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AKT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum, sektör ve dernek çalışmaları 

hakkında CPT Dergisi’ne önemli açıklamalarda bulundu. Dernek olarak en büyük 

amaçlarının sektörü tek çatı altında birleştirmek olduğunun altını çizen Altunkum, 

derneğin aktif çalışması için üyelerden destek istedi. Editörümüz Can Kaplan, 

AKT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum ile bir araya geldi ve sektör 

ile ilgili sorularını yöneltti

AKT Başkanı Altunkum: 
“Birlikten kuvvet doğar”

Öncelikle sektörde yaşanan son durum 
hakkında bilgi verir misiniz?
2018 yılının Ağustos ayından itibaren 
sektörde yaşanan daralmayı hissetmeye 
başladık. İşlerde; ilk 2 aylık periyotta 
ciddi anlamda bir düşüş meydana geldi. 
2018’in sonundan itibaren ise durdu 

diyebiliriz. Yurtdışı kredili ve yap-işlet-
devret şeklindeki bazı projelerde 

ile çalışmaya başlanılan bazı 

projelerde (1915 Çanakkale Köprüsü 
Projesi, Akkuyu Nükleer Santrali Projesi ve 
rüzgar santralleri) yatırımlar devam ediyor. 
İnşaat projelerinde ise maalesef büyük bir 
daralma söz konusu. 

Bu durgunluğun sektörümüzü sekteye 
uğratan çok büyük negatif yansımaları 
oldu. Döviz fiyatlarının yükselmesi ile 
maliyetlerin artması, fiyatların neredeyse 
%50 onarınnda düşmesi, tahsilatların 
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gecikmesi gibi bu yansımalar; birçok 
firmanın mevcut makinelerini yurtdışına 
satmaya başlamasına, küçülme kararı 
almasına sebep oldu. 2018 yılının ilk 
yarısında yüzde yüz kapasite ile çalışan 
birçok firma %30 seviyelerine geriledi.

Tabii ki bu durum makine alımlarını 
da çok fazla etkileyerek üreticileri de zor 
duruma soktu. Piyasada üretimin tüketimi 

karşılamaması 
sonucu atıl bir 
kapasite oluştu. 
Bunun nasıl 
değerlendireceği 
üzerine mutlaka 
bir çalışma 
yapılması 
gerekiyor.

2019 yılının 
sonuna 
yaklaşıyoruz, 
bundan sonraki 
dönemde sizce 
sektörü neler 
bekliyor?

Seçimden sonra bir hareketlenme oldu. 
Bazı duran inşaat projeleri bitirilmeye 
başlandı. Fakat bu hareketlenmeler henüz 
fiyatlara yansımadığından sektör için yeterli 
değil.

Fiyatlar halen çok alt seviyede. Eğer 
fiyatlarda bir düzelme yaşanmaz ise, 
önümüzdeki süreçte ciddi bir istihdam 
kaybı yaşanabilir. Bu yıl sektör olarak tabiri 
caizse ayakta kalmayı ve elimizdekileri 
korumayı hedefliyoruz. 2020’den ise 
sektör olarak umutluyuz. Özellikle 
2020’nin Şubat ayından itibaren piyasanın 
toparlanacağını düşünüyoruz. Açıkçası bu 
seviyede bir daralmayı ilk defa yaşadık. 
Bu durgunluğun 2020 yılından itibaren 
toparlanmaya başlayacağını öngörüyoruz. 
Ülke olarak bundan sonraki süreçte üretim 
ekonomisini takip edebilirsek, daralmaları 
bir daha kolay kolay yaşamayız. İnşaat 

sektörünün üretime katkısı tabii ki var. 
Yerinde ihracat yapılıyor. Farklı ülkelerden 
kişilere daire satışı yapılıyor. Bu önemli bir 
şey. Fakat bizim ekonomide asıl hedefimiz 
katma değerli ürünler yapıp yurtdışına 
satarak ülkeye döviz girmesini sağlamaktır. 
Bunun için çok mücadele etmemiz 
gerekiyor.

Bu zorlu süreçte firmalara ne gibi 
tavsiyeleriniz var ?
En önemlisi, firmaların bu süreçte 
minimum borçlanmaları. Bir diğer 
tavsiyem ise ani kararların verilmemesi 
gerektiğidir. Mutlaka verecekleri karar 
üzerine iyi düşünmeleri ve o şekilde adım 
atmalarını tavsiye ediyorum. Dernek 
toplantılarımızda da bu konu üzerinde 
devamlı tavsilerde bulunuyoruz. Ani alınan 
kararlar özellikle böyle hassas zamanlarda 
ileriye dönük sorun yaratabilir. Pazarlama 
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stratejilerini gözden 
geçirmelerini 
tavsiye ediyoruz. 
Bu konuda yakın 
bir tarihte dernek 
olarak pazarlama 
stratejileri üzerine bir 
seminer vereceğiz.. 
Bir diğer önemli 
nokta ise firmalara 
kurumsallaşmalarını 
tavsiye ediyoruz. 

AKT bu süreçte 
ne gibi çalışmalar 
yapacak?
Sektörün ve 
üyelerin beklentileri 
doğrultusunda 
adımlar atıyoruz. 
Fakat, AKT olarak 
bizim de üyelerden 
beklentilerimiz var. 
Açıkçası özellikle veri 
toplama konusunda 
sorun yaşıyoruz. 
Üyelerimizden 
ve sektörden, 
ileriki dönemde 
faydalanmayı 
düşündüğümüz verileri talep ettiğimizde, 
katkılarını bekliyoruz. 

Dernek çalışmalarınız hakkında bilgi 
verir misiniz?
Az öncede bahsettiğim gibi özellikle 
pazarlama üzerine bir kaç seminer 
düzenlemeyi hedefliyoruz. Ek olarak 
sektörün sorunlarına ilişkinde bir dizi 

çalışmamız var. Tabii ki bunların yanında 
bir diğer önemli konu ise sektörün 
birlikteliğini arttırmak. Biliyorsunuz 
sektörümüzde birçok farklı dernek 
faaliyet gösteriyor. AKT olarak sektörü 
birleştirmek istiyoruz. Bu konuda 
paydaş derneklerle temas halindeyiz. 
Çalışmalarımız ve görüşmelerimiz sürüyor. 
Birlikten kuvvet doğacağına inanıyor ve bu 

konuda sektörün de bize destek olmasını 
bekliyoruz.

Tek bir çatı altında daha büyük bir 
temsil gücü ile, sektörümüzün özellikle 
bürokratik sorunlarına, daha hızlı çözümler 
sağlayabiliriz.

Kaldı ki, ekonomik olarak zor günler 
geçirdiğimiz bu dönemde birbirimize 
kenetlenmemiz gerekir. Aynı amaç için 
faaliyet gösteren derneklerin ayrı ayrı 
hareket etmesi bizim sinerjimizi doğru 
kullanamadığımızın göstergesi. Biz bunları 
aşmak istiyoruz. Şirketler bile birleşirken 
dernekler neden birleşmesin?

Bu ve benzeri başka nedenler ile 
sektörün birliği bizim için en önemli amaç 
diyebilirim.

Dolaysıyla sektörün tek çatı altında 
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olması gerekliliğine olan inancımızı her 
platformda anlatıyoruz. AKT olarak bunu 
anlatmaya ve birlik için mücadele etmeye 
devam edeceğiz.

Sektörde yaşanan bir güvenlik sorunu 
var. Sizce bunun sebebi nedir?
Sektörümüz oldukça değerli ve bir o 
kadar da riskli bir sektör. Bu bağlamda 
özellikle firmaların sertifika süreçlerinin 
tamamlanmış olması gerekiyor. Şirketlerin 
mutlaka belgelendirilmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. Örneğin kamyon 
sektörünün, Uluslararası nakliyecilerin, 
Lojistik şirketlerinin belgesi var. 
Fakat Ağır Kaldırma ve Ağır Taşıma 
şirketlerinin herhangi bir belgesi yok. 
Yurtdışında faaliyet gösteren firmalarımız 

birçok denetimden geçiyor. Benzer 
denetimler Türkiye’de de olmalı. Ağır 
Kaldırma ve Ağır Taşıma projelerinde, 
daha proje başlamadan bir çok kriter 
isteniyor.  Müşteri, yükün sorunsuz ve 
güvenlikli kaldırılacağına masada ikna 
olduktan sonra proje başlayabiliyor. 
Oysa Türkiye’de bir çok işte bu süreçler 
uygulanmıyor. 

Sektörde merdiven altı firmalar 
dediğimiz bir sorun var. Kontrolsüz 
olarak yük kaldırma ve taşımanın, büyük 
iş kazalarına sebep olma ihtimali çok 
yüksek. Bunu üzülerek söylemem gerekirki, 
bugünün  Bunu üzülerek söylemem 
gerekir ki 3. dünya ülkelerinden daha kötü 
şartlarda kaldırma yapan firmalar mevcut. 
Dernek olarak en önemli amaçlarımızdan 
birisi de bu soruna bir çözüm bulmaktır. 
Umarım taleplerimiz en kısa sürede cevap 
bulur ve bu soruna bir önlem alınarak 
gerekli sertifikandırmalar yapılır.  

 
Son zamanlarda AKT olarak güvenlik ve 
sigorta üzerinde duruyorsunuz. Bu konu 
hakkında bilgi verir misiniz?
Sigorta klozu ve İSG üzerine ciddi 
çalışmalar yapmamız gerekiyor. 
Derneğimizin iş güvenliği ve iş kazaları ile 
ilgili yaptığı sempozyumda sponsorumuz 

olan Corpus Sigorta ve Fidancılar Sigorta 
bu konuda derneğimize destek vererek 
üye firmaların taleplerini karşılamaya 
çalışıyorlar. Tüm firmaların bu konuya 
dikkat etmesi gerekiyor. 

Firmaların iş güvenliği kurallarına 
uyması gerekiyor ki sigorta firmaları da 
doğru bir sigortalama yapabilsin. Sektörün 
iş güvenliği kurallarına önem verdiğini 
sigorta firmalarına göstermemiz gerekiyor. 
Bu durum daha az prim ödememize 
ve dolayısıyla tasarruf etmemize vesile 
olacaktır. 

 
Yurtdışında faaliyet göstermek isteyen 
firmalara ne gibi tavsiyeleriniz var?
Yurtdışında faaliyet gösteren birçok 
firma var. Fakat yeterli değil. Yurtdışında 
çalışabilmenin en büyük zorluğu 
sertifikasyon, akreditasyon, İSG 
süreçleridir. Eğer firmalarımız bu 
konulara önem verir ve bu süreçleri başarı 
ile tamamlarsa faaliyet gösterebilirler. 
Tabii ki bir diğer önemli konu ise Türk 
müteahhitlerin yurtdışı projelerinde Türk 
firmalarını tercih etmeleridir. 

Bu konu tamamen şirket yönetiminin 
uluslararası çalışma standartlarına 
getirilmesi ile mümkündür. Bir yerden 
başlamak ve bunu çoğaltmak lazım.   n


