ama rakamlara bakıldığında Türkiye’deki konutların yüzde 60’ına
iskan alınmadığı ortaya çıkıyor. Deniyor ki mortgage bu ülke için hayati önem taşıyan bir yapıdır.
Ama farkında mısınız ki iskanı olmayan hiçbir konut mortgage havuzuna girmeyecektir. Bunu
yapmadığınız sürece gayrimenkuller ancak ‘gayrimenkul’ olarak kalır, hiçbir zaman menkul değer
olmaz. Mortgage’ın ana kuralı budur zaten. Türkiye’de ise “Türk tipi bir mortgage” var. Bizimki
konut kredisi tipinde mortgage’a benziyor. Aslında konut kredisi de değil, bildiğiniz ticari kredi.
Konut yoksa kat irtifakı tapusu üzerinden de ipotek koyuyorlar. Bu gözle değerlendirdiğinizde hiçbir
zaman mortgage havuzunda büyüyemeyeceğiz. Bu çok büyük bir problem.
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yaﬂ›yor. Hatta yürüyerek daha h›zl›
ulaﬂabiliyoruz gidece¤imiz yere. Bu caddenin
üzerinde Maslak’ta Mashattan diye bir proje
var. 4 bin tane ev. Orada insanlar yaﬂamaya
baﬂlayacak. ‹stinye Park’›n orada konutlar
var. Sonra Safire diye bir blok yap›l›yor.
Sonra Zorlu Holding’e verilen Karayollar›
arazisi var. Sonra Dubai ﬁeyhi’ne verilen ve
yat›r›mlar yap›laca¤› belediye baﬂkan›
taraf›ndan ilan edilen bir arsam›z var. Onun
üzerine de kuleler yap›lacak. Bunlar›
toplad›¤›m›z zaman bu caddenin üzerine
yaklaﬂ›k 10 bine yak›n daha yeni iﬂ merkezi,
daire veya ünite eklenecek. Bu caddenin ne
altyap›s› ne de trafi¤i bunu kald›rabilir.
Bunlar›n hepsi o caddenin mevcut
sakinlerinin hayat›n› iﬂkence haline
getirmekle eﬂde¤er. ‹stanbul’un Büyükﬂehir
Belediyesi var, mimar› var vs. Ben Bitlisliyim.
Bitlis Belediyesi’nde mühendis yok. Bitlis
Belediyesi’ne karayollar› planlamas›n›n
devredildi¤ini düﬂünün. Bitlis Belediyesi’ne o
ﬂehrin kanalizasyonunun, altyap›s›n›n,
imar›n›n hepsinin kararlar› devredilecek. DS‹,
Karayollar› Genel Müdürlü¤ü iptal edilecek.
O kentte böyle bir altyap› yok. Hepimize hoﬂ
geliyor ama bunlar›n hepsi bu ülkenin
imkanlar›n›, geliﬂmiﬂlik seviyesini, e¤itim
seviyesini dolay›s›yla da insanlar›n›n kendi
adlar›na karar verme yetenek ve seviyesini
görmeden yap›lan düzenlemeler ve
hepimizin hayat›n› etkiliyor. Her zaman
suçlanan taraftay›z. Ben ODTÜ ‹nﬂaat
Fakültesi mezunuyum. Hiç s›n›fta kalmasam,
18 sene ailem beni okutmak zorunda. Ama
ondan sonra diyelim ki Bitlis’de ilkokulu bile
bitirmemiﬂ bir hemﬂehrim dedesinden bir
arsa kal›nca onun üzerine bir apartman
yapacak ve sonra olacak büyük müteahhit ve
beni iﬂe alacak. Böyle bir ﬂey var m›? Böyle
bir ﬂey olunca her depremden sonra analar
a¤lar, ülke mahvolur. Bunu çözmek laz›m.
Bunun iki baca¤› var. Bana göre biri toplum
çünkü bizim siyasetçilerimiz ve
bürokratlar›m›z bu kadar y›lda bu iﬂi do¤ru
yerlere koyamad›lar. Herhalde koymak
istemediler çünkü bilmemeleri mümkün
de¤il. ﬁu anda mecliste mühendis, mimar ve
müteahhit kökenli milletvekili say›s› 100’den
fazlad›r. Bizim kurallar koymam›z laz›m.
Baﬂka türlü olmuyor. Bak›n›z, san›r›m
‹stanbul’un ulaﬂ›m sorunu yok! Neden,
çünkü ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi’nin
trafik komisyonu 4 y›lda hiç toplanmam›ﬂ.
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Ama imar komisyonu günde ortalama 3 defa
toplanm›ﬂ. Yani birilerinin arsalar›n›n imar
de¤erleri yükseltilip rant verilmiﬂ. Bu yaln›z
‹stanbul için geçerli de¤il. Ankara’da
hepimizin gözünün önünde koca Atatürk
Bulvar› otoyol oldu. Hiçbirimizin bundan
haberi olmad›. “Bunun müteahhidi kimdir?”
dedik, gazetelere ç›kt›k. Sonra biri ç›kt› ve
“Onlar›n haberi yok. Ben 40 y›ld›r inﬂaat
sektörünün içindeyim” dedi. Araﬂt›rd›k adam
40 y›ld›r büst sat›yormuﬂ. Bir tane büst
fabrikas› varm›ﬂ. Yani daha önce hayat›nda
hiçbir tane inﬂaat taahhüt iﬂi yok. Ama
Atatürk Bulvar›’n›n kilometrelerce
büyüklükteki inﬂaat› bu kiﬂiye verilmiﬂ Say›n
Melih Gökçek taraf›ndan. Hiç bunlar›n›n
hesab›n›n soruldu¤unu gördük mü biz bu
ülkede? O zaman bunlar›n sorumlular› biraz
da bizleriz. Zümrüt Apartman›’n› yapan
müteahhidin tekrar yapt›¤› apartmanlar›
inan›n insanlar›m›z sat›n al›yordur. Daha
kötüsünü söyleyeyim. Depremden sonra
Florya’da, Yeﬂilköy’de bir sürü apartman
boﬂald›. Çatlaklar› vard›. ‹nsanlar Beykoz

taraf›na gitti, Beykoz taraf›nda ev fiyatlar›
yükseldi, Yeﬂilköy’de düﬂtü. ‹nsanlar rüﬂvet
vererek a¤›r hasarl› evlerini az hasarl› hale
getirtti. Sonra evin çatlaklar›n› s›vayla tamir
ettirip di¤er kirac›lar da gelsin diye kendi
ailesiyle o apartmana taﬂ›nd› apartman›n
sahibi. Bunun izah› da ﬂu: “Deprem bu, bir
daha ne zaman olur?”
Bizler inﬂaat sektöründe dünyan›n her
taraf›na gidip ekmek kazanmaya, Türk
insan›na istihdam yaratmaya çal›ﬂ›yoruz.
Rekorlar k›r›yoruz. Kendi ülkemizde o kadar
çok inﬂaat iﬂi var ki, do¤ru planlansa,
kaynaklar do¤ru yere gitse her yeri yeniden
yapar›z. Mevcut hükümetimiz duble yollar
yapar. O duble yollar›m›z›n müteahhitlere
ihale edilen yollardan çok daha ucuza
oldu¤u iddias›yla böyle bir projeye ç›k›l›r.
Allah göstermesin bugün devletin bir
mekanizmas›ndaki bir kiﬂi ç›k›p “Bu duble
yollar gerçekten kaça mal oldu? Bunu
hesaplay›n” dese karayollar›ndan Baﬂbakan’a
kadar herkes hesap vermekten ﬂaﬂ›r›r. Çünkü
her yol 4-5 defa yap›l›yor, içine kamyon
EM‹N SAZAK Türkiye Müteahhitler Birli¤i
üyelerinin büyük k›sm› yurtd›ﬂ›nda
faaliyet gösteriyor. Toplamda bugüne
kadar 30 küsur y›lda 60 küsur ülkede
faaliyet gösterdiler. 105 milyar dolar›n
üzerinde iﬂ bitirdiler. 2007’de al›nm›ﬂ iﬂ
miktar›, 19,5-20 milyar dolar civar›nda.
Son 4 y›l içinde bu rakam, h›zl› bir
ﬂekilde artarak devam ediyor.
Yurtd›ﬂ›ndaki faaliyetlerin içinde
firmalar›m›z›n en büyük s›k›nt›lar› teminat
mektubu.
Bunun ötesinde çal›ﬂm›ﬂ oldu¤umuz
ülkeler, genelde geliﬂmekte olan
ülkeler. Dolay›s›yla sistemlerini, finansal
sistemleride dahil olmak üzere
yeterince yerine oturtamam›ﬂ ülkeler.
Buralarda karﬂ›laﬂt›¤›m›z sorunlardan bir
tanesi de politik risk. Buna yönelik
Müteahhitler Birli¤i olarak hükümet
nezdinde çok giriﬂimlerimiz oldu, ama
aç›kças› henüz bir sonuç elde
edemedik. Bu sorunu gidermek için
buraya acilen sermaye aktar›lmas› ve
politik risk sigortas›n›n devreye sokulmas›
gerekiyor. Onun d›ﬂ›nda biz tabii 2001
y›l› bankac›l›k krizinden beri yurtd›ﬂ›ndaki
teminat mektubu sorunlar›n› yo¤un bir
ﬂekilde yaﬂamaktay›z. Ayr›ca,
firmalar›m›z›n uluslararas› denetim
sistemlerine aç›lmalar› gerekti¤ini
düﬂünüyoruz.

düﬂse kaybolacak çukurlar var hala. Bunlar›n
hepsi toplumun insanlar›n›n kendi
sorunlar›na sahip ç›kmamas›na gelip
dayan›yor. O zaman insan›n akl›na biraz
daha totaliter devlet yap›s› geliyor. Kurallar
koysun, yapt›r›m›n› yaps›n. Onun için biz bu
tip kurallar›, sertifikasyonu destekliyoruz.
Çünkü baﬂka türlü toplumun kendi kendine
sosyal seleksiyon yapt›¤›n› göremiyoruz.
Hayal k›r›kl›¤›m›z var.
M. Rauf Ateﬂ Siz ﬁamil Bey konut ve
inﬂaat sektörünü nas›l görüyorsunuz? Bu
mortgage krizi sektörünüzü nas›l etkiledi ve
önümüzdeki dönemde neler olur?
ﬁamil Çapar Gerçekten Türk müteahhitlik
ve inﬂaat sektörü dünya çap›nda çok büyük
bir yere oturmuﬂ durumda. Teknoloji ve
mühendislik bilgisi olarak hiçbir ülkeden geri
kalm›ﬂl›¤›m›z yok. Hatta Türk
mühendislerinin dünya piyasas›nda çok daha
k›vrak zekal›, kabiliyetli oldu¤u, disiplinler
aras› düﬂünme yetene¤inin çok daha fazla
oldu¤u da her yerde söylenir. Dünya
çap›nda bu kadar baﬂar›ya ulaﬂm›ﬂ
müteahhitlik sektörünün kendi ülkesinde bu
kadar en alt s›rada itibar gören bir yap›da
olmas› gerçekten üzerinde çok düﬂünülmesi
gereken bir konu. Asl›nda her ﬂeyde bir
denge var. Bütün sistemler de bunun üzerine
oturur. Bunu biraz daha geniﬂletirsek asl›nda
her avantaj yan›nda dezavantaj›n› getiriyor.
2007 y›l›n›n sonunda ‹stanbul Finans Merkezi
konu baﬂl›kl› bir 5’inci Finans Gayrimenkul
Zirvesi yap›lm›ﬂt›. Orada da bir oturum
planlanm›ﬂt›. Panellerden bir tanesi
gayrimenkul, inﬂaat ve finans sektöründen
beklentiler idi.
Orada ﬂöyle bir anekdot anlatm›ﬂt›m:
Türkiye’nin bütün gayrimenkul, konut
ihtiyaçlar›na bakt›¤›n›zda bu h›zla gidilirse,
nüfus art›ﬂ›, hatta nüfusun çok büyük bir
etkisi olmasa da genç nüfusun evlenmesi, iﬂ
yaﬂam›na girmesi nedeniyle 7 milyon adet
konut ihtiyac›ndan bahsediliyor. Her eve 3
kiﬂi yerleﬂtirseniz 21 milyon Avrupa’daki pek
çok ülkeden fazla bir inﬂaat hacmine tekabül
ediyor. Bu ne demek? Bu bir potansiyel.
Asl›nda 21’inci yüzy›la gelmiﬂ, hala
geliﬂmekte olan bir ülke için de ciddi bir
eksiklik. Bu sistemi düﬂündü¤ünüz zaman
evet, çok güzel. Bütün yabanc›
araﬂt›rmalarda, dergilerde herkes ‹stanbul ve
Türkiye’den bahsediyor. Çünkü inan›lmaz bir
potansiyel var. O zirvede de dedim ki tamam
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bu güzel. Bu foto¤raf› tespit ettik. Ama 2
tane unsuru var. Gelin bu ürünü nas›l
yapt›¤›m›za, geçmiﬂ y›llardaki
performanslar›m›za göre bir ›ﬂ›k tutmaya
çal›ﬂal›m. Bir yorum yapmaya çal›ﬂal›m.
Geçen ayki Capital’in Mortgage ekinde bir
tablo vard›. Son 10 y›lda ruhsat ve iskan
al›nanlar tablosunu ben finans zirvesinde de
kullanm›ﬂt›m. Onu topluyorsunuz. Ortalama
bir konut projesinin 2 y›l oldu¤unu
düﬂünerek tabloyu yorumlarsan›z 2 y›l
ﬂaﬂ›rtmayla iskan al›nan ve ruhsat al›nanlar›
toplad›¤›n›zda konut adedinin yüzde 60’›na
iskan al›nmad›¤› ortaya ç›k›yor. Ruhsat
almayanlar› söylemiyorum. O istatistik ve
ortalamalardan giderseniz böyle bir sonuç
ç›k›yor ortaya. Bu ﬂu anlama geliyor:
Türkiye’nin 7 milyon konut ihtiyac› varsa, 1015 y›l içinde bu 7 milyon konut da e¤er inﬂa
edilirse, bu 7 milyon konutun yaklaﬂ›k 3
milyonu iskans›z olacak. ﬁimdi gayrimenkul
sektörü finans sektöründen ne bekler? Bir
kere her ülke kendi geliﬂmesinde, ça¤
atlamas›nda baz› yol ayr›mlar›na gelir, baz›
f›rsatlar elde eder. E¤er biz bu f›rsatlar› do¤ru
kullanabilirsek gerçekten bir gün geliﬂmiﬂ bir
ülke haline gelmemiz kuvvetle muhtemel.
M. Rauf Ateﬂ ﬁu anda y›lda kaç konut
üretilip teslim ediliyor?
ﬁamil Çapar ‹skan al›mlar›na bakarsan›z
baz› y›llarda 100, baz› y›llar 200, baz› y›llar
300 bin. Bir de kay›t d›ﬂ› olanlar var onlar›
hiç söylemiyorum. Türkiye’de yap›lan
binalar›n sadece yüzde 30’u imarl›. Kayda
girmedi¤i için gerçek rakam› bilemiyoruz.
‹skan ne demek? ‹skan, geçerli olan bütün
imar mevzuatlar›na, geçerli olan bütün
planlara, deprem yönetmeli¤ine, s›¤›nak
yönetmeli¤ine, ›s› hesaplar›na uygun bir
inﬂaat yap›yorsunuz demektir. Söz verdi¤iniz
üzere bu inﬂaat›n›z› tamamlay›p teslim
etmeniz anlam›na gelir iskan.
Barda¤›n dolu taraf›ndan bakmaya
çal›ﬂ›nca 1/1000’lik 1/5000’lik planlara bütün
ruhsatlar› al›rken siz zaten ülkenin 26
kuruluﬂundan onay al›rs›n›z. Sivil savunma,
yang›n, itfaiye gibi biri atlasa di¤eri yakalar
gibi bir umut içinde olmak zorundas›n›z.
Buna ra¤men ‹stanbul’un yüzde 60-70’inin
iskan› yok. Baﬂka bir taraf› daha da var o da
ﬂu, ülkenin en büyük giderlerinden birisi
enerji giderleri. Yani Türkiye enerji
konusunda d›ﬂar›ya kesinlikle d›ﬂa ba¤›ml›
bir ülke. Ve biz her y›l 40 milyar dolar para
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harc›yoruz. ‹zolasyonun ne demek oldu¤unu
bizim gibi bir ülkenin çok daha iyi biliyor ve
yorumluyor olmas› laz›m.
M. Rauf Ateﬂ ‹nﬂaat ruhsat›n› ald›ktan
sonra 10-15 y›lda bitireceksin diye bir kural
var m› iskanla ilgili?
ﬁamil Çapar Öyle bir ﬂey yok. Biz
gitti¤imiz her yerde insanlara tapu isteyin
diyoruz. “Tapumuz var” diyorlar ama o kat
irtifak› tapusu. Kat irtifak› tapusu ruhsattan 2
gün sonra matbaadan ç›kar size verilir.
Bunun inﬂaatla, inﬂaat›n tamamlanmas›yla
alakas› yok. O arsa pay› tapusudur. Bütün
bunlar› üst üste koydu¤umuz zaman asl›nda
iskan› istemek ne demek? Türkiye’nin ›s›
izolasyonuyla ilgili bütün enerji, ›s› kay›p
hesaplar› yap›larak o binan›n ›s› izolasyonu
vard›r demektir. Burada çal›ﬂan iﬂçinin büyük
k›sm›n›n sigortas› ödeniyor, deprem
yönetmeli¤ine uygun yap›lm›ﬂt›r, s›¤›na¤›
vard›r demektir. Finans sektöründeki
temsilcilere de ﬂunlar› söyledik: Siz
diyorsunuz ki mortgage bu ülke için hayati
önem taﬂ›yan bir yap›d›r. Ama fark›nda
m›s›n›z ki iskan› olmayan hiçbir konut
mortgage havuzuna girmeyecektir. Bunu
yapmad›¤›n›z sürece gayrimenkuller
gayrimenkul olarak kal›r hiçbir zaman
menkul de¤er olmaz. Mortgage’›n ana kural›
budur zaten. ‹skan› olmad›¤› zaman, o
dairenin ba¤›ms›z tapusu yoksa, buna
mortgage verilmez. Türkiye’de Türk tipi bir
mortgage var, o baﬂka bir ﬂey. Uygulanan
sistemin mortgage derinli¤inin tek sermayesi
de budur. Baﬂka bir ﬂey yok.
Asl›nda bitmiﬂ eve mortgage verilir.
Bizimki “konut kredisi tipinde mortgage”a
benziyor. Asl›nda konut kredisi de de¤il
bildi¤iniz ticari kredi. Karﬂ›l›¤›nda da ilgili
müteahhit bankaya gidip kefillik eder,
“Müﬂteri ödeyemezse ben bunu al›r›m” diye.
Konut yoksa kat irtifak› tapusu üzerinden de
ipotek koyuyorlar. Bu gözle
de¤erlendirdi¤iniz zaman hep gayrimenkulde
kalaca¤›z hiçbir zaman menkul de¤ere
dönemeyece¤iz, mortgage havuzunda hiçbir
zaman büyüyemeyece¤iz. Bu çok devasa bir
problem. Finans sektörü ne yapabilir?
Emin Sazak Taahhüt sektöründe son
zamanda a¤›rl›kl› olarak yurtd›ﬂ›nday›z.
M. Rauf Ateﬂ Taahhüt iﬂlerinizin ne kadar›
yurtiçinde ve yurtd›ﬂ›nda? Yoksa tamam›
yurtd›ﬂ›nda m›?
Emin Sazak Tamam› de¤il. Böyle olmas›n›

arzu etmiyoruz ama ne yaz›k ki son 3-4 y›l
içinde iﬂlerimizin yüzde 90’› yurtd›ﬂ›nda.
M. Rauf Ateﬂ Yurtd›ﬂ›na gitmenizin bir
nedeni de buradaki altyap› yat›r›mlar›n›n,
büyük ihalelerin azl›¤›d›r. Buna da
de¤inebilirseniz sevinirim.
Emin Sazak Tabii ki memnuniyetle.
Asl›nda Türkiye’de baﬂkan›m›z›n da söyledi¤i
gibi Türkiye Müteahhitler Birli¤i üyelerinin
büyük k›sm› yurtd›ﬂ›nda faaliyet gösteriyor.
Bu firmalar›m›z›n da dönemsel olarak
yurtd›ﬂ›na ç›kt›klar› dönemler vard›r.
Bakt›¤›n›z zaman ilk 70’lerde Suudi
Arabistan’a ç›k›ﬂ vard›r. 80’lerin ikinci yar›s›
ve 90’lar›n ikinci yar›s›nda da yurtd›ﬂ›na ç›k›ﬂ
oldu. Bu SSCB’nin da¤›lmas›ndan sonra
bölgedeki ihtiyaçtan ve yat›r›m f›rsatlar›n›n
de¤erlendirilmesinden kaynakland›. Bir de
son dönemde 2000 y›l›ndan itibaren son
derece önemli bir yurtd›ﬂ›na ç›k›ﬂ oldu.
Burada 2 neden var. Bir tanesi yurtiçindeki
yat›r›mlar›n dalgalanmas›, ikincisi petrol
fiyatlar›n›n yükselmesiyle petrol ve do¤algaz
kayna¤›na sahip ülkelerin yat›r›m
portföyünün h›zl› bir ﬂekilde yükselmesi.
Bunlara bakt›¤›m›z zaman da bu ülkeler

genellikle Türkiye’nin yak›n co¤rafyas›ndaki
ülkeler. Ortado¤u ve Kuzey Afrika dedi¤imiz
bölge. Dolay›s›yla konut sektörünün çok
detayl› büyük problemleriyle bugüne kadar
çok karﬂ›laﬂmad›k. Ama taahhüt sektörünün
getirdi¤i problemleri günbegün yaﬂ›yoruz.
M. Rauf Ateﬂ Yurtd›ﬂ›ndaki f›rsatlar ve bu
f›rsatlar› de¤erlendirmek için kamunun sizin
önünüzü açmak için yapmas› gerekenler
neler olabilir? Yeni f›rsatlar yine sayd›¤›n›z
co¤rafya için mi geçerli yoksa yeni
co¤rafyalar için yeni stratejiler gerekir mi?
Emin Sazak Ben hem Yüksel ‹nﬂaat hem
Müteahhitler Birli¤i Baﬂkan Vekili olarak
cevap verece¤im. Çünkü problemlerin
baz›lar› ﬂirketler için spesifik baz›lar› daha
farkl›. Türk müteahhitleri sadece söylemiﬂ
oldu¤um bölgelerde çal›ﬂm›yor. Toplamda
bugüne kadar 30 küsur y›lda 60 küsur
ülkede faaliyet gösterdiler. 105 milyar dolar›n
üzerinde iﬂ bitirdiler.
M. Rauf Ateﬂ Son 30 y›lda m› 105 milyar
dolarl›k iﬂ yap›ld›?

MEHMET GÖÇMEN İnşaat, Türkiye
için hem büyüklük olarak hem yarattığı
istihdam açısından çok önemli bir sektör.
Hele Türkiye gibi çok çocuk sahibi olmanın
teşvik edildiği, ama bunun yanında
eğitimsizliğe çözüm bulamamış bir ülkede,
eğitimsiz iş gücünü en rahat istihdam
edebileceğiniz sektörlerden bir tanesi bu.
Belki de maalesef de bahsedilen tüm
sorunların kaynağında da bu var. Ama
bunun yanında birtakım iyi noktaları da var.
Şu anda Türk ekonomisinin en kırılgan
noktası cari açıksa inşaat sektörü önemli
oranda yerli katma değeri yüksek olan bir
sektör. Artı yurtdışından getirdiği döviz var.
Dolayısıyla Türkiye’nin cari açık problemine
önemli katkı yapan sektörlerden bir tanesi.
Ama tabii Türkiye’nin gelişmesi daha hızlı
olduğu için inşaat sektörünün ekonomiden
aldığı pay yıllar içinde düştü. Bugün
geldiğimiz noktada aldığı pay yüzde 10-11
arasında. İnşaat sektöründeki resmi
segmentasyona baktığımız zaman
dünyada olmayan bir yapı Türkiye’de var.
İnşaat sektörünün yarısından fazlası, belki
yüzde 60’a yakını konut inşaatından
oluşuyor. Konut dışı, alt yapı ve sınai
yapılar yüzde 25-30’larda. Böyle bir yapı,
dünyada sürdürülebilir bir yapı değil.
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Emin Sazak Do¤rudur. 2007’de al›nm›ﬂ iﬂ
miktar› 19,5-20 milyar dolar civar›nda. Son 4
y›l içinde bu rakam h›zl› bir ﬂekilde artarak
devam ediyor. Yurtd›ﬂ›ndaki faaliyetlerin
içinde firmalar›m›z›n en büyük s›k›nt›lar›
teminat mektubu. Bunun ötesinde çal›ﬂm›ﬂ
oldu¤umuz ülkeler genelde geliﬂmekte olan
ülkeler. Dolay›s›yla sistemlerini yeterince
yerine oturtamam›ﬂ ülkeler. Buralarda
karﬂ›laﬂt›¤›m›z sorunlardan bir tanesi de
politik risk. Bunu 80’li y›llarda Libya’da
yaﬂad›k. Firmalar›m›z Libya’da tahsilatlar›n›
yapamad›lar. Bu problem bugünlere kadar
yans›d›. Bunun içinde bu sadece Libya’yla
s›n›rl› de¤il. Genelde çal›ﬂt›¤›m›z ülkeler
çal›ﬂma koﬂullar›n›n zor oldu¤u yerler.
Buralarda bizim en büyük ihtiyac›m›z politik
risk sigortas›n›n oluﬂturulmas›. Buna yönelik
Müteahhitler Birli¤i olarak hükümet nezdinde
çok giriﬂimlerimiz oldu ama aç›kças› bir
sonuç elde edemedik. Bu sorunu gidermek
için acilen sermaye aktar›lmas› ve politik risk
sigortas›n›n devreye sokulmas› gerekiyor.
Onun d›ﬂ›nda tabii 2001 y›l› bankac›l›k
krizinden beri yurtd›ﬂ›ndaki teminat mektubu
sorunlar›n› yo¤un bir ﬂekilde yaﬂamaktay›z.
Bunun sebeplerinden bir tanesi kapat›lan
veya kapat›lmak zorunda kalan bankalar›n
büyük bir bölümünün müteahhitlik
sektörüne yak›n bankalar olmalar›yd›. Bunlar
piyasadan çekilince önemli bir boﬂluk oluﬂtu.
Ayr›ca genel olarak bankac›l›k sektörü
sermaye daralmas› yaﬂad›.
2001 y›l› krizi neticesinde ortaya ç›kan
yurtd›ﬂ›ndaki imaj sorunu finans sektörünü
negatif etkiledi. Bunlar›n hepsini üst üste
koyunca özellikle yurtd›ﬂ›ndaki büyük
projelere girmek istedi¤imizde nakit
konusunda s›k›nt› yaﬂamaya devam ediyoruz.
Bunu aﬂabilmek için çeﬂitli giriﬂimlerimiz
oldu ama ben art›k son zamanlarda bunu
devletten beklemenin pek bir ﬂey ifade
etmedi¤i düﬂüncesine daha çok inanmaya
baﬂlad›m. Neticede firmalar›m›z kendi
çözümlerini de üretmek zorunda kal›yorlar.
Üretebilen firmalar›m›z da yurtd›ﬂ›nda iﬂ
almaya devam edebiliyor. Bunlar›n baz›lar›
çeﬂitli mekanizmalar› devreye sokarak daha
yüksek maliyetlerle teminat mektubu elde
edebiliyorlar. Sonuç olarak önümüzdeki
dönemde en çok üzerinde durmam›z
gereken konu teminat mektubu. Zaman
zaman biz Müteahhitler Birli¤i olarak
Bankalar Birli¤i ile de teminat mektubu
16 / 2008

sorununa nas›l bir ortak çözüm
bulabilece¤imizi görüﬂüyoruz. Bankalar
Birli¤i’nin de önemli mesajlar›ndan bir tanesi
müteahhitlik sektörünün biraz daha ﬂeffaf
bilançolarla kendilerine gelmesi ﬂeklinde
tavsiyeleri idi. Buna yüzde 100 kat›l›yorum.
Bu konuda firmalar›m›z› biz de Müteahhitler
Birli¤i olarak yönlendirmeye çal›ﬂ›yoruz. Bir
defa uluslararas› denetim sistemlerine
aç›lmalar› gerekti¤ini düﬂünüyoruz.
Uluslararas› denetim sistemlerine aç›lmalar›
onlar›n bilançolar›n›n bankalar taraf›ndan
daha kabul edilebilir hale gelmesini
sa¤layacak. Çünkü girmiﬂ oldu¤umuz
projeler art›k bizlerin sahip olmuﬂ oldu¤u
gayrimenkullerin ipotek edilmesiyle finanse
edilebilecek projeleri çoktan aﬂt›. 20 milyar
dolarl›k projeler toplam›n› netice itibar›yla
100 tane firmam›z bile alsa firma baﬂ›na
düﬂen rakam çok ciddi. Sadece ipotek
vererek bu mektuplar› sa¤layabilmek zor.
M. Rauf Ateﬂ Peki nas›l yap›yorsunuz?
Örne¤in sizin yürütmekte oldu¤unuz veya
yeni ald›¤›n›z bir projenin büyüklü¤ü birkaç
100 milyon dolar. Nas›l hallediyorsunuz?
ORHAN
TURAN

Emin Sazak Bugünden yar›na birden bire
gerçekleﬂecek bir konu de¤il. Biz uluslararas›
denetime 2000 y›l›nda geçtik. Bugüne kadar
uluslararas› denetimi kesintisiz devam
ettiriyoruz. 3-4 y›l öncesinden itibaren de
uluslararas› bankalarla irtibata geçtik. ﬁimdi
konjonktürün de biraz faydas› oldu
muhakkak. ﬁunu bilmek laz›m: Özellikle
Ortado¤u’da biraz evvel bahsetti¤im gibi
petrol gelirlerinin yükselmesiyle ortaya ç›kan,
yükselen bir pazarda ve paran›n bol oldu¤u
bir piyasada bankalar da tabii kendilerine
müﬂteri ar›yor. Bunu yaparken özellikle
uluslararas› bankalardan bahsediyorum.
Kendilerinin önüne ﬂeffaf bir bilanço
geliyorsa biraz daha s›cak bak›yorlar. Bizim
de böyle bir avantaj›m›z oldu aç›kças›.
Uluslararas› denetim yap›s›na biraz erken
baﬂlam›ﬂ olmam›z, bilançolar›m›z›
ﬂeffaflaﬂt›rmam›z, bizim son 3-4 y›l içinde
yurtd›ﬂ›nda alm›ﬂ oldu¤umuz projelere direkt
yurtd›ﬂ›ndan kredi sa¤lama imkan› verdi.
Burada biraz Türkiye’deki bankalar›n
eksikli¤i var. Bu da kendi yap›lar›ndan
kaynaklanan eksiklikler. Genelde
bankalar›m›z uzunca y›llar esas gelirlerini
hazine bonolar›ndan elde ettiler. Dolay›s›yla
ekonomistlerin d›ﬂ›nda çok büyük bir
kadroyu bar›nd›rma zorunluluklar› yoktu.
‹nﬂaat sektöründe bir proje kredilendirmesi
deyince o projenin biraz detay›na inmeleri
gerekiyor. O proje için biraz inﬂaattan
anlayan bir ekibin orada bulunmas›
gerekiyor. Önünüze gelebilecek bir iﬂ
program›, bir nakit ak›ﬂ›n› iﬂ program›
do¤rultusunda de¤erlendirebilmeyi biraz
daha iyi anlayabilmeleri gerekiyor. Bu tip
yap›lar› bulunduran banka say›m›z ne yaz›k
ki çok fazla de¤il. Bugün itibariyle bile ancak

bir elin parmaklar› kadar... Son dönemde
2002-2003’ten sonra gerçekleﬂen bankalar›n
yurtd›ﬂ›na sat›ﬂlar›yla kabuk de¤iﬂtiren finans
sektörümüzün de bir problemi Türkiye
pazar›na girmiﬂ olan yabanc› bankalar›n
henüz kurumsal piyasalar› çok fazla hedef
kitle olarak görmemiﬂ olmalar›. Birinci
hedefleri tüketici finansman› noktas›nda
bulmalar›. Tüketici finansman› riski en h›zl›,
en kolay ve rahat bir ﬂekilde da¤›tabildikleri
bir pazar oldu¤u için öncelikleri oldu.
Asl›nda ﬂimdi yavaﬂ yavaﬂ kurumsal
projelere, yat›r›m projelerine ve hatta
müteahhitlik sektöründe uzun vadeli yani 3-4
y›l ba¤lanm›ﬂ olacak bir mektuba, kendi
sermayelerinin bir k›sm›n› ba¤lama noktas›na
geliyorlar. Belki burada yabanc› temsilci
baz›nda faaliyet gösterip de gerçek anlamda
faaliyeti olmayan bankalar›n, firmalar›n
yurtd›ﬂ›ndaki projeleri desteklemesinden
kaynaklanan bir heyecan da olabilir. Bu
benim ﬂahsen Müteahhitler Birli¤i’nde en çok
dile getirmeye çal›ﬂt›¤›m konulardan bir
tanesi. ﬁeffaf bilanço çok önemli. Profesyonel
organizasyonlar müteahhitlik tan›m›yla da
biraz do¤ru orant›l›. Ben ona belki
sertifikasyon demeyece¤im ama reyting
diyece¤im. Reyting zaten Basel kriterleriyle
de yak›nda gündeme gelecek. Bu finansal
yap›lar› aﬂt›ktan sonra Türkiye’deki
müteahhitlerin daha büyük projelere
gidebilmesi için güçlenmeleri gerekiyor. Bu
güçlenmenin iki boyutu var: Hem sermaye
yap›lar› anlam›nda hem belki daha önemli
olan iﬂ bitirme portföyleri ve ellerinde
bulundurduklar› insan kaynaklar› anlam›nda.
ﬁu anda biz 1970’lerde ilk kez yurtd›ﬂ›na
ç›kan firmalar›m›zdan farkl› iﬂler yap›yoruz.
Hakikaten o dönemlerde a¤›rl›k olarak konut
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Ben de inşaat sektörünün önemli bir sektör olduğunu vurgulamak istiyorum. 2006 verilerine
göre, sektörün Türkiye’deki büyüklüğü 70 milyar dolar civarında. İnşaat malzemeleri de 37 milyar
dolar civarında bir büyüklüğe sahip. 12-13 milyar dolarlık ihracatımız, 3,5 milyar dolar da
ithalatımız var. İstihdamımız 2006 yılında 1 milyon 700’lere çıktı. Yani, net döviz girdimiz pozitif.
2007 yılının sonunda inşaat sektörünün sorunlarına ve çözümlerine ilişkin rapor yayınladığımızda,
o zaman Türkiye ekonomisine katkısının yüzde 20 olduğunu öğrendim. 2006’daki yüzde 6
büyümeye, inşaat sektörünün katkısı yüzde 20 idi. Geriye 1995-2004 yılı sonuna baktığımda inşaat
sektörü eksideydi. İnşaat sektörünün büyümediği zamanlarda Türkiye’nin de büyümediği ortaya
çıkıyor. Türkiye’yi büyütmek istiyorsanız inşaat sektörünü hareketlendireceksiniz. Türkiye’nin
önemli sektörlerinden biriyiz. Dördüncü büyüğüz. Ama kendi içimizde dağınık bir yapımız var. Bu
durum gücümüzü zayıflatıyor. Sektörün büyüklüğünü dile getiremiyoruz.
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inﬂaatlar› bizim ihtisas alan›m›zd›. Fakat son
dönemlerde farkl› disiplinlerde, farkl› projeler
yap›yoruz. Bunlar›n içinde yollar, barajlar,
köprüler, havaalanlar› yer al›yor. Projeleri
daha çeﬂitlendirdik ama halen katma de¤eri
gerçek anlamda yüksek projelerden
bahsetmiyoruz. Firmalar›m›z›n bu noktalara
do¤ru ç›kabilmek için kendi içlerinde hem
finansal yap›lar›n› hem mühendislik
imkanlar›n› hem de iﬂ bitirme portföylerini
bir ﬂekilde geliﬂtirmeleri gerekiyor. Asl›nda
Say›n Eren gayet güzel, çarp›c› bir örnek
verdi. ‹spanyollar›n yurtd›ﬂ›nda faaliyet
gösteren 10 tane firmas› var diye. Bu rakam
Avrupa’n›n geliﬂmiﬂ Bat› k›sm›nda hemen
hemen her ülkede ayn› seviyelerde.
Yurtiçinde elbette çok daha fazla
müteahhitleri var. Üstelik bu 10 firma bir
mekanizma veya sertifikasyon sisteminin
sonucunda seçilmiﬂ de¤iller. Bunlar zaman
içinde ve piyasa kurallar› çerçevesinde
kendilerine yurtd›ﬂ›nda yer açm›ﬂlar. Bunlar›n
en baﬂ›nda gelen de sat›n alma ve
birleﬂmelerle oluﬂturduklar› büyük yap›lar.
Burada bizim belki önümüzdeki dönemde
en son konuﬂaca¤›m›z konulardan bir tanesi

de finans sektörümüzün yaﬂad›¤› s›k›nt›y›, o
h›zl› daralmay› ve yabanc›laﬂmay›
yaﬂamamak için inﬂaat sektörü gibi kritik
sektörde faaliyet gösteren firmalar›m›z›n biraz
daha stratejik bak›ﬂ aç›s›yla birleﬂme ve sat›n
almalara önem vermesi gerekmekte.
ﬁamil Çapar Ben bir ilave yapmak
istiyorum. ‹ki tane çok önemli sorun ç›kmaya
baﬂlad› son dönemde. Bir tanesi “Mesleki
mesuliyet sigortas›”. Ne kadarl›k, kaç y›ll›k
bir müteahhit olursa olsun, geçmiﬂiniz ne
kadar baﬂar›larla dolu olursa olsun Türk
müteahhitlerinin hemen hemen hiçbirini
Avrupa’daki hiçbir sigorta ﬂirketi
sigortalam›yor. Bu yurtd›ﬂ›ndaki ihalelerde
ana ﬂart olmaya devam ederse burada çok
ciddi bir s›k›nt› olaca¤›n› düﬂünüyorum.
‹kinci mesele de bu politik risk. Bu konuyu
Amerikal›lar ﬂöyle çözmüﬂler: OPIC diye bir
kuruluﬂlar› var. Overseas Private Investment
Coorporation diye. Bu kuruluﬂ gerek
Amerikal› yat›r›mc›lar›n gerekse Amerikal›
müteahhitlerin bütün politik risklerini
sigortal›yor. Bu ﬂekilde yurtd›ﬂ›nda, dünyan›n
her yerinde iﬂ yapabiliyorlar. Ticari risk
ﬂirketlere ait olmak üzere bütün politik
ADNAN BALİ Geçmiş dönem, 20022006 dönemi kabaca düşük kur, yüksek
büyüme, düşen faiz ve kontrol edilebilir
maliyetlerle ve özellikle de global likitlerin
fazlalığıyla ciddi bir genişleme dönemi
şeklinde cereyan etti. Ertelenmiş talepler
bu dönemde fiili hale geldi. Sonuçta da
özellikle konuttan kaynaklanan özel sektör
yatırımlarıyla bu sektörde ciddi bir
genişleme dönemi yaşandı. Bir bankacı
olarak bu dönemin kendi içinde
tamamlandığını düşünüyorum. Bu
konjonktürün yaratıcısı olan koşullar hem
içeride hem dışarıda değişti. O yüzden
yeni konjonktürün ana parametrelerinin
daha düşük bir büyüme, yükselen faizler,
dolayısıyla maliyetler açısından da bir
miktar yükselişler olacağını düşünüyorum.
Dolayısıyla böyle bir çerçevede gerek
firmaların gerek projelerin kendilerine özgü
performans riskinin yeniden
değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Bu bakımdan biraz ihtiyatlı bakma
eğilimindeyiz. Türkiye gibi bir ülkede şartlar
hızlı değişir. Bunu yakın gelecek için
öngörüyoruz. Yakın gelecekten kastımız 2
yılı kapsayacak bir süreç. Ancak, ana
perspektifte hiçbir şekilde olumsuzluk ve
cazibe eksikliği görmüyoruz.
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riskleri sigortal›yorlar. Türk müteahhitlerinin
dünya çap›nda ilk 250’ye 23 tane Türk
firmas›n› hem de bu tür yetilerden yoksun
olarak soktu¤unu düﬂünürseniz gerçekten bu
tür hususlarla ilgili ciddi tedbirlerin al›nmas›
gerekti¤ini düﬂünüyorum.
M. Rauf Ateﬂ ﬁimdi inﬂaat›n çimentosuyla
devam edelim. Akçansa Genel Müdürü
Mehmet Göçmen, siz kendi sektörünüzden
inﬂaat ve konuta bakt›¤›n›zda neler
görüyorsunuz?
Mehmet Göçmen ‹sterseniz resmi biraz
tamamlayal›m. Çünkü Türkiye için hem
büyüklük olarak hem yaratt›¤› istihdam
olarak inﬂaat önemli bir sektör. Hele Türkiye
gibi fazla çocuklulu¤un teﬂvik edildi¤i ama
bunun yan›nda e¤itimsizli¤e çözüm
bulamam›ﬂ bir ülkede e¤itimsiz iﬂ gücünü en
rahat istihdam edebilece¤iniz sektörlerden bir
tanesi bu. Belki maalesef de bahsedilen tüm
sorunlar›n kayna¤›nda da bu var. Ama
bunun yan›nda birtak›m iyi noktalar› da var.
ﬁu anda Türk ekonomisinin en k›r›lgan
noktas› cari aç›ksa inﬂaat sektörü önemli
oranda yerli katma de¤eri yüksek olan bir
sektör. Art› yurtd›ﬂ›ndan getirdi¤i döviz var.
Dolay›s›yla Türkiye’nin cari aç›k problemine
önemli katk› yapan sektörlerden bir tanesi.
Ama tabii Türkiye’nin geliﬂmesi daha h›zl›
oldu¤u için inﬂaat sektörünün ekonomiden
ald›¤› pay y›llar içinde düﬂtü. Bugün
geldi¤imiz yüzde 10-11 noktas› belki son 30
y›ld›r sürekli gerileyerek geldi¤imiz bir nokta.
‹nﬂaat sektöründeki resmi segmentasyona
bakt›¤›m›z zaman dünyada olmayan bir yap›
Türkiye’de var. ‹nﬂaat sektörünün yar›dan
fazlas› belki yüzde 60’a yak›n› konut. Altyap›
yüzde 25-30’larda, konut d›ﬂ› yap›lar yani
ticari ve s›nai yap›lar da kalan›n› oluﬂturuyor.
Bizim inﬂaat malzemelerinin gitti¤i
segmentasyonlardan ölçtü¤ümüz rakamlar
bunu gösteriyor. Benim bildi¤im kadar›yla
böyle bir yap› dünyada sürdürülebilir bir
yap› de¤il. Örne¤in hep bahsedilen ‹spanya
belki son 20 y›lda inﬂaat sektöründe en
büyük büyüme h›zlar›n› yakalayan bir ülke.
20 y›l›n yar›s›ndan fazlas›nda inﬂaat
sektörünün büyüme h›z› iki haneli. Ve
‹spanya’da genel inﬂaat içinde konutun pay›
her zaman yüzde 40’›n alt›nda kald›. Tabii
Türkiye’de bunun somut nedenleri var.
M. Rauf Ateﬂ: Altyap›n›n oran› ‹spanya’da
ne kadar?
Mehmet Göçmen: Yüzde 40’a yak›n. Yani

ev yap›p, yolunu yapmamak hep bu
yaklaﬂ›m›n sonucu. Biz bir tek konut
yap›yoruz çünkü param›z ona yetiyor.
M. Rauf Ateﬂ O zaman sorunu ﬂurada
görüyorsunuz. Biz konut yap›yoruz altyap›ya
yeterince kaynak ay›rm›yoruz.…
Mehmet Göçmen Öyle olunca da ﬂöyle
bir k›s›r döngüye düﬂüyoruz. ‹nsanlar da
bütün dünyada oldu¤u gibi ekonominin
iniﬂte oldu¤u dönemlerde konut yat›r›m›
yapm›yor. Bütün sektör konut üzerine ve
altyap› yat›r›m› yok. Böyle dönemlerde
dayanabilenler de ya çok güçlü firmalar ya
kay›t d›ﬂ› firmalar. Dolay›s›yla sa¤l›kl› bir
sektör de geliﬂmiyor. Çünkü bu dönemleri
hedge edebilecek bir mekanizma yok. ‹ﬂte
yurtd›ﬂ› müteahhitli¤i bu dönemlerin bir
k›sm›n› absorbe edebilecek bir mekanizma
olarak kullan›l›yor. Bu yap›n›n somut
nedenleri var. Demografik sebeplerle
Türkiye’nin en az 400-450 bin konutu her y›l
üretmesi laz›m. Türkiye deprem kuﬂa¤›nda
ve bir ara bahsedilen imar durumlar›n›n çok
s›k de¤iﬂmesi nedeniyle bizde bina ömürleri
çok k›sa. Ben belki ﬂansl› biriyim ayn›
mahallede 40 y›ld›r oturuyorum ve 4’üncü
kuﬂak binalar› görüyorum. 1968’de
taﬂ›nd›¤›mda, bahçe içinde köﬂklerin oldu¤u
yerde ﬂimdi 20 katl› apartmanlar yükseliyor.
Önce 3 katl›lar, sonra 5 katl›lar, sonra 8-10
katl›lar geldi. ﬁimdi 20 katl›lar yükseliyor.
Dolay›s›yla bina ömürleri de çok k›sa. Biz
binalar› çok s›k de¤iﬂtirdi¤imizden konuta
daha fazla yat›r›m yap›yoruz çünkü burada
belirli bir arsa rant› var. Bunun üzerine
Türkiye’de varl›k da geliﬂiyor. Türkiye de bir
ﬂekilde büyüyor ve dolay›s›yla insanlar daha
iyi sosyal çevreye, daha iyi bölgelere gitmek
istiyor. ﬁimdi bir de depremden dolay›
‹stanbul’un güneyinden kuzeyine kaçmalar
baﬂlad›. Dolay›s›yla konutun inﬂaat
sektöründen bu kadar büyük pay almas›n›n
sebepleri böyle. Ama bunun sürdürülebilir
bir durum olmad›¤›n› tespit etmemiz laz›m.
Bütün say›lan sorunlar›n hepsine kat›l›yorum.
Bugün bu sektörün ana sorunu bence kay›t
d›ﬂ›l›¤›. ‹mar planlar›n›n s›k de¤iﬂmesi de
kay›t d›ﬂ›l›¤›n bir parças›, ne idü¤ü belirsiz
insanlar›n bu kadar rahat konut yapabilmesi
de kay›t d›ﬂ›l›¤›n bir parças›. Ben ﬂunu iddia
ediyorum: Büyük oranda çimento hariç
bugün inﬂaat sektöründe kay›t d›ﬂ›l›¤a
bulaﬂmam›ﬂ alan yoktur. Müteahhitlikte de
ço¤u kay›t d›ﬂ› 200 bin müteahhidin 143
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tanesi do¤ru düzgün iﬂ yapabilen sayg›n
kuruluﬂ. Bu kadar sorunlar var. Belki
sermaye yo¤un oldu¤u için çimentoda belli
bir disiplin var. Çimentoda kay›t d›ﬂ›l›k belki
s›f›r, belki s›f›ra yak›n ama sektörün içinde
korkunç bir kay›t d›ﬂ›l›k var.
Yani kullan›lan insanda, kullan›lan
malzemede, kullan›lan arsada ve bütün
bunlara onay mekanizmas› veren sürecin
tamam›nda kay›t d›ﬂ›l›k hakim. Tabii böyle
bir ortamda bankac›l›k sektörü ne yaps›n?
Olmayan bir binaya ipotekle kredi
vereceksiniz. Türkiye’deki kay›t d›ﬂ›l›k yüzde
50 diye ölçülüyor ya nas›l ölçüldü¤ünü de
bir türlü anlam›ﬂ de¤ilim. Bunun üzerine
denetim koysan›z neyi denetleyeceksiniz? Bir
tarihte Ankara’ya bir kamu kuruluﬂuna
gitti¤imde önüme haritalar aç›ld›. Bir taﬂoca¤›
konuﬂuyorduk. Bugün Sultanbeyli’nin oldu¤u
yer kamunun haritas›nda devlet orman› diye
geçiyordu. Biz kay›t d›ﬂ› bina diyoruz, kay›t
d›ﬂ› ilçe bile var! Bu da polisiye tedbirlerle
çözülmez. Türkiye’deki hesap uzmanlar›n›n
ve vergi kontrolörlerinin say›s›n› 10’la da
çarpsan›z, herkesin baﬂ›na birer polis, birer
vergi denetçisi de koysan›z, bu sorunu bence
çözmeye imkan yok. Yani bu sorunu kim
çözer? Süreç içinde müﬂteri çözer. Kimdir
müﬂteri? Toplam binalar›n bir k›sm›
kamunun, dolay›s›yla müﬂterinin bir k›sm›
kamu, bir k›sm› da bizleriz. Ben bile y›llard›r
oturdu¤um binan›n depreme dayan›p
dayanmayaca¤›n› depremden sonra akl›ma
getirdim ve binaya bakt›rd›m. Ama bir ﬂey
yüre¤ime su serpti. Bakt›rd›¤›m profesör
dostum da evine yeni bakm›ﬂt› ve statik
uzman› bir profesördü. Onun da akl›na
benim gibi yeni gelmiﬂti. Bizler bu bilinçte
oldukça, müﬂteri bu bilinçte oldukça durum
ortada. Bugün insanlar ev al›rken banyosuna
mutfa¤›na bak›yor. Oysa evde de¤iﬂmeyen
tek ﬂey taﬂ›y›c› elemanlard›r. Onlar›n ne
durumda oldu¤una bakmak laz›mken herkes
ucuz ürün peﬂine düﬂüyor. Birbirine
benzeyen konseptlerle konut satmaya
çal›ﬂ›yoruz. Biz yap› malzemeleri taraf›nday›z
ve biraz da ﬂansl›y›z. Çünkü çimento sektörü
olarak geçti¤imiz 40 y›lda GSMH’nin
büyümenin üzerinde bir büyüme göstermiﬂiz.
Sektörün dünyayla belli bir entegrasyonu var.
40 y›l› aﬂk›n süredir Avrupa Çimento
Birli¤i’ne üyeyiz. Ama müﬂterilerimiz biraz
önce bahsedilen sorunlarla iç içe yaﬂayanlar
oldu¤u için o sorunlar bizim de sorunumuz
20 / 2008

haline geliyor.
M. Rauf Ateﬂ Yap›lar›n yüzde 60-65’i
konut. D›ﬂar›da bu oran›n genellikle yüzde
40’›n alt›nda oldu¤u söyleniyor. Türkiye’de
bu dengeyi kurmak için yapmal›?
Mehmet Göçmen Bu dengeyi kurmak için
konut say›s›n› azaltamazs›n›z. Daha kal›c›
binalar yapt›¤›n›zda azalt›rs›n›z. Köylü nüfusu
kentli nüfus haline çevirerek, bunlar› fiilen
bir yerden bir yere göç ettirerek kentleﬂmeye
devam edersek konutun bunun alt›na
inmesine imkan yok. Altyap›n›n artmas› da
kamunun buna kaynak ay›rmas›yla mümkün.
Niye ay›ramad›k? Elimizdeki mevcut
kaynaklar› 1999 depreminde, belediyelerin
müteahhitlerle beraber y›kt›¤› konutlar› tekrar
yapmak için kulland›k. Ondan sonra 2001
y›l›nda krize girdik, yurtd›ﬂ›ndan ekonomi
bakan› ithal ettik. Sermayenin büyük bir
k›sm›n› da bankalara yükledik. Sonuç olarak
kamunun elinde kaynak yok. Olmayan
kaynakla yat›r›m yapmaya da IMF izin
vermiyor. ﬁimdi bu stand-by anlaﬂmalar›ndan
kurtulduk. Yeni bir krize kadar harcar›z.
Bütün bu süreçte kamu yat›r›mlar›n›n
art›r›lmas› için sihirli bir formül yok.
Zaman›nda kamuda baﬂlay›p 30 y›lda
bitmeyen yat›r›mlar vard›. Kamu
yat›r›mlar›n›n artmas› da Türkiye’de herkesin

kay›t alt›na girmesi, daha fazla verginin
zaman›nda toplanmas› ve do¤ru düzgün
yat›r›mlara dönüﬂtürülmesiyle ilintili bir
hadise. Bu Türkiye’de k›sa zamanda olmaz.
Belki önümüzdeki 15 y›ll›k süreci
sürdürülebilir büyüme ad›na do¤ru
kullan›rsak 15 y›l sonra varaca¤›m›z nokta bu
olur. Ama bugünden yar›na bunun çözümü
oldu¤unu düﬂünmüyorum. Geçmiﬂe de
bakt›m. Türkiye’de inﬂaat sektörünün en
baﬂar›l› oldu¤u y›llar tek parti iktidarlar›n›n
ilk dönemleri. Tek parti iktidarlar›n›n ikinci
dönemi ile koalisyonlar aras›nda hiçbir fark
yok. Özellikle konut ilk dönemde f›ﬂk›r›yor,
altyap›da ilk ve ikinci dönem aras›nda daha
az fark var. ﬁimdi tabii biz bu karmaﬂa içinde
yeni bir döneme giriyoruz. Önceki gün
aç›kland›, mutluluk duyduk, Türkiye
Kyoto’yu imzal›yor. ﬁaka gibi ama bizim bir
de Avrupa Birli¤i uyum süreci yaﬂ›yor
olmam›z laz›m. Bunlar›n Türkiye’ye getirdi¤i
ilave yükümlülükler de var. Kyoto diyoruz.
Burada sektörün iki tane talihsizli¤i var.
Birincisi enerji tüketiminin yüzde 75’ini
bizlerin üretti¤i konutlar harc›yor. Toplam
karbondioksit üretiminin de yüzde 50’sine
yak›n›n› inﬂaat malzemeleri sektörü
gerçekleﬂtiriyor. Dolay›s›yla biz Kyoto’ya taraf
olacaksak, buna birtak›m s›n›rlar gelecek.

Belki geliﬂmekte olan bir ülke oldu¤umuz
için bize “Düﬂürün” demeyecekler, ama
art›ﬂa s›n›r getirecekler. Art› biz o pazarl›¤›n
da içinde de¤iliz. Çünkü önümüzdeki
dönemin pazarl›¤› ﬂu anda imzalayanlar
taraf›ndan yürütülüyor. Kötü haber ﬂu, biz
eskisi kadar rahat karbondioksit
üretemeyece¤iz. Müteahhitlerin de bunun
içinde enerjiyi tutacak mekanizmalar
geliﬂtirmeleri laz›m. Dolay›s›yla daha mevcut
sorunlar›m›z› çözemiyorken bize ilave bir
külfet daha geldi. Köklü bir geçmiﬂimiz var
ama sorunlar›m›z› çözemeyerek bugünlere
getirmiﬂiz. ﬁimdi de kendi iste¤imizle
oldu¤unu düﬂündü¤üm iki yeni konuya
giriyoruz. Biri Kyoto, di¤eri bütün
dengelerimizi düﬂünce yap›m›z› de¤iﬂtirmesi
gereken AB’ye uyum süreci. Müteahhitlik
hizmetlerinden inﬂaat malzemelerine,
bunlar›n uygulanmas› ve eme¤in
kullan›lmas›na kadar bütün
mekanizmalar›m›zda karbondioksit
üretmeyece¤iz.
M. Rauf Ateﬂ Sektörün di¤er aya¤›yla ilgili
olarak da ‹nﬂaat Malzemesi Sanayicileri
Derne¤i Yönetim Kurulu Baﬂkan› Orhan
Turan Bey’le devam edelim. ‹nﬂaat
malzemelerindeki son durumu paylaﬂ›rsan›z
seviniriz.
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Orhan Turan Ben de inﬂaat sektörünün
önemli bir sektör oldu¤unu vurgulamak
istiyorum. 2006 verilerine göre, sektörün
Türkiye’deki büyüklü¤ü 70 milyar dolar
civar›nda. ‹nﬂaat malzemeleri de 37 milyar
dolar civar›nda bir büyüklü¤e sahip. Mehmet
Bey’in de söyledi¤i gibi ihracata ciddi bir
katk›m›z bulunuyor. Asl›nda 12-13 milyarl›k
ihracat›m›z, 3,5 milyar dolar da ithalat›m›z
var. ‹stihdam›m›z 2006 y›l›nda 1 milyon 700’e
ç›kt›. Yani, net döviz girdimiz pozitif. 2007
y›l›n›n sonunda inﬂaat sektörünün
sorunlar›na ve çözümlerine iliﬂkin rapor
yay›nlad›¤›m›zda, o zaman Türkiye
ekonomisine katk›s›n›n yüzde 20 oldu¤unu
ö¤rendim. 2006’daki yüzde 6 büyümeye,
inﬂaat sektörünün katk›s› yüzde 20 idi.
Geriye, 1995-2004 y›l› sonuna bakt›¤›mda ise
inﬂaat sektörü eksideydi. ‹nﬂaat sektörünün
büyümedi¤i zamanlarda Türkiye’nin de
büyümedi¤i ortaya ç›k›yor. Türkiye’yi
büyütmek istiyorsan›z inﬂaat sektörünü
hareketlendireceksiniz. Baﬂkan da az önce
söyledi, krizlerde tüketim yapm›yoruz.
Geliﬂmiﬂ ülkelere bakt›¤›n›zda onlar tüketimi
art›rmaya çal›ﬂ›yor. Türkiye’nin önemli
sektörlerinden biriyiz, dördüncü büyü¤üz.
Ama kendi içimizde da¤›n›k bir yap›m›z var.
Bugün otomotiv, tekstil ve turizmde sektörü
temsil edecek bir sivil toplum örgütü
görüyorsunuz. Bizde ise malzemeciler bir
yerde, müteahhitler bir yerde... Bu durum
gücümüzü zay›flat›yor. Sektörünü
büyüklü¤ünü dile getiremiyoruz.
‹nﬂaatta kullan›lan malzemelerin
kalitesiyle ilgili bir iki yorum yapmak
istiyorum: Bugün Türkiye çok ciddi miktarda
inﬂaat malzemesi ihracat› yap›yor. Bölgede
çok rakibimiz de yok. Çevremize
bakt›¤›m›zda Türkiye’nin inﬂaat malzemeleri
sektöründeki üretim, kapasite, bilgi
birikimine sahip baﬂka bir ülke daha yok.
Biz bir üretim üssüyüz. Seramikte Avrupa’da
üçüncü, dünyada beﬂinciyiz. Seramik sa¤l›k
gereçlerinde ise dünyada bir numaray›z.
ﬁirketlerimiz, dünyada bu konudaki ﬂirketleri
sat›n al›yor. Çimentoda, Avrupa’da ve
dünyada çok iddial›y›z. Ciddi bir bilgi
birikimimiz var. Bu kadar ihracat yap›yorsak
kalite problemimiz yok demektir. Mutlaka
bizim de sektörümüzde kay›t d›ﬂ›, kalitesiz
üretim vard›r. Biz de onlarla mücadele
etmeye çal›ﬂ›yoruz. Bugün 12-13 milyar dolar
ihracat yap›yorsak kalite problemini
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tart›ﬂmaya gerek yok.
M. Rauf Ateﬂ ‹MSAD’a kaç ﬂirket üye?
Orhan Turan ‹MSAD olarak 2006’dan
itibaren yeniden yap›land›k. Eskiden üretici
firmalar›m›z üyeydi. Yaklaﬂ›k 140 üyemiz var.
Daha sonra tüzü¤ü de¤iﬂtirerek sivil toplum
örgütlerini de üye olarak ald›k. ﬁu anda
inﬂaat sektöründe faaliyet gösteren 20 sivil
toplumu örgütü de bize üye.
M. Rauf Ateﬂ Bayilerle beraber kaç
kiﬂisiniz?
Orhan Turan ‹MSAD olarak bin 300
firmaya ulaﬂabiliyoruz. Asl›nda Türkiye
biliﬂimle mi turizmle mi büyüyecek diye
tart›ﬂ›yoruz. Türkiye stratejik plan›n› yapmal›.
Stratejik sektörler içinde inﬂaat çok önemli
bir yere sahip. Bizim bunu kamuya
anlatmam›z laz›m. ‹çeride inﬂaatç›m›z›n imaj›
kötü diyoruz, ama dünyada müteahhitlikte
ilk üçe giriyoruz, 20 milyar dolara imza
at›yoruz. ‹nﬂaat malzemesinde üretim
merkeziyiz ve bir y›¤›n ihracat yap›yoruz.
Yabanc› sermayenin de gelmeyece¤i tek
sektörüz. Müteahhitlikte, bilgi birikimi,
deneyiminde yabanc›dan geri kal›r yan›m›z
yok. Belki yurtd›ﬂ›ndakilere benzer katma

de¤erli projeler üretemiyoruz, ama 20 y›l
önceye göre çok yol kat ettik. 1994 y›l›nda
‹talya’ya bir grup götürmüﬂtüm bana, “Siz de
teknik seviye çok yüksek” demiﬂlerdi.
Küçümsenmeyecek bir teknik birimimiz var.
‹çeride imaj›m›z iyi de¤il. Alt›n› çizerek
“inﬂaatç›” diyorum. Bu imaj› düzeltmemiz
laz›m. Bugün dünyan›n en büyük 225
inﬂaatç›s›ndan 22 tanesi bizim firmalar›m›z.
Bence buralarda aç›l›m yapmal›y›z. Peki
müteahhit, malzemeci ve müﬂavir birlikte
entegre olarak nas›l aç›l›mlar yapar›z? 20
milyar› nas›l 40 milyar dolara getirebiliriz? Bu
konuyu baﬂkanla birkaç ay önce konuﬂtuk.
Önümüzdeki süreçte kamuoyunu da
yan›m›za alarak arama konferans› yapmay›
düﬂünüyoruz. ‹nﬂaat bence Türkiye’nin
stratejik sektörlerinden bir tanesidir.
Türkiye’de yaklaﬂ›k 16 milyon konut var.
GYODER’in yapt›¤› hesaplamalara göre,
2015’e kadar 7-8 milyon konut yap›lacak.
Bana göre, makro düzeyde bir y›¤›n ﬂey
yap›ld›. ﬁimdi mikro düzeyde inﬂaat
sektörünün önünü açacak, f›rsatlar yaratacak,
rekabetçi firmalar›n önünü açacak iﬂler
yapmam›z laz›m. Türkiye’nin sorunu katma
de¤er üretememesi. Bunun için inﬂaat
sektöründe mikro bazl› çal›ﬂmalar
yapmal›y›z.
M. Rauf Ateﬂ ‹ﬂ Bankas› Genel Müdür
Yard›mc›s› Adnan Bali ile devam edelim.
Konuﬂmalar›n bir bölümünde finans sektörü
geçti. Bankalar, müteahhitler ve konut
üreticileri aras›nda iﬂ birli¤inin verimli hale
gelmesi için neler yap›labilir?
Adnan Bali Öncelikle burada yap›lm›ﬂ
de¤erlendirmeler paralelinde bankac›l›k
sisteminin alm›ﬂ oldu¤u pozisyonlara
de¤inmek isterim. ‹ç borçlanman›n
finansman›na iliﬂkin al›nm›ﬂ roller, asl›nda
iﬂin kolay›na kaçmak de¤ildi. Ama o tarih
itibar›yla bak›ld›¤›nda iﬂin rasyoneli o idi.
Firmalar, kamu ve bankac›l›k sistemi
bütünüyle o rasyonele göre hareket ediyordu
do¤al olarak. Dolay›s›yla o dönem içinde
ekonomik rasyonalite neyi gerektiriyorsa,
bankac›l›k sistemi de o çerçevede hareket
etti. Bugün GYODER’in gayrimenkul
zirvesinde bir yabanc› yat›r›mc›ya ﬂöyle bir
‹nﬂaat sektörünün gelece¤ine yönelik
tahmin ve tavsiyelerin yap›ld›¤›
toplant›n›n moderatörü M. RAUF ATEﬁ idi.

soru yöneltildi; “Siz Türkiye’deki yat›r›mlar
aç›s›ndan hangi y›lda, hangi getiriyi
hedeflersiniz?” ‹lgilisi de baz›
de¤erlendirmelerden sonra, “Herhalde
örne¤in, 5 y›ldan sonra sizin Hazine’nizin
hiçbir ﬂey yapmadan sundu¤u ﬂu getiriden
aﬂa¤›da olmayacakt›r” dedi. Bu, çok basit bir
mant›kt›r. Bu rasyoneli, uygulaman›n kabahat
gibi görülmesi söz konusu de¤il. O düzenin
oluﬂturulmas›n›n bir kabahati varsa o ayr›ca
tart›ﬂ›labilir. Bankac›l›k bak›m›ndan da bunu
rahatl›kla söyleyebiliriz. Asl›nda biz
kuruluﬂumuzdan gelen özel farkl›l›klar
nedeniyle ak›nt›ya kürek çekmeye çok gayret
sarf etmiﬂ bir bankay›z. De¤iﬂik noktalarda
çok kez bayraktarl›k rolü üstlendik. Onun da
bedellerini dönem dönem yüklenmiﬂ bir
bankay›z. Bundan da ﬂikayetçi de¤iliz.
Çünkü misyonumuzun öyle oldu¤unu
düﬂünmekteyiz. Türkiye’de sermayenin
birikimine çok özel katk›larda bulunmuﬂ bir
kuruluﬂun, o kültürünü devam ettirmeye
çal›ﬂ›yoruz. Ben özellikle, Türkiye’deki
bankac›l›k sisteminin, karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› bu
olaylar karﬂ›s›ndaki reflekslerini asl›nda hangi
gerekçelere dayand›rd›¤›na, hangi
rasyonellerle karar verdi¤ine de¤inmek
istiyorum. ﬁuras› önemli, taraflar›n bak›ﬂ
aç›lar›n› empatik bir tarzda anlamak gerek.
Türkiye’de hala mevduatlar›n ortalama
vadesi 40-50 gün aras›nda. Bankac›l›k
sistemi, pasifinde, yüzde 60’lara varan oranda
bu kayna¤a dayanmaktad›r. Bu uzun bir
süreden beri böyleydi. 2002’den bu yana
süregelen, ekonomik istikrar dönemi
dedi¤imiz dönemde de burada yap›sal bir
de¤iﬂiklik söz konusu de¤il.
M. Rauf Ateﬂ Adnan Bey, anlamak
aç›s›ndan sözünüzü kesiyorum. Bunun yüzde
60’› 40-50 gün vadelerden oluﬂan pasifimiz
var dediniz. ‹deali nedir ki siz bu uyumu
sa¤layas›n›z? Bat› standartlar›na göre bu ideal
ne olmal›?
Adnan Bali Bugünkü koﬂullarda çok
pragmatik bir cevap verirsem, bir kere
karﬂ›laﬂt›¤›m›z kredi taleplerine göre, 3 y›la
kadar vadeli kaynak Türkiye piyasas›ndan
çok rahatl›kla üretilebiliyor olmal›. Bunu
ﬂöyle örneklendirebiliriz: Yüksek enflasyon
dönemi ve finansal krizler, Türkiye’de geri
dönülmez al›ﬂkanl›klar yaratt›. ‹nsanlar
kendilerini, belirli dönemlerde yeniden fiyat
pazarl›¤› yapmadan rahat hissetmiyor.
Asl›nda detaya girmek istemem, ama bizim
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mevduatlar›m›z belki bu anlamda çok k›sa
da yorumlanmayabilir. Bir ayda veya üç ayda
bir yeniden fiyatlanan bir mevduat yap›s›d›r
bu. De¤iﬂken faizli örne¤in, 3 ayda bir
kupon ödemeli tahvil diye bakabilirsiniz.
ﬁimdi dolay›s›yla bu yap› içinde biz proje
finansman› gibi alternatifleri düﬂünebilecek
halde de¤ildik. Son dönemi kastetmiyorum.
Buna ilave, sendikasyon kredileri en önemli
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enstrüman›m›zd›. Bir y›l bir haftal›k
sendikasyon kredilerini ödeyip, bir ay ara
verip sonra yenisini al›p bu arada da
Türkiye’deki mevduat piyasas›nda ayn› mudi
üzerinde rekabet etmek suretiyle iﬂlerimizi
yürütüyorduk. Özünde vade bak›m›ndan
taleplerle arz aras›nda ciddi bir uyumsuzluk
vard›, halen de var. Bankac›l›k sistemi olarak
kâr ve al›nabilir riskleri gördü¤ümüz oranda
da ﬂunlar› yap›yorduk: Riskini almak
suretiyle gidip daha uzun vadeli kredilere
giriyorduk. Bunlar da tipik ihracat›n
finansman› amaçl› kredilerdi. Bir süre sonra
önümüze daha uzun vadeli iﬂler ç›kt›. O
dönemlerde hat›rlayacaks›n›z, tipik proje
finansman› vadesi 2 art› 3 y›ld›. 2 y›l
ödemesiz, 3 y›l ilave, 5 y›ll›k kredilerdi. O
zaman Hazine bunlara garanti verirdi.
Yüklenici firmalar da üstündeki k›sm›n›
“subvention fee” ad› alt›nda bankac›l›k
sistemine ya öder ya da kamu bankalar›ndan
teminat mektubu getirerek ilgili özel bankay›
o anlamda kompanse ederdi. Asl›nda al›nan
pozisyon, proje riski falan de¤il, bir Hazine
riskine dönüﬂürdü. Nitekim bankalar›n
hazine bölümlerince yürütülen iﬂlerdi bunlar.
Ama ifade etti¤im gibi hepsinin kendi
gerekçeleri vard›. Zaman içinde, buna
özellikle 2002’den sonra seküritizasyon
olanaklar› eklendi. Türk bankac›l›k sistemi,
gelecekteki nakit ak›ﬂlar›na dayal› uzun
vadeli borçlanmalar temin edebilir hale geldi.

‘MÜTEAHH‹D‹M’ D‹YOR”

İnşaat sektörü, Türkiye’de GSMH içinde yüzde 11’e kadar direkt yeri olan bir sektör. Bu oran
yan sanayisiyle ve etkilediği diğer sektörlerle beraber yüzde 30’lara kadar çıkıyor. Türkiye
ekonomisini ne kadar etkileyebildiği rakamlarla belli. İstihdama etkisi tartışılmaz. Eğitimsiz insan
çalıştırabilen ve direkt birebir her birimi insanla ilişkili olduğu için de Türkiye gibi henüz altyapısını
tamamlamamış ülkelerin en önemli sektörü. Savaştan veya ekonomik daralmalardan çıkan
ülkelerde inşaat sektörü sayesinde ülke ekonomisi canlanır. Çünkü birebir etkilediği 200’den fazla
sektör var. Ama bizde maalesef ekonomide ne zaman daralma, sıkışma olsa siyasi yönetenlerimiz
hemen, “Yatırımları kısalım, inşaat sektörünü kısalım” türünde olaya yaklaşır.
Ayrıca, müteahhitliğin tarifi de ciddi sıkıntılardan biri. Müteahhitler Birliği olarak 2004 yılında
akademisyenlere toplumda imaj araştırması yaptırdık. Anket sonucunda ilginç bir şey çıktı.
Toplumun güvendiği meslekler açısından müteahhitlik en son sırada yer alıyor. Bu, çok çarpıcı bir
durum. Meslekten olmayanların toplumdaki imaj yaralanmasıydı bu. Kuralları hakikaten
koymadığımız zaman maalesef dünyanın her yerinde cebiyle vicdanı çelişen çok insan var. Onların
yaptığı her yanlış, bizim hem iç pazardaki hem dünya pazarlarındaki itibarımızı etkiliyor. Bu
nedenle sertifikasyon çok önemli. Türkiye’de tanıştığınız zaman 200 binden fazla insan size inşaat
müteahhidi kartviziti veriyor. 200 binden fazla insan, şu an Türkiye’de inşaat müteahhidi. Kamuya
iş yapmak üzere elinde belge olanların sayısı bile 75 bin. 75 bin bile AB’ye üye ülkelerin
tamamındaki müteahhit sayısından fazla.

24 / 2008

Bunlar 7 ila 10 y›la varan vadeleri oluﬂturdu.
Ondan sonra yavaﬂ yavaﬂ Hazine garantisi
aramadan da projelerin kendilerini
de¤erlendirerek birtak›m pozisyonlar alabilir
hale geldik. Fakat bu da tabii yeterince,
Türkiye’nin ihtiyaç duydu¤u büyüme h›z›n›n
ve altyap› yat›r›mlar› ihtiyac›n›n gerektirdi¤i
kadar büyük bir devinim de¤ildi. Bu
çerçevede yine roll-over risklerini almaya
devam ettik. Kaynaklar›m›z›n ortalama
vadesi, bu tarz finansman ihtiyaçlar›n›n
vadesinden yine k›sa olmaya devam etti.
Ama yaratt›¤› kârl›l›k alan›, ald›¤›n›z roll-over
riskiyle k›yasland›¤›nda, yeterli görüldü¤ü
oranda bu iﬂlere giriliyordu. Temel çerçeve
bu.
Bu olgu, proje finansmanlar›n› aç›klad›¤›
kadar, konut kredisini de aç›klar. Çünkü
konut kredisinde de bildi¤iniz gibi 3 y›ldan
10 y›la kadar, hatta 20 y›ll›k krediler de dahil
olmak üzere bir finansman imkan› ve
piyasada ciddi bir rekabet oluﬂtu. Orada da
ayn› ﬂey söz konusuydu. Özellikle de TL
kaynak temininde, yabanc› para kadar vadeyi
bu kadar uzatma seçene¤i yaratan baﬂka
imkanlar da o kadar kolay oluﬂmad›.
Bu kapsamda yabanc› bankalarla
girdi¤imiz swap iﬂlemleri yoluyla yabanc›
paraya benzer vadeleri TL’de elde edebilir
olduk. O sayede bu tür konut kredilerine
uygun TL kaynaklar yaratabildik. Bu
çerçevede bakt›¤›m›zda, özellikle Hazine’nin
borçlanma gere¤inin düﬂme e¤ilimine
girmesi önemli bir geliﬂmeydi. Görev
zararlar›n›n da etkisiyle 2001 krizi öncesinde
birden bire Türkiye’nin toplam borç
stoku/GSMH’si yüzde 100’lerin üzerine
f›rlay›verdi. O dönemde ciddi bir kamu
borçlanma gere¤i oluﬂtu. Hazine’ye çok
yüksek faizlerden ve ancak çok k›sa vadeli
borçlanmalar gerçekleﬂtirebiliyordu.
Nispeten ekonomik ve siyasi istikrar
suretiyle sözünü etti¤im piyasa realitesi
ortadan kalkt›ktan sonra bankac›l›k sistemi
kendi faaliyetini çok do¤al olarak plasman
yapabilece¤i alanlar› hasretmek için ciddi bir
aray›ﬂa ve rekabete girdi. Bu rekabette
proaktif pozisyonlar alabilmek ad›na zaman
zaman irrasyonel fiyatlamalara kadar bile
gidildi.
ﬁimdi bu aç›dan bakt›¤›n›z zaman,
kredilendirilebilir bir sektörü ›skalamam›z
konjonktüre zaten ayk›r›. Bu bizim için
imkan. Orada hakikaten bir finansman

ihtiyac› varsa ve o finansman ihtiyac›, kendi
tutarl›l›¤› içinde bankac›l›k kredi tekni¤i
içinde karﬂ›lanabilir bir ihtiyaç ise böyle bir
konjonktüre denk geldi¤inde bankac›l›k
sisteminin bunu yapmas› varoluﬂ
sebeplerinden bir tanesidir. Bir de buna
global likidite bollu¤unu ve borçlanma
imkanlar›n›n daha da artt›¤› bir ortam›
eklerseniz ciddi bir likidite fazlas› içinde biz
para satmak için müﬂteri arayan
konumundayd›k. Dolay›s›yla böyle bir
konjonktürde bizim almad›¤›m›z riskler;
al›nmam›ﬂ ve al›nmas› mümkün olmayan
risklerdir. Bu kapsamda özellikle ‹ﬂ Bankas›
olarak girdi¤imiz pozisyonlarla ilgili bilgiler
de vermek isterim: Yurtd›ﬂ› müteahhitlik
hizmetleri kapsam›nda dünyan›n en büyük
225 müteahhidi aras›na 22 tane güzide firma
sokabiliyorsunuz. Emin Bey bahsettiler, bu
Amerika’n›n ve Çin’in arkas›ndan üçüncü
s›rada yer almam›z› sa¤l›yor. Bu arada
üstlenilen iﬂlerin niteli¤i de de¤iﬂiyor. 2003
y›l›nda ortalama proje bedeli yurtd›ﬂ›
müteahhitler için 13,7 milyon dolar iken,
2007’de 55 milyon dolara ç›km›ﬂ. Bunlar›n
yar›dan fazlas› 200 milyon dolar›n üzerinde
olan projeler. Art›k öyle düﬂük teknolojili,
eme¤e dayal› iﬂler de¤il, hakiki yüksek
ölçekli entegre iﬂler yap›l›yor. Böyle bir
ortamda, böyle bir geliﬂme gösteren sektöre
bizim pozisyon almamam›z için hiçbir
gerekçe olamaz. Bu 22 firman›n tamam›
bankam›z›n çok aktif müﬂterileridir. Ve
buralarda da pozisyonlar›m›z var.
ﬁimdi inﬂaat sektörü riskimize de¤inmek
istiyorum. Biraz özel olacak ama bu izah
çerçevesinde, al›nan pozisyonlar›n ne
seviyede oldu¤unu ifade etmek için önemli
oldu¤unu düﬂünüyorum. Bu y›l›n üçüncü ay
sonu itibar›yla bizim nakdi 1,9 milyar YTL,
gayri nakdi 1,4 milyar YTL; toplam 3,3 milyar
YTL’lik inﬂaat-taahhüt sektöründe riskimiz
var. Bunlar bu firmalar›n hepsini kaps›yor.
Bizim portföyümüzün nakdi kredilerde
yüzde 7,4’ü bu sektöre verilmiﬂ kredilerden
oluﬂuyor. Gayri nakdi kredilerin bütün
portföyümüz içinde yüzde 17,7’si bu sektöre
verilenlerden oluﬂuyor. Toplamda da yüzde
9,8’i bu sektöre verilen kredilerden oluﬂuyor.
‹nﬂaat taahhüt sektörü riskimiz bu. 2006
y›l›nda yüzde 5,4 iken ﬂimdi 7,4 olmuﬂ, yani,
2005 ila 2007 aras›ndaki yükselen trendden
biz daha fazla pay alacak bir strateji
izlemiﬂiz. Gayri nakdi de yüzde 12,1 iken
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yüzde 17,7 olmuﬂ. Toplam pay›m›z da yüzde
7,3’den yüzde 9,8’e gelmiﬂiz. Bunu bütün
sektörle k›yaslad›¤›m›zda ﬂunu görüyoruz:
2007 y›l› sonu itibar›yla bankalar›n inﬂaat
sektörüne verdi¤i toplam nakdi kredi 17,6
milyar YTL. Bu rakam›n tüm sektörler
içindeki pay› yüzde 5,9. Bizim kendi
portföyümüzde bu sektöre verilen kredilerin
pay› yüzde 7,4. Dolay›s›yla biz, asl›nda
al›nabilir riskleri seçici olarak almaya gayret
eden bir strateji izliyoruz. ‹htiyaçlar›n›n
tamam›n› karﬂ›l›yor mu? Karﬂ›lamayabilir.
Sonuçta yabanc› banka, yabanc› sermaye ve
de¤iﬂik sektörlerdeki farkl›laﬂmalara dikkat
çektiniz. Biz misyonumuzu, büyüme
imkanlar›m›z ölçüsünde yerine getirmeye
çal›ﬂ›yoruz. Ayn› dönemde bankan›n sektör
pay› da yüzde 9 seviyesinde. Böyle
bak›ld›¤›nda, bankac›l›k sistemi içinde bu
misyona paralel hareket etti¤imizi
düﬂünüyorum.
Burada daha önce de¤inilmiﬂ olan
teminat mektuplar› k›sm›nda da eklemek
istedi¤im bir husus var. Asl›nda hepimizin
bildi¤i gibi ald›¤›n›z kredi riski bak›m›ndan
nakdi kredilerle teminat mektubu gibi gayri
nakdi krediler aras›nda bir fark söz konusu
de¤il. Likidite bollu¤unuz devam ediyorken
ve siz esasen nakdi kredi verme
e¤ilimindeyken, ayn› risk karﬂ›l›¤›nda gayri
nakdi kredi vereceksiniz ve yüksek de
olmayan bir komisyon geliri elde
edeceksiniz. Karﬂ›l›k ay›rma
yükümlülükleriniz de aynen devam edecek.
Bu çerçevede de kendinizi bu iﬂi yapmaya
devam etmeye ﬂevkli hissedeceksiniz. Bunlar
gerçekçi varsay›mlar de¤il. Di¤er taraftan
de¤iﬂik baﬂka faktörler de iﬂin içine giriyor.
Kredi riski dedi¤imiz kavram›n içine
girdi¤imizde, biz bankac› olarak rolümüzü
bilmek ve iyi tan›mlamak zorunday›z. Biz
esas itibar›yla kreditörüz ve kredi faiz
gelirine talibiz, sermayedar de¤iliz.
Dolay›s›yla yap›lacak iﬂin, sermayedar riskini
almak durumunda de¤iliz. E¤er öyle olsayd›,
do¤rudan müteﬂebbis olmay› tercih etmemiz
gerekirdi. Bunu seçti¤inizde de gelirinizin
kredi faiz geliriyle s›n›rl› olmamas›, sermaye
pay›n›z ölçüsünde yarat›lan fonlara talip
olman›z gerekirdi. Konuya bu aç›dan
yaklaﬂt›¤›m›zda ﬂunu görüyorum: Zaman
zaman güçlükler karﬂ›s›nda bankac›l›k
sisteminden kendi rolünün ötesinde
misyonlar, vizyonlar, sorumluluklar
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yüklenmesinin beklendi¤ini görüyoruz. Biz
bunu yapamay›z. Yapmam›z, tüm sistemin
sa¤l›¤› bak›m›ndan da iyi bir ﬂey olmad›¤›
için yapamay›z. Bankac›l›k sistemi, sonuç
olarak kreditör rolünün gereklerine göre
hareket etmek durumunda olmal›d›r. Esas
itibar›yla, sisteme emanet edilmiﬂ k›ymetleri,
o z›mni vekaletin verildi¤i s›n›rlar
çerçevesinde ve otoritenin de belirledi¤i
çizgiler içerisinde kullanmak durumundad›r.
Sonuç olarak belki biraz defansif oldu
konuﬂmam›n bu bölümü, ama ﬂunu
söylemek istiyorum esasen, karﬂ›laﬂt›¤›m›z
güçlüklerin tamam› bu ülkedeki makro
ekonomik parametrelerle ilgilidir. Hepimizin
yaﬂad›¤›, hepimizin iﬂine de¤iﬂik boyutlarda
etki eden de¤iﬂkenlerle ilgilidir.
‹ﬂi biraz müteahhitlik ve proje
finansman›ndan konut ve perakende k›sm›na
MEHMET
GÖÇMEN

aktard›¤›n›zda da ﬂunu görüyoruz: Düﬂen
faiz ortam›nda, o gün için sizi kârl›
fonlayacak kalemler olmasa bile zaman
içinde faizin düﬂece¤i beklentisiyle bankalar
ciddi bir rekabet içine girdi. Konut
kredisinde ciddi mesafeler al›nd›. Özellikle
de KKDP uygulamas›, yani ayn› konut için
kredinin tekrar baﬂka bir bankada
yenilenmesi halinde, KKDP uygulamas›n›n
ilave bir maliyet oluﬂturmad›¤›
düzenlemeden sonra asl›nda bankalar›n
portföyü kendisinin olmaktan ç›kt›. Bu öyle
bir ﬂey ki, asl›nda siz sabit faizli bir aktif
yaratt›¤›n›z› düﬂünüyorsunuz. Düﬂen faizlerle
ileride anapara kazanc› elde ederim diye
düﬂünerek bir pozisyon al›yorsunuz. Asl›nda
kaynaklar›n›z o gün için sizi kârl› da
fonlam›yor, ama bir anlamda faizin
düﬂmesine oynuyorsunuz. E¤er faizler
yükselirse risk sizin, krediyi alanlar memnun,
isabetli bir iﬂ yapt›klar›n› düﬂünüyorlar, hayat
güzel bir ﬂekilde devam ediyor. Fonlama
sürmezse risk yine sizin. Her ﬂey iyi oldu,
faizler aﬂa¤› gitti, siz anapara kazanc› elde
edecektiniz, öyle bir ﬂey yok. Kredileriniz
özenle kapat›l›yor ya da siz de mevcut
kredinin faizini portföyünüzü muhafaza
etmek kayg›s›yla aﬂa¤› do¤ru revize etmek
durumunda kal›yorsunuz. Ayn› operasyonu
örne¤in, kendi fonlaman›z› sa¤lad›¤›n›z
taraflarla gerçekleﬂtiremeyecekken. Hatta bu
hadise ürün bile oldu sektörümüzde.
Hat›rlay›n›z, “Düﬂen faizli konut kredisi” diye
lanse edildi. Dolay›s›yla konut kredisi
k›sm›nda da iﬂin bu de¤iﬂik boyutlar› ortaya
ç›kt›. Ben ﬂöyle bak›yorum: Biraz da bu faiz
gibi üst piyasa de¤iﬂkenlerine dayal›
pozisyonlar al›rken kaç›rd›¤›m›z bir nokta
olarak, bunun yurtd›ﬂ› kaynakl› subprime
mortgage kredi kriziyle de do¤rudan
ba¤lant›l› oldu¤unu düﬂünüyorum. Asl›nda
hiçbir finansman modeli, olmayan bir sat›n
alma gücü bahﬂedemez. Ama zaman zaman
sanki o sat›n alma gücü “varm›ﬂ gibi”ye
gelebilir. Söylemek istedi¤im, olmayan sat›n
alma gücünü var sayacak derecede
parametreleri suni olarak bozdu¤unuz
zaman, bedelini baﬂka ﬂekilde ödüyorsunuz.
Hem sistem ödüyor hem o mallara sahip
oldu¤unu zannedenler ödüyor.
M. Rauf Ateﬂ Teﬂekkürler. ﬁimdi tekrar
Erdal Bey’e sözü verelim. Dünyadaki kriz
sizi, konut ve inﬂaat sektörünü nas›l etkiledi?
Bu kriz ortam› ve Türkiye’deki ekonomik

durgunluk sizin üyelerinize nas›l yans›d›?
Erdal Eren Güzel bir ﬂey de¤il, bu ama
kriz dönemleri bizim sektörümüzde elek
görevi görür. Kriz dönemleri finansman
altyap›s›, sistemati¤i, tecrübe altyap›s›
olmayan, sektörle ilgisi yokken moda oldu¤u
için, cazip gördü¤ü için sektöre giren
insanlar›n elendikleri, dayanamad›klar›
süreçlerdir. O nedenle bizler kendi aram›zda
konuﬂurken, tedbirlerimizi alal›m, bu
dönemden canl› ç›karsak zaten daha da
cazip ﬂartlarda iﬂler yapar›z deriz. Kriz
dönemleri finansla, sistematikle,
mühendislikle, uluslararas› iliﬂkilerle entegre
olabilenlerin veya Türkiye’de piyasa
daralm›ﬂsa yurtd›ﬂ›na ç›kanlar›n ayakta
kalabildikleri dönemlerdir. Kriz
dönemlerinde sadece bu dedi¤imiz kural›
sapt›ran bir ﬂey olur, o da kriz zaman›nda
Türkiye’de ya da bizim gibi ülkelerde siyasi
otoritelerin de¤iﬂmesi. Yeni siyasetler ortaya
ç›kar. Maalesef yeni siyasetler kendi yeni
müteahhitlerini yaratma telaﬂ›na düﬂer.
Eskiden dayanamay›p elekten düﬂen
rakiplerimizin yerine daha önce ad›n› san›n›
bilmedi¤imiz yeni rakiplerimiz olur, onlarla
mücadele etmeye baﬂlar›z. Ama
ço¤unlu¤umuzun ana iﬂvereni devlet oldu¤u
için, üstümüzdeki bask›dan dolay› bunu
korka korka söyleriz. Mortgage’a yönelik
benzer bir beklentimiz var. Mortgage’› çok
istedik. Mortgage’›n kurallar›n›n bizim
mesle¤imizi disipline edece¤ini düﬂündük.
Neden? Çünkü mortgage’la Türkiye’ye
denetim mekanizmalar›, sigorta sistemi
girmek zorunda. Ayn› zamanda deprem
ﬂartnamelerine uymayan konutun kredi
almas› mümkün de¤il. Çünkü o kadar y›l,
mortgage kredisini veren kuruluﬂun
ipote¤inde olan o gayrimenkulün mutlaka
sa¤l›kl› olmas› gerekiyor. O nedenle de
denetimsiz, kay›t d›ﬂ› dedi¤imiz yap-sat
sektörü, konutlar›n› satamaz hale gelecekti.
Müesseseleﬂmiﬂ, ﬂartlara uygun, insanlar›n
içinde ölmedikleri konutlar› yapan
müteahhitler rekabetin üstünde kalacaklard›.
Ama iﬂte bu kriz geldi, mortgage’›
kap›m›zdayken durdurdu. Yine baﬂka bir
döneme att›. Öyle bir hayal k›r›kl›¤›m›z da
var.
M. Rauf Ateﬂ ﬁamil Bey, sizinle devam
edelim. Yaﬂanan kriz ve Türkiye’deki
durgunluk, önümüzdeki dönemde sektörü
nas›l etkileyecek? Yeni konut üretimi ciddi
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ﬂekilde etkilenecek mi? Bir de TOK‹’nin
konut piyasas›ndaki rolü ile ilgili
söyleyebilecekleriniz varsa paylaﬂ›rsan›z
seviniriz.…
ﬁamil Çapar Birincisi Erdal Bey’in
söyledi¤i gibi do¤al seleksiyon süreci
baﬂlam›ﬂt›r. Bu elek çal›ﬂmaya baﬂlad›. Bu
süreçte mutlaka baz› firmalar elenecek. Niye
inﬂaat sektörünü konuﬂuyoruz? Çünkü bu
sektörde rant var.
Ekonomik büyümenin yaﬂand›¤›
dönemlerde en fazla inﬂaat sektöründe yeni
firma kuruluﬂlar› yaﬂan›r. En ufak bir kriz
oldu¤unda da sonradan kurulan birçok
inﬂaat ﬂirketi kapat›lmak için dilekçe verir.
Yani bu moda haline geldi¤i için dolay›s›yla
do¤al seleksiyon ilk önce inﬂaat sektörünü
etkiler. Krizler ilk önce inﬂaat sektörünü
vurur, en zor aya¤a kalkan da her zaman
inﬂaat sektörüdür. Dolay›s›yla bu do¤al
seleksiyon süreci baﬂlad›. Birçok firma
sürecin d›ﬂ›na ç›kacak. Belki de soruyu ﬂu
ﬂekilde sormak laz›m: Niye bu sektöre bu
kadar ra¤bet var? Çünkü bu sektörde rant
var.
‹ﬂini do¤ru yapmaya çal›ﬂan, iﬂte 50 y›l›
geçmiﬂ bir kurumu temsilen bunu
söylüyorum. Bunu alt alta koydu¤unuzda
bize göre çok büyük bir rant yok.
Gayrimenkul sektörüne gireceksiniz, bütün
yat›r›m› yaparken yüzde 18 KDV
ödeyeceksiniz, o daireleri satarken yüzde 1
KDV alacaks›n›z ve aradaki fark› proje
bittikten bir y›l sonra almaya çal›ﬂacaks›n›z.
‹skan ücreti olarak trilyonlarca lira para
ödeyeceksiniz. Ruhsat›n›z› almak için
inan›lmaz paralar ödeyeceksiniz. Hesap kitap
yap›yorsunuz, bize göre çok büyük bir rant
yok. Ama piyasan›n yorumuna ve kat›l›m›na
bakt›¤›n›zda inan›lmaz bir rantm›ﬂ gibi sektör
ra¤bet görmektedir. Bu rant nereden geliyor?
Bu rant›n yüzde 85’i haks›z rekabetten
geliyor. E¤er biz bitmiﬂ ürünü düzgün hale
ç›karmay› bir ﬂart hale getirirsek o zaman
haks›z rekabette elenme baﬂlayacak. Adnan
Bey’in söyledi¤ine kat›l›yorum, sonuçta
Türkiye’nin finans kuruluﬂlar› güçleri
itibariyle bu sektöre katk›da bulunacaklar,
ama ﬂunu yapman›za hiçbir engel yok.
Finans sektörünün tamam› için bunu
söylüyorum, yar›n itibariyle bütün finansç›lar
kendi derneklerinde bir araya gelip ﬂöyle bir
karar ç›karabilir: “Biz bundan sonra iskan›
olmayan hiçbir projeye kredi vermeyece¤iz.”
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‹nan›n bana Türkiye’de inan›lmaz bir sorunu
çözmüﬂ olacaks›n›z. ‹ki, yat›r›mc›lara ﬂunu
diyebilirsiniz: “Müﬂteri sözleﬂmenizi lütfen
bize getirin, müﬂterinize iskan› taahhüt
etmiyorsan›z size de kredi vermiyoruz.” Bitti,
hiçbir ﬂekilde ilave bir risk ve sorumluluk
alm›yorsunuz. Bilakis piyasaya sadece bu
cümleleri sarf ederek bunun karar›n› almak
da san›yorum iki gün sürer, gayrimenkul
piyasas›na inan›lmaz bir faydada
bulunursunuz. Dolay›s›yla haks›z rekabetin
en büyük noktas›nda paray› verip, suyun
baﬂ›nda duran kiﬂiler olarak asl›nda sistemi
siz yönetmeye baﬂl›yorsunuz. Sadece bir ﬂey
söyleyerek: “‹skan› olmayan hiçbir konuta
kredi vermiyorum, e¤er yat›r›mc›s› iskan›
taahhüt etmiyorsa hiçbir projenin arkas›nda
durmuyorum.” ﬁimdi bunu o kadar çok
anlatmaya çal›ﬂ›yoruz ki, Koray ‹nﬂaat
nezdinde bir konut kalite standard› diye
inovasyon projesi baﬂlatt›k. Rekabet
anlam›nda finans kuruluﬂlar›, “Ben bu
standartlarda olmayan projelere kredi
vermiyorum” dedi¤i anda sistem asl›nda
bitiyor. Çok k›sa ﬂunu söyleyip bitiriyorum.
Sistem ﬂöyle çal›ﬂ›r, dünya üzerinde özellikle
Amerika merkezli agresif A tipi dedi¤imiz
fonlar vard›r. Bu fonlar dolar baz›nda
minimum yüzde 20 beklentiyle piyasaya
girerler, riski de göze al›rlar ama çok
agresiflerdir. Bunlar›n 3-5 y›ll›k ç›k›ﬂ planlar›
vard›r. 3-5 y›l sonra B tipindeki fonlara
satarlar. Onlar›n y›ll›k beklentileri yüzde 1012 aras›ndad›r. Bu sadece el de¤iﬂtirir. Yine
onlar 3-5 y›ll›k bir dönem içinde bu sistemde
kazançlar›n› elde ederler, ondan sonra nihai
sahibi olan emeklilik fonlar›na satarlar.
Onlar›n y›ll›k beklentileri maksimum yüzde 5
ila 8 aras›ndad›r. Emeklilik fonlar›n›n
kuruluﬂunda, gayrimenkul projelerine
finansman sa¤lanmas› da gayrimenkul
projelerinden gelirlere ortak olmak da vard›r.
Dolay›s›yla emeklilik fonlar› sayesinde
gayrimenkul projelerine, proje finansman›
sa¤lanabilir. Finans kuruluﬂlar›n›n kapitali
yoksa tabii ki buna girmek durumunda
olamazlar. Niye biz proje baz›nda finansman
modelleri oluﬂturam›yoruz? Örnek veriyorum,
‹ﬂ Bankas›, “ﬁurada bir proje var, her ﬂeyini
inceledim. Buna herkes talip olsun” diyebilir.
Bak›n Almanya’da Türkiye’den gemi sat›n
al›yorlar, o gemiyi 200 tane Alman
vatandaﬂ›na sat›yorlar. Bu insanlar o geminin
çal›ﬂmas›ndan para kazan›yor. Finansman

dedi¤iniz ﬂey asl›nda nas›l yönetti¤inizle
ilgili. Sonuç olarak bütün bunlar› sistem
olarak kendi içinde yap›p yönetti¤inizde
proje finansman› öyle ya da böyle karﬂ›lan›r.
Gayrimenkul sektörünün Türkiye’de baﬂka
bir ç›k›ﬂ noktas› yoktur.
M. Rauf Ateﬂ Say›n Müsteﬂar, aç›l›ﬂta siz
giriﬂ yapt›n›z, sonra çeﬂitli sektörlerden
temsilcileri dinlediniz. Dinlediklerinizden
inﬂaat ve konut sektörünün gelece¤ini nas›l
görüyorsunuz? Daha ileri gitmesi için neler
yap›lmas› gerekir?
Sabri Özkan Erbakan De¤erli
arkadaﬂlar›m, konular› çok güzel ﬂekilde
masaya yat›rd›. Tabii ben önce ﬂunu
söylemek istiyorum. Bizim
müteahhitlerimizin ço¤u devletten
kazanm›ﬂt›r. Yurtd›ﬂ› müteahhitlerimizin
say›s›n›n artmas›n›n nedeni devletin popülist
yaklaﬂ›mlardan kaç›nmas›. Bugün hükümetler
geldi¤i zaman yeni yat›r›mlar, projelerle ilgili
ne yapacaklar›n› tüzüklerinde aç›klar. Ama
bizim ﬂurada bir yanl›ﬂ›m›z var: Hiçbir
hükümet de ﬂu yar›m kalan iﬂleri bitirelim,
sonra di¤er iﬂleri yapal›m dememiﬂtir. Bugün
bakt›¤›n›z zaman 15 y›ld›r bir Bolu tüneli
devam ediyor. Niye? Ödenek s›k›nt›s›ndan
dolay›. Mesela ben 1987 y›l›nda DPT’de GAP
projesinde direktör yard›mc›s›yd›m. O zaman
Japon Nippon firmas›yla master plan›
çal›ﬂmas› yapm›ﬂt›k. 2000 y›l›nda 1,7 milyon
hektar› sulay›p GAP’› açm›ﬂt›k. Ama bak›n›z
2008 y›l›nday›z, daha yeni bir paket daha
götürdük. 300 bin hektar› ancak suluyoruz.
1,7 milyon hektar nerede, 300 bin hektar
sulama alan› nerede? Projelerde yat›r›m
imkan› yok. Öyle ﬂeylere rastlad›k ki iz
bedeli denen bir olay vard›r. Herhangi bir
yerin milletvekili yörede yap›lacak bir yola 1
milyon atar, projede ona iz bedeli denir.
Bundan sonra önümüzdeki bütçede ben
buraya tekrar bir miktar para ay›r›r›m der, o
da olmaz ve bu iﬂ sürüncemede gider. Ta ki
müteahhitlerin ﬂantiyeleri kapanana kadar bu
böyle devam etmiﬂtir. ﬁimdi DPT’nin yeni bir
yöntemi ﬂu, fizibilitesi ve gerekçesi olmayan
hiçbir ﬂeye müsaade etmiyor. Ama bu
popülist politikalar› bir kenara b›rak›p yar›m
kalan projeleri bitirmek, onlar›n içinde
bugün için gereksizler varsa onlar› da devre
d›ﬂ› b›rakmakta fayda var. Çünkü öte taraftan
inﬂaat sektörü her zaman s›k›nt› içinde
olacak. Çünkü hiçbir ﬂekilde yat›r›m ortam›n›
gerçekleﬂtiremiyorsunuz. Y›llarca süren

projeler, bitmeyen yat›r›mlar var. Bir de
teknoloji de¤iﬂiyor. Bugün yurtd›ﬂ›ndaki
müteahhitlerimizin orada yaﬂad›klar› s›k›nt›y›
da yapt›klar› iﬂleri de görüyorum. O iﬂleri
Türkiye’de yapsalar bizim hiçbir s›k›nt›m›z
olmaz. Peki niye? Orada denetim ve
müﬂavirlik hizmetleri çok kuvvetli. Bizde
öyle bir ﬂey yok. Bizde yollar› bozuk
yapanlar var, hiçbir ﬂekilde
cezaland›ram›yorsunuz. ‹halesini alm›ﬂ
bitirmek durumunda. Yar›m kalan iﬂlerimiz
var. Bir yerde mutlaka önümüzü görmemiz
laz›m. Fuzuli iﬂlere girmememiz laz›m. Bak›n
1996 y›l›nda ‹ller Bankas›’n› müteahhitlerin
Eximbank’› haline getirelim dedik. ﬁimdi ‹ller
Bankas› bankac›l›k sistemine dönüyor, yasas›
ç›kmak üzere. Ben belediyelere verdi¤im
paray› geri alam›yorum. ‹ller Bankas› hep
borçlu. Bu y›l her belediyeden yüzde 40
kesinti yap›yoruz. Ben kendi öz
kaynaklar›m›n yan› s›ra Dünya Bankas›’ndan
ﬁAM‹L
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212,9 milyon Euro, Abu Dhabi, Kuveyt Suudi
Kalk›nma ve ‹slam Kalk›nma Bankas›’ndan
da 130 milyon dolar kaynak sa¤lad›m. S›rf
at›k su, kat› at›k, kanalizasyon ﬂebekelerini
yapabilmek için. Ama bu paralar› da geri
alam›yorum. Büyükﬂehir belediyelerinin
korkunç ﬂekilde borçlar› var. Oysa ben
Eximbank gibi çal›ﬂsam ‹ller Bankas›
kreditörleriyle birlikte her müteahhitten
param› zaman›nda geri al›r›m. Ama
belediyelerden, kamudan alam›yorsunuz.
Belki böyle bir çal›ﬂma içinde olabiliriz. Ben
niye müteahhitlerime teminat mektubu
vermeyeyim? Böyle bir sistemin içine
girdikten sonra bunu da yapabilirim. Devlet
olarak da onlara yard›mc› olabiliriz.
M. Rauf Ateﬂ Mehmet Bey, inﬂaattaki en
önemli geliﬂmelerden biri de hammadde
fiyatlar›ndaki art›ﬂ. Çimento fiyatlar›na da
yans›d›. Bunun sektöre etkisini soral›m. Bir
de eklemek istedikleriniz varsa alal›m.
Mehmet Göçmen Önce eklemek
istediklerimi söyleyeyim. Bugün inﬂaat
sektörünün gerçekten de¤er yaratan bir
sektör olmas› için ülkenin stratejik
gelece¤inin ve önceliklerinin belli olmas›
laz›m. Biraz daha açarak söyleyeyim; bugün
inﬂaat sektörü bütün sektörlerin tedarikçisi
durumunda. Ayn› zamanda da inﬂaat sektörü
biraz önce say›n baﬂkan›n söyledi¤i gibi bir
ﬂekilde ekonominin yüzde 30’unu da
hareketlendiren bir sektör. ‹nﬂaat sektörünü
büyütece¤iz, ama neyle büyütece¤iz?
Sektörün önüne nas›l bir oyun plan›
koyaca¤›z? Türkiye’nin yönünün belirlenmesi
laz›m. Türkiye, maalesef kal›c› ve rekabet
avantaj› olmayan ne kadar sektörde faaliyet
göstermesi gerekiyorsa oralarda faaliyet
gösteriyor. Türkiye, niye otomotiv üretir?
Türkiye’nin ne gibi kal›c› bir rekabet avantaj›
vard›r? Avrupa Birli¤i’ne gerçekten
gidiyorsak, ﬂaka de¤ilse bu, belirli bir süre
sonra Türkiye’nin ucuz iﬂçilik gibi bir avantaj›
kalmayacak. Türkiye, çok yo¤un enerji
tüketen, enerji lideri iﬂlerde dünya lideri. Ben
bununla övünmüyorum, çimentocuyum.
De¤iﬂken maliyetin yüzde 60’› enerji. Demir
çelikte de ayn› ﬂey. Biz niye bunlarda dünya
lideri olal›m? Çünkü yapt›¤›m her ihracat
yüzde 60 kadar enerji ithalat›n› provoke
ediyor. Türkiye niye tekstilde var?
Türkiye’nin tekstilde olmas›n›n nas›l bir kal›c›
rekabet avantaj› var? Kay›t d›ﬂ›l›k ve ucuz iﬂ
gücü. Biz bunlarla nas›l baﬂ edece¤iz?
30 / 2008

Sonuç olarak Türkiye’nin sektörel
önceliklerini belirlemesi laz›m. Bu sorunun
en somut iki cevab› var: Bir turizm, ikincisi
enerji koridorunda olmam›zdan dolay› enerji
yat›r›mlar›. Niye Paris’e y›lda 71 milyon turist
gelir de ‹stanbul’a gelmez. ‹stanbul’da
Liverpool-Milan maç› olunca oteller
karaborsa oluyor. Alt› üstü 50 binlik stada 50
seyirci geliyor. Türkiye’de turizmi Antalya
çukurundan kurtar›p iki aydan 10 aya
ç›kard›¤›n›zda ve Türkiye sath›na
yayd›¤›n›zda bunun inﬂaat sektöründe neleri
tetikleyece¤i heyecan verici bir durum. Ama
bugünkü gibi ikinci konut, üçüncü konut,
temeli olmayan konutla büyüyecekse bu
sektör ya da enerji ithal edip ucuza enerji
ihraç edecekse büyümemesini tercih ederim.
Böyle bakt›¤›n›zda bizim sektörümüzde
çimento sektörü enerji oyunu haline geldi.
Enerji fiyatlar› da birincil enerji
kaynaklar›n›n fiyatlar› dahil, petrolle birlikte
çok fazla yükselmektedir ve öngörülen
gelecekte de yükselmeye devam edecektir.
Böyle bir durumda çimento sektörünün
SABR‹
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önemli bir maliyet art›ﬂ› olacak demektir. Bu
ülkede bütün bunlar›n gözden geçirilmesi
laz›m. Yat›r›m yapt›¤›m›z zaman bize iki soru
soruluyor: Kaç kiﬂilik istihdam yaratacaks›n?
Kaç para döviz kazand›racaks›n? Bana kaç
para döviz kaybettireceksin, kaç kilo enerji
tüketeceksin, kaç ton karbondioksit
üreteceksin diye sormalar›n› tercih ederim.
Dolay›s›yla ülkenin stratejik yönü belli
olduktan sonra inﬂaat sektörünü bunun
arkas›na koyarsak, çimento baﬂta olmak
üzere, inﬂaat malzemelerini de buna göre
stratejik yönlendirebilirsek, ancak o zaman
sürdürülebilir büyümeyle ancak o zaman bu
kay›t d›ﬂ›l›kla, ancak o zaman bu Kyoto ve
karbondioksit emisyonlar›n›n
s›n›rland›r›lmas›yla topyekun ça¤daﬂlaﬂt›r›lm›ﬂ
bir sektör yarat›r›z. Yoksa konjonktürel
olarak fonlaman›n kolay oldu¤u dönemlerde
konutlara yat›r›m yaparak ve belki de
ço¤unu bilinçsizce yaparak çok fazla ileri
gidece¤imizi düﬂünmüyorum.
M. Rauf Ateﬂ Orhan Bey sizin bu
konudaki yorumlar›n›z nedir?
Orhan Turan Enerji fiyatlar› dünyada
alm›ﬂ baﬂ›n› gidiyor. Geçen hafta
yurtd›ﬂ›ndayken maliyetleri konuﬂurduk. 136
dolarlar› görüyoruz. Bunlar tabii ki yal›t›m›,
enerji tasarrufunu gündeme getiriyor. Bugün
Türkiye yaklaﬂ›k 40 milyar dolarl›k ithalat
yapan bir ülke, ithal etti¤imiz 40 milyar
dolar›n yüzde 75’ini konut ve sanayide
kullan›yoruz. Konutta da y›lda ›s›tma amaçl›
yaklaﬂ›k 15-16 milyar dolar harc›yoruz.
Normal olmas› gereken bir yat›r›m
yapt›¤›n›zda yüzde 50 tasarruf
yapabiliyorsunuz. Yani, y›lda 7-8 milyar
dolar› çöpe at›yoruz. Türkiye’de konutlarda
yap›lan ortalama yal›t›m yüzde 7 civar›nda.
M. Rauf Ateﬂ Adnan Bey, bankac›l›k bu
yeni konjonktüre nas›l bak›yor?
Adnan Bali K›saca ifade edeyim. Geçmiﬂ
dönem 2002-2006 dönemi kabaca düﬂük kur,
yüksek büyüme, düﬂen faiz ve kontrol
edilebilir maliyetlerle ve özellikle de global
likiditenin fazlal›¤›yla ciddi bir geniﬂleme
dönemi ﬂeklinde cereyan etti. Ertelenmiﬂ
talepler bu dönemde fiili hale geldi. Özellikle
düﬂen faiz oranlar›na ba¤l› olarak finansman
aç›s›ndan sa¤lanan kolayl›klar, önemli bir
kesimi sat›n alma gücü kazan›r hale getirdi.
Sonuçta da özellikle konuttan kaynaklanan
özel sektör yat›r›mlar›yla bu sektörde ciddi
bir geniﬂleme dönemi yaﬂand›. Ben k›sa

dönemde bir bankac› olarak bu dönemin
kendi içinde tamamland›¤›n› düﬂünüyorum.
Bu konjonktürün yarat›c›s› olan koﬂullar,
hem içeride hem d›ﬂar›da de¤iﬂmiﬂtir. O
yüzden yeni konjonktürün ana
parametrelerinin daha düﬂük bir büyüme,
yükselen faizler, dolay›s›yla maliyetler
aç›s›ndan da bir miktar kontrol edilebilirli¤in
ötesine varacak yükseliﬂler olaca¤›n›
düﬂünüyorum. Dolay›s›yla böyle bir
çerçevede, gerek firmalar›n gerek projelerin
kendilerine özgü performans riskinin
yeniden de¤erlendirilmesi gerekti¤ini
düﬂünüyorum. Pazarlama ve sat›ﬂ riskinin de
bu çerçevede giderek artt›¤›n› düﬂünüyorum.
Talebin darald›¤›, hane halk›n›n biraz
kendini geriye çekti¤i, finansman
maliyetlerinin yükseldi¤i böyle bir ortamda
nihai fiyatlara bu tarz geliﬂmelerin sonucunda
oluﬂan maliyetleri yans›tman›z, en az›ndan
ayn› ölçüde yans›tman›z mümkün
olmayacakt›r. O da kâr marjlar›n›n artan
riskleri karﬂ›lamayacak derecede daralmas›
sonucunu yarat›r. Bu, bankac›l›k sisteminin
finansör rolü ve seçicili¤imiz bak›m›ndan
baz› ipuçlar› veriyor. Bu dönem kitlesel
üretim konjonktürü de¤ildir. Uzun vadeli,
çok büyük ölçekli yat›r›m konjonktürü
de¤ildir. Bu daha çok, öz kaynak
bak›m›ndan güçlü, dolay›s›yla de¤iﬂen, ters
esen rüzgarlara karﬂ› öz kaynaklar›n›n
etkisiyle dayanabilme gücü olan,
markalaﬂm›ﬂ güçlü oyuncular›n niﬂ alanlarda
alacaklar› pozisyonlar›n yan› s›ra,
konsolidasyon süreci içinde, de¤iﬂik sat›n
alma ve birleﬂme f›rsatlar› yaratacak bir
dönem olacak. Biz bu bak›mdan biraz
ihtiyatl› bakma e¤ilimindeyiz. Tüm bunlar›
yak›n gelecek için öngörüyoruz. Yak›n
gelecekten kast›m›z kabaca 2 y›l› kapsayacak
bir süreç. Sonuçta, inﬂaat sektörüne iliﬂkin
ana gösterge olarak ﬂunu söylemek isterim.
Dünyada GSMH’den ald›¤› pay yüzde 8’i
aﬂan, AB gibi bizim yak›n olmaya çal›ﬂt›¤›m›z
ülkelerde GSYH’nin ise yüzde 10’unun
üzerine ç›kt›¤› bir sektör olarak inﬂaat
sektörünün, Türkiye gibi büyüme potansiyeli,
genç ve dinamik nüfus yap›s› ve kentleﬂme
sürecinin bir sonucu olarak ertelenmiﬂ
ihtiyaçlar› olan bir ülkede bask› alt›nda ve
düﬂük oranlarla kalmas› düﬂünülemez. O
bak›mdan ana perspektifte ve orta-uzun
dönemde hiçbir ﬂekilde olumsuzluk ve
cazibe eksikli¤i görmüyoruz.
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Griffin Capital Management Ottoman Fund Fon Yöneticisi AZ‹Z
UNAN, Türkiye’de mortgage sisteminin oturmas› için faizlerin
düﬂmesinin ﬂart oldu¤unu söylüyor. “ﬁu anda YTL baz›nda
mortgage ald›¤›n›z zaman faiz çok yüksek” diyen Unan’a göre,
inﬂaat sektöründe son birkaç y›lda yaﬂanan h›zl› büyüme,
özellikle orta gelire dönük konutlarda arz fazlas› yaratt›. Ancak
yine de Unan, Türkiye’nin y›ll›k konut ihtiyac› hesapland›¤›nda
inﬂaat›n her zaman cazibesini koruyaca¤›n› vurguluyor.

2

006 y›l›n›n baﬂ›nda kurulan ve ﬂu
anda 75 milyon dolarl›k büyüklü¤e
ulaﬂan Ottoman Fund (Osmanl›
Fonu), Griffin Capital
Management’›n 5 fonundan biri. 40 binin
üzerinde yat›r›mc›s› bulunuyor. Ottoman
Fund’›n fon yöneticisi Aziz Unan, inﬂaat ve
gayrimenkul sektöründe arz-talep
dengesizli¤i oluﬂtu¤unu düﬂünüyor. Özellikle
orta gelir grubuna hitap eden konutlarda, arz
fazlas› yaﬂand›¤›n› belirten Unan’a göre her
ﬂeye ra¤men sektöre olan ilgi önümüzdeki
dönemde de devam edecek. Bunun nedeni
ise Türkiye’nin y›ll›k 400-450 bin civar›ndaki
konut aç›¤›... “80’lerde herkes tekstilci

olmuﬂtu, 2000’lerde de herkes müteahhit
olmaya kalkt›” diyerek inﬂaat sektörünün
içinde bulundu¤u durumu özetleyen Unan,
yaﬂanan s›k›nt›y› da bu dengesiz büyümeye
ba¤l›yor. Morgage sisteminin oturmas› için
gereken en önemli ﬂartlar ise faizlerin
düﬂmesi ve ikincil piyasalar›n hayata
geçmesi.
Griffin Capital Management Ottomon
Fund Fon Yöneticisi Aziz Unan, Geniﬂ
Aç›’n›n sorular›n› yan›tlad›:
Sizce ABD’de baﬂlayan mortgage krizi
Türkiye’deki inﬂaat sektörünü nas›l etkiliyor?
ABD’de olan olay emlak piyasas›n›n
finansman s›k›nt›s› yaﬂamas› ve bunun art›k
bir finans krizine dönmesidir. Emlak sektörü
genel olarak bölgeseldir. Sonuçta ABD’de
bile baz› bölgelerde fiyatlar çok düﬂerken,
baz› bölgelerde aksine art›ﬂ yaﬂan›yor. Krizin
as›l hissedildi¤i ülkeler ve bölgeler, emlak
piyasas›nda mortgage fonlamas›n›n yüksek
oranda kullan›ld›¤› bölgeler. Örne¤in,
‹ngiltere’de toplam mortgage’lar›n GSMH’ye
oran› yüzde 50’lerin üzerinde.
Türkiye’ye gelirsek son y›llarda
Türkiye’deki inﬂaat sektörü h›zl› bir büyüme
içine girmiﬂti. Hem konut hem al›ﬂveriﬂ
merkezleri aç›s›ndan h›zl› bir arz art›ﬂ›
yaﬂand›. Ama s›f›rdan baﬂland›¤› için oran
halen çok düﬂük. Türkiye’deki oran yüzde 33,5 civar›nda. Dolay›s›yla burada mortgage
sistemi henüz çok yeni. Di¤er ülkelerdeki
gibi bir etki söz konusu de¤il.
Peki çok yeni olan bu piyasan›n sa¤l›kl›
biçimde büyümesi ve geliﬂmesi için neler
yap›lmal›?
Birincisi özellikle mevzuat ve kanunlar
çok önemli. Fakat ne kadar kanun yapsan›z
da faiz oranlar› bu noktada oldu¤u sürece,
çok fazla büyüme beklememek laz›m. ﬁu
anda YTL baz›nda mortgage ald›¤›n›z zaman

“BU FA‹ZLERLE
MORTGAGE OLMAZ”
faiz çok yüksek. Pek cazip bir durumda
de¤il. Zaten birkaç y›l önce Türkiye’de bir
ara patlama yaﬂanmas›n›n nedeni de
bankalar›n faizleri 1-1,1 seviyelerine
indirmesiyle olmuﬂtu. O zaman do¤al olarak
ciddi bir talep art›ﬂ› yaﬂand›, çünkü koﬂullar
çok cazipti. ﬁimdi, durum öyle de¤il. En az
10-15 y›ll›k mortgage verirken bunun
ekonomi finansman›n› da çok iyi yapmak
laz›m. Türkiye’de bu mevduatlar›n vadesi
çok k›sa. 20 y›ll›¤›na mortgage veriyorsunuz
ama insanlardan toplad›¤›n›z mevduat›n
vadesi 3 ay. Bu durumda tabii ikincil
piyasan›n önemi ortaya ç›k›yor. Bunun
finansman›n›n a¤›rl›kl› olarak yurtd›ﬂ›ndan
gelmesi laz›m. Bunlar› ikincil piyasada
yurtd›ﬂ›nda uzun vadeli yat›r›m yapan
mortgage fonlar›na pazarlaman›z laz›m.
Onun için de ilk olarak faizler düﬂmeli.
‹kincisi, Türkiye’deki kurumsal yat›r›mc›
kesiminin de biraz daha derinleﬂmesi
gerekiyor. Son rakamlar 35 milyar dolarl›k
bir havuzun oldu¤una iﬂaret ediyor. Ama
bunun içinde ne tür fonlar oldu¤una
bakt›¤›m›zda, para piyasas› fonlar› veya
bono-tahvil fonlar›n›n a¤›rl›kl› oldu¤unu
görüyoruz. Faizlerin düﬂmesi gerekiyor ki bu
fonlar veya bankalar toplad›klar› mevduat›
k›sa dönemde devlete borç vermektense,
“Devletin verdi¤i bu faiz oranlar› cazip de¤il,
bunu baﬂka yat›r›ma yönlendirelim”
diyebilsinler. Ama Türkiye’de bu ortam
henüz oluﬂmad›.
Mortgage ancak yeni yap›laﬂmalarda iyi
bir finansman arac› olabilir. O da ancak
faizlerin düﬂmesiyle mümkün.
Sizce arz fazlas› sadece konutta m›?
Konut d›ﬂ› yap›laﬂmay› ve genel olarak inﬂaat
sektörünü nas›l görüyorsunuz?
80’lerde herkes tekstilci olmuﬂtu,
2000’lerde de herkes müteahhit olmaya
kalkt›. ‹nﬂaat sektöründeki s›k›nt›, bence
biraz da bu kontrolsüzlükten kaynaklan›yor.
Bu durum arz-talep dengesini bozdu. Emlak
piyasas›n› da biraz ayr›ﬂt›rmak laz›m.
Türkiye’de konut yo¤unluklu bir yap› var.

Son 3-4 y›lda herkes müteahhit oldu¤u için
arz fazlas› ﬂu anda konutta görünüyor.
A¤›rl›kl› olarak orta tabaka konutlarda arz
fazlas› dikkat çekici boyutta. Lüks segmentte
bir arz fazlas› yok. Al›ﬂveriﬂ merkezlerine
bakt›¤›m›zda, belki nüfusa oranlad›¤›m›zda
halen çok az, ancak baz› bölgelerde aﬂ›r›
doygunluk oldu¤unu düﬂünüyorum. Ofise
bakt›¤›m›zda ise özellikle A s›n›f› ofislerde
arz›n az, talebin fazla oldu¤unu görüyoruz.
Yani, bu segment için önemli bir potansiyel
oldu¤unu söylemek mümkün.
Sektörün gelece¤ini nas›l görüyorsunuz?
Yat›r›mc›lar aç›s›ndan cazibesi sürecek mi?
‹nﬂaat sektörü direkt ve dolayl› 220
de¤iﬂik sektörü etkiliyor. Bu aç›dan
bakt›¤›m›zda inﬂaattaki her türlü de¤iﬂim, az
veya çok di¤er sektörleri de etkileyecektir.
Zaten her zaman inﬂaat sektörü birkaç temel
sektörden biri olarak lokomotif görevi
görmüﬂtür. O yüzden her halükarda inﬂaat ve
gayrimenkul sektörü gelecek vaat ediyor.
Özellikle Türkiye’nin y›ll›k 400-450 bin
civar›nda konut aç›¤› oldu¤unu
düﬂündü¤ümüzde inﬂaat sektörü cazibesini
her zaman koruyacakt›r.

CIMIZ VAR”

“40 B‹N YATIRIM

“75 MİLYON DOLARA ULAŞTIK” Griffin Capital’in 5
fonu var. Ottoman Fund, 2006’nın başında kuruldu. 10
milyon dolar civarında bir büyüklükle başlamıştık. Ama çok
kısa sürede oldukça hızlı büyüdüğünü söyleyebilirim.
Bugün itibarıyla 75 milyon dolar civarında. 2,5 yılda
ulaştığımız bu rakam hiç fena değil. Ağırlıklı bölümü
Türkiye’ye ayrılmış durumda. Türkiye’nin bu fondaki ağırlığı
2,5 yıl içinde yüzde 35 ile yüzde 90’lar arasında gidip geldi.
HEDEF ORTA AVRUPA ÜLKELERİ Yatırımcılarımız
genellikle bireysel ve küçük yatırımcılar. Onun için birkaç
çok zengin kişi veya kuruma bağlı değiliz. 40 binin
üzerinde yatırımcımız var. Şirket olarak 1997’den beri her
zaman Doğu ve Orta Avrupa ülkelerine yatırım yaptık. Son
dönemde AB’ye katılan yeni üyeler, Türkiye, Rusya, Türk
Cumhuriyetleri, Orta Doğu ülkeleri, körfez ülkeleri de
yatırım bölgelerimize dahil oldu.
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008 y›l›n›n ilk 3 ay›nda, gerek
siyasette gerekse ekonomide iç ve
d›ﬂ dengelerin hassasiyeti, Türkiye
ekonomisinde de belirleyici bir rol
oynad›. Son y›llarda olumlu geliﬂmeler
yaﬂayan Türk inﬂaat sektörünün, 2007 y›l›nda
yükseliﬂ ivmesi azald›. Bu durumun 2008
y›l›nda da devam edece¤i öngörülüyor.
2007 y›l›n›n ilk 3 ay›nda, özellikle k›ﬂ
aylar›nda yaﬂanan uygun hava ﬂartlar›n›n
katk›s›yla yüzde 30’lara varan yüksek
büyüme h›zlar› yaﬂayan sektör, ikinci üç
ayl›k dönemde erken seçim karar›n›n
etkisiyle büyümede ciddi bir h›z kesmeye
maruz kald›. Sektörde genel beklenti,
seçimlerin ertesinde iç talebin eylül-ekim
aylar›ndan itibaren yeniden yükseliﬂe
geçmesiydi. Ancak, sonbahar aylar›nda da
beklenen büyüme gerçekleﬂmedi. Çok sert
geçen aral›k ay›n›n olumsuz etkisiyle de
y›ll›k büyüme yüzde 2 seviyesinde kald›.
Y›l›n sonunda toplam çimento ve klinker
ihracat› 8,2 milyon ton oldu. Konut
projelerindeki azalmaya paralel olarak azalan
iç piyasa talebi, ihracat art›r›larak karﬂ›land›.
Sektörde genel beklenti, genelde dünya
ekonomisindeki yavaﬂlama ve global krizin
ekonomi üzerinde yapaca¤› olumsuz etki
nedeniyle 2008 y›l›nda çimento sektöründe
fazla bir büyüme olmamas› yönünde. 2008
y›l›nda sektörün yüzde 2-4 aras›nda
büyüyece¤i tahmin ediliyor.
2007 y›l›nda
oldu¤u gibi 2008
y›l›nda da inﬂaat
sektörünün
yurtiçindeki büyüme
performans›; faiz
hadlerinin durumu,
kamunun yat›r›m
ödeneklerinin miktar›
ve çeﬂitli projelere
da¤›l›m›, özel
sektörün yat›r›m
e¤ilimi, konut
sektöründeki
canl›l›¤›n sürmesi,
siyasi ve ekonomik
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istikrar›n devam› gibi faktörlere ba¤l› olmaya
devam edecek. Ancak global sars›nt›lar›n
etkisinin asgariye indirilmesi, risklerin kontrol
alt›nda tutulmas› halinde, büyüme h›z›n›n
yine yüzde 4 seviyesinde tutulmas›yla
mümkündür. 2008 y›l›nda yeniden yüzde 4
büyümeyle 47,3 milyon tona ulaﬂmas› olas›.
Ayr›ca ihracat piyasalar›ndaki canl›l›¤a ba¤l›
olarak, klinker ve çimento ihracat›n›n da 10
milyon tonu aﬂmas› kuvvetle muhtemeldir.
Rusya’ya yap›lacak ihracattaki mevcut
sorunlar›n k›sa sürede çözülmesi halinde
sadece bu ülkeye 3 milyon tona yak›n
ihracat gerçekleﬂtirilebilir.
SEKTÖRÜ NELER OLUMSUZ ETK‹L‹YOR?
3 ‹nﬂaat sektöründeki talebin, k›sa
vadede artmayacak olmas›
3 ‹hracatta, limanlarda altyap› yetersizli¤i
ve yüksek yükleme fiyat› olmas›, yüksek
tonajl› gemilerin yüklenememesi
3 Enerji maliyetlerinin yüksek olmas›
3 Sürdürülebilir büyüme ve bilhassa
çevre konular›nda kamuoyunda yanl›ﬂ
alg›lanma
SEKTÖRÜ TEHD‹T EDEN FAKTÖRLER
3 Önümüzdeki y›llarda global pazarlarda
bir durgunluk yaﬂanaca¤›n›n beklenmesi,
3 Kamu yat›r›mlar›n›n son y›llarda GSMH
içindeki pay›n›n azalmas›
3 Sektördeki kapasite fazlas›na ra¤men
devlet taraf›ndan yeni tesis kurulmas›na
yönelik teﬂviklerin verilmeye devam
edilmesi,
3 Türkiye’nin Kyoto Protokolünü
imzalamas› durumunda, ilerideki y›llarda
CO2 emisyonlar›na s›n›rlama getirilecek
olmas›
3 Avrupa Birli¤i’ne uyum sürecinde çevre
konusunda ek maliyetler gelmesi,
3 ‹stikrars›z ekonomik ortam›n ve
üreticilerin uzun vadeli plan yapmas›n›
zorlaﬂt›rmas›
3 Enerji ve yak›t maliyeti düﬂük baz›
Ortado¤u ülkelerinden ihraç pazarlar›m›za ve
özellikle ülkemize damping niteli¤inde
çimento girmesi ihtimali
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Türkiye’nin 1 numaral›
ayl›k ekonomi dergisi
ﬂimdi internette

TÜRK‹YE’N‹N EN YEN‹L‹KÇ‹ AYLIK ‹ﬁ VE EKONOM‹ DERG‹S‹
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